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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٨ لعاشر رجباالعدد 

 :التعريف
 

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

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

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

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

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

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

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

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

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

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

@    @    @ 
 



 

 ١٠ 

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

 : النشر التالية

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

 . لغيره

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

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

 ).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 
 هـ١٤٣٨ لعاشر رجباالعدد 

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

 .دار النشر

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

 .عند وروده ألول مرة

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

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

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

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

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

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

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

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب
 

 المحتويات
 

 بجامعــة اإلمـــام  االنتــساب المطـــور الخــدمات التعليميــة المقدمـــة لطــالب    
 دراسة تقويمية تطويرية: محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداهللا بن محمد الرشود.د

١٥ 

بالجامعات الـسعودية    بناء بطاقة لتقويم األداء المتوازن لألقسام العلمية      
 باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

  مرجي الشمريغربي بن.د

١١١ 

واقـــع تقـــويم األداء اإلشـــرافي مـــن وجهـــة نظـــر مـــديري إدارات اإلشـــراف  
 التربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية 

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

١٦٣ 

تقيـــيم واقـــع اســـتخدام معلمـــي العلـــوم التقـــويم البـــديل فـــي المرحلـــة         
 بمدينة الرياضاالبتدائية 

 إبراهيم بن مقحم المقحم . د -  خالد بن محمد معشي. أ

٢٣٥ 

 تصور مقترح لتطوير كفايات التعلم االلكترونى الالزمة 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

٢٧٣ 

واقع دمج التعلم اإللكتروني في البيئـة التعليميـة مـن وجهـة نظـر خريجـي                 
  القرن الحادي والعشرينمهارات المرحلة الثانوية باعتباره أحد

 صالح بن محمد العطيوي. د

٣٥٣ 

الفجـــوة بـــين المـــدركات والتوقعـــات لجـــودة الخدمـــة التعليميـــة المقدمـــة   
ــة بكليــة       ــة  لطــالب الماجــستير فــي قــسم أصــول التربي ــوم االجتماعي العل

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح. د

٤١٩ 

لينــون للقــدرة  المدرســية فــي    -مــدى مطابقــة اســتجابات اختبــار أوتــيس    
 مع نموذج راش) Sالصورة (صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

٤٧٣ 



 



 

 
 
 

 

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  
 
 
 
 
 
 

 عبداهللا بن محمد الرشود.د
 كلية العلوم االجتماعية  - قسم أصول التربية

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 االنتساب المطورالمقدمة لطالب الخدمات التعليمية  
 دراسة تقويمية تطويرية:  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 عبداهللا بن محمد الرشود.د

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

 
 :ملخص البحث 

االنتـساب المطـور بجامعـة اإلمـام     لمقدمـة لطـالب      الخدمات التعليميـة ا    تقويمهدفت هذه الدراسة إلى     
هــا، وقــد اســتخدم الباحــث لتحقيــق هــذا الهــدف  تطويرلسبل محمــد ابــن ســعود اإلســالمية، مــع بيــان أهــم الــ 

منهج البحث الوصفي بنوعيه الوثائقي والمسحي مستخدماً أداة االستبانة في الدراسة المـسحية، وتكونـت                
 .والطالباتمن الطالب ) ٣١٠(عينة الدراسة من 

 :وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها
تجـاوزت  يـة  والخـدمات التعليم بعـدد مـن المهـام       تقوم عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد               -

 .خمس عشرة خدمة تعليمية أساسية يتفرع منها العديد من المهام والخدمات التفصيلية
) ٣٠٢(لقاءً حياً لـ ) ٣٨٩٩ (هـ١٤٣٣/١٤٣٤من العام الجامعي  انيلفصل الث في ا اللقاءات الحية بلغ عدد  -

 .من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة) ٢٦٨(مقررٍ دراسي ساند فيها 
 أفــراد عينــة الدراســة راضــون عــن الخــدمات التعليميــة بدرجــة عاليــة حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    -

 اثنتــين مــن الخــدمات  ن عــليــة جــداً عاون بدرجــة ، كمــا أنهــم راضــ )٥مــن٥٥٬٣(المــوزون إلجابــاتهم  
للمقـررات  لطالـب   اتـسجيل    لمن يحتاجها من الطـالب، وطريقـة         إفادة القبول تقديم  : وهي ،التعليمية

 .بداية كل فصل دراسي
سـبع عـشرة خدمـة تعليميـة، وبدرجـة متوسـطة عـن              نعـ عاليـة   ون بدرجة    أفراد عينة الدراسة راض    -

 . والتطبيق الميدانيلتكليفات الذاتيةمية أقلها رضاً الخدمات المتعلقة باتسع خدمات تعلي
 ). ٥ من٩٣٬٣(بلغ ، بمتوسط  تطوير الخدمات التعليمية بدرجة قويةات وافق أفراد العينة على مقترح-
عينــة بدرجــة قويــة جــداً علــى ســتة مــن الــسبل المقترحــة لتطــوير الخــدمات التعليميــة،   الأفــراد وافــق  -

إمكانيـة تـشغيل    ، و إشعار الطالـب بنتيجتـه الفـصلية برسـالة عبـر الجـوال أو البريـد اإللكترونـي                  :منها
زيـادة عـدد المقـررات المعتمـدة فـي الفـصل الـصيفي        ة، والمحاضرات الحية من جميع األجهزة الذكيـ   

 .لتشمل جميع المستويات
ري المـــستوى الدراســـي  عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائياً فـــي اســـتجابات أفـــراد العينـــة تبعـــا لمتغيـــ -

 .والجنس
 أمـا متغيـر التخــصص الدراسـي فقــد أظهـرت النتــائج وجـود فـروق دالــة إحـصائيا فــي اسـتجابات أفــراد         -

العينة على عبارات االستبانة مجملة لصالح طالب قـسم الـشريعة، وفـي المحـور األول لـصالح طـالب                    
ــدم      ــوير الخـ ــاليب تطـ ــاني المتعلـــق بأسـ ــور الثـ ــا المحـ ــدعوة، أمـ ــي   قـــسم الـ ــد فـ ــال يوجـ ــة فـ ات التعليميـ

 استجابات أفراد العينة فروق ذات داللة إحصائية بينها، 
 :وبناءً على نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات العلمية أهمها

ضـرورة المحافظــة علــى مــستوى األداء المقـدم مــن العمــادة للطــالب والطالبـات فــي مجــال الخــدمات     -
 .خدمة تعليمية) ١٩(جة رضا عالية وعالية جداً، وعددها التعليمية التي حصلت على در

 .خدمات تعليمية) ٩( العمل على تطوير الخدمات التعليمية التي لم تحصل على درجة رضا عالية وهي-
 التــي حــصلت علــى تأييــد وموافقــة أفــراد عينــة    ســبل تطــوير الخــدمات التعليميــة  العمــل علــى تفعيــل -

 .الدراسة



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٩

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :تمهيد
ــالي بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية تقـــوم الدراســـة فـــي مؤســـسات    منـــذ التعلـــيم العـ

جامعـات  ن في جميع الكليـات وال   والطالب المنتظم يمثل   و إنشائها على أسلوب االنتظام،   

 . بالمملكةجامعي من إجمالي طالب التعليم ال%٩٠ما يقارب ) هـ١٤٣١(يذكر مازي كما 

 يماثـــل فـــي  يعـــرف بنظـــام االنتـــساب،لـــيم العـــاليالتعوهنـــاك نمـــط آخـــر مـــن أنمـــاط 

وال يـشترط حـضور الطالـب للكليـة إال فـي      متطلباته متطلبات الدراسـة الجامعيـة المعتـادة،      

أن تقويم الطالب المنتسب يعتمد على أدائه في        ) هـ١٤٢٢(يذكر أبوعمه   أوقات االختبارات،   

لمحاضــرات التــي تقــدمها  نهايــة الفــصل أو الــسنة الدراســية، ويعفــى الطالــب مــن حــضور ا     

الجامعة، وتركـز معظـم بـرامج االنتـساب علـى تقـديم متطلبـات درجـة البكـالوريوس فـي                     

 .التخصصات اإلنسانية والنظرية

 تالجامعات التي عملـ   ) ١٦٦ص٢جهـ  ١٤٣٢( مركز البحوث بوزارة التعليم العالي       حددو

أ االنتساب بها في عام جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية التي بد       ببنظام االنتساب   

 ثم توسع بعـد ذلـك ليـشمل أيـضاً تخصـصي        ،هـ في تخصصي الشريعة واللغة العربية     ١٣٧٤

أصول الـدين والـدعوة، وجامعـة الملـك عبـدالعزيز التـي أتاحـت للدارسـين الدراسـة بنظـام                     

 قــسم اإلدارة العامــة بكليــة االقتــصاد واإلدارة، وقـــسم     فـــيهـــ  ١٣٩٢االنتــساب منــذ عــام    

ــاريخ ــؤون     التـ ــراف علـــى شـ ــة مـــستقلة لإلشـ ــاك إدارة عامـ ــد كانـــت هنـ ــة اآلداب، وقـ  بكليـ

هـــ ومــا زالــت الجامعــة تطبــق   ١٤٠٠االنتــساب، ثــم أنــشأت الجامعــة عمــادة مــستقلة عــام    

نظام االنتساب في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية االقتصاد واإلدارة إلى أن تحولت              

 . بعد إلى عمادة التعليم عن االنتسابعمادة

ــو       ــات الـــسعودية هـ ــه فـــي بعـــض الجامعـ ــول بـ ــام االنتـــساب المعمـ ــان نظـ ــذا كـ وهكـ

ــة االنتظــام فــي           ــأ لهــم الظــروف االجتماعي ــم تتهي ــد لتحقيــق رغبــة مــن ل األســلوب الوحي
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التعليم الجامعي، مع قناعة المسئولين في تلك الجامعـات بكثـرة الـسلبيات المتمثلـة فـي       

التــي أســفرت عنهــا بعــض الدراســات العلميــة، مثــل    الهــدر التعليمــي واإلداري واالقتــصادي  

 الهدر التربوي لنظـام االنتـساب بجامعـة اإلمـام           التي بحثت ) هـ١٤١٥(دراسة منيرة العبداهللا    

 علــى جميــع المنتــسبين والمنتــسبات فــي كافــة      وطبقتهــامحمــد بــن ســعود اإلســالمية    

ة إلـى أن معـدل      توصـلت الدراسـ   وقـد   أقسام وكليات الجامعة التي تطبـق نظـام االنتـساب           

) ٥٢٬٧(السنوات المستثمرة لتخـريج الطالـب الواحـد بلـغ بمتوسـط عـام لجميـع الكليـات                   

 األســباب فــي ذلــك إلــى عــدد مــن الــصعوبات التــي تواجــه الطالــب       الباحثــةســنة، وأرجعــت 

المنتسب منها صعوبة االتصال بأستاذ المقرر وعدم توفر طرق مـساندة لتـسهيل المقـرر               

المرئيـة وصـعوبة الحـصول علـى المـادة العلميـة وعـدم فهـم نظـام             كاألشرطة السمعية و  

ــسبين        ــاص للمنتــ ــسم خــ ــادة أو قــ ــيس عمــ ــضرورة تأســ ــة بــ ــت الدراســ ــة، وأوصــ الجامعــ

 .والمنتسبات

ــذلك  ــة المحيـــسن  وكـ ــدد ) م٢٠٠٨(دراسـ ــي حـ ــه   التـ ــي تواجـ ــصعوبات التـ ت بعـــض الـ

ــة الــسعودية ومــن أهمهــا       ــدي فــي المملكــة العربي ــين  انعــدام : االنتــساب التقلي التواصــل ب

 وكثـــرة التـــسرب ،الطـــالب المنتـــسبين واألســـاتذة، وضـــعف مـــستوى التحـــصيل الدراســـي 

 وارتفــاع نــسبة الرســوب وانخفــاض معــدالت النجــاح، وأوصــت      ،واالنقطــاع عــن الدراســة  

الدراســة بــضرورة اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتطــوير االنتــساب فــي جامعــات المملكــة     

 .العربية السعودية

ــات  ــة    ومـــن الدراسـ ــام االنتـــساب بالتحليـــل والدراسـ ــي تناولـــت نظـ ــان   التـ ــة حنـ دراسـ

  بالمملكـة، هدفت إلى تحليل واقع نظـام االنتـساب بكليـات البنـات    التي  ) هـ١٤٢٧(الشواف  

والتعرف على أهم الصعوبات التي تواجهه واقتراح نموذج لتطويره، وتوصلت الدراسـة إلـى              

حـاق الطالبـات بنظـام االنتـساب هـو عـدم            لتاأن مـن أهـم أسـباب        : كثير من النتـائج أهمهـا     
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 ممـا يعنـي أن الـسعي     مـن الطالبـات،  %٨٧٬٦ حيث بلغت نسبة ذلك   ،قبولهن كمنتظمات 

أن لقبولهن وإيجاد الفرص لدراستهن واجب وطني واجتماعي، كما توصـلت الدراسـة إلـى        

لـن فـي    وهذا يعني أنهـن مـا ز      سنة،  ٢٥ــ٢٠من عينة الدراسة تتراوح أعمارهن ما بين        ) %٦٢(

كما توصـلت الدراسـة إلـى وجـود ضـعف فـي التعـاون بـين مكاتـب                   فترة الدراسة الجامعية،    

 وعــــدم كفايــــة ، لخدمــــة المنتــــسباتاتشــــؤون االنتــــساب واألقــــسام العلميــــة بالكليــــ 

 وعدم وضوح مهام شـؤون المنتـسبات ومهـام األقـسام            ،االختبارات الفصلية في التقويم   

اتــب شــؤون المنتــسبات، وخلــصت الدراســة إلــى أن  وكــذا قلــة الموظفــات فــي مك،العلميــة

كليــات البنــات يحتــاج إلــى عمليــة تطــوير متكاملــة وشــاملة     النتــساب فــي  الوضــع الحــالي ل 

 .لمعالجة التحديات التي تواجهه

وبنــاء علــى نتــائج هــذه الدراســات، ومــا تعانيــه الجامعــات مــن مــشكالت تعليميــة فــي      

 اجتماعية الستمرارية العمل بهذا الـنمط       تطبيق نظام االنتساب، وما تواجهه من ضغوط      

من التعليم الجامعي؛ كان ال بد من تطوير هذا النظـام سـيما وقـد وجـدت الوسـائل التقنيـة            

ولون فــي هــذه ؤالحديثــة التــي يمكــن معهــا مــن تطــوير آليــات العمــل وأســاليبه، فقــرر المــس 

ى نظـام االنتـساب     الجامعات ومنها جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية االنتقـال إلـ               

المطور تحقيقاً لرغبة الكثير من شباب وبنات المجتمـع وتوسـيع دائـرة المـستفيدين منـه                 

مع ضمان القضاء على ما يسببه نظـام االنتـساب التقليـدي مـن هـدر تعليمـي واقتـصادي فـي          

 .اإلمكانيات والموارد

 :مشكلة الدراسة
واكبــة مــا يــستجد فــي  جاهــدة لم تــسعى جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

العالم المعاصر من نظم تربويـة ووسـائل تعليميـة تـسهم فـي زيـادة مـستوى جـودة األداء              

األكاديمي، وتسهل على أبناء المجتمع طرق التعلم والتحصيل، ومن تلك النظم التربويـة             
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هـ حين أنـشأت عمـادة    ١٤٢٨نظام االنتساب المطور الذي بدأت الجامعة بتطبيقه في عام          

ــتعلم ــدي، ونظــراً         ال ــي والتعلــيم عــن بعــد، بهــدف تطــوير نظــام االنتــساب التقلي  اإللكترون

لحداثة التطبيق لنظام االنتساب المطور، وحاجته للتقـويم فـي وسـائله وأسـاليبه وتقنياتـه                 

وعملياتــه التعليميــة، وتحديــد مــستوى الرضــا عنــد المعنيــين بــه والمــستفيدين مــن خدماتــه    

مة مــن الباحــث لــدعم جهــود العمــادة لتحقيــق الجــودة   وهــم الطــالب والطالبــات، ومــساه 

األكاديمية في عملياتها ومخرجاتها؛ جاءت هذه الدراسة لتسهم في التعـرف علـى واقـع               

الخــدمات التعليميــة المقدمــة للطــالب والطالبــات، وتقويمــا وتحــدد مــستوى رضــاهم عنهــا،    

 .ب والطالباتباإلضافة إلى تحديد سبل تطويرها كما يراها المنتسبون من الطال

  :أسئلة الدراسة
 :األسئلة التاليةقام الباحث في هذه الدراسة باإلجابة عن 

ما واقع الخدمات التعليمية المقدمة من عمادة التعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن        -١

 فـــي جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود    والطالبـــات المنتـــسباتبعـــد للطـــالب المنتـــسبين 

 .اإلسالمية ؟

 عـن الخـدمات التعليميـة        والطالبـات المنتـسبات    ب المنتـسبين  لطـال اما مدى رضـا      -٢

المقدمة لهم مـن عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد بجامعـة اإلمـام محمـد بـن                        

 .سعود اإلسالمية؟

مـــا ســـبل تطـــوير الخـــدمات التعليميـــة المقدمـــة مـــن عمـــادة الـــتعلم اإللكترونـــي   -٣

 فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن           المنتـسبات ين والطالبـات    والتعليم عن بعد للطالب المنتسب    

 .  ؟والطالباتسعود اإلسالمية كما يراها الطالب 
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هـل توجـد فـروق ذات داللــة إحـصائية فـي اسـتجابات أفــراد العينـة حـول رضــاهم          -٤

، وسـبل تطـوير   من عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد عن الخدمات المقدمة لهم     

  والتخصص والمستوى الدراسي ؟هذه الخدمات تبعاً لمتغيرات الجنس

 :    أهداف الدراسة
 :سعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

واقــع الخــدمات التعليميــة المقدمــة مــن عمــادة الــتعلم اإللكترونــي  التعــرف علــى  .١

 فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن            والطالبـات المنتـسبات    والتعليم عن بعد للطالب المنتسبين    

 .ميةسعود اإلسال

 عـــن  والطالبـــات المنتـــسبات الطـــالب المنتـــسبين تحديـــد مـــستوى الرضـــا لـــدى     .٢

الخدمات التعليمية المقدمة لهم من عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عـن بعـد بجامعـة               

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

سبل تطوير الخدمات التعليمية المقدمة من عمادة التعلم اإللكتروني إبراز أهم  .٣

 فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن            والطالبـات المنتـسبات    عليم عن بعد للطالب المنتسبين    والت

 .  والطالباتسعود اإلسالمية كما يراها الطالب

التعــرف علــى مــا إذا كــان هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد  .٤

علـيم  مـن عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والت    العينة حول رضـاهم عـن الخـدمات المقدمـة لهـم       

ــرات الجــنس والتخــصص والمــستوى       عــن بعــد  ، وســبل تطــوير هــذه الخــدمات تبعــاً لمتغي

 .الدراسي

 :دراسةأهمية ال 
 :تتلخص أهمية الدراسة في عدة نقاط أهمها
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أهمية موضوعها المتمثل في تـشخيص وتقـويم وتطـوير واقـع الخـدمات التعليميـة                 -

ــام      ــة اإلمـ ــي جامعـ ــسبين فـ ــات المنتـ ــالب والطالبـ ــة للطـ ــعود   المقدمـ ــن سـ ــد بـ  محمـ

 . اإلسالمية

اهتمامها بمعرفة مدى رضا الطالب والطالبات عن الخدمات التعليمية المقدمة لهم           -

من عمادة التعلم اإللكتروني والتعلـيم عـن بعـد، وهـذا مـن أهـم معـايير الجـودة فـي                      

 .العمل األكاديمي

 بهـا   أنها أظهرت أفضل السبل لتطوير الخدمات التعليمية كمـا رآهـا المـستهدفون             -

 . من الطالب والطالبات

ستفيد الدراسـة بـإذن اهللا المـسئولين فـي عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن                     -

بعــد مــن خــالل مــا أظهرتــه نتائجهــا مــن مــواطن الــضعف والقــصور ونقــاط الجــودة        

 .والتميز في الخدمات التعليمية المقدمة للطالب والطالبات

ــ    - ـ من الدراسات القليلة التـي سـعت إلـى تقـويم     هذه الدراسة ــ على حد علم الباحث 

وتطوير تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في التعلـيم عـن بعـد، التـي           

 . تعد من أبرز وأظهر تجارب التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية

 :حدود الدراسة

              :      الحدود الموضوعية -أ

ميــة المقدمـة للطــالب المنتـسبين والطالبــات المنتـسبات، ومــدى    واقـع الخـدمات التعلي  

 .رضا الطالب والطالبات عنها، وسبل تطويرها من وجهة نظرهم

      :       الحدود المكانية-ب

ــعود        ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــد بجامعـ ــن بعـ ــيم عـ ــي والتعلـ ــتعلم اإللكترونـ ــادة الـ عمـ

 .اإلسالمية
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وآخــر ) الــسابع والثــامن(ويات المتقدمــة طــالب وطالبــات المــست:  الحــدود البــشرية-ج

دفعــة مــن الخــريجين فــي تخصــصات الــشريعة والــدعوة واللغــة العربيــة واالقتــصاد وإدارة      

األعمــال، واقتــصر الباحــث علــى هــذه التخصــصات لكونهــا التخصــصات التــي يتــاح للطــالب      

 - وقــت إجــراء الدراســة  -الدراســة فيهــا عبــر نظــام االنتــساب المطــور، ووصــل طالبهــا        

للمـستوى الـسابع كطــالب كليـة اللغـة العربيــة، ومـنهم مـن تخــرج، واقتـصر الباحـث علــى         

طالب المستوى السابع والثامن لكونهم مروا بالتجربـة األكاديميـة فـي الدراسـة عـن بعـد                  

 .كاملة مما يؤهلهم لتقويم جميع الخدمات المتاحة لهم، وإبداء مرئياتهم لتطويرها

 :   الدراسةمصطلحات 
 : عن بعدالتعليم 

نظام تعليمـي ال يخـضع إلشـراف        "التعليم عن بعد بأنه     ) ٣م ص ١٩٩٨(عرف الكيالني   

مباشر ومستمر مـن قبـل المعلـم ، أي يـتم بانفـصال المعلـم عـن المـتعلم شـبه الـدائم مـع                    

ــددة      ــائط متعـ ــر وسـ ــا عبـ ــوار بينهمـ ــادل وحـ ــائي متبـ ــاد تواصـــل ثنـ الكلمـــة المطبوعـــة : إيجـ

 ".ة والمرئيةوالوسائط التعليمية المسموع

نمط تدريسي معتمد علـى الـتعلم الـذاتي         :"بأنه) ٣٥م ص ٢٠٠٥(وعرفته سارة العريني    

مساند بالتكنولوجيا الحديثة يسعى لإلتقـان ويعمـل علـى نقـل المـادة التعليميـة والتفاعـل                  

األكــاديمي المباشــر وغيــر المباشــر بــين المعلــم وطالبــه وبــين الطلبــة مــع بعــضهم الــبعض 

 ".ق الزمانية والمكانيةمتخطياً العوائ

فــي المــادة ) ٥/٦٠/١٤٣١(فــي قــراره رقــم ) ه١٤٣١(كمــا عرفــه مجلــس التعلــيم العــالي  

الثانيـــة مـــن الئحـــة التعلـــيم عـــن بعـــد فـــي مؤســـسات التعلـــيم العـــالي بالمملكـــة العربيـــة     

نمــط مــن أنمــاط التعلــيم يُــستخدم فيــه وســائل وتقنيــات إلكترونيــة فــي   : "الــسعودية بأنــه

عليميــة وإدارة التفاعــل بهـــا، ويتــصف بانفــصال بـــين المعلــم والمــتعلم أو بـــين       العمليــة الت 



 

 
٢٦ 

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: بن سعود اإلسالميةاإلمام محمد 

عبداهللا بن محمد الرشود.د

المتعلمين أنفسهم أو بين المتعلمين ومصادر التعلم ويكون االنفصال إما بالبعد المكاني            

 ". أو بالبعد الوقتي لزمن التعلم/خارج مقرات المؤسسة التعليمية و

 .                                           راسةوهذا التعريف هو ما يتبناه الباحث في هذه الد

 :االنتساب المطور
في نبذة عن نظام االنتساب المطور بينت جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية               

دمــج لمفهــوم الدراســة الجامعيــة بطريقــة  " :بأنــهنظــام االنتــساب المطــور  مفهــوم ) ت.د(

فع جودة  روني باستخدام األدوات التقنية، ل    االنتساب التقليدي مع مفهوم التعليم اإللكتر     

حيــث يــتم إيــصال المــادة    ن نجاحهــا بطريقــة ســهلة وميــسرة،    االعمليــة التعليميــة وضــم  

 ".العلمية للطالب وأداء االختبار وهو في مقر إقامته

 .وهذا التعريف هو ما يتبناه الباحث في هذه الدراسة

 : الخدمات التعليمية
المهــام األكاديميــة المــساعدة التــي تقــوم بهــا عمــادة   : يقــصد بهــا فــي هــذه الدراســة 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، لتـسهيل               

العملية التعليمية للطالب والطالبـات فـي مختلـف التخصـصات بـدءً مـن تـسجيل المقـررات          

 . وحتى تقديم االختبارات وظهور النتائج

     :للدراسةاإلطار المفهومي 
يعرض الباحث عدداً من الموضوعات ذات البعد الفلسفي        لدراسة  هذا الجزء من ا    في 

 :والمعرفي لموضوع الدراسة وهي كالتالي

 :االنتساب في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
هــ  ١٣٧٤بدأ نظام االنتساب في جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية منـذ عـام                     

 عــاماليــة فــي تخصــصي الــشريعة واللغــة العربيــة، واســتمر العمــل بــه حتــى          وكانــت البدا

هـ حيث صدر قرار إلغائه بناءً على عـدد مـن الملحوظـات والـسلبيات               ١٤٠٧/١٤٠٨ الجامعي  
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، ومن أهم هذه  )هـ١٤١٥(دراسة منيرة العبداهللا    التي بينتها عدد من الدراسات العلمية، مثل        

تــسرب وخاصــة فــي المــستويات الدراســية األولــى، الملحوظــات ارتفــاع نــسب الرســوب وال

إضـــافة إلـــى ضـــعف المـــستوى التعليمـــي للطـــالب المنتـــسبين، وكثـــرة طلبـــات المنتـــسبين   

بتأجيــل الدراســة لعــدة فــصول دراســية، وبعــد هــذا القــرار بعــام واحــد واســتجابة لطلبــات     

 للطالبـات  الكثير من أوليـاء أمـور الطالبـات أعـاد مجلـس الجامعـة العمـل بنظـام االنتـساب              

فقط وفي تخصصات محددة هي الشريعة والقرآن وعلومه والعقيدة والمـذاهب المعاصـرة    

هـــ حيــث صــدر قــرار مجلــس  ١٤١٢والــدعوة واللغــة العربيــة، واســتمر العمــل بهــذا إلــى عــام   

الجامعة بقبول الطالب المتقدمين لالنتساب باإلضافة إلى الطالبات ووضـع لـذلك عـدداً مـن                 

 :الضوابط ومنها

 .ن يقتصر االنتساب على أقسام الشريعة وأصول الدين والدعوة واللغة العربيةأ -

 من عـدد    %١٠أن يحدد عدد المنتسبين في كل قسم من األقسام السابقة بنسبة             -

 .المنتظمين

كمــا بــين المجلــس أن لمجلــس الجامعــة بنــاءً علــى اقتــراح الكليــات األخــذ بمبــدأ           -

التخصـــصات التـــي تـــسمح طبيعـــة  الدراســـة عـــن طريـــق االنتـــساب فـــي الكليـــات و  

الدراسة فيهـا بـذلك، ويـضع مجلـس الجامعـة القواعـد واإلجـراءات المنظمـة لـذلك                

 :وفق الضوابط التالية

أال يقـــل عـــدد الوحـــدات الدراســـية المطلوبـــة لتخـــرج الطالـــب المنتـــسب عـــن عـــدد     -

الوحــدات الدراســية المطلوبــة لتخــرج الطالــب المنــتظم فــي التخصــصات المتاحــة         

 .لالنتساب

ــول ورصــد التقــديرات والتحويــل والفــصل         - يعامــل الطالــب المنتــسب مــن حيــث القب

 .وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات
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لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجـالس الكليـات وضـع الـضوابط الالزمـة لتقـويم                  -

 .أداء الطالب المنتسبين

التخـرج والـشهادة مـا يفيـد بـأن دراسـة الطالـب              يثبت في السجل األكاديمي ووثيقة       -

 ).١٦٨-١٦٧ص٢هـ ج١٤٣٢وزارة التعليم العالي . (باالنتساب

 : واالنتساب التقليدياالنتساب المطورالفرق بين 
في نبذة عن نظام االنتساب المطور بينت جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية               

  التقليدي في مبدأ الدراسة بدون حـضور   مع االنتساب يتشارك  االنتساب المطور   أن  ) ت.د(

 : ويضيف إلى ذلك خدمات تعليمية جديدة ومتميزة، منهالمقر الجامعة،

 . توفير نظام إلكتروني متكامل للدراسة يحتوي على عدد من األدوات المساعدة-

 . إمكانية تحميل المحاضرات من خالل اإلنترنت وحفظها في الحاسوب الشخصي-

 .تواصل مع مشرفي المواد من خالل النظام عبر اإلنترنت تسهيل آليات ال-

 إتمــام جميــع التعــامالت المتعلقــة بالدراســة مــن قبــول وتــسجيل وغيــر ذلــك دون      -

 .الحاجة للحضور إلى مقر الجامعة

 . توفير خدمات اتصال وخدمات دعم ومساندة لخدمة الطالب والطالبات-

 . ألداء االختبارات توفير مراكز منتشرة في جميع مناطق المملكة-

 .   توفير قناة تلفزيونية لخدمة العملية التعليمية-

عمــادة الــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود     
 :اإلسالمية

ــد أن  ــة بعـ ــرت جامعـ ــالمية   أقـ ــعود اإلسـ ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــا رؤي اإلمـ ــتراتيجية اال تهـ سـ

فقة السامية بإنشاء عمـادة التعلـيم عـن بعـد     صدرت الموا بالتعليم؛  دمج التقنية  المتضمنة

عــن خــدمات  ولةؤالجهــة المــسهـــ، وبهــذه الموافقــة أصــبحت العمــادة هــي   ١٤٢٨فــي عــام 

التعلــيم عــن بعــد لجميــع الطلبــة الــراغبين فــي االلتحــاق بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    
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لتغييـر  هــ صـدرت الموافقـة الـسامية       ١٤٣٢، وفـي عـام      اإلسالمية داخل المملكـة وخارجهـا     

تحقيـق رؤيـة الجامعـة    اسم العمادة ليكون عمادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد ل        

ــتعلم والتعلــيم إلــى مرحلــة متقدمــة فــي اســت      دام التقنيــات الحديثــة، ولهــا  خفــي تحويــل ال

جديدة في الطريقة التعليمية تستند إلى الوصول لـشريحة          رؤيتها الخاصة في تطبيق آليات    

 .ميز في التعلم اإللكتروني وبناء مجتمع المعرفةالتادة ولتحقيق الريين؛ أكبر من المتعلم

 تعتمد علـى  ،لكترونياإلتعلم متميزة في ال  إيجاد منظومة    العمادة في    رسالةوتتلخص  

ــاليب ، ومحتـــوى رقمـــي متميـــز ،طـــورةت بـــشرية مؤهلـــة وتقنيـــات تعليميـــة م فـــاءاتك  بأسـ

 بأســلوب تفــاعلي،) االنتــساب المطــور( تقــديم بــرامج التعلــيم عــن بعــد  نموذجيــة، بغــرض

تحقيــق لإلســهام فــي  وتعزيــز التبــادل المعرفــي ،تحــسين العمليــة التعليميــة فــي الجامعــةو

 .الجامعةوأهداف رسالة 

 : هياألهدافوتسعى العمادة إلى تحقيق عدد من 

 تطبيق التعلم اإللكترونـي بجـودة عاليـة مـع التطـوير المـستمر بمـا يـضمن تحـسين                      •

 .التعليميةالعملية 

 وزيـادة عـدد الملتحقـين ببـرامج التعلـيم           وعالميـاً وعربيـاً     الـتعلم محليـاً    ص إتاحة فـر    •

 .)االنتساب المطوّر(عن بعد

 تـــوفير البنيـــة األساســـية والتقنيـــات التعليميـــة وبنـــاء منظومـــة تعليميـــة إلكترونيـــة    •

 .متكاملة في الجامعة وفق أحدث التوجهات التقنية والتعليمية

للمقررات وتعزيز التعاون في مجال المحتـوى داخـل     ونشره  ين المحتوى الرقمي     تأم  •

 .الجامعة وخارجها

 التعلم اإللكتروني ونشر     استخدام أنظمة   في أعضاء هيئة التدريس   تنمية مهارات     •

 .ثقافته في الجامعة
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إنتـــاج الوحـــدات التعليميـــة الرقميـــة لمـــشاركة فـــي  دعـــم أعـــضاء هيئـــة التـــدريس ل •

  موقع العمادة على الرابط. التعلم اإللكتروني في المقرراتوتفعيل

https://elearn.imamu.edu.sa/profile/Pages/default.aspx# 

 :التخصصات المتاحة للدراسة في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
العمادة بالدراسة عن بعد بالدورة التأهيلية في الفصل األول من العام الجـامعي             بدأت  

هـ، وبعـد اجتيـاز الطـالب لهـا تـم تـسجيلهم بنـاء علـى رغبـاتهم فـي تخصـصي                   ١٤٢٨/١٤٢٩

الشريعة وإدارة األعمال وبدأوا الدراسة في هذين التخصصين اعتباراً من الفصل الدراسـي             

هــ، ثـم تـوالى افتتـاح التخصـصات العلميـة، والجـدول              ١٤٢٨/١٤٢٩الثاني مـن العـام الجـامعي        

جامعة اإلمـام محمـد بـن       يوضح التخصصات المتاحة لالنتساب المطور كما بينتها        ) ١(رقم  

 :)ت.د(سعود اإلسالمية في نبذة عن نظام االنتساب المطور 

 )١(جدول رقم 
 بداية الدراسة التخصصم
 .)١٤٢٩-١٤٢٨(لعام الجامعي الفصل الدراسي الثاني من ا الشريعة  ١
 .)١٤٢٩-١٤٢٨(الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  إدارة األعمال ٢
ــامعي    الدعوة ٣ ــام الجـ ــاف  )١٤٣٠-١٤٢٩(الفـــصل الدراســـي األول مـــن العـ ، ثـــم تـــم إيقـ

القبـــول فـــي هـــذا التخـــصص اعتبـــاراً مـــن الفـــصل الثـــاني مـــن العـــام الجـــامعي   
 ).هـ١٤٣٣/١٤٣٤(

 .)هـ١٤٣٠-١٤٢٩(الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  االقتصاد ٤
 )هـ١٤٣٢ - ١٤٣١(  من العام الجامعيالفصل الدراسي األول غة عربيةللا ٥
 ـ)ه١٤٣٥ - ١٤٣٤( من العام الجامعي  األول الدراسيالفصل أصول الدين ٦
 ـ)ه١٤٣٥ - ١٤٣٤( من العام الجامعي  الثانيالدراسيالفصل  محاسبةال ٧
 ـ)ه١٤٣٦ - ١٤٣٥( من العام الجامعي  األول الدراسيالفصل األنظمة ٨
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 :في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعدالتعليمية إدارة الشؤون 
 بالتهيئـة واإلشـراف علـى عمليـة اإلسـناد           ة المعنيـ  دارة اإل يالتعليميـة هـ   إدارة الشؤون   

يـة لجميـع المقـررات فـي التخصــصات     التعليمـي واإلشـراف علـى المنتـديات العامـة والتعليم     

 .المطبق بها نظام االنتساب المطور

ــتلخص رســـالة اإلدارة فـــي    ــة متميـــزة لطـــالب      وتـ ــديم خـــدمات تعليميـــة إلكترونيـ تقـ

اللقــاءات :  وأبــرز هــذه الخــدمات التعليميــة التــي تقــدمها اإلدارة وطالبــات التعلــيم عــن بعــد،

ألكـاديميون مـن أعـضاء هيئـة التـدريس          الحية، وهي المحاضرات التي يقـدمها المـساندون ا        

الفــصل ويعـرف  بالجامعـة ومـن فــي حكمهـم عبــر الفـصول االفتراضـية فــي نظـام تــدارس،       

يلقـي فيهـا المـساند األكـاديمي         قاعة دراسية افتراضية داخل نظام تدارس     بأنه   االفتراضي

ــاءً  ــاً لقـ ــرر   تفاعليـ ــالب وطالبـــات المقـ ــساؤالت حـــول    ،مـــع طـ ــاش وطـــرح التـ   للحـــوار والنقـ

موضــوعات المقــرر ومفرداتــه التــي تــم شــرحها وتفــصيلها عــن طريــق مــدرس المــادة فــي       

ويـتم إنـشاء اللقـاء أو الفـصل االفتراضـي مـن قبـل المـساند         مـسبقاً،   المحاضرات المسجلة   

، تعليمـي  لكـل مـستوى      الدراسـي فـي الجـدول     المحـددين   األكاديمي حسب اليـوم والوقـت       

المقــــرر فقــــط الــــدخول للفــــصل االفتراضــــي، ويتــــاح للطــــالب والطالبــــات المــــسجلين فــــي 

واالستماع لشرح األستاذ، وطرح أسئلتهم واستفساراتهم صـوتياً أو كتابيـاً حـول المـادة               

يــتم تقــديم محاضــرة أو محاضــرتين أســبوعياً مــن بدايــة الفــصل    ، وفــي كــل مقــرر  العلميــة

ليـة  ، بحيث يقدم المساند األكاديمي في كـل فـصل دراسـي خمـس لقـاءات تفاع       الدراسي

 .لكل وحدة دراسية

موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط (

)http://deanships.imamu.edu.sa/eLearn/Pages/e٥٧٧٨٣٨٣-dd٤-٩٥dfb-٨١e١-

a٦٠٧e٨٩٧eff١.aspx ( 
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 :أهم الخدمات اإللكترونية بالعمادة
ــيم عــن بعــد عــدداً مــن الخــدمات           ــي والتعل ــتعلم اإللكترون ــوفر فــي موقــع عمــادة ال يت

 :ا ما يلياإللكترونية أهمه

الخـدمات الذاتيـة للقبـول والتـسجيل، والتـسجيل      : خدمات القبول والتـسجيل وهـي     -

فـــي الـــدورة التأهيليـــة، وطلـــب اإلعفـــاء، والتحويـــل مـــن وإلـــى االنتـــساب المطـــور،          

 .والتسجيل في االختبارات التكميلية

إضـــافة وتـــسجيل المقـــررات، والتأجيـــل واالنـــسحاب، : الخـــدمات األكاديميـــة وهـــي -

ل في مراكز االختبار، واالستعالم والتحقق من صحة اإلفـادة، والتـسجيل            والتسجي

فــي البحــوث العلميــة والتربيــة العمليــة والتطبيقــات الدعويــة لطــالب قــسم الــدعوة،  

 .وطلب عقد اختبار بديل لمقررات معينة، وطلب اختيار طالب لعنوان بحث

، وطلـب إفـادة     طلـب وثيقـة التخـرج، وطلـب توصـية علميـة           : خدمات الخريجين وهـي    -

 .خريج

 .    هذا باإلضافة للخدمات األخرى مثل الخدمات المالية واإلدارية وغيرها

: موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط( 

)http://elearn.imamu.edu.sa/elearn/AboutUs/Pages/default.aspx(  

 :بعض التجارب والخبرات العالمية المعاصرة في مجال التعليم عن بعد
يرة من القرن العشرين برزت في الميدان التربوي ظـاهرة التعلـيم عـن          في العقود األخ  

بعد، حيث تبنت عـدد مـن الجامعـات العالميـة أسـلوب التعلـيم عـن بعـد بوسـائط تعليميـة                       

ــق         ــب بطريـ ــصل للطالـ ــسموعة وتـ ــة والمـ ــرطة المرئيـ ــب واألشـ ــي الكتـ ــت فـ ــة تمثلـ متنوعـ

 البــرامج التعليميــة فــي   المراســلة البريديــة، ومــن ثــم تطــورت تلــك الوســائط بعــد ظهــور        

ــا االنفتــــاح الكبيــــر للتعلــــيم عــــن بُعــــد بعــــد انتــــشار اإلنترنــــت     الحاســــبات اآلليــــة ليعقبهــ

واستخدامها في مجـال التعلـيم والتواصـل الشخـصي والمؤسـساتي، ليجـد الباحـث نفـسه                
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أمام كـم كبيـر مـن الخبـرات والتجـارب العالميـة فـي مجـال التعلـيم عـن بعـد، وسـيعرض                         

 :لي بعضاً من هذه التجارب العالميةالباحث فيما ي

 ):الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة(أوالً التعليم العالي اإللكتروني في بريطانيا 
تتميــز بريطانيــا فــي مجــال التعلــيم اإللكترونــي عــن طريــق التعلــيم عــن بعــد، وجــاءت   

بتمويــل بعــض المبــادرات والمــشروعات التــي تــرتبط بــالتعليم عــن بعــد والتعلــيم المفتــوح  

حكومي من بداية التسعينيات من القرن الماضي بواسطة مجـالس التعلـيم العـالي، وأهـم                

ما يميـز التعلـيم اإللكترونـي فـي بريطانيـا هـو الجامعـة المفتوحـة التـي تـوفر فـرص التعلـيم                         

الجامعي وإتاحته لكل من يرغـب فيـه بغـض النظـر عـن سـن ومـؤهالت الـدارس، والمعيـار                      

تبارات التي تعقد للدارس فـي المقـرر الـذي يريـد دراسـته، ويـستخدم                األساسي للقبول االخ  

ــيم التقليــدي   ــوح(التعل ــذاتي للمــتعلم نفــسه       ) المفت عــدة أســاليب متنوعــة منهــا التقــدير ال

واالجتماعات وجهاً لوجه والمساندة التعليمية من المساعدين والموجهين األكاديميين،         

ي المعلومــات واالتــصاالت المتقدمــة بــدأ     ومــع ظهــور التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــ     

تطبيـق وانتـشار التعلـيم اإللكترونـي عـن طريــق التعلـيم عـن بعـد واسـتخدام البرمجيــات          

والمقــررات التعليميــة عــن بعــد، ويــدرس بهــذه الجامعــة عــشرات اآلالف مــن الطــالب مــن     

 ، )١٧١م ص٢٠١٠عبدالحي ..(داخل المملكة المتحدة وخارجها

ــ ١١٢هـ ص١٤٢٤(لمفتوحة ببريطانيا كما يذكر حجي     وقد تأسست الجامعة ا    بـأمر  ) ١١٩ـ

م لتتـيح فـرص التعلـيم الجـامعي والمهنـي لمـن لـديهم        ١٩٦٩ملكي صدر في يوليو مـن عـام        

الرغبة والمقدرة علـى االسـتمرار فـي التعلـيم بالدراسـة فـي الوقـت الـذي يرونـه مالئمـاً لهـم                  

أن ) walter perry( ويـرى والتـر بيـري    وبخاصة الذين لـم تـتح لهـم فـرص التعلـيم الجـامعي،      

 :فكرة إنشاء هذه الجامعة قد برزت من خالل ثالثة عوامل رئيسة متصلة هي
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قصور برامج تعليم الراشدين عن تلبيـة االحتياجـات التعليميـة لمـن هـم علـى رأس           -

 .العمل

هتمـام  نمو البث التعليمي متمثالً فيما أولته هيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانيـة مـن ا              -

 .للتربية بين أهدافها وخططها وبرامجها

ظهور االتجاهات التعليمية التي تنادي بالمساواة في الفرص التعليمية وديمقراطيـة           -

 .التعليم نتيجة تأثير زيادة االهتمام بتعليم الصفوة على البناء المجتمعي البريطاني

 :برامج الدراسية هيوتقدم الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة ثالثة أنواع من ال

 . البرامج الجامعية في مرحلة البكالوريوس-

 ).الماجستير والدكتوراه( برامج الدراسات العليا -

 برامج ما بعد الخبرة العملية المخصصة للعاملين الـذين يرغبـون فـي تعميـق وتنويـع                 -

ر الواحـد  خبراتهم المهنية وهذه البرامج ال تمنح درجة علمية وتتـراوح فتـرة دراسـة المقـر           

 .من خمسة إلى عشرة شهور

 :ثانياً التعليم العالي اإللكتروني في كندا
خطت كندا خطوات جادة فـي تبنـي التعلـيم اإللكترونـي وخاصـة فـي مرحلـة التعلـيم                    

العالي بهدف تحسين جودة المنتج التعليمي وعـدم االعتمـاد علـى التعلـيم التقليـدي، ومـن             

 :وهي كما يلي) ١٦٩ ــ ١٦٦م ص ٢٠١٠(كره عبدالحي أهم تجارب كندا في هذا المجال ما ذ

فــي مقاطعــة أونتــاريو وهــي إحــدى الجامعــات اإللكترونيــة فــي كنــدا  : جامعــة كــوين -

ــا المعلومــات واالتــصاالت فــي تقــديم بــرامج       ألنهــا تقــدم نموذجــاً لتزايــد تطبيــق تكنولوجي

سـات العليـا فـي    المقررات الدراسية عـن بعـد، وقـد أنـشأت برنامجـاً لمـساعدة طـالب الدرا              

الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال باسـتخدام مـؤتمرات الفيـديو التفاعليـة               

متعددة النقاط، كما أقامت لذلك مواقع تعلم في كثير من مدن المقاطعة تمكن الطـالب    
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من التعلم بها من خالل المحاضرات والمناقشات التي تعقد في الوقت المسموع، وقد تـم          

 النمــوذج بواســطة تــوفير الحاســبات اآلليــة المحملــة بالبرمجيــات التــي تــسمح   تــدعيم هــذا

للطــالب بالعمــل معــاً مــن فــرق عمــل وإنــزال وتحميــل الواجبــات أو التكليفــات الدراســية،      

ــدريس واســتخدام شــبكة اإلنترنــت المدعمــة          ــات التفاعــل مــع أعــضاء هيئــة الت وإمكاني

 .لمؤتمرات الفيديو والوسائل التقنية األخرى

وتقع هـذه الجامعـة بمقاطعـة البرتـا، وتتميـز بـأن جميـع برامجهـا                 : جامعة أثابسكا  -

 .تقدم بطرق ونظم التعليم عن بعد

وتعــد هــذه الكليــة مــن الكليــات الرائــدة فــي تطــوير برنــامج      : كليــة مونــت الملكيــة  -

التعليم االفتراضي، وتقـدم فرصـاً متعـددة للتعلـيم عـن بعـد مـن خـالل تـوفير مجموعـة مـن                

ج المتعددة معتمدة في ذلك على وسائط متعددة أهمهـا األدوات المطبوعـة والبريـد                البرام

 .  اإللكتروني واالستشارات الهاتفية وغيرها

 وهي من الجامعات التي استهلت أعمالهـا فـي    :CVUالجامعة االفتراضية الكندية  -

 م بموجب مشاركة بين ست جامعات لتقـدم تعلمـاً مـن بعـد وتؤسـس اتحـاداً       ٢٠٠٠عام  

ييــسر علــى المــواطنين الكنــديين االلتحــاق بــالتعليم الجــامعي، وتهــدف الجامعــة الكنديــة    

ــا     االفتراضـــية إلـــى اإلفـــادة مـــن اإلنترنـــت فـــي التقليـــل أو الحـــد مـــن الـــضغوط التـــي تواجههـ

مؤسسات التعليم العـالي التقليديـة، وإلغـاء القيـود المكانيـة فـي التعلـيم الجـامعي، وتلبيـة                    

ل وتحقيــــق الدوليــــة بإتاحــــة االلتحــــاق بــــبعض بــــرامج الجامعــــة احتياجــــات ســــوق العمــــ

 ).٤٤ ــ٤٣هـ ص١٤٣٥الزهراني .(للمتعلمين الكبار من جميع أنحاء العالم

 : ثالثاً التعليم عن بعد في ماليزيا
م بخطة تطويريـة شـاملة لتعليمهـا تهـدف إلـى جعلهـا فـي        ١٩٩٦بدأت ماليزيا في عام    

م، ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب        ٢٠٢٠مصاف الدول المتقدمة بحلول عام      
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اآللي في التعليم األساسي والعالي، واالرتبـاط بـشبكة اإلنترنـت فـي كـل فـصل مـن فـصول           

المدارس وقاعات الجامعات، فربطت جميع مدارسـها وجامعاتهـا بـشبكة أليـاف بـصرية               

 بعــد عــام ســريعة، وبــدأت جامعــة يونيتــار كــأول جامعــة ماليزيــة فــي تطبيــق الــتعلم عــن    

م، واســــتخدمت الــــتعلم التفــــاعلي عبــــر الوســــائط المتعــــددة واألقــــراص المدمجــــة ١٩٩٨

واإلنترنــــت، وتمــــنح الجامعــــة جميــــع الــــدرجات العلميــــة المعتمــــدة مــــن الــــدبلوم وحتــــى  

الــدكتوراه، كمــا توجــد العديــد مــن الجامعــات الماليزيــة التــي تطبــق التعلــيم مــن بعــد بمــا        

متطلبــات التنميــة، ومنهــا الجامعــة المفتوحــة الماليزيــة يتماشـى مــع احتياجــات المجتمــع و 

م وتقـدم الجامعـة أكثـر مـن سـبعين برنامجـاً       ٢٠٠٠التي تأسست في أغسطس من عـام      

) ٧٩٠٠٠(أكاديميــاً فــي عــدد كبيــر مــن التخصــصات وخمــس كليــات يــدرس بهــا أكثــر مــن   

 أو المكـان أو     طالب وطالبة، وتوفر الجامعة التعليم لكل الراغبين بغض النظر عـن الوقـت            

 ).٥١ ــ٥٠هـ ص١٤٣٥الزهراني .(العمر

 :رابعاً التعليم عن بعد في العالم العربي
توجد في العالم العربي مؤسسات مهتمة بالتعليم اإللكترونـي، وقـد بـدأت تظهـر مـع             

بداية ظهور اإلنترنت، حيث ظهرت الجامعات اإللكترونية في بعض الـدول العربيـة ومنهـا               

م، والجامعة االفتراضية الـسورية     ١٩٩٦يم عن بعد التي تأسست عام       جامعة بيروت للتعل  

م وهـــي جامعـــة معتمـــدة لـــدى وزارة التعلـــيم العـــالي الـــسورية، ٢٠٠٢التـــي تأســـست عـــام 

والكليــة اإللكترونيــة للجــودة الــشاملة بــدبي، وأعلــن فــي القــاهرة عــن مــشروع إنــشاء أول  

ة للتعلــيم عــن بعــد وتــصبح أول  كيــان لتكــوين تجمــع للجامعــات العربيــة التــي تقــدم خدمــ 

 ).١٧٣م ص٢٠١٠عبدالحي .(كيان عربي متخصص في هذا المجال

و من أبرز مؤسسات التعليم عن بعد فـي العـالم العربـي الجامعـة العربيـة المفتوحـة،                   

 :وسيستعرض الباحث في السطور التالية لمحة موجزة عن هذه الجامعة
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 :الجامعة العربية المفتوحة
ة المفتوحـــة مؤســـسة عربيـــة للتعلـــيم العـــالي تتبنـــى نظـــام التعلـــيم  الجامعـــة العربيـــ

المفتــوح الــذي يقــدم للدارســين الملتحقــين بهــا فــرص التعلــيم العــالي المفتــوح بمــا يــرتبط    

وظــروفهم االجتماعيــة واالقتــصادية، وتعــود فكــرة إنــشاء جامعــة مفتوحــة فــي العــالم          

بـن عبـد العزيـز آل سـعود رئـيس        العربي كمشروع غير ربحي إلى مبـادرة مـن األميـر طـالل              

 عـن مبادرتـه   ١٩٩٦ فـي عـام    طـالل ، حين أعلن األميـر   )أجفند(برنامج الخليج العربي للتنمية     

إلنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم           

درة فـي   في توجيه التنمية في المجاالت العلمية واالجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبا          

،  لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هـي الجامعـة العربيـة المفتوحـة               ٢٠٠٢عام  

وتتلخص رسالة الجامعة في تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقـا لمعـايير الجـودة               

العالميــة دون عوائـــق زمنيــة أو مكانيـــة وذلـــك لإلســهام فـــي إعـــداد القــوى البـــشرية التـــي     

 .المستدامة وبناء مجتمع العلم والمعرفة في البلدان العربيةتتطلبها التنمية 

ــ    علـــــــــــــــــــــــــــى ة العربيـــــــــــــــــــــــــــة المفتوحـــــــــــــــــــــــــــة موقـــــــــــــــــــــــــــع الجامعـــــــــــــــــــــــــ

٢k_com=option?php.index/kw.edu.arabou.www://https& view =:الـــرابط

ar=lang&٥٨٩=Itemid&١٠٠=id&item=layout&item 

 : وتسعى الجامعة في ضوء تلك الرسالة إلى تحقيق األهداف التالية

 .توفير فرص التعليم العالي ألكبر عدد من الراغبين فيه -١

 .إتاحة المجال لمواصلة التعلم في مختلف حقول المعرفة -٢

 .حاجات سوق العملتوفير فرص التدريب المهني استجابة ل -٣

توفير فرص خاصة في التعليم العالي لشرائح خاصة مـن المجتمـع، بمـا فـي ذلـك                   -٤

 .النساء والقاطنين في المناطق النائية
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المــشاركة فــي إجــراء البحــوث واألنــشطة األكاديميــة العاليــة الالزمــة لمجــاالت    -٥

 .تطوير التعليم العربي

مفتوحـة اتفاقـاً للـشراكة والتعـاون        ولتحقيق هذه األهداف عقدت الجامعة العربيـة ال       

 وتأسيسها وتطوير هياكلها   ،مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة إلقامة الجامعة       

 ، الجامعة وأعضاء هيئـة التـدريس     طاقم إدارة  ومواد الدراسة وتدريب     ،وبرامجها التعليمية 

 البريطانيــة والمعاونــة فــي عمليــة اعتمــاد الجامعــة مــن قبــل مؤســسة االعتمــاد بالجامعــة     

)OUYS(،     وقد وافقت الجامعة البريطانية على استخدام المواد التعليمية الخاصة بهـا فـي 

 :الجامعة العربية المفتوحة بعد تعديلها، وتحددت مجاالت هذا التعاون في

 .ترخيص وإجازة المواد التعليمية -

 .االستشارات والتدريب -

 .االعتماد العام والخاص للجامعة -

 .بيةالخدمات الطال -

 )    ٣٧٥هـ ص١٤٢٤حجي (. تطبيق تكنولوجيا المعلومات في التعليم من بعد -

 طالب مـن    ٢٨٫٤٦٠ونتيجة لتلك الجهود تحتضن الجامعة العربية المفتوحة أكثر من          

ثمان دول عربية يدرسون في خمس كليـات جامعيـة، وقـد احتفلـت حتـى اآلن بتخـريج مـا         

اإلنــاث، ولهــا ثمانيــة فــروع علــى مــستوى    طالــب أكثــر مــن نــصفهم مــن  ٢٠٫٦٩٠يزيــد علــى 

الكويت، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة        : الوطن العربي في  

 والسودان، ومقرها الرئيس في ، وسلطنة عمان،األردنية الهاشمية، لبنان، مملكة البحرين  

 . دولة الكويت

  : على الرابطة العربية المفتوحةموقع الجامع(

https://www.arabou.edu.kw/index.php?option=com_k)٢&view=item

&id=٢٤٨&lang=ar. 
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 :في الجامعةنظام التعليم 
يتمحور التعليم في الجامعة العربية المفتوحة بشكل كبير على التـدريس المباشـر،             

ــة المفتوحــة علــى المحاضــرات المبرمجــة المتسلــس        لة وتــستند منهجيــة الجامعــة العربي

تـوفر الجامعـة   وللمناهج، إلى جانب غيرها من أشـكال الـدعم مثـل التعلـيم عبـر اإلنترنـت،                  

ــا العربيـــة المفتوحـــة  ــة،   لطالبهـ ــة المتنوعـ ــائل التعليميـ ــد مـــن أحـــدث وأنـــسب الوسـ  العديـ

حــدى الــدورات أو المقــررات يتــسلم حزمــة تعليميــة تحتــوي علــى   إفالطالــب المــسجل فــي 

، وفـي بعـض األحيـان       )أشرطة الفيديو والكاسيت  (رية  مواد مطبوعة، ووسائل سمعية بص    

 مـن القـراءات وجـدوال زمنيـا     مطلـوب  وتشمل المواد المطبوعة المحتـوى ال      ،أقراصا مدمجة 

باإلضافة إلى كل ذلك يـتم تـوفير دعـم          ،  للمهام المطلوب القيام بها أثناء الفصل الدراسي      

 عبـر األقمـار الـصناعية       مـن خـالل شـبكة خاصـة تنقـل         " طريـق مراكـز الـتعلم     "تعليمي عـن    

وفــي نهايــة كــل  ، VSATالمتكاملــة تتــضمن مجموعــة مــن المحطــات الطرفيــة المــضيفة   

 وتتوزع الدرجات اإلجمالية للمقرر علـى االمتحـان         ،فصل يعقد االمتحان النهائي لكل مقرر     

 مـــن الدرجـــة %٥٠تخـــصص نـــسبة حيـــث  ،النهـــائي واألنـــشطة األخـــرى بنـــسب مختلفـــة 

على األنشطة األخرى   ) %٥٠( بينما تتوزع النسبة المتبقية      ، كل مقرر  لالمتحان النهائي في  

وتعقـد االمتحانـات النهائيـة فـي        ،  TMAواالختبـارات الـشهرية     الفـصل   بما في ذلك أعمـال      

جميــع فــروع الجامعــة فــي نفــس التــاريخ والتوقيــت حيــث يــتم الــتحكم فيهــا مركزيــا مــن   

يقــوم مــشرف تعليمــي د األكــاديمي فأمــا اإلرشــا ،المكتــب الرئيــسي للجامعــة فــي الكويــت

ــى    ــدء       ٢٠متخــصص باإلشــراف عل ــي للمحاضــرات قبــل ب ــتم إعــداد الجــدول الزمن ــا، وي  طالب

 . الفصل الدراسي

 : على الرابطة العربية المفتوحةموقع الجامع(
 https://www.arabou.edu.kw/index.php? 

)option=com_k٢&view=item&layout=item&id=٨٥&Itemid=٤٤٦&lan 
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                :الدراسات السابقة

اطلع الباحث على عدد من الدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبيـة، وسـيقوم        

بعــرض أهــم مــا اطلــع عليــه مــن هــذه الدراســات مرتبــة حــسب تــاريخ نــشرها مــن األقــدم      

 :لألحدث

بعنـوان تقـويم أسـاليب االتـصال التعليمـي والخـدمات            ) هــ ١٤١٢(دراسة فائقـة حبيـب       -

اإلرشادية بنظام االنتساب بجامعة الملك عبدالعزيز، وهـدفت الدراسـة إلـى تقـويم نظـام                

أن : االنتساب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ومن أهم النتـائج التـي توصـلت لهـا الدراسـة        

من أفراد العينـة ذكـروا أن العمـادة ال       ) %٩٢٫٨(نسبة كبيرة من الطالب المنتسبين بلغت       

من المنتسبين يجدون صعوبة ) %٥٧(توفر وسائل مساندة لفهم المادة العلمية، كما أن         

فـــي االتـــصال بأســـتاذ المقـــرر ويعـــزون الـــسبب فـــي ذلـــك إلـــى أنـــه ال يوجـــد نظـــام لمتابعـــة   

 .من عينة أعضاء هيئة التدريس) %٥٦٫٩(المنتسب، وأكد ذلك 

بعنوان معوقات الـتعلم فـي التعلـيم عـن بعـد فـي       ) ١٩٩٧ Galusha(دراسة جالوشا  -

جامعة جنوب المسيسبي بأمريكا، بهدف تحديد معوقات التعلم في التعليم عن بعد في             

هذه الجامعة، وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم هذه المعوقات التي تواجه الطـالب تكلفـة                

ــة الخــدمات ا     لطالبيــة والــدعم الطالبــي، ومــن   الدراســة وضــعف التواصــل مــع األســاتذة وقل

 .المعوقات التي تواجه األساتذة نقص التدريب على توظيف التكنولوجيا

للتعرف على تجارب الطالب )  ٢٠٠٠ Carswell, et. Al(  دراسة كرسويل وآخرين -

والطالبات في مجـال التعلـيم عبـر اإلنترنـت، وقـد اسـتخدم البـاحثون االسـتبانة أداة لجمـع                    

ن أبرز ما توصل له الباحثون مـن نتـائج أن اسـتخدام أدوات االتـصال فـي الـتعلم                    البيانات، وم 

اإللكتروني يـؤدي إلـى زيـادة التفاعـل بـين الطـالب وأسـاتذتهم وبـين الطـالب مـع بعـضهم،                       

كما أن من نتائج الدراسة أن اسـتخدام الطـالب والطالبـات ألدوات الـتعلم اإللكترونـي فـي                   
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 الوقـــت عنـــد تـــسليمهم للواجبـــات والحـــصول علـــى  دراســـتهم أدى إلـــى اســـتفادتهم مـــن

التغذيــة الراجعــة بــشكل مباشــر فــي معظــم األحيــان، كمــا أن اســتخدامهم لهــا أدى إلــى    

 .إكسابهم خبرات مفيدة من الناحيتين العلمية والتقنية

بعنـوان التعلـيم عـن بعـد الوعـود والمـشكالت       ) ٢٠٠٢ Valentine(  دراسة فالينتين -

، وهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم الوعــود والمــشكالت        والتحــسينات الممكنــة 

والتحــسينات المــستقبلية للتعلــيم عــن بعــد فــي بعــض الجامعــات األمريكيــة، وتوصــلت          

الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج أهمهـا ضـرورة تـدريب الطـالب علـى أدوات التعلـيم عـن بعـد،                        

تجـددة، وأهميـة الحاجـة إلـى      وتثقيف وتـدريب األسـاتذة دوريـاً ألنظمـة التعلـيم عـن بعـد الم               

 .تحسين الفصول االفتراضية للتعليم عن بعد

عــن تقــويم تجربــة الطــالب الــذين   ) ٢٠٠٧ .Miers, et al(  دراســة ميــرز وآخــرين  -

درســوا بعــض المقــررات عبــر نظــام الــتعلم اإللكترونــي فــي بريطانيــا، وقــد قــام البــاحثون      

تبانة والمقــابالت لجمــع بيانــات بتقــسيم الطــالب إلــى عــشر مجموعــات واســتخدموا االســ 

الدراسة، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن بعض الطالب أبدى تخوفاً من اسـتخدام التقنيـة          

فــي العمليــة التعليميــة، كمــا أظهــرت النتــائج أن التفاعــل فــي الــتعلم اإللكترونــي أســلوب      

 .داعم وفاعل للطالب

 أقيمـت فـي إحـدى الجامعـات     التـي ) ٢٠٠٧  Gilbert.et.al(  دراسة جيلبرت وآخـرين  -

البريطانية بهـدف تقـويم أداء الطـالب المـستخدمين لنظـام الـتعلم اإللكترونـي، ومـن أبـرز              

يرى أفراد العينـة أهميـة منتـديات النقـاش والمـشاركة فيهـا، كمـا أن أفـراد                   : نتائج الدراسة 

 غـرف   العينة ليس لـديهم الخبـرة الكافيـة فـي اسـتخدام أدوات التفاعـل اإللكترونـي مثـل                  

 .المحادثة والبريد اإللكتروني والمشاركة من خاللها
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بعنـــوان نظـــام االنتـــساب بكليـــات البنـــات فـــي   ) هــــ١٤٢٧(  دراســـة حنـــان الـــشواف  -

وهــدفت الدراســة إلــى تحليــل واقــع نظــام   _ نمــوذج مقتــرح_ المملكــة العربيــة الــسعودية  

ــصعوبات التــي تواجهــه        ــراح نمــوذج  االنتــساب بكليــات البنــات والتعــرف علــى أهــم ال واقت

وجــود ضــعف فــي التعــاون بــين   : لتطــويره، وتوصــلت الدراســة إلــى كثيــر مــن النتــائج أهمهــا   

مكاتــب شــؤون االنتــساب واألقــسام العلميــة بالكليــة لخدمــة المنتــسبات وعــدم كفايــة    

 .االختبارات الفصلية في التقويم

ــة المحيــــسن  - ــة   ) م٢٠٠٨(  دراســ ــة العربيــ ــي المملكــ ــام االنتــــساب فــ ــوان نظــ  بعنــ

السعودية وخطوات نحو التعليم اإللكترونـي، وقـد هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحليـل واقـع                    

نظام االنتـساب فـي المملكـة العربيـة الـسعودية فـي ضـوء الظـروف الموضـوعية التـي أدت              

إلى اعتمـاد هـذا النظـام واألسـباب العلميـة والواقعيـة التـي اسـتلزمت تطـويره وتحويلـه إلـى             

ــتعلم اإللكترونــي   والتعلــيم عــن بعــد، وأوضــحت الدراســة بعــض الــصعوبات التــي      نظــام ال

انعــدام التواصــل : تواجــه االنتــساب التقليــدي فــي المملكــة العربيــة الــسعودية ومــن أهمهــا

بين الطالب المنتسبين واألسـاتذة، وضـعف مـستوى التحـصيل الدراسـي، وكثـرة التـسرب                 

ت النجــاح، وأوصــت  واالنقطــاع عــن الدراســة، وارتفــاع نــسبة الرســوب وانخفــاض معــدال      

الدراســة بــضرورة اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتطــوير االنتــساب فــي جامعــات المملكــة     

 .العربية السعودية

دراسة تقويمية لتجربة جامعة : بعنوان التعلم اإللكتروني) هـ١٤٢٩(  دراسة الغديان   -

جتمـع  اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية مـن وجهـة نظـر الطـالب والطالبـات، وقـد تـألف م                     

الدراســة مــن جميــع الطــالب والطالبــات المقيمــين فــي مدينــة الريــاض والملتحقــين ببــرامج   

التعلم اإللكتروني في تخصصات الشريعة والدعوة واالقتـصاد وإدارة األعمـال، وقـد توصـل               

أن أكثر مـن نـصف أفـراد العينـة لـديهم خبـرة قليلـة فـي         : الباحث إلى عدد من النتائج أهمها    
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اآللي واإلنترنت، كما أن أغلب أفـراد العينـة مـن الطـالب والطالبـات لـم                 استخدام الحاسب   

يكن لديهم خبرة سـابقة فـي الدراسـة عـن طريـق الـتعلم اإللكترونـي، وأن هـذا النـوع مـن                   

ــتعلم        ــتعلم يعتمــد فــي الجامعــة علــى وســائل االتــصال والتقنيــة المتطــورة، وأن أدوات ال ال

 في الوقت والمكان في عملية التعلم، أما بالنـسبة          اإللكتروني توفر للطالب والطالبة مرونة    

الستخدام البريد اإللكتروني فـي اسـتقبال الواجبـات مـن خاللـه واإلجابـة عليهـا وإرسـالها                   

 .لألستاذ بشكل متكرر فقد أجاب أكثر من نصف أفراد العينة بعدم الموافقة

ادة الـتعلم عـن   بعنوان التحقيق في التحديات التي تواجه قي) ٢٠١٠(دراسة السويدي    -

بعد وآثارها المترتبة على التغيير التنظيمي، وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التحديات التـي              

تواجــه عمــادة الــتعلم اإللكترونــي والتعلــيم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود           

اإلسالمية، ومعرفة مدى تماثل هذه التحديات مع ما هو موجود في برامج التعليم عـن بعـد                

عض البلدان النامية، وقد استخدم الباحـث المقـابالت أداة لجمـع بيانـات الدراسـة مـن                  في ب 

 :تسعة من قيادات العمل في العمادة، وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها

 فــي مجــال العقبــات التــي تــؤثر علــى قبــول المجتمــع لبــرامج التعلــيم عــن بعــد توصــل  -

هـي عـدم اعتمـاد شـهادات التعلـيم عـن بعـد وعـدم         الباحث إلى أن من أهم هـذه العقبـات         

تصنيفه وظيفياً، ومنها ضعف مـستوى خريجـي التعلـيم عـن بعـد مقارنـة بخريجـي التعلـيم                

ــي           ــة احتياجــات ســوق العمــل بالقــدرات الت ــر مــؤهلين لتلبي ــدي ممــا قــد يجعلهــم غي التقلي

 .يحرص عليها أرباب العمل

باحــث إلــى ضــعف كفــاءة بعــض  فــي مجــال كفــاءة أعــضاء هيئــة التــدريس توصــل ال-

أعضاء هيئة التدريس ونقص خبراتهم في مجال التعليم اإللكتروني وخاصـة كبـار الـسن              

 .منهم
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كما توصل الباحث إلى أن التغلب على العقبات التي تواجه عمـادة الـتعلم اإللكترونـي                

ة مـن   والتعليم عن بعد يتطلب العمل باستراتيجيات طويلة األجل، باإلضـافة إلـى االسـتفاد             

خبرات العمادات المماثلـة فـي الجامعـات العالميـة، وكـذلك إجـراء عمليـات تقـويم لـألداء                    

 . كل سنتين لتحديد الصعوبات والعمل على تذليلها

 جامعات في بُعد عن التعليم تطوير أسس :وعنوانها) هـ١٤٣٢( دراسة العطاس -

 ."رةالمعاص االتجاهات العالمية ضوء في السعودية العربية المملكة

 المملكـة  جامعـات  فـي  بُعـد  عـن  التعلـيم  واقـع  وهـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى     

 التعلـيم  مجـال  فـي  المعاصـرة  العالمية السعودية، ومدى استفادتها من الخبرات العربية

. الوصـفي  المـنهج  اسـتخدم الباحـث فـي تطبيقهـا     مقارنـة  تحليليـة  دراسـة  بُعـد، وهـي   عن

 :وتوصل إلى عدد من النتائج منها

 أكثر المقارنة دول في الدراسة لعينة واإلداري والتنظيمي المؤسسي البناء يعتبر -

 الهيكـل  ويتوافـق فيـه   األداء، المركـزي والالمركـزي فـي    األسـلوب  بـين  ويجمـع  تنظيمـاً 

 .عام بشكل المؤسسي البناء مع الداخلي

هيـل أعـضاء     برز االهتمام الكبير فـي دول المقارنـة بمـا يتـصل بالجوانـب التقنيـة، وتأ                 -

 .هيئة التدريس والعاملين بمؤسساتها

 وبعـض  الـسعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  بُعد عن الجامعي التعليم نشأة جاءت -

 تـأخر  إضـافة إلـى   والناميـة،  المتقدمة عن الدول ما نوعاً متأخرةفه وأهدا جوانب فلسفته

 نظامياً  اعتماده

 تطـوير  هـو القـدرة علـى    المملكـة ب العـالي  التعلـيم  تواجـه  التـي  التحديات أهم من  -

 .عالية ذي جودة جماهيري عال تعليم

 : ة وتوصياتهاالدراس مقترحات أهمومن 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

بمـا   واضـحاً ومحـدداً   يـداً تحد بُعـد  عـن  الجـامعي  التعلـيم  وأهـداف  لـسفات ف تحديد -

 .اإلسالمية التربية من منهج المنبثق يتالءم وثقافة المجتمع السعودي

 اقتـراح  خـالل  مـن  بُعـد  عـن  التعلـيم  فـي  والمستفيدين نيمشاركة المجتمع المد- 

 .جديدة وتخصصات برامج

 التـدريس  وأعـضاء هيئـة   العـاملين  أوسـاط  فـي  بُعـد  عـن  التـدريب  ثقافـة  نـشر  -

 .والدارسين

تقـويم فاعليـة نظـام الـتعلم عـن بعـد فـي بعـض                بعنـوان   ) هــ ١٤٣٣(  دراسة الغامدي     -

 .لطالب نحوهالجامعات الحكومية السعودية واتجاهات ا

وهــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن مــدى فاعليــة بعــض أنظمــة التعلــيم عــن بعــد فــي   

 ،نظــام المقــررات االلكترونيــةو ،نظــام القبــول والتــسجيلجامعــة الملــك عبــدالعزيز، مثــل 

، وقـد طبـق الباحـث دراسـته     نظـام إدارة الـتعلم واالتـصال      و ،نظام االختبارات االلكترونية  و

مـن طـالب وطالبـات جامعـة الملـك عبـدالعزيز الدارسـين عبـر           ) ٥٣١(على عينة مكونة من     

 : نظام التعليم عن بعد، ومن أهم النتائج التي توصل لها الباحث

 يوجــد قــصور فــي فاعليــة نظــام القبــول والتــسجيل ونظــام المقــررات اإللكترونيــة      -

 .حيث حصل كل منهما على تقدير أداء متوسط

إللكترونية ونظام التعلم واالتصال حيـث حـصل         فاعلية كل من نظام االختبارات ا      -

 .كل منهما على تقدير أداء عالي

فــي إجابــات أفــراد العينــة تبعــاً  ) ٠٫٥( توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  -

 .لمتغير المهارة في مجال الحاسب لصالح ذوي المهارة الكبيرة

ــة وا   ) هـــ١٤٣٣(دراســة الحمــاد   - ــوان بعــض المــشكالت اإلداري لفنيــة التــي تواجــه   بعن

 .مراكز اختبارات التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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وقد هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى بعـض المـشكالت اإلداريـة والفنيـة التـي تواجـه              

مراكز اختبارات التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمقترحـات          

 المشكالت، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن جميـع مـديري مراكـز             التي تساهم في حل تلك    

االختبــارات فــي مختلــف مــدن ومحافظــات المملكــة، وتوصــل الباحــث إلــى عــدد مــن النتــائج   

 :أهمها مايلي

 جـــاءت إجابـــات العينـــة نحـــو المـــشكالت اإلداريـــة التـــي تواجـــه مراكـــز اختبـــارات    -

، وأبـرز المـشكالت   )٣٫٢٤ (التعليم عن بعد بدرجة متوسطة وبمتوسط حـسابي عـام بلـغ         

ــة للمــشاركين بمتوســط حــسابي بلــغ       ــة ضــعف الحــوافز المادي ، وأقــل هــذه  )٤٫٣٤(اإلداري

المشكالت ظهوراً قلة عدد المراقبين ألداء الطالب في االختبارات بمتوسط حـسابي بلـغ        

، كما جـاءت إجابـات العينـة نحـو المـشكالت الفنيـة التـي تواجـه مراكـز اختبـارات                      )٢٫٤٨(

، أما المقترحات التـي     )٣٫١٤(ليم عن بعد بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي عام بلغ          التع

يمكن أن تسهم في التغلـب علـى المـشكالت التـي تواجـه مراكـز اختبـارات التعلـيم عـن               

، )٤٫٢٧(بعد فقـد جـاءت إجابـات العينـة بدرجـة كبيـرة جـداً وبمتوسـط حـسابي عـام بلـغ                

ير الموقــع اإللكترونــي للعمــادة وخاصــة فيمــا  ومــن أبــرز هــذه المقترحــات العمــل علــى تطــو 

يتعلق باالختبارات بشكل مستمر، وضبط عمليـة تـسجيل الطـالب وزيـادة عـدد المراكـز،        

وإلحـــاق مـــديري المراكـــز بـــدورات تدريبيـــة بـــصفة مـــستمرة وإعطـــائهم صـــالحيات أكبـــر 

 .لينوإشراكهم في عملية التخطيط لمراكز االختبارات وزيادة الحوافز المادية للعام

ــا المـــشكالت األكاديميـــة التـــي تواجـــه  ) هــــ١٤٣٤(  دراســـة إيمـــان الطويـــل - وعنوانهـ

طالبات التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ومقترحات الحد منهـا،    

وتهدف الدراسة إلى تحديـد المـشكالت األكاديميـة التـي تواجـه طالبـات التعلـيم عـن بعـد                     

ود اإلسالمية مـن وجهـة نظـرهن فـي الجانـب التعليمـي، وفـي               بجامعة اإلمام محمد بن سع    
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الجانب اإلداري، مع وضع مقترحـات للحـد مـن المـشكالت األكاديميـة التـي تواجـه طالبـات           

التعلــيم عــن بعــد، وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنهج الوصــفي المــسحي، باســتخدام أداة          

التعلـيم عـن بعـد بجامعـة        االستبانة التي طبقتها علـى جميـع الطالبـات الملتحقـات بنظـام              

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتـائج أهمهـا أن              

المــشكالت المتعلقــة بــالمقررات الدراســية جــاءت بالمرتبــة األولــى مــن بــين المــشكالت     

 األكاديميـة التــي تواجــه طالبـات التعلــيم عــن بعـد فــي الجانــب التعليمـي، تليهــا المــشكالت    

المتعلقــــة بــــإجراءات القبــــول والتــــسجيل واإلرشــــاد األكــــاديمي، وبالمرتبــــة الثالثــــة تــــأتي 

المــشكالت المتعلقــة بأعــضاء هيئــة التــدريس، وفــي األخيــر تــأتي المــشكالت المتعلقــة          

باالختبــارات والتقــويم، ومــن النتــائج أيــضاً إجمــاع طالبــات التعلــيم عــن بعــد بالجامعــة علــى  

 المـــشكالت التـــي تـــواجههن، ومـــن أهـــم تلـــك اآلليـــات فـــتح اآلليــات المقترحـــة للحـــد مـــن 

تخصصات جديدة بالجامعة تتناسب مع ميـول الطالبـات، وكـذلك التـزام الجامعـة بـإعالن                 

نتائج االختبارات قبل بداية الفصل الدراسي الجديد، إضـافة إلـى تـوفير طـاقم أكـاديمي للـرد             

اد حــــوافز ومزايــــا للطالبــــات الــــسريع علــــى االستفــــسارات األكاديميــــة إلكترونيــــاً، وإيجــــ

 .المبدعات، وكذلك توفير مكتبة رقمية للحصول على المراجع العلمية

بعنــوان دراســة تقويميــة لنظــام التعلــيم عــن بعــد  ) هـــ١٤٣٦(  دراســة أحــالم المــدرع -

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء أهدافه وفلسفته

لــيم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام محمــد بــن    وقــد هــدفت الدراســة إلــى تقــويم نظــام التع   

سعود اإلسالمية من خالل التعرف على مفهوم وفلسفة وواقع وفوائـد التعلـيم عـن بعـد،        

ومدى تحقيق العمادة ألهدافها من وجهة نظر الطالب والطالبات والمعوقات التي تحد من  

ر هذا النوع تحقيقها ألهدافها، باإلضافة لتقديم بعض المقترحات التي قد تسهم في تطوي         

من التعليم، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصـفي المـسحي، باسـتخدام أداة االسـتبانة              
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التــي طبقتهــا علــى جميــع طــالب وطالبــات المــستوى الثــامن بعمــادة الــتعلم اإللكترونــي           

والتعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وتوصلت الباحثة إلى عدد من          

 :االنتائج أهمه

 . جاءت آراء أفراد العينة إيجابية بدرجة كبيرة تجاه نظام التعليم-

 . يرى أفراد العينة أن مستوى تحقيق أهداف التعليم عن بعد جاء بدرجة كبيرة-

 أهم المشكالت التي تواجه عينة الدراسة هي ضعف اإللمام باللغـة اإلنجليزيـة، ثـم                -

عف وعـي الطـالب بأسـاليب التعامـل مـع      تكرار حـدوث األعطـال الفنيـة فـي النظـام، ثـم ضـ          

 .تكنولوجيا االتصاالت

 يرى أفراد العينة أن أفضل السبل لتفعيل التعليم عن بعـد هـي عقـد دورات تدريبيـة                   -

للتعامل مع الشبكات للطالب قبل االلتحاق بالتعليم عن بعد، ثم الصيانة الدورية لتقنيـات            

 . ليتناسب مع التعليم عن بعدالتعليم، ثم تصميم المحتوى العلمي بطرق جذابة

 :التعليق على الدراسات السابقة
 :من خالل استعراض هذه الدراسات والبحوث يتبين مايلي

 تناولت جميع الدراسات الـسابقة بـشكل أو بـآخر نظـام االنتـساب أو التعلـيم عـن            -

ودها بعد أو التعليم اإللكتروني، واختلفت عن الدراسة الحالية في مجتمـع الدراسـة أو حـد             

المكانية، منها خمس دراسات أجنبية، وخمس دراسات محلية، واحدة منها عن كليات            

البنات، وثنتـان عـن جامعـة الملـك عبـدالعزيز، والرابعـة عـن تحليـل واقـع نظـام االنتـساب                  

 جامعات في بُعد عن التعليم تطوير أسسبالمملكة العربية السعودية، والخامسة عن 

 .المعاصرة االتجاهات العالمية ضوء في السعودية العربية المملكة
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خمــــس دراســــات تــــشابهت مــــع هــــذه الدراســــة فــــي تناولهــــا لعمــــادة الــــتعلم   -

اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، واختلفـت هـذه                

 :الدراسة عن تلك الدراسات في حدودها الموضوعية، وتلك الدراسات هي

 وقــد تركــز البحــث فيهــا علــى تجربــة جامعــة اإلمــام      )هـــ١٤٢٨(دراســة الغــديان   -١

محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي الــتعلم اإللكترونــي، وقــد طبقهــا علــى طــالب العمــادة فــي   

 . مدينة الرياض

وقــد تركــز البحــث فيهــا علــى التحــديات التــي تواجــه     ) م٢٠١٠(دراســة الــسويدي   -٢

ة وآثارهـا المترتبـة علـى       قيادة التعلـيم عـن بعـد بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمي                  

التغيير التنظيمي، وعينة الدراسة تسعة من مـسئولي عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم             

 .عن بعد بالجامعة

وقد تناول الباحث فيها المشكالت اإلدارية والفنية التي        ) هـ١٤٣٣(دراسة الحماد    -٣

ــام محمـــ      ــة اإلمـ ــة لجامعـ ــد التابعـ ــيم عـــن بعـ ــارات التعلـ ــز اختبـ ــه مراكـ ــعود  تواجـ د بـــن سـ

 وعينة الدراسة رؤساء مراكز االختبارات في مختلف مناطق المملكـة العربيـة             ،اإلسالمية

 .السعودية

وقـد تناولـت المـشكالت األكاديميـة التـي تواجـه        ) هــ ١٤٣٤(دراسة إيمان الطويـل      -٤

طالبــات التعلــيم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام، وقــد طبقتهــا علــى طالبــات العمــادة فــي مدينــة        

  . الرياض

بعنوان دراسة تقويميـة لنظـام التعلـيم عـن بعـد            ) هـ١٤٣٦(راسة أحالم المدرع    د -٥

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء أهدافه وفلسفته، وقد هدفت الدراسـة           

إلى تقويم نظام التعليم عن بعد بالجامعة من خالل التعرف على مفهوم وفلسفة وواقـع   
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ــق     ــدى تحقيـ ــد، ومـ ــن بعـ ــيم عـ ــد التعلـ ــالب     وفوائـ ــر الطـ ــة نظـ ــن وجهـ ــدافها مـ ــادة ألهـ  العمـ

 .والطالبات، والمعوقات التي تحد من تحقيقها ألهدافها

وبهـــذا يتـــضح الفـــرق بـــين هـــذه الدراســـات والدراســـة الحاليـــة التـــي تناولـــت الخـــدمات 

التعليمية التي تقدمها العمادة لطالبها المنتسبين ومدى رضاهم عنها وسبل تطويرها مـن             

بقهـــا الباحـــث علـــى طـــالب وطالبـــات العمـــادة فـــي مختلـــف مـــدن   وجهـــة نظـــرهم، وقـــد ط

 .ومحافظات المملكة العربية السعودية

 :منهج الدراسة
اســتخدم الباحــث لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وتحقيــق أهــدافها اثنــين مــن منــاهج  

 :البحث التربوي هي

المــنهج الوثــائقي لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول، حيــث ســيقوم بوصــف واقــع    -١

 .دمات التعليمية المقدمة للطالب من خالل تقرير إدارة الشؤون التعليمية بالعمادةالخ

 .المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة الثاني والثالث والرابع -٢

 :مجتمع الدراسة وعينتها
 هــم طــالب االنتــساب المطــور بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    :مجتمــع الدراســة

 .اإلسالمية

 طــالب وطالبــات المــستويين الــسابع والثــامن الــذين يدرســون فــي        :دراســةعينــة ال

ــصات  ــال   (تخصـ ــصاد وإدارة األعمـ ــة واالقتـ ــة العربيـ ــدعوة واللغـ ــشريعة والـ ــصل  ) الـ ــي الفـ فـ

 .هـ١٤٣٤ / ١٤٣٣الدراسي الثاني، وخريجي الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 :ستوى الدراسي والجنسوفيما يلي وصف لعينة الدراسة من حيث التخصص والم

 :وصف عينة الدراسة من حيث التخصص يوضحه الجدول التالي  - ب
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 )٢(جدول رقم 

 توزيع العينة ونسبتها المئوية تبعاً لمتغير التخصص
 النسبة المئوية )ن(العدد  التخصص
 ١٦٬٥ ٥١ الشريعة
 ٢٥٬٥ ٧٩ الدعوة

 ١٬٩ ٦ اللغة العربية
 ٥١٬٣ ١٥٩ عمالإدارة األ

 ٤٬٨ ١٥ االقتصاد
 ١٠٠ ٣١٠ المجموع

 حيـث بلـغ     عمـال إدارة األ يتضح من الجدول السابق أن أكثر أفراد العينة من تخـصص            

مــن مجمــوع أفــراد العينــة، يلــيهم طــالب  ) % ٥١٫٣(طالبــاً يمثلــون مــا نــسبته  ) ١٥٩(عــددهم 

مــن مجمــوع أفــراد العينــة، يلــيهم  ) % ٢٥٫٥(تخــصص الــدعوة حيــث يــشكلون مــا نــسبته   

مــن مجمــوع أفــراد العينــة، ) % ١٦٫٥(الــشريعة حيــث يــشكلون مــا نــسبته طــالب تخــصص 

وأقــل تمثيــل للعينــة ) % ٤٫٨(االقتــصاد حيــث يــشكلون مــا نــسبته   يلــيهم طــالب تخــصص

مــن مجمــوع أفــراد العينــة، ) % ١٫٩(كـان طــالب تخــصص اللغــة العربيــة حيــث لــم يمثلــوا إال  

 :راسيةوالشكل التالي يوضح أفراد العينة حسب تخصصاتهم الد

 )١(شكل رقم 
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وهذا التمثيل ألفراد العينة حسب تخصصاتهم الدراسـية يتناسـب مـع أعـداد الطـالب                

هــ، كمـا    ١٤٣٣/١٤٣٤في هـذه التخصـصات فـي الفـصل الدراسـي الثـاني مـن العـام الجـامعي                    

 :يبينها الجدول التالي

 الثامنو يين السابعأعداد طالب المستو )٣(جدول رقم 

 هـ١٤٣٣/١٤٣٤هم في العام الجامعي  والمتوقع تخرج
 %النسبة  أعداد الطالب التخصص

 ٥٤٬٧٦ ١٤٢٠ ادارة أعمال

 ٢٬٣١ ٦٠ اقتصاد

 ٢٦٬٧٣ ٦٩٣ دعوة 

 ١٦٬٢٠ ٤٢٠ الشريعة

 ١٠٠ ٢٥٩٣ المجموع

ويضاف لهؤالء الطالب أفراد العينة من كلية اللغة العربيـة الـذين كـانوا فـي المـستوى         

 . طالباً) ٣٠(ال تتجاوز السابع، وكانت أعدادهم 

 :وصف عينة الدراسة من حيث المستوى الدراسي يوضحه الجدول التالي  - ت

 توزيع العينة ونسبتها المئوية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي )٤(جدول رقم 
 النسبة المئوية )ن(العدد  المستوى الدراسي
 ٣١٬٦ ٩٨ المستوى السابع
 ٢٦٬٨ ٨٣ المستوى الثامن

 ٤١٬٦ ١٢٩ خريج
 ١٠٠ ٣١٠ اإلجمالي

يتــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن أكثــر أفـــراد العينـــة مـــن فئــة الخـــريجين الـــذين أتمـــوا    

مـن مجمـوع   ) % ٤١٫٦(طالباً يمثلون ما نـسبته    ) ١٢٩(وحداتهم الدراسية حيث بلغ عددهم      

ــسبته          ــا ن ــسابع حيــث يــشكلون م ــيهم طــالب المــستوى ال ــة، يل مــن ) % ٣١٫٦(أفــراد العين

العينة، وأقل تمثيـل للعينـة كـان طـالب المـستوى الثـامن حيـث لـم يمثلـوا إال               مجموع أفراد   
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من مجموع أفراد العينة، والشكل التالي يوضح أفـراد العينـة حـسب مـستواهم      ) % ٢٦٫٨(

 :الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢(شكل رقم 

 :وصف عينة الدراسة من حيث الجنس يوضحه الجدول التالي  - ج

 )٥(جدول رقم 

 ها المئوية تبعا لمتغير الجنستوزيع العينة ونسبت
 النسبة المئوية العدد الجنس
 ٦٨٬١ ٢١١ ذكر
 ٣١٬٩ ٩٩ أنثى

 ١٠٠ ٣١٠ اإلجمالي

يتضح مـن الجـدول الـسابق أن أكثـر أفـراد العينـة مـن فئـة الطـالب حيـث بلـغ عـددهم                          

مــن مجمــوع أفــراد العينــة، أمــا فئــة الطالبــات فلــم     ) % ٦٨٫١(طالبــاً يمثلــون مــا نــسبته   ) ٢١١(

مــن مجمــوع أفــراد العينــة، والــشكل التــالي يوضــح توزيــع أفــراد العينــة     ) % ٣١٫٩(يمثلــوا إال 

 :حسب الجنس
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 )٣(شكل رقم 

وهذا التمثيل ألفراد العينة حسب الجنس يتناسب مع أعدادهم في الفـصل الدراسـي              

 :هـ، كما يبينها الجدول التالي١٤٣٣/١٤٣٤الثاني من العام الجامعي 

 الثامنو يين السابعطالب المستوتوزيع  )٦(م جدول رق

  حسب الجنسهـ١٤٣٣/١٤٣٤ والمتوقع تخرجهم في العام الجامعي 
 %النسبة  عددال الجنس

 ٧٤٬١٢ ١٩٢٢ طالب

 ٢٥٬٨٨ ٦٧١ طالبات

 ١٠٠ ٢٥٩٣ المجموع

 : أداة الدراسة–م 

ا وتـصميمها   لجمع بيانـات الدراسـة؛ اسـتخدم الباحـث أداة االسـتبانة التـي قـام ببنائهـ                 

مستفيداً من اإلطار المفهـومي والدراسـات الـسابقة، إضـافة إلـى واقـع الخـدمات التعليميـة                

المقدمة للطالب والطالبات، بعد أن تعرف على هذا الواقع بعد اإلجابة عن سؤال الدراسـة             

األول من خالل الوثائق، كمـا قـام الباحـث بـإجراء دراسـة اسـتطالعية مـن خـالل اسـتبانة                      
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 سـأل فيهـا طـالب التعلـيم عـن بعـد عـن رأيهـم فـي الخـدمات التعليميـة بـشكل                        مفتوحة،

عام، وسبل تطوير العمل في هذه الخدمات، األمر الذي جعله يجمع عدداً كبيراً مـن سـبل      

تطوير هذه الخدمات، ومن ثم قام بصياغتها وترتيبها في اسـتبانة مغلقـة، وقـسمها ثالثـة                 

 :أقسام

 .لية ألفراد العينةالبيانات األو: القسم األول

العبارات التي تقـيس مـدى رضـا الطـالب والطالبـات عـن واقـع الخـدمات           : القسم الثاني 

 .التعليمية المقدمة لهم من العمادة

العبارات التي تحـدد سـبل تطـوير الخـدمات التعليميـة مـن وجهـة نظـر                  : القسم الثالث 

 .الطالب والطالبات

بيراً من الخبراء المختصين في األقسام      وبعد أن أتم بناءها عرضها على أحد عشر خ        

ــعود وذلـــك        ــة الملـــك سـ ــالمية وجامعـ ــعود اإلسـ ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــة بجامعـ التربويـ

لتحكيمها وإبداء مرئيـاتهم فـي الـصياغة اللغويـة للعبـارات وارتبـاط كـل عبـارة بمحورهـا                     

 مكونـة  ةباإلضافة إلى التأكد من أهميتها، ليقوم بعد ذلك بتطبيقها علـى عينـة اسـتطالعي       

اً من الطالب والطالبـات المنتـسبين لعمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن                 طالب) ٤٠(من  

 :، وكانت نتائجها كمايليللتطبيق الميدانيوصالحيتها األداة صدق وثبات  من أكدلتبعد ل

 :الصدق الداخلي لالستبانة
ــتبانة علــــى عي     ــام الباحــــث بتطبيــــق االســ ــداخلي قــ ــة لحــــساب صــــدق االتــــساق الــ نــ

من طالب وطالبات عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد               ) ٤٠(استطالعية قوامها   

في المستوى الثامن، ودلت النتائج على معدل عال من الصدق بـين كـل المحـاور وعباراتهـا               

 .الفرعية، وكذلك بين المحاور واالستبانة مجملة، والجدوالن التاليان يوضحان ذلك
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 )٧(جدول رقم 

 )٤٠= ن(ارتباط بيرسون بين العبارات واإلجمالي لمحاور االستبانة معامل 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
العبار
 ة

 معامل االرتباط

 ٠٫٥٣٩@@  ٥ ٠٫٧٧٨@@  ١٧ المحور األول
٠٫٥٢٣@@  ٦ ٠٫٦٩٩@@  ١٨ ٠٫٥٣٨@@  ١ 
٠٫٦٠٠@@  ٧ ٠٫٧٧٥@@  ١٩ ٠٫٥٨١@@  ٢ 
٠٫٤٨٥@@  ٨ ٠٫٥٦٦@@  ٢٠ ٠٫٧٠٣@@  ٣ 
٠٫٥٧٨@@  ٩ ٠٫٧٤٧@@  ٢١ ٠٫٤٣٣@@  ٤ 
٠٫٥١٧@@  ١٠ ٠٫٥٤٢@@  ٢٢ ٠٫٥٣٣@@  ٥ 
٠٫٤٩٢@@  ١١ ٠٫٣٩٧@  ٢٣ ٠٫٦١٤@@  ٦ 
٠٫٥٢٧@@  ١٢ ٠٫٥١٢@@  ٢٤ ٠٫٣٦٦@  ٧ 
٠٬٦٥٩@@  ١٣ ٠٫٤١٠@  ٢٥ ٠٫٥٢٩@@  ٨ 
٠٫٦٩٨@@  ١٤ ٠٫٣٤٣@@  ٢٦ ٠٫٦٠١@@  ٩ 
٠٫٥٤٥@@  ١٥ ٠٫٥٣١@@  ٢٧ ٠٫٧٠٤@@  ١٠ 
٠٫٦٣٥@@  ١٦ ٠٫٤٨٥@@  ٢٨ ٠٫٧٠٩@@  ١١ 
 ٠٫٣٧٩@@  ١٧ المحور الثاني ٠٫٧١٢@@  ١٢
٠٫٣٤٧@  ١٨ ٠٫٤٩٣@@  ١ ٠٫٧٤٣@@  ١٣ 
٠٫٤٥٦@@  ١٩ ٠٫٥٩٣@@  ٢ ٠٫٨٣١@@  ١٤ 
٠٫٤٥٧@@  ٢٠ ٠٫٥٩٩@@  ٣ ٠٫٨٤٦@@  ١٥ 
٠٫٣٩٩@  ٢١ ٠٫٥٣١@@  ٤ ٠٫٧٦٥@@  ١٦ 

 ٠٬٠٥دال عند مستوى                        @ ٠٬٠١دال عند مستوى @@ 

 :الثبات •

ت االسـتبانة اسـتخدم الباحـث معامـل ألفـا لكرونبـاخ، وذلـك لالسـتبانة              للتأكد من ثبـا   

مجملة ومحاورها الفرعية، وقد دلت نتائج تطبيق االستبانة على العينـة االسـتطالعية التـي               

طالب وطالبات عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد على معـامالت            من) ٤٠(قوامها  

 :يوضح ذلك) ٨(رقم ثبات عالية ويعول عليها، والجدول 
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 )٨(جدول رقم 

 )٤٠= ن(الثبات لالستبانة مجملة ومحاورها الفرعية 
 )ألفا لكرونباخ(معامل الثبات  عدد العبارات المحور

 ٠٫٩٣٤ ٢٨ المحور األول
 ٠٫٨٤١ ٢١ المحور الثاني
 ٠٫٨٩٤ ٤٩ االستبانة مجملة

 
 :تحليل البيانات وتفسير النتائج

 :إجابة السؤال األول
ما واقع الخدمات التعليمية المقدمة من عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن         / ١س

بعـــد للطـــالب المنتـــسبين والطالبـــات المنتـــسبات فـــي جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود     

 .اإلسالمية ؟

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعـد ممثلـة فـي إدارة الـشؤون التعليميـة             م  وقت

، وبالبحـث فـي وثـائق العمـادة         يـة والخـدمات التعليم   من المهـام     بعددفي كل فصل دراسي     

الرسمية من التقارير الدورية وغيرها اطلـع الباحـث علـى تقريـر قـسم الخـدمات التعليميـة                   

ــاني  ل ــامعي  لفـــصل الدراســـي الثـ ــام الجـ ــه جميـــع   ١٤٣٣/١٤٣٤مـــن العـ ــد وضـــحت فيـ ـــ، وقـ هـ

 :م التالي حسب التقسيالخدمات التي قدمت للطالب، وسيعرضها مرتبةً

 . استعداداً للفصل الدراسيعمادةها التالتي نفذالخدمات التعليمية   - أ

  المـــــساندينعمــــادة المتعلقـــــة بتكليــــف  ها التالتــــي نفـــــذ الخــــدمات التعليميـــــة    - ب

 .ئهممتابعة أداو األكاديميين

ــة -ج ــادةها التالتـــي نفـــذ الخـــدمات التعليميـ ــال المـــساندة   عمـ ــاء مـــن أعمـ ــد االنتهـ  بعـ

 .األكاديمية

 :خالل هذا الفصلوالخدمات المقدمة لي بيان تفصيلي لهذه المهام وفيما ي
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ة ئالمتعلقة بتهيو استعداداً للفصل الدراسي عمادةها التالمهام واألعمال التي نفذ     -أ

 :النظام وإعداد المقررات

قامت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ممثلـة فـي إدارة الـشؤون التعليميـة                

 : من أهمهاللفصل الدراسي اإلدارية والخدمات التعليمية استعداداً بعدد من المهام

 .مدير اإلدارةالتأكد من جاهزية النظام، من قبل  -١

 .مصادر المقرر على النظام من قبل مشرفي التخصصاتوضع متابعة  -٢

 .رفع مفردات المقرر لجميع التخصصات من قبل مشرفي التخصصات -٣

 .في إدارة تقنية المعلوماتأرشفة منتديات المناقشة من قبل مشر -٤

 . التخصصاتيتصفية المنتديات العامة للفصل الماضي من قبل مشرف -٥

 .هذه الخدمات قبل بداية الفصل الدراسي بأسبوع على األقلقد تمت و

ــة  -ب ــدمات التعليميــ ــذ   الخــ ــي نفــ ــة بتكليــــف ها التالتــ ــادة والمتعلقــ ــساندينعمــ   المــ

 :ئهممتابعة أداو األكاديميين

لتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ممثلـة فـي إدارة الـشؤون التعليميـة              قامت عمادة ا  

  األكـاديميين  المـساندين بعدد من المهام اإلدارية والخـدمات التعليميـة المتعلقـة بتكليـف       

 :من أهمها ئهممتابعة أداو

ترشيح المساندين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة العلمية           -١

 التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، ويتم اختيـارهم بنـاء علـى ترشـيح              والخبرة في مجال  

األقسام العلمية بالجامعة ومن ظهر تميزهم في هذا المجـال فـي الفـصول الـسابقة، كمـا                  

ــتبعاد مـــن ظهـــر قـــصورهم مـــن المـــساندين  يـــتم ا ــدة بيانـــات للمـــساندين  وو، سـ ضـــع قاعـ

 . مع بداية كل فصل دراسيوتحديثها
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ن الــذين تــم ترشــيحهم برســالة إلكترونيــة، ودعــوتهم الســتالم إبــالغ المــساندي -٢

  .بداية الدراسة بأسبوعينخطاب التكليف من العمادة قبل 

فـــي الجـــدول تحديــد مواعيـــد اللقـــاءات الحيــة   توجيــه المـــساندين األكـــاديميين ل  -٣

بدايـة الدراسـة    ، ويتم هذا قبل     نظام المراسالت الخاص بالمساندين   األسبوعي وذلك عبر    

من قبل المشرف على الخدمات التعليميـة بنـاءً علـى تغيـر أوقـات          هتحديث ويتم   عينبأسبو

 .الصالة في مدن ومحافظات المملكة

ويــتم هــذا قبــل  األكــاديميين، لمــساندينقــررات الدراســية فــي النظــام باربــط الم -٤

 .بداية الدراسة بأسبوع

 .إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور للمساندين الجدد -٥

ــد  -٦ ــشرفيتحديــ ــابعين ألمــ ــة   داءن متــ ــصات العلميــ ــسب التخصــ ــساندين بحــ  المــ

 .والمستويات التي يقوم األساتذة بالتدريس فيها

 : تهدف إلىدورة تدريبية للمساندين األكاديميينإقامة  -٧

كيفيـة اإلفـادة مـن الخـدمات اإللكترونيـة          تطوير قدرات المـساند األكـاديمي فـي          •

 . نظام تدارسفي

ت الفنية التـي    مشكال ال في كيفية التعامل مع   مي  تطوير قدرات المساند األكادي    •

 .قد يواجهها أثناء قيامة بمهامه األكاديمية

 القيــام بــبعض المهــام الجديــدة كإنــشاء الواجبــات واالختبــارات  ةإيــضاح كيفيــ •

 .القصيرة واألسئلة أثناء اللقاء الحي

ة  ملحوظـاتهم ومقترحـاتهم لتطـوير آليـة المـساند          معرفـة االلتقاء بالمـساندين ل    •

 .األكاديمية
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 يهـدف  مـع المـساندين األكـاديميين    يجمـع مـسئولي العمـادة       اري  إقامة لقـاء حـو     -٨

 :إلى

 .قترحات المساندين األكاديميينممالحظات وسماع  •

 .نون األكاديميو التي يطرحها المساندناقشات حول المرئياتتبادل اآلراء والم •

 . بين العمادة والمساندينتوثيق العالقة •

  :وهيلمساندة األكاديمية  لجديدةمهام إضافة  بإبالغ المساندين •

أسـئلة فـي مـدة ال تتجـاوز ثالثـة أيـام              خمـسة    عبـارة عـن   وهـي   التكليفات الذاتيـة     -

ــاح لجميــع الطــال  حتــى  ــوا مــن حــضور اللقــاء الحــي ا    يت ــذين لــم يتمكن فيهــا لمــشاركة ب ال

 .هاوحل

 أثناء اللقاء الحـي  ها المساند األكاديمي  يعقد اتاختباروهي  االختبارات القصيرة    -

 . دقائقخمس مدة ال تتجاوز في و

 : األكاديميين من قبل مشرفي التخصصات من خاللأداء المساندينمتابعة  -٩

ات العلميــة التخصــصومــشرفي  المــساندين األكــاديميين بــينالتواصــل المــستمر  •

  .من خالل خطوط هاتفية مخصصة لهذه الخدمة

 . اسالت واإلجابة عليها يومياًاستقبال أسئلة المساندين في نظام المر •

ــةالمــساندينعمــال  ألمــستمرةالمتابعــة ال • ــديات النقــاش واللقــاءات   (  اليومي منت

 .وتقييمها )الحية

 .هامتابعة مشرفيوالرد على استفسارات الطالب في المنتديات العامة  •

فـي الفتـرة   ن أداء المـساندين األكـاديميين   يبيمنتصف الفصل شامل  عمل تقرير    •

 .وتقديمها للمسؤولين بالعمادةالسابقة 

 : شمل ما يليإعداد تقرير مفصل بأداء كل مساند نهاية الفصل •
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 .التفاعل فيهامن حيث عددها و) محاضرات الفصول االفتراضية( حيةاللقاءات ال -

 .إدارة منتدى المقرر والرد على أسئلة الطالب -

طــــاء، خلوهــــا مــــن األخو مــــن حيــــث مــــستواهاإعــــداد نمــــاذج أســــئلة االختبــــار،  -

 .وتسليمها في الوقت المحدد

ــارات القــصيرة فــي نظــام الفــصول االفتراضــية      ا - ــة واالختب ، وهــي لتكليفــات الذاتي

 .ليست إلزامية للمساندين ذلك الوقت ولكنها نقاط قوة في التقييم

 .تعبئة نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والقياس واالعتماد األكاديمي -

، اإللكترونــي للعمــادةائي لكــل مــساند فــي نظــام  إدخــال خالصــة التقريــر النهــ وقــد تــم 

 .وقام بعملية اإلدخال ومراجعتها مشرفو التخصصات

المقدمــة اللقــاءات الحيــة والمقــررات والمــساندين  إحــصائية بعــددوفيمــا يلــي خالصــة 

للطــالب والطالبــات باإلضــافة إلــى عــدد الموضــوعات والــردود فــي المنتــديات العلميــة العامــة    

-١٤٣٣مـن العـام الجـامعي        لفصل الدراسي الثاني  قسام العلمية خالل ا   والتخصصية في األ  

، كمــــا وضــــحها التقريــــر اإلحــــصائي لقــــسم الخــــدمات التعليميــــة بعمــــادة الــــتعلم  ه١٤٣٤

 ):ه١٤٣٤(اإللكتروني والتعليم عن بعد 

 إحصائية بعدد اللقاءات الحيةخالصة ) ٩(جدول رقم 

لفصل الدراسي ة والتخصصات العلمية في افي الدورة التأهيلي  والمقررات والمساندين

 ـه١٤٣٤-١٤٣٣من العام الجامعي  الثاني
 القسم

  الدراسيالمستوى
عدد اللقاءات 

 الحية
 عدد المقررات

عدد 
 المساندين

 ٨ ٨ ٩٩ الدورة التأهيلية

 ٧ ٨ ١١٩ األول

 ٨ ٩ ١٢٣ الثاني

 الشريعة

 ٧ ٨ ١١٩ الثالث
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 القسم
  الدراسيالمستوى

عدد اللقاءات 
 الحية

 عدد المقررات
عدد 

 المساندين

 ٩ ١٠ ١٣٥ الرابع

 ٧ ٨ ١٤١ الخامس

 ٩ ١٠ ١٣٧ السادس
 ٧ ٨ ١٢١ السابع
 ٨ ٩ ١٣٤ الثامن

 ٦٢ ٧٠ ١٠٢٩ المجموع

 ٩ ١٠ ١٢٢ األول
 ٩ ١٠ ١٢٠ الثاني

 ٩ ١٠ ١٢٠ الثالث

 ١٠ ١١ ١٣١ الرابع
 ٩ ١٠ ١٢٢ الخامس
 ١٠ ١١ ١٣٢ السادس
 ٨ ٩ ١٢٨ السابع
 ٧ ٨ ١٠٩ الثامن

 الدعوة

 المجموع
٧١ ٧٩ ٩٨٤ 

 ٧ ٨ ٩٠ األول

 ٦ ٧ ٨٩ الثاني
 ٦ ٧ ٨٩ الثالث

 ٦ ٧ ٨١ الرابع

 ٦ ٧ ٨٤ الخامس إدارة

 ٦ ٧ ٨٤ الخامس االقتصاد
 ٦ ٧ ٨٧ السادس إدارة
 ٥ ٦ ٨٥ السادس االقتصاد

 ٦ ٧ ٨٧ السابع إدارة

 ٦ ٧ ٩٧ السابع االقتصاد

اإلدارة 
 قتصادواال

 
 

 ٦ ٧ ٨٧ الثامن إدارة
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)١٠٢٩(آلية الشريعة  )٩٨٤(آلية الدعوة   آلية اإلقتصاد واإلدارة 
)١٠٣٥(

)٧٥٢(آلية اللغة العربية  )٩٩(الدورة التأهيلية 

 القسم
  الدراسيالمستوى

عدد اللقاءات 
 الحية

 عدد المقررات
عدد 

 المساندين
 ٥ ٦ ٧٥ الثامن االقتصاد
 ٧١ ٨٣ ١٠٣٥ المجموع

 ١٠ ١١ ١٣٤ األول

 ٩ ١٠ ١٢٥ الثاني
 ٩ ١٠ ١٢٥ الثالث
 ٩ ١٠ ١٢٨ الرابع
 ١٠ ١١ ١٣٥ الخامس

 اللغة العربية

 ٩ ١٠ ١٠٥ السادس
 ٥٦ ٦٢ ٧٥٢ المجموع

مجموع اللقاءات الحية والمقررات 
 والمساندين

٣٠٢ ٣٨٩٩ 
٢٦٨ 

المقدمـة لطـالب التخصـصات      ءات الحيـة     اللقـا  رسم بياني يوضـح عـدد     ) ٤(شكل رقم   

 هـ١٤٣٤-١٤٣٣للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي العلمية 
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موزعـة  ) ٢٦٨(وعـدد المـساندين     ) ٣٠٢(عـدد المقـررات     رسم بيـاني يوضـح      ) ٥(شكل رقم   

للفــصل الدراســي الثــاني مــن   المقدمــة لطــالب التخصــصات العلميــة  علــى األقــسام العلميــة 

 هـ١٤٣٤-١٤٣٣العام الجامعي 

  
  
  
  
  
 

 

 

إحصائية بعدد الموضوعات والردود في المنتدى العام و المنتديات ) ١٠(جدول رقم 

 هـ١٤٣٤-١٤٣٣التخصصية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  
 عدد الردود عدد الموضوعات اسم المنتدى
 ٤٧٢٠ ٤٧٢٣ المنتدى العام
 ٥٣٩ ٥٣٩ الدورة التأهيلية

 ١٣٥٧ ١٣٥٧ الشريعة

 ٥٢٢ ٥٢٢ الدعوة

 ١٦٤٠ ١٦٤٠ االقتصاد واإلدارة

 ٣٩٩ ٣٩٩ اللغة العربية

 ٩١٧٧ ٩١٨٠ المجموع
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) ٩١٨٠(عدد الموضوعات في المنتـديات التخصـصية       رسم بياني يوضح    ) ٦(شكل رقم   

للفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام      موزعــة علــى األقــسام العلميــة   ) ٩١٧٧(وعــدد الــردود  

 هـ١٤٣٤-١٤٣٣الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعليق على الجداول
 :من الجداول السابقة يالحظ عدة أمور أهمها

قلــة عــدد اللقـــاءات الحيــة وعـــدد المقــررات فـــي الــدورة التأهيليـــة وكليــة اللغـــة        -

العربية مقارنة ببقية التخصصات األخرى؛ وهذا راجع إلى أن الدورة التأهيلية فـصل دراسـي               

بيــة فيرجــع األمــر فيهــا إلــى عــدم اكتمــال المــستويات    واحــد فقــط، وأمــا كليــة اللغــة العر  

 .الدراسية وقت إجراء الدراسة

قلــة عــدد الموضــوعات فــي منتــدى كليــة اللغــة العربيــة وقلــة الــردود عليهــا حيــث    -

موضــوعاً فقــط، مقارنــة بكليــة العلــوم اإلداريــة التــي بلغــت الموضــوعات فــي     ) ٣٩٩(بلغــت 

، بـل   )١٣٥٧(لتـي بلغـت الموضـوعات فـي منتـداها           موضوعاً وكليـة الـشريعة ا     ) ١٦٤٠(منتداها  

ــت           ــد بلغـ ــي واحـ ــصل دراسـ ــى فـ ــا علـ ــة فيهـ ــصر الدراسـ ــي تقتـ ــة التـ ــدورة التأهيليـ ــى الـ وحتـ
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، ويفــسر هــذا التـراوح فــي عــدد الموضــوعات فــي المنتــديات  )٥٣٩(الموضـوعات فــي منتــداها  

ع مئـات مقابـل    العلمية إلى قلة أعداد الطالب في كلية اللغة العربية حيث ال يتجـاوزون بـض              

أعداد الطالب فـي كليـات الـشريعة والعلـوم اإلداريـة الـذين يتجـاوزون عـشرة آالف طالـب                     

وطالبة في كل منهما، أما الدورة التأهيلية فكثرة الموضوعات في المنتدى مع أن الدراسـة                

فيهــا ال تتجــاوز فــصالً دراســياً واحــداً، فيعــزو الباحــث هــذا األمــر إلــى كــون طــالب الــدورة            

هيلية مستجدون فـي الدراسـة الجامعيـة فتكثـر عنـدهم األسـئلة واالستفـسارات عـن                  التأ

ــي         ــسجيل فــ ــة التــ ــا وكيفيــ ــارات وطريقتهــ ــة االختبــ ــا وطبيعــ ــة ونظامهــ ــة الدراســ طبيعــ

ــالرد        التخصــصات ممــا جعــل المنتــدى تكثــر فيــه الموضــوعات ويتجــاوب مــشرفو الموقــع ب

 .عليها

  :إجابة السؤال الثاني
 عــن الخــدمات التعليميــة    والطالبــات المنتــسبات لمنتــسبينلطــالب ا امــا مــدى رضــا   

المقدمة لهم من عمادة التعلم اإللكتروني والتعلـيم عـن بعـد بجامعـة اإلمـام محمـد بـن                     

 .؟ سعود اإلسالمية

تــم حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة والمتوســطات      لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال    

القـــسم األول مـــن االســـتبانة رات الحـــسابية الســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى عبـــا

وجــاءت المتــضمن الــسؤال عــن مــدى رضــا أفــراد عينــة الدراســة عــن الخــدمات التعليميــة      

  ):١١( رقم النتائج كما يوضحها الجدول
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 ٧ ٥ ٣٢ ٦٢ ٢٠٤ ك
١.

 إفادة القبولتقديم 
لمن يحتاجها من 

 ٢ ٢ ١٠ ٢٠ ٦٦ % .الطالب
١ ٤٫٤٥ 

 ٥ ٨ ٣٩ ٩٧ ١٦١ ك
٢.

تسجيل  طريقة
للمقررات لطالب ا

 ٢ ٣ ١٣ ٣١ ٥٢ % .بداية كل فصل
٢ ٤٫٢٩ 

 ١٣ ٣٨ ١٠٠ ٦٦ ٩٣ ك
٣.

معرفة الطالب 
 ٤ ١٢ ٣٢ ٢١ ٣٠ % .بمفردات المقررات

١٥ ٣٫٦١ 

 ١٠ ٣٠ ١٠٠ ٨٩ ٨١ ك
٤.

المادة العلمية 
 ٣ ١٠ ٣٢ ٢٩ ٢٦ % المسجلة للمقررات

١٣ ٣٫٦٥ 

 ١٥ ٣١ ٧٧ ١٠٨ ٧٩ ك
٥.

ل مناسبة الجداو
الدراسية لظروف 

 ٥ ١٠ ٢٥ ٣٥ ٢٥ % .الطالب
١٢ ٣٫٦٦ 

 ١٣ ٣٢ ٧١ ١٠٢ ٩٢ ك
٦.

الكيفية التي يتم بها 
إعالن الجداول 
 ٤ ١٠ ٢٣ ٣٣ ٣٠ % .الدراسية للطالب

٧ ٣٫٧٥ 

 ٩ ٢٢ ٩١ ١٠٨ ٨٠ ك
٧.

أيام اللقاءات عدد 
أربعة أيام في (الحية 

 ٣ ٧ ٢٩ ٣٥ ٢٦ % ).األسبوع فقط
٨ ٣٫٧٥ 

 ١٦ ٢٦ ٩٤ ١٠٣ ٧١ ك
٨.

أوقات اللقاءات 
بعد العصر (الحية 

 ٥ ٨ ٣٠ ٣٣ ٢٣ % ). فقطوبعد العشاء
١٦ ٣٫٦٠ 

 ٧ ٢٨ ١١٠ ١٠٣ ٦٢ ك

٩.

عدد اللقاءات الحية 
كل (للمقررات

ساعة في الجدول 
 ) لقاءات)٥(لها 

% ٢ ٩ ٣٥ ٣٣ ٢٠ 
١٧ ٣٫٦٠ 
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 ٣٩ ٥٤ ٩٥ ٦٦ ٥٦ ك
١٠.

عام  الىمنتدال
 ١٣ ١٧ ٣١ ٢١ ١٨ % .للتخصص

٢٣ ٣٫١٥ 

 ٣٢ ٥٤ ٨٨ ٨٢ ٥٤ ك
١١.

المنتدى العلمي لكل 
 ١٠ ١٧ ٢٨ ٢٦ ١٧ % .مقرر

٢١ ٣٫٢٣ 

 ١٠ ١٦ ٧٦ ١٣٨ ٧٠ ك
١٢.

المستوى العلمي 
 الذين قاموا لألساتذة

 .بتسجيل المقررات
% ٣ ٥ ٢٥ ٤٥ ٢٣ 

٦ ٣٫٧٨ 

 ١٢ ١٨ ٩٤ ١٢٧ ٥٩ ك

١٣.

المستوى العلمي 
مساندين الذين لل

اءات يقدمون اللق
 .الحية

% ٤ ٦ ٣٠ ٤١ ١٩ 
١٤ ٣٫٦٥ 

 ٢٣ ١٩ ١١٣ ٩٨ ٥٧ ك
١٤.

مستوى تعامل 
 مع مساندينال

 .الطالب
% ٧ ٦ ٣٦ ٣٢ ١٨ 

١٩ ٣٫٤٧ 

 ٢٧ ٤٦ ١١١ ٨٥ ٤١ ك

١٥.

مستوى تفاعل 
مع  مساندينال

أسئلة الطالب في 
 .المنتديات

% ٩ ١٥ ٣٦ ٢٧ ١٣ 
٢٢ ٣٫٢٢ 

 ٦٣ ٤٦ ١٠٩ ٥٥ ٣٧ ك
١٦.

تية التكليفات الذا
 ٢٠ ١٥ ٣٥ ١٨ ١٢ % ).الواجبات(

٢٧ ٢٫٨٦ 

 ٥٨ ٤٤ ١٠٧ ٦٢ ٣٩ ك
١٧.

التكليفات الذاتية 
االختبارات (

 ).القصيرة
% ١٩ ١٤ ٣٥ ٢٠ ١٣ 

٢٦ ٢٫٩٤ 

 ٧١ ٤٣ ٩٩ ٦٣ ٣٤ ك
١٨.

أسلوب تنفيذ 
 ٢٣ ١٤ ٣٢ ٢٠ ١١ % .التطبيق الميداني

٢٨ ٢٫٨٣ 

 ٦٥ ٣٦ ٨٥ ٧٩ ٤٥ ك
١٩.

مستوى تعامل 
في األساتذة 

 .التطبيق الميداني
% ٢١ ١٢ ٢٧ ٢٥ ١٥ 

٢٥ ٣٫٠١ 
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 ٥٤ ٣٦ ٩٠ ٧٣ ٥٧ ك
٢٠.

إجراءات تسجيل 
 ١٧ ١٢ ٢٩ ٢٤ ١٨ % .مقرر البحث العلمي

٢٤ ٣٫١٤ 

 ٣١ ٢٨ ٥٨ ٨٤ ١٠٩ ك
٢١.

ختبار لالجدول إعداد 
 ١٠ ٩ ١٩ ٢٧ ٣٥ % .خاص بكل طالب

١٠ ٣٫٦٨ 

 ١٨ ١٢ ٣٨ ٩٦ ١٤٦ ك
٢٢.

 الطريقة المتبعة في
الطالب تيار اخ
 .مركز االختبارل

% ٦ ٤ ١٢ ٣١ ٤٧ 
٣ ٤٫١٠ 

 ٤٤ ٢٥ ٤٨ ٦٥ ١٢٨ ك
٢٣.

عدد أسئلة االختبار 
 ٢٥( مقرر  كل في

 ).سؤاالً
% ١٤ ٨ ١٥ ٢١ ٤١ 

١١ ٣٫٦٧ 

 ١٥ ٢٨ ٦٠ ٨٨ ١١٩ ك

٢٤.

 تعاملمستوى 
المسئولين في 

مع مركز االختبار 
 .الطالب

% ٥ ٩ ١٩ ٢٨ ٣٨ 
٥ ٣٫٨٦ 

 ١٨ ٣٧ ٥٩ ٩٣ ١٠٣ ك
٢٥.

 تعاملمستوى 
المراقبين في مركز 

 . مع الطالباالختبار
% ٦ ١٢ ١٩ ٣٠ ٣٣ 

٩ ٣٫٧٣ 

 ٤٢ ٤٠ ٨٠ ٧٧ ٧١ ك
٢٦.

مستوى الخدمة 
والنظافة في مركز 

 .االختبار
% ١٤ ١٣ ٢٦ ٢٥ ٢٣ 

٢٠ ٣٫٣١ 

 ٣٣ ٣٨ ٦٨ ٨٣ ٨٨ ك
٢٧.

 إخراج نتائج
االختبارات عبر 
 .موقع العمادة

% ١ ١ ١٢ ٢٢ ٢٧ ٢٨ 
١٨ ٣٫٥ 

 ٢٠ ١٨ ٥٩ ٨٣ ١٣٠ ك
٢٨.

إفادة خريج تقديم 
 ٦ ٦ ١٩ ٢٧ ٤٢ % .لمن يحتاجها

٤ ٣٫٩٢ 

 ٣٫٥٥ المتوسط العام
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 :التعليق على الجدول السابق
فقرة يهدف الباحـث منهـا إلـى معرفـة مـدى            ) ٢٨(المتضمن  ) ١١(عند التأمل في الجدول     

ت التعليميــة التــي وفرتهــا لهــم العمــادة؛ تتــضح كثيــر النتــائج   رضــا أفــراد العينــة عــن الخــدما 

 :أهمها

وهــو ) ٥ مــن٣٫٥٥(بلــغ أفــراد عينــة الدراســة  المتوســط الحــسابي المــوزون إلجابــات -

متوســط يــشير إلــى رضــا أفــراد العينــة عــن الخــدمات التعليميــة بدرجــة عاليــة، وهــذا يفــسر   

المطــور بجامعــة اإلمــام محمــد بــن    اإلقبــال المتزايــد علــى التــسجيل فــي نظــام االنتــساب     

سـعود اإلســالمية، حيــث اجتمعــت خــدمات تعليميـة جيــدة مــع تخصــصات علميــة يرغبهــا   

الطــالب وتتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل الــسعودي، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة  

التي أثبتت أن آراء أفراد العينة جاءت إيجابية بدرجة كبيرة تجاه           ) هـ١٤٣٦(دراسة المدرع   

ظام التعليم عن بعد، كما تحسب هذه النتيجة لعمادة التعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن             ن

بعــد فــي الجامعــة؛ حيــث توصــلت بعــض الدراســات إلــى أن مــن أهــم معوقــات الــتعلم التــي     

ــة           ــة الخــدمات التعليمي ــيم عــن بعــد ضــعف التواصــل مــع األســاتذة وقل تواجــه طــالب التعل

، كمــــا أن هــــذه النتيجــــة تبــــين أهميــــة )م١٩٩٧(والــــدعم الطالبــــي مثــــل دراســــة جالوشــــا 

استخدام التقنية الحديثة في التواصل مع الطالب المنتسبين حيث سهلت لهـم التواصـل              

مع األساتذة ووفرت الوسائل المساندة لفهم المادة العلمية، بخالف ما كان عليـه الوضـع               

ــتعلم اإللكترونــي، كمــا توضــحه دراســة فائقــة حبيــب        التــي ) هـــ١٤١٢(قبــل وجــود أنظمــة ال

ــرة مــن الطــالب المنتــسبين بلغــت        ــى أن نــسبة كبي ــة   ) %٩٢٫٨(توصــلت إل مــن أفــراد العين

مــن  ) %٥٧(ذكــروا أن العمــادة ال تــوفر وســائل مــساندة لفهــم المــادة العلميــة، كمــا أن         

المنتسبين يجدون صعوبة في االتـصال بأسـتاذ المقـرر ويعـزون الـسبب فـي ذلـك إلـى أنـه ال                  

 .من عينة أعضاء هيئة التدريس) %٥٦٫٩( المنتسب، وأكد ذلك يوجد نظام لمتابعة
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ــانـــاك تفـــاوت فـــي    ه- ــراد مـــدى رضـ  حيـــث تراوحـــت هـــذه الخـــدماتعينـــة علـــى ال أفـ

 بدرجــة تتــراوح بــين الرضــا وهــي متوســطات  ) ٤٫٤٥ إلــى ٢٫٨٣(هم مــا بــين  رضــامتوســطات 

ون بدرجــة راضــ أن أفــراد عينــة الدراســة تبــين حيــث عاليــة جــداً،  بدرجــة والرضــاة متوســط

متوسـط رضـا    تم ترتيبها تنازليا حـسب      وقد   ، التعليمية اثنتين من الخدمات   على   عالية جداً 

 : كالتاليوهيعينة عليها الأفراد 

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي   ) لمــن يحتاجهــا مــن الطــالب إفــادة القبــولتقــديم  (-١

 إلـى هـذه اإلفـادة    ، وذلـك راجـع إلـى حاجـة الطـالب     )٤٫٤٥(الموزون للرضـا عـن هـذه الخدمـة         

التي تعد وثيقة سمية يقدمونه لجهات العمل لتسهيل مهمتهم التعليمية وأخذ الموافقة             

 .على الدراسة ليستفيدوا من المؤهل العلمي في مجال التوظيف والترقيات الوظيفية

ــة   (-٢ ــة كـــل فـــصل  لطالـــب اتـــسجيل طريقـ ــررات بدايـ حيـــث بلـــغ المتوســـط  ) للمقـ

، حيــث أن العمــادة اعتمــدت أســلوب    )٤٫٢٩(ن هــذه الخدمــة  الحــسابي المــوزون للرضــا عــ   

التسجيل التقني الذي ال يحتاج الطالب معه إلى الحضور بنفـسه إلـى مقـر الجامعـة بالريـاض           

 . في موقع العمادة اإللكتروني) تدارس(وإنما يسجل الطالب مقرراته عبر نظام 

علـى  عاليـة  ن بدرجـة  و كما تبين من الجـدول الـسابق أن أفـراد عينـة الدراسـة راضـ        -

عينـة عليهـا    التـم ترتيبهـا تنازليـا حـسب موافقـة أفـراد             سبع عشرة خدمة تعليميـة، وقـد        

 : كالتاليوهي

ــي   (-١ ــة المتبعـــة فـ ــز االختبـــار الطالـــب ل اختيـــار الطريقـ ــث بلـــغ المتوســـط    )مركـ حيـ

) ٢٠٠(، ويعزى هذا إلى توفير العمادة لقرابة   )٤٫١٠(الحسابي الموزون للرضا عن هذه الخدمة       

مركز اختبار موزعـة علـى جميـع مـدن ومحافظـات المملكـة العربيـة الـسعودية والطالـب                    

 .يختار عبر الموقع اإللكتروني للعمادة مركز االختبار القريب من منزله



 

 
٧٢ 

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: بن سعود اإلسالميةاإلمام محمد 

عبداهللا بن محمد الرشود.د

حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي المـوزون للرضـا        ) لمن يحتاجها إفادة خريج   تقديم   (-٢

يد منهــا الطالــب فــي ســرعة التقــديم علــى    ، وهــذه اإلفــادة يــستف )٣٫٩٢(عــن هــذه الخدمــة  

الترقيات الوظيفية أو برامج الماجستير ريثمـا يـتم االنتهـاء مـن اعتمـاد وثـائق التخـرج عبـر                

 .االجراءات الرسمية والمجالس العلمية المعتمدة في الجامعة

حيـث بلـغ المتوسـط      ) مـع الطـالب    المسئولين في مركـز االختبـار        تعاملمستوى   (-٣

، وذلك راجع إلـى أن المـسئولين فـي هـذه     )٣٫٨٦(زون للرضا عن هذه الخدمة    الحسابي المو 

المراكــز مــن مــستويات علميــة وتربويــة عاليــة فكثيــر مــنهم مــن مــديري المعاهــد العلميــة   

التابعـــة للجامعـــة أو مـــن أســـاتذة الجامعـــات والكليـــات الجامعيـــة المنتـــشرة فـــي مختلـــف 

دة مـن دورات فـصلية للمـشرفين علـى مراكـز      مناطق المملكة، إضافة إلى ما تقوم به العما   

 .االختبارات ومشرفي المواقع اإللكترونية في تلك المراكز

حيث بلـغ المتوسـط      ) الذين قاموا بتسجيل المقررات    المستوى العلمي لألساتذة   (-٤

، ويعــزى ذلــك إلــى أن أغلــب األســاتذة   )٣٫٧٨(الحــسابي المــوزون للرضــا عــن هــذه الخدمــة    

ــاموا بتـــسجي  ل المقـــررات العلميـــة مـــن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــة ويـــتم    الـــذين قـ

 .ترشيحهم عبر قنوات علمية وبمعايير علمية وتربوية عالية

حيــث بلــغ المتوســط  ) الكيفيــة التــي يــتم بهــا إعــالن الجــداول الدراســية للطــالب   (-٥

، وهــذا راجــع إلــى أن إعــالن الجــداول     )٣٫٧٥(الحــسابي المــوزون للرضــا عــن هــذه الخدمــة      

 .الدراسية للطالب يتم عبر الموقع اإللكتروني للعمادة وفي وقت مبكر

حيــث بلــغ المتوســط  ) أربعــة أيــام فــي األســبوع فقــط أيــام اللقــاءات الحيــة  عــدد  (-٦

، وتعـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى أن أغلـــب )٣٫٧٥(الحـــسابي المـــوزون للرضـــا عـــن هـــذه الخدمـــة 

بوع ويحتــاجون إلــى تقليــل أيــام  الطــالب يعملــون فــي قطاعــات الدولــة وأهليــة طــوال األســ   

 .الدراسة ليتمكنوا من قضاء حوائجهم الخاصة ومتطلباتهم الجامعية
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حيــث بلــغ المتوســط  ) مــع الطــالب المــراقبين فــي مركــز االختبــارتعامــلمـستوى   (-٧

، وهـذا التعامـل الجيـد رغـم قلـتهم كمـا       )٣٫٧٣(الحسابي الموزون للرضا عـن هـذه الخدمـة      

فــي دراســته التــي توصــل فيهــا إلــى أن مــن أهــم المــشكالت      ) هـــ١٤٣٣(أثبــت ذلــك الحمــاد  

اإلدارية لمراكز االختبار قلـة عـدد المـراقبين ألداء الطـالب فـي االختبـارات، وهـذا راجـع إلـى            

حسن اختيـار المـراقبين العـاملين فـي مراكـز االختبـار ودقـة المعـايير فـي ترشـيحهم، مـع               

ار المــشرفين، حيــث يــتم اختيــارهم فــي   مالحظــة أن تلــك المعــايير أقــل مــن معــايير اختيــ   

الغالب من معلمي التعليم العام وأحياناً من بعض اإلداريين، وهـذا مـا يفـسر االخـتالف فـي                   

درجة الرضا عند الطالب بـين مـستوى تعامـل المـراقبين ومـستوى تعامـل المـشرفين علـى                 

 .المراكز،

سابي المـوزون   حيث بلغ المتوسط الح    )ختبار خاص بكل طالب   لالجدول  إعداد   (-٨

، وذلـك أن هـذه الخدمـة تحقـق مـصلحة خاصـة لكـل طالـب         )٣٫٦٨(للرضا عن هـذه الخدمـة    

 .وطالبة، نظراً لوجود الظروف الخاصة لكل طالب تختلف عن غيره من الطالب

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي   )  ســؤاال٢٥ً مقــرر  كــل عــدد أســئلة االختبــار فــي   (-٩

، ويفـسر الباحـث هـذه النتيجـة رغـم أن مـا يفقـده             )٣٫٦٧(الموزون للرضـا عـن هـذه الخدمـة          

الطالب من الدرجات عنـد الخطـأ فـي فقـرة واحـدة هـو أربـع درجـات بـأن هـذا راجـع إلـى أن                   

 مـن أفـراد العينـة هـم مـن تخصـصي إدارة األعمـال واالقتـصاد الـذين لـديهم                      %٥٦أكثر مـن    

ت ومقررات اإلحصاء مقررات تحتاج إلى وقت طويل في اإلجابة عن أسئلتها مثل الرياضيا          

الكلي والجزئي والرياضي، بينما الطالب الذين يدرسون مقررات ال تحتاج اإلجابة عليها إلـى              

 . من أفراد العينة وهم طالب تخصصي الشريعة والدعوة%٤٢وقت طويل ال يتجاوزون 
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حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    ) مناســبة الجــداول الدراســية لظــروف الطــالب     (-١٠

، ويعـزى ذلـك إلـى أن جميـع اللقـاءات الحيـة تقـدم        )٣٫٦٦(عـن هـذه الخدمـة    الموزون للرضا   

 .في المساء لمدة أربعة أيام فقط، وقد تم تحاشي أوقات الصلوات وإجازة نهاية األسبوع

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون     ) المــادة العلميــة المــسجلة للمقــررات    (-١١

اً الهتمــام العمــادة بتــسجيل المقــررات  ، وهــذا متوقــع نظــر)٣٫٦٥(للرضــا عــن هــذه الخدمــة  

حيث يمر اختيار األساتذة بعدة قنوات يختار من خاللها األكفأ من أعضاء هيئة التـدريس،             

كما يتم التسجيل بإمكانيات عالية الجودة، وهذه النتيجـة ال تتوافـق مـع دراسـة الغامـدي                  

 .ونيةالتي توصلت إلى قصور في فاعلية نظام المقررات اإللكتر) هـ١٤٣٣(

حيث بلغ المتوسط    )مساندين الذين يقدمون اللقاءات الحية    المستوى العلمي لل   (-١٢

، ويعزو الباحث هـذه النتيجـة إلـى أسـلوب           )٣٫٦٥(الحسابي الموزون للرضا عن هذه الخدمة       

العمــادة فــي تكليــف أعــضاء هيئــة التــدريس الــذين قــاموا بتــسجيل المــادة العلميــة بالقيــام  

يـة حيـث أنهـم أولـى مـن غيـرهم فـي القيـام بهـذا التكليـف إضـافة إلـى                        بالمساندة األكاديم 

أنهم األقدر من غيرهم على توضيح ما ذكروه وتناولوه في المـادة العلميـة المـصورة، وهـذا                  

 الــذين قــاموا  ألســاتذةمــا يفــسر الفــرق فــي رأي أفــراد العينــة فــي المــستوى العلمــي بــين ا         

 اللقـاءات الحيـة؛ وهـذا راجـع إلـى أن بعـض              مساندين الذين يقدمون  لوا بتسجيل المقررات 

 .المقررات يساندها من لم يقم بتسجيلها وخاصة من األساتذة المعيدين والمحاضرين

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون   ) معرفــة الطــالب بمفــردات المقــررات   (-١٣

هــو ، وهــذا مــن متطلبــات الجــودة التــي اهتمــت بــه العمــادة، و  )٣٫٦١(للرضــا عــن هــذه الخدمــة  

 .تعريف الطالب بتوصيف المقررات من حيث أهداف ومفردات ومراجع المقررات

 حيــث بلــغ المتوســط  ) فقــطأوقــات اللقــاءات الحيــة بعــد العــصر وبعــد العــشاء     (-١٤

، وذلــك أن قــصر اللقــاءات الحيــة علــى   )٣٫٦٠(الحــسابي المــوزون للرضــا عــن هــذه الخدمــة    
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ديهم أعمــال فــي قطاعــات حكوميــة أو  هــذين الــوقتين يعطــي الطــالب والطالبــات الــذين لــ  

أهليـــة الفرصـــة لحـــضور هـــذه اللقـــاءات، إضـــافة إلـــى أنـــه يراعـــي اخـــتالف منـــاطق المملكـــة 

 .المتباعدة في أوقات الصالة وخاصة صالتي المغرب والعشاء نظراً لضيق الوقت بينهما

)  لقــاءاتةكــل ســاعة فــي الجــدول لهــا خمــس   عــدد اللقــاءات الحيــة للمقــررات  (-١٥

، وذلـك لمـا فـي هـذا     )٣٫٦٠(لغ المتوسط الحسابي الموزون للرضـا عـن  هـذه الخدمـة           حيث ب 

التنظـيم مـن المرونـة التـي تجمـع بـين تــوفير الوقـت الكـافي لمراجعـة المقـرر مـع المــساند            

 .األكاديمي وبين ظروف الطالب وأعمالهم التي حالت دون دراستهم النظامية

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي     )لعمــادة االختبــارات عبــر موقــع ا  إخــراج نتــائج  (-١٦

، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن ســـرعة معرفـــة الطـــالب لهـــا  )٣٫٥(المـــوزون للرضـــا عـــن هـــذه الخدمـــة  

 .ويريحهم من الذهاب للعمادة أو االتصال بها

حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي المـوزون      ) مع الطالبمساندينمستوى تعامل ال   (-١٧

العلمــي والثقــافي للمــساندين األكــاديميين نظــراً للمــستوى ) ٣٫٤٧(للرضــا عــن هــذه الخدمــة 

 .والذين هم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

عن  متوسطةون بدرجة  كما تبين من الجدول السابق أن أفراد عينة الدراسة راض-

 وهـي عينـة عليهـا     التـم ترتيبهـا تنازليـا حـسب موافقـة أفـراد             تسع خـدمات تعليميـة، وقـد        

 :كالتالي

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    ) لنظافــة فــي مركــز االختبــار   مــستوى الخدمــة وا  (-١

، وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن كثيــراً مــن هــذه     )٣٫٣١( المــوزون للرضــا عــن هــذه الخدمــة  

المراكز إنمـا هـي مبـاني المعاهـد العلميـة وبعـض مـدارس التعلـيم العـام التـي يـدرس فيهـا                         

التعلـيم عـن بعـد تبـدأ وقـت صـالة       طالب التعليم العام إلى مـا بعـد صـالة الظهـر واختبـارات            
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العصر مما يصعب علـى العـاملين فـي هـذه المراكـز تنظيفهـا بـشكل جيـد فـي هـذا الوقـت                         

 .القصير

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون للرضــا عــن  ) المنتــدى العلمــي لكــل مقــرر (-٢

، وتعــزى هــذه النتيجــة إلــى ضــعف تفعيــل هــذا المنتــدى فــي كثيــر مــن        )٣٫٢٣( هــذه الخدمــة 

 .مقرراتال

حيث بلغ المتوسط   ) مع أسئلة الطالب في المنتديات     مساندينالمستوى تفاعل    (-٣

، نظراً لضعف متابعة األساتذة المساندين      )٣٫٢٢(الحسابي الموزون للرضا عن هذه الخدمة       

لهــذه المنتــديات وتــأخر اإلجابــة علــى أســئلة الطــالب، وبعــض المــساندين ال يجيــب عــن           

ا يجيـب عنـه شـفهياً أثنـاء اللقـاء الحـي ممـا ال يُمكّـن الـسائل مـن               السؤال في المنتدى وإنمـ    

 .معرفة اإلجابة على سؤاله إذا كان ال يتابع اللقاءات الحية لظروف العمل ونحو ذلك

حيث بلغ المتوسط الحسابي المـوزون للرضـا عـن هـذه            ) عام للتخصص  ال ىمنتدال (-٤

 .، لضعف التفاعل فيه من قبل الطالب)٣٫١٥(الخدمة 

حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي المـوزون         ) إجراءات تسجيل مقرر البحث العلمي     (-٥

والذي يتطلب إضافة إلى تسجيله في النظام تـسجيل عنـوان           ) ٣٫١٤(للرضا عن هذه الخدمة     

 .البحث لدى األستاذ المشرف

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي ) مــستوى تعامــل األســاتذة فــي التطبيــق الميــداني (-٦

، وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن بعــض مــن يقــوم   )٣٫٠١( عــن هــذه الخدمــة المــوزون للرضــا

بالتطبيق الميداني غيـر متخصـصين أو أن المـشرفين علـى التطبيـق الميـداني يتعـاملون مـع                   

ــذين يختلفــون عــنهم فــي العمــر وســرعة          ــة الطــالب المنتظمــين وال هــؤالء الطــالب معامل

 .الفهم نظراً لكبر سن أغلب الطالب المنتسبين
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 حيث بلغ المتوسـط الحـسابي المـوزون         )االختبارات القصيرة  :التكليفات الذاتية  (-٧

، وقـــد تعـــزى هـــذه النتيجـــة إلزاميتهـــا علـــى المـــساندين       )٢٫٩٤(للرضـــا عـــن هـــذه الخدمـــة    

 حيـــث بلـــغ  )الواجبـــات :التكليفـــات الذاتيـــة  (-٨األكـــاديميين وأنهـــا مـــا زالـــت اختياريـــة     

ــن    ــا عـ ــوزون للرضـ ــسابي المـ ــة  المتوســـط الحـ ــذه الخدمـ ــاتين   )٢٫٨٦( هـ ــزو الباحـــث هـ ، ويعـ

إلى قناعة كثير   ) االختبارات القصيرة والواجبات  (النتيجتين المتعلقتين بالتكليفات الذاتية     

من الطالب بأهمية هذه الخدمة ولكن نظراً لعدم اعتماد هذه التكليفات من قبـل العمـادة    

ــ        ى أن بعـــض األســـاتذة  واحتـــساب درجتيهمـــا فـــي درجـــات األعمـــال الفـــصلية، إضـــافة إلـ

 لم يتدربوا ولم يتقنوا طريقة القيام بهذه التكليفات         – وقت إجراء الدراسة     –المساندين  

 .في نظام تدارس جعل مستوى الرضا عنها بهذه الدرجة

حيــث بلــغ المتوسـط الحــسابي المــوزون للرضــا  ) أسـلوب تنفيــذ التطبيــق الميـداني   (-٩

لــة أيــام التــدريب التــي تتــاح للطــالب، وبعــض       وهــذا راجــع إلــى ق  ) ٢٫٨٣(عــن هــذه الخدمــة   

التخصصات لم يُمكنوا من التدريب الميـداني لـصعوبة تطبيقـه وعُـوّض الطـالب فيـه بمقـرر                  

 .نظري

 :إجابة السؤال الثالث
ما سبل تطوير الخدمات التعليمية المقدمة مـن عمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم                

 فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود          نتـسبات ين والطالبـات الم   عن بعد للطـالب المنتـسب     

 .  ؟والطالباتاإلسالمية كما يراها الطالب 

تــم حــساب التكــرارات والنــسب المئويــة والمتوســطات      لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال    

القــسم الثــاني مــن االســتبانة    الحــسابية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى عبــارات       

تعليميـــة المقدمـــة مـــن عمـــادة الـــتعلم  ســـبل تطـــوير الخـــدمات ال المتـــضمن الـــسؤال عـــن 

 فـي جامعـة اإلمـام     ين والطالبات المنتسبات  اإللكتروني والتعليم عن بعد للطالب المنتسب     
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وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها        والطالبـات،   محمد بن سـعود اإلسـالمية كمـا يراهـا الطـالب             

  ):١٢( رقم الجدول

 )١٢(جدول رقم 

ستجابات أفراد عينة الدراسة الحسابية الالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

تطوير الخدمات التعليمية المقدمة من عمادة  المقترحة لسبلالعلى عبارات محور 

 التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
 درجة موافقة أفراد العينة 

 م
 

السبل المقترحة لتطوير 
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 ٦ ٦ ٤٠ ٧٩ ١٧٩ ك

١.

وجود معايير الختيار 
األساتذة المساندين بحيث 
يكونوا من ذوي التخصص 

العلمي والكفاءة في التعليم 
 .اإللكتروني

%  ٢ ٢ ١٣ ٢٥ ٥٨ 
٦ ٤٫٣٥ 

 ٨١ ٢٦ ٥٤ ٦٢ ٨٧ ك

٢.

ليفات الذاتية تفعيل التك
بشكل أفضل ) الواجبات(

ووضع جزء من درجة 
 .المقرر عليها

% ٢٦ ٨ ١٧ ٢٠ ٢٨ 
٢٠ ٣٫١٥ 

 ٧٢ ٣٦ ٥٦ ٥٧ ٨٩ ك

٣.

تفعيل التكليفات الذاتية 
) االختبارات القصيرة(

بشكل أفضل ووضع جزء 
 .من درجة المقرر عليها

% ٢٣ ١٢ ١٨ ١٨ ٢٩ 
١٩ ٣٫١٨ 

 ٢٩ ١٣ ٢٨ ٧٢ ١٦٨ ك

٤.

قت أداء التكليفات تمديد و
الذاتية مراعاة لظروف 

االتصال باإلنترنت عند بعض 
 .الطالب

% ٩ ٤ ٩ ٢٣ ٥٤ 
٩ ٤٫٠٩ 

 ٦٢ ٢٥ ٥٣ ٧١ ٩٩ ك

٥.

يكون مدة أداء التكليفات 
الذاتية موحداً لجميع المواد 

نظري أو (بحسب تخصصها 
 ).تطبيقي

% ٢٠ ٨ ١٧ ٢٣ ٣٢ 
١٧ ٣٫٣٩ 
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 درجة موافقة أفراد العينة 
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 ٢٦ ١٠ ٣٤ ٦٧ ١٧٣ ك

٦.

محاضرات التي تكون ال
تطبق فيها التكليفات 
الذاتية محددة من أول 
الفصل ومعلومة لدى 

 .الطالب

% ٨ ٣ ١١ ٢٢ ٥٦ 
٨ ٤٫١٣ 

 ٣٠ ١٧ ٥٨ ٧٤ ١٣١ ك
٧.

تحويل المقررات المسجلة 
 ١٠ ٥ ١٩ ٢٤ ٤٢ % .إلى مقررات رقمية

٣٫٨
٤ 

١٤ 

 ١٧ ١٣ ٦٢ ٧١ ١٤٧ ك
٨.

توافق برنامج البالك بورد 
ة مع نظام للمحاضرات الحي

 .(٨)وندوز 
% ٥ ٤ ٢٠ ٢٣ ٤٧ 

١١ ٤٫٠٣ 

 ٨ ٧ ٢٥ ٣٦ ٢٣٤ ك
٩.

إمكانية تشغيل 
المحاضرات الحية من جميع 

 .األجهزة الذكية
% ٣ ٢ ٨ ١٢ ٧٥ 

٤٫٥
٥ 

  م٢

 ١٠ ٦ ٢٠ ٤٦ ٢٢٨ ك
١٠.

زيادة عدد المقررات 
المعتمدة في الفصل الصيفي 
 .لتشمل جميع المستويات

% ٣ ٢ ٦ ١٥ ٧٤ 
٤ ٤٫٥٤ 

 ٨٨ ٣٢ ٤٢ ٥٢ ٩٦ ك
١١.

وجود لقاءات حية لمقرر 
 ٢٨ ١٠ ١٤ ١٧ ٣١ % .القرآن الكريم

٢١ ٣٫١٢ 

 ٦٧ ٢٨ ٤٠ ٥٦ ١١٩ ك
١٢.

وضع منتدى خاص بمقرر 
 ٢٢ ٩ ١٣ ١٨ ٣٨ % .القرآن الكريم

١٦ ٣٫٤٣ 

 ١١ ٦ ١٥ ٤٧ ٢٣١ ك
١٣.

استخدام الجوال للتذكير 
باللقاءات الحية والتكليفات 

 ٤ ٢ ٥ ١٥ ٧٥ % .الذاتية
٤٫٥
٥ 

  م٢

 ٣٢ ٣١ ٤١ ٥٥ ١٥١ ك
١٤.

االهتمام بالتطبيق الميداني 
 ١٠ ١٠ ١٣ ١٨ ٤٩ % .ليشمل جميع التخصصات

٣٫٨
٥ 

١٣ 

 ٢٥ ٢١ ٤٦ ٧٤ ١٤٤ ك
١٥.

أن تبدأ اللقاءات الحية من 
 ٨ ٧ ١٥ ٢٤ ٤٦ % .أول الفصل الدراسي

١٢ ٣٫٩٤ 

 ٥ ٤ ٢٧ ٦٣ ٢١١ ك
١٦.

 في إتاحة جدول االختبارات
الموقع فترة تسجيل 

 ٢ ١ ٩ ٢٠ ٦٨ % .المقررات
٥ ٤٫٥٢ 



 

 
٨٠ 

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: بن سعود اإلسالميةاإلمام محمد 

عبداهللا بن محمد الرشود.د

 درجة موافقة أفراد العينة 
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 ٣٧ ١٣ ٢٥ ٤٨ ١٨٧ ك
١٧.

عدم وضع االختبارات في 
 ١٢ ٤ ٨ ١٥ ٦٠ % .أيام متتالية

١٠ ٤٫٠٨ 

 ٢٣ ١٨ ٣٨ ٤٣ ١٨٨ ك
١٨.

وضع مراكز اختبار للطالبات 
 ٧ ٦ ١٢ ١٤ ٦١ % .مستقلة عن مراكز الطالب

٧ ٤٫١٥ 

 ٧٨ ٢٣ ٤٥ ٣٣ ١٣١ ك
١٩.

زيادة عدد أسئلة االختبار 
 ٢٥ ٧ ١٥ ١١ ٤٢ % .النهائي

٣٫٣
٧ 

١٨ 

 ٦٠ ١٥ ٥٠ ٤٣ ١٤٢ ك
٢٠.

تنفيذ االختبارات النهائية 
 ١٩ ٥ ١٦ ١٤ ٤٦ % .إلكترونياً

١٥ ٣٫٦٢ 

 ٧ ٥ ٨ ٣٠ ٢٦٠ ك
٢١.

إشعار الطالب والطالبة 
بنتيجته الفصلية برسالة عبر 
 .الجوال أو البريد اإللكتروني

% ٢ ٢ ٣ ١٠ ٨٤ 
١ ٤٫٧١ 

 ٣٫٩٣ المتوسط العام

 :التعليق على الجدول السابق
فقـرة يهـدف الباحـث منهـا إلـى معرفـة أهـم             ) ٢١(المتضمن  ) ١٢(عند التأمل في الجدول     

الـــسبل المقترحـــة لتطـــوير الخـــدمات التعليميـــة المقدمـــة مـــن عمـــادة الـــتعلم اإللكترونـــي  

لمنتــسبين والطالبــات المنتــسبات مــن وجهــة نظــرهم؛ تتــضح  والتعلــيم عــن بعــد للطــالب ا

 :أهمهاوالنتائج من كثير 

وهـو  ) ٥ مـن  ٣٫٩٣( المتوسط الحسابي الموزون إلجابـات أفـراد عينـة الدراسـة بلـغ               -

متوسط يشير إلى موافقة أفراد العينة على السبل المقترحة لتطوير الخدمات التعليميـة              

 . بدرجة قوية

ى موافقــة أفــراد العينــة علــى الــسبل المقترحــة لتطــوير هــذه      هنــاك تفــاوت فــي مــد -

وهــي متوســطات ) ٤٫٧١ إلــى ٣٫١٢(الخـدمات حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم مــا بــين  

 . تتراوح بين الموافقة بدرجة متوسطة والموافقة بدرجة قوية جداً
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 تبــين أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة قويــة جــداً علــى ســتة مــن الــسبل   - 

لمقترحة لتطوير الخدمات التعليمية، وقد تم ترتيبها تنازليا حسب متوسط موافقة أفراد ا

 :العينة عليها وهي كالتالي

) إشعار الطالب والطالبة بنتيجته الفصلية برسالة عبر الجوال أو البريد اإللكترونـي            (-١

لمقتــرح حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون لموافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى هــذا ا  

 ذلــك أن معرفــة نتيجــة االختبــارات هــي كمــا يراهــا كثيــر مــن الطــالب أهــم شــيء       ،)٤٫٧١(

 .لديهم ونشرها في الموقع االلكتروني للعمادة يسبب لهم تأخيراً في الحصول عليها

حيــث بلــغ  ) إمكانيــة تــشغيل المحاضــرات الحيــة مــن جميــع األجهــزة الذكيــة         (-٢

 وهـذا  ،)٤٫٥٥(أفراد عينة الدراسة علـى هـذا المقتـرح        المتوسط الحسابي الموزون لموافقة     

يسهل للطالب حـضور اللقـاءات الحيـة مـن أي مكـان دون الحاجـة الصـطحاب أجهـزتهم              

 .المحمولة في تلك األماكن

ــاءات الحيـــة والتكليفـــات الذاتيـــة    (-٣ حيـــث بلـــغ ) اســـتخدام الجـــوال للتـــذكير باللقـ

 لـورود  ،)٤٫٥٥( الدراسة على هذا المقتـرح       المتوسط الحسابي الموزون لموافقة أفراد عينة     

النسيان وأحيانـاً بعـض المـساندين ال ينـشئ اللقـاء الحـي إال قبـل وقتـه بـدقائق فـال يـتمكن                        

 .الطالب من معرفة ذلك

) زيادة عـدد المقـررات المعتمـدة فـي الفـصل الـصيفي لتـشمل جميـع المـستويات                  (-٤

 عينــة الدراســة علــى هــذا المقتــرح  حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون لموافقــة أفــراد 

 وذلــك أن الفــصل الــصيفي الــذي هــو فرصــة لدراســة بعــض المقــررات وخاصــة لمــن     ،)٤٫٥٤(

تأخر في بعضها، والنظام المعمول به في العمادة يقـصر الفـصل الـصيفي علـى المـستويات                  

 .العليا وبعض المقررات في المستويات الوسطى
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ــع    (-٥ ــي الموقـ ــارات فـ ــدول االختبـ ــة جـ ــررات  إتاحـ ــسجيل المقـ ــرة تـ ــغ  )  فتـ ــث بلـ حيـ

 وهـذا  ،)٤٫٥٢(المتوسط الحسابي الموزون لموافقة أفراد عينة الدراسـة علـى هـذا المقتـرح           

يفيد الطالب في تسجيل المقررات حتى ال يكون عنده تعارض وقـت االختبـار ممـا يـسبب      

ختبـارات،  مشكالت للمسئولين في العمـادة وفـي مركـز االختبـار وإرباكـاً للطـالب أثنـاء اال                 

 .       كما أن بعض الطالب اليرغب في أن تكون االختبارات متتالية فتصعب عليه المذاكرة

ــوا مــن ذوي التخــصص        (-٦ ــار األســاتذة المــساندين بحيــث يكون وجــود معــايير الختي

حيث بلغ المتوسط الحسابي المـوزون لموافقـة      ) العلمي والكفاءة في التعليم اإللكتروني    

ــذا المقتـــرح  أفـــراد عينـــة الدرا ــتاذ الـــذي يتـــولى   ،)٤٫٣٥(ســـة علـــى هـ  وهـــذا أمـــر مهـــم فاألسـ

المساندة األكاديمية في التعليم عـن بعـد البـد أن يكـون مـؤهالً علميـاً فـي التخـصص الـذي                       

) هــ ١٤٣٢(العطـاس   يدرسه ومؤهالً فنياً في التعامل مع تقنية الفصول االفتراضية، وقـد أكـد              

دول المقارنة بالجوانب التقنية، وتأهيل أعضاء هيئـة  بعض االهتمام الكبير في في دراسته   

 التعلـيم عـن بعـد تـأهيالً كافيـاً، وبدونـه فلـن يفيـد األسـتاذ                   التدريس والعاملين بمؤسـسات   

الطالب علمياً وسيضيع وقت كثير بسبب جهله في التعامل مع هذه التقنيـة، وتتفـق هـذه         

التـي توصـل فيهـا إلـى أن       ) م١٩٩٧(النتيجة مع نتائج بعض الدراسـات مثـل دراسـة جالوشـا             

ــيم عــن بعــد نقــص التــدريب علــى توظيــف          مــن المعوقــات التــي تواجــه األســاتذة فــي التعل

التي توصل فيها إلى ضرورة تدريب األساتذة دوريـاً         ) م٢٠٠٢(التكنولوجيا، ودراسة فالينتين    

ى ضـعف  التي توصـل فيهـا إلـ   ) م٢٠١٠(ألنظمة التعليم عن بعد المتجددة، ودراسة السويدي      

كفــاءة بعــض أعــضاء هيئــة التــدريس ونقــص خبــراتهم فــي مجــال التعلــيم اإللكترونــي          

التـي أثبتـت وجـود فـروق ذات داللـة      ) ه١٤٣٣(وخاصة كبـار الـسن مـنهم، ودراسـة الغامـدي            

فـــي إجابـــات أفـــراد العينـــة تبعـــاً لمتغيـــر المهـــارة فـــي مجـــال ) ٠٫٥(إحـــصائية عنـــد مـــستوى 

 .يرةالحاسب لصالح ذوي المهارة الكب
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 كما تبين من الجدول السابق أن أفراد عينة الدراسة موافقـون بدرجـة قويـة علـى                  -

عشرة من السبل المقترحة لتطوير الخـدمات التعليميـة، وقـد تـم ترتيبهـا تنازليـا حـسب                 

 :موافقة أفراد العينة عليها وهي كالتالي

لمتوسـط  حيـث بلـغ ا  ) وضع مراكز اختبـار للطالبـات مـستقلة عـن مراكـز الطـالب           (-١

، وذلـك أن الوقـت   )٤٫١٥(الحسابي الموزون لموافقة أفراد عينة الدراسة علـى هـذا المقتـرح       

بين اختباري الطالب والطالبات  ال يكفي أحياناً نظراً لوجود إشـكاالت فـي بعـض المراكـز                  

مما يـضطر المـشرفات فـي مركـز الطالبـات إلـى التـأخر ويكـون علـى حـساب وقـت اختبـار                       

 .ضرون بعد خروج المشرفات وجميع الطالباتالطالب الذين يح

تكــون المحاضــرات التــي تطبــق فيهــا التكليفــات الذاتيــة محــددة مــن أول الفــصل    (-٢

حيث بلغ المتوسط الحسابي الموزون لموافقة أفراد عينة الدراسة ) ومعلومة لدى الطالب  

ورها ، وذلــك ألهميتهــا لــدى بعــض الطــالب ويحرصــون علــى حــض    )٤٫١٣(علــى هــذا المقتــرح  

 .ولكن لعدم معرفتهم بأوقاتها قد يفوتهم حضورها واإلفادة منها

تمديد وقت أداء التكليفات الذاتية مراعاة لظروف االتـصال باإلنترنـت عنـد بعـض          (-٣

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون لموافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى هــذا  ) الطــالب

ــرح  ) الواجبــات( الطــالب التكليــف الــذاتي   ، ذلــك أن بعــض المــساندين يعطــي   )٤٫٠٩(المقت

ويطــالبهم بتقديمــه خــالل ســاعة أو ســاعتين، دون مراعــاة أن النــت قــد يكــون ضــعيفاً فــي   

بعض المناطق أو أن الطالب فـي مكـان ال يوجـد بـه شـبكة ممـا ال يـتمكن معـه مـن تقـديم                           

 .هذا المتطلب

سابي المـوزون   حيـث بلـغ المتوسـط الحـ       ) عدم وضع االختبارات فـي أيـام متتاليـة         (-٤

ــراد عينـــة الدراســـة علـــى هـــذا المقتـــرح    ــراً مـــن الطـــالب قـــد ال  )٤٫٠٨(لموافقـــة أفـ ، ألن كثيـ



 

 
٨٤ 

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: بن سعود اإلسالميةاإلمام محمد 

عبداهللا بن محمد الرشود.د

يتمكنون من المذاكرة إال في أيام االختبارات حيث يرتبون إجازتهم في تلك األيام نظـراً               

 .لضغوط العمل المتواصلة

 حيــث بلــغ  (٨)توافــق برنــامج الــبالك بــورد للمحاضــرات الحيــة مــع نظــام ونــدوز       (-٥

، ذلـك   )٤٫٠٣(المتوسط الحسابي الموزون لموافقة أفراد عينة الدراسـة علـى هـذا المقتـرح               

وال يـستطيعون مـن     ) ٨(أن بعض الطالب تعمـل أجهـزتهم الحاسـوبية علـى نظـام ونـدوز                

خاللها الدخول على برنامج البالك بورد واالستماع للمحاضرات الحية والمنتـديات العلميـة             

 .للمقررات

حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي     ) أن تبدأ اللقاءات الحية مـن أول الفـصل الدراسـي        (-٦

، وهــذا راجــع إلــى حــرص )٣٫٩٤(المــوزون لموافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى هــذا المقتــرح  

كثيـــر مـــن الطـــالب علـــى اإلفـــادة مـــن األيـــام األولـــى للفـــصل الدراســـي نظـــراً لقلـــة األعمـــال  

للقـاءات الحيـة إلـى األسـبوع الثالـث أو الرابـع مـع مـا يطـرأ            والتكليفات العلمية وألن تـأخير ا     

من أعمال لدى بعض المـساندين تـضطره إلـى تـأخر بعـض اللقـاءات تجعـل هـذه اللقـاءات                    

 .تكثر قبيل االختبارات مما ال يتيح لبعض الطالب اإلفادة منها بالشكل المطلوب

 بلــغ المتوســط حيــث) االهتمــام بــالتطبيق الميــداني ليــشمل جميــع التخصــصات   (-٧

، وذلـك أن بعـض     )٣٫٨٥(الحسابي الموزون لموافقة أفراد عينة الدراسة على هذا المقتـرح           

التخصــصات وخاصــة إدارة األعمــال تــم اســتبدال مقــرر التطبيــق الميــداني بمقــرر دراســي       

نظــري وذلــك لكثــرة الطــالب فــي هــذا التخــصص وعــدم تــوفر جهــات مناســبة للتطبيــق           

 .                       راكز والقرى النائيةوالتدريب في كثير من الم

حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي     ) تحويل المقررات المسجلة إلـى مقـررات رقميـة      (-٨

، ليسهل تحميلها واالطالع )٣٫٨٤(الموزون لموافقة أفراد عينة الدراسة على هذا المقترح         

لنتيجـة تتفـق مـع    عليها حيث أن القراءة أسهل وأسرع من االستماع والمشاهدة، وهذه ا    
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التــي توصــلت إلــى أن مــن أهــم اآلليــات المقترحــة للحــد مــن  ) هـــ١٤٣٤(دراســة إيمــان الطويــل 

ــة          ــة رقمي ــوفير مكتب ــيم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام ت المــشكالت التــي تواجــه طالبــات التعل

 .للحصول على المراجع العلمية للمقررات

ــاً    (-٩ ــة إلكتروني ــارات النهائي ــذ االختب ــغ ال ) تنفي متوســط الحــسابي المــوزون   حيــث بل

ــرح       ــى هــذا المقت ــة الدراســة عل ــتخلص مــن    )٣٫٦٢(لموافقــة أفــراد عين ــه ولل  لــسهولته ودقت

 .مشكالت تظليل اإلجابات وهل تم بشكل صحيح أم ال ؟

ــريم    (-١٠ ــرآن الكـ ــرر القـ ــدى خـــاص بمقـ حيـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي   ) وضـــع منتـ

 للتعـــرف عـــل المقـــرر )٣٫٤٣(تـــرح المـــوزون لموافقـــة أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى هـــذا المق 

 .والمطلوب فيه وتقديم ما يشكل على المساند األكاديمي في هذا المنتدى

 كما تبين من الجـدول الـسابق أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة متوسـطة                     -

ــا        علــى خمــسة مــن الــسبل المقترحــة لتطــوير الخــدمات التعليميــة، وقــد تــم ترتيبهــا تنازلي

 :د العينة عليها وهي كالتاليحسب موافقة أفرا

يكــون مــدة أداء التكليفــات الذاتيــة لجميــع المــواد بحــسب تخصــصها نظــري أو          (-١

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي المــوزون لموافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى هــذا ) تطبيقــي

، وتعـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى أن قرابـــة نـــصف أفـــراد العينـــة ال يوجـــد لـــديهم )٣٫٣٩(المقتـــرح 

 . تطبيقيةمقررات

حيـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي المـــوزون  ) زيـــادة عـــدد أســـئلة االختبـــار النهـــائي  (-٢

وتعـزى هـذه النتيجـة إلـى أن قرابـة      ، )٣٫٣٧(لموافقة أفراد عينـة الدراسـة علـى هـذا المقتـرح       

نصف أفراد العينة توجد لديهم مقررات تطبيقية تحتاج اإلجابـة عـن الـسؤال الواحـد وقتـاً                  

ــديهم تلــك المقــررات         طــويالً فهــم ال   ــيس ل ــادة األســئلة، بينمــا النــصف اآلخــر ل ــدون زي يري

 .فيرغبون زيادة األسئلة
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 زيـادة عـدد أسـئلة االختبـار النهـائي كـم تقتـرح يكـون                 فـي حالـة   وبسؤال أفراد العينـة     

أكثـر مـن    (و) سـؤاالً ٤٠(و)  سـؤاالً  ٣٥(و)  سـؤاالً  ٣٠(وكانت الخيارات المتاحة لهـم      ؟   عددها

 %٢٠، و) ســـؤاال٣٠ً( مـــن أفـــراد العينـــة يؤيـــدون زيادتهـــا إلـــى %٥٠ابـــة أن ، كانـــت إج)ذلـــك

 %١٣بينمـا  ) سـؤاالً ٤٠( يؤيـدون زيادتهـا إلـى أكثـر مـن      %١٧و) سـؤاالً ٤٠(يؤيدون زيادتهـا إلـى    

والشكل التـالي يوضـح توزيـع أفـراد العينـة فـي إجـابتهم              )  سؤاالً ٣٥(فقط أيدوا زيادتها إلى     

 : على السؤال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )٧(رقم شكل 

 

بـشكل أفـضل ووضـع جـزء مـن          ) االختبـارات القـصيرة   : تفعيل التكليفات الذاتية   (-٣

حيث بلغ المتوسط الحسابي الموزون لموافقـة أفـراد عينـة الدراسـة             ) درجة المقرر عليها  

 .)٣٫١٨(على هذا المقترح 
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بــشكل أفــضل ووضــع جــزء مــن درجــة      )  الواجبــات:تفعيــل التكليفــات الذاتيــة   (-٤

حيث بلـغ المتوسـط الحـسابي المـوزون لموافقـة أفـراد عينـة الدراسـة علـى                ) ليهاالمقرر ع 

، ويمكن عزو هذه النتيجة في هذا المقترح والذي قبلـه إلـى قناعـة كثيـر                 )٣٫١٥(هذا المقترح   

من الطالب بأهمية هذين المقترحين وفائـدتهما وصـعوبة اإلفـادة منهمـا بالوجـه المطلـوب                 

رية أو مدنية مرتبطة بالقطـاعين العـام والخـاص، وتختلـف        نظراً الرتباطهم بأعمال عسك   

التي توصل فيهـا إلـى أن نـصف أفـراد العينـة يـرون        ) ه١٤٢٩(هذه الدراسة مع دراسة الغديان      

عدم الموافقة على استخدام البريد اإللكتروني في استقبال الواجبات من خالله واإلجابـة       

 .عليها وإرسالها لألستاذ بشكل متكرر

حيث بلغ المتوسط الحسابي الموزون   )  لقاءات حية لمقرر القرآن الكريم     وجود (-٥

 العتقاد بعض الطـالب أن مـستواهم   ،)٣٫١٢(لموافقة أفراد عينة الدراسة على هذا المقترح      

في القرآن الكريم جيد وليسوا بحاجة إلى مثل هذا اللقاء، أو أن اللقاء الحي يستلزم تالوة              

حب أن يتلو القرآن الكريم وقد تكون عنده أخطاء فيخجـل أمـام             الطالب أثناء اللقاء وال ي    

اآلخــرين، وقــد تــرى أيــضاً الكثيــر مــن الطالبــات أنهــا ال يــسوغ لهــا الــتالوة وتحــسين القــراءة  

 .بمسمع من الطالب أثناء اللقاء الحي

 :إجابة السؤال الرابع
داللـــة هـــل توجـــد فـــروق ذات : لإلجابـــة عـــن ســـؤال الدراســـة الرابـــع الـــذي يـــنص علـــى

مـن عمـادة    إحصائية في استجابات أفراد العينة حول رضاهم عن الخدمات المقدمـة لهـم              

، وسبل تطوير هذه الخـدمات تبعـاً لمتغيـرات الجـنس            التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد    

ــاين      ــار تحليــــل التبــ ــتخدام اختبــ ــام الباحــــث باســ والتخــــصص والمــــستوى الدراســــي ؟، قــ

ANOVA   ت  واختبارT-Test واختبار شيفيه  ،العينةأفراد  لفروق في استجابات    فة ا معرل

 :للمقارنات البعدية التجاه الفروق في تلك االستجابات، وجاءت النتائج كما يلي
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 : حسب متغير المستوى الدراسيالعينةأفراد في استجابات بحث الفروق : أوالً

غيــر المــستوى  تبعــاً لمتالعينــةأفــراد فــي اســتجابات لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق  

ــتخدم الباحـــث  ــي اسـ ــاين  الدراسـ ــحها   ANOVA تحليـــل التبـ ــا يوضـ ــائج كمـ ــاءت النتـ  وجـ

 :الجدول التالي

  ANOVAنتائج تحليل التباين  )١٣(جدول رقم 

 المستوى الدراسيللفروق في استجابات العينة حسب متغير 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المتوسطات

درجة 
 الحرية

مربع 

 المتوسطات
 الداللة فقيمة 

بين 
 المجموعات

١٠٠٤٬١٦ ٢ ٢٠٠٨٬٣١٥ 

داخل 
 المجموعات

٤٠١٬٤٤ ٣٠٧ ١٢٣٢٤١٬٠ 

 األول 
رضا الطالب عن (

الخدمات 
 )التعليمية

  ٣٠٩ ١٢٥٢٤٩٬٣٢ اإلجمالي

٢٬٥٠١ 
 

٠٬٠٨٤ 
غير 
 دالة

بين 
 المجموعات

١٣٥٬٣١٠ ٢ ٢٧٠٬٦١٩ 

داخل 
 المجموعات

٢١٦٬٥٨٥ ٣٠٧ ٦٦٤٩١٬٤٥٨ 

 الثاني 
سبل تطوير (

الخدمات 
 )التعليمية

  ٣٠٩ ٦٦٧٦٢٬٠٧٧ اإلجمالي

٠٬٦٢٥ 
٠٬٥٣٦ 
غير 
 دالة

بين 
 المجموعات

١١٤٢٬١٨ ٢ ٢٢٨٤٬٣٥٨ 

داخل 
 المجموعات

٦٨١٬٨٤٣ ٣٠٧ ٢٠٩٣٢٥٬٩٢ 
 اإلجمالي

  ٣٠٩ ٢١١٦١٠٬٢٧ اإلجمالي

١٬٦٧٥ 
٠٬١٨٩ 
غير 
 دالة

 الستجابات أفـراد    ANOVAالتباين  تحليل  يتضح من الجدول السابق أن نتائج اختبار        

العينة على االستبانة مجملـة ومحوريهـا األول والثـاني أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات             

داللــة إحــصائية فــي اســتجاباتهم تبعــا لمتغيــر المــستوى الدراســي، ممــا يــشير إلــى مــستوى  

ومحوريهـا  عال من االتساق في استجابات أفراد العينة حول العبـارات الـواردة باالسـتبانة               
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الفرعيين، ويعزى هذا إلى تقارب المستوى الدراسي ألفراد العينة، كمـا أنهـم جميعـاَ ممـن                 

أمضى في الدراسة أكثر من ثالث سنوات فتعارفوا وتناقلوا الخبرات فيما بينهم، وتعاملوا            

مع جميع الخدمات التعليمية الموفّرة لهم وجربوها وعرفوا نقاط الضعف والقوة في كل   

 .منها

 : حسب متغير التخصص الدراسيالعينةأفراد في استجابات بحث الفروق : ثانياً

 تبعــاً لمتغيــر التخــصص العينــةأفــراد فــي اســتجابات لمعرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق 

ــتخدم الباحـــث  ــي اسـ ــاين  الدراسـ ــحها   ANOVA تحليـــل التبـ ــا يوضـ ــائج كمـ ــاءت النتـ  وجـ

 :الجدول التالي

  ANOVAين نتائج تحليل التبا )١٤(جدول رقم 

 التخصصللفروق في استجابات العينة حسب متغير 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المتوسطات

درجة 
 الحرية

مربع 

 المتوسطات
 الداللة فقيمة 

بين 
 المجموعات

١٦٢٦٬٩ ٤ ٦٥٠٧٬٥ 

داخل 
 المجموعات

٣٨٩٬٣ ٣٠٥ ١١٨٧٤١٬٩ 

 األول 
رضا الطالب (

عن الخدمات 
 )التعليمية

  ٤ ١٢٥٢٤٩٬٣ اإلجمالي

٤٬١٧٩ 
 

٠٬٠٠٣ 
 دالة

بين 
 المجموعات

٣١٣٬٨ ٣٠٥ ١٢٥٥٬١ 

داخل 
 المجموعات

٢١٤٬٨ ٤ ٦٥٥٠٧٬٠ 

 الثاني 
سبل تطوير (

الخدمات 
 )التعليمية

  ٣٠٥ ٦٦٧٦٢٬١ اإلجمالي

١٬٤٦١ 
 

٠٬٢١٤ 
 غير دالة

بين 
 المجموعات

٤٨٧٤٬٢ ٤ ١٩٤٩٦٬٧ 

داخل 
 المجموعات

١٥٧٧٬٨ ٣٠٥ ٢٠٤٠٢٣٬١٤ 
 اإلجمالي

  ٤ ٢١١٦١٠٬٢٧ اإلجمالي

٢٬٨٣٦ 
٠٬٠٢٥ 
 دالة
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 الستجابات أفـراد    ANOVAتحليل التباين   يتضح من الجدول السابق أن نتائج اختبار        

العينة على االستبانة مجملـة ومحوريهـا األول والثـاني أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات             

تجابات أفـراد العينـة علـى       داللة إحصائية إحصائية تعزى لمتغير التخصص الدراسي في اسـ         

عبارات المحور الثاني المتعلق بسبل تطوير الخدمات التعليمية، وقد يفسر هـذا بـشمولية              

هــذه المقترحــات واســتيعابها لجميــع التخصــصات المختلفــة، كمــا أظهــرت النتــائج وجــود  

 فروق دالة إحصائيا في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير التخصص الدراسي، وذلك علـى             

االستبانة مجملـة والمحـور األول وهـذا يعـزى إلـى اخـتالف مجـاالت التخصـصات العلميـة مـا                

بــين المجــال الــشرعي واللغــوي واإلداري واالقتــصادي، إضــافة إلــى اخــتالف بعــض الخــدمات   

التعليميــة مــن تخــصص آلخــر مثــل الخــدمات المرتبطــة بــالتطبيق العملــي والبحــث العلمــي     

 والدعوة واللغة العربية وال توجد فـي تخصـصات إدارة           فهذه توجد في تخصصات الشريعة    

 .األعمال واالقتصاد

ولمعرفــة اتجــاه الفــروق فــي اســتجابات أفــراد العينــة علــى االســتجابة مجملــة وعلــى      

ــة، وجــاءت        ــار شــيفيه للمقارنــات البعدي عبــارات المحــور األول قــام الباحــث بتطبيــق اختب

 :النتائج كما يوضحها الجدوالن التاليان

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات )١٥(ل رقم جدو

  البعدية التجاه الفروق في استجابات العينة على االستبانة مجملة
 ٠٬٠٥= المجموعة الفرعية أللفا 

 )ن(العدد  فئات المتغير
١ 

 ١٧٣٬٠٠٠٠ ١٥ االقتصاد
 ١٧٨٬٣٥٢٢ ١٥٩ عمالإدارة األ

 ١٨٠٬٠٠٠٠ ٦ اللغة العربية
 ١٨٦٬١٨٩٩ ٧٩ الدعوة
 ١٨٩٬٤٧٠٦ ٥١ الشريعة
 ٤٤٥٠,  الداللة
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ومن هذا الجدول يتضح أن الفروق في استجابات أفـراد العينـة علـى االسـتبانة مجملـة                  

متجهة لصالح طالب تخصص الـشريعة، وقـد يعـزى هـذا إلـى أن عينـة كبيـرة مـن يدرسـون                       

فــي تخــصص الــشريعة لــم يكــن هــدفهم مــن الحــصول علــى المؤهــل الترقيــة الوظيفيــة أو   

لعمــل بــه بعــد التخــرج، وإنمــا كثيــر ممــن التقــى بهــم الباحــث بحكــم عملــه الــسابق فــي        ا

العمادة اختاروا تخصص الشريعة للتزود من العلـم الـشرعي، فبعـضهم فـي مراتـب عاليـة                  

فــي قطاعــات الدولــة المختلفــة العــسكرية والــصحية وغيرهمــا، ومــن ثــم جــاءت نظــرتهم  

ــ     ــبل تطويرهـ ــة وسـ ــدمات التعليميـ ــن الخـ ــر مـ ــي     لكثيـ ــة فـ ــراد العينـ ــة أفـ ــن بقيـ ــة عـ ا مختلفـ

 .التخصصات األخرى

 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات )١٦(جدول رقم 

  البعدية التجاه الفروق في استجابات العينة على المحور األول
 ٠٫٠٥= المجموعة الفرعية أللفا 

 )ن(العدد  فئات المتغير
١ 

 ٩٢٬٨٦٦٧ ١٥ االقتصاد
 ٩٣٬٣٣٣٣ ٦ اللغة العربية

 ٩٥٬٩٤٣٤ ١٥٩ عمالإدارة األ
 ١٠٣٬٠٧٨٤ ٥١ الشريعة
 ١٠٥٬٦٢٠٣ ٧٩ الدعوة
 ٠٬٤٢٩  الداللة

ومن هذا الجدول يتضح أن الفروق في اسـتجابات أفـراد العينـة علـى المحـور األول مـن              

االستبانة متجهة لصالح طالب قسم الدعوة، وقـد يعـزى هـذا إلـى أن كثيـراً ممـن يدرسـون                    

 اختاروا هذا التخصص لسهولته العلمية، وقد الحـظ الباحـث علـى             في تخصص الدعوة إنما   

طــالب هــذا التخــصص بحكــم عملــه الــسابق فــي العمــادة وإشــرافه علــى بعــضهم ضــعف     

المستوى الدراسي عموماً، ويتمثل هذا في ضعف حضورهم اللقاءات الحية، وضعفهم في     

ى مــدى رضــاهم عــن البحــوث العلميــة والتطبيــق الميــداني؛ ولهــذا انعكــس هــذا الــضعف علــ

 .الخدمات التعليمية
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 : حسب متغير الجنسالعينةأفراد في استجابات بحث الفروق : ثالثاً

 تبعـاً لمتغيـر المـستوى       العينـة أفـراد   فـي اسـتجابات     لمعرفة ما إذا كـان هنـاك فـروق          

 وجــاءت النتــائج كمــا يوضــحها الجــدول  T-Test) ت(اختبــار  الدراســي اســتخدم الباحــث

 :التالي

 استجابات أفراد العينةالفروق بين  )١٧(م دول رقج

 االستبانة مجملة ومحاورها الفرعية حسب متغير الجنس على 

 المحور
فئات 
المتغ
 ير

 المتوسط العدد= ن 
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الداللة قيمة ت الحرية

رضا : (األول ٢٠٬٣١ ٩٧٬٥٨ ٢١١طالب 
الطالب عن 

الخدمات 
 )التعليمية

طالبا
 ت

١٩٬٢٩ ١٠٣٬٢٢ ٩٩ 
٠٬٠٢٠ ٣٠٨ 

٠٫٨٨٩ 
غير 
 دالة

سبل : (الثاني ١٤٬٥٧ ٨١٬٣٨ ٢١١طالب 
تطوير الخدمات 

 )التعليمية
طالبا
 ت

١٤٬٧٣ ٨٥٬٠٩ ٩٩ 
٠٬١٦٩ ٣٠٨ 

٠٫٦٨١ 
غير 
 دالة

 ٢٧٬٢٨٣ ١٧٨٬٩٧ ٢١١طالب 
طالبا اإلجمالي

 ت
٢٢٬٤٥٤ ١٨٨٬٣١ ٩٩ 

٠٬٨٦١ ٣٠٨ 
٠٫٣٥٤ 
غير 
 دالة

السـتجابات أفـراد العينـة علـى      T-Testنتـائج اختبـار ت    لـسابق أن    يتضح من الجـدول ا    

ــة        ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــى عـ ــارت إلـ ــاني أشـ ــا األول والثـ ــة ومحوريهـ ــتبانة مجملـ االسـ

إحصائية في استجاباتهم تبعا لمتغير الجـنس، ويعـزى هـذا إلـى تماثـل الخـدمات التعليميـة            

ا فــي التعامــل مــن قبــل مــشرفي الــشؤون  المقدمــة ألفــراد العينــة ذكــوراً وإناثــاً، وتــساويهم 

التعليميــة والمــساندين األكــاديميين؛ فطــرق التــسجيل فــي العمــادة وتــسجيل المقــررات     

وحــضور الفــصول االفتراضــية واالختبــارات متماثلــة لكــال الجنــسين، كمــا أن أغلــب مراكــز  

 .االختبارات متماثلة
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 :ملخص نتائج الدراسة والتوصيات
 :نتائج الدراسة
 : هذه الدراسة يلخص الباحث أهم ما توصل له من نتائج علميةفي ختام

أوالً نتائج الدراسـة فـي واقـع الخـدمات التعليميـة بعمـادة الـتعلم اإللكترونـي والتعلـيم                  

 :عن بعد

ــي إدارة الـــشؤون        قامـــت- ــة فـ ــد ممثلـ ــن بعـ ــيم عـ ــي والتعلـ ــتعلم اإللكترونـ ــادة الـ عمـ

بعـدد مـن المهـام      هــ ١٤٣٤-١٤٣٣الجـامعي   مـن العـام      لفصل الدراسـي الثـاني    التعليمية في ا  

تجــاوزت تنفيــذ ومتابعــة أكثــر مــن خمــسة عــشر خدمــة تعليميــة         يــة والخــدمات التعليم

أساسـية يتفــرع منهــا العديــد مــن المهــام والخــدمات التفــصيلية، وقــد تــم ترتيــب أهــم هــذه  

 :حسب التقسيم التاليالخدمات 

 . للفصل الدراسي استعداداًعمادةها التالتي نفذالخدمات التعليمية   - ت

  المـــــساندينعمــــادة المتعلقـــــة بتكليــــف  ها التالتــــي نفـــــذ الخــــدمات التعليميـــــة    - ث

 .ئهممتابعة أداو األكاديميين

 بعـــد االنتهـــاء مـــن أعمـــال المـــساندة عمـــادةها التالتـــي نفـــذ    الخـــدمات التعليميـــة -ج

 .األكاديمية

فـــي الـــدورة  حـــصائية بعـــدد اللقـــاءات الحيـــة والمقـــررات والمـــساندين    الخالصـــة اإل-

-١٤٣٣مــن العــام الجــامعي    لفــصل الدراســي الثــاني  التأهيليــة والتخصــصات العلميــة فــي ا   

مـسانداً أكاديميـاً   ) ٢٦٨(مقرراً دراسـياً سـاند فيهـا      ) ٣٠٢(لقاءً حياً لـ    ) ٣٨٩٩( بلغت   هـ١٤٣٤

 .من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

عــن الخــدمات التعليميــة التــى ثانيــاً نتــائج الدراســة فــي معرفــة مــدى رضــا أفــراد العينــة 

 :وفرتها لهم عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
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وهــو ) ٥ مــن٣٫٥٥(بلــغ أفــراد عينــة الدراســة  المتوســط الحــسابي المــوزون إلجابــات -

 . متوسط يشير إلى رضا أفراد العينة عن الخدمات التعليمية بدرجة عالية

 ، التعليميـة اثنتـين مـن الخـدمات    علـى   جـداً عاليةون بدرجة راضأفراد عينة الدراسة     -

 : كالتاليوهي

 .) لمن يحتاجها من الطالبإفادة القبولتقديم  (-١

 ).للمقررات بداية كل فصللطالب اتسجيل طريقة   (-٢

سبع عشرة خدمة تعليمية، على عالية ون بدرجة  كما أن أفراد عينة الدراسة راض-

 : كالتاليوهي

 .)مركز االختبارالطالب لاختيار  الطريقة المتبعة في (-١

 ).لمن يحتاجهاإفادة خريج تقديم  (-٢

 ).مع الطالب المسئولين في مركز االختبار تعاملمستوى  (-٣

 ). الذين قاموا بتسجيل المقرراتالمستوى العلمي لألساتذة (-٤

 ).الكيفية التي يتم بها إعالن الجداول الدراسية للطالب (-٥

 .)أربعة أيام في األسبوع فقطت الحية أيام اللقاءاعدد  (-٦

 ). مع الطالب المراقبين في مركز االختبارتعاملمستوى  (-٧

 ).ختبار خاص بكل طالبلالجدول إعداد  (-٨

 .) سؤاال٢٥ً مقرر  كل عدد أسئلة االختبار في (-٩

 ).مناسبة الجداول الدراسية لظروف الطالب (-١٠

 ).تالمادة العلمية المسجلة للمقررا (-١١

 .)مساندين الذين يقدمون اللقاءات الحيةالمستوى العلمي لل (-١٢

 ).معرفة الطالب بمفردات المقررات (-١٣
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 .) فقطأوقات اللقاءات الحية بعد العصر وبعد العشاء (-١٤

 ). لقاءاتةكل ساعة في الجدول لها خمس عدد اللقاءات الحية للمقررات (-١٥

 ).موقع العمادة االختبارات عبر إخراج نتائج (-١٦

 ). مع الطالبمساندينمستوى تعامل ال (-١٧

عــن تــسع خــدمات   متوســطةون بدرجــة  كمــا تبــين أن أفــراد عينــة الدراســة راضــ  -

 : كالتاليتعليمية، وهي

 ).مستوى الخدمة والنظافة في مركز االختبار (-١

 ).المنتدى العلمي لكل مقرر (-٢

 ).ب في المنتدياتمع أسئلة الطال مساندينالمستوى تفاعل  (-٣

 ).عام للتخصص الىمنتدال (-٤

 ).إجراءات تسجيل مقرر البحث العلمي (-٥

 ).مستوى تعامل األساتذة في التطبيق الميداني (-٦

 .)االختبارات القصيرة :التكليفات الذاتية (-٧

 .)الواجبات :التكليفات الذاتية (-٨

 ).أسلوب تنفيذ التطبيق الميداني (-٩

أهــم الــسبل المقترحــة لتطــوير الخــدمات التعليميــة   لدراســة فــي معرفــة  ثالثــاً نتــائج ا

المقدمة من عمادة التعلم اإللكترونـي والتعلـيم عـن بعـد للطـالب المنتـسبين والطالبـات                   

 :كما يليالمنتسبات من وجهة نظرهم 

وهــو ) ٥ مــن٣٫٩٣( المتوســط الحــسابي المــوزون إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة بلــغ  -

ى موافقة أفراد العينة على الـسبل المقترحـة لتطـوير الخـدمات التعليميـة               متوسط يشير إل  

 . بدرجة قوية
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 أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة قويــة جــداً علــى ســتة مــن الــسبل المقترحــة  -

لتطوير الخـدمات التعليميـة، وقـد تـم ترتيبهـا تنازليـا حـسب متوسـط موافقـة أفـراد العينـة                       

 :عليها وهي كالتالي

ر الطالـــــب والطالبـــــة بنتيجتـــــه الفـــــصلية برســـــالة عبـــــر الجـــــوال أو البريـــــد إشـــــعا (-١

 ).اإللكتروني

 ).إمكانية تشغيل المحاضرات الحية من جميع األجهزة الذكية  (-٢

 ).استخدام الجوال للتذكير باللقاءات الحية والتكليفات الذاتية (-٣

 ).ع المستوياتزيادة عدد المقررات المعتمدة في الفصل الصيفي لتشمل جمي (-٤

 ).إتاحة جدول االختبارات في الموقع فترة تسجيل المقررات (-٥

ــوا مــن ذوي التخــصص        (-٦ ــار األســاتذة المــساندين بحيــث يكون وجــود معــايير الختي

 ).العلمي والكفاءة في التعليم اإللكتروني

عينــة موافقــون بدرجــة قويــة علــى عــشرة مــن   الأن أفــراد مــن الدراســة  كمــا تبــين -

المقترحة لتطوير الخدمات التعليمية، وقد تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفـراد            السبل  

 :العينة عليها وهي كالتالي

 ).وضع مراكز اختبار للطالبات مستقلة عن مراكز الطالب (-١

تكــون المحاضــرات التــي تطبــق فيهــا التكليفــات الذاتيــة محــددة مــن أول الفــصل    (-٢

 .)ومعلومة لدى الطالب

د وقت أداء التكليفات الذاتية مراعاة لظروف االتـصال باإلنترنـت عنـد بعـض         تمدي (-٣

 ).الطالب

 ).عدم وضع االختبارات في أيام متتالية (-٤

   ).(٨)توافق برنامج البالك بورد للمحاضرات الحية مع نظام وندوز  (-٥
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 ).أن تبدأ اللقاءات الحية من أول الفصل الدراسي (-٦

 ). الميداني ليشمل جميع التخصصاتاالهتمام بالتطبيق (-٧

 ).تحويل المقررات المسجلة إلى مقررات رقمية (-٨

 ).تنفيذ االختبارات النهائية إلكترونياً (-٩

 ).وضع منتدى خاص بمقرر القرآن الكريم (-١٠

 كمــا تبــين أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى خمــسة مــن    -

ت التعليمية، وقد تم ترتيبها تنازليا حسب موافقة أفـراد          السبل المقترحة لتطوير الخدما   

 :العينة عليها وهي كالتالي

يكون مدة أداء التكليفات الذاتية موحداً لجميع المواد بحـسب تخصـصها نظـري               (-١

 ).أو تطبيقي

ــار النهــائي    (-٢ ــادة عــدد أســئلة االختب ــة   )زي عــن العــدد المقتــرح   ، وبــسؤال أفــراد العين

 ). سؤاال٣٠ً( من العينة على زيادتها إلى %٥٠ر من للزيادة أفاد أكث

بـشكل أفـضل ووضـع جـزء مـن          ) االختبـارات القـصيرة   (تفعيل التكليفات الذاتية     (-٣

 ).درجة المقرر عليها

بــشكل أفــضل ووضــع جــزء مــن درجــة      ) الواجبــات(تفعيــل التكليفــات الذاتيــة    (-٤

 ).المقرر عليها

 .)ريموجود لقاءات حية لمقرر القرآن الك (-٥

رابعاً نتائج الدراسة في معرفـة هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي اسـتجابات                  

مــن عمــادة الــتعلم اإللكترونــي  أفــراد العينــة حــول رضــاهم عــن الخــدمات المقدمــة لهــم    

، وســبل تطــوير هــذه الخــدمات تبعــاً لمتغيــرات الجــنس والتخــصص        والتعلــيم عــن بعــد  

 :كما يليوالمستوى الدراسي؟ وقد جاءت النتائج 



 

 
٩٨ 

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: بن سعود اإلسالميةاإلمام محمد 

عبداهللا بن محمد الرشود.د

ــار  - ــائج اختبـ ــارت نتـ ــاين   أشـ ــل التبـ ــى   ANOVAتحليـ ــة علـ ــراد العينـ ــتجابات أفـ  السـ

االســتبانة مجملــة ومحوريهــا األول والثــاني إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي  

 . استجاباتهم تبعا لمتغير المستوى الدراسي

ــار  - ــائج اختبـ ــارت نتـ ــاين   أشـ ــل التبـ ــراد الع ANOVAتحليـ ــتجابات أفـ ــى   السـ ــة علـ ينـ

االستبانة مجملة ومحوريها األول والثاني إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية تعـزى                  

لمتغير التخصص الدراسي في استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثـاني المتعلـق         

بأساليب تطوير الخدمات التعليمية، كما أظهرت النتائج وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية                

ات أفراد العينة تبعـا لمتغيـر التخـصص الدراسـي وذلـك علـى االسـتبانة مجملـة                   في استجاب 

وفــي المحــور األول، وباختبــار شــيفيه للمقارنــات البعديــة التجــاه الفــروق توصــل الباحــث أن  

الفروق في االستبانة مجملة جاءت لصالح طالب قسم الشريعة وفي المحور األول لـصالح    

 .طالب قسم الدعوة

 إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي       T-Testاختبــار ت  أشــارت نتــائج  -

 .استجابات أفراد العينة على االستبانة مجملة ومحوريها األول والثاني تبعا لمتغير الجنس

 

@      @      @ 
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 :توصيات الدراسة
في ختام هذه الدراسة وبناء على ما توصل له الباحث من نتائج فإنـه يوصـي بعـدد مـن                 

 :ت العلمية العامة والتفصيليةالتوصيا

 :أوالً التوصيات العامة
ــادة الــــتعلم     - ضــــرورة المحافظــــة علــــى مــــستوى األداء الجيــــد المقــــدم مــــن عمــ

ــال        ــي مجـ ــسبات فـ ــات المنتـ ــسبين والطالبـ ــالب المنتـ ــد للطـ ــن بعـ ــيم عـ ــي والتعلـ اإللكترونـ

يـة جـداً،    الخدمات التعليمية التي حصلت علـى رضـا أفـراد عينـة الدراسـة بدرجـة عاليـة وعال                  

 .خدمة تعليمية) ١٩(وعددها 

ضرورة العمل على تطوير الخدمات التعليمية التي لم تحصل على درجة رضا عالية          -

من قبـل أفـراد عينـة الدراسـة وهـي تـسع خـدمات تعليميـة، تتركـز فـي إجـراءات تـسجيل                    

مــستوى البحــث العلمــي والتكليفــات الذاتيــة ومنتــديات التخصــصات والتطبيــق الميــداني و     

 .اتكز االختباراخدمة والنظافة في مرال

  الـــسبل المقترحـــة لتطـــوير الخـــدمات التعليميـــة    ضـــرورة العمـــل علـــى تفعيـــل    -

ــة وهــي           ــة جــداً أو قوي ــة الدراســة بدرجــة قوي ــد وموافقــة أفــراد عين ــى تأيي ) ١٦(وحــصلت عل

 .مقترحاً

 :ثانياً التوصيات التفصيلية
ي حالـة اعتمـاد درجـة لألعمـال         سؤاالً، وف ) ٢٥(إبقاء عدد أسئلة االختبار كما هي        -

درجــة، ) ٢٫٥(ســؤاالً يقــيم كــل ســؤال مــن   ) ٣٠(الفــصلية فــيمكن زيــادة عــدد األســئلة إلــى   

درجـات،  ) ١٠(درجـة تقـسم بـين االختبـارات القـصيرة           ) ٢٥(وتكون درجة األعمال الفصلية     

 .درجات) ٥(درجات، والحضور ) ١٠(والواجبات 

ات الحيـة كمـا هـي لحـصولها علـى درجـة             إبقاء األيام واألوقـات المخصـصة للقـاء        -

 .رضا عالية



 

 
١٠٠

 بجامعة االنتساب المطورالخدمات التعليمية المقدمة لطالب 
 دراسة تقويمية تطويرية: بن سعود اإلسالميةاإلمام محمد 

عبداهللا بن محمد الرشود.د

وضع لقاءات حية خاصة للطالبات، وتتأكد هذه التوصية عند اعتماد لقاءات حية     -

 .للقرآن الكريم

إتاحة الفرصة ألكبر عدد من الطالب في المستويات المختلفة لإلفادة من فرصـة             -

 .الدراسة بالفصل الصيفي

ادة مــن األجهــزة الذكيــة وخاصــة أجهــزة   تطــوير الخــدمات التقنيــة لتــشمل اإلفــ  -

في التذكير باللقاءات الحية وإشعار الطالـب بنتيجتـه الفـصلية وإمكانيـة             ) الجوال(االتصال  

 .تشغيل اللقاءات الحية منها

 .العمل على تطبيق التدريب الميداني في جميع التخصصات التي تحتاج إلى ذلك -

 . اختبار الطالبوضع مراكز الختبار الطالبات مستقلة عن مراكز -

 .العمل على تنفيذ االختبارات النهائية إلكترونياً -
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 : مراجع الدراسة
 :أوالً  المراجع العربية

 :    الكتب والدراسات-أ

واقــع التعلــيم عــن بعــد ومــستقبله فــي التعلــيم العــالي فــي المملكــة     ) هـــ١٤٢٢(أبوعمــه، عبــدالرحمن  -

 .ير منشور، مركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم العالي، الرياضالعربية السعودية، تقرير غ

نبـذة عـن نظـام االنتـساب     ) ت.د(جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عمادة التعلـيم عـن بعـد              -

 .المطور، مطابع الجامعة، الرياض

ام االنتـساب   تقويم أساليب االتصال التعليمي والخدمات اإلرشادية بنظـ       )هـ١٤١٢(حبيب، فائقة سعيد   -

بجامعــة الملــك عبــدالعزيز، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود،       

 .الرياض

مــن التعلــيم بالمراســلة إلــى  : التعلــيم الجــامعي المفتــوح عــن بعــد ) هـــ١٤٢٤(حجــي، أحمــد إســماعيل   -

 .، القاهرةالجامعة االفتراضية مدخل إلى علم تعليم الراشدين المقارن، دار عالم الكتب

بعــض المــشكالت التــي تواجــه مراكــز اختبــارات التعلــيم عــن بعــد   ) هـــ١٤٣٣(الحمــاد، صــالح عبــداهللا  -

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، دراسة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الرياض

انية بجامعــة إمكانيــة تطبيــق التعلــيم عــن بعــد بالكليــات اإلنــس  ) هـــ١٤٣٥(الزهرانــي، إبــراهيم أحمــد   -

الملك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، بحث مقدم استكماالً لمتطلبات الحصول علـى               

 .درجة الماجستير اآلداب في التربية، قسم السياسات التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود

ــت     ) م٢٠١٠(الــسويدي، فيــصل بــن عبــداهللا    - ــادة ال علم عــن بعــد  التحقيــق فــي التحــديات التــي تواجــه قي

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وآثارها المترتبة علـى التغييـر التنظيمـي، رسـالة ماجـستير             

 . غير منشورة جامعة هِل، المملكة المتحدة
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نمـوذج  _ ، نظام االنتـساب بكليـات البنـات فـي المملكـة العربيـة الـسعودية         )هـ١٤٢٧(الشواف، حنان    -

 .ورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياضرسالة ماجستير غير منش_ مقترح

ــد    - ــزي أحمـ ــدالحي، رمـ ــادي       ) م٢٠١٠(عبـ ــرن الحـ ــديات القـ ــي وتحـ ــوطن العربـ ــي الـ ــد فـ ــن بعـ ــيم عـ التعلـ

 .والعشرين، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، جمهورية مصر العربية

إلمــام محمــد بــن ســعود ، الهــدر التربــوي لنظــام االنتــساب بجامعــة ا )هـــ١٤١٥(العبــداهللا، منيــرة محمــد  -

 .اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض

 .التعليم عن بعد، مطابع الرضا، الرياض) م٢٠٠٥(العريني، سارة إبراهيم  -

، أسس تطوير التعليم عـن بُعـد فـي جامعـات المملكـة      )هـ١٤٣٢(العطاس، طالب بن صالح بن حسن    -

عودية في ضـوء االتجاهـات العالميـة المعاصـرة، بحـث مكمـل لنيـل درجـة الـدكتوراه فـي                      العربية الس 

 .أصول التربية من قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

تقريـــر قـــسم ) هــــ١٤٣٤(إدارة الـــشؤون األكاديميـــة  ،التعلـــيم عـــن بعـــدالـــتعلم اإللكترونـــي وعمـــادة  -

 .هـ، غير منشور١٤٣٣/١٤٣٤ت التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الخدما

التقريـر اإلحـصائي   ) هــ ١٤٣٤ (إدارة الـشؤون األكاديميـة    ،التعلـيم عـن بعـد     الـتعلم اإللكترونـي و    عمادة   -

 .، غير منشوره١٤٣٣/١٤٣٤لعام الجامعي لقسم الخدمات التعليمية ل

تقويم فاعلية نظام التعلم عن بعد في بعض الجامعـات     ،  )هـ١٤٣٣ (أحمَد بن عبداهللا عطيّه   الغامدي،   -

دراســـة مقدمـــة كمتطلـــب تكميلـــي لنيـــل درجـــة ، الحكوميـــة الـــسعودية واتجاهـــات الطـــالب نحـــوه

، سم المنـاهج وطـرق التـدريس فـي كليـة التربيـة بجامعـة أم القـرى                   ، قـ  الدّكتوراه في فلسفة التربيـة    

 .مكة المكرمة

ــ ١٤٢٩(بــدالرزاق  الغــديان، عبدالمحــسن ع  - دراســة تقويميــة لتجربــة    : بعنــوان الــتعلم اإللكترونــي  ) هـ

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الطالب والطالبات، مجلة العلوم اإلنسانية            

 .واالجتماعية، عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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عن بعد في ضوء تكنولوجيا االتـصال والمعلومـات، نـدوة التعلـيم      ، التعليم   )م١٩٩٨(الكيالني، تيسير    -

  .عن بعد، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس

، المشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات التعليم عن بعـد بجامعـة اإلمـام              )هـ١٤٣٤(الطويل، إيمان    -

 لنيـل درجـة الماجـستير فـي أصـول           محمد بن سعود اإلسالمية ومقترحات الحـد منهـا، بحـث مكمـل            

 .التربية، غير منشور، كلية العلوم االجتماعية، الرياض

 أنمــاط التعلــيم العــالي، تقريــر غيــر منــشور، مركــز البحــوث والدراســات    ،)هـــ١٤٣١(مــازي، عبــدالحليم  -

 .بوزارة التعليم العالي، الرياض

م عـن بعـد فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي              الئحة التعلي  ،)ه١٤٣١(مجلس التعليم العالي، األمانة العامة       -

األمانة العامة لمجلـس  هـ، ٢٢/٦/١٤٣١وتاريخ ) ٥/٦٠/١٤٣١(رقم القرار بالمملكة العربية السعودية،    

 .التعليم العالي، الرياض

 نظــام االنتــساب فــي المملكــة العربيــة الــسعودية وخطــوات ،)م٢٠٠٨(المحيــسن، إبــراهيم عبــداهللا  -

بحث مقدم للمؤتمر والمعرض الدولي الثاني لمركز زين للتعلم اإللكترونـي،    نحو التعليم اإللكتروني،    

 .المنامة

، دراســة تقويميــة لنظــام التعلــيم عــن بعــد بجامعــة اإلمــام محمــد بــن   )هـــ١٤٣٦(المــدرع، أحــالم فــالح  -

سعود اإلسالمية في ضوء أهدافه وفلسفته، بحث مكمل لنيل درجـة الماجـستير فـي أصـول التربيـة،             

 .وم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياضكلية العل

، الـــسجل الـــوطني )هــــ١٤٣٢(وزارة التعلـــيم العـــالي، مركـــز البحـــوث والدراســـات فـــي التعلـــيم العـــالي   -

 . للتعليم العالي، اإلصدار األول، المجلد الثاني، الرياض

 :المواقع اإللكترونية -ب 
ــيم عــن بعــد    جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســال     - ــتعلم اإللكترونــي والتعل  موقــع ،مية، عمــادة ال

     :الرابط العمادة على
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https://elearn.imamu.edu.sa/profile/Pages/default.aspx( 

ــيم عــن بعــد         - ــتعلم اإللكترونــي والتعل  موقــع ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، عمــادة ال

  :الرابط العمادة على

(http://deanships.imamu.edu.sa/eLearn/Pages /e٥٧٧٨٣٨٣-dd٤-٩٥dfb-٨١e١ 

 -a٦٠٧e٨٩٧eff١.aspx)    

ــيم عــن بعــد         - ــتعلم اإللكترونــي والتعل  موقــع ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، عمــادة ال

  :بطالرا العمادة على

)http://elearn.imamu.edu.sa/elearn/AboutUs/Pages/default.aspx( 

 : الرابط على المفتوحة العربية الجامعة -

https://www.arabou.edu.kw/index.php?option= 

com_k٢&view=item&id=٢٤٨&lang= ar. 

 /https://www.arabou.edu.kw:الــرابط  علــى  المفتوحــة، موقــع الجامعــة    العربيــة  الجامعــة  -

index.php? 

option=com_k٢&view=item&layout=item&id=٨٥&Itemid=٤٤٦&lan 
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Abstract: 

This study aims to evaluate the educational services provided to students of  
theenhanced Part-Time Program at Al-Imam Muhammed Ibn Saud Islamic 
University highlighting the most important means of developing these services. 
The researcher uses the descriptive documentary method as well as the 
descriptive survey method using the questionnaire as instrument in the survey 
study. The study sample consists of (310) male and female students.  

The study reveals a number of findings. First, The Deanship of E-Learning 
and Distance Education undertakes a number of tasks and educational services 
amounting to more than 15 basic educational serviceswhich include several 
secondary tasks and services. Second, the number of live sessionswas 3899 
during the second semester of the academic year 1433/1434 AH for 302 courses, 
run by 268 faculty. Third, the study sample participants are highly satisfied with 
the educational services as the weighted arithmetic mean of their responses  
shows and which is 3.55 out of 5.0. They are also highly satisfied with two 
educational services; namely, providing a statement of acceptance for students 
who need it, and the way a student registers for courses at the start of a new 
academic term. Fourth, the study sample participants are highly satisfied with 17 
educational services, moderately satisfied with 9, and least satisfied with the 
services concerning self-assignments and field training.Fifth, the study sample 
participants strongly agree to the proposals for developing educational services, 
with an average of 3.93 out of 5.0. Sixth, the study sample participants strongly 
agree to 6 of the proposed means to develop educational services, including: 
notifying students of their mid-term results via SMS or e-mail, possibility of 
running live lectures from all smart devices, and increasing the number of 
approved courses in the summer term to include all levels. Seventh, there are no 
statistically significant differences in the responses of the sample participants 
according to the variables of level and gender. Eighth, there are statistically 
significant differences in the responses of the sample participants in regards to 
the variable of specialization in favor of the students of Shari`aCollege. The first 
theme is in favor of the students of Da`wahCollege, whereas there are no 
statistically significant differences in the responses of the sample study regarding 
the second theme concerning the means of developing educational services.  

On the basis ofthese findings, the researcher presents a number of academic 
recommendations. The most significant of which is the need to maintain the 
performance level provided by the Deanship for male and female students in the 
area of educational services, which are 19, that have had high and very high 
satisfaction levels. Second, developing the 9 educational services that have not 
received a high satisfaction level. Finally, activating ways of developing 
educational services that received the support and approval of the sample 
population of the study. 
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 :ملخص البحث 
وقـــد . بالجامعـــات الـــسعودية األقـــسام العلميـــةاألداء المتـــوازن فـــي  لتقـــويمبطاقـــة وهـــدفت إلـــى بنـــاء 

لترتيـب أبعادهـا ومؤشـراتها      نباطي وأسـلوب التحليـل الهرمـي        المـنهج االسـتقرائي واالسـت     استخدم الباحـث    

تحديـد أبعادهـا وترتيـب مؤشـراتها حـسب األهميـة النــسبية       بوجـاءت أبـرز نتائجهـا    . وفقـاً ألهميتهـا النـسبية   

حيث جاء بعد اإلدارة الجامعية في  مقدمة هذه األبعـاد، فبعـد التـدريس الجـامعي، ثـم بعـد البحـث                        لكل بعد، 

بعد اإلرشـاد األكـاديمي والطالبـي، وأخيـرا بعـد خدمـة المجتمـع، كمـا أوضـحت الدراسـة إمكانيـة                  ثم   ،العلمي

التغلــب علــى مــشكلة التحيــز الشخــصي فــي بنــاء أبعــاد بطاقــة األداء المتــوازن وترتيــب مؤشــراتها مــن خــالل  

 .تطبيق أسلوب التحليل الهرمي المبني على استخدام أساليب رياضية موضوعية

 التــي حــصلت علــى تأييــد وموافقــة أفــراد عينــة   ســبل تطــوير الخــدمات التعليميــةيــلالعمــل علــى تفع -

 .الدراسة

 . بطاقة األداء المتوازن، األقسام العلمية، التحليل الهرمي:الكلمات المفتاحية
 

 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :المقدمة
،  وعمليــاًترتكــز ثــروة األمــم وقوتهــا علــى مــا تمتلكــه مــن مــوارد بــشرية مؤهلــة علميــاً   

حيث يساعد التعليم المتميز على تعزيز المعرفة لدى األفراد، وتواجه المنظمات في الدول        

السريع في تكنولوجيـا     والتطور النامية عدة تحديات منها العولمة، والتحديات االقتصادية،      

مواجهـــة تلـــك التحـــديات مـــن خـــالل التفكيـــر     علـــىالتعلـــيمحيـــث يـــساعد  ات،المعلومـــ

 Nayer ،Mashhaddi and (االستراتيجي الذي يحقق التكيف بنجاح مـع بيئـة المـستقبل   

Mohajer ،جديــدة تــستوعب  تبنــي اإلدارة الجامعيــة لمفــاهيم وقواعــد يحــتم  ممــا ،)٢٠٠٧

التقليديــة غيــر الفاعلــة،    راطيــةالبيروق الفــروض وتتناســب مــع تحــديات العــصر، وتكــسر    

 ،٢٠٠٥ زاهـر، (الماديـة    وتفعيـل إمكاناتهـا      ،في ترتيب وتأهيل منظوماتهـا البـشرية       وتسهم

 .)٣٣٢ص

 كمّـا ًونوعـاً، فقـد اسـتخدمت        لتقويم األداء  العالي   التعليمسسات  وفي إطار سعي مؤ   

تعــد أداة للقيــاس  التــي "بطاقــة األداء المتــوازن"  أهمهــامــنو ، مــن األســاليب الكميــةعديــدال

ــ   المنظمـــة لواقــــع عملــــي  واســــتراتيجيةتــــرجم رؤيـــة ورســــالة  ت اذم والمراجعــــة، ويوالتقـ

)Bremser and White ،٢٠٠٠,p.فـي تحقيـق   مـدخالً هامـاً لـإلدارة    ااعتبارهـ  فـضالً عـن   ،)٩٣ 

-٢٢.pp، ٢٠٠٥، Panoley( وضرورة الستمرارية المنظمة ونجاحهـا       االستراتيجية،أهدافها  

٢٣.(  

 أكثر شمولية في جمع وتحليـل المعلومـات    تخدم بطاقة األداء المتوازن منهجاً     وتس

تـشتمل علـى أبعـاد تتـضمن مفاصـل العمـل واألنـشطة         ، كما أنها    لتقدير األداء بدقة  الالزمة  

 عنها من عمليات، وعليه فقد برزت فكرة الدراسـة المتمثلـة      قالرئيسة والفرعية، وما ينبث   

 المتوازن لألقسام العلمية فـي الجامعـات الـسعودية باسـتخدام         ببناء بطاقة لتقويم األداء   



 

 
١١٦

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

 فــي تميــز مــأمول تلــك األقــسام لــدورها ال تحقيــقأســلوب التحليــل الهرمــي، لإلســهام فــي 

 .مخرجاتها

 : وأسئلتهامشكلة الدراسة
 فـي قطـاع األعمـال، وبـالرغم مـن ذلـك              ملحوظـاً  حققت بطاقة األداء المتوازن نجاحـاً     

، )١٧.p، ٢٠٠٩، Bead( التعلــيمراســات حاولــت اســتخدامها فــي قطــاع هنــاك القليــل مــن الد

ــت    ــا اوصـ ــن هنـ ــة   مـ ــشيقح  دراسـ ــسوافيري، والمـ ــن    ) م٢٠١١(الـ ــد مـ ــراء المزيـ ــضرورة إجـ بـ

ــات       ــي الجامعـــ ــوازن فـــ ــيم األداء المتـــ ــاس وتقيـــ ــام قيـــ ــق نظـــ ــار تطبيـــ ــات الختبـــ الدراســـ

مثـل   -  الكميـة استخدام األسـاليب ب) م٢٠٠٦( تهامي ت دراسةكما أوص . والمستشفيات

 أن  اذلترشيد التطبيق العملـي لنمـوذج القيـاس المتـوازن لـألداء،              - أسلوب التحليل الهرمي  

ــات   ــم الدراسـ ــدامعظـ ــرات   تعتمـ ــوازن ومؤشـ ــة األداء المتـ ــاد بطاقـ ــد أبعـ ــي تحديـ ــى ه  فـ علـ

مـن فعاليـة    قلـل   لمعيار أو مؤشـر معـين،       تحيزا  تج عنه   ناألحكام الشخصية للمديرين، مما     

لـى القـضاء   إ بـرزت الحاجـة السـتخدام أسـلوب علمـي يـؤدي        عليه وبناء   ،بطاقةاستخدام ال 

 .على هذا التحيز والوصول الى نتائج موضوعيه

 :فيما يلي الدراسة اسئلةوعليه، يمكن صياغة 

ألقــسام العلميــة بالجامعــات الــسعودية لاألداء المتــوازن تقــويم مــا أبعــاد بطاقــة  .١

 وب التحليل الهرمي؟هميتها النسبية باستخدام أسلأل وفقا

ألقـسام العلميـة   ل األداء المتـوازن  تقـويم بعـاد بطاقـة   أما مؤشرات كـل بعـد مـن        .٢

ــل        ــلوب التحليـ ــتخدام أسـ ــسبية باسـ ــا النـ ــسب أهميتهـ ــة حـ ــسعودية مرتبـ ــات الـ بالجامعـ

 الهرمي؟



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١١٧

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :أهداف الدراسة
 :تمثلت أهداف الدراسة  فيما يلي

ــة   .١ ــاد بطاقــ ــد أبعــ ــويم تحديــ ــوازن لألقــــ تقــ ــات  األداء المتــ ــة بالجامعــ سام العلميــ

 . ألهميتها النسبية وفقاًهاستخدام أسلوب التحليل الهرمي في ترتيب، باالسعودية

ألقــسام  لاألداء المتــوازن تقــويم   بطاقــة كــل بعــد مــن أبعــاد    مؤشــرات تحديــد  .٢

  وفقـــاًهــا ســتخدام أســلوب التحليــل الهرمــي فــي ترتيب     ، باالعلميــة بالجامعــات الــسعودية   

 .ألهميتها النسبية

  :الدراسة هميةأ
ســلوب كمــي يقــضي علــى التحيــز فــي تحديــد   أل ها اســتخدام مــنتنبــع أهميــة الدراســة

ممـا يؤمـل    هميتهـا النـسبية،     فقـاً أل  ووترتيبها  األداء المتوازن   تقويم  بطاقة  ومؤشرات  أبعاد  

ــويم  ــةأن تـــسهم فـــي تقـ ــر حجـــر األســـاس  - أداء األقـــسام العلميـ  فـــي العمـــل التـــي تعتبـ

فضالً عن كونها إسـهاما فـي إثـراء        ، بطريقة موضوعية   - السعودية بالجامعاتاألكاديمي  

 .المكتبة العربية باألبحاث والدراسات المتعلقة بإدارة التعليم العالي وتحسين مخرجاته

  :مصطلحات الدراسة
تعرف بأنها أداة لـإلدارة والتخطـيط االسـتراتيجي تـربط      و:بطاقة األداء المتوازن   -

 ومقارنـة األداء    ،الداخليـة والخارجيـة    منظمـة لتحـسين االتـصاالت     الواستراتيجية  بين رؤية   

فــي  جرائيــاً إوتعــرف ،)(٤٦.p,٢٠١٢، Karpagam and Suganthi االســتراتيجيةباألهــداف 

ــة   ــة الحاليـ ــا أداة الدراسـ ــلبأنهـ ــة وال ةترجمـ ــالة والرؤيـ ــتراتيجية  الرسـ ــداف االسـ ــيم واألهـ قـ

  ألبعاد ومؤشرات مرتبـة طبقـاً       وفقاً اأدائه ويم بالجامعات السعودية، وتق   ة العلمي لألقسام

 .ألهميتها النسبية
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 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

ــي  - ــلوب التحليــــل الهرمــ ــهويعــــرف :أســ ــة لترتيــــب أولويــــات حــــل     بأنــ أداة كميــ

 Sureshchandar and) المـشكالت والمتغيـرات باالعتمـاد علـى بـدائل ومعـايير مناسـبة       

Leisten ،٢٠٠٦,p.ــا بأنــه أحــد األســاليب الكميــة     ، (١٧ وضــوعية الدقيقــة  المويعــرف إجرائي

ــد ول ــة   تحديــ ــرات بطاقــ ــاد ومؤشــ ــويم ترتيــــب أبعــ ــوازنتقــ ــساماألداء المتــ ــ لألقــ  ة العلميــ

 .   ألهميتها النسبيةاًوفق بالجامعات السعودية

 : والدراسات السابقةالنظرياإلطار 
 نــشهده اليــوم مــن ثــورة تكنولوجيــة ومعرفيــة، وتغيــرات وتحــديات مــستمرة،   ان مــا

، ٢٠١١بـاكير، (  مخرجات تتالءم وطبيعـة هـذا العـصر   تحقيقمعة في   للجا هامليؤكد الدور ال  

 تربويـة وغيـر تربويـة     –، فالوعي بأهمية اعتماد برامج الكليات والجامعات المحلية         )٤٧ص  

 يكون مجدياً بصفة مستمرة ما لـم تعـززه قناعـات نابعـة مـن              ال قد  من جهات خارجية،      –

ــة، وجامعــة بــ       ــذاتي مــن منــسوبي كــل كلي ــد برامجهــا، وتحــسين   الــشعور ال ضرورة تجوي

 الوحـــدة  هـــو ولمـــا كـــان القـــسم العلمـــي،)١٤، صه١٤٣٢القرنـــي، ( مـــستوى أداء مخرجاتـــه

نتاجيـة،  بالحيويـة واإل بالكفـاءة والفاعليـة و   متـسماً داؤه أالتنظيمية للجامعـة، فكلمـا كـان        

ــاًإانعكــس ذلــك   ــى تحقيــق أهــدافها، ممــا     يجاب ــرز االتجــاه نحــو االهتمــام باألقــ   أعل سام ب

تمثـل المحـرك األسـاس    انهـا   كما   ،)٣٠٠ ص ،٢٠١٢حرب،( العلمية في الجامعات وتطويرها   

 والطمـوح   ،في عملية تحويل المدخالت التعليمية إلى مخرجات تحقق طموحات الجامعـة          

 .)١٧ص ،٢٠١٤الثبيتي،( وحاجة سوق العمل ،الشخصي للطالب والطالبات

 المعاصـــرة لتجويـــد أداء مؤســـسات االرتقـــاء بالقـــسم العلمـــي أهـــم الـــسبلواذ يعـــد  

نمـط اإلدارة الجامعيـة الـذي يحقـق         ، فـان    )٣٥هـ، ص ١٤٢٤المطيري،( التعليم العالي وتميزها  

  هـو  بـالتطور والكفـاءة فـي ترشـيد المـوارد والمعطيـات المتاحـة          المتـسم التميز والفعاليـة،    

الجــامعي  الــنمط المالئــم لمواجهــة التحــديات المــستقبلية لمؤســسات التعلــيم العــالي و       
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، مـن خـالل تطبيـق األسـاليب الحديثـة لتقـويم األداء فـي اقـسامها         )١٤٦ ص،٢٠٠٥ مـدكور، (

 .العلمية

 إلــى إمكانيــة  )٢٠١١، Martin and Sauvagot(وقــد أشــارت مــارتن وســاوفاجيوت    

تقــسيم المؤشــرات ذات العالقــة بتقــويم أداء الــنظم التعليميــة الجامعيــة وكفاءتهــا إلــى    

 :النحو التاليأنواع عدة وهي على 

المؤشـرات اإلحــصائية وهـي التــي تتـضمن معلومــات عـن الطــالب وتوجهــاتهم،     : األول

: والبرامج والـدرجات العلميـة، وأعـضاء هيئـة التـدريس ومـؤهالتهم وتخصـصاتهم، والثـاني                

مؤشرات مراقبة السياسة التعليمية، وأثار السياسات والخطـط التـي تتبنهـا المؤسـسات              

فهي المؤشـرات اإلداريـة وتـوفر    : اء التعليم العالي، أما النوع الثالث  وتهدف لرصد وقياس أد   

الخلفيات معلوماتية للقيـادات الجامعيـة، والبنيـة التحتيـة والمـستويات التعليميـة والمـوارد                

 .البشرية والمالية  لهذه المؤسسات

رجمـة  لـى ت إ لإلدارة والتخطيط االسـتراتيجي يـؤدي   اتعتبر بطاقة األداء المتوازن نظام  و

 فـي تحقيـق      جوهريـاً  كمـا تلعـب دوراً    ي،  لى واقع عملـ   إ المنظمة   واستراتيجيةرؤية ورسالة   

، )٣.p,٢٠٠١، Kaplan and Norton( وقـصيرة األجـل   التكامـل بـين الخطـط طويلـة األجـل     

 Kaplan and Norton  كــابلن ونورتــونم عنــدما قــدّم١٩٩٠عــام ال إلــى رهــاويرجــع ظهو

 :داء المتوازن تضمن أربعة أبعاد رئيسة هيلبطاقة األ  متكامالًنموذجاً

يتعلـق بـصورة المنظمـة كمـا تبـدو لألطـراف ذات العالقـة، ويركـز                  و :البعد المـالي   -

على نجاحها المالي، ومن أهم مقاييـسه العائـد علـى االسـتثمار، ومعـدل األصـول المتداولـة،                   

 قــدرتها  المنظمــة فــي تحــسين اســتراتيجيةمــدى مــساهمة  يعــد مؤشــرا ل  و،ومعــدل النمــو 
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الربحيــة، كمــا يهــتم بميزانيــات قــل حــد ممكــن وتعظــيم ألــى إ وخفــض التكــاليف ،الماليــة

 .األقسام العلمية، وتوفير احتياجاتها وتجهيزاتها

 البقــاء لــضمان  المنظمــة أمــام عمالئهــا،  بتحــسين صــورة ويتعلــق :بعــد العمــالء -

، ونـسبة   الفاقـد مـنهم    ، وعدد استمراريتهمو رضا العمالء، ه  مؤشراتاهم  ومن  ،  رواالستمرا

مــن خــالل اســتطالع آراء وأعــضاء  ، )٧٣.p,٢٠٠٤، Kaplan and Norton( العمــالء الجــدد

 .هيئة التدريس، والموظفين، والمجتمع المحلي

ن تتفـــوق فيهـــا أالعمليـــات التـــي يجـــب ابـــرز  تـــضمني و:بعـــد العمليـــات الداخليـــة -

. تحقيـق التميــز لر الــصحيح  ومعالجــة أي انحرافـات عــن المـسا  ،المنظمـة  لتحقيــق أهـدافها  

 ، كمـا ، واستخدام تكنولوجيـا المعلومـات     وقتها فيومن أهم مقاييسه مدى انجاز المهام       

 فـــي عمليـــات التـــدريس، بداعيـــة، واإلداريـــة، واإلالتـــشغيلية والتنظيميـــة العمليـــات يـــشمل

 .وتوصيف وتقييم البرامج العلمية، واالختبارات، واإلرشاد الطالبي واألكاديمي

ــيمابعــد  - ــز المنظمــة   ب ويهــتم : والتطــويرلتعل ــر   لكيفيــة تعزي قــدرتها علــى التغيي

ها، إذ يعنـى بتطـوير البـرامج التعليميـة، واسـتحداث بـرامج        والتطوير، ويركز على العاملين ب    

ــاً الحتياجــات ســوق العمــل،     ــدة طبق ــة البحــث والتطــوير،     جدي  ومــن أهــم مقاييــسه ميزاني

 .وميزانية التدريب

 مـن  عديـد ، بـالرغم مـن تـوالي ظهـور ال    ه فـي مجالـ  وذج األكثـر شـيوعاً  النمـ  هـذا  دويعـ      

 مـن الدراسـات أن    كما اكدت العديد   ، للتقويم والمراجعة   إدارية قوية  ة أدا كونها ،  النماذج

 الــسيئة، ولكنهــا تكمــن فــي  االســتراتيجيات ليــست منظمــات مــن ال%٧٠لــدىالمــشكلة 

بــصرف النظــر عــن حجــم المنظمــة  ج هــذا النمــوذثبــات أبعــاد ، كمــا افترضــت ســوء التنفيــذ

 المـستخدمة   ؤشـرات وبيئتها الخاصـة،  وبـالرغم مـن ذلـك فقـد تختلـف أبعـاد البطاقـة والم                  
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 تحديــد أبعــاد البطاقــة علــى  ألخــرى، كمــا أشــار بعــض البــاحثين إلــى  لكــل بعــد مــن منظمــة  

حاجـة ألسـلوب يقـضي علـى هـذا التحيـز       ال ، ممـا ابـرز  أساس األحكام الشخـصية للمـديرين    

 Erbasi( صول إلى نتائج موضوعية، وهو ما يحققه استخدام أسلوب التحليـل الهرمـي  والو

and Parlakkaya ،٢٠١٢,pp.١٤-٢١(. 

 بـين المؤشـرات الماليـة وغيـر الماليـة،      جمعال بـ األداء المتـوازن  تقـويم    بطاقـة         وتتميز

 ســتراتيجيةاترجمــة ، وبجــل، والبيانــات الكميــة والنوعيــة واألهــداف الطويلــة والقــصيرة األ 

، موزعـة علـى عـدد مـن األبعـاد        ال لمؤشـرات مـن ا  ومترابطـة   المنظمة إلـى مجموعـة متوازنـة        

، Yu etal(اإلداريــة علــى كافــة المــستويات   تقــويم األداء  تــوفير المعلومــات المطلوبــة ل  ل

٢٠٠٨,p.في المجال الخدمي  في السنوات األخيرة وخصوصاً  متزايداً وقد القت اهتماماً  ،  )٧٩ 

عـد العمـالء    تـم اسـتبدال بُ  التعلـيم ففـي قطـاع   ، ته من نجاح فـي مجـال األعمـال    بعدما حقق 

ــ ، فببعــد الطــالب البعــد المــالي، وبعــد  ( ن التفــسير األكــاديمي لألبعــاد الثالثــة األخــرى  قــد مكّ

مــن تطبيــق بطاقــة األداء المتــوازن فــي قطــاع )  والتطــويرالتعلــيمالعمليــات الداخليــة، وبعــد 

  وفقـــاًتــصميمها ومــن ثــم يمكــن    ، )١٧٣.p,٢٠٠٥، Vernon and Mehenna(الجامعــات 

 .ا والعمليات الالزمة لتحقيق أهدافهقسام العلمية االومهاملطبيعة 

 وصــناعة أفــضل  ،يعتبــر أســلوب التحليــل الهرمــي أحــد طــرق تحديــد األولويــات       كمــا 

ــايير كميـــة وأخـــرى نوعيـــه   ــا يـــستخدم هـــذا األســـلوب لحـــل   ، القـــرارات  فـــي ظـــل معـ كمـ

، Dagdeviren et al ;٢٠٠٨، Dundar)رات المعقـدة والمتعـددة المعـايير   مـشكالت القـرا  

 لحـل المـشكالت مـن خـالل اسـتخدام           ا نظامـ  يمثـل  هأن )٢٠٠٨،  Saaty (ى ساتي ير، و (٢٠٠٤

الشكل الهرمي في تنظيم المالحظة، واإلحساس والتخمين ومعلومات الذاكرة، ويعتمد       

قارنات الثنائية، وتحديد األهمية النسبية المعلى لى أجزاء صغيرة، و إعلى تجزئة المشكلة    
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ــز ، واألولويــات وتحليلهــا  ــويتمي ــين اآلراء الشخــصية والموضــوعية، حيــث يخــضع    ب الجمع ب

لتقديرات متخذ القرارات عند تقدير األفضلية، ويعتمد على الموضوعية فـي تحديـد األهميـة               

ــا يتميـــز ب. لالنـــسبية لكـــل بـــدي الـــسهولة ة، وبوعيـــالتعامـــل مـــع البيانـــات الكميـــة والن كمـ

 األفراد  ىإمكانية استخدامه على مستو   ، وب تنوع التطبيقات والمجاالت العملية   بوالمرونة و 

 .توالمنظما

من هنا تتضح أهمية مؤشرات األنظمة التعليمية، ودورها في دعم القيادات الجامعية،            

التعليمي من خالل مساعدتهم في تحليل البيئة التعليمية، والتعرف على مكونات النظام            

ــا أدوات        ــا أنهـ ــوة، كمـ ــز جوانـــب القـ ــا، وتعزيـ ــصور لمعالجتهـ ــد جوانـــب القـ ــائم، وتحديـ القـ

 .استشرافية للتنبؤ باالحتياجات المستقبلية لهذا النظام

 :الدراسات السابقة
هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع بطاقــة األداء المتــوازن كــأداة               

 الباحــــث فــــي هــــذا الجــــزء يعرضطــــيط االســــتراتيجي، وســــم األداء أو كــــأداة للتخويلتقــــ

 :كما يلي، الدراسات ذات الصلة

 :الدراسات العربية: أوالً
وهــدفت إلــى إجــراء دراســة تحليليــة لنظريــة نمــوذج        ):م٢٠٠٦(دراســة تهــامي   -

التقييم المتوازن لألداء، وبيان كيفية استخدام أسلوب التحليل الهرمي في تنفيذ القياس            

وقـد توصـلت الـى أن أسـلوب التحليـل الهرمـي مـن        ، فتراضيةاداء من خالل حالة    المتوازن لأل 

، والقـدرة علـى      وكمية األساليب المناسبة التخاذ القرارات التي تتضمن عدة معايير وصفية        

 .التعامل مع نموذج القياس المتوازن لألداء بصرف النظر عن مجاالت القياس

ــي  - ــة الهاللـ ــدفت  ):م٢٠١٠ (آخـــرونو دراسـ ــوهـ ــة األداء   ى الـ ــصور لبطاقـ ــراح تـ اقتـ

 العــالي كمــدخل لقيــاس عائــد االســتثمار التعلــيمالمتــوازن يمكــن تطبيقــه فــي مؤســسات 
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مقتــرح تكــون مــن أربعــة أبعــاد رئيــسه تمثلــت فــي بعــد التمويــل،   تــصورلوتوصــلت . يالفكــر

 وأوضحت كيفية استخدامه لقيـاس عائـد      . والعمليات الداخلية، والعمالء، والتعلم واإلبداع    

 .ياالستثمار الفكر

وهـدفت إلـى بنـاء نمـوذج لنظـام قيـاس             ):م٢٠١١( دراسة الـسوافيري والمـشيقح     -

وتقيـــيم األداء المتـــوازن يتـــصف بـــشمولية أبعـــاده، واســـتخدام التحليـــل الهرمـــي لقيـــاس    

ــة النــسبية ألبعــاده ومؤشــراته    ــة    إوتوصــلت الدراســة  . األهمي ــى فــشل المقــاييس التقليدي ل

 وتقيــيم األداء العتمادهــا علــى المقــاييس الماليــة والجوانــب    وعــدم صــالحيتها فــي قيــاس  

وأن أسلوب التحليل الهرمي من األساليب المالئمة التخاذ قـرارات تقيـيم األداء،       ،  التاريخية

حيث يتعامل مع التقديرات الشخصية بصورة أكثر موضـوعية، ويمكـن مـن تحديـد درجـة         

 .االتساق بين تلك التقديرات إحصائياً

تـصور لتطبيـق بطاقـة األداء المتـوازن       تقـديم   وهـدفت إلـى      ):م٢٠١١( نـي دراسة قر  -

التـي تمثلـت فـي    ، رالتـصو معوقات تنفيذ هـذا  ابرز  وتوصلت إلى   . في إدارة الجامعات المصرية   

 وتنوعها بـين الكمـي   ،مقاومة العاملين للتغيير، وكثرة مؤشرات األداء في العمل الجامعي       

ــوعي، وقــصور نظــم المعلومــات با    ــى تلــك      والن لجامعــات، كمــا أوضــحت ســبل التغلــب عل

 لعملية تطبيق بطاقة األداء المتوازن، ومراعاة التـدرج         العليادارة   دعم اإل  بأهميةالمعوقات  

 وأهــدافها االســتراتيجية و  الجامعــةفــي عمليــة التطبيــق، وضــرورة صــياغة رؤيــة ورســالة       

 .مؤشرات األداء الرئيسية بشكل واضح

تقييم أداء كليـات التربيـة فـي مـصر باسـتخدام            دفت ل وه: )م٢٠١١( بيومي   دراسة -

ــوازن  ــائج وابــرزت ،بطاقــة األداء المت ــدريس    : أهمهــامــن  نت ــة الت ــة مــشاركة أعــضاء هيئ قل

ــداخليين          ــدة مــع عمالئهــا ال ــات، ووجــود عالقــات جي العــاملين فــي وضــع الخطــط والموازن
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ات ال تدعم تطوير إدارة ، كما أن بعض الكلي)المجتمع وأولياء األمور  (والخارجين  ) الطلبة(

الشراكة المجتمعية، وعدم تحقيق الخدمات التعليمية وفقا لالحتياجات الفعلية للطلبة،           

وفــي بعــد العمليــات الداخليــة تــستجيب الكليــات لــشكاوى الطلبــة وحــل مــشكالتهم،          

وتحسين العملية التعليمية بها، وتحرص على التواصل الفعال مع منسوبيها لدعم فـرص             

االبتكــار بــصفة مــستمرة، وفــي البعــد المجتمعــي تمتلــك الكليــات رؤيــة واضــحة       الــتعلم و

 .لدورها في خدمة المجتمع، و تربط البحوث العلمية بقضايا التنمية المجتمعية

وهـدفت إلـى تحديـد مـدى اسـتخدام  الجامعـات الخاصـة                ):م٢٠١٢(دراسة دودين    -

ــأداة     ــوازن كـ ــة األداء المتـ ــاألردن لبطاقـ ــتراتيجية، بـ ــة    وتواسـ ــة ممارسـ ــى أن درجـ ــلت إلـ صـ

وتبــين أنــه ال توجــد اختالفــات ، متوســطةكانــت الجامعــات األردنيــة لبطاقــة األداء المتــوازن 

لــى عامــل الجــنس أو الخبــرة أو المؤهــل   إذات داللــة إحــصائية فــي درجــة الممارســة ترجــع   

 إدارة الجــودة الــشاملة والتوســع فــي تطبيــق  وأن الــربط بــين، العلمــي أو المنــصب الــوظيفي

 التعلـيم بطاقة األداء المتوازن يقضي علـى أي صـعوبات تعـوق اسـتخدامها فـي مؤسـسات            

 .العالي

ــدين   - ــدفت ل) م٢٠١٢(دراســـة صـــالح الـ ــويم األداء وهـ ــتراتيجيتقـ ــات االسـ  للجامعـ

تمثــل نقــاط القــوة   : أهمهــا نتــائجل وتوصــلت ،المــصرية باســتخدام بطاقــة األداء المتــوازن   

لـــضمان الجـــودة والتأهيـــل لالعتمـــاد، وتـــوافر خطـــط  بالجامعـــات المـــصرية بوجـــود مراكـــز 

ــدوات         ــي النــ ــدريس فــ ــة التــ ــضاء هيئــ ــشاركة أعــ ــودة األداء، ومــ ــضمان جــ ــتراتيجية لــ اســ

والمؤتمرات، واالستعانة بآراء الطالب في تقـويم العمليـة التعليميـة، وتـوافر بنيـة أساسـية         

الدوليـة فـي    من معامل ومختبرات ومدرجات وقاعـات بحـث وتـدريس بمـا يحقـق المعـايير                 

التعليم، وزيادة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تحسين الخدمة الجامعية، بينما           
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قـصور بـرامج التنميـة المهنيـة ألعـضاء هيئـة            : تعاني الجامعات من عدة نقاط ضعف أهمهـا       

التدريس عن تلبية احتياجاتهم الفعلية،  وضـعف مـشاركتهم فـي وضـع الخطـط الخاصـة             

 .بكلياتهم

لـى اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن لتحـسين           إوهـدفت    ):م٢٠١٣(و  دراسة جـاد   -

: ابرزهـا األداء االستراتيجي للجامعات الحكومية في مصر، وتوصلت إلى عدة نتائج            وتطوير

وجـــود ارتبـــاط طـــردي بـــين التمييـــز األكـــاديمي، ومتطلبـــات العمـــالء وأصـــحاب المـــصالح         

ــداخلي و كمــا أثبتــت وجــود عالقــة طرديــة بــين   ء، وتحــسين األدا كفــاءة بعــد  بعــد األداء ال

 .الطالب

 :الدراسات األجنبية: ثانياً
وهدفت هذه الدراسة إلـى    :٢٠٠١، Stward and Hubin)(ستوادر وهوبندراسة  -

اوهــايو بالواليــات المتحــدة   ةبنــاء بطاقــة أداء متــوازن لتقيــيم األداء االســتراتيجي لجامعــ   

ــة ــرات األداء للجا  االمريكيـ ــالتخطيط   ، حيـــث ربطـــت بـــين مؤشـ ــة والقـــسم بـ معـــة والكليـ

ــتراتيجي ــاد رئيـــسة  إوتوصـــلت ، االسـ ــةللـــى خمـــسة أبعـ ــوازن بطاقـ ــز :هـــي االداء المتـ  التميـ

ــرة   ــيماألكــاديمي، وخب ــالمجتمع     تعل ــوع، وإدارة المــوارد، وعالقــة الجامعــة ب  الطــالب، والتن

 .يالمحلي والخارج

 إلــى وهــدفت :(٢٠٠٦، Leung; Lam and  Cao)لــوينج والم وكــاو  دراســة  -

ــة لتــسهيل تطبيــق بطاقــة األداء        اســتخدام أســلوبي التحليــل الهرمــي والــشبكة التحليلي

وتوصـلت إلـى أن اسـتخدام األسـلوبين يقـضي علـى المـشكالت التقليديـة لتنفيـذ                   ،  المتوازن

ــين      ــة التبعيـــة بـ ــوعية، وعالقـ ــر موضـ ــاييس غيـ ــتخدام مقـ ــوازن مثـــل اسـ ــة األداء المتـ بطاقـ

ة فــي الدراســات التــي تناولــت التطبيــق الــسليم لبطاقــة   وجــود نــدر، كمــا اكــدتالمقــاييس

 . لها نظرياًاألداء المتوازن بالرغم من كثرة الدراسات التي وضعت إطاراً
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وهـدفت   :(٢٠٠٦، Papenhausen and Einstein) بيبنهاوزن واينـشتاين دراسة  -

 – Dartmouth تطبيــــــق بطاقــــــة األداء المتــــــوازن بكليــــــة إدارة األعمــــــال بجامعــــــة إلــــــى

.Massachusetts    ىلي إ  وتؤد العالي، التعليمن بطاقة األداء المتوازن تناسب      أ وتوصلت إلى 

 كمــا وضــعت ، كليــة إدارة األعمــالواســتراتيجياتربــط مقــاييس األداء المختلفــة برســالة 

 . لتنفيذ بطاقة األداء المتوازن بالكليةإطارا

لى بناء إت وهدف :(٢٠٠٧، Sharma and Bhagwat) وبهاجوات  شارما ودراسة -

منهج متكامـل لبطاقـة األداء المتـوازن باسـتخدام التحليـل الهرمـي لتقيـيم إدارة سلـسلة            

لـى أن مقـاييس   إوتوصـلت  ، خمس شـركات رائـدة فـي قطاعـات صـناعية مختلفـة           لالعرض  

كمــا تبــين أن بعــد العمــالء هــو   أداء المــستوى االســتراتيجي هــي المقــاييس األكثــر أهميــة،  

العمليـات  و واالبتكـار    التعلـيم  يوجاء بعد ،  لى المستوى االستراتيجي  البعد األكثر أهمية ع   

أهميــة كــدت ي، كمــا أالتنفيــذ و التكتيكــييين الــصدارة علــى المــستو موقــعالداخليــة فــي  

 .استخدام أسلوب التحليل الهرمي لترتيب مستويات األداء المختلفة في أي منظمة

 وضـع نمـوذج   اسـتهدفت و :(٢٠٠٨، Mural,. and  Runniy)ميرال وبني دراسة  -

مرجعي لتقييم مدى تحقق األهداف   القيم المتوازنة لبطاقة األداء المتوازن كمؤشر    يحدد

 للمنظمــة، وقــد اعتمــدت فــي ذلــك علــى نظريــة األفــضلية لحــساب األهميــة      االســتراتيجية

لــى أن اســتخدام التحليــل   إوتوصــلت، النــسبية لكــل بعــد مــن أبعــاد بطاقــة األداء المتــوازن  

 .قيم متوازنة وأكثر دقةل  التوصل في بناء بطاقة األداء المتوازن يؤدي إلىالهرمي 

لـى مراجعـة   إوهـدفت   :)٢٠١٠، Sipahi and Mehpare(سـيباهي ومهبيـر   دراسة  -

الدراســات الــسابقة المتعلقــة بتطبيــق أســلوب التحليــل الهرمــي والــشبكة التحليليــة فــي     

ــائج  ، عمليــة اتخــاذ القــرارات   أهمهــا تــضاعف اســتخدام أســلوب   وقــد توصــلت إلــى عــدة نت
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أن المجــال الــصناعي هــو أكثــر م، كمــا اتــضح ٢٠٠٩-٢٠٠٥التحليــل الهرمــي فــي الفتــرة مــن 

خــر مجــاالت تطبيــق هــذا آ لهــذا األســلوب، وجــاء المجــال الــصحي فــي المجــاالت اســتخداماً

 .سلوباأل

 :٢٠١١، Zangoueinezhad and Moshabaki)(زانجيـازاد وموشـاباكي  دراسـة   -

سـلوب التحليـل الهرمـي فـي عمليـة تقيـيم أداء المنظمـات،               أت الدراسـة تطبيـق      استهدفو

ســلوب التحليــل الهرمــي وبطاقــة األداء   أطــار لقيــاس أداء الجامعــات يــربط بــين    إواقتــراح 

 صــعوبة  قيــاس أداء الجامعــات بــسبب طبيعــة  :لــى عــدة نتــائج أهمهــا إوتوصــلت ، المتــوازن

 . المرتبة األولى يليه بعد العمالءفي عليموالتنشاطها الخدمي، كما جاء بعد النمو 

 : التعليق على الدراسات السابقة
  اســلوبنــدرة الدراســات التــي اســتخدمت   باســتعراض الدراســات الــسابقة يالحــظ    

ي علـى وجـه      العـال  التعلـيم في مجـال     عامة، و  التحليل الهرمي في بناء بطاقة األداء المتوازن      

قيــاس ل بطاقــة بنــاء ها التــي تــدور حــول الخــصوص، كمــا اتفــق معظمهــا مــن حيــث أهــداف   

ا، فــي منظمــات متنوعــة   تــصف بــشمولية أبعادهــ  ت  واالســتراتيجي وتقيــيم األداء المتــوازن 

النشاط واالهـداف، اذ تختلـف فيمـا بينهـا مـن حيـث مجـاالت التطبيـق، فبعـضها فـي قطـاع                        

األعمــال الهــادف لتحقيــق الــربح، واخــرى فــي القطــاع الحكــومي بهــدف تقــديم الخــدمات      

العامة، وقد اسـتفادت الدراسـة الحاليـة مـن الدراسـات الـسابقة فـي اثـراء إطارهـا النظـري،                      

 التحليـل الهرمـي فـي     وتصميم أدواتها الميدانية والتطبيقية، كما تتميز بتوظيفهـا ألسـلوب         

 . السعودية بالجامعاتعلميةاألداء المتوازن لألقسام اللتقويم بناء  بطاقة 

@      @      @ 
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 : وإجراءاتهاالدراسة منهجية 
 :منهج الدراسة

جمعـــت الدراســـة بـــين المـــنهج االســـتقرائي والمـــنهج االســـتنباطي، حيـــث اســـتخدم 

ــتقرائي فــــي  تحليــــل الدراســــات والمراجــــع والــــدوريات العلميــــة المتعلقــــة    المــــنهج االســ

باستخدام أسلوب التحليل الهرمي في بناء بطاقة األداء المتوازن، كما اسـتخدم المـنهج              

أبعـاد بطاقـة األداء المتـوازن التـي تـستخدم فـي تقيـيم  أداء        تحديد تنباطي في محاولة    االس

ــة بالجامعــات الــسعودية    ــة    ،األقــسام العلمي   وترتيــب أبعادهــا ومؤشــراتها حــسب األهمي

   ).(٣٤.p، ٢٠٠٦، Neumanالنسبية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي 

 :عينة الدراسةومجتمع 
 بالكليــات  ومنــسقيها رؤســاء األقــسام العلميــة  جميــعمــن مجتمــع الدراســة تكــون

 الملـك  ةجامعـ مـن  ) ١٨١(، وقـد بلـغ عـددهم    الجـوف والمختلفة في جامعتي الملـك سـعود،        

 عينة عشوائيةعلى ) االستبانة(ة الجوف، وتم توزيع أداة الدراسة       جامعمن  ) ١٠١(، و سعود

اسـتبانة،   )١١٧( مجموعـه  من مجتمع الدراسـة، اذ بلـغ عـدد المـسترد منهـا مـا           ) %٥٠(مثلت  

 .استبانة) ١٠٤(وبلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل 

 :أداة الدراسة
 علـــى مهـــام األقـــسام العلميـــة بـــبعض الجامعـــات العربيـــة       بـــاالطالعقـــام الباحـــث  

 ذات العالقـة بأسـاليب تقـويم        جنبيةاألعربية و الدراسات  ال العديد من واألجنبية، ومراجعة   

 عــدد مــن المقــابالت الشخــصية مــع بعــض عمــداء ووكــالء     اجــرىا كمــاالداء ومؤشــراته، 

ورؤساء األقسام العلمية ومديري وحـدات الجـودة بـبعض الجامعـات لوضـع رؤيـة ورسـالة         

 األداء المتــوازن قــويممــي، وتحديــد األبعــاد المقترحــة لبطاقــة ت علوقــيم وأهــداف القــسم ال

 ت تضمن )استبانة( أداة الدراسة    بتصميم  ثم قام   ألقسام العلمية بالجامعات السعودية،       ل
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فيمــا تحديــد رؤيــة ورســالة وقــيم وأهــداف األقــسام العلميــة،    :  منهــا األولتــضمنجــزئيين 

 أولهمــا بعمليــة المقارنــة الثنائيــة بــين أبعــاد بطاقــة  اخــتصمحــورين ل : الثــانيشــمل جزئهــا

مقارنـة الثنائيـة     الثـاني بعمليـة ال     فيما اخـتص   ، التحليل الهرمي  ألسلوب األداء المتوازن وفقاً  

 وقــد اســتخدم الباحــث أســلوب ،بــين مؤشــرات كــل بعــد مــن أبعــاد بطاقــة األداء المتــوازن

 ا اسـتخدم مقياسـ  كمـا  ،التحليل الهرمي في ترتيب أبعاد ومؤشرات بطاقة األداء المتوازن        

 وذلــك لــسهولته ووضــوحه لمفــردات ،المؤشــرات وأخماســي لعمليــة المقارنــة بــين األبعــاد 

ام الباحث باختيار عشرة خبراء في مجال القياس والتقويم والعلوم التربوية           ق، ثم   العينة

 ثـم ، ى االداةلحكم على صدق محتول  لتقييم رؤية ورسالة، وقيم، وأهداف القسم العلمي،      

 .تي اتفق عليها معظم المحكمين التعديالت الإجراء

 نجــزئي لعلميــة  األداء المتــوازن لألقــسام ا  تقــويم   لبطاقــة  اإلطــار العــام   وقــد شــمل   

 : رئيسين هما

  :رؤية ورسالة وقيم وأهداف القسم العلمي: الجزء األول
  اتفقــت التــيلقــسم العلمــي لهــدافاألقــيم والرســالة والرؤيــة وال قــام الباحــث بعــرض

 علـى أفـراد   - من خالل أداة الدراسـة التـي تـم تـصميمها لهـذا الغـرض       -  أراء الخبراء  عليها

 :لعلمية الذين قاموا باإلجابة عنها، وجاءت على النحو التاليالدراسة من رؤساء األقسام ا

 مكانــة تنافــسية محليــة وعالميــة فــي مجــال      إلــىالوصــول :  رؤيــة القــسم العلمــي   -

 .صالتخص

يسعى القسم إلـى تحقيـق التميـز فـي مجـال التخـصص مـن        : رسالة القسم العلمي  -

مخرجاتـه،  والتـي   ل المـستمر  خالل تطبيق معايير الجـودة واالعتمـاد األكـاديمي والتحـسين         

تتمثل في خـريجين متميـزين ومـؤهلين لمواجهـة متطلبـات سـوق العمـل بمـا يـساهم فـي                   

 .تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
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، األمانة العلمية، و اهللا واإلخالص في العملىتقو:" تتمثل فيو:  قيم القسم العلمي -

، العدالــة والمــساواة، والتــسامح، ووضــوعيةالم، والعمــل كفريــق واحــد، والجــودة والتمييــزو

 ."التنمية المستدامة لمهارات منسوبي القسمو

إعـداد خـريج متميـز فـي مجـال      : في تتمثل و:  للقسم العلمي  االستراتيجيةاألهداف   -

التطــوير المهنــي ألعــضاء هيئــة التــدريس بالقــسم بمــا يتمــشى مــع التغييــرات    ، والتخــصص

تطـــوير البـــرامج وبنـــاء ، ودم العلمـــي فـــي مجـــال التخـــصصالتكنولوجيـــة المتالحقـــة والتقـــ

ــوق العمـــل     ــسد احتياجـــات سـ ــة لـ ــهاماألكاديميـ ــع اقتـــصادياً   ، واإلسـ ــي تنميـــة المجتمـ   فـ

 .تحقيق تعاون وثيق بين القسم والمؤسسات المجتمعية، وواجتماعياً

 : أبعاد ومؤشرات بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء القسم العلمي: الجزء الثاني
للقــسم العلمــي  األداء المتــوازن  تقــويم أبعــاد ومؤشــرات بطاقــةقــام الباحــث بعــرض

 - من خالل أداة الدراسة التي تـم تـصميمها لهـذا الغـرض    -  أراء الخبراء عليها اتفقت التي

على أفراد الدراسة من رؤساء األقسام العلمية الـذين قـاموا باإلجابـة عنهـا، وجـاءت علـى                   

 :النحو التالي

 : منمؤشراتهتتكون و:  الجامعيةةاإلداربعد  .١

 .  للقسماستراتيجيةوجود خطة  -

 .نمط القيادة الجامعية بالقسم ورضا األعضاء عنه -

 .وجود دليل تنظيمي للقسم -

 .كفاءة العمل بالقسم ومستوى تنظيمه -

 .فعالية متابعة ومراقبة أنشطة القسم -

 : منمؤشراتهتتكون و :بعد التدريس الجامعي .٢

 .اء هيئة التدريس بالقسمالرتب العلمية ألعض -
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 .كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم -

 .عدد البرامج التي تم اعتمادها وتطويرها -

 .مدى االلتزام بمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي -

 : منمؤشراتهتتكون و :بعد البحث العلمي .٣

 .وجود خطة للبحث العلمي بالقسم -

 .والقطاعات المختلفة المشروعات البحثية المشتركة بين القسم  -

 .دى توافر قواعد المعلومات والنشر العلميم -

 . المهارات والقدرات البحثية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم -

 .مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات والندوات العلمية -

 : منمؤشراتهتتكون و :بعد خدمة المجتمع .٤

 .رضا مؤسسات المجتمع المحلي عن خريجي القسم -

 .اركات شخصيات مجتمعية في مجلس القسممش -

 .مدى استجابة البرامج الجديدة بالقسم الحتياجات المجتمع المحلي -

 .عدد االستشارات التي يقدمها القسم للمجتمع المحلي -

 .عدد اتفاقيات تقديم خدمات لمؤسسات المجتمع -

 : منمؤشراتهتتكون و: بعد الطالب واإلرشاد األكاديمي .٥

 . بالقسمن الخريجي الطالبعدد -

 . وجود برامج تهيئة للطالب الجدد -

 .معدالت الطالب ومدى التقدم فيها -

 .عدد الطالب الذين تم حل مشكالتهم -
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 .مدى تواصل القسم بخريجيه وحل مشكالتهم -

 : الهرمي بالدراسة طبقا للخطوات التاليةالتحليلوقد تم تطبيق أسلوب 

 :الهدف العام من إجراء التحليل الهرمي .١

ألقــسام العلميــة بالجامعــات  ل األداء المتــوازن تقــويمتحديــد أبعــاد بطاقــة   وتمثــل فــي

 .، وترتيبها حسب أهميتهاالسعودية

 :المقارنات الثنائيةمعايير تحديد مصفوفة  .٢

 المفاضـلة بـين أبعـاد بطاقـة          مـن خـالل    المقارنات الثنائيـة  معايير  تم تحديد مصفوفة    اذ  

لقيم وفقا ل المقارنة بين كل بعدين أو مؤشرين،  ومؤشراتها طبقاً لمعايير  األداء المتوازن، 

 تـساوي   جميـع خاليـا القطـر الرئيـسي       ، علما بـأن     )١(لجدول رقم    كما في ا   الرقمية لألفضلية 

 .الواحد الصحيح

 .المقارنة الثنائيةمعايير ) ١(الجدول رقم 
 القيمة الرقمية لألفضلية األفضلية
 ١ متساوية
 ٢ ضعيفة
 ٣ متوسطة
 ٤ قوية
 ٥ ة جداقوي

 :تحديد مصفوفة األداء الطبيعية .٣

 تــم تحديــد مــصفوفة األداء الطبيعيــة عــن طريــق قــسمة كــل عنــصر فــي مــصفوفة          

 .إليهالمقارنات الثنائية  على مجموع العمود الذي ينتمي 

 :تحديد األوزان النسبية لكل بديل .٤

 متوســـط كـــل صـــف مـــن إيجـــاد تـــم  تحديـــد األوزان النـــسبية لكـــل بـــديل مـــن خـــالل  

 .ةصفوف في مصفوفة األداء الطبيعيال
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 ):الحكم على قبول التقديرات(تحديد معدل االتساق .٥

ــساق   ــدل االتـ ــد معـ ــم تحديـ ــديرات  ( تـ ــول التقـ ــى قبـ ــم علـ ــق   ) الحكـ ــق تطبيـ ــن طريـ عـ

 :المعادلتين التاليتين

 .المؤشر العشوائي المناسب/  مؤشر االتساق =معدل االتساق -

 عدد   -ع البدائلمتوسط مقياس االتساق لجمي= (مؤشر االتساق -

 .)١-عدد البدائل ) / (البدائل   

 الـواردة   لعدد البـدائل   طبقاً هيتم تحديد الذي    المناسب المؤشر العشوائي اذ يستخدم   

 وقد حـدد هـذا األسـلوب نـسبة معياريـة يـتم مـن خاللهـا الحكـم علـى تنـاقض                  بالمصفوفة،

قـــل فهـــو يعنـــي قبـــول أ  أو٠٬١٠ كـــان معـــدل االتـــساق ، فـــإذامـــن عدمـــهالناتجـــة التقـــديرات 

 فهــذا يعنــي تنــاقض التقــديرات ٠٬١٠ عــن تــهوفــي حالــة زياد، التقــديرات ألنهــا غيــر  متناقــضة

، كمـا    فـي مـصفوفة المقارنـات الثنائيـة        أخـري  مـرة    حـسابها وتقـديرها    إعـادة ويتطلب األمر   

 لتطبيــق خطــوات التحليــل  )(٢٠٠٧ Microsoft Excelقــام الباحــث باســتخدام برنــامج  

 .الهرمي

 : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
مـا أبعـاد بطاقـة األداء المتـوازن لتقيـيم أداء          " الـذي نـصه     و : سؤال الدراسة األول   إجابة

ــتخدام      ــا النـــسبية باسـ ــة حـــسب أهميتهـ ــات الـــسعودية مرتبـ ــة بالجامعـ األقـــسام العلميـ

 تطبيق أسلوب التحليل الهرمي على استجابات      وذلك من خالل   أسلوب التحليل الهرمي؟  

 :وفق الخطوات التاليةاالستبانة، لمحور األول من لمفردات العينة 

  : مجموع األعمدةوإيجاد ، مصفوفة المقارنة الثنائيةإعداد ]١[
تم إعداد مصفوفة المقارنة الثنائية بين أبعاد بطاقة األداء المتـوازن الخمـسة التـي تـم        

 مدخالت المـصفوفة،     حساب المتوسط الهندسي لإلجابات  كأحد      ، وتطلب ذلك  تحديدها
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 المـصفوفة الطبيعيـة   إعـداد ،  كمـا تـم       "١م"، والذي يرمز له بـالرمز        مجموع كل عمود   وإيجاد

علـى مجمـوع العمـود الـذي     " ١م" من خالل قسمه كل  خليـة فـي مـصفوفة المقارنـة الثنائيـة       

 ).٢(كما يتضح في الجدول رقم " ٢م "، والذي يرمز له بالرمزتنتمي إليه الخلية

 

 بعادأمصفوفة المقارنة الثنائية بين ) ٢( رقم الجدول

 ).١٠٤=ن (بطاقة األداء المتوازن والمصفوفة الطبيعية
 اإلدارة البعد

 الجامعية
التدريس 
 الجامعي

البحث 
 العلمي

الطالب 
واإلرشاد 
 األكاديمي

خدمة 
 المجتمع

  ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م
 اإلدارة
 الجامعية

٠٫٢٨ ٣٫١٠ ٠٫٣٦ ٣٫٦٢ ٠٫٢٨ ١٫٧٨ ٠٫٥٥ ٢٫٩٤ ٠٫٤٠ ١٫٠٠ 

التدريس 
 الجامعي

٠٫١٥ ١٫٦٥ ٠٫٢٠ ١٫٩٧ ٠٫٤٥ ٢٫٨٤ ٠٫١٨ ١٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٣٤ 

 ٠٫٢٨ ٣٫١٢ ٠٫٢٩ ٢٫٩١ ٠٫١٦ ١٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٢ ٠٫٢٢ ٠٫٥٦ البحث العلمي

الطالب 
واإلرشاد 
 األكاديمي

٠٫٢٠ ٢٫٢٦ ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ٠٫٠٩ ٠٫٥٤ ٠٫١١ ٠٫٢٨ 

خدمة 
 المجتمع

٠٫٠٩ ١٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٤٤ ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ٠٫١١ ٠٫٤٠ ٠٫١٣ ٠٫٣٢ 

مجموع 
 " ١م" األعمدة

١١٫١٣  ٩٫٩٤  ٦٫٢٩  ٥٫٢٠  ٢٫٥٠  

 : تحديد األهمية النسبية لكل بعد من األبعاد، ومعدل االتساق]٢[
 متوسـط كـل صـف    إيجـاد األهمية النسبية لكل بعد من األبعـاد مـن خـالل        تحديد     تم  

ــة مــن صــفوف  المــصفوفة الطبي   ــد معــدل االتــساق    "٢م"عي عــن طريــق تطبيــق   (، ثــم تحدي

وهـي  ،  )٠٫٠٩(وقد بلغ معدل االتساق     )  المناسب المؤشر العشوائي و المعادلتين السابقتين 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

  وبالتالي يمكن ترتيـب أبعـاد بطاقـة األداء المتـوازن وفقـاً          ،)٠٫١٠( ألنها أقل من     نسبة مقبولة 

 ).   ٣(كما يتضح من الجدول رقم، ألهميتها النسبية

 ترتيب أبعاد بطاقة األداء المتوازن) ٣(الجدول رقم  
 % األهمية النسبية البعد م
 ٣٨ االدارة الجامعية ١
 ٢٢ التدريس الجامعي ٢
 ٢٠ البحث العلمي ٣
 ١١ الطالب واالرشاد األكاديمي ٤
 ٩ خدمة المجتمع ٥

 ١٠٠ االجمالي 

ــدول رقـــــم    و ــن الجـــ ــضح مـــ ــد ) ٣(اتـــ ــل الترتيـــــب األول    الجاماإلدارةأن بعـــ ــة أحتـــ عيـــ

، ثـم بعـد البحـث العلمـي بنـسبة           )%٢٢( بعد التدريس الجـامعي بنـسبة        يليه ،)%٣٨(بنسبة

 بعــد خدمــة المجتمــع واخيــرا، )%١١( األكــاديمي بنــسبة واإلرشــاد، ثــم بعــد الطــالب )%٢٠(

 حــوالي  والتــدريس الجــامعي قــد احــتال   اإلدارة الجامعيــة ويالحــظ أن بعــدي  ،)%٩(بنــسبة

 . القسم العلمي أهم أنشطةالنيمث حيث أنهما ة،منطقيه النتيجة  وهذ،)%٥٨(

 Stward and)هــوبن  و  هــذه النتــائج مــع مــا توصــلت إليــه دراســة ســتوادر   تتفقــا و

Hubin  ،التميز األكـاديمي، وخبـرة تعلـيم      بـ  تمثلـت  أبعـاد رئيـسة للبطاقـة        حددت التي   (٢٠٠١

فـضال عـن   امعة بـالمجتمع المحلـي والخـارجي،     الطالب، والتنوع، وإدارة الموارد، وعالقة الج     

 بين مؤشرات األداء للجامعـة والكليـة والقـسم بـالتخطيط االسـتراتيجي، ودراسـة                ربطها

بعــاد رئيــسه تمثلــت فــي بعــد العمليــات الداخليــة،   ألالتــي توصــلت ) م٢٠١٠(الهاللــي وآخــرون 

مــشاركة : عــادا منهــاابالتــي طبقــت ) م٢٠١١(والعمــالء، والــتعلم واإلبــداع،  ودراســة بيــومي  

 بعــدالمجتمــع وأوليــاء األمــور، و  بــة وأعــضاء هيئــة التــدريس واألفــراد العــاملين، وبعــد الطل     

التي أشارت إلـى تـداخل العالقـات بـين األبعـاد         ) م٢٠١١(الشراكة المجتمعية، ودراسة قرني   



 

 
١٣٦

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

ح الدين ، ودراسة صال هاتطبيقلأهمية دعم اإلدارة العليا     والمختلفة لبطاقة األداء المتوازن،     

علـــى آراء أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي تقـــويم االداء االســـتراتيجي التــي اعتمـــدت  ) م٢٠١٢(

ــة ــرات      والطلبـ ــية مـــن معامـــل ومختبـ ــة أساسـ ــوافر بنيـ ــة، وتـ ــة التعليميـ ــويم العمليـ ــي تقـ  فـ

ومدرجات وقاعات بحـث وتـدريس بمـا يتفـق ومتطلبـات الجـودة ويحقـق المعـايير الدوليـة                    

ــافة الـــى فـــي التعلـــيم، ــدني فـــي تحـــسين الخدمـــة   مـــش اضـ اركة مؤســـسات المجتمـــع المـ

 . الجامعية

 بطاقـة األداء    أبعـاد ما مؤشرات كل بعد من       "والذي نصه  :الثاني سؤال الدراسة    إجابة

المتـــوازن لتقيـــيم أداء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات الـــسعودية مرتبـــة حـــسب أهميتهـــا   

يق أسلوب التحليـل الهرمـي       بتطب حيث قام النسبية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي؟      

على استجابات مفردات العينة على المحور الثاني من االستبانة، كما قـام بتوزيـع األهميـة                

النــسبية لكــل بعــد مــن األبعــاد الخمــسة علــى مؤشــرات األداء لكــل بعــد، وفــق الخطــوات   

 :التالية

 :تحديد األهمية النسبية لمؤشرات بعد اإلدارة الجامعية] ١[
دارة الجامعيـة الخمـسة     مـصفوفة المقارنـة الثنائيـة بـين مؤشـرات بعـد اإل            تم إعداد   اذ  

وقـــام الباحـــث بحـــساب المتوســـط الهندســـي لإلجابـــات كأحـــد   آنفـــاً، التـــي تـــم تحديـــدها

عـداد المـصفوفة الطبيعيـة      إكمـا تـم     " ١م" مجمـوع كـل عمـود        وإيجـاد مدخالت المصفوفة،   

علـى مجمـوع العمـود الـذي      " ١م"يـة من خالل قسمه كـل  خليـة فـي مـصفوفة المقارنـة الثنائ              

 ).٤(كما يتضح في الجدول رقم " ٢م"تنتمي إليه الخلية 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٧

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 المقارنة الثنائية بين مؤشرات أداء ) ٤(الجدول رقم 

 ).١٠٤=ن( الجامعية  والمصفوفة الطبيعيةاإلدارةبعد 

 البعد
وجود خطة 
 استراتيجية
 للقسم

نمط القيادة 
الجامعية 
بالقسم 

ورضا 
 األعضاء عنه

وجود دليل 
تنظيمي 
 للقسم

كفاءة 
العمل 

بالقسم 
ومستوى 
 تنظيمه

فعالية متابعة 
ومراقبة 
أنشطة 
 القسم

  ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م .٢م ١م
وجود خطة 
 استراتيجية
 للقسم

١٫٠٠ 
٠٫٣

٣ 
٠٫١٥ ١٫٧٨ ٠٫٢٥ ١٫١٢ ٠٫٣٨ ٢٫٨٨ ٠٫٦٢ ٢٫٩٤ 

نمط القيادة 
الجامعية 

بالقسم ورضا 
 .األعضاء عنه

٠٫٣٣ ٢٫٣١ ٠٫٢١ ٢٫٧١ ٠٫٣٨ ٣٫٠٨ ٠٫١٨ ١٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٣٤ 

وجود دليل 
 تنظيمي للقسم

٠٫٢٥ ١٫٨٧ ٠٫٣٢ ٢٫٨٨ ٠٫١٣ ١٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٢ ٠٫١١ ٠٫٣٥ 

كفاءة العمل 
بالقسم 

 ومستوى تنظيمه
٠٫١٤ ١٫٨٢ ٠٫١١ ١٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٥ ٠٫٠٧ ٠٫٥٣ ٠٫٢٩ ٠٫٤٥ 

فعالية متابعة 
ومراقبة أنشطة 

 القسم
٠٫١٣ ١٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٥٥ ٠٫٠٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠٨ ٠٫٤٠ ٠٫١٨ ٠٫٨٧ 

مجموع 
 "١م" األعمدة

٨٫٧٨  ٨٫٢٦  ٧٫٩٦  ٥٫١٩  ٣٫٠١  

ثـم تحديـد معـدل      " ٢م" متوسـط كـل صـف مـن صـفوف المـصفوفة الطبيعيـة                إيجاد ثم

وقد بلـغ   )  المناسب المؤشر العشوائي و عن طريق تطبيق المعادلتين السابقتين    (االتساق  

 وبالتـالي يمكـن ترتيـب أبعـاد       ،)٠٫١٠(، ألنه أقل من     ة مقبولة وهي نسب ،  )٠٫٠٦(معدل االتساق   

 .)٥(كما يتضح من الجدول رقم ،  ألهميتها النسبيةبطاقة األداء المتوازن وفقاً

 



 

 
١٣٨

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

 . ألهميتها النسبيةترتيب مؤشرات بعد اإلدارة الجامعية وفقاً)  ٥(الجدول رقم 
األهمية النسبية بالنسبة  المؤشر م

 للقسم ككل
النسبية بالنسبة األهمية 

 هللبعد نفس
 ٠٫١٢ ٠٫٣٣ . وجود خطة استراتيجية للقسم .١
نمط القيادة الجامعية بالقسم  .٢

 ٠٫١٠ ٠٫٢٥ .ورضا األعضاء عنه
كفاءة العمل بالقسم ومستوى  .٣

 ٠٫٠٧ ٠٫١٨ .تنظيمه
 ٠٫٠٤ ٠٫١١ وجود دليل تنظيمي للقسم .٤
 فعالية متابعة ومراقبة أنشطة  .٥

 ٠٫٠٥ ٠٫١٣ .القسم
 ٪٣٨ ١ اإلجمالي .٦

 للقـــسم أحتـــل اســـتراتيجيةأن مؤشـــر وجـــود خطـــة  ) ٥(تـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  وا

، يليـه مؤشـر   االسـتراتيجية ، وهذا يعكس مدى أهميـة الخطـة   ٣٣)%(الترتيب األول بنسبة  

ــه بنــسبة        ــة بالقــسم ورضــا األعــضاء عن ــادة الجامعي  كفــاءة مؤشــر، ثــم )%٢٥(نمــط القي

، ثم مؤشر فعالية متابعة ومراقبة أنشطة ١٨)%(توى تنظيمه بنسبة العمل بالقسم ومس  

 .    )%١١ ( مؤشر وجود دليل تنظيمي للقسم بنسبة يليه، ٪١٣)(القسم بنسبة 

 :تحديد األهمية النسبية لمؤشرات بعد التدريس الجامعي] ٢[
مـسة   تم إعداد مصفوفة المقارنة الثنائية بين مؤشرات بعد التـدريس الجـامعي الخ             اذ

 حساب المتوسط الهندسي لإلجابات كأحد مـدخالت         آنفاً، وتطلب ذلك   التي تم تحديدها  

 المصفوفة  إعداد،  كما تم     "١م "، والذي يرمز له بالرمز     مجموع كل عمود   وإيجادالمصفوفة،  

علــى مجمــوع " ١م" الطبيعيــة مــن خــالل قــسمه كــل  خليــة فــي مــصفوفة المقارنــة الثنائيــة    

 ).٦(كما يتضح في الجدول رقم " ٢م "، والذي يرمز له بالرمزه الخليةالعمود الذي تنتمي إلي

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 المقارنة الثنائية بين مؤشرات أداء) ٦(الجدول رقم 

 ).١٠٤=ن( بعد التدريس الجامعي  والمصفوفة الطبيعية

 البعد

الرتب 
العلمية 
ألعضاء 

هيئة 
التدريس 
 بالقسم

كفاءة 
استخدام 
القاعات 
 التدريسية

كفاية أعداد 
عضاء هيئة أ

التدريس 
 بالقسم

مدى االلتزام 
بمعايير 
الجودة 

واالعتماد 
 األكاديمي

عدد البرامج 
التي تم 

اعتمادها 
 وتطويرها

الرتب العلمية  ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م
ألعضاء هيئة 
 ٠٫١٨ ١٫٥١ ٠٫٢٠ ١٫٧٣ ٠٫٢٩ ١٫٨٢ ٠٫٤٩ ٢٫٢٤ ٠٫٣١ ١٫٠٠ التدريس بالقسم

كفاءة استخدام 
 ت التدريسيةالقاعا

٠٫٢٤ ١٫٩٩ ٠٫٢٧ ٢٫٢٩ ٠٫٤٢ ٢٫٦٤ ٠٫٢٢ ١٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٤٥ 

كفاية أعداد أعضاء 
هيئة التدريس 
 بالقسم

٠٫٢٣ ١٫٨٧ ٠٫٣٤ ٢٫٨٨ ٠٫١٦ ١٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٣٨ ٠٫١٧ ٠٫٥٥ 

مدى االلتزام بمعايير 
الجودة واالعتماد 
 األكاديمي

٠٫٢٢ ١٫٨٢ ٠٫١٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٥ ٠٫١٠ ٠٫٤٤ ٠٫١٨ ٠٫٥٨ 

لبرامج التي تم عدد ا
 اعتمادها وتطويرها

٠٫١٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٥٥ ٠٫٠٨ ٠٫٥٤ ٠٫١١ ٠٫٥٠ ٠٫٢١ ٠٫٦٦ 

" مجموع األعمدة
 "١م

٨٫١٩  ٨٫٤٥  ٦٫٣٥  ٤٫٥٦  ٣٫٢٤  

ثـم تحديـد معـدل    " ٢م" متوسط كل صف من صفوف المـصفوفة الطبيعيـة    إيجاد     ثم

وقد بلـغ   )  المناسب العشوائيالمؤشر  و عن طريق تطبيق المعادلتين السابقتين    (االتساق  

 وبالتـالي يمكـن ترتيـب أبعـاد     ،)٠٫١٠( ألنه أقـل مـن    وهي نسبة مقبولة  ،  )٠٫٠٦(معدل االتساق   

 ).٧(كما يتضح من الجدول رقم ،  ألهميتها النسبيةبطاقة األداء المتوازن وفقاً

 



 

 
١٤٠

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

 . ألهميتها النسبيةترتيب مؤشرات بعد التدريس الجامعي وفقاً) ٧(الجدول رقم 
 م

 المؤشر
األهمية النسبية بالنسبة 

 للقسم ككل
األهمية النسبية بالنسبة 

 هللبعد نفس
الرتب العلمية ألعضاء هيئة  ١

 .التدريس بالقسم
٠٫٠٧ ٠٫٣٠ 

كفاءة استخدام القاعات  ٢
 التدريسية

٠٫٠٦ ٠٫٢٥ 

كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس  ٣
 بالقسم

٠٫٠٤ ٠٫٢٠ 

ودة مدى االلتزام بمعايير الج ٤
 .واالعتماد األكاديمي

٠٫٠٣ ٠٫١٣ 

عدد البرامج التي تم اعتمادها  ٥
 .وتطويرها

٠٫٠٢ ٠٫١٢ 

 ٪٢٢ ١ اإلجمالي ٦

أن مؤشـــري الرتـــب العلميـــة ألعـــضاء هيئـــة التـــدريس   ) ٧(تـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  وا

، وهـذا يعكـس   )٥٠%(همية أبالقسم، وكفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس به احتال نسبة     

، وقـــد جــاء مؤشـــر كفــاءة اســـتخدام    ونوعيــاً ميـــة أعــضاء هيئـــة التــدريس كميـــاً  مــدى أه 

ــة بنــسبة      ــة الثاني ــزام بمعــايير     ٪٢٥)(القاعــات التدريــسية فــي المرتب ، ثــم مؤشــر مــدى االلت

ــرامج التــي تــم اعتمادهــا     ١٣)%(الجــودة واالعتمــاد األكــاديمي بنــسبة    ، ثــم مؤشــر عــدد الب

 . (٪١٢)وتطويرها بنسبة

 :همية النسبية لمؤشرات بعد البحث العلميتحديد األ] ٣ [
تم إعداد مصفوفة المقارنـة الثنائيـة بـين مؤشـرات بعـد البحـث العلمـي الخمـسة التـي                  

 حــساب المتوســط الهندســي لإلجابــات كأحــد مــدخالت    آنفــاً، وتطلــب ذلــك تــم تحديــدها

المـصفوفة   إعـداد ، كما تم "١م "، والذي يرمز له بالرمز     مجموع كل عمود   وإيجادالمصفوفة،  

علــى مجمــوع  " ١م" الطبيعيــة مــن خــالل قــسمه كــل خليــة فــي مــصفوفة المقارنــة الثنائيــة     

 ).٨(كما يتضح في الجدول رقم "  ٢م "، والذي يرمز له بالرمزالعمود الذي تنتمي إليه الخلية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤١

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 المقارنة الثنائية بين مؤشرات أداء) ٨(الجدول رقم 

 ).١٠٤=ن(بعد البحث العلمي  والمصفوفة الطبيعية

 البعد

وجود 
خطة 

للبحث 
العلمي 
 .بالقسم

المهارات 
والقدرات 

البحثية 
ألعضاء 

هيئة 
التدريس 
 .بالقسم

المشروعات 
البحثية 

المشتركة 
بين القسم 
والقطاعات 
 .المختلفة

مدى مشاركة 
أعضاء هيئة 

التدريس 
بالمؤتمرات 

والندوات 
 العلمية

مدى توافر 
قواعد 

المعلومات 
والنشر 
 .العلمي

د خطة للبحث وجو ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م
 ٠٫٢٦ ٢٫٣٥ ٠٫٣٨ ٤٫٠٤ ٠٫٥٠ ٤٫٥٣ ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٠٠ العلمي بالقسم

المهارات والقدرات 
البحثية ألعضاء هيئة 
 التدريس بالقسم

٠٫٢٢ ١٫٩٩ ٠٫٢١ ٢٫٢٩ ٠٫٢٩ ٢٫٦٤ ٠٫٣٠ ١٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٠٠ 

المشروعات البحثية 
المشتركة بين 
عات القسم والقطا
 المختلفة

٠٫٢١ ١٫٨٧ ٠٫٢٧ ٢٫٨٨ ٠٫١١ ١٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٣٨ ٠٫٠٨ ٠٫٢٢ 

مدى مشاركة 
أعضاء هيئة 

التدريس 
بالمؤتمرات 

والندوات العلمية 
 األكاديمي

٠٫٢٠ ١٫٨٢ ٠٫٠٩ ١٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٥ ٠٫١٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٩ ٠٫٢٥ 

مدى توافر قواعد 
المعلومات والنشر 

 العلمي
٠٫١١ ١٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٥٥ ٠٫٠٦ ٠٫٥٤ ٠٫١٥ ٠٫٥٠ ٠٫١٥ ٠٫٤٣ 

" مجموع األعمدة
 "١م

٩٫٠٢  ١٠٫٧٧  ٩٫٠٤  ٣٫٣٢  ٢٫٨٩  

ثـم تحديـد معـدل      " ٢م" متوسط كل صف مـن صـفوف المـصفوفة الطبيعيـة             إيجاد   ثم

وقد بلـغ   )  المناسب المؤشر العشوائي و عن طريق تطبيق المعادلتين السابقتين    (االتساق  



 

 
١٤٢

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

 وبالتـالي يمكـن ترتيـب أبعـاد         ،)٠٫١٠( أقـل مـن       ألنه وهي نسبة مقبولة  ،  )٠٫٠٢(معدل االتساق   

 .)٩(كما يتضح من الجدول رقم ،  ألهميتها النسبيةبطاقة األداء المتوازن وفقاً

 . ألهميتها النسبيةترتيب مؤشرات بعد البحث العلمي وفقاً)  ٩(الجدول رقم     

 المؤشر م
األهمية النسبية 
بالنسبة للقسم 

 ككل

األهمية النسبية 
 ه للبعد نفسبالنسبة

 ٠٫٠٧ ٠٫٣٦ .وجود خطة للبحث العلمي بالقسم ١
المهارات والقدرات البحثية ألعضاء هيئة  ٢

 .التدريس بالقسم
٠٫٠٥ ٠٫٢٧ 

المشروعات البحثية المشتركة بين  ٣
 .القسم والقطاعات المختلفة

٠٫٠٣ ٠٫١٦ 

مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس  ٤
 .بالمؤتمرات والندوات العلمية

٠٫٠٣ ٠٫١١ 

مدى توافر قواعد المعلومات والنشر  ٥
 .العلمي

٠٫٠٢ ٠٫١٠ 

 ٪٢٠ ١ اإلجمالي ٦

أن مؤشــر وجــود خطــة للبحــث العلمــي بالقــسم أحتــل   ) ٩(تــضح مــن الجــدول رقــم  وا

مؤشـــر المهـــارات والقـــدرات البحثيـــة ألعـــضاء هيئـــة   تـــاله ،  ٣٦)%(الترتيـــب األول بنـــسبة 

شر المشروعات البحثية المشتركة بين القـسم  ، ثم مؤ )%(٢٧التدريس بالقسم بنسبة    

ــة التــدريس     )١٦%(والقطاعــات المختلفــة بنــسبة    ، ثــم مؤشــر مــدى مــشاركة أعــضاء هيئ

 مــدى تـــوافر قواعــد المعلومـــات   مؤشـــر يليــه ، )(٪١١بــالمؤتمرات والنـــدوات العلميــة بنـــسبة   

 .    )%١٠(والنشر العلمي بنسبة 

 :الطالب واإلرشاد األكاديميتحديد األهمية النسبية لمؤشرات بعد ] ٤[
تم إعـداد مـصفوفة المقارنـة الثنائيـة بـين مؤشـرات بعـد الطـالب واإلرشـاد األكـاديمي                    

 حساب المتوسط الهندسي لإلجابات كأحـد   آنفاً، وتطلب ذلك  الخمسة التي تم تحديدها   

 إعـداد ، كمـا تـم   "١م "، والـذي يرمـز لـه بـالرمز     مجموع كل عمود وإيجادمدخالت المصفوفة،   



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٣

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

علـى  " ١م" المصفوفة الطبيعية من خـالل قـسمه كـل  خليـة فـي مـصفوفة المقارنـة الثنائيـة                    

كمـا يتـضح فـي الجـدول     " ٢م "، والـذي يرمـز لـه بـالرمز    مجموع العمود الذي تنتمـي إليـه الخليـة    

 ).١٠(رقم 

 المقارنة الثنائية بين مؤشرات أداء  )١٠(الجدول رقم 

 ).١٠٤=ن(وفة الطبيعيةبعد الطالب واإلرشاد األكاديمي والمصف

 البعد

وجود 
برامج 
تهيئة 

للطالب 
 الجدد

معدالت 
الطالب 
ومدى 

 التقدم فيها

مدى تواصل 
القسم 

بخريجيه وحل 
 مشكالتهم

  الطالب عدد
الخريجين 
 .بالقسم

عدد الطالب 
الذين تم 
 إرشادهم

وجود برامج  ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م
تهيئة للطالب 

 ٠٫٢٢ ١٫٧٨ ٠٫٢٨ ٢٫٧٢ ٠٫٢٩ ١٫٧٣ ٠٫٤٥ ١٫٩١ ٠٫٣٣ ١٫٠٠ الجدد

معدالت الطالب 
 ومدى التقدم فيها

٠٫٢٦ ٢٫١٣ ٠٫٢٥ ٢٫٥٠ ٠٫٣٩ ٢٫٣١ ٠٫٢٤ ١٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٥٢ 

مدى تواصل 
القسم بخريجيه 

وحل 
 .مشكالتهم

٠٫٢٣ ١٫٨٧ ٠٫٢٩ ٢٫٨٨ ٠٫١٧ ١٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٤٣ ٠٫١٩ ٠٫٥٨ 

نسبة تسرب 
 .الطالب بالقسم

٠٫١٦ ١٫٣٢ ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٥ ٠٫٠٩ ٠٫٤٠ ٠٫١٢ ٠٫٣٧ 

  الطالب عدد
الخريجين 
 بالقسم

٠٫١٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٧٦ ٠٫٠٩ ٠٫٥٤ ٠٫١١ ٠٫٤٧ ٠٫١٩ ٠٫٥٦ 

" مجموع األعمدة
 "١م

٨٫١٠  ٩٫٨٦  ٥٫٩٣  ٤٫٢١  ٣٫٠٣  

ثـم تحديـد معـدل    " ٢م" متوسط كل صف من صـفوف المـصفوفة الطبيعيـة               ثم إيجاد 

وقد بلـغ   )  المناسب المؤشر العشوائي و ادلتين السابقتين عن طريق تطبيق المع   (االتساق  



 

 
١٤٤

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

 وبالتـالي يمكـن ترتيـب أبعـاد     ،)٠٫١٠( ألنـه أقـل مـن      وهي نسبة مقبولـة   ،  )٠٫٠١(معدل االتساق   

 ).١١(كما يتضح من الجدول رقم ،  ألهميتها النسبيةبطاقة األداء المتوازن وفقاً

  ترتيب مؤشرات بعد الطالب  )١١(الجدول رقم 

 . ألهميتها النسبيةشاد األكاديمي وفقاًواإلر
األهمية النسبية بالنسبة  المؤشر م

 للقسم ككل
األهمية النسبية بالنسبة 

 هللبعد نفس
 ٠٫٠٣ ٠٫٣١ .وجود برامج تهيئة للطالب الجدد ١
معدالت الطالب ومدى التقدم  ٢

 ٠٫٠٣ ٠٫٢٦ .فيها
مدى تواصل القسم بخريجيه  ٣

 ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ .وحل مشكالتهم
 ٠٫٠٢ ٠٫١٢ . عدد الطالب الذين تم إرشادهم ٤
 ٠٫٠١ ٠٫١١ بالقسم الخريجين  الطالب عدد ٥
 ٪١١ ١ اإلجمالي ٦

أن مؤشـــر وجـــود بـــرامج تهيئـــة للطـــالب الجـــدد أحتـــل ) ١١(تـــضح مـــن الجـــدول رقـــم وا

،  يليـــه مؤشـــر معـــدالت الطـــالب ومـــدى التقـــدم فيهـــا بنـــسبة )٣١%(الترتيـــب األول بنـــسبة 

، ثــم مؤشــر )٢٠%(مؤشــر مــدى تواصــل القــسم بخريجيــه وحــل مــشكالتهم   ، ثــم )%٢٦(

 بالقسم الخريجين    الطالب   عدد مؤشر يليه،  )(٪١٢عدد الطالب الذين تم إرشادهم بنسبة       

) ١١%(    . 

 :تحديد األهمية النسبية لمؤشرات بعد خدمة المجتمع] ٥[ 
لمجتمـع الخمـسة التـي    تم إعداد مصفوفة المقارنة الثنائية بين مؤشرات بعـد خدمـة ا      

 حــساب المتوســط الهندســي لإلجابــات كأحــد مــدخالت   وتطلــب ذلــك  آنفــاً،تــم تحديــدها

 المصفوفة  إعداد،  كما تم     "١م "، والذي يرمز له بالرمز     مجموع كل عمود   وإيجادالمصفوفة،  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

علــى مجمــوع " ١م" الطبيعيــة مــن خــالل قــسمه كــل  خليــة فــي مــصفوفة المقارنــة الثنائيــة    

 ).١٢(كما يتضح في الجدول رقم "  ٢م "، والذي يرمز له بالرمز تنتمي إليه الخليةالعمود الذي

 المقارنة الثنائية بين مؤشرات أداء )١٢(الجدول رقم  

 ).١٠٤=ن(بعد خدمة المجتمع والمصفوفة الطبيعية

 البعد

مدى 
استجابة 
البرامج 
الجديدة 
بالقسم 

الحتياجات 
المجتمع 
 .المحلي

رضا 
مؤسسات 
 المجتمع

المحلي عن 
خريجي 
 القسم

مشاركات 
شخصيات 
مجتمعية 

في مجلس 
 ٠القسم

عدد اتفاقيات 
تقديم خدمات 

لمؤسسات 
 .المجتمع

عدد 
االستشارات 
التي يقدمها 

القسم 
للمجتمع 
 .المحلي

 ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م ٢م ١م
 

مدى استجابة 
البرامج الجديدة 

بالقسم 
الحتياجات 

 المجتمع المحلي

٠٫٢٠ ١٫٧٨ ٠٫١٤ ١٫١٢ ٠٫٣٨ ٣٫٠٣ ٠٫٦٢ ٣٫٤٨ ٠٫٣٣ ١٫٠٠ 

رضا مؤسسات 
المجتمع المحلي 

عن خريجي 
 القسم

٠٫٢٦ ٢٫٣١ ٠٫٣٣ ٢٫٧١ ٠٫٣٨ ٣٫٠٥ ٠٫١٨ ١٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٢٩ 

مشاركات 
شخصيات 

مجتمعية في 
 مجلس القسم

٠٫٢١ ١٫٨٧ ٠٫٣٥ ٢٫٨٨ ٠٫١٣ ١٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٣ ٠٫١١ ٠٫٣٣ 

عدد اتفاقيات 
تقديم خدمات 

لمؤسسات 
 مجتمعال

٠٫٢١ ١٫٨٢ ٠٫١٢ ١٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٣٥ ٠٫٠٧ ٠٫٣٧ ٠٫٢٩ ٠٫٩٠ 

عدد االستشارات 
التي يقدمها 

القسم للمجتمع 
 المحلي

٠٫١١ ١٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٥ ٠٫٠٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠٨ ٠٫٤٣ ٠٫١٨ ٠٫٥٦ 

" مجموع األعمدة
  ٨٫٧٨  ٨٫٢٦  ٧٫٩٦  ٥٫٦١  ٣٫٠٧ "١م

 



 

 
١٤٦

 األداء المتوازن لألقسام العلمية لتقويم بناء بطاقة
 بالجامعات السعودية باستخدام أسلوب التحليل الهرمي

 ي الشمريغربي بن مرج.د

ثـم تحديـد معـدل      " ٢م" متوسـط كـل صـف مـن صـفوف المـصفوفة الطبيعيـة                إيجاد ثم

وقد بلـغ   )  المناسب المؤشر العشوائي و عن طريق تطبيق المعادلتين السابقتين    (االتساق  

 وبالتـالي يمكـن ترتيـب أبعـاد     ،)٠٫١٠( ألنـه أقـل مـن      وهي نسبة مقبولـة   ،  )٠٫٠١(معدل االتساق   

 ).١٣(كما يتضح من الجدول رقم ،  ألهميتها النسبيةبطاقة األداء المتوازن وفقاً

 . ألهميتها النسبيةترتيب مؤشرات بعد خدمة المجتمع وفقاً)  ١٣(دول رقم الج

 المؤشر م
األهمية النسبية 

 بالنسبة للقسم ككل
األهمية النسبية 
 هبالنسبة للبعد نفس

١ 
مدى استجابة البرامج الجديدة بالقسم 

 ٠٫٠٣ ٠٫٣٣ .المحلي الحتياجات المجتمع

٢ 
رضا مؤسسات المجتمع المحلي عن 

 ٠٫٠٢ ٠٫٢٥ .ي القسمخريج

٣ 
مشاركات شخصيات مجتمعية في 

 ٠٫٠٢ ٠٫١٧ ٠مجلس القسم

٤ 
عدد اتفاقيات تقديم خدمات لمؤسسات 

 ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠.المجتمع

٥ 
عدد االستشارات التي يقدمها القسم 

 ٠٫٠١ ٠٫١٠ .للمجتمع المحلي
 ٪٠٩ ١ اإلجمالي ٦

رامج الجديــدة بالقــسم أن مؤشــري مــدى اســتجابة البــ ) ١٣(تــضح مــن الجــدول رقــم  وا

الحتياجــات المجتمــع المحلــي، ورضــا مؤســسات المجتمــع المحلــي عــن خريجــي القــسم     

 وهـــذا يعكـــس مـــدى أهميـــة ارتبـــاط القـــسم بـــسوق العمـــل وتلبيـــة   )٥٨%(احـــتال نـــسبة 

احتياجاته، وقد احتل مؤشر مشاركات شخصيات مجتمعية في مجلس القسم المرتبـة            

ــه مؤشــر )%(١٧الثالثــة بنــسبة   ــات تقــديم خــدمات لمؤســسات المجتمــع     ، يلي  عــدد اتفاقي

عدد االستشارات التي يقدمها القسم للمجتمع المحلـي بنـسبة           ، ثم مؤشر  ٢٠)%(بنسبة  

)١٠٪(. 
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 بعد اإلدارة الجامعيـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة صـالح الـدين                   في هذه النتائج    تتفقاو 

 اســتراتيجيةجــود خطــط وب: التــي تمثلــتجامعــات المــصرية  لل نقــاط القــوةحــول) م٢٠١٢(

لضمان جودة األداء، ودعم ثقافة التطوير والتـدريب المـستدام مـن خـالل وحـدات الجـودة                  

التـي توصـلت إلـى    ) م٢٠١٣( مع دراسـة جـادو       اتفقتبها والمراكز ذات الطابع الخاص، كما       

وجـــود ارتبـــاط طـــردي بـــين التمييـــز األكـــاديمي، ومتطلبـــات العمـــالء وأصـــحاب المـــصالح         

داء، كما أثبتت وجود عالقـة طرديـة بـين بعـد األداء الـداخلي وكفـاءة الطـالب                وتحسين األ 

 .لبةبعدي أعضاء هيئة التدريس والطفي 

قلـــة حيـــال ) م٢٠١١(هـــذه النتـــائج مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة بيـــومي   اختلفـــت بينمـــا 

األفـراد العـاملين فـي وضـع الخطـط والموازنـات الخاصـة              ومشاركة أعـضاء هيئـة التـدريس        

إدارة الكليـات للـشراكة المجتمعيـة،       تطـوير   يات، وأن بعض كليات التربيـة ال تـدعم          بالكل

 .الحتياجات الفعلية للطلبةوفق الخدمات التعليمية ل قديمهاوعدم ت

 

@      @      @ 
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 :    النتائج والتوصيات ملخص
 :   الدراسةملخص نتائج 

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية

 لألقـــسام العلميـــة االســـتراتيجيةقـــيم واألهـــداف الرســـالة والرؤيـــة والتـــم تحديـــد  .١

 .بالجامعات السعودية

األداء المتوازن لألقسام العلمية بالجامعـات      تقويم   لبطاقة   تمثلت االبعاد الرئيسة   .٢

 باســتخدام أســلوب التحليــل   رتبــت وفقــا ألهميتهــا  أبعــادالــسعودية مــن خمــسة 

 : ، على النحو التاليالهرمي

 .جامعيةدارة البعد اإل ‐

 .الجامعيبعد التدريس  ‐

 .بعد البحث العلمي ‐

 . والطالبي األكاديمياإلرشادبعد  ‐

 .بعد خدمة المجتمع ‐

األداء المتـوازن لألقـسام     تقـويم   أبعـاد بطاقـة     كل بعد من     أهم مؤشرات    دتتحد .٣

العلمية بالجامعات السعودية مرتبة حسب أهميتها النسبية باستخدام أسـلوب          

  : بمايليالتحليل الهرمي

 : الجامعيةاإلدارةبعد   مؤشرات -أ

 .  للقسماستراتيجيةوجود خطة  ‐

 .نمط القيادة الجامعية بالقسم ورضا األعضاء عنه ‐

 .وجود دليل تنظيمي للقسم ‐

 .كفاءة العمل بالقسم ومستوى تنظيمه ‐
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 .فعالية متابعة ومراقبة أنشطة القسم ‐

 :بعد التدريس  الجامعي  مؤشرات -ب

 .هيئة التدريس بالقسمالرتب العلمية ألعضاء  ‐

 .كفاءة استخدام القاعات التدريسية ‐

 .كفاية أعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم ‐

 .مدى االلتزام بمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي ‐

 . عدد البرامج التي تم اعتمادها وتطويرها ‐

 :بعد البحث العلمي  مؤشرات -جـ

 .وجود خطة للبحث العلمي بالقسم ‐

 .رات البحثية ألعضاء هيئة التدريس بالقسمالمهارات والقد ‐

 .المشروعات البحثية المشتركة بين القسم والقطاعات المختلفة ‐

 .مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات والندوات العلمية ‐

 .مدى توافر قواعد المعلومات والنشر العلمي ‐

 :بعد الطالب واإلرشاد األكاديمي  مؤشرات -د

 .للطالب الجددوجود برامج تهيئة  ‐

 .معدالت الطالب ومدى التقدم فيها ‐

 .مدى تواصل القسم بخريجيه وحل مشكالتهم ‐

 .عدد الطالب الذين تم إرشادهم ‐

 .بالقسم الخريجين  الطالب عدد ‐

 :بعد خدمة المجتمع  مؤشرات -هـ
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 .مدى استجابة البرامج الجديدة بالقسم الحتياجات المجتمع المحلي ‐

 .لي عن خريجي القسمرضا مؤسسات المجتمع المح ‐

 .مشاركات شخصيات مجتمعية في مجلس القسم ‐

 .عدد اتفاقيات تقديم خدمات لمؤسسات المجتمع ‐

 .عدد االستشارات التي يقدمها القسم للمجتمع المحلي ‐

وترتيب بطاقة األداء المتوازن    التغلب على مشكلة التحيز الشخصي في بناء أبعاد          .٤

يـــل الهرمـــي المبنـــي علـــى اســـتخدام مؤشـــراتها مـــن خـــالل تطبيـــق أســـلوب التحل

 .أساليب كمية موضوعية

ــاك   .٥ ــروف     ألـــيس هنـ ــع الظـ ــي جميـ ــوازن تطبـــق فـ ــة األداء المتـ ــددة لبطاقـ ــاد محـ بعـ

 .، والمتغيرات المؤثرة فيهمجال التطبيقطبيعة  في ضوءوالمجاالت وإنما تتحدد 

 : الدراسةملخص توصيات
 :حث باآلتيفي ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة، يوصي البا

 فـي الجامعــات الــسعودية، األداء المتـوازن لألقــسام العلميــة  تقــويم تطبيـق بطاقــة   .١

 فـي   اء تلك االقسام، والوقوف على نقاط القوة والـضعف، لمـساعدته          تحسين أدا ل

 .حصول على االعتماد األكاديمي فيتحسين مخرجاتها، واالسهام 

يم األداء فــي مؤســسات  أســلوب التحليــل الهرمــي عنــد بنــاء نمــاذج تقيــ اســتخدام .٢

 .، لما يتميز به من موضوعية وعدم التحيز العاليالتعليم

ــوم .٣ ــع خطــــط   أن تقــ ــة بوضــ ــسام العلميــ ــتراتيجية األقــ ــة   اســ ــع الخطــ ــق مــ  تتوافــ

 ا وأهـدافه  هـا  وقيم تها ورسـال  تهـا  للكليـة وذلـك مـن خـالل تحديـد رؤي           االستراتيجية

 .االستراتيجية
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ــاليب الكميـــة وبطاقـــة األداء  التـــي تـــربط بـــين  المزيـــد مـــن الدراســـات  إجـــراء .٤  األسـ

 فــي عمليــات تقــويم اداء أعــضاء هيئــة التــدريس، واالداء الكلــي للكليــات   المتــوازن

 .الجامعية

@      @      @ 
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 المراجع
 :العربية المراجع

تطــور دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع فــي ضــوء المــسؤولية المجتمعيــة     ). ٢٠١١. (بــاكير، عايــدة  -١

ــة  ــات العالميـــ ــات      : واالتجاهـــ ــة للجامعـــ ــسؤولية المجتمعيـــ ــؤتمر المـــ ــة لمـــ ــة مقدمـــ ــة علميـــ ورقـــ

 .م، جامعة القدس المفتوحة٢٦/٩/٢٠١١ الذي عقد في -الفلسطينية

استخدام أسلوب التحليـل الهرمـي فـي تطبيـق نمـوذج القيـاس              "٠)٢٠٠٦. (تهامي، عزالدين فكري   -٢

 ٢٩ – ٢٥٥ .،  ص ص١عدد .  مصر- المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة". المتوازن لألداء

تقيـــيم المهـــارات اإلداريـــة لرؤســـاء األقـــسام العلميـــة بالجامعـــات   ). "٢٠١٤. (الثبيتـــي، خالـــد عـــواد  -٣

 جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود           -مجلـة العلـوم اإلنـسانية واالجتماعيـة       ". السعودية الحكوميـة  

 .٩٥-١٦. ، ص ص٣٣ع. السعودية-اإلسالمية

 أداء ة اسـتخدام بطاقـة األداء المتـوازن فـي تـسحين     مـدى فعاليـ  )."٢٠١٢. (جادو، سماسـم كامـل   -٤

المجلـة العلميـة    ". جامعـة عـين شـمس     -كليـة التجـارة   -دراسـة تطبيقيـة   : الجامعات الحكوميـة  

 .٢لالقتصاد والتجارة، ع 

 .اإلنـسانية  ممارسة رؤسـاء األقـسام العلميـة لمهـارات العالقـات     ). ٢٠١٢. (حرب، محمد خميس -٥

 .٣٨٩ -٢٩٥.ص ص ،١ع ، ٢٢مج ،  مصر-يةمجلة كلية التربية باإلسكندر 

 درجــة ممارســة بطاقــة األداء المتــوازن بوصــفها أداة للتخطــيط  ). "٢٠١٢. (دوديــن، أحمــد يوســف  -٦

ــتراتيجي فـــي الجامعـــات األردنيـــة الخاصـــة      ــة ميدانيـــة : االسـ مجلـــة الزرقـــاء والدراســـات   ". دراسـ

 .١، ع١٢إلنسانية، مج

مـستقبل  . منظـور اسـتراتيجي   : الجامعـة وسـوق العمـل     العالقـة بـين     ) .م٢٠٠٥. (ضياء الـدين  ،  زاهر -٧

 .٣٨٣-٣٣١ص ص  ،٣٧ع  ،١١مج  التربية العربية، مصر،
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زيــادة فعاليــة قيــاس وتقيــيم ). "٢٠١١. (والمــشيقح، عبــداهللا بــن ابــراهيم .الــسوافيري، فتحــي رزق -٨

داريــة مجلــة العلــوم اإل". المتــوازن مــن خــالل التوســع فــي أبعــاده وتطــوير أســلوب القيــاس  األداء 

 .١٣٧-٨٥ ٠،  ص ص١، ع٤مج .  جامعة القصيم-واالقتصادية

ــدين، نــسرين صــالح    -٩ تقــويم األداء االســتراتيجي للجامعــات المــصرية باســتخدام    ). ٢٠١٢. (صــالح ال

مـج  ،  مصر -مستقبل التربية العربية  . اإلطار العام للبحث:  الجزء األول -بطاقة األداء المتوازن 

 .١٦٤ - ١١ص ص  ،٨١، ع ١٩

تقيــيم أداء كليــات التربيــة فــي مــصر باســتخدام بطاقــة األداء       ). ٢٠١١. (الــضحاوي ، بيــومي محمــد   -١٠

 . ٢١ع ،  مصر-كلية التربية باإلسماعيلية   مجلة. المتوازن

تــصور مقتــرح لتطبيــق مــدخل األداء المتــوازن فــي إدارة الجامعــات   ".)٢٠١١. (قرنــي، أســامة محمــود  -١١

 .٩٣-١١ .،  ص ص٣٢ عدد،١٤مجلد. مصر -التربية". المصرية

ــي بــن ســعد    -١٢ ــي، عل ــضوابط    ). هـــ١٤٣٢. (القرن ــة وال ــة المنطلقــات القانوني ــة األكاديمي دراســة : الحري

 .الباحث، الرياض. تحليلية نقدية معمقة، ن

الطريــق إلــى المــستقبل،  : تطــوير التعلــيم العــالي فــي الــوطن العربــي  ). ٢٠٠٥. (مــدكور، علــي أحمــد  -١٣

 .٦، العدد حولية كلية المعلمين في أبها

ورقـة مقدمــة ضــمن    . مهام وواجبـات رئـيس القـسم اإلداريـة     ). هـ١٤٢٤.(المطيري، حزام بن ماطر    -١٤

وكالــة الجامعـــة . فعاليــات اللقـــاء العلمـــي لرؤســاء األقـــسام األكاديميـــة بجامعـــة الملــك ســـعود   

 .الرياض والتطوير، للدارسات

لقيـاس   بطاقـة األداء المتـوازن كمـدخل   ). "٢٠١٠.(ومحمـود، أحمـد   .وغبور، أمـاني  .الهاللي، الهاللي -١٥

، المـؤتمر الـسنوي العربـي    "تـصور مقتـرح  : االسـتثمار الفكـري فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي       عائد
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االتجاهــات الحديثــة فــي تطــوير األداء المؤســسي واألكــاديمي فــي مؤســسات التعلــيم    : الخــامس

 .مصر  - جامعة المنصورة. ة النوعية كلية التربي ".والعالم العربي العالي النوعي في مصر
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Abstract: 

The study aims at creating a balanced scorecard for evaluatingthe 

performance of academic departments in Saudi universities. The researcher uses 

theinductive and deductive approaches in addition to 

thehierarchicalanalysismethod in order to arrange the dimensions and indicators 

of the balanced scorecard according to their relative importance. 

The most prominentresult of the study is theidentification of the dimensions 

and indicators of thebalanced scorecardaccording to the relative importance of 

each dimension. The university administration dimension comes first, thenthe 

dimensions ofuniversity teaching, scientific research, 

academicandstudentcounseling, andcommunity service, respectively.The study 

alsoshows the possibility ofovercoming the problem ofpersonal biasin building 

the dimensions of the balanced scorecard and arranging its indicators by 

applying a hierarchicalanalysisapproachbased onthe use ofobjective 

mathematicalmethods.
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 مديري إدارات  واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر
 اإلشراف التربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعودية

 
  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

 كلية العلوم االجتماعية - قسم اإلدارة والتخطيط التربوي
 يةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم

 
 :ملخص البحث 

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تقويم األداء اإلشرافي، ومعوقاته، ومقترحات لتطوير تقويم         
، في المملكة العربية السعوديةإدارات التعليم بهذا األداء من وجهة نظر مديري اإلشراف التربوي 

وتكون مجتمع الدراسة من مديري اةً للدراسة، واالستبانة أدواستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، 
مديرًا في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) ٤٥(إدارات اإلشراف التربوي البالغ عددهم 

 : هـ، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يأتي١٤٣٤/١٤٣٥
جاهزية اإلدارة  : فيتأن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على تقويم األداء اإلشرافي، وأبرزها تمثل -

، وجود التنسيق المسبق مع اإلدارة وقت الزيارة، والستقبال الفريق من لحظه وصولهم إلى مغادرتهم
 . أن الفريق انتهج أسلوب التعامل المرن مع اإلدارةو

 :أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على معوقات تقويم األداء اإلشرافي، ومن أهم تلك المعوقات -
عدم وجود بنود خاصة للتكلفة ، واركة الميدان في بناء الخطط اإلشرافي لدى جهاز الوزارةعدم مش

 . عدم وجود سجل تراكمي للفريق الزائر بحيث يكمل ما قبله، والمالية للزيارة
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على مقترحات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات  -

تبنى أشخاص ، وتدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة التقويمية :م تلك المقترحاتالتعليم، ومن أه
تطوير أدوات التقويم ورسم آلية للمتابعة داخل ، ومميزين أثناء الزيارة ليتم االستفادة منهم مستقبالً

 . عقد ورشة عمل تأسيسية بالوزارة قبل الزيارة، وكل إدارة
 في تحسين تقويم األداء - بإذن اهللا تعالى-صيات التي من شأنها اإلسهاموأوصت الدراسة بعدد من التو

 .اإلشرافي
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 :مقدمة – ١/١
تحرص المنظمـات علـى إجـراء  عمليـة التقـويم بـصفة مـستمرة للتأكـد مـن دوره فـي                       

ــذا فــإن تطــوير األداء المؤســسي مــن المطالــب الملحــة لتحقيــق        إحــداث األثــر اإليجــابي، ول

النجاح والريادة المستمرة في إطار منظمي متكامل، وال يتحقـق هـذا التطـوير إال مـن خـالل           

ويم يـــتم تطبيقـــه دوريـــاً وبـــصفة مـــستمرة؛ تجويـــدًا لـــألداء، وتحديـــدًا  نظـــام متكامـــل للتقـــ

 . ألولويات التطوير من خالل أدوات علمية دقيقة

إن تقييم أداء المؤسسات التعليمية، واقتراح خطـط التعـديل والتطـوير مـن مقومـات                

إلـى أن اسـتخدام األسـاليب    ) ٣١١م، ص ١٩٩٧(نجاح تلك المؤسسات؛ ولذا يشير الكنـدري        

تقويميـــة فـــي مجـــاالت الحيـــاة المختلفـــة أضـــحى أمـــرًا فـــي غايـــة األهميـــة عنـــد كثيـــر مـــن  ال

 .المؤسسات والمنظمات الحكومية على اختالف مناهلها ومشاربها

 إن دراســـات تقـــويم األداء مـــن األهميـــة بمكـــان لتطـــوير العمـــل المؤســـسي عمومًـــا،  

 .واإلشرافي على وجه الخصوص لتحسين العملية التعليمية

إلشــراف التربــوي لــه دور رئــيس فــي تطــوير بيئــات الــتعلم، والمدرســة هــي مركــز     ا"إن 

تطويرهـا إلحـداث تغيـر وتـأثير إيجـابي فـي أدائهـا، وأن اإلشـراف التربـوي يقـوم بـأدواره فــي            

تطوير بيئات التعلم والعملية التربوية والتعليمية، والتقويم يتطلب منهجية دوريـة لتقـويم             

ــة والتعلـــــيم ومكاتـــــب التعلـــــيم واألقـــــسام الفنيـــــة   األداء اإلشـــــرافي فـــــي إدارا ت التربيـــ

 ).٢هـ، ص١٤٣١اإلدارة العامة لإلشراف التربوي، ". (التخصصية

الــوزارة تهــتم بعمليــة التقــويم والمتابعــة،   " أن) م٢٠٠٦(ويؤكــد حــسين، وعــوض اهللا 

 فالمــشرفون التربويــون فــي الــوزارة يقومــون بزيــارات للمنــاطق التعليميــة لالطمئنــان علــى    
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ســـير الدراســـة والعمـــل فـــي المـــدارس، واالطـــالع علـــى أعمـــال المـــشرفين فـــي المنـــاطق    

 )٣١ص ".(التعليمية

كل هذا يُحمّل جهاز الـوزارة تفعيـل الـدور اإلشـرافي للميـدان التربـوي والوقـوف علـى           

 .سير العملية التعليمية، والنهوض بالمستوى اإلشرافي والتربوي

@ @ @ 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٦٩

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :  مشكلة الدراسة-١/٢
ــأتى إال مــن خــالل       إن  ــادة فاعليــة اإلشــراف التربــوي، وتحــسين أداء المــشرفين ال يت زي

 .الوقوف على تطبيقات وممارسات المشرفين التربويين في الميدان

بأنــه إذا مــا أريــد للتقــويم أن يكــون لــه دور فــي تطــوير العمليــة   ) م١٩٨٦(فيــرى بوبطانــة 

جيـات تقـويم شـاملة قـادرة علـى تـوفير       التربوية، وتعديل مسارها فإنه البد مـن اعتمـاد منه    

إلعــادة النظــر فــي كفــاءة العمليــة     ) feed back( بيانــات تــستخدم كمعلومــات راجعــة   

 .التربوية

على اشـتمال تقـويم اإلشـراف التربـوي     ) م٢٠١٢(ويؤكد السخني، والزعبي، والخزاعلة   

راف فـي العمليـة     أهداف اإلشراف وخطته، والتغيرات والنتائج التي يحـدثها برنـامج اإلشـ           : لـ

 )١٧١ص.(التعليمية التعلمية

التـــي أجريـــت حـــول موضـــوع    ) م١٩٩١(إال أن هنـــاك دراســـات مثـــل دراســـة شـــتيوي     

الممارسـات اإلشـرافية الفعليـة بينـت أن الزيـارة الـصفية مـن أكثـر األسـاليب المـستخدمة           

 . لدى غالبية المشرفين التربويين

ــ) ٢٠٠٢ (Costa & Garmston  ويـــشير  ين يريـــدون مـــن المـــشرفين أن  أن المعلمـ

 يزودوهم بتغذية راجعة عن المواقف الصفية

أن مـــن معوقـــات اإلشـــراف ) م٢٠١٠(كمـــا يـــضيف عليـــان، أبـــوريش، ســـنداوي، زيـــدان 

التربــوي دمــج اإلشــراف اإلداري والتربــوي، وعــدم دقــة أســاليب التقــويم الممارســة، وعــدم   

 )٥٤ص.(مشرفين التربويينتنوع أساليب اإلشراف التربوي، وضعف كفاية عدد من ال

وهــذه المعوقــات والمواقــف الــسلبية تحــتم الوقــوف علــى الواقــع وتشخيــصه والعمــل 

على تحسينه وتطويره، ولذا أصدرت وزارة التعلـيم بالمملكـة العربيـة الـسعودية التعمـيم                



 

 
١٧٠

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

 مكاتــب -هـــ  للوقــوف علــى تقــويم  األداء اإلشــرافي ١٢/٣/١٤٣٢ وتــاريخ ٣٢٤٣٦٩٦٣رقــم 

 .بإدارات التعليم-ارات اإلشراف التربوي التعليم وإد

ــى هــذا التقــويم كانــت هــذه الدراســة للتعــرف علــى        تقــويم األداء واقــع وللوقــوف عل

فـي المملكـة   اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشـراف التربـوي بـإدارات التعلـيم      

 .العربية السعودية

 :   تساؤالت الدراسة-١/٣
 : ؤالت اآلتيةتتلخص مشكلة الدراسة في التسا

مــا واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي مــن وجهــة نظــر مــديري اإلشــراف التربــوي فــي      -١

 إدارات التعليم؟

معوقات تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظـر مـديري اإلشـراف التربـوي فـي           ما -٢

 إدارات التعليم ؟

مــا مقترحــات تطــوير تقــويم األداء اإلشــرافي مــن وجهــة نظــر مــديري اإلشــراف      -٣

 في إدارات التعليم ؟التربوي 

هــل توجــد فــروق ذات داللــه إحــصائية لــدى مــديري اإلشــراف التربــوي فــي إدارات      -٤

 الـدورات التدريبيـة فـي    - سنوات الخدمة-المؤهل العلمي (التعليم تعزى للمتغيرات التالية     

 ؟) المشاركة ضمن الفرق الزائرة-صميم العمل الحالي

 :  أهداف الدراسة-١/٤
 : ف علىهدفت الدراسة التعر

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري اإلشراف التربـوي فـي إدارات     - ١

 .التعليم



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧١

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

معوقــات تقــويم األداء اإلشــرافي مــن وجهــة نظــر مــديري اإلشــراف التربــوي فــي    - ٢

 .إدارات التعليم

تقــــديم مقترحــــات لتطــــوير تقــــويم األداء اإلشــــرافي مــــن وجهــــة نظــــر مــــديري  - ٣

 . التعليماإلشراف التربوي في إدارات

 :  أهمية الدراسة-١/٥
 : أبرز جوانب أهمية هذه الدراسة فيما يأتي تركزت

تـــوفير تغذيـــة راجعـــة لجهـــاز الـــوزارة حـــول واقـــع الممارســـات اإلشـــرافية فـــي     -

 .الميدان التربوي، ورأي الميدان عن زيارات مشرفي العموم لهم

 .حل المشكالت التي تواجه الميدان التربوي -

تـي تواجـه المـشرفين ومـديري المـدارس تجـاه تحقيـق العمليـة                تذليل العقبـات ال    -

 .التعليمية

 .تطوير العمليات اإلشرافية على مستوى جهاز الوزارة والميدان التربوي -

 :  حدود الدراسة-١/٦ 
تقــويم األداء اقتــصرت الدراســة علــى التعــرف علــى واقــع     : الحــدود الموضــوعية  •

ألنهـا تكـشف عـن      .وي فـي إدارات التعلـيم     اإلشرافي من وجهة نظر مديري اإلشراف الترب      

مــــدى تحقــــق الفائــــدة المرجــــوة مــــن هــــذا التقــــويم، كــــون عــــددٍ مــــن المــــشاركين هــــم   

المستهدفون من قبـل زمالئهـم، كمـا تؤسـس لمنظومـة الزيـارات اإلشـرافية مـن عـدمها                    

 .مستقبالً، وتزيد من فتح آفاق الشفافية اإلشرافية

مـديري  جميـع   اسـة بحمـد اهللا تعـالى علـى       تم تطبيـق هـذه الدر     : المكانيةالحدود   •

 .اإلشراف التربوي في إدارات التعليم



 

 
١٧٢

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

هـذه الدراسـة بحمـد اهللا تعـالى فـي الفـصل الدراسـي              إجـراء   تـم    :الحدود الزمانية  •

 .هـ١٤٣٤/١٤٣٥العام الجامعي   مناألول

 : مصطلحات البحث-١/٧
 :التقويم •

 وقومتــه فقــام بمعنــى  أقمــتُ الــشيء : فــي مــادة قــوم )م٢٠٠٣( العــربورد فــي لــسان 

االستقامة واعتدال الـشيء واسـتوائه، وقـوّم درأه أي أزال عوجـه، وأقـام الـسلعة وقوّمهـا            

وذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا لو قوّمت لنا؟ أيّ لو سـعّرت لنـا، أيّ                 . أيّ قدّرها 

 ) ٢٢٤ص .(حدّدت لنا قيمتها، فقال عليه السالم اهللا هو المقوّم

ــ  ــ ١٤٠٥(ه الــدمرداش ويُعرّف  � نجـــاح مــن  بلوغــه  مــا تـــم  مدى ديد� "نهاصـــطالحا بــأ ) هـ

ــا تكــون إلــى تحقيقهــا، بحيــث  يــسعى التــي دافـــاأله تحقيــق  المــشكالت ديد� علــى عونً

مـستواها   بقـصد تحـسين العمليـة التعليميـة ورفـع          العقبـات،  معرفـة و  األوضاع وتشخيص

 )١٢٥ص .("على تحقيق أهدافها  ومساعدتها

 :األداء •

 ســجل بالنتــائج المحققــة حيــث يجــسد هــذا الــسجل   "بأنــه) م٢٠٠٤(عرفــه مــصطفى ي

".( السلوك الفعلي للفرد ويشير إلى درجة بلوغ الفرد لألهداف المخططة بكفـاءة وفعاليـة        

 ).٣١٧ص

 :تقويم األداء اإلشرافي •

: تقــويم األداء اإلشــرافي بأنــه ) ٤هـــ، ص١٤٣١اإلدارة العامــة لإلشــراف التربــوي، (تُعــرّف 

يام اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بتشخيص واقع األداء اإلشرافي في الميدان التربوي     ق"



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

ــا وجوانـــب الـــضعف      ــوة لتعزيزهـ ــد جوانـــب القـ بـــشقيه اإلداري والتخصـــصي، وذلـــك بتحديـ

 ". لعالجها، وتفعيل األدوار اإلشرافية ومدى فاعليتها في تطوير بيئات التعلم

يًا، نظرًا لشموليته اإلدارية والفنية، لتطوير اإلشراف       ويتبنى الباحث هذا التعريف إجرائ    

( فــي الميــدان التربــوي باســتخدام أســلوبٍ علمــيً منطلــقٍ فــي توجهــه مــن تحليــل ســوات      

SWOT (ومنظم لإلجراءات الممارسة. 

 :  النظري للدراسةاإلطار •

رة مـن    يتناول اإلطار النظري إبراز أهمية تقويم األداء اإلشرافي مـن خـالل الفـرق الزائـ               

جهاز الـوزارة، والمـسارات لهـذا الـنمط مـن التقـويم، واسـتعراض آليـات وإجـراءات تنفيـذ                     

 . تقويم األداء اإلشرافي

 :أهمية تقويم األداء اإلشرافي

ــوير والتحـــسين؛ فيـــذكر الخطيـــب،     ــرافي مـــن مرتكـــزات التطـ ــويم األداء اإلشـ  إن تقـ

شـراف التربـوي، وآثارهـا الناتجـة        بأن تقـويم المـردود لعمليـة اإل       ) م١٩٨٤(والخطيب، والفرح 

ــه، والطــرق التــي         علــى جوانــب العمليــة التعليميــة التعلميــة، تــؤدي إلــى الحكــم علــى فعاليت

 )٨٦ص .(تسهم في رُقيه وحل مشكالته اإلدارية والتربوية

وتبـــرز أهميـــة هـــذا النـــوع مـــن التقـــويم كمـــا أوردتـــه اإلدارة العامـــة لإلشـــراف التربـــوي 

 :كما يلي ) هـ١٤٣١(

دعم االستـــشاري لإلشـــراف التربـــوي فـــي الميـــدان فـــي تبنـــي توجهـــات اإلدارة الـــ .١

 . العامة لإلشراف التربوي المنبثقة من التوجهات العامة للوزارة

 . تطوير األداء اإلشرافي في ضوء نتائج التقويم .٢



 

 
١٧٤

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

عالجيــة بمــا يعــزز دور اإلشــراف التربــوي فــي الميــدان  -اتخــاذ اإلجــراءات وقائيــة .٣

 .بكفاءة وفاعلية

ــا المتابعـــة     .٤ تأســـيس قاعـــدة معلومـــات إشـــرافية إلكترونيـــة يمكـــن مـــن خاللهـ

 .والرصد لمستوى اإلنجاز لألداء اإلشرافي وإعداد البرامج اإلشرافية في الوزارة في ضوئها

التواصـــــل المـــــستمر بـــــين اإلشـــــراف التربـــــوي فـــــي الـــــوزارة وإدارات التربيـــــة        .٥

 )٤ص.(والتعليم

اء الفنـي التخصـصي، واإلداري بتحديـد جوانـب          ويتبين مما سبق أن تشخيص واقع األد      

القوة لتعزيزها وجوانب الـضعف لعالجهـا، وتفعيـل األدوار التخصـصية يعـد منطلقًـا رئيـسًا                  

وأن التطـــوير اإلشـــرافي يـــتم فـــي ضـــوء هـــذا التقـــويم، كمـــا يؤســـس . لنجـــاح هـــذا التقـــويم

نـه ينقـل الخبـرات     لمنطلقات تربوية جديدة ويقلل الهدر سـواءً كـان فـي الوقـت أو المـال أل                

 .االستشارية في جهاز الوزارة إلى الميدان ويوظفها بما يالئم واقع البيئة التربوية

 :المشاركون في تقييم عملية اإلشراف التربوي
بــأن تقيــيم عمليــة اإلشــراف التربــوي ليــست عمــالً  ) م٢٠١٢( يــشير الــسخني، والزعبــي

 :فرديًا، وإنما يشارك فيها كالً من

 . تقويم المشرف الذاتي)٢.   المعلم )١

مـن خـالل  المؤشـرات التاليـة         : تقييم اإلشراف التربوي من قبل المشرفين عليـه        )٣

 )١٧٥ص .(تحصيل الطالب، البرامج المدرسية، رضى المعلمين

ويتبــين مــن هــذه األنمــاط أن الــنمط الثالــث هــو محــور الدراســة الحاليــة، ويعتبــر مرحلــة 

كمــا أنــه مــرتبط بالتقــارير اإلشــرافية مــن الميــدان        أعلــى مــن المــرحلتين األولــى والثانيــة،     

 .التربوي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :مسارات تقويم األداء اإلشرافي
  انتهجت وزارة التعليم في تقويم األداء اإلشرافي مسارين

 ):٨هـ، ص ١٤٣١اإلدارة العامة لإلشراف التربوي، (بأهدافهما ومهامهما، وفق اآلتي
المسار 
ار المس األقسام الفنية التخصصية األول

 الثاني
إدارات اإلشراف التربوي 

 ومكاتب التعليم

الهدف 
 العام

تقـــويم األداء اإلشـــرافي فـــي  
 األقسام الفنية التخصصية

الهدف 
 العام

ــرافي   ــويم األداء اإلشـــ تقـــ
فــــــــي إدارات اإلشـــــــــراف  
 التربوي ومكاتب التعليم

 المهمة

زيارات فنية لتشخيص واقع    
األداء اإلشرافي في األقسام    

صــصية وفــق أداة  الفنيــة التخ
تقـــويم مـــن إعـــداد األقـــسام 
الفنيـــــة حـــــسب متطلبـــــات    

 وبرامج كل قسم

 المهمة

ــة لتـــشخيص   ــارات فنيـ زيـ
واقــع األداء اإلشــرافي فــي  
ــوي   إدارات اإلشــراف الترب
ومكاتــــب التعلــــيم وفــــق  
ــداد    ــن إعـــ ــويم مـــ أداة تقـــ
فريــق التقــويم فــي اإلدارة  
 العامة لإلشراف التربوي

 مـــــشرف تربـــــوي مـــــن كـــــلاألسلوب
 األسلوب تخصص

 ) ٤-٣( فريـــــــــــــق مـــــــــــــن 
مـــــــــــــشرفين ممثلـــــــــــــين 
لتخصــــــــــصات مختلفــــــــــة 
ــديري   ــشاركة مــــــــــ بمــــــــــ
إشراف تربوي من إدارات    

 التعليم

فترة 
 التنفيذ

الفــصل األول مــن كــل عــام    
 دراسي

وتبــــدأ مــــن العــــام الدراســــي  
  هـ١٤٣٢/١٤٣٣القادم 

فترة 
 التنفيذ

الفــــصل الثــــاني مــــن كــــل 
 عام دراسي

وتبــدأ مــن العــام الدراســي 
  هـ١٤٣١/١٤٣٢لحالي ا

 تقرير األقسام الفنية المخرجات

 

 تقرير فرق التقويمالمخرجات

    

األقـسام التخصـصية، وإدارات     ( يرى الباحث أن الـوزارة ركـزت علـى هـذين المـسارين            

ــيم   ــوي ومكاتـــب التعلـ ــراف التربـ ــربط    ) اإلشـ ــة الـ ــل، ومرحلـ ــة الوصـ ــا يـــشكالن حلقـ ألنهمـ



 

 
١٧٦

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

نــت خطــة عمــل تنفيذيــة محــددة بفتــرة زمنيــة للفريــق    بالمــدارس والمعلمــين، كمــا انهــا ب 

المباشــر، واســتهدفت الجوانــب الفنيــة اإلشــرافية، وتميــزت بوجــود أداة تقــويم مــستقلة     

: والمساران يعمـالن فـي ضـوء مـدخل الـنظم          . حتى تكشف جوانب التخصصية اإلشرافية    

 .مدخالت، عمليات، مخرجات

 : آليات وإجراءات التنفيذ
آلية لتنفيذ هـذا التقـويم اإلشـرافي مـن        ) هـ١٤٣١(مة لإلشراف التربوي  طبقت اإلدارة العا  

 :خالل اآلتي

االجتمــاع مــع مــدير التربيــة والتعلــيم ومــدير اإلشــراف التربــوي ورئــيس القــسم       .١

 . الفني لتوضيح أهداف الزيارة وخطتها

زيــارة األقــسام الفنيــة ومكاتــب التعلــيم لالطــالع علــى خططهــم وبــرامجهم          .٢

 . ومنجزاتهم

ارة عينة من مشرفي التخصص في مكاتب التعليم، وعدد من مـديري مكاتـب    زي .٣

 . التعليم لالطالع على خططهم وبرامجهم ومنجزاتهم

 . زيارة عينة من المدارس لتشخيص واقع بيئات التعلم .٤

 . االجتماع بجميع مشرفي التخصص ومناقشتهم في نتائج الزيارة .٥

 . زيارة والتوصيات المنبثقة عنهااالجتماع بالقيادات واطالعهم على نتائج ال .٦

االتفاق مع القسم المختص في الميدان على برامج التطوير والتحسين في ضوء        .٧

 . نتائج التقويم

ــدان فــي إعــداد خطــة لتطــوير جوانــب          .٨ التنــسيق مــع القــسم المخــتص فــي المي

 . وتزويد اإلدارة العامة لإلشراف التربوي بنسخة منها- إن وجدت-القصور



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 )٨ص.(ذ الخطة وتقويمهامتابعة تنفي .٩

 ويتبــين ممــا ســبق أن تقــويم األداء اإلشــرافي الــذي قامــت بــه اإلدارة العامــة لإلشــراف  

التربــوي تــم وفــق خطــط منظمــة ووفــق فتــرات زمنيــة محــددة، كمــا حرصــت علــى تلمــس    

الحاجـــات والوقـــوف علـــى الواقـــع اإلشـــرافي فـــي الميـــدان، وهـــذه الدراســـة تستـــشف رأي  

 . لفرق الزائرة وإبداء مرئياتهم النظرية واإلجرائيةالمستفيدين من هذه ا

 : الدراسات السابقة

 :تمهيد -
 يتناول هذا الجزء عرض ألبرز الدراسات الـسابقة التـي لهـا عالقـة باإلشـراف التربـوي،                

وتقويم األداء اإلشرافي أو بهما معًا، والتي تطرح قـضايا إجرائيـة ممارسـة فـي الميـدان مـن              

 اإلشرافية، ولتعدد هذه الدراسات فقد تم ترتيبها إلى دراسات محلية،    أجل تطوير العملية  

 :وعربية، وأجنبية وفقًا لتطبيقها الزمني من األقدم إلى األحدث

 :الدراسات المحلية: أوالً

 .تقويم األداء اإلشرافي: بعنوان) م٢٠٠٢(دراسة السهلي  -

شرفه والكـشف عـن     وهدفت إلى بناء أداة يستشرف من خاللها رأي المعلم تجـاه مـ            

. جوانب الضعف في الممارسات اإلشرافية، ومن ثم معالجتها من قبـل المـشرف التربـوي              

وأوصـى فـي ورقتـه البحثيـة بـاطالع المـشرفين والمعلمـين              . وكانت االستبانة أداة للدراسـة    

علــى البرنــامج قبــل تطبيقــه، وســرية االســتجابات، وإجــراء التقــويم فــي وقــت مناســب مــن   

 أو العام الدراسي، وتوزيعها يكون من خارج إطـار اإلشـراف التربـوي، مـع                الفصل الدراسي 

 .التأكد من توافر القوى العاملة المناسبة والوقت والتسهيالت



 

 
١٧٨

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

واقع ممارسة المشرفين التربويين مهامهم : بعنوان) م٢٠٠٤(دراسة الغامدي  -

 .الفنية بمنطقة الباحة التعليمية

 المشرفين التربويين مهامهم الفنية بمنطقـة  وهدفت إلى التعرف على واقع ممارسة 

. الباحة التعليمية، والكشف عن الصعوبات التي تحد من فاعلية ممارستهم لتلك المهام           

ــا ) ٦٤(واســتخدم الباحــث المــنهج المــسحي، وقــام بتطبيــق االســتبانة علــى     مــشرفًا تربويً

لمـشرفين التربـويين    وتوصلت إلـى أن ا    . معلمًا) ٣٠٧٧(معلمًا من مجتمعهم ألصلي     ) ٧٢٣(و

يمارسون مهامهم الفنية بدرجة كبيرة، في حين يرى المعلمون أنهم يمارسونها بدرجة            

متوسطة  ويوصي الباحث بالمتابعة المستمرة ألعمال المشرفين التربويين، والتحقق مـن            

 .ممارستهم للمهام الفنية

 :الدراسات العربية: ثانيًا

ت معلمــي الــصفوف الثالثــة األولــى مــن اتجاهــا: بعنــوان) م١٩٩١(دراســة شــتيوي  -

 .التعليم األساسي نحو وسائل االتصال اإلشرافية في شمال األردن

وهدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي نحـو             

وطبــق الباحــث المــنهج المــسحي الوصــفي، . وســائل االتــصال اإلشــرافية فــي شــمال األردن

ــتبانة أدا ــا علــــى مجتمــــع مــــن   واالســ معلــــم ومعلمــــة بطريقــــة  ) ٣٠٠(ةً للدراســــة، وطبقهــ

وأوضــحت نتــائج الدراســة أن أكثــر األســاليب اإلشــرافية شــيوعًا هــي الزيــارات     . عــشوائية

 .  الصفية

تقــويم التوجيــه التربــوي لــدى موجهــات  : بعنــوان) م٢٠٠٣(دراســة عبــد الخــالق  -

 .ومعلمات التربية الرياضية بمملكة البحرين



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٧٩

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

مفهومـه وأهدافـه ومبادئـه،    : إلى التعرف على واقع التوجيـه التربـوي مـن حيـث       وهدفت  

والتعـــرف علـــى أكثـــر األســـاليب المتبعـــة فـــي عمليـــة التوجيـــه التربـــوي، والتعـــرف علـــى           

واســتخدمت الباحثــة المــنهج   . المــشكالت المهنيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة واإلداريــة    

مـــن ) ١٥(فقـــرة علـــى ) ١١١(كونـــت مـــن الوصـــفي المـــسحي، كمـــا قامـــت بتطبيـــق اســـتبانة ت

وتوصلت إلى أن التوجيـه   . من معلمات التربية الرياضية بمملكة البحرين     ) ٢٨١(الموجهات و 

التربــوي ال يتــسم بالمرونــة مــع المواقــف المختلفــة، وال يراعــي الفــروق الفرديــة، ويفتقــر إلــى  

الباحثــة بتكثيــف وأوصــت . الوضــوح والتجديــد، وأكثــر األســاليب اســتخدامًا هــي المالحظــة  

اللقــاءات الدوريــة المــشتركة بــين الموجهــات والمعلمــات ومعرفــة المــشكالت والعمــل     

 .على حلها، والتعاون بين الوزارة وقسم التربية الرياضية بجامعة البحرين

درجـة االلتـزام بالـشفافية اإلداريـة فـي وزارة           : بعنـوان ) م٢٠٠٧(دراسة الطشة    -

 . نظر العاملين فيهاالتعليم في دولة الكويت من وجهة

وهـدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علـى درجــة االلتــزام بالــشفافية اإلداريــة فــي وزارة   

التعليم فـي دولـة الكويـت مـن وجهـة نظـر العـاملين فيهـا، وتـم تطبيـق المـنهج المـسحي،                         

ــة مـــن      ــة الدراسـ ــتبانة، وتكونـــت عينـ ــام بتطبيـــق االسـ ــة  ) ٣٨٠(وقـ ــارهم بطريقـ تـــم اختيـ

 النتــائج أن درجــة االلتــزام بالــشفافية اإلداريــة متوســطة للمجــاالت       وأظهــرت. عــشوائية

ولــألداة ككــل، وأوصـــى بالعمــل علــى رفـــع درجــة االلتــزام بالـــشفافية اإلداريــة فـــي وزارة        

 .التعليم في الكويت

أنمـــوذج مقتـــرح لتطـــوير نظـــام اإلشـــراف  : بعنـــوان) م٢٠٠٧(دراســـة العجمـــي  -

 .االتجاهات المعاصرةالتربوي في دولة الكويت في ضوء الواقع و



 

 
١٨٠

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

وهــدفت إلــى التعــرف علــى واقــع التوجيــه التربــوي فــي دولــة الكويــت مــن وجهــة نظــر      

الموجهين التربـويين، والمعلمـين، وتقـديم أنمـوذج مقتـرح لتطـوير نظـام التوجيـه التربـوي،            

معلماً، وتم استخدام المنهج المـسحي      ) ٩٢٥(موجهاً و ) ٣٠٠(وتكونت عينة الدراسة من     

ــفي، وا ــام       الوصـ ــوير نظـ ــرح لتطـ ــوذج مقتـ ــاء أنمـ ــث ببنـ ــام الباحـ ــاس، وقـ ــتبانة أداةً للقيـ السـ

اإلشراف التربوي، وتوصلت الدراسة إلى أن واقع اإلشراف التربـوي فـي دولـة الكويـت تميـز                 

ــاليب     بدرجـــة متوســـطة فـــي تـــوافر الكفايـــات المهنيـــة للمـــشرفين فـــي ممارســـتهم ألسـ

االلتــزام بأســس اختيــار المــوجهين، وقــدم اإلشــراف، بينمــا تميــز الواقــع بدرجــة عاليــة فــي 

وأوصـــى الباحـــث بـــضرورة تـــوافر الحـــد الكـــافي . الباحـــث أنموذجًـــا لتطـــوير نظـــام التوجيـــه

للكفايات المهنية للموجهين عند تعيينهم، واسـتبدال اسـم التوجيـه باإلشـراف التربـوي،       

 .وتخصيص مراكز خاصة مجهزة تقنياً، وتكنولوجياً للتدريب في كل منطقة

دراسـة تقويميـة للمالحظـات التربويـة        : بعنـوان ) م٢٠١١(اسة خمش والزيـون     در -

المدونة في سجل زيارات المشرفين التربويين لمعلمي االجتماعيات في مديريات التربية 

 .والتعليم في عمان

وهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى درجـــة تـــوافر معـــايير الـــصياغة اإلجرائيـــة فـــي مالحظـــات   

المدرســــة لتوثيــــق الفعاليــــات اإلشــــرافية لمعلمــــي     المــــشرفين التربــــويين فــــي ســــجل    

االجتماعيــات للمرحلــة الثانويــة فــي مــديريات التربيــة والتعلــيم فــي عمــان، وطبقــا المــنهج      

الوصفي المسحي، واستخدما الوثائق والسجالت وسيلةً لجمع المعلومات، وقام الباحثان          

بــرز مــا توصــلت إليــه    م، وأ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقريــر زيــارة صــفية خــالل العــام     ) ١٠٣(باســتخدام 

ــة، وأن      ــان بدرجـــة مرتفعـ ــاء اإلمالئيـــة والنحويـــة كـ ــايير الخلـــو مـــن األخطـ الدراســـة أن معـ

المعــايير ذات قيمــة تربويــة، وأن أكثــر المجــاالت التــي يركــز عليهــا المــشرفون هــو مجــال      
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وأوصــت بأهميــة وجــود معــايير متفــق عليهــا بــين المــشرفين أثنــاء  . تنفيــذ الــتعلم والتعلــيم

 .لزيارات والبعد عن الشخصنةتكرار ا

واقـع ممارسـة المـشرفين      : بعنـوان ) م٢٠١٢(دراسة مقابلة، وخاطر، والطراونـة       -

التربويين لصنع القرار التربوي في ضوء أداء مهامهم الفنية واإلداريـة فـي محافظـة عمـان           

 .في األردن

وهــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع ممارســة المــشرفين التربــويين لــصنع     

القرار التربوي في ضوء أداء مهامهم الفنية واإلدارية في محافظة عمان فـي األردن، وطبـق         

ــى        ــاحثون االســتبانة، وطبقــت عل مــشرفًا ) ١٥٠(المــنهج الوصــفي المــسحي، واســتخدم الب

ومشرفة فـي محافظـة عمـان، وأبـرز مـا توصـلت إليـه الدراسـة هـم أن ممارسـة المـشرفين                 

ــوي بــشكل عــام    ــصنع القــرار الترب ــة للمــشرفين    .  منخفــضةل وأوصــت بعقــد دورات تدريبي

 .التربويين في مجال صناعة القرار التربوي

أنموذج مقترح لتقويم األداء اإلشرافي لمشرفي      : بعنوان) م٢٠١٢(دراسة هندي    -

 .التربية اإلسالمية في األردن

بية وهدفت هذه الدراسة إلى بناء أنموذج مقترح لتقويم األداء اإلشرافي لمشرفي التر           

اإلســـالمية فـــي األردن مـــن وجهـــة نظـــر مـــشرفي ومعلمـــي التربيـــة اإلســـالمية، ومـــديري          

المـــدارس، ورؤســـاء أقـــسام التـــدريب والتأهيـــل واإلشـــراف التربـــوي، واســـتخدم الباحـــث  

فقرة، على مجتمع الدراسة الذي تكون      ) ٨٠(المنهج المسحي، وطبق استبانة مكونة من       

) ١٧٠(مـشرف ومـشرفة تربيـة إسـالمية، و        ) ٣٠(ة، و معلم ومعلمـة تربيـة إسـالمي      ) ٢٧٥(من  

أن درجـــة : وأبـــرز مـــا توصـــلت إليـــه الدراســـة . رئـــيس ورئيـــسة قـــسم اإلشـــراف والتـــدريب 

ممارسة مشرفي التربية اإلسالمية في األردن للعناصر التابعة لمجال الكفايـات اإلشـرافية       



 

 
١٨٢

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

مج ودورات تدريبيـة  جاء بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بضرورة قيام الوزارة بعقد برا     

 .متطورة قائمة على الكفايات واألساليب اإلشرافية

 :الدراسات األجنبية: ثالثًا

 A study of the roles of central office'' : (١٩٩٠) Hitch   دراســة -

instructional supervision inrestructured elementary school''  

 في شمال كارولينا، وطبقـت علـى ثـالث    هدفت إلى التعرف على دور المشرف التربوي      

ــة  ــاطق تعليميـ ــة     . منـ ــة الدراسـ ــملت عينـ ــة، وشـ ــتبانة أداة للدراسـ ــتخدمت االسـ ) ٤٧(واسـ

دور المـشرف التربـوي قـد تحـول مـن البيروقراطيـة             : وتوصلت إلـى أن     . معلمًا) ٩٠(مشرفًا، و 

علمـين، وان   إلى المشاركة، وأصبح ينظر إلى المشرفين التربويين كداعمين للمديرين والم         

المنــاطق التعليميــة لــم تقــدم للمــشرفين أي خــدمات تطويريــة تــساعدهم علــى ممارســة    

 .دورهم الجديد

  Ormston, Michael; Brimblecombe, Nicola & Show Marian دراسة -

)(١٩٩٥: ''Inspection and change: Help or hindrance  for  the classroom  

teacher'' 

. تعرقلــه الــصف أم معلــم والتغييــر  تــساعد عمليــة التفتــيش وهــدفت إلــى معرفــة هــل 

وأجريــت فــي بريطانيــا حــول اإلشــراف التربــوي والتغييــر وفيمــا إذا كانــت عمليــة اإلشــراف  

معلـم  ) ٨٠٠(وتكون المجتمـع مـن      . تساعد في تطوير المعلم أو عائقًا ومانعًا ألدائه الصفي        

ة، فــور االنتهـاء مــن زيــارتهم صــفيًا،  مدرســة ثانويــة بتعبئـة اســتبانة خاصــ ) ٣٥(يعملـون فــي  

. حيــث قــدموا معلومــات حــول خبــراتهم وإدراكهــم واســتجاباتهم نحــو الزيــارات الــصفية

يــرى المعلمــون أن بعــض المــشرفين متعــاونون ويــساعدونهم فــي       : وكــان مــن نتائجهــا  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٣

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

وأن بعـض المعلمـين ال يتلقـون تغذيـة راجعـة عـن الزيـارات        . تحسين ممارساتهم الصفية 

 التــي يقــوم بهــا المــشرفون التربويــون، وإن قــدمت لهــم فإنهــا ضــعيفة، وال يــستفاد  الــصفية

 مــن عينــة الدراســة يميلــون إلــى تغييــر ســلوكهم التعليمــي الــصفي بعــد       %٣٨وأن . منهــا

  ال يميلــون إلــى تغييــر ســلوكهم التعليمــي بعــد      %٤١٫٤الزيــارة الــصفية، وفــي المقابــل أن    

 .زيارتهم الصفية

  Ehren, M C; M; Altrichter, H; Mcnamara, G; O'hara, J  دراسـة  -

(٢٠١٣) : "Impact of school inspections on improvement of schools--

describing assumptions on causal mechanisms in six European countries" 

 - المــدارس  تحــسين  علــى  المــدارس علــى  التفتــيش  وهــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر    

ــ افتراضــات ــة دول ســت يف ــرا، (أوروبي ــدا، إنجلت ــدا،  هولن ــسويد، إيرلن ــة النمــسا، ال  الجمهوري

ــشيكية ــه ). التـ ــم أنـ ــة رئيـــسة أداة بحكـ ــز لمراقبـ ــدارس وتعزيـ ــتخدمت. المـ ــة  اسـ الدراسـ

 نظريـات  "بنـاء  إلعـادة  وثيقـة  وتحليـل  التفتـيش،    المقابلة أداة للدراسة، وذلك مع مسؤولي     

 المـــدارس علـــى التفتـــيش بـــشأن آليـــات ربـــط تافتراضـــا أي" (برنـــامج التفتـــيش المدرســـي

 فـي  والتعلـيم  التربية المفتشية وذلك من  ) والتعلم التدريس تحسين من المرجوة بالنتائج

 معرفـة  أجـل  مـن  االفتراضـات  هـذه  فـي  واالخـتالف  التشابه  وأوجه . الست األوروبية البلدان

 أن المتوقـع  مـن  تـي ال المـدارس  علـى  التفتـيش  خـصائص  وبخاصـة  للتفتـيش  المتوقـع  التأثير

 المـدارس  مـديري  التفتـيش ركـزت علـى تحفيـز     وتوصـلت إلـى أن معظـم أطـر     . فعالة تكون

 إلجـراءات  تـسعى  المـدارس  المدرسـة، وأن   في والتعلم التعليم لتحسين القدرات بناء إلى

 عليـــه وافـــق الـــذي الجـــودة ضـــمان نظـــم مثـــل (والهياكـــل والقواعـــد القياســـية التـــشغيل

 المـدارس  وضـعف اسـتقالل   . والمعـايير  التفتيش لتوقعات المطابقة ىمد إلظهار) التفتيش



 

 
١٨٤

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

ــا المدرســـية إدارة عـــن المـــسؤولية مـــن مزيـــدًا المـــدارس  مـــنح-  اســـتجابةً أكثـــر وجعلهـ

لتحـــسين  الراجعـــة التغذيـــة تـــستخدم وأن المـــدارس.  -البيئـــة وإمكانـــات الحتياجـــات

 تدريــسهم لتغييــر اســتعداد علــى ليــسوا المعلمــين مــن الممارســات التعليميــة، وأن العديــد

ــد ــيش بعـ ــادة  . التفتـ ــى أن القيـ ــدت علـ ــة وأكـ ــشروط  التحويليـ ــن الـ ــة مـ ــتعلم المهمـ ــي  للـ فـ

 .المؤسسات التعليمية

 ;Badah, Ahmad; AL-Awawdeh, Amal; Akroush, Lubnaدراسـة   -

Shobaki, AL Nayfah.(٢٠١٣)." Difficulties Facing The Educational 

Supervision Processes In The Public Schools Of The Governorate Of  

Jarash Directorate Of Education". 

 فـــي التربـــوي اإلشـــراف عمليـــات تواجـــه التـــي الـــصعوبات وهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى 

ــدارس ــة المـ ــة الحكوميـ ــة التابعـ ــة لمديريـ ــيم التربيـ ــي والتعلـ ــة فـ ــاألردن  محافظـ ــرش بـ  .جـ

 فـي  ومـديرة  مـديرًا ) ١٤٣( مجتمع الدراسة من     وتكون .واستخدمت االستبانة أداة للدراسة   

 عمليــات تواجــه الــصعوبة متوسـطة  درجــة وجــود عــن وكــشفت النتـائج . جــرش محافظـة 

 والـصعوبات  عاليـة،  األولـى بدرجـة    احتلـت المرتبـة    المالية وأن الصعوبات . التربوي اإلشراف

ــرًا متوســطة، بدرجــة المرتبــة الثانيــة  فــي التقنيــة  بدرجــة داريــةاإل جــاءت الــصعوبات  وأخي

 للمــشرفين والمهنيــة الماليــة الحــوافز بالعمــل علــى تخــصيص البــاحثون وأوصــي. متوســطة

فــي اإلشــراف، وتعزيــز   المعاصــرة االتجاهــات حــول عمــل وورش وعقــد دورات التربــويين،

 الخبـرات  تبـادل  خـالل  مـن  المـدارس  ومديري التربويين المشرفين بين التواصل اإللكتروني 

 .والمعلومات



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ١٨٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 : يق على الدراسات السابقةالتعل
ه علـى الـرغم مـن اتفـاق الدراسـة           يُلحظ من خـالل اسـتعراض الدراسـات الـسابقة أنـ            

الحالية مع معظـم الدراسـات الـسابقة فـي المجـال، وهـو مجـال األداء اإلشـرافي وتقويمـه،                     

ومــع معظمهــا فــي المــنهج وهــو المــنهج الوصــفي المــسحي واألداة وهــي االســتبانة إالّ أنهــا    

إلـى   هـذه الدراسـة      هـدفت حيث  لف معها في الهدف ومع معظمها في مجال التطبيق،          تخت

التعرف على واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مـديري إدارات اإلشـراف التربـوي            

إلـى بنـاء   ) م٢٠٠٢(الـسهلي  دراسـة  بينمـا هـدفت     بإدارات التربيـة التعلـيم فـي وزارة التربيـة،           

إلـى تقـويم التوجيـه      ) م٢٠٠٣(عبـد الخـالق     دراسـة   وهـدفت   ،  داءأداة استشرافية لتقويم األ   

 كانـت فـي الممارسـات الميدانيـة         )م٢٠٠٤(ة الغامـدي    دراسـ التربوي في مملكة البحـرين، و     

ــوي، بينمــا الطــشة         ــة لعمــوم مــديري اإلشــراف الترب  م٢٠٠٧ (فــي الباحــة، والدراســة الحالي

  )م٢٠٠٧ (ودراســة العجمــي. ويـت كانـت فــي مجـال الــشفافية وااللتــزام بهـا فــي دولــة الك   )

. فقــد اتفقــت مــع الطــشة فــي المكــان، واختلفــت ببنــاء أنمــوذج مقتــرح لإلشــراف التربــوي     

 فقــد ركــزت علــى ســجل زيــارات المــشرفين التربــويين   )م٢٠١١(ودراســة خمــش والزيــون  

ــاألردن، ودراســــة مقابلــــة وآخــــرون   ــرار فــــي الممارســــات   )م٢٠١٢(بــ ، فاهتمــــت بــــصنع القــ

فبنـت أنمـوذج لتقـويم األداء اإلشـرافي لمـشرفي           ) م٢٠١٢(خيرًا دراسة هندي    اإلشرافية، وأ 

ــا دراســـة . التربيـــة اإلســـالمية فـــي األردن  فهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى دور  ) (١٩٩٠,Hitchأمـ

ــا، ودراســة      ــوي فــي شــمال كارولين  فقــد ١٩٩٥,Ormston and others)(المــشرف الترب

وهـدفت  . تعرقلـه  الـصف أم  معلـم  غييـر والت هدفت إلى معرفة هل تـساعد عمليـة التفتـيش       

 علــى المــدارس علــى التفتــيش إلــى التعــرف علــى أثــر ) ٢٠١٣,Ehren and others(دراســة 

 الــسويد، إيرلنــدا، هولنــدا، إنجلتــرا،(أوروبيــة  دول ســت فــي افتراضــات - المــدارس تحــسين



 

 
١٨٦

واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

 فهــدفت إلــى  ) ٢٠١٣,Badah and others(، أمــا دراســة  )التــشيكية الجمهوريــة النمــسا،

 الحكوميــة المــدارس فــي التربــوي اإلشــراف عمليــات تواجــه التــي الــصعوبات التعــرف علــى

 .جرش باألردن محافظة في والتعليم التربية لمديرية التابعة

 : الدراسات السابقة من الباحثة أوجه استفاد@ 
 : فيما يأتي الدراسات تلك من تمثلت استفادة الباحث

 . سةلدرالهذه االنظري  اإلطار بناء  -

 .  اختيار المنهج المناسب للدراسة -

تقــويم واقــع بعبــارات محــور   يتعلــق فيمــا) االســتبانة(بنــاء وتــصميم أداة الدراســة    -

األداء اإلشــرافي مــن وجهــة نظــر مــديري إدارات اإلشــراف التربــوي بــإدارات التعلــيم فــي          

 . راستهالمملكة العربية السعودية في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لد

@ @ @ 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 .تمهيد. ١

يتناول هذا الفصل إيـضاحاً لمـنهج الدراسـة المتبـع، وكـذلك تحديـد مجتمـع الدراسـة،                   

ووصــف خــصائص أفــراد الدراســة، ثــم عرضــاً لكيفيــة بنــاء أداة الدراســة والتأكــد مــن صــدق  

ئية التي اسـتخدمت فـي تحليـل    ، وأساليب المعالجة اإلحصا)االستبانة(وثبات أداة الدراسة    

 .البيانات اإلحصائية

 .الدراسة منهج .٢

مة هذا المنهج لهذا النـوع مـن        ءاستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي؛ نظراً لمال      

الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كمـا توجـد فـي الواقـع وتهـتم بوصـفها وصـفاً                   الدراسات و 

راً كمياً فالتعبير الكيفي يـصف لنـا الظـاهرة ويوضـح             ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبي      ،دقيقاً

 أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقميـاً يوضـح مقـدار هـذه الظـاهرة أو حجمهـا        ،خصائصها

 ،)١٩١ ص،م٢٠٠٣ ،وآخــرون ،عــدس" (ودرجــات ارتباطهــا مــع الظــواهر المختلفــة األخــرى   

ــرتبط بظــاه    ) م٢٠٠٣العــساف، (ويعــرف  ــه مــنهج ي رة معاصــرة بقــصد  المــنهج الوصــفي بأن

 .وصفها وتفسيرها

األقـسام الفنيـة التخصـصية،      ( وذلك من خالل دراسة واقع تقـويم األداء اإلشـرافي لـــ             

والــذي تــم تنفيــذه مــن قبــل اإلدارة العامــة      ) وإدارات اإلشــراف التربــوي ومكاتــب التعلــيم   

 بهذا التقويم،   بعد الوقوف على التعاميم واللوائح الخاصة     . لإلشراف التربوي بجهاز الوزارة   

 التــي بينــت واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي،  ومعوقــات هــذا - االســتبانة–لبنــاء أداة الدراســة 

التقـــويم، ومقترحـــات تحـــسين هــــذا التقـــويم، بـــصياغة عبــــارات تـــصف واقـــع التقــــويم،        

ومعوقاته، ومقترحات التحسين، وتحويلها كميًا بوضـع مقـاييس تحـدد فئـة الموافقـة مـن                
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 غيــر موافــق  - غيــر موافــق - موافــق -موافــق بدرجــة كبيــرة  (  ربــاعيعــدمها، بمقيــاس 

 .والكشف عن الفروق بين استجابات أفراد الدراسة).بدرجة كبيرة

 .الدراسة مجتمع .٣

 تكوّن مجتمع الدراسة مـن جميـع مـديري إدارات اإلشـراف التربـوي بـإدارات التعلـيم             

اً، حيــث تــم توزيــع أداة الدراســة  مــدير) ٤٥(بالمملكــة العربيــة الــسعودية، والبــالغ عــددهم  

 ). %٦٦٫٧(استبانة، أي بنسبة ) ٣٠(عليهم جميعاً، استرجع الباحث منها 

 . الدراسة خصائص أداة. ٥

 :يتصف أفراد الدراسة بالعديد من الخصائص الشخصية والوظيفية كما يلي

  المؤهل العلمي-١

 )١(جدول رقم 

 لعلميتوزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل ا
 النسبة المئوية التكرارات المؤهل العلمي
 ٦٣٫٣ ١٩ بكالوريوس

 ٣٦٫٧ ١١ ماجستير فأعلى
 ١٠٠٫٠ ٣٠ اإلجمالي

توزيــع أفــراد الدراســة وفقــاً لمتغيــر المؤهــل العلمــي، حيــث إن  ) ١(يوضــح الجــدول رقــم 

مـــــؤهلهم العلمـــــي ) %٦٣٫٣(مـــــديرًا بنـــــسبة ) ١٩(النـــــسبة األكبـــــر مـــــن أفـــــراد الدراســـــة 

مــؤهلهم العلمــي ماجــستير  ) %٣٦٫٧(مــديرًا بنــسبة ) ١١(لوريوس، فــي حــين أن هنــاك  بكــا

 . فأعلى

  سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف التربوي-٢
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 )٢(جدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف التربوي
سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف 

 سبة المئويةالن التكرارات التربوي
 ٥٦٫٧ ١٧  سنوات١٠ إلى أقل من ١من 

 ٤٣٫٣ ١٣  سنوات فأكثر١٠
 ١٠٠٫٠ ٣٠ اإلجمالي

مــديرًا ) ١٧(أن مــا يزيــد علــى نــصف أفــراد الدراســة    ) ٢(يتــضح مــن خــالل الجــدول رقــم    

تتراوح سنوات خدمتهم في إدارة اإلشراف التربـوي، فـي حـين أن هنـاك        ) %٥٦٫٧(بنسبة  

 ). سنوات فأكثر١٠(خدمتهم في اإلشراف التربوي ) %٤٣٫٣(مديرًا بنسبة ) ١٣(

 : عدد الدورات التدريبية في صميم العمل الحالي خالل العامين الماضيين-٣

 )٣(جدول رقم 

توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير عدد الدورات التدريبية في صميم العمل الحالي خالل 

 العامين الماضيين
 النسبة المئوية تكراراتال عدد الدورات التدريبية

 ١٣٫٣ ٤ ال يوجد
 ٢٠٫٠ ٦ دورة واحدة
 ٦٦٫٧ ٢٠ أكثر من دورة
 ١٠٠٫٠ ٣٠ اإلجمالي

توزيع أفـراد الدراسـة وفقـاً لمتغيـر عـدد الـدورات التدريبيـة فـي              ) ٣(يوضح الجدول رقم    

 )%٦٦٫٧(مـديرًا بنـسبة   ) ٢٠(صميم العمل الحالي خالل العامين السابقية، حيث إن هنـاك           

حصلوا على أكثر من دورة تدريبية، مما يـدل علـى أن أكثـر أفـراد الدراسـة مـن ذوي الخبـرة               

اإلشرافية ذات التطوير المهني التي تعزز خبراتها من خالل البرامج التدريبية، فـي حـين أن                 
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مـديرين  ) ٤(حصلوا على دوره واحدة، وفي األخير هناك ) %٢٠٫٠(مديرين بنسبة  ) ٦(هناك  

لــم يحــصلوا علــى أيــة دورات تدريبيــة فــي عملهــم الحــالي خــالل العــاملين   ) %١٣٫٣(بنــسبة 

 .الماضيين

  المشاركة ضمن الفرق الزائرة-٤

 )٤(جدول رقم 

 توزيع أفراد الدراسة وفقاً لمتغير المشاركة ضمن الفرق الزائرة
المشاركة ضمن الفرق 

 النسبة المئوية التكرارات الزائرة
 ٤٣٫٣ ١٣ نعم
 ٥٦٫٧ ١٧ ال

 ١٠٠٫٠ ٣٠ إلجماليا

مــديرًا ) ١٧(أن مــا يزيــد علــى نــصف أفــراد الدراســة    ) ٤(يتــضح مــن خــالل الجــدول رقــم   

لم يشاركوا ضـمن الفـرق الزائـرة، وهـذا يـدل علـى أكثـر مـن نـصف أفـراد                      ) %٥٦٫٧(بنسبة  

الدراسة لم يطوروا أنفسهم في زيارة مناطق أخرى واالسـتفادة منهـا، وقـد يعـود الـسبب                

يكلفــوا رســميًا، أو أبــدو اعتــذارهم بعــدم المقــدرة علــى الزيــارة، أو أنهــم         إمــا ألنهــم لــم   

شـاركوا ضـمن الفـرق    ) %٤٣٫٣(مديرًا بنسبة ) ١٣(مستهدفون بالزيارة، في حين أن هناك      

الزائرة، وهذا يوضح الموازنة في الرؤية تجـاه هـذا التقـويم؛ ألن المـشاركين اسـتفادوا ماليًـا                    

 .من هذه الزيارات

 . دراسةال أداة. ٥

بنــاء علــى طبيعــة البيانــات، وعلــى المــنهج المتبــع فــي الدراســة، والوقــت المــسموح بــه،  

، وقد تـم  "االستبانة"وجد الباحث أن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي    
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ــوع        ــة بموضـ ــسابقة ذات العالقـ ــات الـ ــات والدراسـ ــى األدبيـ ــالرجوع إلـ ــة بـ ــاء أداة الدراسـ بنـ

 . الدراسة

 : من جزأينالنهائية ا في صورتهتكونت االستبانة ولقد

 : وهو يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد الدراسة مثل:الجزء األول

 .المؤهل العلمي −

 .عدد سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف التربوي −

 .الدورات التدريبية في صميم العمل الحالي خالل العامين الماضيين −

 .ائرةالمشاركة ضمن الفرق الز −

 :ثالثة محاور كما يليفقرة مقسمة على  )٦٦( وهو يتكون من :الجزء الثاني

 .فقرة) ٣٩( يتناول واقع تقويم األداء اإلشرافي وهو يتكون من :المحور األول −

 .فقرة) ١٢( يتناول معوقات تقويم األداء اإلشرافي وهو يتكون من :المحور الثاني −

 تقـويم األداء اإلشـرافي وهـو يتكـون مـن             يتنـاول مقترحـات تطـوير      :المحور الثالـث   −

 .فقرة) ١٥(

 أداة الدراسةصدق .٦
 صــدق االســتبانة يعنــي التأكــد مــن أنهــا ســوف تقــيس مــا أُعــدت لقياســه، كمــا يُقــصد   

بالــصدق شــمول أداة الدراســة لكــل العناصــر التــي يجــب أن تحتويهــا الدراســة مــن ناحيــة،     

بحيـــث تكـــون مفهومـــه لمـــن    وكـــذلك وضـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى،       

 :يستخدمها، ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما يأتي
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 ):صدق المحكمين(الصدق الظاهري ألداة الدراسة : أوالً
 بعــد االنتهــاء مــن بنــاء أداة الدراســة، تــم عرضــها علــى عــدد مــن المحكمــين؛ وذلــك        

رين إبـداء الـرأي حـول مـدى وضـوح           وقد طُلب من المحكمـين مـشكو      . لالسترشاد بآرائهم 

العبارات ومدى مالئمتها لما وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليـه،      

ــى  . مــع وضــع التعــديالت واالقتراحــات التــي يمكــن مــن خاللهــا تطــوير االســتبانة        ــاء عل وبن

يالت الالزمة التـي    التعديالت واالقتراحات التي أبداها المحكمون، قام الباحث بإجراء التعد        

اتفق عليهـا غالبيـة المحكمـين، مـن تعـديل بعـض العبـارات وحـذف عبـارات أخـرى، حتـى                       

 أصبح االستبيان في صورته النهائية 

 : الداخلي ألداة الدراسةصدق االتساق: ثانياً
 ميـدانياً، وعلـى   ابتطبيقهـ الدراسـة قـام الباحـث       ألداة  بعد التأكـد مـن الـصدق الظـاهري          

 الدراســة قــام الباحــث بحــساب معامــل االرتبــاط بيرســون لمعرفــة الــصدق       بيانــات أفــراد 

الداخلي لالستبانة، حيث تـم حـساب معامـل االرتبـاط بـين درجـة كـل عبـارة مـن عبـارات                      

 .االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجداول التالية

 )٥(جدول رقم 

 للمحور األولمعامالت ارتباط بيرسون 

 بالدرجة الكلية للمحور) واقع تقويم األداء اإلشرافي (
 رقم
العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٥٨٧. ٣١ **٥١٥. ٢١ **٤٧١. ١١ **٦٠٩. ١** 
٦٣٦. ٣٢ **٥٨٧. ٢٢ **٥١٤. ١٢ **٧٧٣. ٢** 
٧١٤. ٣٣ **٥٣١. ٢٣ **٥٦٠. ١٣ **٦١٦. ٣** 
٦٦٣. ٣٤ **٥٥٠. ٢٤ **٦٧٣. ١٤ **٥٤٥. ٤** 
٦٠٥. ٣٥ **٦٣٨. ٢٥ **٤٨١. ١٥ **٦٨٠. ٥** 
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 رقم
العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم
 العبارة

معامل 
 االرتباط

٧٥١. ٣٦ **٧٤٩. ٢٦ **٧٥٢. ١٦ **٤٩٥. ٦** 
٥٠٨. ٣٧ **٥٧٤. ٢٧ **٦١٥. ١٧ **٥٨١. ٧** 
٧٠١. ٣٨ **٤٩٤. ٢٨ **٥٨٧. ١٨ **٤٩٨. ٨** 
٥٩٠. ٣٩ **٥٦٥. ٢٩ **٦٩٥. ١٩ **٥٣٨. ٩** 
٥٥٠. ٣٠ **٤٨٢. ٢٠ **٥٦٩. ١٠** - - 

  ٠٫٠١ دال عند مستوى **

 )٦(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بيرسون للمحور الثاني

 بالدرجة الكلية للمحور) معوقات تقويم األداء اإلشرافي(
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، وهــذا )٠٫٠١(أن جميــع العبــارات دالــة عنــد مــستوى ) ٧، ٦، ٥(يتــضح مــن الجــداول رقــم 

الــداخلي، كمــا يــشير إلــى مؤشــرات صـــدق      يعطــي داللــة علــى ارتفــاع معــامالت االتــساق       

 .مرتفعة وكافية يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية

  الدراسة أداة ثبات. ٧
، لفاكرونبـــاخأ ثبـــات معامـــل باســـتخدام الدراســـة أداة ثبـــات بقيـــاس الباحـــث قـــام

 : وهي الدراسة أداة لمحاور الثبات معامل يوضح) ٨ ( رقموالجدول

 )٨ (رقم جدول

  لقياس ثبات أداة الدراسة ألفاكرونباخ لمعام
الر
 قم

 الثبات معامل المحور

 ٩٢٧. واقع تقويم األداء اإلشرافي ١
 ٧٣٩. معوقات تقويم األداء اإلشرافي ٢
 ٨٢٢. مقترحات لتطوير تقويم األداء اإلشرافي ٣

 ٨٩٥. الكلي الثبات

 حيث بلغـت    ؛ إحصائياً  أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول      )٨(رقم  يوضح الجدول   

، وهـــي درجـــة ثبـــات مرتفعـــة، كمـــا تراوحـــت  )٠٫٨٩٥) (ألفـــا(قيمـــة معامـــل الثبـــات الكليـــة 

، وهـي معـامالت ثبـات مرتفعـة يمكـن           )٠٫٩٢٧،  ٠٫٧٣٩(معامالت ثبات أداة الدراسة مـا بـين         

 . الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية

 : اإلحصائية األساليب.٨
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حليل البيانات التي تم تجميعها تـم اسـتخدام العديـد مـن             لتحقيق أهداف الدراسة وت   

األســــاليب اإلحــــصائية المناســــبة باســــتخدام الحــــزم اإلحــــصائية للعلــــوم االجتماعيــــة       

Statistical Package for Social Sciences والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز )SPSS.( 

ــي،        ــى الحاســب اآلل ــز وإدخــال البيانــات إل ــا   وذلــك بعــد أن تــم ترمي ــد طــول خالي ولتحدي

المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى  ) الحدود الدنيا والعليا  (المقياس الرباعي   

، ثــم تقــسيمه علــى عــدد خاليــا المقيــاس للحــصول علــى طــول الخليــة الــصحيح، أي  )٣=١-٤(

أو بدايـــة (، بعـــد ذلـــك تـــم إضـــافة هـــذه القيمـــة إلـــى أقـــل قيمـــة فـــي المقيـــاس   )٠٫٧٥= ٣/٤(

؛ وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصــبح   )وهــي الواحــد الــصحيح المقيــاس 

 :طول الخاليا كما يأتي

نحـو كـل عبـارة      ) غير موافق بدرجة كبيرة   ( يمثل درجة استجابة     ١٫٧٤ إلى   ١من   -

 .باختالف المحور المراد قياسه

نحـو كـل عبـارة بـاختالف        ) غيـر موافـق   ( يمثل درجة اسـتجابة      ٢٫٤٩ إلى ١٫٧٥ من -

 .لمحور المراد قياسها

نحــو كــل عبــارة بــاختالف    ) موافــق(يمثــل درجــة اســتجابة    ٣٫٢٤ إلــى ٢٫٥٠مــن  -

 .المحور المراد قياسه

نحـو كـل عبـارة    ) موافـق بدرجـة كبيـرة   ( يمثل درجة اسـتجابة    ٤٫٠ إلى   ٣٫٢٥ من -

 .باختالف المحور المراد قياسه

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

ــسؤال األول  األداء اإلشــرافي مــن وجهــة نظــر مــديري اإلشــراف     مــا واقــع تقــويم  : ال

 التربوي بإدارات التعليم؟
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 بحــساب التكــرارات والنــسب المئويــة  قــام الباحــث  ولإلجابــة عــن التــساؤل الــسابق 

واقــع تقــويم إلجابــات أفــراد الدراســة نحــو واالنحــراف المعيــاري والمتوســطات الحــسابية 

 منهــا، لكــلٍحــسب المتوســط الحــسابي   الفقــرات، كمــا تــم ترتيــب هــذه  األداء اإلشــرافي

 :وذلك كما يلي

 )٩(جدول رقم 

واالنحراف المعياري إلجابات أفراد  الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 الدراسة نحو واقع تقويم األداء اإلشرافي
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ــة اإلد ١١ ــن   جاهزيــ ــق مــ ــتقبال الفريــ ارة الســ
 ٠٫٤٩ ٣٫٦٣ .غادرتهم إلى مهمه وصوللحظ

موافق 
بدرجة 
كبيرة

١ 

التنــسيق المــسبق مــع اإلدارة قبــل وجــود ٣٥
 ٠٫٦٧ ٣٫٤٠ .الزيارة

موافق 
بدرجة 
كبيرة

٢ 

 مـع   المـرن التعامـل   أسـلوب   انتهج الفريق    ٧
 ٠٫٦٤ ٣٫٢٧ . اإلدارة

موافق 
بدرجة 
كبيرة

٣ 

اً مــــــن المــــــشرفين فرغــــــت اإلدارة عــــــدد ١٠
 ٤موافق ٠٫٧٧ ٣٫٢٣ .لمرافقة الفريق الزائر

ــوح  ١٢ ــضاء  الهـــدف مـــن وضـ ــدى أعـ ــارة لـ  الزيـ
 ٥موافق ٠٫٨٦ ٣٫٢٣  .الفريق

 ٦موافق ٠٫٥٩ ٣٫١٧ .اعتمد الفريق على التوثيق الورقي ٤

ــصفية  ٣٠ ــارة الــ ــتالزيــ ــر األســــاليب  نالــ  أكثــ
 ٧موافق ٠٫٥٧ ٣٫١٣ .للفريق الزائراإلشرافية 

ــق   ١ ــزز الفريــ ــرعــ ــود الزائــ  اإليجابيــــة الجهــ
 ٨موافق ٠٫٧٣ ٣٫١٣ .لإلدارة
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تـــم الوقـــوف علـــى تفعيـــل اإلدارة لبوابـــة     ٢٩
 ٩موافق ٠٫٧١ ٣٫١٠ .مشاركة وأالمعرفة تسجيالً 

ــد   ٣٩ ــراف بعــ ــة إدارة اإلشــ ــوير خطــ تــــم تطــ
 ١٠موافق ٠٫٦٩ ٣٫٠٧ الزيارة

ية تـــشغيلاهـــتم الفريـــق الزائـــر بالخطـــة ال٢٥
 ١١موافق ٠٫٦٧ ٢٫٩٧ .لإلدارة

 تفعيل آلية قياس رضـا      زائرتناول الفريق ال  ٢٨
 ١٢موافق ٠٫٧٨ ٢٫٩٣ ).مشرف معلم مدير(ين ستفيدالم

الوقــوف علــى الجوانــب  هــدف الفريــق هــو  ٣٧
 ١٣موافق ٠٫٨٣ ٢٫٩٣ .التي تحتاج اإلدارة لتعديلها

 ين المــشرفين التربــويعاجتمــع الفريــق مــ ٣٤
 ١٤موافق ١٫٠٥ ٢٫٩٣ .أثناء الزيارة

١٤ 

إلدارة المحـــــــاور انـــــــاقش الفريـــــــق مـــــــع 
ــ ــة  سةالرئيــــ ــة التعليميــــ ــ( للعمليــــ ، ةخطــــ

ــالحيات،  ــ  تصـ ــشط، تنميـ ــم نـ ــةعلـ ، ة مهنيـ
 .)ختباراتاتقويم مستمر، 

 ١٥موافق ٠٫٩٠ ٢٫٨٧

ــي تمــت مناقــشتها كانــت    شــالمؤ ٨ رات الت
 ١٦موافق ٠٫٥٣ ٢٫٨٣ . وكيفيةةكمي

خاص العمل ضمن الفريق ارتكز على أش      ٩
 ١٧موافق ٠٫٨١ ٢٫٨٠ .محددين

منــسوبي  مــع الفريــقاجتماعــات أعــضاء   ٢
 ١٨موافق ٠٫٨٥ ٢٫٨٠ . كافيةاإلدارة كانت

٣
٨ 

تم تقديم تغذيـة راجعـة واضـحة للميـدان          
 ١٩موافق ٠٫٩٢ ٢٫٨٠ من الفريق الزائر

األدوات التقويميــــة المــــستخدمة كانــــت   ٣٦
 ٢٠موافق ٠٫٩٧ ٢٫٧٧ .واضحة لدى اإلدارة

ئــــر لقــــاء أو نــــدوه علــــى اأقــــام الفريــــق الز٣٢
 ٢١موافق ١٫٠٧ ٢٫٧٧ .هامش الزيارة

 فـي اإللمـام     ائـر زتجانس أعـضاء الفريـق ال      ٣
 ٢٢موافق ٠٫٧٤ ٢٫٧٣ بعناصر تقويم األداء اإلشرافي
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 اإلدارة   منـسوبي  أعضاء الفريق يناقـشون    ٥
 ٢٣موافق ٠٫٧٨ ٢٫٧٣ .  معلومات إحصائية دقيقةضوءفي 

٢٠ 
ــاإلدارة،  تطويريــة ةبنــاء خطــ تــم  وزودت ب

 ةسخالتربــوي بنـــ اإلدارة العــام لإلشــراف   
 .منها

 ٢٤موافق ٠٫٩١ ٢٫٧٣

ــة    ١٣ ــى الخطـــــ ــديالً علـــــ أجـــــــرت اإلدارة تعـــــ
 ٢٥موافق ٠٫٩٢ ٢٫٧٠ .اإلشرافية أثناء فترة الزيارة

كافية لالطالع علـى    للزيارة  لزمنية  االفترة   ٦
 ٢٦موافق ٠٫٩٩ ٢٫٧٠ .اإلدارة والحكم على منجزاتهاأعمال 

اإلدارة بـــشأن الزائـــر مـــع تنـــاقش الفريـــق ٢٧
 ٢٧موافق ٠٫٨٨ ٢٫٦٧ . الجددعلمينالم وحاجات المشرفين 

 التطـوير  ةأسهم الفريق الزائر في شـمولي     ٢٦
 ٢٨موافق ٠٫٧٢ ٢٫٦٣ ).معلمالمدير، والو، المشرف(ـ لإلشراف ل

إلشــــرافية أحــــدثت تغيــــراً فــــي    االزيــــارة  ١٦
  ٢٩موافق ٠٫٧٦ ٢٫٦٣  .اإلشرافيةات ءم واإلجراالمفاهي

التـــــــشكيالت بالفريـــــــق الزائـــــــر  اهـــــــتم  ٢٢
 ٢٩موافق ٠٫٧٦ ٢٫٦٣ . في اإلدارةاإلشرافية

 مكرر

للمـدارس شخـصت    الفريـق الزائـر     زيارات   ١٩
 ٣١موافق ٠٫٦٢ ٢٫٦٠ . التعليم في المدارسبيئةواقع 

٢٣
 الـزمن   بقيـاس أولى الفريق الزائر االهتمام     

ــيالف ــ علـ ــذي يـ ــشرف لص الـ  مـــههامرفه المـ
 . عملهة ضمن خطةشرافياإل

 ٣٢موافق ٠٫٧٧ ٢٫٦٠

مــن متنوعــة  علــى نمــاذج اطلــع الفريــق الزائــر ٢١
 ٣٣موافق ٠٫٧٨ ٢٫٥٣ .المعلمين في الميدانتقويم استمارات 

) المشاركة فـي صـنع القـرار       (ةوضوح سم ٢٤
 ٣٤موافق ٠٫٧٨ ٢٫٥٠ .لدى الفريق الزائر

 اإلدارة بمؤشــــرات أو   الفريــــق الزائــــر  زود ٣١
 ٣٤موافق ٠٫٧٨ ٢٫٥٠ .والمحاسبيةإجراءات أو أدوات للمتابعة 

 مكرر

 تطويريــــــــة ةزود الفريــــــــق اإلدارة بخطــــــــ٣٣
غير  ٠٫٩٦ ٢٫٣٣ . اإلشرافةلتحسين عملي

 ٣٦موافق
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 من  تحديـد الحاجـات    ائرتمكن الفريق الز   ١٨
غير  ٠٫٥٩ ٢٫١٧ .التربوية للمشرفين التربويين في الميدان

 ٣٧موافق

ــق   ١٧ ــل الفريــ ــي   يتواصــ ــع اإلدارة فــ ــر مــ الزائــ
غير  ٠٫٧٦ ٢٫١٠ .ت االستشاريةخدماتقديم ال

 ٣٨موافق

 المعلمــــــين المــــــستهدفة كانــــــت ةعينــــــ ١٥
غير  ٠٫٦٩ ٢٫٠٧ .م الوظيفيئه أداويممقصودة وفقاً لتق

 ٣٩موافق

 -موافق ٠٫٧٨ ٢٫٨٠ المتوسط الحسابي العام

 :ما يلي) ٩(لجدول رقم يتضح من ا

فقــرات بدرجــة  ) ٣( جــاءت ،فقــرة) ٣٩(محــور واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي    تــضمن  

، حيث تتراوح المتوسطات الحسابية لهـم       )٧،  ٣٥،  ١١(، وهي الفقرات رقم     )كبيرة(موافقة  

، وهـذه المتوسـطات تقـع فـي الفئـة الرابعـة مـن فئـات المقيـاس المتـدرج                     )٣٫٦٣،  ٣٫٢٧(بين  

، )موافـق (فقـرة بدرجـة     ) ٣٢(، فـي حـين جـاءت        )٤٫٠ إلـى    ٣٫٢٥( والتي تتراوح مـا بـين        الرباعي

، وهذه المتوسطات تقع في   )٣٫٢٣ إلى   ٢٫٥٠(حيث تتراوح المتوسطات الحسابية لهم بين       

، وفـي  )٣٫٢٤ إلـى  ٢٫٥٠(الفئة الثالثة من فئات المقياس المتدرج الرباعي والتي تتـراوح مـا بـين       

حيـث  ) ١٥، ١٧، ١٨، ٣٣(، وهـي الفقـرات رقـم    )غيـر موافـق  (رات بدرجـة  فق) ٤(األخير جاءت   

، وهـذه المتوسـطات تقـع فـي الفئــة     )٢٫٣٣، ٢٫٠٧(تتـراوح المتوسـطات الحـسابية لهـم بــين     

، وتــشير )٢٫٤٩ إلــى ١٫٧٥(الثانيــة مــن فئــات المقيــاس المتــدرج الربــاعي والتــي تتــراوح مــا بــين 

ديري اإلشراف التربوي في إدارات التعلـيم نحـو         النتيجة السابقة إلى تفاوت وجهات نظر م      

 . واقع تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم

ــاءت .١ ــرة رقـــم  جـ ــتقبال الفريـــق مـــن   (وهـــي ) ١١( الفقـ ــة اإلدارة السـ ــجاهزيـ ه لحظـ

فــي المرتبــة األولــى بــين الفقــرات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء        ) غــادرتهم إلــى مهموصــول
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واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك )٠٫٤٩(وانحــراف معيــاري ) ٣٫٦٣(اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي 

ه لحظـ جاهزية اإلدارة الستقبال الفريـق مـن   موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على   

  أن المنــاطق Hitch (١٩٩٠)وهــذه النتيجــة تختلــف مــع مــاذكره   . غــادرتهم إلــى مهموصــول

ــة تــساعدهم ع      ــم تقــدم للمــشرفين أي خــدمات تطويري ــى ممارســة دورهــم   التعليميــة ل ل

 .الجديد

) التنسيق المـسبق مـع اإلدارة قبـل الزيـارة         وجود  (وهي  ) ٣٥( الفقرة رقم    جاءت .٢

في المرتبة الثانية بين الفقـرات الخاصـة بواقـع تقـويم األداء اإلشـرافي، بمتوسـط حـسابي                   

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة بـين أفـراد            )٠٫٦٧(وانحراف معياري   ) ٣٫٤٠(

وهـــذا يتفـــق مـــع مبـــدأ  . التنـــسيق المـــسبق مـــع اإلدارة قبـــل الزيـــارة دراســـة علـــى وجـــود ال

التي بينت أن درجـة  ) م٢٠٠٧(الشفافية اإلدارية، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة الطشة    

كما اتفقت هذه النتيجة مع ما أوصى به   . زام بالشفافية اإلدارية كان بدرجة متوسطة     االلت

 .بأهمية االطالع على المشروع قبل تطبيقه) م٢٠٠٢(السهلي 

)  مـع اإلدارة المـرن التعامـل  أسـلوب  انـتهج الفريـق   (وهـي  ) ٧( الفقرة رقـم    جاءت .٣

ء اإلشـرافي، بمتوسـط حـسابي     في المرتبة الثالثة بـين الفقـرات الخاصـة بواقـع تقـويم األدا             

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة بـين أفـراد              )٠٫٦٤(وانحراف معياري   ) ٣٫٢٧(

 . مع اإلدارةالمرنالتعامل اسلوب انتهج الدراسة على أن الفريق 

إن من أبرز الفقـرات التـي تعكـس واقـع تقـويم األداء اإلشـرافي والتـي جـاءت بدرجـة                    

، ٢،٣، ٩، ٨، ١٤، ٣٧، ٣٤، ٢٨، ٢٥، ٣٩، ٢٩، ٣٠، ١، ٤، ١٢، ١٠(الفقــرات رقــم ، تمثلــت فــي )موافــق(

ــي تــم ترتيبهــا تنازليــاً كمــا     )٣٨، ٣٦، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٣، ٦، ٥ ، والت

 :يلي
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لمرافقـــة فرغـــت اإلدارة عـــدداً مـــن المـــشرفين  (وهـــي ) ١٠( الفقـــرة رقـــم جـــاءت .٤

ــر  بــة الرابعــة بــين الفقــرات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي،      فــي المرت) الفريــق الزائ

، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين              )٠٫٧٧(وانحراف معياري   ) ٣٫٢٣(بمتوسط حسابي   

 .لمرافقة الفريق الزائراإلدارة فرغت عدداً من المشرفين أفراد الدراسة على أن 

فـي  )  لـدى أعـضاء الفريـق       الزيـارة  الهدف مـن  وضوح  (وهي  ) ١٢( الفقرة رقم    جاءت .٥

المرتبة الخامسة بين الفقـرات الخاصـة بواقـع تقـويم األداء اإلشـرافي، بمتوسـط حـسابي                  

، وهذا يدل على أن هناك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى           )٠٫٨٦(وانحراف معياري   ) ٣٫٢٣(

 . الزيارة لدى أعضاء الفريقالهدف منوضوح 

فــي المرتبــة )  علــى التوثيــق الــورقي اعتمــد الفريــق(وهــي ) ٤( الفقــرة رقــم جــاءت .٦

) ٣٫١٧(الـسادسة بــين الفقـرات الخاصــة بواقـع تقــويم األداء اإلشـرافي، بمتوســط حــسابي     

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد الدراســة علــى أن      )٠٫٥٩(وانحــراف معيــاري  

 .الفريق اعتمد على التوثيق الورقي

 أكثــر األســاليب اإلشــرافية نالــتة الزيــارة الــصفي(وهــي ) ٣٠( الفقــرة رقــم جــاءت .٧

فــي المرتبــة الــسابعة بــين الفقــرات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي،   ) للفريــق الزائــر

، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين            )٠٫٥٧(وانحـراف معيـاري     ) ٣٫١٣(بمتوسط حسابي   

وتتفـق  . ريق الزائـر للف أكثر األساليب اإلشرافية    نالتالزيارة الصفية   أفراد الدراسة على أن     

التــي أكــدت علــى أن أكثــر األســاليب اإلشــرافية ) م١٩٩١(هــذه النتيجــة مــع دراســة شــتيوي 

 .شيوعًا هي الزيارة الصفية

فــي )  لــإلدارةاإليجابيــة الجهــود الزائــرعــزز الفريــق (وهــي ) ١( الفقــرة رقــم جــاءت .٨

بمتوســط حــسابي  المرتبــة الثامنــة بــين الفقــرات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي،      
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واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود

  عبد اهللا بن عبد الرحمن الفنتوخ.د

، وهذا يدل على أن هنـاك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى                 )٠٫٧٣(وانحراف معياري   ) ٣٫١٣(

 . لإلدارةاإليجابية عزز الجهود الزائرالفريق أن 

تــم الوقــوف علــى تفعيــل اإلدارة لبوابــة المعرفــة  (وهــي ) ٢٩( الفقــرة رقــم جــاءت .٩

ات الخاصـــة بواقـــع تقـــويم األداء فـــي المرتبـــة التاســـعة بـــين الفقـــر ) مـــشاركة وأتـــسجيالً 

ــاري  ) ٣٫١٠(اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي    ، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك   )٠٫٧١(وانحــراف معي

تم الوقوف على تفعيل اإلدارة لبوابـة المعرفـة تـسجيالً    موافقة بين أفراد الدراسة على أنه       

صيص مـن تخـ   ) م٢٠٠٧(، وهذه النتيجة تتفق مع ما أوصت بـه دراسـة العجمـي              مشاركة وأ

كمـا تتفـق هـذه النتيجـة مـع          . مراكز خاصة ومجهزة تقنيًا لتطوير نظام اإلشـراف التربـوي         

 المشرفين بين التي أوصت بتعزيز التواصل اإللكتروني) ٢٠١٣,Badah and others(دراسة 

 .والمعلومات الخبرات تبادل خالل من المدارس ومديري التربويين

فـي  ) طـة إدارة اإلشـراف بعـد الزيـارة        تم تطـوير خ   (وهي  ) ٣٩( الفقرة رقم    جاءت .١٠

المرتبة العاشـرة بـين الفقـرات الخاصـة بواقـع تقـويم األداء اإلشـرافي، بمتوسـط حـسابي                    

، وهذا يدل على أن هناك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى            )٠٫٦٩(وانحراف معياري   ) ٣٫٠٧(

 . تطوير خطة إدارة اإلشراف بعد الزيارةتمأنه 

فـي  ) ية لإلدارةتشغيلاهتم الفريق الزائر بالخطة ال(هي و) ٢٥( الفقرة رقم    جاءت .١١

المرتبــة الحاديــة عــشرة بــين الفقــرات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي، بمتوســط       

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد       )٠٫٦٧(وانحــراف معيــاري  ) ٢٫٩٧(حــسابي 

 .دارةية لإلتشغيلبالخطة الاهتم الفريق الزائر الدراسة على أن 

 تفعيـــل آليـــة قيـــاس رضـــا زائـــرتنـــاول الفريـــق ال(وهـــي ) ٢٨( الفقـــرة رقـــم جـــاءت .١٢

في المرتبة الثانية عشرة بين الفقرات الخاصة بواقع        )) المشرف معلم مدير  (ين  ستفيدالم
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، وهذا يدل على )٠٫٧٨(وانحراف معياري ) ٢٫٩٣(تقويم األداء اإلشرافي، بمتوسط حسابي    

 تنــاول تفعيــل آليــة قيــاس رضــا زائــرالفريــق الالدراســة علــى أن أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد 

 .)المشرف معلم مدير(ين ستفيدالم

الوقــوف علــى الجوانــب التــي   هــدف الفريــق هــو  (وهــي ) ٣٧( الفقــرة رقــم  جــاءت .١٣

في المرتبة الثالثة عشرة بين الفقرات الخاصـة بواقـع تقـويم األداء          ) تحتاج اإلدارة لتعديلها  

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك )٠٫٨٣(وانحــراف معيــاري ) ٢٫٩٣(بي اإلشــرافي، بمتوســط حــسا

الوقــوف علــى الجوانــب التــي تحتــاج  هــدف الفريــق هــو موافقــة بــين أفــراد الدراســة علــى أن  

 .اإلدارة لتعديلها

 أثنــاء ين المــشرفين التربــويعاجتمــع الفريــق مــ (وهــي ) ٣٤( الفقــرة رقــم جــاءت .١٤

رات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي،  فــي المرتبــة الرابعــة عــشرة بــين الفقــ ) الزيــارة

، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين              )١٫٠٥(وانحـراف معيـاري     ) ٢٫٩٣(بمتوسط حـسابي    

 . أثناء الزيارةين المشرفين التربويعالفريق اجتمع مأفراد الدراسة على أن 

ية  للعمل سةإلدارة المحاور الرئي  اناقش الفريق مع    (وهي  ) ١٤( الفقرة رقم    جاءت .١٥

فــي ) ختبــاراتا، تقــويم مــستمر، ة مهنيــةعلــم نــشط، تنميــ ت، صــالحيات، ةخطــ(التعليميــة 

المرتبــة الخامــسة عــشرة بــين الفقــرات الخاصــة بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي، بمتوســط 

، وهــذا يـــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــين أفـــراد      )٠٫٩٠(وانحــراف معيــاري   ) ٢٫٨٧(حــسابي  

ــى أن   ــقالدراســة عل ــة  سةإلدارة المحــاور الرئيــ ا نــاقش مــع  الفري ــة التعليمي خطــه، ( للعملي

 .)ختبارات، ا، تقويم مستمرة مهنيةعلم نشط، تنميتصالحيات، 

 ةرات التــي تمــت مناقــشتها كانــت كميــ   شــالمؤ(وهــي ) ٨( الفقــرة رقــم  جــاءت .١٦

في المرتبة السادسة عشرة بين الفقرات الخاصة بواقع تقويم األداء اإلشـرافي،           ) وكيفية
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، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين              )٠٫٥٣(وانحراف معياري   ) ٢٫٨٣(ابي  بمتوسط حس 

 . وكيفيةةرات التي تمت مناقشتها كانت كميشالمؤأفراد الدراسة على أن 

ــدى      (وهــي ) ٢٤( الفقــرة رقــم  جــاءت .١٧ وضــوح ســمة المــشاركة فــي صــنع القــرار ل

 بواقـــع تقـــويم األداء فـــي المرتبـــة الرابعـــة والثالثـــين بـــين الفقـــرات الخاصـــة) الفريـــق الزائـــر

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك )٠٫٧٨(وانحــراف معيــاري ) ٢٫٥٠(اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي 

. موافقة بين أفراد الدراسة على وضوح سمة المشاركة في صنع القـرار لـدى الفريـق الزائـر                 

مـن أن ممارسـة    ) م٢٠١٢(وهذه النتيجة تختلف مع ما توصـلت إليـه دراسـة مقابلـة وآخـرون                

 .فين لصنع القرار التربوي منخفضةالمشر

إن من أبرز الفقـرات التـي تعكـس واقـع تقـويم األداء اإلشـرافي والتـي جـاءت بدرجـة                    

 :، والتي تم ترتيبها تنازلياً كما يلي)١٥، ١٧، ١٨، ٣٣(، تمثلت في الفقرات رقم )غير موافق(

 زود الفريـــق اإلدارة بخطـــه تطويريـــة لتحـــسين(وهـــي ) ٣٣( الفقـــرة رقـــم جـــاءت .١٨

في المرتبة السادسة والثالثين بين الفقـرات الخاصـة بواقـع تقـويم األداء              )  اإلشراف ةعملي

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك )٠٫٩٦(وانحــراف معيــاري ) ٣٫٣٣(اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي 

ــى أن      ــة لتحــسين    عــدم موافقــة بــين أفــراد الدراســة عل الفريــق زود اإلدارة بخطــه تطويري

التـي أشـارت إلـى أن    ) م٢٠٠٧(يجـة تختلـف مـع دراسـة الطـشة      ، وهـذه النت  عمليه اإلشـراف  

 .درجة االلتزام بالشفافية متوسطة للمجاالت ولإلدارة ككل

 من  تحديد الحاجات التربويـة       ائرتمكن الفريق الز  (وهي  ) ١٨( الفقرة رقم    جاءت .١٩

فــي المرتبــة الــسابعة والثالثــين بــين الفقــرات الخاصــة     ) للمــشرفين التربــويين فــي الميــدان  

، وهــذا )٠٫٥٩(وانحــراف معيــاري ) ٢٫١٧(بواقــع تقــويم األداء اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي   

 تمكن من  تحديد ائرالفريق الزيدل على أن هناك عدم موافقة بين أفراد الدراسة على أن           
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وهذه النتيجـة تختلـف مـع مـا اوصـى بـه             . الحاجات التربوية للمشرفين التربويين في الميدان     

)Badah and others,فـي   المعاصـرة  االتجاهـات  حـول  عمـل  وورش من عقد دورات) ٢٠١٣

 .اإلشراف، وال تتأتى هذه التوصية إال من خالل تحديد الحاجات أوالً

الزائـــر مـــع اإلدارة فـــي تقـــديم  يتواصـــل الفريـــق (وهـــي ) ١٧( الفقـــرة رقـــم جـــاءت .٢٠

اقــع تقــويم فــي المرتبــة الثامنــة والثالثــين بــين الفقــرات الخاصــة بو  ) ت االستــشاريةخــدماال

، وهــذا يــدل علــى أن   )٠٫٧٦(وانحــراف معيــاري  ) ٢٫١٠(األداء اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي   

مـع اإلدارة فـي تقـديم       ائر يتواصل   الفريق الز هناك عدم موافقة بين أفراد الدراسة على أن         

 .ت االستشاريةخدماال

عينه المعلمين المستهدفة كانـت مقـصودة وفقـاً       (وهي  ) ١٥( الفقرة رقم    جاءت .٢١

في المرتبة التاسعة والثالثين بين الفقرات الخاصـة بواقـع تقـويم            ) م الوظيفي ئه أدا ويملتق

، وهــذا يــدل علــى أن  )٠٫٦٩(وانحــراف معيــاري  ) ٢٫٠٧(األداء اإلشــرافي، بمتوســط حــسابي  

عينـــه المعلمـــين المـــستهدفة كانـــت  هنـــاك عـــدم موافقـــة بـــين أفـــراد الدراســـة علـــى أن   

 .الوظيفيم ئه أداويممقصودة وفقاً لتق

، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين أفـراد                )٢٫٨٠(يبلغ المتوسـط الحـسابي العـام        

جاهزيـة اإلدارة السـتقبال الفريـق    (الدراسة على تقويم األداء اإلشرافي، وذلك يتمثل في    

من لحظة وصـولهم إلـى مغـادرتهم، وكـذلك وجـود  التنـسيق المـسبق مـع اإلدارة وقـت                      

الفريق انتهج أسلوب التعامل المـرن مـع اإلدارة، وأن اإلدارة فرغـت             الزيارة، إضافة إلى أن     

عدداً من المشرفين لمرافقة الفريق الزائر، وكذلك وضوح الهدف من الزيارة لدى أعـضاء    

الفريق، إضافة إلى تعزيز الفريق الزائر للجهود اإليجابية لـإلدارة، وأن الزيـارة الـصفية نالـت                 

ــر األســاليب اإلشــرافية للف   ريــق الزائــر، وكــذلك الوقــوف علــى تفعيــل اإلدارة لبوابــة      أكث
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في أن  ) م٢٠٠٧(وتتقارب هذه النتيجة مع دراسة العجمي     ). المعرفة تسجيالً أو مشاركة   

واقع اإلشراف التربوي تميز بدرجة متوسطة، وبدرجة عالية فـي االلتـزام بأسـس اختيـار               

 .الموجهين التربويين

ألداء اإلشرافي مـن وجهـة نظـر مـديري اإلشـراف            ما معوقات تقويم ا   : السؤال الثاني 

 التربوي بإدارات التعليم؟

 بحــساب التكــرارات والنــسب المئويــة  قــام الباحــث ولإلجابــة عــن التــساؤل الــسابق 

معوقات تقويم  إلجابات أفراد الدراسة نحو     واالنحراف المعياري   والمتوسطات الحسابية   

 منهــا، لكــلٍّسب المتوســط الحــسابي  حــالفقــرات، كمــا تــم ترتيــب هــذه  األداء اإلشــرافي

 :وذلك كما يلي

 )١٠(جدول رقم 

 الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة نحو معوقات تقويم األداء اإلشرافي
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ــشارك  ١ ــدم مـــ ــاء   عـــ ــي بنـــ ــدان فـــ ة الميـــ
 ٠٫٦٠ ٣٫٣٠ .الخطط اإلشرافية لدى جهاز الوزارة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

١ 

عدم وجود بنود خاصة للتكلفـة الماليـة         ٩
 ٠٫٦٠ ٣٫٣٠ .للزيارة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

١ 
 مكرر

ــي للفريـــق    ٣ ــجل تراكمـ ــود سـ ــدم وجـ عـ
 ٣ موافق ٠٫٥٧ ٣٫٢٣ .الزائر بحيث يكمل ما قبله

 يغطــــــــي جميــــــــع  الفريــــــــق الزائــــــــر ال  ٤
 ٤ موافق ٠٫٦٣ ٣٫٢٣ .التخصصات
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ــارة   ٢ ــاء الزيـ ــارة ينتهـــي بانتهـ ــر الزيـ  ال -أثـ
 ٥ موافق ٠٫٧٦ ٢٫٩٧ .-يوجد متابعة لما بعد الزيارة

٦ 
قلـــــة اســـــتفادة اإلدارة مـــــن توجهـــــات  
الـــوزارة للتنميـــة المهنيـــة للعـــاملين فـــي  

 .الميدان
 ٦ موافق ٠٫٧٣ ٢٫٧٧

قـويم  عدم وضوح معايير ومؤشرات الت     ١٢
 ٧ موافق ٠٫٨١ ٢٫٦٠ للفريق

ــا    ٨ ــد بهـ ــة ال يوجـ ــارات كانـــت تقليديـ الزيـ
 ٨ موافق ٠٫٧٨ ٢٫٥٣ .نوع من التطوير والتغير

الزيــــارة أربكــــت إدارة اإلشــــراف مــــن     ٥
غير  ٠٫٧٦ ٢٫٣٧ .عملها الفني

 ٩ موافق

١١ 
انعكــس تفريــغ المــشرفين مــن اإلدارة 

سلباً علـى العمـل     لمرافقة الفريق الزائر    
 .رافياإلش

غير  ٠٫٨٧ ٢٫٢٧
 ١٠ موافق

إنهــاء الفريــق لزيارتــه قبــل إنهــاء المــدة   ٧
غير  ٠٫٧٤ ٢٫٠٧ .الرسمية

 ١١ موافق

غير  ٠٫٦٧ ١٫٩٧ .اإلدارة ال تعلم عن نتائج زيارة الفريق ١٠
 ١٢ موافق

 - موافق ٠٫٧١ ٢٫٧٢ المتوسط الحسابي العام

 :ما يلي) ١٠(يتضح من الجدول رقم 

بدرجــة ) فقرتــان( جــاءت ،فقــرة) ١٢(ت تقــويم األداء اإلشــرافي  محــور معوقــا تــضمن 

ــة  ــرة(موافقـ ــم  )كبيـ ــا رقـ ــا    )٩، ١(، وهمـ ــسابي لهمـ ــط الحـ ــث إن المتوسـ ــذا )٣٫٣٠(، حيـ ، وهـ

المتوسط يقع في الفئة الرابعة مـن فئـات المقيـاس المتـدرج الربـاعي والتـي تتـراوح مـا بـين                       

، حيــث تتــراوح المتوســطات )وافــقم(فقــرات بدرجــة ) ٦(، فــي حــين جــاءت )٤٫٠ إلــى ٣٫٢٥(

، وهــذه المتوســطات تقــع فــي الفئــة الثالثــة مــن فئــات  )٣٫٢٣ إلــى ٢٫٥٣(الحــسابية لهــم بــين 
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) ٤(، وفــي األخيــر جــاءت  )٣٫٢٤ إلــى ٢٫٥٠(المقيــاس المتــدرج الربــاعي والتــي تتــراوح مــا بــين   

متوسـطات  حيـث تتـراوح ال    ) ١٠،  ٧،  ١١،  ٥(، وهـي الفقـرات رقـم        )غيـر موافـق   (فقرات بدرجـة    

، وهـــذه المتوســـطات تقـــع فـــي الفئـــة الثانيـــة مـــن فئـــات )٢٫٣٧، ١٫٩٧(الحـــسابية لهـــم بـــين 

، وتشير النتيجة السابقة إلى     )٢٫٤٩ إلى   ١٫٧٥(المقياس المتدرج الرباعي والتي تتراوح ما بين        

تفــاوت وجهــات نظــر مــديري اإلشــراف التربــوي فــي إدارات التعلــيم نحــو معوقــات تقــويم     

 . في بإدارات التعليماألداء اإلشرا

عـــدم مـــشاركة الميـــدان فـــي بنـــاء الخطـــط      (وهـــي ) ١( الفقـــرة رقـــم  جـــاءت .١

وانحـــراف ) ٣٫٣٠(فــي المرتبــة األولــى، بمتوســط حــسابي      ) اإلشــرافية لــدى جهــاز الــوزارة    

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن             )٠٫٦٠(معياري  

بناء الخطط اإلشرافية لدى جهاز الـوزارة مـن معوقـات تقـويم             عدم مشاركة الميدان في     

ــيم   ــإدارات التعلــ ــرافي بــ ــة       . األداء اإلشــ ــه دراســ ــت بــ ــا أوصــ ــع مــ ــق مــ ــة تتفــ ــذه النتيجــ وهــ

بأهمية التعاون بين الوزارة والقـسم المعنـي باإلشـراف فـي الجامعـة،              ) م٢٠٠٣(عبدالخالق

يير متفــق عليهــا بــين   مــن وجــود معــا  ) م٢٠١١(ومــع مــا أوصــت بــه دراســة خمــش والزيــون     

 . المشرفين أثناء الزيارات

) عدم وجـود بنـود خاصـة للتكلفـة الماليـة للزيـارة            (وهي  ) ٩( الفقرة رقم    جاءت .٢

، وهــذا يــدل )٠٫٦٠(وانحــراف معيــاري ) ٣٫٣٠(فــي المرتبــة األولــى مكــرر، بمتوســط حــسابي   

نـود خاصـة    على أن هناك موافقة بدرجـة كبيـرة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن عـدم وجـود ب                     

وتتفـق هـذه    . للتكلفة المالية للزيارة من معوقـات تقـويم األداء اإلشـرافي بـإدارات التعلـيم              

 الماليـة  مـن أن الـصعوبات  ) ٢٠١٣,Badah and others(النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة       

 .عالية األولى بدرجة احتلت المرتبة
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الزائـر بحيـث    عدم وجود سجل تراكمي للفريـق       (وهي  ) ٣( الفقرة رقم    جاءت .٣

، )٠٫٥٧(وانحــراف معيــاري  ) ٣٫٢٣(فــي المرتبــة الثالثــة، بمتوســط حــسابي   ) يكمــل مــا قبلــه 

وهذا يدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن عـدم وجـود سـجل تراكمـي                          

. للفريق الزائر بحيث يكمل مـا قبلـه مـن معوقـات تقـويم األداء اإلشـرافي بـإدارات التعلـيم                  

مــن وجــود معــايير  ) م٢٠١١(تيجــة مــع مــا أوصــت بــه دراســة خمــش والزيــون   وتتفــق هــذه الن

كمـا تختلـف هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه                . متفق عليها بين المـشرفين أثنـاء الزيـارات        

لتحـسين   الراجعـة  التغذيـة  تـستخدم  من أن المدارس) ٢٠١٣,Ehren and others(دراسة 

 .الممارسات التعليمية

فــي ) الفريــق الزائــر ال يغطــي جميــع التخصــصات(ي وهــ) ٤( الفقــرة رقــم جــاءت .٤

ــة الرابعــة، بمتوســط حــسابي    ــاري  ) ٣٫٢٣(المرتب ، وهــذا يــدل علــى أن   )٠٫٦٣(وانحــراف معي

هناك موافقة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن عـدم تغطيـة الفريـق الزائـر لجميـع التخصـصات                   

 .من معوقات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم

 ال يوجد متابعـة     -أثر الزيارة ينتهي بانتهاء الزيارة    (وهي  ) ٢(رقم   الفقرة   جاءت .٥

، )٠٫٧٦(وانحـراف معيـاري     ) ٢٫٩٧(في المرتبة الخامسة، بمتوسط حـسابي       ) لما بعد الزيارة  

وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد الدراســة علــى أن انتهــاء أثــر الزيــارة بانتهــاء        

 وتتفــق مــع مــا توصــل إليــه. شــرافي بــإدارات التعلــيمالزيــارة مــن معوقــات تقــويم األداء اإل

Ormston) (مـن أفــراد الدراســة ال يميلــون إلــى تغييــر ســلوكهم التعليمــي  %٤١٫٤ أن ١٩٩٥  

 Ehren and(كمـا تختلـف هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة          . بعد زيارتهم الـصفية 

others,الممارسات التعليمية،   لتحسين الراجعة التغذية تستخدم من أن المدارس  ) ٢٠١٣ 

 .التفتيش بعد تدريسهم لتغيير استعداد على ليسوا المعلمين من وأن العديد
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قلة استفادة اإلدارة من توجهات الوزارة للتنميـة      (وهي  ) ٦( الفقرة رقم    جاءت .٦

وانحـراف  ) ٢٫٧٧(فـي المرتبـة الـسادسة، بمتوسـط حـسابي           ) المهنية للعاملين في الميدان   

ذا يدل على أن هناك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن قلـة اسـتفادة                 ، وه )٠٫٧٣(معياري  

اإلدارة مــن توجهــات الــوزارة للتنميــة المهنيــة للعــاملين فــي الميــدان مــن معوقــات تقــويم      

من ضـرورة  ) م٢٠١٢(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة هندي . األداء اإلشرافي بإدارات التعليم 

 .تطورة قائمة على الكفايات واألساليب اإلشرافيةقيام الوزارة بعقد برامج تدريبية م

) عدم وضوح معايير ومؤشـرات التقـويم للفريـق        (وهي  ) ١٢( الفقرة رقم    جاءت .٧

، وهـذا يـدل علـى أن    )٠٫٨١(وانحراف معياري   ) ٢٫٦٠(في المرتبة السابعة، بمتوسط حسابي      

ويم للفريـق  هناك موافقة بين أفراد الدراسـة علـى أن عـدم وضـوح معـايير ومؤشـرات التقـ         

وتتفق هذه النتيجة ومع ما أوصـت بـه   . من معوقات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم    

مـــن وجـــود معـــايير متفـــق عليهـــا بـــين المـــشرفين أثنـــاء ) م٢٠١١(دراســـة خمـــش والزيـــون 

 .الزيارات

الزيــارات كانــت تقليديــة ال يوجــد بهــا نــوع مــن   (وهــي ) ٨( الفقــرة رقــم جــاءت .٨

، )٠٫٧٨(وانحـراف معيـاري   ) ٢٫٥٣(فـي المرتبـة الثامنـة، بمتوسـط حـسابي           )التطوير والتغيـر  

وهذا يدل على أن هناك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن عـدم وجـود نـوع مـن التطـوير                

 .والتغيير بالزيارات من معوقات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم

) شراف مـن عملهـا الفنـي   الزيارة أربكت إدارة اإل   (وهي  ) ٥( الفقرة رقم    جاءت .٩

فـــي المرتبـــة التاســـعة بـــين الفقـــرات الخاصـــة بمعوقـــات تقـــويم األداء اإلشـــرافي بـــإدارات  

، وهذا يدل على أن هناك عدم       )٠٫٧٦(وانحراف معياري   ) ٢٫٣٧(التعليم، بمتوسط حسابي    

 .موافقة بين أفراد الدراسة على أن الزيارة أربكت إدارة اإلشراف من عملها الفني
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لمرافقـة  انعكـس تفريـغ المـشرفين مـن اإلدارة          (وهـي   ) ١١(الفقرة رقم    جاءت .١٠

ــر   ــى العمــل اإلشــرافي   الفريــق الزائ ــين الفقــرات الخاصــة     ) ســلباً عل ــة العاشــرة ب فــي المرتب

ــيم، بمتوســط حــسابي      ــإدارات التعل وانحــراف ) ٢٫٢٧(بمعوقــات تقــويم األداء اإلشــرافي ب

افقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن تفريـغ             ، وهذا يدل علـى أن هنـاك عـدم مو          )٠٫٨٧(معياري  

 .المشرفين من اإلدارة لمرافقة الفريق الزائر انعكست سلباً على العمل اإلشرافي

) إنهاء الفريق لزيارته قبـل إنهـاء المـدة الرسـمية          (وهي  ) ٧( الفقرة رقم    جاءت .١١

دل ، وهـذا يـ  )٠٫٧٤(وانحـراف معيـاري     ) ٢٫٠٧(في المرتبة الحادية عشرة، بمتوسط حسابي       

علــى أن هنــاك عــدم موافقــة بــين أفــراد الدراســة علــى أن إنهــاء الفريــق لزيارتــه قبــل إنهــاء  

 .المدة الرسمية من معوقات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم

فــي ) اإلدارة ال تعلــم عــن نتــائج زيــارة الفريــق    (وهــي ) ١٠( الفقــرة رقــم  جــاءت .١٢

، وهـذا يـدل علـى       )٠٫٦٧(انحـراف معيـاري     و) ١٫٩٧(المرتبة الثانية عشرة، بمتوسط حسابي      

أن هناك عدم موافقة بين أفراد الدراسة على أن عدم علم اإلدارة عن نتائج زيارة الفريق      

ــيم      Ormstonوتختلــف عــن دراســة   . مــن معوقــات تقــويم األداء اإلشــرافي بــإدارات التعل

 . ياراتهم الصفية التي توصلت إلى أن المعلمين ال يتلقون تغذية راجعة عن نتائج ز١٩٩٥)(

، وهـذا يـدل علـى أن هنـاك موافقـة بـين أفـراد                )٢٫٧٢(يبلغ المتوسـط الحـسابي العـام        

عدم مـشاركة  (الدراسة على معوقات تقويم األداء اإلشرافي، ومن أهم تلك المعوقات       

الميدان في بناء الخطـط اإلشـرافي لـدى جهـاز الـوزارة، وكـذلك عـدم وجـود بنـود خاصـة                      

لزيارة إضافة إلى عدم وجود سجل تراكمي للفريق الزائر، بحيث يكمـل     للتكلفة المالية ل  

ما قبله وعدم تغطية الفريق الزائر لجميع التخصصات، وكذلك انتهاء أثر الزيارة بانتهاء             

الزيــارة ـ عــدم وجــود متابعــة بعــد الزيــارة ـ إضــافة إلــى قلــة اســتفادة اإلدارة مــن توجهــات      
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مـن  ) م٢٠٠٢(وهذا يؤكد ما ذكره الـسهلي       ).  في الميدان  الوزارة للتنمية المهنية للعاملين   

اطــالع المــشرفين علــى المــشروع قبــل تطبيقــه، وأن الواقــع يمــارس بدرجــة غيــر مقبولــة  

الذي ذكر أن المعلمين يرون أن المشرفين التربويين ) م٢٠٠٤(متقاربة بذلك مع الغامدي 

 .يمارسون مهامهم الفنية بدرجة متوسطة

 مقترحات تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري اإلشراف   ما: السؤال الثالث 

 التربوي في إدارات التعليم؟

 بحــساب التكــرارات والنــسب المئويــة  قــام الباحــث  ولإلجابــة عــن التــساؤل الــسابق 

مقترحــات إلجابــات أفــراد الدراســة نحــو    واالنحــراف المعيــاري  والمتوســطات الحــسابية  

 لكــلٍّ حـسب المتوســط الحــسابي  الفقــرات ترتيــب هــذه ، كمــا تـم تقـويم األداء اإلشــرافي 

 :وذلك كما يليمنها، 

 )١١(جدول رقم 

  الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 واالنحراف المعياري إلجابات أفراد الدراسة نحو مقترحات تقويم األداء اإلشرافي

 الفقرات م

ط 
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

 

االنحراف 
جة   المعياري

در
واف
الم

ب قة
رتي
الت

 

ــام    ١٤ ــويم قبـــل القيـ تـــدريب فريـــق التقـ
 ٠٫٣٨ ٣٫٨٣ .بالزيارة التقويمية

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

١ 

تبنــي أشــخاص مميــزين أثنــاء الزيــارة  ٣
 ٠٫٤١ ٣٫٨٠ .ليتم االستفادة منهم مستقبال

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٢ 

 ٠٫٤١ ٣٫٨٠ .تطوير أدوات التقويم ١٠
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٣ 

 ٤موافق  ٠٫٤٣ ٣٫٧٧ . للمتابعة داخل كل إدارةرسم آلية ١٥
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 الفقرات م

ط 
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

 

االنحراف 
جة   المعياري

در
واف
الم

ب قة
رتي
الت

 

بدرجة 
 كبيرة

عقد ورشة عمل تأسيسية بـالوزارة       ١
 ٠٫٤٥ ٣٫٧٣ .قبل الزيارة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٥ 

٩ 
االستفادة من نتائج هذه الزيارات في   
لقــاءات اإلشــراف التربــوي العامــة أو   

 .على مستوى لقاءات التخصص
٠٫٥٣ ٣٫٧٠ 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٦ 

وجــود اعتمــاد مــالي لتكلفــة زيــارات      ٢
 ٠٫٤٨ ٣٫٦٧ .الفرق

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٧ 

ــارات   ٦ ــزة بزيــ ــز اإلدارات المتميــ تحفيــ
 ٠٫٤٨ ٣٫٦٧ .خارجية

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٨ 

إصـــــدار قائمـــــة بـــــاإلدارات المتميـــــزة  ٥
 ٠٫٦٣ ٣٫٥٣ .وتكريمها على مستوى الوزارة

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

٩ 

يم في خطة الوزارة    برمجة هذا التقو   ١١
 ٠٫٦٨ ٣٫٥٣ . سنوات٥ أو ٣لتكون كل 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

١٠ 

٨ 
مشاركة اإلدارات المتميـزة فـي بنـاء        
حقائــــــــب تدريبيــــــــة لــــــــإلدارات ذات 

 .المستوى األدنى
٠٫٦٣ ٣٫٤٧ 

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

١١ 

متابعــــة خطــــة اإلدارة بعــــد تعــــديلها  ١٣
 ٠٫٦٣ ٣٫٤٣ .نتيجة الزيارة التقويمية

ق مواف
بدرجة 
 كبيرة

١٢ 

ــصنيف     ١٢ ــي تـ ــويم فـ ــائج التقـ ــاد نتـ اعتمـ
 ١٣ موافق ٠٫٩٦ ٣٫٢٠ .اإلدارات

ــع     ٧ ــى جميـــــ ــق علـــــ ــتمال الفريـــــ اشـــــ
 ١٤ موافق ٠٫٨٧ ٣٫٠٠ . التخصصات

ــرى فــــي    ٤ ــات األخــ مــــشاركة القطاعــ
 ١٥ موافق ٠٫٨٦ ٢٫٥٠ .الزيارة

 ٠٫٥٩ ٣٫٥١ المتوسط الحسابي العام
موافق 
بدرجة 
 كبيرة

- 

 :ما يلي) ١١(لجدول رقم يتضح من ا
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فقـرة بدرجـة   ) ١٢( جـاءت    ،فقـرة ) ١٥(محـور مقترحـات تقـويم األداء اإلشـرافي          تضمن  

، وهـــذه )٣٫٨٣، ٣٫٤٣(، حيــث تتــراوح المتوســطات الحــسابية لهــم بــين       )كبيــرة (موافقــة  

المتوسطات تقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس المتدرج الرباعي والتي تتراوح ما بـين               

) ٤، ٧، ١٢(، وهـي الفقـرات رقـم     )موافـق (فقرات بدرجـة    ) ٣(، في حين جاءت     )٤٫٠ إلى   ٣٫٢٥(

، وهذه المتوسطات تقع فـي  )٣٫٢٠ إلى ٢٫٥٠(حيث تتراوح المتوسطات الحسابية لهم بين    

، )٣٫٢٤ إلــى ٢٫٥٠(الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس المتــدرج الربــاعي والتــي تتــراوح مــا بــين       

 إلــى تقــارب وجهــات نظــر مــديري اإلشــراف التربــوي فــي إدارات      وتــشير النتيجــة الــسابقة 

 . التعليم نحو مقترحات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم

 إن مــن أبــرز الفقــرات التــي تعكــس مقترحــات تطــوير تقــويم األداء اإلشــرافي والتــي      

والتــي تــم  ، )٩، ١، ١٥، ١٠، ٣، ١٤(، تمثلــت فــي الفقــرات رقــم   )كبيــرة(جــاءت بدرجــة موافقــة  

 :ترتيبها تنازلياً كما يلي

تـــدريب فريـــق التقـــويم قبـــل القيـــام بالزيـــارة  (وهـــي ) ١٤( الفقـــرة رقـــم جـــاءت .١

، وهذا يدل )٠٫٣٨(وانحراف معياري ) ٣٫٨٣(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  ) التقويمية

قبـل  على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على أن تدريب فريـق التقـويم     

. القيام بالزيارة التقويمية سوف يسهم في تطوير تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم           

الــذي أوصــى بــضرورة قيــام الــوزارة بعقــد    ) م٢٠١٢(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة هنــدي    

ودراســـة . بــرامج ودورات تدريبيـــة متطـــورة قائمـــة علــى الكفايـــات واألســـاليب اإلشـــرافية  

يص مراكـــز للتـــدريب مجهـــزة، ومـــا أوصـــى بـــه مقابلـــة وآخـــرون  بتخـــص) م٢٠٠٧(العجمـــي 

 .بعقد دورات تدريبية للمشرفين التربويين في مجال صناعة القرار التربوي) م٢٠١٢(
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ــاءت .٢ ــم  جـ ــرة رقـ ــي ) ٣( الفقـ ــتم    (وهـ ــارة ليـ ــاء الزيـ ــزين أثنـ ــي أشـــخاص مميـ تبنـ

راف معيـاري   وانحـ ) ٣٫٨٠(في المرتبة الثانية بمتوسط حـسابي       ) االستفادة منهم مستقبالً  

، وهــذا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة بــين أفــراد الدراســة علــى أن تبنــي     )٠٫٤١(

أشخاص مميزين أثناء الزيـارة ليـتم االسـتفادة مـنهم مـستقبالً سـوف يـسهم فـي تطـوير             

 . تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم

رتبـة الثانيـة مكـرر    فـي الم ) تطوير أدوات التقـويم (وهي ) ١٠( الفقرة رقم  جاءت .٣

، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة  )٠٫٤١(وانحـــراف معيـــاري ) ٣٫٨٠(بمتوســـط حـــسابي 

بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة على أن تطـوير أدوات التقـويم سـوف يـسهم فـي تطـوير                    

وتتفـق هـذه النتيجـة مـع المـشروع االستـشرافي            . تقويم األداء اإلشرافي بـإدارات التعلـيم      

 ).م٢٠٠٢(هلي الذي ذكره الس

في المرتبـة  ) رسم آلية للمتابعة داخل كل إدارة     (وهي  ) ١٥( الفقرة رقم    جاءت .٤

، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك )٠٫٤٣(وانحـــراف معيـــاري ) ٣٫٧٧(الرابعـــة بمتوســـط حـــسابي 

موافقــة بدرجــة كبيــرة بــين أفــراد الدراســة علــى أن رســم آليــة للمتابعــة داخــل كــل إدارة    

وتتفـق مـع مـا أوصـى بـه      . ألداء اإلشـرافي بـإدارات التعلـيم     سوف يسهم في تطوير تقـويم ا      

بالمتابعــــة المــــستمرة ألعمــــال المــــشرفين التربــــويين، والتحقــــق مــــن ) م٢٠٠٤(الغامــــدي 

 .ممارستهم للمهام الفنية

) عقد ورشة عمل تأسيسية بالوزارة قبـل الزيـارة  (وهي ) ١( الفقرة رقم    جاءت .٥

، وهـذا يـدل علـى    )٠٫٤٥(وانحـراف معيـاري   ) ٣٫٧٣(في المرتبة الخامسة بمتوسـط حـسابي        

أن هناك موافقة بدرجـة كبيـرة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن عقـد ورشـة عمـل تأسيـسية                     

. بــالوزارة قبــل الزيــارة ســوف يــسهم فــي تطــوير تقــويم األداء اإلشــرافي بــإدارات التعلــيم   
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 وورش مـن عقـد دورات  ) ٢٠١٣,Badah and others(وتتفـق هـذه النتيجـة مـع مـا أوصـى بـه        

في اإلشـراف، وال تتـأتى هـذه التوصـية إال مـن خـالل تحديـد             المعاصرة االتجاهات حول عمل

 .الحاجات أوالً

االســتفادة مــن نتــائج هــذه الزيــارات فــي لقــاءات (وهــي ) ٩( الفقــرة رقــم جــاءت .٦

ــاءات التخـــصص     ــستوى لقـ ــى مـ ــة أو علـ ــوي العامـ ــراف التربـ ــسادسة   ) اإلشـ ــة الـ ــي المرتبـ فـ

، وهـــذا يـــدل علـــى أن هنـــاك موافقـــة )٠٫٥٣(وانحـــراف معيـــاري ) ٣٫٧٠(بمتوســـط حـــسابي 

بدرجة كبيـرة بـين أفـراد الدراسـة علـى أن االسـتفادة مـن نتـائج هـذه الزيـارات فـي لقـاءات                        

اإلشــراف التربــوي العامــة أو علــى مــستوى لقــاءات التخــصص ســوف يــسهم فــي تطــوير        

 Ormston andاســة وتتفــق مــع مــا أكــدت در. تقــويم األداء اإلشــرافي بــإدارات التعلــيم

others )(التي توصلت إلى أهمية تلقي المعلمين تغذية راجعة عن نتائج زياراتهم١٩٩٥ . 

ــرز الفقــرات التــي تعكــس مقترحــات تطــوير تقــويم األداء اإلشــرافي والتــي         إن مــن أب

، والتـي تـم ترتيبهـا تنازليـاً كمـا         )٤،  ٧،  ١٢(، تمثلـت فـي الفقـرات رقـم          )موافق(جاءت بدرجة   

 :يلي

فـي  ) اعتمـاد نتـائج التقـويم فـي تـصنيف اإلدارات          (وهـي   ) ١٢( الفقرة رقـم     اءتج .٧

، وهـذا يـدل علـى    )٠٫٩٦(وانحـراف معيـاري    ) ٣٫٢٠(المرتبة الثالثة عـشرة بمتوسـط حـسابي         

أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد الدراســة علــى أن اعتمــاد نتــائج التقــويم فــي تــصنيف اإلدارات    

 .إلشرافي بإدارات التعليمسوف يسهم في تطوير تقويم األداء ا

فــي ) اشــتمال الفريــق علــى جميــع التخصــصات (وهــي ) ٧( الفقــرة رقــم جــاءت .٨

، وهـذا يـدل علـى       )٠٫٨٧(وانحـراف معيـاري     ) ٣٫٠(المرتبة الرابعة عشرة بمتوسط حـسابي       
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أن هنــاك موافقــة بــين أفــراد الدراســة علــى أن اشــتمال الفريــق علــى جميــع التخصــصات        

 .م األداء اإلشرافي بإدارات التعليمسوف يسهم في تطوير تقوي

ــارة   (وهــي ) ٤( الفقــرة رقــم  جــاءت .٩ فــي ) مــشاركة القطاعــات األخــرى فــي الزي

، وهــذا يــدل )٠٫٨٦(وانحــراف معيــاري ) ٢٫٥٠(المرتبــة الخامــسة عــشرة بمتوســط حــسابي 

على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة علـى أن مـشاركة القطاعـات األخـرى فـي الزيـارة                 

 .م في تطوير تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليمسوف يسه

، وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة )٣٫٥١(يبلغ المتوسط الحسابي العام 

بين أفراد الدراسة على مقترحات تقويم األداء اإلشرافي بإدارات التعليم، ومن أهم تلك      

التقويمية، وكذلك تبنـى أشـخاص      تدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة       (المقترحات  

مميــزين أثنــاء الزيــارة ليــتم االســتفادة مــنهم مــستقبالً، إضــافة إلــى تطــوير أدوات التقــويم  

ورسم آلية للمتابعة داخل كل إدارة، وكذلك عقد ورشة عمل تأسيـسية بـالوزارة قبـل               

بوي العامة أو الزيارة، إضافة إلى االستفادة من نتائج هذه الزيارات في لقاءات اإلشراف التر

 ).على مستوى لقاءات التخصص ووجود اعتماد مالي لتكلفة زيارات الفرق

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى مديري اإلشراف التربـوي فـي    : السؤال الرابع 

ــة    ــرات التالي ــيم تعــزى للمتغي ــدورات          (إدارات التعل المؤهــل العلمــي ـ ســنوات الخدمــة ـ ال

 ؟)لحالي ـ المشاركة ضمن الفرق الزائرةالتدريبية في صميم العمل ا

 الفروق باختالف المؤهل العلمي: أوالً

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد             

الدراســة حــول واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي بــإدارات التعلــيم بــاختالف متغيــر المؤهــل          
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، )Independent Sample T-Test(عينتـين مـستقلتين   ل) ت( اختبار العلمي، تم استخدام

 )١٢(وذلك كما يتضح من خالل الجدول رقم 

 )١٢(جدول رقم 

 ) independent sample t-test( لعينتين مستقلتين) ت(نتائج اختبار 

 للفروق بين واقع تقويم األداء اإلشرافي باختالف متغير المؤهل العلمي

المؤهل  األبعاد
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واقع تقويم األداء  ٠٫٤٥ ٢٫٧٠ ١٩ بكالوريوس
ماجستير  اإلشرافي

 فأعلى
٠٫٢٤ ٢٫٩٨ ١١ 

٠٣٩. ٢٫١٦٦ 

معوقات تقويم األداء  ٠٫٣٦ ٢٫٧٥ ١٩ بكالوريوس
ماجستير  اإلشرافي

 فأعلى
٠٫٣٨ ٢٫٦٦ ١١ 

.٥١٩. ٦٥٤ 

 األداء مقترحات تطوير ٠٫٣٨ ٣٫٤٨ ١٩ بكالوريوس
ماجستير  اإلشرافي 

 فأعلى
٠٫٢٣ ٣٫٥٦ ١١ 

.٥٤٧. ٦١٠ 

أن هنـاك فروقًـا ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              ) ١٢(   يتضح من خالل الجدول رقـم       

ــرافي      ) ٠٫٠٥( ــويم األداء اإلشـ ــع تقـ ــو واقـ ــة نحـ ــراد الدراسـ ــتجابات أفـ ــطات اسـ ــين متوسـ بـ

علمــي، وذلــك لــصالح مــديري اإلشــراف التربــوي ممــن مــؤهلهم     بــاختالف متغيــر المؤهــل ال 

لمديري اإلشـراف التربـوي     ) ٢٫٧٠(مقابل  ) ٢٫٩٨(العلمي ماجستير فأعلى بمتوسط موافقة      

ممــن مـــؤهلهم العلمـــي بكـــالوريوس، وتـــشير النتيجــة الـــسابقة إلـــى أن مـــديري اإلشـــراف   

بـر علـى واقـع تقـويم        التربوي ممن مـؤهلهم العلمـي ماجـستير فـأعلى يوافقـون بدرجـة أك              
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ويفسر الباحث هذه النتيجة نظرًا لطبيعة المؤهـل وعمـق المـادة العلميـة             . األداء اإلشرافي 

 .والتطبيقية التي كان لها األثر في هذه الفروق

 فــي حــين أنــه ال توجــد هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات     

داء اإلشــرافي، مقترحــات تطــوير تقــويم  معوقــات تقــويم األ(أفــراد الدراســة نحــو كــالً مــن  

 .باختالف متغير المؤهل العلمي) األداء اإلشرافي

 الفروق باختالف متغير سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف التربوي: ثانياً
لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد             

ــر ســنوات الخدمــة فــي إدارة    الدراســة حــول واقــع تقــويم األداء اإلشــ    ــاختالف متغي رافي ب

، وذلـك  )one way anova(تم استخدام اختبار تحليل التبـاين األحـادي   اإلشراف التربوي، 

 )١٣(كما يتضح من خالل الجدول رقم 

 )١٣(جدول رقم 

 )One Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي 

ل واقع تقويم األداء اإلشرافي الدراسة حو للفروق بين متوسطات استجابات أفراد 

 متغير سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف التربوي باختالف
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داخل 
 ١٦٦. ٤٫٦٣٩٢٨المجموعات

واقع تقويم األداء  ٤٠٢. ٧٢٤.
 اإلشرافي

  ٤٫٧٥٩٢٩ المجموع
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واقع تقويم األداء اإلشرافي من وجهة نظر مديري إدارات اإلشراف 
 يةالتربوي بإدارات التعليم في المملكة العربية السعود
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 المحاور

ت
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درجات 
ط الحرية

س
متو

ت
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مستوى قيمة ف
 الداللة

بين 
 ٢٤٧. ١ ٢٤٧.المجموعات

داخل 
 ١٢٨. ٣٫٥٨٠٢٨المجموعات

معوقات تقويم األداء  ١٧٥. ١٫٩٣٥
 اإلشرافي

  ٣٫٨٢٨٢٩ المجموع
بين 

 ٤٠١. ١ ٤٠١.المجموعات

داخل 
 ٠٩٨. ٢٫٧٤٢٢٨المجموعات

مقترحات تطوير األداء  ٠٥٣. ٤٫٠٩١
 اإلشرافي 

  ٣٫١٤٢٢٩المجموع

أنـه ال توجـد هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين            ) ١٣( يتضح مـن خـالل الجـدول رقـم          

متوسطات استجابات أفراد الدراسـة حـول واقـع تقـويم األداء اإلشـرافي بـاختالف متغيـر                 

مما يشير إلـى تقـارب وجهـات نظـر أفـراد            . عدد سنوات الخدمة في إدارة اإلشراف التربوي      

ف سنوات خبـرتهم فـي إدارة اإلشـراف التربـوي بـإدارات التعلـيم نحـو                 الدراسة على اختال  

 .واقع تقويم األداء اإلشرافي

الفــروق بــاختالف متغيــر الــدورات التدريبيــة فــي صــميم العمــل الحــالي خــالل : ثالثــاً
 .العامين الماضيين

لمعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد             

دراسة حول واقع تقـويم األداء اإلشـرافي بـاختالف متغيـر الـدورات التدريبيـة فـي صـميم                   ال

 one(تم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي      العمل الحالي خالل العامين الماضيين، 

way anova(، وذلك كما يتضح من خالل الجدول رقم )١٤( 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٢١

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 )١٤(جدول رقم 

للفروق بين متوسطات استجابات  ) One Way Anova(نتائج تحليل التباين األحادي 

أفراد الدراسة حول واقع تقويم األداء اإلشرافي باختالف متغير الدورات التدريبية في 

 صميم العمل الحالي خالل العامين الماضيين

مجموعالمجموعات المحاور
المربعات 

درجات 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة فالمربعات

 الداللة
بين 

 ١٨٧. ٣٧٤٢.المجموعات

داخل 
 ١٦٢. ٤٫٣٨٥٢٧المجموعات

داء واقع تقويم األ ٣٣١. ١٫١٥٢
 اإلشرافي

  ٤٫٧٥٩٢٩ المجموع
بين 

 ٠٤٢. ٢ ٠٨٤.المجموعات

داخل 
 ١٣٩. ٣٫٧٤٣٢٧المجموعات

معوقات تقويم األداء  ٧٤٠. ٣٠٥.
 اإلشرافي

  ٣٫٨٢٨٢٩ المجموع
ين ب

 ٠٣٨. ٢ ٠٧٥.المجموعات

داخل 
 ١١٤. ٣٫٠٦٧٢٧المجموعات

مقترحات تطوير األداء  ٧٢٢. ٣٣٠.
 اإلشرافي 

  ٣٫١٤٢٢٩المجموع

أنـه ال توجـد هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                ) ١٤( يتضح مـن خـالل الجـدول رقـم          

متوسطات استجابات أفراد الدراسـة حـول واقـع تقـويم األداء اإلشـرافي بـاختالف متغيـر                 

ويفـسر الباحـث هـذه      .  في صميم العمل الحـالي خـالل العـامين الماضـيين           الدورات التدريبية 

النتيجــة بــأن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد الدراســة حــصلوا علــى أكثــر مــن دورة، األمــر الــذي    
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يجعلهم متجانسين من حيـث الـدورات التدريبيـة ممـا يجعلهـم متفقـين فـي آرائهـم نحـو                 

 .الدورات التدريبية في صميم العمل الحاليواقع تقويم األداء اإلشرافي باختالف متغير 

 الفروق باختالف متغير المشاركة ضمن الفرق الزائرة: رابعاً
 لمعرفــة إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات اســتجابات      

ــر         ــاختالف متغيـ ــيم بـ ــإدارات التعلـ ــرافي بـ ــويم األداء اإلشـ ــع تقـ ــول واقـ ــة حـ ــراد الدراسـ أفـ

لعينتـــــين مـــــستقلتين ) ت( اختبـــــار رق الزائـــــرة، تـــــم اســـــتخدام المـــــشاركة ضـــــمن الفـــــ

)Independent Sample T-Test( ، وذلك كما يتضح من خالل الجدول رقم)١٥( 

 )١٥(جدول رقم 

للفروق بين واقع ) independent sample t-test(لعينتين مستقلتين ) ت(نتائج اختبار 

 من الفرق الزائرةتقويم األداء اإلشرافي باختالف متغير المشاركة ض
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واقع تقويم األداء  ٠٫٤٣ ٢٫٨٧ ١٣ نعم
 ٠٫٣٩ ٢٫٧٥ ١٧ ال اإلشرافي

.٤٤٢. ٧٨٠ 

معوقات تقويم األداء  ٠٫٤٨ ٢٫٦٦ ١٣ نعم
 ٠٫٢٥ ٢٫٧٦ ١٧ ال اإلشرافي

-
.٤٦٧. -٧٣٨ 

مقترحات تطوير األداء  ٠٫٢١ ٣٫٦١ ١٣ نعم
 ٠٫٣٩ ٣٫٤٤ ١٧ ال اإلشرافي 

١٣٦. ١٫٥٤٠ 

أنـه ال توجـد هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية              ) ١٥(يتضح من خالل الجدول رقم       

ــاختالف         بــين متوســطات اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي ب

ممـا يـشير إلـى تقـارب وجهـات نظـر أفـراد الدراسـة                . لفرق الزائـرة  متغير المشاركة ضمن ا   

 .ممن شاركوا ضمن الفرق الزائرة وممن لم يشاركوا نحو واقع تقويم األداء اإلشرافي
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 : ملخص النتائج٦-٥
أن هناك موافقـة بـين أفـراد الدراسـة علـى تقـويم األداء اإلشـرافي، وذلـك يتمثـل            -١

 :في

 . ق من لحظة وصولهم إلى مغادرتهمجاهزية اإلدارة الستقبال الفري -

 .وجود التنسيق المسبق مع اإلدارة وقت الزيارة -

 . أن الفريق انتهج اسلوب التعامل المرن مع اإلدارة -

 . أن اإلدارة فرغت عدداً من المشرفين لمرافقة الفريق الزائر -

 . وضوح الهدف من الزيارة لدى أعضاء الفريق -

 . ابية لإلدارةتعزيز الفريق الزائر للجهود اإليج -

 . أن الزيارة الصفية نالت أكثر األساليب اإلشرافية للفريق الزائر -

 .الوقوف على تفعيل اإلدارة لبوابة المعرفة تسجيالً أو مشاركة -

أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة علـى معوقـات تقـويم األداء اإلشـرافي، ومـن                  -٢

 :أهم تلك المعوقات

 . طط اإلشرافية لدى جهاز الوزارةعدم مشاركة الميدان في بناء الخ -

 . عدم وجود بنود خاصة للتكلفة المالية للزيارة -

 . عدم وجود سجل تراكمي للفريق الزائر بحيث يكمل ما قبله -

 . عدم تغطية الفريق الزائر لجميع التخصصات -

 انتهاء أثر الزيارة بانتهاء الزيارة ـ عدم وجود متابعة بعد الزيارة ـ  -

 .ارة من توجهات الوزارة للتنمية المهنية للعاملين في الميدانقلة استفادة اإلد -
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أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفـراد الدراسـة علـى مقترحـات تقـويم األداء             -٣

 :اإلشرافي بإدارات التعليم، ومن أهم تلك المقترحات

 . تدريب فريق التقويم قبل القيام بالزيارة التقويمية -

 . يارة ليتم االستفادة منهم مستقبالًتبنى أشخاص مميزين أثناء الز -

 . تطوير أدوات التقويم ورسم آلية للمتابعة داخل كل إدارة -

 . عقد ورشة عمل تأسيسية بالوزارة قبل الزيارة -

االسـتفادة مـن نتــائج هـذه الزيـارات فــي لقـاءات اإلشـراف التربــوي العامـة أو علــى         -

 . مستوى لقاءات التخصص

 .رات الفرقوجود اعتماد مالي لتكلفة زيا -

ــد مــــستوى    -٤ ــا ذات داللــــة إحــــصائية عنــ بــــين متوســــطات  ) ٠٫٠٥(أن هنــــاك فروقًــ

ــر        ــاختالف متغي اســتجابات أفــراد الدراســة نحــو واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي ب

المؤهــل العلمــي، وذلــك لــصالح مــديري اإلشــراف التربــوي ممــن مــؤهلهم العلمــي   

 .ماجستير فأعلى

ــراد  ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائي   -٥ ــتجابات أفـ ة بـــين متوســـطات اسـ

معوقات تقويم األداء اإلشرافي، مقترحات تطوير تقويم    (الدراسة نحو كلٍّ من     

 .باختالف متغير المؤهل العلمي) األداء اإلشرافي

ــراد      -٦ ــتجابات أفـ ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطات اسـ

متغير عدد سنوات الخدمة    الدراسة حول واقع تقويم األداء اإلشرافي باختالف        

 .في إدارة اإلشراف التربوي
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ــراد      -٧ ــتجابات أفـ ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين متوســـطات اسـ

الدراســة حــول واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي بــاختالف متغيــر الــدورات التدريبيــة  

 .في صميم العمل الحالي خالل العامين الماضيين

ــراد   ال توجـــد هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إ  -٨ ــتجابات أفـ حـــصائية بـــين متوســـطات اسـ

الدراســة نحــو واقــع تقــويم األداء اإلشــرافي بــاختالف متغيــر المــشاركة ضــمن      

 .الفرق الزائرة

 التوصيات

 : بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج عن هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 .ةمشاركة الميدان التربوي في بناء الخطة اإلشرافية بجهاز الوزار -

إلدارات التعليم مـدعمًا بـالرؤى اإلشـرافية بجهـاز          ) portfolio(اعتماد سجل إنجاز   -

 . الوزارة

 .تحديد الحاجات المهنية للفرق الزائرة قبل تنفيذ الزيارة -

 .تعزيز األساليب اإلشرافية غير الممارسة في جهاز الوزارة والميدان التربوي -

 .ة والميدان بصفة مستمرةتفعيل التغذية الراجعة اإلشرافية بين الوزار -

 .إقرار ميزانيات مالية للفرق اإلشرافية الزائرة للميدان التربوي -

 :المقترحات

 : بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج عن هذه الدراسة يقترح الباحث

 .واقع الممارسات اإلجرائية ألسلوب فرق العمل بين الوزارة والميدان التربوي -

 .في إدارات التعليم، واقعه ومقترحات النهوض به) portfolio(سجل اإلنجاز -

 . بناء خطة خاصة بالتنمية المهنية للفرق الزائرة من المشرفين التربويين -
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 .تقويم الممارسات اإلشرافية  لمشرفي الوزارة والميدان التربوي -

 .تصميم أدوات مهنية إشرافية خاصة  بالتغذية الراجعة -

ظومـــة اإلشـــرافية ضـــمن الخطـــط التـــشغيلية  آليـــات وضـــع التكلفـــة الماليـــة للمن -

 .إلدارات التعليم

@ @ @ 
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 :المراجع
 .دار صادر، سان العربل ).م٢٠٠٣.( جمال الدين محمدابن منظور، -

 .اإلدارة العصرية. إدارة الموارد البشرية). ٢٠٠٤.(أحمد، سيد مصطفى -

 والتعلـيم بتوقيـع الوكيـل        خطـاب إشـعار إدارات التربيـة       ).هــ ١٤٣٢(.اإلدارة العامة لإلشراف التربـوي     -

ــا علــى الخطــاب رقــم    ــاريخ ٣٢٤٣٦٩٦٣عطفً هـــ بقيــام فــرق مــن اإلشــراف التربــوي     ١٢/٣/١٤٣٢ وت

 . بجهاز الوزارة بزيارات فنية لتقويم األداء الفني إلدارات اإلشراف التربوي ومكاتب التعليم

هـــ بــشأن ١٧/١٢/١٤٣١  وتــاريخ٣١١٥٣٤١٧٧خطــاب رقــم  ).هـــ١٤٣١(.اإلدارة العامــة لإلشــراف التربــوي -

 .التصور عن مشروع تقويم األداء اإلشرافي

 خطــاب موافقــة وكيــل الــوزارة للتعلــيم علــى مــشروع    ).هـــ١٤٣٢(.اإلدارة العامــة لإلشــراف التربــوي  -

 .تقويم األداء اإلشرافي

التربيــة الجديــدة، مكتــب   . دور التقــويم فــي تطــوير العمليــة التربويــة    ). م١٩٨٦.(بوبطانــة، عبــد اهللا  -

 ١٧-١٣،٥، السنة ٣٩ونسكو اإلقليمي للتربية، العدد الي

ــوي   ). م٢٠٠٦.(حــسين، ســالمة، وعــوض اهللا، عــوض اهللا    - ــة فــي اإلشــراف الترب دار . اتجاهــات حديث

 .عمان: األردن. الفكر

اتجاهــات (اإلدارة واإلشــراف التربــوي). م١٩٨٤.(الخطيــب، رداح، والخطيــب، أحمــد، والفــرح، وجيــه   -

 .عمان: األردن.  والتوزيعدار الندوة للنشر.)حديثة

دراسـة تقويميـة للمالحظـات التربويـة المدونـة فـي سـجل        ). ٢٠١١. (خمش، سوزان والزيـون، محمـد    -

مجلـة  . زيارات المشرفين التربويين لمعلمي االجتماعيات في مديريات التربية والتعليم فـي عمـان            

 ١٩٤٦-١٩٣١، ٦، ملحق ٣٨المجلد . العلوم التربوية، األردن: دراسات

 .مكتبة الفالح: الكويت. المناهج المعاصرة ).هـ١٤٠٥( ـ  الدمرداش، صبري -
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اإلشراف التربوي قراءة معاصـرة     ).م٢٠١٢.(السخني، حسين، والزعبي، ميسون، والخزاعلة، محمد      -

 .عمان: األردن. دار صفاء للطباعة والنشر. ومستقبلية

العلــوم التربويــة والنفــسية، جامعــة    مجلــة . تقــويم األداء اإلشــرافي ). م٢٠٠٢.(الــسهلي، عبــد اهللا   -

 ٥٨٧-٥٧٦،اللقاء السنوي العاشر الملك سعود، السعودية،

اتجاهات معلمي الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي نحو ). م١٩٩١.(شتيوي، عزام إبراهيم -

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك. وسائل االتصال اإلشرافية في شمال األردن

ويت من درجة االلتزام بالشفافية اإلدارية في وزارة التعليم في دولة الك). م٢٠٠٧. (الطشة، غنيم -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسـات التربويـة العليـا، جامعـة       . وجهة نظر العاملين فيها   

 .عمان العربية للدراسات العليا

تقــويم التوجيــه التربــوي لــدى موجهــات ومعلمــات التربيــة الرياضــية  ). م٢٠٠٣.(عبــد الخــالق، مرفــت -

 .٢١٥-٢١٤، ٢، العدد ٤امعة البحرين، المجلد مجلة العلوم التربوية والنفسية بج. بمملكة البحرين

أنموذج مقترح لتطوير نظام اإلشراف التربوي فـي دولـة الكويـت         ).م٢٠٠٧. (العجمي، فالح ضويحي   -

رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة، كليــة الدراســات التربويــة . فــي ضــوء الواقــع واالتجاهــات المعاصــرة

 .العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

الطبعـة  . مفهومه، أدواته، أسـاليبه   : البحث العلمي ). م٢٠٠٣ (.وعبيدات، ذوقان الرحمن،   س، عبد عد -

 .دار أسامة للنشر والتوزيع: الرياض. الثالثة

، مكتبـة العبيكـان،   المدخل إلـى البحـث فـي العلـوم الـسلوكية     ). م٢٠٠٣(.، صالح بن حمـد   العساف -

 . الرياض

اإلشــراف التربــوي بــين  ). م٢٠١٠.(وي، خالــد، وزيــدان، رائــد عليــان، ســلمان، وأبــوريش، عاليــة، وســندا  -

 .عمان: األردن. دار زهران للنشر. النظرية والتطبيق
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واقــع ممارســة المــشرفين التربــويين مهــامهم الفنيــة بمنطقــة الباحــة   ). م٢٠٠٤.(الغامــدي، أحمــد -

 . كلية التربية بجامعة أم القرى-رسالة ماجستير غير منشورة. التعليمية

دراســة تقويميــة : تقــويم األداء التدريــسي لألســتاذ الجــامعي). م١٩٩٧.(يوســف جاســمي، الكنــدر -

 .٣٤٧-٣١١، ١ ج ،١٣ع  , مصر-مجلة كلية التربية بأسيوط  .لتجربة جامعة الكويت

قع ممارسة المشرفين التربويين لصنع وا).م٢٠١٢( مقابلة، عاطف وخاطر، أيمن  والطراونة، محمد  -

مجلـة اتحـاد    . فـي محافظـة عمـان فـي األردن        القرار التربوي في ضوء أداء مهامهم الفنية واإلداريـة          

 .٥٨-٣٥المجلد العاشر، العدد الثاني،. الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، األردن

أنموذج مقترح لتقويم األداء اإلشرافي لمشرفي التربية اإلسالمية في ). م٢٠١٢(هندي، نضال محمد  -

 .عليا، الجامعة األردنيةرسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات ال. األردن
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Abstract: 

This research aims at identifying the state of supervisory performance 
evaluation, its obstacles andproposals to improve the evaluation of such 
performance from the viewpoint of the directors of educational supervision 
administrations in Directorates of education in the Kingdom of Saudi Arabia. 
The researcher uses the descriptive survey method, and a questionnaire as a 
study tool. The study sample is composed of 45 directors of educational 
supervision administrations in the first semester of the academic year 1434/1435 
AH. 

 The most important findings of the study are as follows:there is  agreement 
among the study population on the supervisory performance evaluation. This is 
shown clearly in the readiness of the administration to receive the team from the 
moment of arrival until they leave, the prior coordination with the administration 
at the time of the visit, and the team's flexibleattitude in dealing with the 
Administration. There is alsoagreementamong the study population on the 
obstacles to the supervisory performance evaluation. The most important 
obstacles are: the absence of participation of field experts in designing the 
supervisory plans with the Ministry Department concerned;the lack of specific 
items relating to the financial cost of the visit;andthe lack of anavailable 
cumulative record to allow the visiting team to build on previous visit records.  

The study sample participants strongly agree with the proposals to improve 
the supervisory performance evaluation in the administrations of education. The 
most important of these proposals are: providing training to the evaluation team 
before their official visit, selecting outstanding individualsduring thevisit to 
benefit from their contribution in the future; improving the evaluation tools and 
establishing a follow-up mechanism within each administration; conducting 
fundamental workshops in the Ministry before the visit. 

The study concludes with a number of recommendations that 
wouldhopefullycontribute to improving the evaluation of supervisory 
performance. 
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 :ملخص البحث
إلى تقييم واقع استخدام معلمي العلوم التقويم البديل في المرحلـة االبتدائيـة    هدفت هذه الدراسة          

ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت ثــالث أدوات مــن . وقــد وتــم االعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي المــسحي.
ة للتعرف على درجة اسـتخدام المعلمـين        بطاقة مالحظ : اعداد الباحثين بعد التأكد من صدقها وثباتها ، هي        

للتقــــويم البــــديل، واســــتبانتين األولــــى للتعــــرف علــــى االســــتراتيجيات واألدوات التقــــويم البــــديل المناســــبة   
نــت  وتكوّ,، والثانيــة للتعــرف علــى الــصعوبات مــن وجهــة نظــر المختــصينلالســتخدام فــي المرحلــة االبتدائيــة

 وقــد قــام الباحثــان بــإجراء  ،اختيــروا بالطريقــة العــشوائية متعــددة المراحــلمعلمــاً  ) ٣٠( مــن عينــة الدراســة
 وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام المعلمين للتقويم البديل         التحليالت اإلحصائية المناسبة على البيانات،    

جـاء التقـويم المعتمـد     ،و )٢٬٤٨٦-١٬٩٧٥(كان بنـسبة ضـعيفة، حيـث تراوحـت المتوسـطات الحـسابية بـين                
 فــي حــين أن تقــويم األقــران جــاء فــي الترتيــب ,)٢٬٤٨٦(ى األداء فــي الترتيــب األول بمتوســط حــسابي بلــغ علــ

جـــاءت صـــعوبات اســـتخدام تقـــويم األقـــران فـــي الترتيـــب األول . )١٬٩٧٥(الخـــامس بمتوســـط حـــسابي بلـــغ 
الخـامس   وأخير صـعوبات اسـتخدام التقـويم بخـرائط المفـاهيم فـي الترتيـب         ,)٣٬٩٣(بمتوسط حسابي بلغ    

زيــادة أعــداد التالميــذ فــي الفــصل، وقلــة تــوفر وســائل     : أهــم الــصعوبات هــي و .)٣٬٤١(بمتوســط حــسابي بلــغ  
  .تعليمية

، تقــويم ملفــات اإلنجــاز ، التقــويم القــائم علــى األداء  البــديل، إســتراتيجيات التقــويم:كلمــات مفتاحيــة 
 .التقويم بخرائط المفاهيم، التقويم الذاتي
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 :مقدمة 
نظراً لحداثة مفهوم التقـويم البـديل فقـد تعـددت المـصطلحات التـي تـشير إليـه، ومـن                

خــــالل الرجــــوع إلــــى أدبيــــات القيــــاس والتقــــويم التربــــوي، يالحــــظ أن هنــــاك كثيــــرًا مــــن  

التقـــويم األصـــيل، أو التقـــويم : مثـــل، المـــصطلحات أو المفـــاهيم المرادفـــة لهـــذا المفهـــوم 

إال أن مفهوم التقـويم البـديل أكثـر هـذه         ،  م على األداء، وغير ذلك    أو التقويم القائ  ،  الواقعي

فــي حــين ظهــرت العديــد مــن ). ١٣، صه١٤٣٠عــالم، (المفــاهيم شــيوعًا، وأكثرهــا عموميــة 

الــذي يؤكــد أن التقــويم ) ٧٧ص ، م ٢٠٠٦( التعريفــات للتقــويم البــديل، منهــا تعريــف جــابر  

تطلــب ي اولهــا جــدارة، وذات معنــى، وهــذ  هــو دمــج التالميــذ فــي مهــام ذات مغــزى،    : البــديل

مهــارات تفكيــر عاليــة المــستوى، وتــآزرًا وتناســقًا لمــدى عــريض مــن المعــارف، وتنقــل إلــى   

التالميــذ معنــى القيــام بعملهــم علــى نحــو جيــد، بحيــث تظهــر المعــايير التــي يحكــم علــى       

 علـى  ويكـون التقـويم محـددًا لمـستوى ومعيـار أكثـر مـن كونـه معتمـدًا         ، جودته في ضـوئها   

 . أدوات تقييم مقننة

 إلـى أهميـة التقـويم البـديل فـي قيـاس درجـة نمـو قـيم                  (٢٠١٠,Doring)وتشير دوريـنج    

 أن األطفــال يكتــسبون تلــك القــيم مــن  وقــد كــشفت نتائجهــاالطفــل فــي ســياق التعلــيم 

 طفــالً تتــراوح ١٩١خــالل ممارســة األنــشطة التربويــة وذلــك مــن خــالل دراســة وأنــه بدراســة 

عـام، تبـين أن اسـتخدام إسـتراتيجية التقـويم البـديل قـد سـاعدت                  ) ١١ – ٨(ن  أعمارهم بي 

ــاتهم ألنــــــشطة      .فــــــي اكتــــــساب األطفــــــال لــــــبعض القــــــيم مــــــن خــــــالل ممارســــ

Doring,٢٠١٠:p٥٧٧-٥٦٤)( 

 تعــــدد حــــظمــــن خــــالل مراجعــــة األدب التربــــوي فــــي مجــــال التقــــويم البــــديل، فقــــد ل

ــا    وال ، للمهــام والجوانــب التــي يــراد تقويمهــا  إســتراتيجيات التقــويم البــديل واختالفهــا وفقً
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يمكن الجزم بصالحية إسـتراتيجية للتقـويم البـديل دون غيرهـا إال بعـد النظـر إلـى جوانـب               

أيـضًا طبيعـة التالميـذ،    و، ) وجـداني  - مهـاري  -معرفـي (والمجال الذي يراد تقويمه     ،  عدة منها 

 .والفئة العمرية المستهدفة

تقـويم األداء، والتقـويم بملـف       : ولها هذه الدراسة هي   وأبرز اإلستراتيجيات التي ستتنا   

 .اإلنجاز ، والتقويم الذاتي ، وتقويم األقران، والتقويم بخرائط المفاهيم

 يعـــد تقـــويم :performance-based assessment) (إســـتراتيجية تقـــويم األداء  

لـوم واحتوائهـا   نظـرا لطبيعـة الع  ، األداء أداة مهمة في التقويم البديل وفـي العلـوم بخاصـة     

وتقـويم األداء مـن أهـم    ، على العديد من األنشطة والتجارب العملية التي تحتاج إلـى تقـويم      

 .اإلستراتيجيات التي تعطي صورة واضحة عن مدى اكتساب التلميذ للمهارات العملية

 تحديد الهدف من    -١: ويمكن تحديد خطوات تنفيذ تقويم األداء في خمس خطوات        

ــويم األد  ــراء تقـ ــد النـــشاط  -٢. اءإجـ ــه ) األداء( تحديـ ــراد تقويمـ ــذ  -٣. المـ ــة تنفيـ ــد آليـ  تحديـ

 .التغذية الراجعة بعد التنفيذ-٥.  تحديد معايير التصحيح-٤). األداء(النشاط 

ــاز    ــتراتيجية التقـــــــويم بملفـــــــات اإلنجـــــ ــا و ): Portfolio (إســـــ تـــــــذكر مويـــــ

مجموعــة أعمــال  أن ملــف اإلنجــاز عبــارة عــن   ) Moya&O'Mally ٣٦-p١٣:١٩٩٤,(أومــالى

ــ والتقــويمالمــتعلم التــى يؤديهــا مــن خــالل الخبــرات والعــروض     ملــف " ذاتي، والبورتفوليــوال

هــو مجموعــة أعمــال المتعلمــين وعروضــهم وخبــراتهم وبيانــاتهم وتقــويم ملــف " اإلنجــاز

اإلنجاز يتضمن اإلجراء المتبع في إعـداد خطـة وجمـع وتحليـل مـصادر بيانـات متعـددة فـي                      

  .ملف اإلنجاز
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ويتطلــب تقــويم ملفــات اإلنجــاز وتقــدير درجاتهــا إعــداد محكــات يــستند إليهــا فــي           

الحكــم علــى كفــاءة التلميــذ فــي توظيفــه للمعــارف والمهــارات المرجــوة، أو مــدى تحقيــق   

 ). ٢٠٩،صه١٤٣٠عالم، (نتاجاته مستويات الجودة المطلوبة 

لملـف  ) عـداد اإل(تحديد محكات لتقويم ملفات اإلنجاز مرحلة من مراحـل التخطـيط       و

ــا مــا، بحيــث تتفــق مــع الفئــة العمريــة    اإلنجــاز، وينبغــي أن تكــون تلــك المحكــات مرنــة نوعً

ومــع المــادة الدراســية؛ لــذلك ال يمكــن تعمــيم محكــات لتقــويم ملفــات اإلنجــاز    ، للمــتعلم

كمـا أنـه البـد أن يكـون للمـتعلم دورٌ فـي              ،  تناسب جميع التالميـذ، وجميـع المـواد الدراسـية         

ات، ويكون له دور أيضًا في التقويم الـذاتي لملفاتـه أو ملفـات أقرانـه، مـن خـالل                   تلك المحك 

 .تلك المحكات

ــذاتي   ــويم الــ ــتراتيجية التقــ ــن   :(self-assessment) إســ ــذاتي مــ ــويم الــ ــد التقــ  يعــ

والتـي تعـزز لـدى التلميـذ الرقابـة الداخليـة؛ ممـا        ، اإلستراتيجيات المهمـة فـي التقـويم البـديل        

ــا علــى  ويعرفــه عــالم  .  تقدمــه الدراســي وســلوكه داخــل وخــارج المدرســة   يــنعكس إيجابً

 .بأنه أداة أو وسيلة لالنعكاس والـتعلم والمراقبـة أو الـضبط الـذاتي لـألداة      ) ٢٣٦، ص ه١٤٣٠(

بأنه قدرة التلميذ علـى المالحظـة والتحليـل والحكـم           ) ٧١م،ص٢٠١١(في حين يعرفه عفانة     

وضع الخطط لتحـسين وتطـوير األداء بالتعـاون         على أدائه لالعتماد على معايير واضحة، ثم        

 .المتبادل بين المعلم والتلميذ

هنــاك طــرق وأســاليب وممارســات متعــددة إلشــراك التالميــذ فــي عمليــة التقــويم       و 

: الذاتي، وبعض الجوانب التي ينبغي للمعلـم أن ينتبـه لهـا عنـد اعتمـاد التقـويم الـذاتي، وهـي                     

ســاللم : (د عليهــا التلميــذ فــي تقــويم نفــسه، مثــل    أن يبنــي المعلــم أدوات تقــويم يعتمــ  -١

 أن يتيح المعلم للمتعلم المشاركة فـي بنـاء أدوات التقـويم             -٢). وقوائم الشطب ،  التقدير
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 أن يمكِّــن -٤.  أن يــدرب المعلــم التلميــذ علــى اســتخدام أدوات التقــويم الــذاتي -٣. الــذاتي

 أن يمكِّن المعلم التلميذ تقـويم  -٥. المعلم التلميذ من تقويم نفسه أثناء إجراء التجارب       

 . أن يمكِّن المعلم التلميذ من تقويم ملف إنجازه-٦. نفسه أثناء إجراء األنشطة العلمية

يـرتبط تقـويم األقـران ارتباطًـا     : peers assessment ) (إستراتيجية تقـويم األقـران  

ن مـن يقـوم بـالتقويم    ويتـشابه معـه فـي اإلجـراءات واألسـاليب، إال أ          ،  وثيقًا بـالتقويم الـذاتي    

الذاتي هو التلميذ نفسه، بينما في التقويم لألقران يقوم القرين أو الزميل بالتقويم، ويعرفـه             

بأنــه نــوع مــن التقــويم يقــوم بــه أقــران التلميــذ، وهــو يتــضمن          ) ٣٥٥م،ص٢٠٠٢ (الــصراف 

طة قـرين  أو النـشاط، أو العمـل بواسـ    ،  التقويم البنائي، والتقـويم الختـامي للمهمـة التعلميـة         

قيـام التلميـذ بتقـويم      : يمكـن تعريـف التقـويم الـذاتي بأنـه         ولـذا   . التلميذ، أو مجموعـة أقرانـه     

 .أقرانه من خالل محكات ومعايير محددة مسبقًا

 :(concept maps for assessment) إسـتراتيجية التقـويم بخـرائط المفـاهيم     

خطيطيـة تـربط المفـاهيم      عبـارة عـن أشـكال ت      "بأنها  ) ٢٣٥ ،ص م٢٠١٢(يعرفها أبو عاذرة    

بعضها ببعض، عن طريق خطوط وأسـهم يكتـب عليهـا كلمـات تـسمى كلمـات الـربط؛                   

كمــا أنهــا تمثــل بنيــة هرميــة متسلــسلة، توضــع فيهــا   ، لتوضــيح العالقــة بــين مفهــوم وآخــر 

، "المفــاهيم األكثــر شــمولية عنــد قمــة الخريطــة، والمفــاهيم األقــل عنــد قاعــدة الخريطــة     

رســوم تخطيطيــة يــربط فيهــا التلميــذ بــين المفــاهيم، مــن خــالل   : ا ويمكــن تعريفهــا بأنهــ

 .تنظيم متسلسل من األكثر شمولية إلى األقل

 علــى المفــاهيم نظــرا الشــتمالها) أثنــاء الــدرس(تــستخدم خــرائط المفــاهيم كــأداة  و

 .األساسية للموضوع، وما يرتبط بها من مفاهيم أخرى
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 ) (٢٠٠٥، HELEN. Mدراســـة هلـــن  ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت التقـــويم البـــديل

وهــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات معلمــي الرياضــيات فــي المرحلــة الثانويــة فــي    

مدينة سدني في استراليا حول استخدام التقويم البديل،  وأظهرت الدراسة أن المعلمين              

معلمــين ،أمــا ال) االختبــارات(األكثــر خبــرة راضــين عــن اســتخدام أســاليب التقــويم البديلــة  

 .األقل خبرة فقد كانوا أكثر ايجابية حول استخدام التقويم البديل

إلى تقصي درجة ممارسات معلمـي العلـوم    ) م٢٠٠٧(دراسة عالونة   وهدفت الدراسة   

ألساليب التقويم البديل في تدريس العلوم للصف الثامن األساسي في األردن، والصعوبات            

ممارسة معلمـي العلـوم     : عة من النتائج، أهمها   التي تواجهها، وتوصلت الدراسة إلى مجمو     

ألساليب التقويم البديل في تدريس العلوم للصف الثامن األساسـي لكـل مـن ملـف أعمـال              

كمـــا أن الـــصعوبات التـــي .التلميـــذ، والتقـــويم القـــائم علـــى األداء كانـــت بدرجـــة متوســـطة 

كانـت كمــا   مـن المعلمـين فـي ممارسـة أسـاليب التقـويم البـديل        %٥٠واجهـت أكثـر مـن    

العدد الكبير من الطلبة فـي الغرفـة الـصفية الواحـدة، والنـصاب العـالي للمعلـم، وعـدم                    : يلي

ــه،         ــل، وضــيق الوقــت لتغطيت ــديل، والمــنهج الطوي ــة إرشــادية لغايــات التقــويم الب وجــود أدل

 .وعدم توفر األجهزة واألدوات في المختبرات

ــا   قيــاس تــصورات  ســة إلــى   فقــد هــدفت الدرا )م٢٠٠٨(دراســة عائــشة الرشــيدي   أم

وممارســات معلمــي العلــوم للمرحلــة االبتدائيــة فــي دولــة الكويــت إلســتراتيجيات التقــويم  

تـصورات وممارسـات معلمـي      : وتوصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج، أهمهـا             . البديل

 .العلوم إلستراتيجيات التقويم البديل كانت بدرجة متوسطة

تهـدف إلـى فحـص وجهـات     (٢٠١٠,Ayten & Ahmet)كما أن دراسـة أيـتن وأحميـت   

نظـر كـل مــن المتعلمـين والمعلمــين حـول أهـداف التقــويم والقيـاس البــديل المقتـرح ، تــم        
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دراســة كــل مــن النوعيــة والكميــة وتهــدف إلــى معرفــة المتعلمــين وتــصورات المعلمــين        

لصف ا" وتطبيقات عن القياس والتقويم البديل المقترح فى المدارس االبتدائية الحكومية         

وتم استخدام إستبانه على المعلم والمتعلم ، وأوضحت نتائج الدراسة أن كـل           " الخامس

من المتعلمين والمعلمـين تـم مـوافقتهم علـى أهـداف القيـاس والتقـويم البـديل وتنفيـذه ،                     

 .تطوير التعليم من خالل البحوث ، قياس خصائص المتعلم" ومن أهم األهداف 

الكــشف عــن أثــر اســتخدام أســاليب  الدراســة إلــى هــدفت )م٢٠١١(دراســة الرضــيان و

ــة التحـــصيل الدراســـي     ــادة العلـــوم علـــى تنميـ ــويم الحقيقـــي فـــي مـ ــد ، التقـ ــر الناقـ ، والتفكيـ

وتوصلت الدراسة إلـى   . والمهارات الحياتية لدى طالب الصف الثاني متوسط بمدينة الرياض        

ــا   الـــصف الثـــاني المهـــارات الحياتيـــة التـــي اكتـــسبها طـــالب : مجموعـــة مـــن النتـــائج، أهمهـ

مهــارات المــسؤولية  : المتوســط بعــد أن طبقــت علــيهم أســاليب التقــويم الحقيقــي هــي      

، )التقــويم الــذاتي، اتخــاذ القــرار، تحمــل المــسؤولية ، الثقــة بــالنفس، االعتمــاد علــى الــنفس(

ــل   ــارات العمـ ــيط(ومهـ ــاون، التخطـ ــيم ، التعـ ــة، التنظـ ــل  )الدقـ ــارات التواصـ ــل (، ومهـ التواصـ

 ).، إبداء الرأيواللفظي، الكتابي

ــدي     ــى تــشخيص واقــع اســتخدام أســاليب    ) م٢٠١١( فــي حــين هــدفت دراســة الزبي إل

 وتوصـلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج،       .التقويم البديل لدى معلمي ومعلمات العلـوم  

ــدى معلمــي ومعلمــات العلــوم كانــت عاليــة     : أهمهــا بينمــا درجــة  ، أهميــة التقــويم البــديل ل

ــاليب ال  ــتخدامهم ألسـ ــطة  اسـ ــاءت متوسـ ــديل جـ ــويم البـ ــق   ،تقـ ــي تعيـ ــصعوبات التـ  وأن الـ

 حيـث تمثلـت فـي قلـة الـدورات التدريبيـة             ،استخدام التقويم البديل كانت بدرجـة مرتفعـة       

، وعــدم إلمــام المعلــم بأســاس وقواعــد اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل    ، المتخصــصة
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ــ، والعــبء التدريــسي ، وكثــرة أعــداد الطلبــة فــي غرفــة الــصف    ق التقــويم البــديل  وأن تطبي

 .يتطلب لوقت أطول وجهد أكبر

فقد هـدفت للكـشف   ) (٢٠١١، Kirikkaya & Vuekaya  ودراسة كيريكايا و فوكايا 

عن أثر أنشطة التقويم البديل علـى مـستويات التحـصيل األكـاديمي للطـالب ومواقـف مـن            

 العلـوم    وهـى وحـدة دراسـية فـى برنـامج          –خالل توظيف هذه األنشطة فى مادة الكهربـاء         

مـدارس ابتدائيـة  ،وأثبتـت الدراسـة أن النتـائج لـصالح           ) ٣(والتكنولوجيا وأجرى البحث علـى    

 شـرح وتفـسير األنـشطة والـسيطرة         يالمجموعة التجريبيـة فـي القيـاس البعـدي أفـضل فـ            

علــى المواقــف باإلنجــاز وأن هنــاك عالقــة إيجابيــة بــين متوســطات المجموعــة التجريبيــة      

 التحصيل بالنسبة إلى المجموعة التجريبية، ملـف اإلنجـاز     في ي والبعد يوبين التطبيق القبل  

 .التعلم" تعزيز"يعزز التعلم الموجه ذاتيا نظرا لما يتم تعلمه بوضوح واتساع وتشجيع 

يالحــظ مــن خــالل عــرض الدراســات الــسابقة وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن الدراســات       

راســات التــي بحثــت التقــويم البــديل  فــي    األجنبيــة والعربيــة فــي التقــويم البــديل ، وقلــة الد   

المملكــة العربيــة الــسعودية خاصــة فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة ، وهــذه الدراســة تحــاول     

ــة ،        ــة االبتدائيـ ــي المرحلـ ــديل فـ ــويم البـ ــتخدامها للتقـ ــب اسـ ــى األدوات المناسـ ــرف علـ التعـ

اسـتخدام  والتعرف على الواقع الفعلي لالستخدام ، والصوبات التـي تواجـه المعلمـين عـن                

 .التقويم البديل 

وقــد اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الــسابقة فــي التعــرف علــى أهميــة            

أساليب التقويم البديل من نتـائج الدراسـات الـسابقة وتوصـياتها، والتـي تؤكـد الحاجـة إلـى            

دراســات علميــة تهــدف إلــى اســتخدام أســاليب التقــويم البــديل فــي مــواد مختلفــة، وإعــداد 
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مبدئية بإسـتراتيجيات التقـويم البـديل الخاصـة بمعلمـي العلـوم بالمرحلـة االبتدائيـة،           قائمة  

 . ومن ثم بناء أدوات الدراسة وتصميمها

 :مشكلة الدراسة 
 وتـاريخ  ٣٥٦٤٥١٤١ فـي تعميمهـا رقـم    من خالل ما أكدت عليه وزارة التربيـة والتعلـيم   

ختبـارات التحريريـة لتكـون    ب االبضرورة تطبيق أدوات أخـرى للتقـويم بجانـ     هـ  ٦/٤/١٤٣٥

شواهد على مستوى أداء التالميذ في المرحلة االبتدائية ، ومـا أكدتـه العديـد مـن الدراسـات               

ــيان     ــة الرضـ ــديل ، كدراسـ ــويم البـ ــتخدام التقـ ــة اسـ ــر   ) م٢٠١١(بأهميـ ــى  أثـ ــدت علـ ــي أكـ التـ

ت والتفكيـــر الناقـــد والمهـــارا، فـــي تنميـــة التحـــصيل الدراســـياســـتخدام التقـــويم البـــديل  

فقــد هـــدفت  ) (٢٠١١، Kirikkaya & Vuekayaكيريكايــا و فوكايــا   الحياتيــة، ودراســة   

 لـذا تحـاول     ؛للكشف عن أثر أنشطة التقويم البديل علـى مـستويات التحـصيل األكـاديمي               

وبات التـي   عن للتقويم البـديل والـص     ي استخدام المعلم  درجةالدراسة الحالية الكشف عن     

 : مـن خـالل الـسؤال الـرئيس التـالي     هة نظر المعلمينقد تواجههم عند استخدامه من وج  

 ما واقع استخدام معلمي العلوم التقويم البديل في المرحلـة االبتدائيـة بمدينـة الريـاض ؟            

 :ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية

ما إستراتيجيات وأدوات التقويم البديل المناسب استخدامها فـي مقـرر العلـوم              -١

 ؟وجهة نظر المختصين  من بالمرحلة االبتدائية

 ما درجة استخدام معلمي العلوم التقويم البديل في المرحلة االبتدائية؟ -٢

 ما صـعوبات اسـتخدام معلمـي العلـوم التقـويم البـديل فـي المرحلـة االبتدائيـة مـن              -٣

 وجهة نظر المعلمين بمدينة الرياض؟
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 :أهداف الدراسة
 :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على

ات التقــويم البــديل وأدواتــه المناســبة اســتخدامها فــي مقــرر العلــوم    إســتراتيجي -١

 . من وجهة نظر المختصينبالمرحلة االبتدائية

 .درجة استخدام معلمي العلوم التقويم البديل في المرحلة االبتدائية -٢

صــعوبات اســتخدام معلمــي العلــوم التقــويم البــديل فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن     -٣

 .اضوجهة نظرهم بمدينة الري

 :أهمية الدراسة 
 :للدراسة أهمية علمية، وأهمية عملية، وذلك كما يلي

تسهم هذه الدراسة فـي إبـراز أهميـة اسـتخدام معلمـي العلـوم التقـويم البـديل                   -

بحيـث  ،  في المرحلة االبتدائية ، و تقـدم قائمـة تـضم إسـتراتيجيات التقـويم البـديل وأدواتـه                  

 .حلة االبتدائية يمكن أن يستخدمها معلمو العلوم في المر

تفيد في التعرف على الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية          -

 .عند استخدامهم التقويم البديل

تفيد هذه الدراسـة المـسؤولين فـي وزارة التربيـة والتعلـيم فـي لفـت النظـر حـول                      -

  .قويم البديلأساليب التقويم التي يتبعها المعلمون، وضرورة االهتمام باستخدام الت

يـسهم فـي تحـسين مهـارات        ،  يمكن تطبيق برنامج تدريبي على معلمي العلـوم        -

 .استخدامهم التقويم البديل

 :محددات الدراسة 
 . اقتصرت الدراسة الحالية على :الحدود الموضوعية
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 .بمدينة الرياض) الصفوف العليا(معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية  •

والتقـــويم ، وملـــف اإلنجـــاز، تقـــويم األداء: (بـــديل اآلتيـــةإســـتراتيجيات التقـــويم ال •

؛ وذلـك التـسام تلـك اإلسـتراتيجيات     )والتقويم بخرائط المفـاهيم  ،  وتقويم األقران ،  الذاتي

 .وأدوات التقويم البديل، بالشمولية، وإمكانية أن يندرج تحتها العديد من اإلستراتيجيات

ــة   ــدود المكانيــ ــة   :الحــ ــة الحاليــ ــة   اقتــــصرت الدراســ ــدارس االبتدائيــ علــــى بعــــض المــ

 تـم اختيـارهم بالطريقـة        عـدا مـدارس تحفـيظ القـرآن        ،الحكومية النهارية بمدينـة الريـاض     

 .العشوائية المتعددة المراحل

 طبقـــت هـــذه الدراســـة خـــالل الفتـــرة الزمنيـــة الواقعـــة فـــي الفـــصل  :الحـــدود الزمانيـــة 

 .هـ ١٤٣٥/هـ ١٤٣٤الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 :عريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة الت
هو أحـد التوجهـات الحديثـة فـي مجـال التقـويم التربـوي الـذي يجعـل                  :التقويم البديل 

للتلميذ دورًا إيجابيًا في بناء المعرفة وتكوينها وتنظيمها، وإشراكه في العمليـة التقويميـة              

ضـحة ومتكاملـة عـن      عن طريق عدد مـن االسـتراتيجيات واألسـاليب التـي تُكـوِّن صـورة وا               

  .التلميذ

 يقصد به قيام التلميذ بتوضيح تعلمه عن طريـق إشـراكه           :التقويم القائم على األداء   

في مواقف حقيقية أو مـشابهة  ليظهـر مـدى اتقانـه للمهـارات ، فـي ضـوء النتـائج التعليميـة              

 .المراد انجازها

، ة زمنيـة محـددة      هو تجمع هادف ومنظم ألعمال التلميذ يتم وفق خط          :ملف اإلنجاز 

 .ومعايير موضوعة مسبقا؛ للتحقق من مدى تحقق عملية التعلم والتعليم لدى التلميذ
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ــذاتي   ــويم ال ــه باالعتمــاد علــى معــايير واضــحة       :التق ــى أدائ ــالحكم عل ــذ ب ــام التلمي  قي

ثــم وضــع الخطــط بالمالحظــة والتحليــل ؛ لتحــسين وتطــوير األداء بالتعــاون بــين  ، ومحــددة 

 .مالتلميذ والمعل

 قيـام التلميـذ بـالحكم علـى أداء زميلـه باالعتمـاد علـى معـايير واضـحة                 :تقويم األقـران  

ثــم وضــع الخطــط بالمالحظــة والتحليــل ؛ لتحــسين وتطــوير األداء بالتعــاون بــين  ، ومحــددة 

 .التلميذ والمعلم

  قيـــام التلميـــذ بتوضـــيح تعلمـــه عـــن طريـــق رســـوم  :التقـــويم بخـــرائط المفـــاهيم

ــدأ مــن األكثــر شــمولية  ،  بــين المفــاهيم عبــر تنظــيم متسلــسل   تخطيطيــة يــربط فيهــا  ، يب

 .وينتهي إلى األقل

   منهجية الدراسة واجراءاتها 
 فــي ضــوء أهـداف البحــث ومـشكلته اســتخدم فـي الدراســة الحاليــة    :مـنهج الدراســة 

 ).المسحي(المنهج الوصفي 

العلـوم  جميـع معلمـي    يتكون المجتمع األصـلي لهـذه الدراسـة مـن     :مجتمع الدراسة 

فــي المــدارس الحكوميــة النهاريــة التابعــة لــوزارة  ) الــصفوف العليــا(فــي المرحلــة االبتدائيــة 

بمدينـة الريـاض، فـي الفـصل الثـاني          ) عـدا مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم         (التربية والتعليم   

ه، وقـــد بلـــغ العـــدد اإلجمـــالي لجميـــع معلمـــي العلـــوم فـــي المرحلـــة  ١٤٣٤/١٤٣٥مـــن عـــام 

 .معلمين) ٨٠٩(نة الرياض االبتدائية بمدي

 تتمثل عينة الدراسة في عـدد مـن معلمـي العلـوم بالمرحلـة االبتدائيـة                 :عينة الدراسة 

بمدينــة الريــاض، حيــث اختيــروا بالطريقــة العــشوائية متعــددة المراحــل    ) الــصفوف العليــا(

 :كما يلي)مرحلتين(



 

 
٢٥٠

تقيـــيم واقـــع اســـتخدام معلمـــي العلـــوم التقـــويم البـــديل فـــي  
 بمدينة الرياضالمرحلة االبتدائية 

 إبراهيم بن مقحم المقحم . د -  خالد بن محمد معشي. أ

بمدينـة الريـاض مـن      مكاتـب تربيـة وتعلـيم       ) ٥( االختيار العـشوائي لـــ       :المرحلة األولى 

وقـد وقـع االختيـار علـى المكاتـب الخمـسة التاليـة        ، مكتبًـا ) ١٤(العدد الكلي للمكاتب البالغ     

 ).الرائد– الشمال– الغرب–السويدي–الشرق(

ليــصبح ،  اختيــار ثــالث مــدارس بطريقــة عــشوائية مــن كــل مكتــب  :المرحلــة الثانيــة

د معلمــي العلــوم فــي   إجمــالي عــدد المــدارس خمــس عــشرة مدرســة، فــي حــين بلــغ عــد      

 والمـدارس التـي وقـع عليهـا         معلمًا) ٣٠(لتلك المدارس   ) الصفوف العليا (المرحلة االبتدائية   

 :١االختيار كما هو موضح في جدول 

 ١ جدول 
 اسم المدرسة مكتب التربية والتعليم م

 . الخليل بن أحمد االبتدائية
 .البر االبتدائيةابن عبد 

 
١ 

 
مكتب التربية والتعليم بشرق 

 .أوس بن الصامت االبتدائية الرياض
 .ابن حبان االبتدائية
 .بالل بن رباح االبتدائية

 
٢ 

 
 مكتب التربية والتعليم بالسويدي

 .ابن خزيمة االبتدائية
 .حماد بن سلمة االبتدائية
 . ئية الشيخ عبداهللا الجار اهللا االبتدا

 
٣ 

 
 مكتب التربية والتعليم بغرب الرياض

 .إمام الدعوة االبتدائية
 .الكرامة االبتدائية

 .عاصم بن عدي االبتدائية
٤  

مكتب التربية والتعليم بشمال 
 الرياض

 
 .المنذري االبتدائية

 .مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية االبتدائية

 .المثنى بن حارثة االبتدائية

٥  
 مكتب التربية والتعليم بالرائد

 

 ي بكر الصديق االبتدائيةأب
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ستخدم لتحقيق أهداف الدراسة الحاليـة ثـالث أدوات،          اُ :أدوات الدراسة وإجراءاتها  

 .استبانتين، وبطاقة مالحظة: وهي

 وبنيـت   المختصين في المناهج وطرق التدريس،      االستبانة الموجهة إلى   :األداة األولى 

ما إسـتراتيجيات وأدوات التقـويم   : اسةاالستبانة لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدر 

ــة     ــة االبتدائيـ ــرر العلـــوم بالمرحلـ ــتخدامها فـــي مقـ ــديل المناســـب اسـ ــر  البـ ــة نظـ  مـــن وجهـ

؟ وقـــد تـــم إعـــداد قائمـــة بإســـتراتيجيات وأدوات التقـــويم البـــديل المناســـب        المختـــصين

 استخدامها في مقرر العلوم بعـد االطـالع علـى الدراسـات الـسابقة، والمراجـع والكتابـات                

ــى            ــة عل ــديل، ومــن ثــم عــرض القائمــة فــي صــورتها األولي ــي تناولــت التقــويم الب ــة الت التربوي

محكمًـا،  ) ٢٣(مجموعة من المحكمين المختصين في عـدد مـن الجامعـات، وبلـغ عـددهم                

ــاتهم،       ــاتهم، ومقترحــ ــداء آرائهــــم وملحوظــ ــألداة، وإبــ ــارجي لــ ــصدق الخــ ــن الــ ــد مــ للتأكــ

مــدى مناســبة اإلســتراتيجيات : رتهــا مــن حيــثوتوجيهــاتهم حــول محــاور االســتبانة وعبا

، مدى أهمية كـل إسـتراتيجية     ،  مدى وضوح تلك اإلستراتيجيات   ،  للتقويم البديل في العلوم   

ــتبانة فـــي صـــورتها     وتوضـــيح مقترحـــاتهم بالحـــذف أو االضـــافة أو التعـــديل ، ثـــم بنـــاء االسـ

 .النهائية

وذلـك  ،   الـداخلي لـألداة    تـم اسـتخراج الـصدق     ،   بعد التأكـد مـن الـصدق الخـارجي لـألداة          

بتطبيـــق األداة علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن المتخصـــصين فـــي المنـــاهج وطـــرق التـــدريس   

مـــن ثـــم حـــسب التجـــانس الـــداخلي لالســـتبانة  ، مـــن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس) ٦(عـــددهم 

بالنــسبة للمحــاور الــثالث مــن خــالل إيجــاد قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــة كــل     

 .الستفتاء ككلمحور والمجموع الكلي ل
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مــن المختــصين فــي المنــاهج وطــرق التــدريس، وتــم       ) ٩(تــم تطبيــق االســتفتاء علــى    

حــــساب الثبــــات لالســــتفتاء ككــــل، ولكــــل اســــتجابة علــــى حــــده، حيــــث وقــــد أُخــــذت   

 درجــة مالءمــة اإلســتراتيجية لتقــويم تعلــم العلــوم فــي   -١: االســتجابات فــي ضــوء مــا يلــي  

 درجة أهمية اإلستراتيجية في تقويم تعلم العلوم        -٢ ).الصفوف العليا (المرحلة االبتدائية   

 درجــة فائــدة اإلســتراتيجية فــي تقــويم تعلــم  -٣). الــصفوف العليــا(فــي المرحلــة االبتدائيــة 

ــا (العلــوم فــي المرحلــة االبتدائيــة    ــألداة    ).  الــصفوف العلي ومــن ثــم حــساب الثبــات الكلــي ل

 .وهي قيمة ثبات عالية) ٠٬٨٢٠(كرونباخ، وقد بلغ قيمته -باستخدام طريقة ألفا

 ٢جدول

 كرونباخ-ثبات االستبانة الموجهة للخبراء باستخدام طريقة الفا
 كرونباخ-قيمة الفا المحاور م
 ٠٬٧٥٠ .درجة المالئمة لتقويم تعلم العلوم في المرحلة االبتدائية ١
 ٠٬٧٥٦ .درجة األهمية لتقويم تعلم العلوم في المرحلة االبتدائية  ٢
 ٠٬٧٢٣ .لفائدة لتقويم تعلم العلوم في المرحلة االبتدائية درجة ا ٣

 
 ٠٬٨٢٠ القيمة الكلية للثبات

ــديل،        تكونــت االســتبانة فــي صــورتها النهائيــة مــن خمــس إســتراتيجيات للتقــويم الب

خطـاب موجـه إلـى المتخصـصين فـي المنـاهج وطـرق               :الجـزء األول  : واشتملت على جزأين  

ــه الهــدف مــن     ــدريس، موضــحًا ب الدراســة، وطريقــة اإلجابــة عــن األســئلة المــضمنة فــي      الت

، بدرجــة عاليــة جــدًا  : (الخماســي) lekert(االســتبانة، وتــم االعتمــاد علــى مقيــاس ليكــرت     

 ).بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة، بدرجة ضعيفة جدًا

 إسـتراتيجيات وأدوات التقـويم البـديل المناسـب اسـتخدامها فـي مقـرر               : الجزء الثاني 

 :واشتملت على نوعين من األسئلة،  من وجهة نظر المختصينالعلوم
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ــا  وتــضمنت خمــس إســتراتيجيات للتقــويم البــديل فــي    :األســئلة المقيــدة اإلجابــة : أولً

درجــة المالءمــة لتقــويم تعلــم  (العلــوم، ينــدرج تحــت كــل إســتراتيجية ثالثــة محــاور، هــي    

جــة األهميــة لتقــويم تعلــم العلــوم فــي  در، )الــصفوف العليــا(العلــوم فــي المرحلــة االبتدائيــة 

، درجة الفائدة في تحديد المستوى الحقيقي للتلميذ في         )الصفوف العليا (المرحلة االبتدائية   

 ).الصفوف العليا(مقرر العلوم بالمرحلة االبتدائية 

وهـو عبـارة عـن اقتـراح إسـتراتيجيات أدوات التقـويم             : سؤال غير مقيد اإلجابـة    :  ثانيًا

 .رى التي يرى المختص أهميتها في تقويم تعلم العلومالبديل األخ

 :بطاقة المالحظة: األداة الثانية
مـا  :  تم االعتماد فـي الدراسـة الحاليـة علـى أداة المالحظـة لإلجابـة عـن الـسؤال الثـاني               

درجــة اســتخدام معلمــي العلــوم التقــويم البــديل فــي المرحلــة االبتدائيــة؟ وطبقــت عبــر          

ــارات متكــررة   ــارتين(زي ــة عــشوائية طبقيــة مــن مجتمــع الدراســة    ) زي ، فــي حــين بلــغ   لعين

زيــارة بعــد أن تــم اســتخالص قائمــة بمهــارات اســتخدام التقــويم    ) ٦٠(مجمــوع الزيــارات 

بعرضـها فـي صـورتها األوليـة         ومـن ثـم التأكـد مـن صـدق األداة          ،  البديل وبناء األداة بنـاءً أوليًـا      

طــرق التــدريس وعلــم الــنفس   علــى مجموعــة مــن المحكمــين المختــصين فــي المنــاهج و   

محكمًا؛ وذلـك إلبـداء آرائهـم    ) ٢٨(والقياس والتقويم في عدد من الجامعات، بلغ عددهم       

ومقترحــاتهم وملحوظــاتهم وتوجيهــاتهم حــول بطاقــة المالحظــة وعبارتهــا، مــن حيــث   

وتوضـيح  ، ومدى أهميـة كـل عبـارة   ، ومدى وضوح كل عبارة، مدى انتماء كل عبارة للمحور   

 . بالحذف أو االضافة أو التعديل، وإعادة الترتيبمقترحاتهم

تم التحقق من ثبات بطاقة المالحظة باستخدام طريقة معامل الثبـات ألفـا كرونبـاخ       

ــة اســتطالعية مــن مجتمــع الدراســة         علــى بطاقــة المالحظــة، بعــد تطبيــق األداة علــى عين
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-قـــة ألفـــامعلمـــين، ومـــن ثـــم حـــساب الثبـــات الكلـــي لـــألداة باســـتخدام طري ) ٩(عـــددهم 

واشـتملت بطاقـة المالحظـة فـي     . وهـي قيمـة ثبـات عاليـة    ) ٠٬٩٠٤(كرونباخ، وقد بلغ قيمتـه     

 .مهارة ) ٢٤(صورتها النهائية على 

 تـم االعتمـاد     :استبانة موجهة لمعلمي العلوم بالمرحلـة االبتدائيـة         : األداة الثالثة 

 ما صـعوبات اسـتخدام   :نيفي الدراسة الحالية على أداة المالحظة لإلجابة عن السؤال الثا      

معلمــي العلــوم التقــويم البــديل فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين بمدينــة     

الرياض؟ حيث تم استخالص قائمـة بمهـارات اسـتخدام التقـويم البـديل وبنـاء األداة بنـاءً                  

ــا ــى مجموعــة مــن       ومــن ثــم التأكــد مــن صــدق األداة    ، أوليً بعرضــها فــي صــورتها األوليــة عل

المحكمين المختصين في المناهج وطرق التدريس وعلـم الـنفس والقيـاس والتقـويم فـي                 

ــددهم    ــغ عـ ــات، بلـ ــدد مـــن الجامعـ ــاتهم   ) ٢٣(عـ ــداء آرائهـــم ومقترحـ ــذلك إلبـ ــا؛ ولـ محكمًـ

وملحوظاتهم وتوجيهاتهم حـول االسـتبانة وعبارتهـا، مـن حيـث مـدى انتمـاء كـل عبـارة           

وتوضـيح مقترحـاتهم بالحـذف أو    ، مـدى أهميـة كـل عبـارة     ،  مدى وضوح كل عبارة   ،  للمحور

 .االضافة أو التعديل، وإعادة الترتيب

ــاخ علــى          للتحقــق مــن ثبــات االســتبانة اســتخدمت طريقــة معامــل الثبــات ألفــا كرونب

) ٩(االســتبانة، بعــد تطبيــق األداة علــى عينــة اســتطالعية مــن مجتمــع الدراســة عــددهم          

كرونبـاخ، وقـد بلـغ    -لمين، ومن ثم حساب الثبات الكلي لـألداة باسـتخدام معامـل ألفـا            مع

) ٤٤(واشتملت االسـتبانة فـي صـورتها النهائيـة علـى            . وهي قيمة ثبات عالية   ) ٠٬٩٤٥(قيمته  

 .صعوبة موزعة على خمسة محاور

فقد ،  لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها        :األساليب اإلحصائية 

 :، وهي)spss(تم استخدام األساليب االحصائية المناسبة باستخدام برنامج 
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لقيــاس مــستوى أداء معلمـي العلــوم لكــل  ): %(والنــسب المئويـة  ) ك(التكـرارات   .١

وقيـاس اسـتجابتهم لكـل صـعوبة        ،  مهارة من مهـارات اسـتخدام التقـويم البـديل         

 .من صعوبات استخدام التقويم البديل

لقيــاس مــستوى أداء معلمــي العلــوم   : واالنحــراف المعيــاري  ،المتوســط الحــسابي  .٢

وقيــاس اســتجابتهم لكــل  ، لكــل مهــارة مــن مهــارات اســتخدام التقــويم البــديل   

 .صعوبة من صعوبات استخدام التقويم البديل

 .لقياس الصدق الداخلي لألدوات): pearson(معامل االرتباط بيرسون  .٣

 . األدواتلقياس ثبات): ألفا كرومباخ(معامل الثبات  .٤

مـا إسـتراتيجيات وأدوات التقـويم       :  إجابة السؤال األول     :نتائج الدراسة ومناقشتها  

ــة     ــة االبتدائيـ ــرر العلـــوم بالمرحلـ ــتخدامها فـــي مقـ ــديل المناســـب اسـ ــر  البـ ــة نظـ  مـــن وجهـ

 ؟ المختصين

 ":الصفوف العليا"درجة المالءمة لتقويم تعلم العلوم في المرحلة االبتدائية  -١

 ٣جدول

وسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب اإلستراتيجيات في ضوء يوضح المت

  من ناحية درجة المالءمةالمختصيناستجابات 
 اإلستراتيجيات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب
 التقويم المعتمد على األداء ٤٬٣٨ ٠٬٦٩ ١
 التقويم بملفات اإلنجاز ٤٬٠٥ ٠٬٩٣ ٢
 اتيالتقويم الذ ٣٬٠٠ ٠٬١٣ ٥
 تقويم األقران ٣٬١٦ ٠٬٢٠ ٤
 التقويم بخرائط المفاهيم ٣٬٥٥ ٠٬٠٩ ٣
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 يالحـظ أنـه مـن حيـث المالءمـة جـاء التقـويم المعتمـد               ٣من خالل عرض نتائج جـدول     

ثـم فـي الترتيـب الخـامس جـاء          ،  )٤٬٣٨(على األداء في الترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ         

، ويرجـــع ذلـــك إلـــى طبيعـــة تـــدريس مقـــرر )٣٬٠٠(التقـــويم الـــذاتي بمتوســـط حـــسابي بلـــغ 

واحتوائه علـى العديـد مـن األنـشطة والتجـارب العمليـة التـي تحتـاج إلـى تقـويم؛ لـذا                   ،  العلوم

ــى األداء   ــائم علـ ــويم القـ ــاء التقـ ــا جـ ــة    ، أولًـ ــة المالحظـ ــائج تحليـــل بطاقـ ــه نتـ ــا أكدتـ ــذا مـ وهـ

تقويم المعتمد علـى    الستخدام المعلمين التقويم البديل في الدراسة الحالية، حيث جاء ال         

ــى مالءمتــه فــي تقــويم الــتعلم فــي            األداء فــي الترتيــب األول مــن االســتخدام؛ ممــا يــدل عل

 ).م٢٠٠٥(وهو ما أكدته بعض الدراسات مثل دراسة إيمان عبد الباقي ، العلوم

 ":الصفوف العليا" درجة األهمية في تقويم تعلم العلوم في المرحلة االبتدائية -٢

 ٤جدول

وسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب اإلستراتيجيات في ضوء يوضح المت

  من ناحية درجة األهميةالمختصيناستجابات 
 اإلستراتيجيات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب
 التقويم المعتمد على األداء ٤٬٣٣ ٠٬٧٦ ٢
 التقويم بملفات اإلنجاز ٤٬٣٨ ٠٬٦٩ ١
 تيالتقويم الذا ٣٬٤٤ ٠٬٣٣ ٤
 تقويم األقران ٣٬٣٨ ٠٬٠٣ ٥
 التقويم بخرائط المفاهيم ٣٬٨٨ ٠٬١٣ ٣

   

 يالحــظ أنــه مــن حيــث درجــة األهميــة جــاء التقــويم    ٤ مــن خــالل عــرض نتــائج جــدول 

فــي حــين جــاء تقــويم  ، )٤٬٣٨(بملفــات اإلنجــاز فــي الترتيــب األول، بمتوســط حــسابي بلــغ   

وقـد أظهـرت نتيجـة تحليـل        ،  )٣٬٣٨ (األقران في الترتيـب الخـامس، بمتوسـط حـسابي بلـغ           

بطاقــة المالحظــة الســتخدام المعلمــين التقــويم البــديل فــي الدراســة الحاليــة أن التقــويم     
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بملفات اإلنجاز جاء فـي الترتيـب الثالـث مـن االسـتخدام؛ ممـا يـدل علـى أهميتـه فـي تقـويم                         

راسـة فلمبـان   ، في حـين أكـدت د    )م٢٠١١(وهذا ما أكدته دراسة الزبيدي      ،  التعلم في العلوم  

على أهمية اسـتخدام التقـويم بملفـات اإلنجـاز فـي            ) م٢٠١٠(، ودراسة ندى العثيم     )م٢٠١٠(

 .  اللغة العربية

الـصفوف  " درجة الفائدة في تحديد مـستوى تعلـم العلـوم فـي المرحلـة االبتدائيـة                  -٣

 :"العليا

 ٥جدول

 في ضوء يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وترتيب اإلستراتيجيات

  من ناحية درجة الفائدةالمختصيناستجابات 
 اإلستراتيجيات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الترتيب
 التقويم المعتمد على األداء ٤٬٣٣ ٠٬٦٨ ١
 التقويم بملفات اإلنجاز ٤٬١٦ ٠٬٨٥ ٢
 التقويم الذاتي ٣٬٦٦ ٠٬١٨ ٤
 تقويم األقران ٣٬٣٨ ٠٬٠٣ ٥
 بخرائط المفاهيمالتقويم  ٣٬٧٢ ٠٬١١ ٣

 

 يالحــظ أنــه مــن حيــث درجــة الفائــدة جــاء التقــويم     ٥ مــن خــالل عــرض نتــائج جــدول  

وأن تقــويم األقــران ، )٤٬٣٣(المعتمــد علــى األداء فــي الترتيــب األول، بمتوســط حــسابي بلــغ 

، ويُعزى ذلك  إلـى طبيعـة تـدريس    )٣٬٣٨(جاء في الترتيب الخامس، بمتوسط حسابي بلغ      

حتوائه على العديد من األنشطة والتجارب العملية التـي تحتـاج إلـى تقـويم؛     وا،  مقرر العلوم 

ــذا جــاء التقــويم القــائم علــى األداء    ــا ل ــائج تحليــل بطاقــة المالحظــة     ، أولً وهــذا مــا أكدتــه نت

الستخدام المعلمين التقويم البديل في الدراسة الحالية، حيث جاء التقويم المعتمد علـى             

، ن االستخدام؛ مما يدل على فائدته في تقويم الـتعلم فـي العلـوم             األداء في الترتيب األول م    
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وكلهـا دراسـات    ) م٢٠٠٥(وهو مـا أكدتـه بعـض الدراسـات مثـل دراسـة إيمـان عبـد البـاقي                    

شبه تجريبية أكدت فاعلية أساليب متعددة في التقويم البديل فـي العلـوم، منهـا التقـويم                 

 .القائم على األداء

اقتــراح ( عــن الــسؤال المفتــوح فــي االســتبانة ختــصينالمنتــائج تحليــل اســتجابات 
 ):إستراتيجيات وأدوات أخرى للتقويم البديل من حيث األهمية من وجهة نظرهم

 ٦جدول 

  على السؤال المفتوحالمختصينيوضح التكرارات والنسب المئوية الستجابات 
 النسب المئوية التكرار اإلستراتيجيات  واألدوات المقترحة

 %٦٬٠٦ ٢ صيالسجل القص
 %٦٬٠٦ ٢ قوائم الرصد
 %٩٬٠٩ ٣ ساللم التقدير
 %٣٬٠٣ ١ التأمالت

 %٦٬٠٦ ٢ واجبات منزلية
 %١٢٬١٢ ٤ نشاطات صفية وال صفية

 %٦٬٠٦ ٢ المالحظة
 %٣٬٠٣ ١ مشكالت واقعية
 %٣٬٠٣ ١ التقويم الجمعي
 %٣٬٠٣ ١ التقويم الموجة
 %٦٬٠٦ ٢ القلم والورقة
 %٩٬٠٩ ٣ التواصل
 %١٠٠ ٣٣ المجموع

   

النـشاطات    يالحظ أن أهم اإلستراتيجيات واألدوات جاءت    ٦من خالل عرض جدول   

ويَرجِــع ذلــك لطبيعــة مــادة العلـــوم     ، )%١٢٬١٢(حيــث بلغــت نــسبتها    ، الــصفية والالصــفية  

، واحتوائهــا علــى العديــد مــن األنــشطة والتجــارب التــي تحتــاج إلــى تقــويم بــشكل مــستمر   

اط تقـويم النـشاطات الـصفية والالصـفية كثيـرًا بإسـتراتيجية التقـويم        ويدل ذلك على ارتبـ    
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والــذي جــاء  فــي المرتبــة األولــى فــي اســتخدم المعلمــين للتقــويم البــديل ، القــائم علــى األداء

 .عند مالحظتهم في هذه الدراسة

ما درجة استخدام معلمي العلوم التقويم البديل فـي المرحلـة           : إجابة السؤال الثاني  

 ئية؟االبتدا

لمعرفـــة درجـــة اســـتخدام المعلمـــين إلســـتراتيجيات التقـــويم البـــديل قـــام الباحثـــان  

بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لكل إستراتيجية والوزن النسبي          

 .لها

 ٧جدول 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لكل إستراتيجية والوزن النسبي لها

 اإلستراتيجيات
عدد 

 لفقراتا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 ١ %٤٩٬٧٢ ٠٬٦٨٢ ٢٬٤٨٦ ٥ التقويم المعتمد على األداء
التقويم المعتمد على ملفات 

 اإلنجاز
٣ %٤١٬١٦ ٠٬٧٣٨ ٢٬٠٥٨ ٤ 

التقويم المعتمد على التقويم 
 الذاتي

٤ %٤٠٬٣٢ ٠٬٦٤٤ ٢٬٠١٦ ٥ 

 ٥ %٣٩٬٥ ٠٬٦٧٤ ١٬٩٧٥ ٤ انالتقويم المعتمد على األقر
التقويم المعتمد على خرائط 

 المفاهيم
٢ %٤٢٬٥٥ ٠٬٧٠٥ ٢٬١٢٧٨ ٦ 

 

 يالحظ أن اسـتخدام المعلمـين للتقـويم البـديل كـان             ٧  من خالل عرض نتائج جدول    

، وجميعهــا )٢٬٤٨٦-١٬٩٧٥(بنــسبة ضــعيفة، حيــث تراوحــت المتوســطات الحــسابية بــين  

ويمكـــن ترتيـــب درجـــة االســـتخدام  ، االســـتخدام فـــي درجـــة "ضـــعيف"تقـــع فـــي تـــصنيف 

التقـويم المعتمـد علـى      جـاء   : إلستراتيجيات التقويم البديل من األعلى استخدامًا كما يلـي        



 

 
٢٦٠

تقيـــيم واقـــع اســـتخدام معلمـــي العلـــوم التقـــويم البـــديل فـــي  
 بمدينة الرياضالمرحلة االبتدائية 

 إبراهيم بن مقحم المقحم . د -  خالد بن محمد معشي. أ

 جـاء   تقـويم األقـران  فـي حـين أن  ، )٢٬٤٨٦( في الترتيـب األول بمتوسـط حـسابي بلـغ         األداء

 ).١٬٩٧٥(في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي بلغ 

ــدول   ــن جـ ــضح مـ ــة       ٧ويتـ ــة االبتدائيـ ــن المرحلـ ــا مـ ــصفوف العليـ ــوم بالـ ــي العلـ أن معلمـ

يــستخدمون التقــويم القــائم علــى األداء بدرجــة ضــعيفة، حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي       

، ويرجـــع ذلـــك لعـــدم تأهيـــل المعلمـــين علـــى )٢٬٤(العـــام الســـتخدام هـــذه اإلســـتراتيجية 

يحــضروا دورة عــن  فقــد كــان نــسبة الــذين لــم   ، اســتخدام إســتراتيجيات التقــويم البــديل  

ومـا أكدتـه اسـتجابات المعلمـين أيـضًا عـن أداة       ، من عينـة الدراسـة   ) %٨٠(التقويم البديل   

االستبانة أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في استخدام التقويم القـائم علـى األداء؛ بـسبب               

 .زيادة أعداد التالميذ في الفصل

االبتدائيــة لمهــارات  وجــاء اســتخدام معلمــي العلــوم بالــصفوف العليــا مــن المرحلــة       

يٌقــوِمُ (أوال مهــارة : التقــويم القــائم علــى األداء حــسب األعلــى اســتخداما كــان وفــق اآلتــي  

 حيـث يقـوم المعلـم بتقـويم أعمـال التالميـذ        )المعلم التالميذ عن طريـق عـرض انتـاجهم        

يكلــف (مهــارة : ثانيــا ، ) ٢٬٩(وبلــغ المتوســط الحــسابي للمالحظتــين   ، المهاريــة والكتابيــة 

كــأن يكلــف التالميــذ بتوضــيح طريقــة عمــل  ) لمعلــم التالميــذ بعــروض توضــيحية شــفوية ا

يٌقــوِمُ  (مهــارة: أخيــرا ، )٢٬٦(وبلــغ المتوســط الحــسابي للمالحظتــين ، أو وظيفتــه، جهــاز مــا

 .)٢٬٢(وبلغ المتوسط الحسابي للمالحظتين ,)المعلم التلميذ عن طريق لعب األدوار

لــصفوف العليــا مــن المرحلــة االبتدائيــة يــستخدمون     كمــا يتــضح أن معلمــي العلــوم با  

تقــويم األقــران بدرجــة ضــعيفة، حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي العــام الســتخدام هــذه           

، ويرجع ذلك إلى نظرة المعلمين للتالميذ فـي هـذه المرحلـة بـأنهم غيـر         )١٬٩(اإلستراتيجية  

وأنهـا  ،  تقـويم األقـران   ومن ثَـمّ ضعف قدرتهم على استخدام       ،  قادرين على النقد والتحليل   
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ــويم،          ــذ ألدوات التقــ ــتخدام  التلميــ ــى اســ ــم علــ ــن المعلــ ــة مــ ــدريب ومتابعــ ــى تــ ــاج إلــ تحتــ

كـذلك قلـة الـدورات التدريبيـة للمعلمـين      ، وقـوائم الـشطب  ، وسـاللم التقـدير  ،  كالمالحظة

وضعف ثقة المعلم بنتائج التقـويم التـي يقـدمها التلميـذ عـن              ،  على استخدم تقويم األقران   

ــتراتيجية   ، زميلــــه ، التــــي بــــدورها أدت إلــــى عــــزوف المعلمــــين عــــن اســــتخدام هــــذه اإلســ

 .واستخدامهم لبدائل أخرى بسيطة، كاالختبارات التحريرية والشفوية

والتي أشارت إلى تـدني     )  م ٢٠١٠(بشير وبرهم   ال اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       

ــائج هــذه الدرا ,)تقــويم األقــران  (اســتخدام أســلوب   ســة مــع دراســة عائــشة   واختلفــت نت

والتـي أشـارت إلـى      ،  )م٢٠١٣(ودراسة المرحبي   ) م٢٠١١(دراسة الزبيدي   ،  )م٢٠٠٨(الرشيدي  

تقـويم  (أن درجة استخدام معلمي ومعلمات الرياضيات ألساليب التقويم البديل بمـا فيهـا             

فــي حــين اختلفــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع دراســة     ، جــاءت بدرجــة متوســطة  ) األقــران 

التـي توصـلت إلــى أن اسـتخدام معلمـات اللغــة العربيـة كـان اســتخدامهن       ) م٢٠١٤(العنـزي 

 .لتقويم األقران كان بدرجة مرتفعة 

  فــي حــين جــاء اســتخدام معلمــي العلــوم بالــصفوف العليــا مــن المرحلــة االبتدائيــة          

يـدرب المعلـم   (أوال مهـارة    : لمهارات تقـويم األقـران حـسب األعلـى اسـتخداما وفـق اآلتـي              

 ، )٢٬١(وبلغ المتوسط الحسابي للمالحظتين ، ) على استخدام أدوات تقويم األقرانالتالميذ

وبلــغ ) يمكــن المعلــم التلميــذ تقــويم زميلــه أثنــاء إجــراء األنــشطة العمليــة  (مهــارة : ثانيــا 

يبني المعلم أدوات تقـويم يعتمـد       (مهارة  : وأخيرا  ،  )٢٬٠(المتوسط الحسابي للمالحظتين    

 ).١٬٧(وبلغ المتوسط الحسابي للمالحظتين,)يم نفسهعليها التلميذ في تقو
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مــا صــعوبات اســتخدام معلمــي العلــوم للتقــويم البــديل فــي     : إجابــة الــسؤال الثالــث 

  المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين بمدينة الرياض؟

لمعرفــــة صــــعوبات اســــتخدام المعلمــــين التقــــويم البــــديل تــــم حــــساب المتوســــط  

 .وبة حسب المتوسط الحسابي لهاالحسابي وترتيب كل صع

 ٧جدول

 ترتيب الصعوبات في ضوء المتوسط الحسابي
 م الصعوبات المتوسط الحسابي الترتيب
 ١ استخدام إستراتيجيات  التقويم المعتمد على األداء ٣٬٥٥ ٤
 ٢ استخدام إستراتيجية التقويم بملفات اإلنجاز ٣٬٦٥ ٣
 ٣ اتياستخدام إستراتيجية التقويم الذ ٣٬٧٥ ٢
 ٤ استخدام إستراتيجية تقويم األقران ٣٬٩٣ ١
 ٥ استخدام إستراتيجية التقويم بخرائط المفاهيم ٣٬٤١ ٥

 

ــائج جــدول     يالحــظ أن صــعوبات اســتخدام المعلمــين التقــويم    ٧مــن خــالل عــرض نت

 -٣٬٩٣(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بـين  ومتوسطة،  عاليةالبديل كان بنسب    

رتيب صعوبات استخدام إستراتيجيات التقويم البديل من األعلـى صـعوبة     ويمكن ت ،  )٣٬٤١

فـي الترتيـب األول بمتوسـط حـسابي         تقـويم األقـران     جاءت صعوبات استخدام    : كما يلي 

 فـي الترتيـب الخـامس      التقـويم بخـرائط المفـاهيم     وأخيـر صـعوبات اسـتخدام       ،  )٣٬٩٣(بلغ  

 ).٣٬٤١(بمتوسط حسابي بلغ 

حليل الصعوبات التي تتعلـق باسـتخدام  تقـويم األقـران، تبـين              من خالل عرض نتائج ت    

أنهــا  تتمثــل فــي زيــادة أعــداد التالميــذ فــي الفــصل، حيــث جــاءت فــي المرتبــة األولــى؛ وذلــك    

لحاجة تطبيق هذه اإلسـتراتيجية إلـى متابعـة المعلمـين، وبنـاء المعلـم بمـشاركة التالميـذ           

وإذا كانت أعـداد التالميـذ كبيـر فإنـه يـصعب      ،  ألدوات يعتمد عليها التلميذ في تقويم نفسه      
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فـي المرتبـة الثانيـة،    ) ٣٦(كمـا جـاءت الـصعوبة      ،  على المعلم استخدام هذه اإلستراتيجية    

والمناوبـة  ،  واإلشراف في الفسح  ،  زيادة األعباء اإلشرافية للمعلم كحصص االنتظار     : وهي

ل الجوانــب األخــرى  آخــر اليــوم، كــل هــذه األعبــاء يكلــف بهــا المعلــم، ممــا يجعلــه يهمــ         

) ٣٥(في حـين جـاءت الـصعوبة رقـم      ،  المكلف بها من التخطيط للدرس والتنفيذ والتقويم      

وهـذا مـا أكدتـه نتيجـة تحليـل خـصائص       ،  في المرتبـة الثالثـة، وهـي زيـادة األعبـاء التدريـسية            

ــصابهم          ــذين تجــاوز ن ــة، حيــث كانــت نــسبة المعلمــين ال ــة فــي الدراســة الحالي أفــراد العين

ــس ــادل  ) ٢١(ي التدريـ ــصة يعـ ــل      ، )%٥٣٬٣(حـ ــا داخـ ــي يكلـــف بهـ ــال التـ ــى األعمـ ــافة إلـ باإلضـ

ــا لتطــوير نفــسه فــي أســاليب    ، المدرســة مــن لجــان وغيرهــا  وعلــى ذلــك ال يجــد المعلــم وقتً

 .التدريس والتقويم الحديثة

كما يتضح أن أبرز الصعوبات التي تتعلق باستخدام التقويم بخرائط المفاهيم تتمثل        

حيـث جـاءت فـي المرتبـة األولـى، ويُفـسر       ، حصص األسـبوعية لمقـرر العلـوم   في قلة عدد ال  

، باإلضــافة إلــى كتــاب النــشاط ، ذلــك بكثافــة المــادة العلميــة المطبوعــة فــي كتــاب العلــوم  

فـي حـين أن الحـصص األسـبوعية     ، ومطالبة المعلم بإنجاز كل ذلك في مدة زمنية محددة   

حــصص فــي الــصفين ) ثــالث(صف الرابــع، ومــن الــصف األول إلــى الــ) حــصتين(للعلــوم بواقــع 

صـعوبة تكليـف    : فـي المرتبـة الثانيـة، وهـي       ) ٤١(كمـا جـاءت الـصعوبة       . الخامس والـسادس  

ــدرب          ــة بخــرائط المفــاهيم، وذلــك بــسبب عــدم ت ــائج األنــشطة العملي ــذ بتوضــيح نت التلمي

يــذ التلميــذ علــى تلخــيص االســتنتاجات مــن األنــشطة والتجــارب العمليــة التــي ينفــذها التلم   

 .داخل أو خارج المدرسة

ــة     ــة مـــع دراسـ ــذه الدراسـ ــة  هـ ــدي تتفـــق مـــع نتيجـ ــرز  ) م٢٠١١(الزبيـ والتـــي بينـــت أن أبـ

وتتفـق هـذه   الصعوبات تمثلت أن تطبيق التقويم البديل يتطلب لوقت أطـول وجهـد أكبـر،         
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والتـي بينـت أن أبـرز المعوقـات تمثلـت فـي طـول               ) م٢٠٠٧(النتائج مع نتيجة دراسة عالونـة       

 .وعدم توفر األجهزة واألدوات العلمية، وضيق الوقت، ج الدراسيالمنه

 :توصيات الدراسة 
 :توصي الدراسة بما يلي، في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

ــديل التــي توصــلت إليهــا هــذه         .١ اإلفــادة مــن قائمــة إســتراتيجيات وأدوات التقــويم الب

 .ى استخدام التقويم البديلالدراسة في إعداد وتدريب المشرفين والمعلمين عل

تــدريب المعلمــين علــى التقــويم البــديل مــن خــالل الــدورات والزيــارة المتبادلــة بــين        .٢

 . المعلمين والمشرفين

تخفيــف األعبــاء التدريــسية واإلشــرافية عــن المعلــم؛ ليــتمكن مــن متابعــة التالميــذ   .٣

 .وتقويمهم

ائيــة؛ ليكــون المعلــم  تقليــل أعــداد التالميــذ فــي الفــصل، وخاصــة فــي المرحلــة االبتد    .٤

 .قادرًا على استخدام التقويم البديل

، التأكد من وصول دليل التقويم للمعلم في المرحلة االبتدائيـة إلـى جميـع المـدارس           .٥

 .ومتابعة المعلمين في تنفيذه

أو مـن ذوي الكفـاءات الجيـدة    ، تكليف مشرف تقويم في المناهج وطرق التـدريس    .٦

وتـدريب المعلمـين علـى      ،  ابعـة إجـراءات التقـويم     في جميع المدراس االبتدائيـة؛ لمت     

 . أساليب التقويم الحديثة

 :مقترحات الدراسة 
ــة   ــيات الدراسـ ــائج وتوصـ ــوء نتـ ــات    ،  فـــي ضـ ــدد مـــن الدراسـ ــراء عـ ــان إجـ ــرح الباحثـ يقتـ

 :المستقبلية اآلتية 
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إجــــراء دراســــة مماثلــــة علــــى معلمــــات الــــصفوف العليــــا فــــي المرحلــــة االبتدائيــــة    .١

 .والمتوسطة 

 دراسة عن فاعلية برنامج تـدريبي قـائم علـى إسـتراتيجيات وأدوات التقـويم                إجراء .٢

 . البديل لمعلمي ومعلمات العلوم في المرحلة االبتدائية والمتوسطة 

إجراء دراسة عن أثر استخدام إسـتراتيجيات  وأدوات التقـويم البـديل فـي العلـوم              .٣

ــذات الم      ــذ وتلميــ ــدى تالميــ ــتعلم لــ ــة للــ ــصيل والدافعيــ ــى التحــ ــة  علــ ــة االبتدائيــ رحلــ

 .والمتوسطة  

 الكــشف عــن المعوقــات التــي تحــول دون اســتخدام أدوات التقــويم البــديل  فــي          .٤

 .المرحلة االبتدائية والمتوسطة 

 

@      @      @ 
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 :المراجع
دار الثقافــة : عمــان. ١ط .االتجاهــات الحديثــة فــي تــدريس العلــوم ).م٢٠١٢(.أبــو عــاذرة ،ســناء محمــد  -

 .للنشر والتوزيع

درجـة اسـتخدام اسـتراتيجيات التقـويم البـديل وأدواتـه فـي        ). م٢٠١٠.(أريـج   ،  وبـرهم ،  أكـرم ،  البشير -

ص ص ,)١(١٣س ،  مجلة العلوم التربوية والنفسية، تقويم تعلم الرياضيات واللغة العربية في األردن

٢٧٠-٢٤١. 

. التلميــذ والمــدرساتجاهــات وتجــارب معاصــرة فــي تقــويم أداء ). م٢٠٠٦(.جـابر، جــابر عبــد الحميــد   -

 .دار الفكر العربي: القاهرة

تدريس العلـوم  ).م١٩٩٦(.الخليلي، خليل يوسف ؛ وحيدر، عبداللطيف حسين ،يونس،محمد جمال         -

 .دار القلم: دبي. في مراحل التعليم العام

ــة الكويــت       ).م٢٠٠٨(.عائــشة ، الرشــيدي - ــة فــي دول ــة االبتدائي ــوم فــي المرحل تــصورات معلمــي العل

 كليــة .رســالة ماجــستير غيــر منــشورة    . ات التقــويم البــديل ودرجــة ممارســتهم لهــا  الســتراتيجي

 .عمان، الجامعة األردنية، الدراسات العليا

أثــر اســتخدام أســاليب التقــويم الحقيقــي فــي مــادة العلــوم علــى  ).م٢٠١١( .الرضــيان، خالــد ســليمان  -

 . ى طـالب الـصف الثـاني المتوسـط      تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الناقد والمهارات الحياتيـة لـد         

 .قسم المناهج وطرق التدريس،كلية التربية ،جامعة الملك سعود. رسالة دكتوراه غير منشورة 

 . واقـع اسـتخدام أسـاليب التقـويم البـديل لـدى معلمـي ومعلمـات العلـوم                 ). م٢٠١١(.عوض  ،  الزبيدي -

 .مكة المكرمة ، عة أم القرىجام، كلية التربية، قسم علم النفس.رسالة ماجستير غير منشورة 

 .دار الشروق:عمان .١ط. أساليب تدريس العلوم).م٢٠٠٤ (.زيتون ،عايش محمود  -
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ــود   - ــون، عـــايش محمـ ــوم  ). م٢٠٠٧(.زيتـ ــدريس العلـ ــتراتيجيات تـ ــة واسـ ــة البنائيـ ــان.النظريـ دار : عمـ

 .الشروق

دار : القـاهرة . مـدخل تـدريس العلـوم   ).م٢٠٠٦(.السعدني ،عبدالرحمن محمد ؛ وعـودة ،ثنـاء مليجـي         -

 .الكتاب الحديث

القيـاس والتقـويم   ). هــ ١٤٢٥(.الشيخ، تـاج الـسر عبـد اهللا ؛ وعبـد الـرحمن، نائـل ،و عبـد الحميـد، بثينـة               -

 .مكتبة الرشد:بيروت . التربوي

 .دار الكتاب الحديث: القاهرة. القياس والتقويم في التربية والتعليم). م٢٠٠٢(.الصراف، قاسم علي  -

ــاقي،   - ــوم علــى أســاليب      ).م٢٠٠٥.(إيمــان ســعيد عبــد الب ــدريب معلمــي العل ــامج مقتــرح لت ــة برن فعالي

جامعـة عـين    . كلية البنات لآلداب والعلـوم والتربيـة      . رسالة دكتوراه غير منشورة   . التقويم الواقعي 

 .شمس، مصر

  .  دار المسيرة: عمان .التقويم الواقعي في العملية التدريسية) .م٢٠١٠(.العبسي ، محمد مصطفى   -

مــدى اســتخدم معلمــات اللغــة العربيــة بالمرحلــة االبتدائيــة       ). م٢٠١٠(.نــدى عبــد الكــريم   . العثــيم -

ــديل  ــويم البـ ــاليب التقـ ــر منـــشورة  . ألسـ ــعود   . دراســـة ماجـــستير غيـ جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن سـ

 .اإلسالمية

ق فعاليـــة التقـــويم البـــديل علـــى التحـــصيل والتواصـــل وخفـــض قلـــ). م٢٠٠٤(.العرابــي، محمـــد ســـعد   -

الجمعيـــة المـــصرية لتربويـــات الرياضـــيات المـــؤتمر العلمـــي   . الرياضـــيات لتالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة 

 .٢٤٥-١٧٧ يوليو، ٨-٧،الرابع

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع:عمان .١ط .طرق تدريس العلوم).م٢٠٠١(.عطااهللا ، ميشيل كامل  -
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لعربية ألساليب التقويم فـي المرحلـة     واقع استخدام معلمي اللغة ا    ). م٢٠١١(.عفانة ، محمد عطية      -

رسـالة   .اإلعدادية فـي مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة فـي قطـاع غـزة فـي ضـوء االتجاهـات الحديثـة                        

 .كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ،غزة.ماجستير غير منشورة 

طبيقاتـه  التقويم التربوي البـديل أسـسه النظريـة والمنهجيـة وت    ).ه١٤٣٠(.عالم ،صالح الدين محمود     -

 .دار الفكر العربي:القاهرة  . الميدانية

ممارسات معلمي العلوم ألساليب التقـويم البـديل فـي          ). م٢٠٠٧(.عالونة، هشام إبراهيم سليمان      -

رسالة ماجستير غير   . تدريس العلوم للصف الثامن األساسي في األردن والصعوبات التي تواجهها         

 .ردنجامعة اليرموك، األ. كلية التربية. منشورة

ــة       ).م٢٠١٤.(العنزي،هــدى - ــا بمدين ــة العلي ــة االبتدائي واقــع اســتخدام معلمــات الرياضــيات فــي المرحل

قـسم المنـاهج   .رسالة ماجستير غير منشورة      . الرياض ألساليب التقويم في ضوء النظرية البنائية      

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كلية التربية، وطرق التدريس

واقع استخدام معلمات اللغة العربية ملف اإلنجـاز فـي تقـويم األداء        ).م٢٠١٠(. عبداهللا   آذار،  فلمبان -

ــة مكــة المكرمــة       ــدائي بمدين ــسادس االبت ــذات الــصف ال ــدى تلمي ــر   . اللغــوي ل دراســة ماجــستير غي

 .جامعة أم القرى.منشورة 

 .توزيعدار الثقافة للنشر وال:عمان .١ط.حوسبة التقويم الصفي).م٢٠٠٩(قطيط،غسان يوسف  -

درجـة ممارسـة معلمـي الرياضـيات بالمرحلـة المتوسـطة ألدوات التقـويم           ).م٢٠١٣(المرحبي،أحمد     -

جامعـة أم   ،  كليـة التربيـة   ،  قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس       .رسالة ماجـستير غيـر منـشورة         . البديل

 .مكة المكرمة ، القرى

Ayten  ،P & Ahmet ،D .( ٢٠١٠ ). Students’ and Teachers’ Perceptions of 

Alternative- 
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Abstract: 

The study aims to assess the reality of science teachers’ implementation of 
alternative evaluation in elementary schools. It is based on the descriptive survey 
method.Ituses three instruments prepared by the researchers after confirming 
their validity and reliability: an observation checklist to identify to what extent 
teachers use alternative evaluation; two questionnaires, one is to identify 
alternative evaluation strategies and tools appropriate for use in elementary 
schools from the viewpoint of specialists, and the other is to identify difficulties. 
The study sample consists of 30 teachers selected by random multistage 
sampling method. Appropriate statistical analysis of the data was carried out. 

The results of the study show a poor teachers' use of alternative 
evaluation,withaverages ranging between 1.975 and 2.486. The performance-
based evaluation comes first in ranking with an average of 2.486 while peer 
evaluation comes fifth with an average of 1.975. However, difficulties of peer 
evaluation come first with an average of 3.93. Finally, difficulties of evaluation 
using conceptual maps come fifth with an average of 3.41. The main difficulties 
encountered are the large numbers of students in a classroom and the lack of 
teaching aids.  

Keywords: alternative evaluation strategy, performance-based evaluation, 
portfolio evaluation, self-evaluation, evaluation using conceptual maps 



 

 
 
 

 

 تصور مقترح لتطوير كفايات التعلم االلكترونى الالزمة 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كريمة عبد الاله محمود محمد
 كلية التربية - قسم المناهج وطرق التدريس
 جامعة الملك خالد

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

 التعلم االلكترونى الالزمة تصور مقترح لتطوير كفايات 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 
 كريمة عبد الاله محمود محمد
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 :ملخص البحث 
 

 تـصور مقتـرح لتطـوير كفايـات الـتعلم االلكترونـي الالزمـة لتـدريس         تقـديم  إلـى  الدراسـة الحاليـة    هدفت

  وقـد   جمـع المعلومـات    يفـ  يالتحليلـ  ي المـنهج الوصـف    الدراسـة  اتبعت المرحلـة الثانويـة،    علمـات الفيزياء لدى م  

 على هم الذين الثانوية بالمرحلة الفيزياء تلمامع جميع هم معلمة) ٧٠ (من للبحث األصلي  المجتمع   تكون

 الدراســـي الفـــصل فـــي مدينـــة أبهـــا فـــي والتعلـــيم التربيـــة إلدارة لتابعـــةا الحكوميـــة بالمـــدارس العمـــل رأس

 اختبـار  : مـن  الدراسـة  أدوات تكونـت  ، معلمـة  ) ٢٦(مكونة من     ائية اختيار عينة عشو   تم وقد   ، ١٤٣٥/١٤٣٦

كفاية للتعلم االلكترونـي   ) ١١٠( أن هناك إلى أشارت نتائج الدراسة     ،اتجاه ،مقياس مالحظة بطاقة ،تحصيلي

 الـتعلم االلكترونـي     يـات  كفا فـي الزمة لتدريس الفيزياء بالمرحلـة الثانويـة ، وتـدنى مـستوى معلمـات الفيزيـاء                 

 تـم  الدراسة نتائج، وفى ضوء %٧٥ الكفاية المطلوب حدحيث لم تصل ل  ) المعرفية والمهارية ، والوجدانبة     (

 .كفايات التعلم االلكتروني الالزمة لتدريس الفيزياء  لتطوير تدريبي امجبرنتقديم تصور مقترح ل

  معلمات الفيزياء– الكفايات –ينااللكتروالتعلم  : ة المفتاحيالكلمات
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 :مقدمة
 فـي  الهائـل  نتجت عن التطور ومؤثرة، كبيرة تحديات العصر هذا في التربية تواجه

 والثقافيـة واالجتماعيـة   االقتـصادية  اإلنـسان  حيـاة  جوانـب  فـي  التكنولوجيـا  اسـتخدام 

ففي مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت المجتمعـات المعاصـرة العديـد مـن              جميعها،  

 والمعلوماتيــة أدت إلــى تغييــرات ســريعة ومتالحقــة فــي    المــشكالت ذات الــصلة بالعولمــة 

 .جميع مناحي الحياة

ولمــا كانــت التربيــة عامــة وعمليــة التعلــيم خاصــة ليــست بمنــأى عــن هــذه التغيــرات       

فهذا من شانه أن    ،  والمعرفة االلكترونية ،  العالمية المتالحقة فى عالم تقنيات المعلوماتية     

علم والوصـــول بـــالمتعلم إلـــى صـــنع واكتـــساب يـــساعد فـــى تطـــوير أســـاليب التعلـــيم والـــت

 ).١٧، ٢٠٠٤، مازن.(المعرفة والمعلومة اإللكترونية بنفسه ولنفسه ولمجتمعة

 التربويـة  فـي الـنظم   النظـر  إعـادة  التعلـيم  بقـضايا  المهتمـين  علـى  لزامـاً  أصـبح   لـذا 

 وهـذا ال  التربويـة وتحـديثها   العمليـة  تنميـة  أجـل  مـن  العـصر  معطيـات  وتـسخير  الراهنـة 

 نقـل  علـى  مقتـصراً  المعلـم  يعـد دور  فلـم  المعلمـين،  أدوار فـي  تغيـر  يتـأتى إال بإحـداث  

 المـصدر  يعد ولم المدرسية، وتصحيح الواجبات الدرس وشرح الطلبة، وتلقين المعرفة

 والمنفـذ  والمـصمم  المخطـط  ظـل هـذه المتغيـرات    فـي  دوره أصـبح  بل للمعرفة، الوحيد

  .التعليمية للعملية والمقوم

لـذلك مـن   ، علم من أهم الكوادر البشرية التى تسهم فى صناعة التغيير والتقـدم         فالم

الواجـــب إعـــادة النظـــر فـــى تطـــوير منظومـــة إعـــداد المعلـــم نحـــو األفـــضل لـــضمان كفـــاءة 

 ).١٧٧، ٢٠٠٤، إبراهيم(مخرجات التعلم وجودتها 
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 فى ربويةالت للسياسات الفعلى المُنفذ ألنه، أهدافها تحقيق فى التربية سيلة  فهو و

 العامـة  واألهـداف ، والمثـل ، القـيم  ترجمـة  فـى  المباشرة مسئوليته إلى باإلضافة، المجتمع

 . إعداده يراد الذى الفرد من المطلوبة الخصائص تشمل سلوكية إجراءات إلى

والتــى ، ويعـد الـتعلم االلكترونـي مــن االتجاهـات التـى بـدأت تنــال اهتمامـا مـن التربـويين         

م ومهامه من التدريس فى الفصول التقليديـة واألنـشطة الـصفية الـى     غيرت من أدوار المعل 

 .الفصول االفتراضية واألنشطة االلكترونية

تتـيح  ،  يتـوافر فيهـا إمكانـات متميـزة       ،  فالتعلم االلكترونـي  يـضيف بيئـة جديـدة للـتعلم           

كمـا تـسهم فـى الـتحكم فـى مـسار            ،  للمتعلمين إمكانية التفاعل مع المقررات الدراسية     

لية التعليميـة نفـسها بـصورة كبيـرة بحيـث يكـون المـتعلم محـور العمليـة التعليميـة                     العم

ويتحـول مقيـاس النجـاح مـن القـدرة علـى تخـزين              ،  ويكون المعلم موجها ومراقبا   ،  نفسها

واســترجاع المعلومــات إلــى اكتــساب المهــارات واكتــساب القــدرة علــى الــتعلم والفهــم   

لتحليــل واتخــاذ القــرار واالســتنباط واالســتدالل    واالســتيعاب والتفكيــر الــسليم والنقــد وا  

 ).٢٦٧، ٢٠٠٦، إبراهيم(واإلبداع واالبتكار 

 ،).(٢٠٠٧, Yang. & Heh), (٢٠٠٧ ., Webوقد أكدت بعض الدراسات مثل دراسة 

Bjekic,; Krntai , & Milosevic, على ضرورة إعداد وتدريب المعلم على التعلم ) )٢٠١٠

وهــذا يــدعو إلــى ضــرورة النظــر إلــى األوضــاع الحاليــة  ، التــدريسااللكترونــي واســتخدامه فــي 

لمعلـم العلــوم لتحديـد أدائــه لمهـارات اســتخدام الـتعلم االلكترونــي والـى أى مــدى تــسهم      

 . برامج التدريب فى استبصاره بالتطورات التربوية والتكنولوجية وتنميته المهنية

ــد مــن المــؤتمرات ال      ــم عقــدت العدي ــة إعــداد المعل ــة بخــصوص   وألهمي ــة والمحلي دولي

وتخطـيط وبنـاء   ، وأوصت بضرورة إعادة النظر فى برامج إعداد المعلـم بوجـه عـام      ،  إعداده
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ــتعلم   ، بــرامج إعــداد المعلمــين علــى أســاس الكفايــات أو األدوار    والتركيــز علــى جوانــب ال

، مواتخــاذ الــتعلم الــذاتى أســلوبا رئيــسا للــتعل     ، )والوجدانيــة، المهاريــة، المعرفيــة(الــثالث 

، والتأكيـد علـى الـتعلم المـستمر    ، وتدريب المعلمين على مداخل التعلـيم والـتعلم الحديثـة    

 ).٤٢٧، ٢٠٠١، عبد السالم (. وإعداد معلم متخصص ذوى نوعية خاصة

ــتعلم        ــا للـ ــورة التكنولوجيـ ــع ثـ ــة مـ ــة العلميـ ــوم والتربيـ ــدريس العلـ ــى يتواكـــب تـ  ولكـ

 معلمى العلوم عامة والفيزياء خاصة قبل       االلكتروني وأدواته فمن الضروري أن يتم تدريب      

 تعلـيم العلـوم     فـي وأثناء الخدمة علـى اسـتخدام مثـل هـذه األدوات التكنولوجيـة الحديثـة                

وتعلمها حتى يصلوا إلى المستوى المناسـب مـن الكفايـات السـتخدامها ويـسهل علـيهم           

 .االستفادة

 العامـة  األهـداف  بلـوغ  فـي  مهمًـا  دورًا الثانويـة  المرحلـة  فـي  الفيزيـاء  منهـاج  ويـؤدي  

 بيئـتهم  فهـم  علـى  تعيـنهم  التي الفيزيائية بالمعلومات الطلبة تزويد خالل من للمرحلة

 إنجـازات  السـتخدام  الالزمـة  العمليـة  المهـارات  وإكسابهم العلمية اتجاهاتهم وتنمية

 وهـي  وتنميتـه،  مـشكالته  وحل المجتمع خدمة في فعالة بصورة وتقنياته وطرقه العلم

 المـشاركة  مـن  وتمكـنهم  المجتمـع،  أفـراد  بـين  العلميـة  الثقافـة  تحقيق كفلت أهداف

 القـرن  عـالم  يـشهدها  التـي  التقنـي،  التطـور  ركـب  ومـسايرة  العلمـي  التطـور  فـي  الفعالـة 

 قريـة  العـالم  معهـا  أصـبح  والتـي  المعلوماتيـة،  الثـورة  مـن  واالسـتفادة  والعـشرين  الواحد

 . )٢٠١٢، السميع عبد( ، صغيرة

 كـم  بتقـديم  يهـتم  المعلـم  أن يتبـين  الفيزيـاء  لتـدريس  الحـالي  الوضـع  وباسـتقراء 

 الطلبة اهتمام ينصب فيما المسائل، حل على الطلبة ويدرب العلمية المعرفة من كبير

 على تركز إذ االهتمام لهذا انعكاسًا التقويم أساليب وتأتي منها، قدر أكبر حفظ على
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، ةشـام  أبـو ( تعلمـه  تم فيما العقل مالإع دون الحفظ واالستظهار على قدرتهم قياس

 والتفكيـر  االستقـصاء  علـى  ترتكـز  التـي  الفيزيـاء  علـم  طبيعـة  مـع  يتنـافى  وهـذا ) .٢٠١١

 .المجتمع قضايا مع والتفاعل الطبيعية الظواهر مع والربط والفهم

 المــدارس التــى غــزت الحاســوب وتكنولوجيــا االلكترونــي الــتعلم  ومــع وجــود

 الـوعي  مـن  قـدر  علـى  يكـون  أن معلـم الفيزيـاء   علـى  لزامًـا  صـبح أ،  والبيـوت  والجامعـات 

 التعليمـي  الموقـف  إلدارة الالزمـة  المهـارات  االلكترونـي ويمتلـك   التعلـيم  بمفهـوم 

التعليميـة   البيئـة  تحتاجـه  ومـا   الحاسـوب واالنترنـت،   بتكنولوجيـا  الخاصـة  والمهـارات 

، يات وبرامج وأجهزة مبهـرة    ، فالتعلم االلكتروني ليسس مجرد برمج     )٣،  ٢٠٠٩،  الوحيدى(

بل هو فى الدرجة األولى معلم يمتلك من المواصـفات التـى تعينـه علـى اسـتخدام وتطبيـق                

 . )٢٠١٠،١٥، الجندى، الل(أدوات التعليم االلكتروني فى العملية التعليمية 

 مــن أهــم االتجاهــات الحديثــة فــي بــرامج إعــداد المعلــم قبــل     ويعــد مــدخل الكفايــات 

وهــو نفــس المــدخل الــذي   ، بــرامج التــدريب أثنــاء الخدمــة، وأكثرهــا شــيوعا  الخدمــة، وفــي 

 وخلصت إلى جدوى وفاعلية     . أوصت به البحوث والدراسات التي أعدت في هذين المجالين        

 " هذا المدخل 

 مـن  أصـبح ، الدور المستقبلى للمعلم عامة ومعلم العلوم والفيزيـاء خاصـة   ضوء وفي

الـتعلم   مجـال  فـي  وخاصـة  الفيزيـاء،  معلـم  سـية لـدى  األسا الكفايـات  تـوافر  الـضروري 

وألهميـة  .واقتـدار  كفـاءة  بكـل  تـدريس الفيزيـاء   فـي  المهـم  بـدوره  ليقـوم ، االلكترونـي 

إعداد معلم الفيزياء بما يتناسب وتحوالت العصر من أجل إعداد أفراد قادرين على التعلم      

 . جيةالذاتى وعلى اتخاذ القرار حيال العديد من القضايا التكنولو
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 إلى ضـرورة إعـداد معلـم الفيزيـاء إعـدادا            )٢٠٠٦,Bekiorglu(وما أشارت نتائج دراسة     

 Franz; Christian) .(٢٠١٠, Bremer, Claudia)وهــذا مــا أكدتــه دراســة . الكترونيــا

 وكفايــات مهنيــة  مواصــفاتلمعلــم الفيزيــاء  الجديــدة األدوارتتطلــب  حيــث ، (٢٠١٠,

 كافـة  الكفايـات  هـذه  وتتـضمن  الجديـدة بفاعليـة،   يـسية التدر مهماتـه  أداء في دهتساع

 أهـداف  تحقيـق  يـضمن  بمـا  يمتلكهـا المـدرس،   التـي  واالتجاهـات  والمعـارف  المهـارات 

 الـضروري  مـن   أصـبح ).٢٠١١سـليمان، (مبـذول  جهـد  وأقـل  مـردود  بـأكبر  التـدريس  عمليـة 

 والتحـديات  للمعلـم  األدوار ضوء هـذه  في المعلمين إعداد برامج طبيعة في النظر إعادة

 .المستقبلية

 االنترنــت عــصر فــي  عامــة والفيزيــاء خاصــة معلــم العلــوم فــدورومجمــل القــول 

 مـن  تحـول  حيث السابقة العصور في دوره عن ما حد إلى يختلف االلكتروني والتعليم

 لهـا  والمـصمم  التعليميـة  للعمليـة  المخطـط  دور إلـى  لها الشارح للمعلومات الملقن دور

 بهـا كثيـرة   يلـم  إن الطالـب  علـى  التـي  والنـشاطات  والمعرفـة  معلوماتال  أنمن انطالقا

 المعلم دور أصبح لذا قليلة ذاته الوقت في لتعلمها المخصصة الزمنية والفترة، ومتنوعة

 . للطالب ومختبرا  ومقيما ومنظما ومحلال ومرشدا ومديرا وموجها مخططا

ــوم عامــة ومعلمــى        ــة تمكــن معلمــي العل ــاء خاصــة مــن   يتــضح ممــا ســبق أهمي الفيزي

 الالزمة لهم، لكى يتواكب تـدريس الفيزيـاء والتربيـة العلميـة     التعلم االلكتروني الكفايات

 ضـوء  فـي  هـذا العـصر خاصـة مجـال تكنولوجيـا المعلومـات و       فـي مـع التطـورات الـسريعة    

 . الدور المستقبلي للمعلم

االلكترونــي مــن هــذا المنطلــق ســعت الدراســة الحاليــة إلــى تطــوير كفايــات الــتعلم         

 .الالزمة لتدريس الفيزياء لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية
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 :مشكلة الدراسـة
تعـد نوعيـة التعلـيم ومـدى تحقيـق األهـداف التربويـة واالرتقـاء بمـستوى أداء التالميــذ،          

رهــن بمــستوى أداء المعلــم وبمقــدار الفعاليــة والكفــاءة التــي يتــصف بهــا فــي أداء رســالته،  

ــولي االرتقــاء بمــستوى أداء        األمــر الــ  ــى اخــتالف فلــسفاتها وأهــدافها ت ــدول عل ذي جعــل ال

 .المعلم جلّ اهتمامها وعنايتها

كانــت هنــاك ،  وفــى ظــل مــا تواجهــه التربيــة الفيزيائيــة مــن تحــديات لتحقيــق أهــدافها

محـاوالت جــادة السـتثمار التطــور التقنـى واســتخدام الـتعلم االلكترونــي لتطـوير مناهجهــا      

وفــى ظــل مــا أثبتتــه نتــائج بعــض الدراســات مــن فاعليــة الــتعلم االلكترونــي فــى    ، اوبرامجهــ

 . )٢٠١٠، البكل(ودراسة ، )٢٠٠٨، خليل(تحسين مخرجات العملية التعليمية مثل دراسة  

اختبـار  (تـم تطبيـق  ، الفيزيـاء  اتمعلمـ ل الكفايـات االلكترونيـة    واقـع  علـى  وللوقـوف 

على عينة مـن معلمـات   )ه نحو التعلم االلكترونيومقياس اتجا، وبطاقة مالحظة،  تحصيلى

معلمات وذلك بعد عرضهم على مجموعة من المحكمـين للتأكـد مـن صـدق          ) ١٠(الفيزياء  

لتعـرف علـى    ,) ٨٥، ,٨٣(وكذلك تم حساب معامل الثبـات وكـان علـى الترتيـب     ، األدوات

ــى أن        ــائج عل ــي، ودلــت النت ــتعلم االلكترون ــديهم مــن كفايــات ال  المعلمــات   مــن%٨٧مــا ل

ويتـضح ذلــك مـن خــالل   ، ليـست لـديهن الكفايــات االلكترونيـة المطلوبــة لتـدريس الفيزيــاء    

 الجدول التالى
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نتائج الدراسة االستطالعية للتعرف على درجة توافر كفايات التعلم ) ١(جدول 

 .االلكترونى لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 األدوات م
عدد 

 المفردات
 العينة

المعلمات الالتى عدد 
حققن حد الكفاية 

)٧٥(% 

عدد المعلمات الالتى 
لم يحققن حد الكفاية 

)٧٥(% 
 %٨٠ ٨ %٢٠ ٢ ١٠ ٢٥ االختبار التحصيلى ١
 %٩٠ ٩ %١٠ ١ ١٠ ٢٥ بطاقة المالحظة ٢
 %٩٠ ٩ %١٠ ١ ١٠ ٢٨ مقياس االتجاه ٣

 

 إعـداد  ويرلتطـ  الجـادة  المحـاوالت  رغـم  أنـه ) ٢٠٠٥ (وحوالـه  الـسميع  عبـد   ويـرى  

 تكثيـف  إلـى  الحاجـة  إلـى  تـشير  التـي  التقـارير  مـن  العديـد  هنـاك  زال مـا  انـه  إال المعلـم 

 والمهنيـة  العلميـة  الكفايـات  بتوفير جذريا تطويرا المعلم إعداد كليات لتطوير الجهود

 للطالـب  التعلـيم  تكنولوجيـا  مجـال  فـي  جديـد  كـل  وتـوفير  المـستقبل،  لمعلـم  الالزمـة 

 . التدريس عملية في التقليدية األساليب على للقضاء المعلم

 العلـوم  معلمـي  تواجـه  التـي  التحـديات  أن  Stevens & Davis(،(٢٠٠٧ يـرى  كمـا   

 الجوانـب  أكثـر  مـن  العلوم تدريس يعتبر منهم فالكثير للعزيمة، مثبطة تبدو والفيزياء

 .العلوم مادة في محدود معرفي محتوى يمتلكون وأنهم السيما عملهم، في صعوبة

والمـسئول عـن تحقيـق أهـداف العمليـة      ،  ونظرا الن المعلم هـو محـور العمـل التربـوى     

فإن أى عملية للنهوض بأداء المعلم ترتبط ارتباطـا مباشـرا بعمليـات التحـسين              ،  التعليمية

 ).٢٠١٠، عبد الحميد(والتطوير التى تتم داخل المؤسسة التعليمية 

؛ الجــزار؛ الحديــدى(مثــل دراســة ، قةأكــدت البحــوث العلميــة والدراســات الــساب  كمــا  

ــان ــة ) ٢٠١٢، عثمـ ــوي(ودراسـ ــة )٢٠١٠، الجريـ ــومني( ودراسـ ــة ، )٢٠٠٨، المـ ــدي(ودراسـ ، النجـ

ــدايل(ودراســة ) ٢٠٠٧، كنــساره(ودراســة ، )٢٠٠٨ ، ســالمه(: كــل مــن  ودراســة ، )٢٠٠٧، ال
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٢٠٠٣( ،)Baran & Caltay, ٢٠٠٦ (Adelabu,٢٠٠٦)علــى أهميــة تــوفر ) ٢٠٠٤، متــولى( و 

ــدى أعــضاء هيئــة التــدريس     ومعلمــى التعلــيم العــام عامــة   ، كفايــات التعلــيم اإللكترونــي ل

ــة  ــاء خاصـ ــدريب معلـــم    . ومعلمـــى الفيزيـ ــة وتـ ــاة المتطلبـــات االلكترونيـ ــرورة مراعـ  مـــن ضـ

 .المرحلة الثانوية عليها

 إال أن المتابع لواقع الـنظم التربويـة فـي مجـال اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي يجـد أن                  

م المؤسسات بدأت في هذا النـوع مـن التعلـيم وفـق اجتهـادات معينـة دون أن تنظـر              معظ

إلى أن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى متطلبات خاصـة سـواءً  فـي مجـال البنيـة التحتيـة أو                  

ــة          ــة العلمي ــة البيئ ــة وتهيئ ــاهج الكتروني ــاء من ــد للمعــايير وبن ــرامج خاصــة وتحدي ــاء ب ، فــي بن

وهــذا مــا أكدتــه  . ذا النــوع مــن التعلــيم وكــذلك تهيئــة الطــالب   وتــدريب للمعلمــين علــى هــ  

 ودراســــــــة  )٢٠٠٤، الخوالــــــــدة(و  دراســــــــة )  ٢٠٠٨، آل محيــــــــا:  (دراســــــــة كــــــــل مــــــــن   

Hammoud,٢٠٠٦) .( 

 الفيزياء أمرا بالغ األهميـة       لذلك  فأن تحديد كفايات التعلم االلكتروني الالزمة لمعلم        

وفـى ظـل    ، داء المعلمين وتطوير مهاراتهمحيث تعد الكفايات شرطا أساسيا لتحسين أ 

تأكيــد الدراســات علــى أهميــة تــوافر كفايــات التعلــيم االلكترونــي لــدى المعلمــين عامــة           

 ى العلـوم عامـة و  ظهرت الحاجة إلى إعادة النظـر فـي بـرامج معلمـ          ومعلمى الفيزياء خاصة    

وباسـتقراء  ،  ترونـي التعلـيم االلك  ، لتواكب التغيرات في مجـال       خاصة أثناء الخدمة   الفيزياء

ولــم ، الدراســات الــسابقة نجــد أنهــا اهتمــت بــالمعلم عامــة فــى التعلــيم الجــامعي والعــام     

لــذا تــسعى  ، تتطــرق إلــى تحديــد كفايــات خاصــة بتــدريس الفيزيــاء فــى المرحلــة الثانويــة         

ــدى         ــاء ل ــيم االلكترونــي الالزمــة لتــدريس الفيزي ــى تطــوير كفايــات التعل الدراســة الحاليــة إل

 . فيزياء بالمرحلة الثانويةمعلمات ال
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 :الدراسة تحديد مشكلة

مـا  : بناء على ما سبق، فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد فى السؤال الرئيس التـالى              

الالزمة لتـدريس الفيزيـاء لـدى معلمـات      كفايات التعلم االلكتروني    التصور المقترح  لتطوير     

 المرحلة الثانوية؟

 :أسئلة الدراسة 
 :اإلجابة عن األسئلة التالية ة الحاليةحاولت الدراس

معلمـات المرحلـة     لتـدريس الفيزيـاء لـدى    الالزم لكترونياإل كفايات التعلم   ما -١

 الثانوية ؟

 ) الوجدانيـة – المهاريـة  –المعرفيـة  (لكترونـي   اإل كفايات الـتعلم  ما درجة توافر  -٢

 معلمات المرحلة الثانوية ؟  لتدريس الفيزياء لدى الالزم

 الـالزم  لكترونـي اإل كفايـات الـتعلم   تـصور المقتـرح لبرنـامج تـدريبى لتطـوير      مـا ال  -٣

 معلمات المرحلة الثانوية؟ لتدريس الفيزياء لدى 

 :فروض الدراسة
 :اإلجابة اختبار صحة الفروض التالية  حاولت الدراسة الحالية

 ال يزيد مستوى المعرفة بكفايات الـتعلم االلكترونـي لـدى معلمـات الفيزيـاء عـن                  -١

 مــن الدرجــة العظمــى لالختبــار التحــصيلى وذلــك وفقــا %٧٥المــستوى لمقبــول تربويــا وهــو 

 . للمحك الذى أقرته الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

ــاء عــن         -٢ ــدى معلمــات الفيزي ــي ل ــتعلم االلكترون ــد مــستوى األداء لمهــارات ال ال يزي

وذلــك وفقــا ، المالحظــة مــن الدرجــة العظمــى لبطاقــة %٧٥المــستوى لمقبــول تربويــا وهــو 

 .للمحك الذى أقرته الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
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 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

ال يزيـــد مـــستوى االتجـــاه نحـــو  الـــتعلم االلكترونـــي لـــدى معلمـــات الفيزيـــاء عـــن     -٣

ــا وهــو     مــن الدرجــة العظمــى لمقيــاس االتجــاه وذلــك وفقــا     %٧٥المــستوى لمقبــول تربوي

 وطرق التدريسللمحك الذى أقرته الجمعية المصرية للمناهج 

 :أهمية الدراسة
 :تستمد هذه الدراسة أهميتها من االعتبارات التالية

تــزود المــسئولين فــى المؤســسات التعليميــة بقائمــة لكفايــات التعلــيم االلكترونــي   •

وتحديــد ، التــى يمكــن علــى ضــوئها تقــويم أدائهــم فــى توظيــف التعلــيم االلكترونــي   

 .احتياجاتهم التدريبية فى هذا المجال

ة التربـويين بـضرورة االهتمـام بتقـديم بـرامج مهنيـة لمعلمـى        لتوصـي  اسـتجابة  تعـد  •

ومعلمـــات الفيزيـــاء لتحـــسين مـــستوى األداء التدريـــسي للمعلـــم فـــى بيئـــة الـــتعلم   

 .االلكتروني

مــن خــالل إلقــاء الــضوء علــى الوضــع الحــالى   ،  أثنــاء الخدمــة إفــادة  معلمــة الفيزيــاء •

ومحاولة رفع الكفاءة المهنية لهـن      ،  كترونيلمستوى أداءهن  لمهارات التعلم االل     

 .فى مجال التخصص

 إعـداد  مجاربـ  تطـوير  فـي  بالجامعـات  سـة الدرا هـذه  نتـائج  مـن  االسـتفادة  يمكـن  •

  الفيزياء معلم تدريب في وخاصة العام القرارت بالتعليم صانعي إفادة و المعلم

 .كفايات التعلم االلكتروني

 فـى  الالزمـة  األدائية المهارات يمتلك الذى لمالمع بوجود وذلك، التالميذ تفيد قد •

 وتعـديل ، مـواهبهم  واكتـشاف ، قـدراتهم  تنميـة  فـى  يساعد مما، تدريس العلوم

 .سلوكهم
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:  التـالى  فـى  المعلـم  أداء تقـويم  علـى  والقـائمين ،  الفيزيـاء مـوجهى  تـساعد  قـد  •

كـن  بالكفايـات االلكترونيـة الالزمـة لمعلـم الفيزيـاء والتـى فـي ضـوئها يم         تزويـدهم 

 تقييم المعلم

 بتطـوير  المهتمـين  تفيـد  أن يمكـن  التـى  والمقترحـات ، التوصـيات  بعـض  تقـدم  •

 . القصور نواحى معالجة فى للمساهمة المعلم وتدريب وتقويم، إعداد

 :أهداف الدراسة 
 :  هدفت الدراسة الحالية إلى

مرحلـة  لتدريس الفيزيـاء لـدى معلمـات ال    الالزمة االلكترونيالتعلم كفايات   تعرف -

 الثانوية

لتدريس الفيزياء لدى معلمـات   الالزمة تعرف مدى توافر كفايات التعلم االلكتروني -

 المرحلة 

 الثانوية

 –المعرفيـة   ( تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبى لتطوير كفايات التعلم االلكتروني           -

 . انوية الالزمة لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الث) الوجدانية–المهارية 

 :الدراسة حدود

 :اقتصر حدود الدراسة على الحدود التالية 

ــا التابعـــة     - عينـــة عـــشوائية مـــن معلمـــات الفيزيـــاء بالمرحلـــة الثانويـــة بـــإدارة أبهـ

 . لمنطقة عسير

  وكفايات خاصة بتدريس الفيزياء –كفايات عامة: كفايات التعلم االلكتروني -

مـــدى تـــوافر الجانـــب المعرفـــى اختبـــار تحـــصيلى للتعـــرف علـــى : أدوات الدراســـة  -

ــة، بطاقــة مالحظــة         ــة الثانوي ــاء بالمرحل ــدى معلمــات الفيزي ــتعلم االلكترونــي ل للكفايــات ال
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للتعـــرف علـــى مـــدى تـــوافر  مهـــارات كفايـــات الـــتعلم االلكترونـــي لـــدى معلمـــات الفيزيـــاء   

مقيــاس االتجــاه نحــو اســتخدام الــتعلم االلكترونــي فــى تعلــيم وتعلــم    ، بالمرحلــة الثانويــة

 الفيزياء

 تم استخدام المنهج الوصفى التحليلى لوصف وتحليل األدبيات ذات   :منهج الدراسة   

كمـــا تـــم تـــصنيف المعلومـــات ، الـــصلة بمـــشكلة الدراســـة وبكفايـــات الـــتعلم االلكترونـــي

وتنظيمهــا وتحليلــه كمــا وكيفــا بحيــث يمكــن إصــدار حكــم علــى مــستوى الكفايــات لــدى  

قتــرح لتطــوير هــذه الكفايــات لــدى معلمــات الفيزيــاء       وبالتــالى تقــديم تــصور م  ، المعلمــات

 . بالمرحلة الثانوية

 :أدوات الدراسة 

تطوير كفايات التعلم االلكتروني الالزمـة لتـدريس        ى  إللما كانت هذه الدراسة تهدف      

 :الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية لذا استخدم البحث األدوات التالية

 .لكفايات التعلم االلكتروني جانب المعرفىلل تحصيلىاختبار  -١

 .ألداء المعلمات لمهارات التعلم االلكترونيبطاقة مالحظة  -٢

 االلكترونيمقياس اتجاه معلمات المرحلة الثانوية  نحو التعلم  -٣

 الدراسةمصطلحات 
 Competencyالكفاية 

ــة التــى تــشمل مجمــل     : بأنهــا ) ٢٠٠٣،٢٨، الفــتالوى(وتعرفهــا  تلــك المقــدرة المتكامل

ــة مترابطــة مــن       مفــردات  المعرفــة والمهــارات واالتجاهــات الالزمــة ألداء مهمــة مــا أو جمل

 . المهام المحددة بنجاح وفاعلية
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بأنهـا مجموعـة متكاملـة مـن     ) (٢٠٠١٬٢١٣,Richey ,Dennes & Foxonكمـا يعرفهـا   

واالتجاهــات التــى تمكــن المعلــم مــن تأديــة أنــشطة مهنيــة محــددة    ، المعــارف والمهــارات

 . فقا لمعايير األداء المتوقعة الوظيفيةوو، بفاعلية

إلـى أنـه لـيس مـن اليـسير تقـديم تعريـف اصـطالحي دقيـق          ) ٢٠٠٦،٢٥، طعيمـة (ويشير  

 لكلمة كفايات 

Competencies   تعنــى مختلــف أشــكال  "  لكنــه قــدم توضــيح لمعناهــا الــشامل بأنهــا

 ".األداء التى تمثل الحد األدنى الذى يلزم لتحقيق هدف ما 

 E Leaning :لكترونيالتعلم اإل

 طريقة للتعليم باستخدام  آليات االتصال :"  بأنه   )٢٠٠٥،١١٣،  الموسى والمبارك (يعرفه  

وآليـات  ، ورسـومات ، الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعـددة مـن صـوت وصـورة         

: " بأنـه   ) ٢٠٠٥،٢٤،  زيتـون (ويعرفـه   ".وكـذلك بوابـات اإلنترنـت       ،  ومكتبـات إلكترونيـة   ،  بحث

م محتــوى تعليمــي إلكترونــي عبــر الوســائط المعتمــدة علــى الكمبيــوتر وشــبكاته إلــى تقــدي

المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه          

وفــي المكــان والوقــت وبالــسرعة التــي تناســب ظروفــه     ، بــصورة متزامنــة أم غيــر متزامنــة  

 " وقدراته 

بأنــه طريقــة اســتخدام  آليــات االتــصال  : اإللكترونــي إجرائيــاً ويمكــن تعريــف التعلــيم 

.. . وآليـات ، ورسـومات ،  الحديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعددة مـن صـوت وصـورة           

وتــوفير بيئــة تعليميــة إلكترونيــة ، ، فــى تقــديم محتــوى الكترونــيألــخ، ومكتبــات إلكترونيــة

بحيـث  ،  بـأى سـرعة فـى الـتعلم       و،  ومـن أى مكـان    ،  تفاعلية يستخدمها المتعلم فى اى وقت     

 . تعمل هذه البيئة على تحقيق األهداف التعليمية المرجوة بكفاءة وفاعلية
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  E Learning Competenciesكفايات التعلم االلكتروني 

مجموعــة المعـارف والمهــارات واالتجاهــات الخاصــة  " بأنهــا ): ٢٠٠٧،٩٢، جــاد (يعرفهـا 

ــالتعليم اإللكترونــي واســتخداماته الالزمــ   ــاء المواقــف التعليميــة بــسهولة ويــسر     ب ة فــي بن

 "باستخدام الوسائل اإللكترونية لتحقيق األهداف التربوية 

 والمهارات واالتجاهات   المعارفالحد األدنى من    "لغرض البحث بأنها    إجرائياً   وتعرف  

التــى تمتلكهــا معلمــات الفيزيــاء فــى مجــال الــتعلم االلكترونــي لتــصميم عمليــة التعلــيم          

 ". وتنفيذها وتقويمها بما يحقق  تعلم  أكثر كفاءة وفاعلية والتعلم

ويقصد به فى الدراسة الحالية المخطط العام لذخيرة  المعلومات  : المقترح التصور

وذلـك  ، والمفاهيم والخبرات واآلداءات والكفايات التـى يجـب أن تتقنهـا معلمـات الفيزيـاء              

اتجـــاههم نحـــو اســـتخدام الـــتعلم  لتطـــوير أداءهـــم وكفايـــاتهم االلكترونيـــة وتحـــسين  

 .االلكتروني فى العملية التعليمية

 :اإلطار النظري للدراسة
يعيش العالم حاليا انفجـارا معرفيـا غيـر مـسبوق حيـث حقـق العقـل البـشرى تطـورا            

وخاصـة فـى مجـال      ،  علميا هائال مما أثر بفاعلية على أسلوب الحيـاة فـى كافـة المجتمعـات              

األمر الذى ساهم فى سرعة الحصول علـى        ،  لومات االلكترونية تكنولوجيا االتصاالت والمع  

المعلومــات وســرعة معالجتهــا واســتدعائها وتخزينهــا واســتخدامها فــى كافــة العمليــات  

، ونظـــرا ألن المعلـــم هـــو محـــور العمـــل  )٢٠، ٢٠٠٥، مـــصطفى(لمواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة 

أى عمليـة للنهـوض بـأداء       فـإن   ،  والمـسئول عـن تحقيـق أهـداف العمليـة التعليميـة           ،  التربوى

المعلــم تــرتبط ارتباطــا مباشــرا بعمليــات التحــسين والتطــوير التــى يــتم داخــل المؤســسة    

وأمــام هــذه الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة الهائلــة البــد مــن  ، )٢٠١٠، عبــد الحميــد(التعليميــة 

صـة  ويمـنح الفرصـة لمعلمـى العلـوم عامـة والفيزيـاء خا            ،  توافر نظام تعليمى يحقق الجودة    
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لتلبيــة االحتياجــات اآلنيــة والمــستقبلية التــى تمكــنهم مــن التعامــل مــع متطلبــات الــتعلم      

 . االلكتروني وكفاياته

الـتعلم االلكترونـي وتـدريس الفيزيـاء، ودواعـي      : وسوف يتناول اإلطار النظرى للبحـث      

م الكفايــات الــتعل، معلــم الفيزيــاء والــتعلم الكترونــي ، ظهــور كفايــات الــتعلم االلكترونــي 

 . االلكتروني الالزمة لتدريس الفيزياء

 :التعلم االلكتروني وتدريس الفيزياء
التعلــيم االلكترونــي بأنــه ذلــك النــوع مــن التعلــيم الــذى     ) ٥٩، ٢٠٠٦، الحلفــاوى(يعــرف 

يعتمـــد علـــى اســـتخدام الوســـائط االلكترونيـــة فـــى تحقيـــق األهـــداف التعليميـــة وتوصـــيل   

 اعتبــار للحــواجز الزمانيــة والمكانيــة وتتمثــل هــذه   المحتــوى التعليمــى إلــى المتعلمــين دون 

الوسائط فى األجهزة االلكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر وأجهزة االسـتقبال مـن األقمـار           

الــصناعية أو مــن خــالل شــبكات الحاســب المتمثلــة فــى االنترنــت ومــا أفرزتــه مــن وســائط    

 .أخرى كالمواقع التعليمية والمكتبات االلكترونية

أن التعلـيم االلكترونـي أسـلوب مـن أسـاليب التعلـيم إليـصال        ) ٢٠٠٩،  ماعيلإس(ويرى  

المعلومة للمتعلم يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب والـشبكة العالميـة ووسـائطهم             

 . المتعددة

ــالمثيرات تمكــن         ــوفر بيئــة تعلــم غنيــة ب ــتعلم االلكترونــي يمكــن أن ي  وبــذلك فــان ال

وجعـل الـتعلم   ، نـشطة مثـل اسـتقبال وإرسـال الواجبـات         الطالب من القيام بالعديد من األ     

وعلــى ذلــك فــالتعلم االلكترونــي يــوفر بيئــة ، كمــا يمكــن الطــالب مــن الــتعلم الــذاتى، أيــسر

تــشجع علــى العالقــات االجتماعيــة بــين الطــالب مــن خــالل مــشاركتهم لفهمهــم مـــع           

خـالل مـا يـوفره    مـن  ، اآلخرين وتبادل ما يملكونه من مفاهيم علمية وخبرات مـع زمالئهـم      

من أدوات للتواصل االجتماعي وهو بذلك يتفق والـتعلم وفقـا للنظريـة البنائيـة االجتماعيـة          
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 والتى تؤكـد علـى دور العالقـات االجتماعيـة فـى عمليـة الـتعلم         (vygotsky)لفيجوتسكى  

 ).٢٠١٢، إبراهيم(

ق العديـد  ولقد أشارت العديد من الدراسات إلـى فاعليـة التعلـيم االلكترونـي فـى تحقيـ        

التــى أشــارت  إلــى  ) ٢٠٠٦، الحــسناوى(مــن أهــداف تــدريس العلــوم والفيزيــاء مثــل دراســة    

ــة فــى         ــات القــدرة الكهربي ــدريس إلكتروني ــة  اســتخدام االنترنــت والحاســوب فــى ت فعالي

التـى أشـارت   (٢٠٠٧,yang & Heh)   ودراسـة . دافعية الطالب للتعلم واتجاهـاتهم نحوهـا  

 باستخدام مختبر الفيزياء االفتراضي عبر االنترنت مع التـدريس          إلى تفوق تدريس الفيزياء   

طبقـت  ،  وفـى آداء مهـارات عمليـات العلـم        ،  عبر المختبر التقليدى فى التحصيل فى الفيزياء      

قـسمت العينـة إلـى    ، طالبا من أربع شعب فى مدارسة خاصة فى تايوان    ) ٧٥(الدراسة على   

أظهــرت النتــائج تفــوق أداء المجموعــة  . إحــداهما تجريبيــة واألخــرى ضــابطة : مجمــوعتين 

 . وفى مهارات عمليات العلم، التجريبية على أداء المجموعة الضابطة فى التحصيل

دراســة هــدفت إلــى استقــصاء فاعليــة برنــامج تــدريبى     ) ٢٠٠٨الكنعــان، (كمــا أجــرت  

مقترح فى تنمية كفايات استخدام االنترنت فى تدريس العلوم لدى معلمات قبل الخدمـة              

اســتخدم فيهــا اختبــار تحــصيلى طبــق فــى  . ى مدينــة بريــدة بالمملكــة العربيــة الــسعودية فــ

أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق دالـة إحـصائيا لـدى              ،  بداية التجربة وبعـد االنتهـاء منهـا       

معلمات العلوم قبل الخدمة لبعض كفايات استخدام االنترنت فى تدريس العلوم لـصالح        

ــة     ــدى عين ــار البعــدى ل ــة        االختب ــدريبى فــى تنمي ــامج الت ــة البرن ــى فاعلي الدراســة ممــا يــشير إل

 . كفايات استخدام االنترنت فى تدريس العلوم

 إلــى فعاليــة اســتخدام التعلــيم االلكترونــي  فــى  )٢٠١٣، القــادرى(كمــا أشــارت دراســة  

  .تدريس الفيزياء فى رفع  تحصيل الطالب للمفاهيم الفيزيائية
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دراسـة هـدفت إلـى تحديـد مطالـب اسـتخدام التعلـيم         ) ٢٠٠٩،  الـشهرانى (  كما أجرى   

االلكتروني فى تدريس العلـوم الطبيعيـة فـى التعلـيم العـالى الواجـب توافرهـا فـى كـل مـن               

وتعيين ،  مع بيان درجة أهميتها   ،  وعضو هيئة التدريس والبيئة التعليمية    ،  والمنهج،  المتعلم

طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة  . الفـــروق بـــين اســـتجابات عينـــة الدراســـة تعـــزى للممارســـة 

ــات الـــسعودية   ) ٢٥٠(تكونـــت مـــن   ــدريس مـــن أعـــضاء بالجامعـ ــة التـ ــائج  . هيئـ أظهـــرت نتـ

، الدراسة أن جميع المطالب الالزمة توافرها فى كل مناهج العلوم الطبيعية وفـى المـتعلم       

 . وفى البيئة التعليمية الواردة فى أداة الدراسة هى بدرجة مهمة

ــت    علم االلكترونــي والتــى تؤهلــه لتحقيــق العديــد مــن أهــداف      وتعــددت مزايــا وفوائــد ال

 & , Bjekic, Krnta ، )٢٠١٣البـــاز،(:تـــدريس الفيزيـــاء فـــى المرحلـــة الثانويـــة منهـــا

Milosevic, ٢٠١٠(( 

تقريــب بعــض الظــواهر التــى يــصعب تخيلهــا فــى المختبــرات المدرســية عــن طريــق     •

تميــز تقنيــة المعلومــات  الواقــع االفتراضــي وتــوفير عنــصر التــشويق والمتعــة حيــث ت   

 . باستخدامها لأللوان والصور والمؤثرات الصوتية

وتحفيـزهم  ، زيادة تحصيل المتعلمـين وتمكيـنهم مـن اختيـار التطبيقـات المناسـبة           •

 .Kumar. & Helgeson)(لحـل المـشكالت التـى تقـدمها تكنولوجيـا المعلومـات       

(٢٠٠٠ 

والتغلــب علــى ، ى أى وقــتتحقيــق المــساواة فــى الفــرص مــن حيــث التعبيــر بــالرأي فــ  •

 عامل الخجل والقلق المالزم لبعض المتعلمين فى الفصول التقليدية 

تنميـة مهــارات البحــث واالستقــصاء والتفكيــر الناقـد بوصــفها أهــم قــدرات التفكيــر    •

 . العليا وتدعيم النمو االجتماعي بين المتعلمين كالتواصل عبر البحث
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 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

 التدريــسى مــن خــالل اســتراتيجيات هير أدائــالتنميــة المهنيــة لمعلمــى الفيزيــاء وتطــو •

 التعلم االلكتروني 

يتــــضح مــــن العــــرض الــــسابق إجمــــاع الدراســــات علــــى أهميــــة اســــتخدام التعلــــيم   

االلكترونــي فــى تحقيــق العديــد مــن أهــداف تــدريس عامــة والفيزيــاء فــى المرحلــة الثانويــة     

فكيـــــر، البحـــــث مهـــــارات الت، الـــــتعلم الـــــذاتى، االتجاهـــــات، الدافعيـــــة، ســـــواء التحـــــصيل

وهــذا يــستوجب معلــم متمكنــا مــن العديــد مــن المهــارات والكفايــات التــى     ، واالستقــصاء

ومـساعدة  ، تؤهله الستخدام التعلم االلكتروني فى تدريس العلوم عامة والفيزيـاء خاصـة       

وتمكنه مـن التعامـل     ،  وتبادل الحوار والمناقشة  ،  المتعلمين على بناء معرفتهم بأنفسهم    

 .نولوجيا وتسخيرها لخدمة العملية التربويةمع معطيات التك

 :معلم الفيزياء والتعلم االلكتروني 
 المعلم االلكترونـي بأنـه المعلـم الـذي يعمـل فـى       (٤ ,٢٠٠١ ,Campbell(بعرف كامبل 

بيئـة االنترنـت فـى كـال مـن الفـصول العاديـة واالفتراضـية ويبنـى مفـاهيم جديـدة للعمـل فـى              

 بأنـه المعلـم   ))٢٠١٠٬٢٠٦ ,Bjekic; Krnta , & Milosevic)كمـا يعرفـه   . الزمـان والمكـان  

الذي يعمل فى النظـام المدرسـي ويـتمكن مـن التـدريس بواسـطة تكنولوجيـا المعلومـات                   

 .واالتصاالت ومبادئ التعلم االلكتروني

ــا المعلـــم ليكـــون معلـــم   ) (٢٠١٠,Hoskins(ويـــرى  أن هنـــاك ثـــالث كفـــاءات يحتاجهـ

ات تدريسية تساعده فى االنتقال من كونه معلم ممتـاز          الكتروني تتمثل فى سبع ممارس    

 احتـرام  –تـشجيع االتـصال بـين الطـالب والمعلـم      : تقليدى إلى معلم ممتاز الكتروني وهى  

 إعطاء تغذية راجعـة فوريـة   –المواهب المتنوعة وأساليب التعلم تشجيع التعلم النشط    

 االنجــــازات –الطــــالب  تــــشجيع التعــــاون والمــــشاركة بــــين – تأكيــــد توقيــــت المهمــــة –

 . المعتمدة على التواصل
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ويعد التخطيط للتدريس االلكتروني من أهم أدوار المعلم فى بيئة التعلم االلكترونـي       

، األهـداف التعليميـة   ،  خـصائص المتعلمـين   : والذى يعتمد على عـدة معـايير تخـص كـل مـن              

تقـويم  ، ذيـة الراجعـة  التغ، أنشطة الـتعلم والتـدريبات  ، اختيار المحتوى وتنظيمه وتسلسله   

تــصميم الــشاشة وطــرق عــرض ، الوســائط المتعــددة المــستخدمة، أدوار المعلــم، التعلــيم

 . )٢٠٠٥، زيتون. (النصوص والصور عليها

وعليه فإن تمكن معلم العلوم عامة والفيزياء خاصة  من مهارة التخطـيط للتـدريس               

حد المهـارات التـى يجـب    االلكتروني وكيفية إعداده خطط وتصميم ؟أنشطة الكترونية أ   

 .أن تتوافر فى معلم العلوم فى ظل التعلم االلكتروني ومتطلباته

أن علــى المعلــم القيــام بــاألدوار التاليــة ليكــون معلمــا يطبــق  ) ٢٠٠٤،٣٠٠(ويــرى ســالم 

 : التعلم االلكترونى

 أن يعمل على تحويل غرفة الصف الخاصة به من مكان يتم فيه انتقال المعلومـات                •

بـــت وفـــي اتجـــاه واحـــد مـــن المعلـــم إلـــى الطالـــب إلـــى بيئـــة تعلـــم تمتـــاز     بـــشكل ثا

بالديناميكية وتتمحور حول الطالب حيث يقوم الطالب مـع رفقـائهم علـى شـكل               

مجموعــات فــي كــل صــفوفهم وكــذلك مــع صــفوف أخــرى مــن حــول العــالم عبــر      

 . اإلنترنت

 .  أن يطور فهما عمليا حول صفات واحتياجات المتعلمين •

هــارات تدريــسية تأخــذ بعــين االعتبــار االحتياجــات والتوقعــات المتنوعــة   أن يتبــع م •

 .والمتباينة للمتلقين

 أن يطـــور فهمـــا عمليـــا لتكنولوجيـــا التعلـــيم مـــع تركيـــزه علـــى الـــدور التعليمـــي           •

 .الشخصي له



 

 
٢٩٦
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 . أن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي •

 وســوف يــصبح أكثــر صــعوبة مــن  وممــا الشــك فيــه أن دور المعلــم ســوف يبقــى لألبــد  

الـــسابق، فـــالتعليم اإللكترونـــي ال يعنـــي اســـتخدام الحاســـب أو تـــصفح اإلنترنـــت بطريقـــة 

مفتوحة ولكـن بطريقـة محـددة وبتوجيـه السـتخدام المعلومـات اإللكترونيـة وهـذا يعتبـر                   

 وألهمية دوره في التعليم اإللكتروني يجـب عليـه أن يكـون منفتحـا               . من أهم أدوار المعلم   

 . على كل جديد وبمرونة تمكنه من اإلبداع واالبتكار

ــيم اإللكترونــي بمــايلي    ) ٢٠٠٥، العلــي(أمــا  : فيحــدد ادوار المعلــم عنــد اســتخدام التعل

المعلـم  ،  ، والمعلـم كقائـد ومحـرك للمناقـشات الـصفية          .المعلم كوسيط تربوي وتعليمي   

 .المعلم كعضو في فريق تعليمي، كموجه تربوي

ادوار المعلم أو األنـشطة المطلوبـة منـه فـي عـصر             ) ٢٠٠٣( المنعم    في حين يحدد عبد   

ــا يلــــي   ــي، بمــ ــيم اإللكترونــ ــوع مــــن    :التعلــ ــر ومتنــ ــدد كبيــ ــة لعــ ــات الفوريــ ــديم المعلومــ تقــ

تــوفر القنــوات التعليميــة  . اســتخدام غــرف محادثــة ، الطالب،اســتخدام البريــد اإللكترونــي 

متابعــة أداء   المـدارس اإللكترونيـة  االتـصال مــع  المتعـددة ومواقـع متعـددة علــي االنترنـت و    

 .إصدار تقارير دورية ، الطالب

 مــن هنــا يتــضح  أن انتــشار اســتخدام الحاســب اآللــي بــشكل واســع واالســتفادة مــن  

خدمات اإلنترنـت الكثيـرة فرضـت علـى المعلـم القيـام بـأدوار جديـدة تتماشـى مـع التقـدم                      

ماتيـة واالتـصاالت مـن جهـة ثانيــة     العلمـي والتكنولـوجي الهائـل ومـع مطالـب الثـورة المعلو      

 ).١٣٩، ٢٠٠٣، سعادة والسرطاوي(

 وهذا يعني بأن دور المعلم بشكل عام ودور معلم الفيزياء بشكل خاص قد تحـول                

ــوانين      ــائق والمـــسلمات والقـ فـــي ظـــل التعلـــيم االلكترونـــي مـــن الملقـــن للنظريـــات والحقـ
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عليمية والمصمم للدروس التـي  والشارح لها وحل تطبيقاتها إلى دور المخطط للمواقف الت     

 . ستقدم باستخدام التعليم اإللكتروني وأدواته

 :أدوار المعلم في التعلم اإللكتروني بما يلي) ٢٠٠٤(  ويحدد التودري 

 تصميم التعليم وتنظيم المواقف التعليمية التي تحتوي على أي درس في التخصص -

 يتم تقديمه

 . بواسطة التعليم اإللكتروني

 واســتغالل الوســائط الفائقــة فــي بنــاء محتــوى المــادة ، تكنولوجيــا التعلــيم  توظيــف-

 العلمية في صيغة

 وتطويـــع بـــرامج المـــواد التعليميـــة للعمـــل علـــى اإلنترنـــت لكـــي  ،  صـــفحات نـــسيجية 

يــتمكن الكثيــر مــن المتعلمــين الــتعلم مــن خــالل هــذه البــرامج حتــى ولــو كــانوا فــي أمــاكن 

 . متباعدة

متعلمـــين علـــى البحـــث والتحـــري عـــن المعرفـــة والمعلومـــات        تـــشجيع دافعيـــة ال -

  . المتعلقة بهذا المجال من خالل اإلنترنت إلثراء التعليم

 إرشـــاد المتعلمـــين بطريقـــة فرديـــة وجماعيـــة نحـــو كيفيـــة اكتـــسابهم للمعـــارف  -

 المتنوعة من خالل مواقع 

 . اإلنترنت الموثوق بها والمتنوعة والمتناثرة على اإلنترنت

ون المعلمين فيما بينهم في تصميم مواقع جديدة جاذبة النتباه طالبهم مثيـرة   تعا -

 الهتمامهم  يسيرة 

  . االستخدام كمدرسة إلكترونية يتم التعلم من خاللها

 .  تنمية تعلم الطالب ذاتيا من أجل التعامل مع التعلم اإللكتروني بسهولة ويسر-
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 ينبغــي أن يكــون مــؤهالً للتعامــل مــع ، ولكــي يــتمكن المعلــم مــن القيــام بتلــك األدوار

 ويمكـــن أن يكـــون ذلـــك التأهيـــل فعـــاالً إذا مـــا تـــم أثنـــاء إعـــدادهم  ،الحاســـب واإلنترنـــت 

 باإلضافة إلـى تـدريب المعلمـين أثنـاء الخدمـة مـن              ،بكليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين      

ــدريس باســتخدام        ــتم تــصميمها فــي ضــوء الت ــة مــستمرة ي الحاســب خــالل دورات تدريبي

  . )٧٦، ١٤٢٧الحربي، (واإلنترنت والمدرسة اإللكترونية 

 فإن هنـاك مجموعـة مـن االعتبـارات ينبغـي االهتمـام              ،ولكي تتم هذه األدوار بفعالية      

 :.  فيما يلي) ٢٠٠٤،٢٠١(بها  يوردها التودري 

التخطـيط والتــصميم لمجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بتــصميم التعلــيم   •

ل التعلــيم والتخطــيط لوحــدات ودروس التعليميــة، وإلحــاق المعلمــين بهــا  فــي مجــا

 .لتدريبهم على مهارات التصميم وكيفية التخطيط للتعليم

ــة       • ــائل التكنولوجيـ ــتخدام الوسـ ــة تخـــتص باسـ ــدورات تدريبيـ ــين بـ ــاق المعلمـ التحـ

 .  والبريد اإللكتروني، واإلنترنت ،الحديثة في التعليم كالحاسب التعليمي

 وأهميـة انـدماج الطـالب فـي        ،المعلمين بمزايا مبدأ التعلم الذاتي في التعليم        تثقيف   •

 . العملية التعليمية واشتراكهم في األنشطة المتنوعة وتنفيذها بأنفسهم

تــصميم مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة للمعلمــين بهــدف تثقــيفهم حــول أهميــة   •

ســيرها واتخــاذ   والــتحكم فــي  ،تــدريب الطــالب علــى تنظــيم دراســتهم وضــبطها    

 . القرارات المتعلقة بها واالعتماد على النفس عند دراستهم

 توعيــة المعلمــين بــضرورة تــدريب الطــالب علــى اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة   •

الحديثـــة كالحاســـب وتطبيقاتـــه المتنوعـــة فـــي التعلـــيم واالتـــصال والتواصـــل فيمـــا  

 . بينهم
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ــتعلم االلكترو    ــالى فــإن تطــوير كفايــات ال ــاء يمثــل أهميــة      وبالت ــدى معلمــى الفيزي نــي ل

 :كبيرة فى 

مساعدتهم فى تنمية معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم نحـو الـتعلم االلكترونـي             •

 . وبالتالى سوف ينعكس هذا على طالبهم

 توظيف استخدام التعلم االلكتروني فى تصميم تدريس وتقويم  الفيزياء  •

لكترونـي عبـر شـبكة االنترنـت        االستفادة من محركات البحـث ومـصادر الـتعلم اال          •

 . فى تصميم وتنفيذ األنشطة الفيزيائية

 .تنمية معلمى ومعلمات الفيزياء مهنيا عبر مجتمعات التواصل االلكتروني •

تكوين وجهات نظر ومعتقدات ايجابية نحو استخدام التعلم االلكتروني وأدواتـه             •

 .فى تدريس الفيزياء

م الذاتى المستمر وجعلهـم مـصدر مـن         مساعدتهم على تعويد طالبهم على التعل      •

 .مصادر التعلم

 . تنمية مهارات تصميم أدوات التقويم االلكتروني وتقديم التغذية الفورية •

 :المعلم وإعداده القائم على الكفايات 
 يعد اتجاه إعداد المعلم القائم على الكفايات من أبرز االتجاهات الـسائدة فـى بـرامج            

وهـو اتجـاه يعكـس أهـدافا تربويـة محـددة مـن خـالل         ،  الخدمـة إعداد المعلمين قبـل وأثنـاء    

والتأكيد على مالءمة البرامج لحاجـات المتعلمـين        ،  االلتزام بتحقيق األهداف  : عاملين هما   

 مـسّلمة  علـى  الكفاية على القائم التدريب مدخل ، حيث يقوم)٢٠٠٢، وعاشور، حسن(

 فـإذا  المهـارات  مـن  مجموعـة  لـى إ يمكـن تحليلهـا   التعليميـة  العمليـة  أن مؤداهـا  رئيـسة 

معلـم   إعـداد  ذلـك يـضمن   فـإن  عليهـا  التـدريس  هيئـة  عـضو  وتـدريب  استخالصها أمكن

  )٢٣٦، ٢٠٠١ إبراهيم،( الكفاءة من عالٍ مستوى على
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 ظهورهـا  إلـى  أدت أخـرى  وعوامـل  حركـات  مـع  تزامنًـا  الحركـة  هـذه  ظهـرت  وقـد 

 تفريـد  حركـة   ظهـور -  هـداف باأل الـتعلم  فكـرة  ظهـور ) ١٩٩٧(يـذكر الناقـة    كمـا  وهـي 

 تطـور ،  المـسؤولية  مبـدأ  انتـشار  ، المـستمر  واإلعـداد  التـدريب  مبـدأ  اعتمـاد  . التعلـيم 

كمـا إن  ، الـنظم  أسـلوب  ظهـور ، والمعلومـات  الـتعلم  وتكنولوجيـا  التربويـة  المفـاهيم 

دخول التعلم االلكتروني فى المجال التعليمى أحدث تغيرات جوهرية فـى نمطيـة المعلـم               

وترتب على األدوار الجديدة للمعلم ضرورة امتالك عـدد مـن     ،  خططه وإعداده وتدريبه  وفى  

ــى أداء أدواره المختلفــة والتعامــل مــع         ــى تــساعده عل ــة الت ــة وااللكتروني ــات المهني الكفاي

 . التقنيات الحديثة واستخدامها فى عملية التعلم

س الفيزيـاء هـى الخطـوة       من هنا كان تحديد كفايات التعلم االلكتروني الالزمة لتدري         

ــا لـــدى المعلمـــين مـــن معـــارف ومهـــارات واتجاهـــات الســـتخدام الـــتعلم     األولـــى لتحديـــد مـ

 . االلكتروني فى تدريس الفيزياء وبالتالى بناء البرامج والتصورات لهذا االستخدام

 :كفايات التعليم االلكتروني الالزمة للمعلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية 
تعلم االلكتروني فى تطوير التعليم كأحد نمـاذج الـتعلم الـذاتى والـتعلم     تعود أهمية ال 

وتحقيــق جــودة التعلــيم وإعــداد خــريج   ، عــن بعــد إلــى مواكبــة التقــدم العلمــى والحــضارى   

 ).٣، ٢٠٠٨، نصر. (مفكر ومبدع وقادر على مواجهة قضايا المجتمع ومشكالته

ــا أن التحـــول مـــن نظـــام الـــتعلم التقليـــدي والـــذي يعت   بـــر المعلـــم محـــور العمليـــة   كمـ

-Eالتعليميــة، وبالتــالي فــإن لــه وظــائف معروفــة ومحــددة،  إلــى نظــام الــتعلم اإللكترونــي          

Learning   والــذي يقــوم علــى مبــدأ هــام وهــو الوصــول بــالتعلم للمــتعلم بــصرف النظــر عــن 

مكانه وفي أي وقت يناسبه، عادة يتطلـب تحـوالً جـذرياً فـي أدوار المعلـم المتعـارف عليهـا          

في ظل التعلم التقليدي، إلى أدوار ووظائف جديدة في ظل الـتعلم اإللكترونـي، ينبغـي علـى               

ــذه األدور      ــن هـ ــائف، ومـ ــذه األدوار والوظـ ــتقن هـ ــم أن يـ ــث (المعلـ ــرات  -باحـ ــصمم للخبـ  مـ
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 مــدير أو - مقــوم - مرشــد وميــسر للعمليــات- مقــدم للمحتــوى -  تكنولــوجي-التعليميــة

ــد للعمليــة التعليميــة    ضــوء تحديــد أدوار ووظــائف المعلــم المــستقبلية فــي ظــل      وفــي، )قائ

فــان ذلــك يوجــب  تحديــد الكفايــات الالزمــة للمعلــم فــي مجــال الــتعلم ، الــتعلم اإللكترونــي

 ولقد تناولت العديد من الدراسات كفايات  الـتعلم االلكترونـي       ،  )٢٠٠٦،  عزمى(اإللكتروني  

: اقترحــت قائمــة بالكفايــات شــملت   والتــى ) ٢٠٠٤(ســالم : الالزمــة للمعلــم منهــا دراســة   

، كفايـــات اســـتخدام األجهـــزة التعليميـــة، كفايـــات معرفيـــة لمجـــال تكنولوجيـــا التعلـــيم

 كفايات األداء المرتبطة بشبكة المعلومات  ، كفايات التعلم المفرد

 وهناك من تنـاول الكفايـات االلكترونيـة بـشكل عـام دون تخـصيص لمـادة دراسـية                   

  كفايــات -كفايــات ذات عالقــة بالثقافــة (وتــشمل ) ٢٠٠٥،  الــدينزيــن(بعينهــا مثــل قائمــة 

ــوتر     ــتخدام الكمبيـــ ــارة اســـ ــة بمهـــ ــة ذات عالقـــ ــة   –عامـــ ــة بالثقافـــ ــات ذات عالقـــ  كفايـــ

 كفايـات إعـداد المقــررات   –كفايـات التعامـل مـع بــرامج وخـدمات الـشبكة      ، )المعلوماتيـة 

 . إلكترونيا

اليات المتحدة األمريكية وهدفت إلـى        التى أجريت في الو     ,Saunders) ٢٠٠١( ودراسة  

ــة        ــة الثانوي ــوم فــي المرحل ــات التدريــسية الالزمــة لمدرســي العل ــد المهــارات والكفاي ، تحدي

أعدت فقـرات أداة الدراسـة وهـي االسـتبيان باالعتمـاد علـى الخبـرات الشخـصية للبـاحثين                 

العمـل  المشاركين في الدراسة واسـتطالع أراء مدرسـين فـي الخدمـة ومراجعـة دوريـات                 

شــملت عينــة الدراســة مدرســين تتفــاوت خبــراتهم التدريــسية فــي تــدريس   ، فــي المختبــر

تألفت قائمة الكفايات والمهارات مـن      ،  الكيمياء واألحياء وعلم األرض والفضاء والفيزياء     

ــثالث     ) ١٤٥( ــاء العامــة (فقــرة موزعــة علــى األقــسام الرئيــسة ال والطبيعيــات وعلــم  ، األحي

، دم البــاحثون األوســاط الحــسابية والتبــاين كوســائل إحــصائية     اســتخ، )األرض والفــضاء
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كحــد أدنــى، وكــشفت ) ٠٬٩٩(كحــد أعلــى و) ٢٬٨٩(فكــان متوســط الــدرجات يتــراوح بــين  

الدراســة عــدم اهتمــام المدرســين قبــل الخدمــة بمعرفــة المخــاطر الكيميائيــة ومهــارات      

تسلـــسالً حـــسب المهـــارات و الكفايـــات واتخـــذت بقيـــة ، وكفايـــات الـــسالمة المختبريـــة

 . أهميتها

بـــأن كفايـــات تقنيـــة الحاســـب واالنترنـــت لطـــالب كليـــة )٢٠٠٨(كمـــا أشـــار  آل محيـــا 

تنــصيب ، إدارة الملفــات، مهــارات التــشغيل األساســية: المعلمــين يجــب أن تــشمل مــا يلــي

ــزة،     ــي األجهـ ــة فـ ــل المـــشكالت الفنيـ ــصيانة وحـ ــرامج والـ ــصوص،  البـ ــالج النـ ــداول   معـ الجـ

البريـد  (االتـصاالت    الـشبكات،  تقنية العـرض،   الوسائط المتعددة،  لبيانات،قواعد ا   الرياضية،

البحــث عــن المعلومــات بالــشبكة   ، االتــصال بالــشبكة العنكبوتيــة العالميــة  ، )اإللكترونــي

مــؤتمرات الفيــديو التفــاعلي  تــصميم صــفحات الــشبكة العنكبوتيــة، العنكبوتيــة العالميــة،

 . باستخدام الشبكة العنكبوتية

 التعليميـة  الكفايـات  تحديـد  إلـى   هـدفت  دراسـة ) ٢٠٠٣ (سـالمة   جـري  كمـا ا 

 بالمملكـة  المعلمـين  كليـات  فـي  اآللي الحاسب تدريس هيئة ألعضاء الالزمة األساسية

 عـضو ( ٨١ (مـن  الدراسـة  عينـة  تكونـت  وقـد ، لهـا  ممارسـتهم  ومـدى  الـسعودية  العربية

 الدراسـة  هـذه  فـي  خدمتواسـت  عـشوائيًا،  اختيارهـا  تـم  كليـات  أربـع  فـي  تـدريس  هيئـة 

 .أبعاد ستة تضمنت حيث اآللي الحاسب تدريس هيئة ألعضاء الالزمة بالكفايات قائمة

 (Delphi) النتـائج  وأظهـرت  التنبـؤي  دلفـاي  ألسـلوب  معدلة صورة باستخدام  تطويرها 

 مجـال  فـي  الكفايـات  أهميـة  علـى  (%١٠٠  تامـة  بدرجـة  الدراسـة  عينـة  أفـراد  إجمـاع 

 والممارسـة،  األهميـة  من نفسها الدرجة على حازت أخرى كفايات إلى إضافة البرمجة،
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 جميـع  فـي  الممارسـة  ودرجـة  األهميـة  درجـة  بـين  االرتبـاط  معامـل  أن أظهـرت  كمـا 

 .الكفاية مجاالت

كفايــات :كفايــات المعلــم فــي عــصر الحواســيب بمــا يلــي ) ٢٠٠٤(فــي حــين حــدد الفــار 

 . مرحلة ما بعد التشغيلكفايات ، مرحلة اإلعداد، كفايات مرحلة التشغيل

 المعلمين الطالب معارف قصور عن البحث إلى )٢٠٠٥ )الشرقاوي  وهدفت دراسة

، والـتعلم  التعلـيم  مجـال  فـي  العمليـة  وتطبيقاتـه  االلكترونـي  الـتعلم  حـول  ومهـاراتهم 

 أحيـاء  شـعبة  األولـى  الفرقـة  التربيـة  كليـة  طـالب  مـن  عينـة  علـى  الدراسـة  واقتـصرت 

 بـسلطنة  وطالبـة  طالـب  ٢٣ قوامهـا  رياضـيات  وشـعبة  طالبـة و طالـب  (٢٢) قوامهـا 

 وجـود  إلـى  الباحـث  وتوصـل ، مالحظـة  وبطاقـة  مفاهيم اختبار الباحث واستخدم.عمان

 تطبيـق  فـي  والبعـدي  القبلـي  التطبيـق  درجـات  متوسـط  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق 

 فـروق  وجـود  إلى توصل كما البعدي، التطبيق لصالح البحث عينة على المفاهيم اختبار

 تطبيـق بطاقـة   فـي  والبعـدي  القبلـي  التطبيـق  درجـات  متوسـطي  بين إحصائية داللة ذات

 .البعدي التطبيق لصالح البحث عينة على االلكتروني والتعلم التعليم مهارات مالحظة

 ألدواره وفقًـا  المعلـم  التعـرف علـى كفايـات    إلـى )  ٢٠٠٥(  كما هدفت دراسـة عزمـي  

 فـردًا   ١١٠  مـن  البحـث  عينـة  تكونـت .بعد عن اإللكتروني عليمالت نظام في المستقبلية

 التربيـة  كليـة  مـن  مرحلـة البكـالوريوس   وطـالب  ومعـاونيهم  التـدريس  هيئة أعضاء من

 عـضو  ٤٢إلى التدريس هيئة أعضاء عينة حجم وصل وبحيث، عمان سلطنة، بالرستاق

 واتبـع ، وطالبـة  طالـب   ٦٨  إلى الطالب عينة حجم ووصل، لهم ومعاونين تدريس هيئة

 موجب ارتباط وجود الى الدراسة نتائج وتوصلت. التحليلي الوصفي" المنهج البحث هذا

 للوظـائف  والطـالب  التدريس هيئة أعضاء بين ترتيبا ألهمية في (٠٫٠٥) مستوى عند دال
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 ال أنـه  الباحـث  توصـل  كمـا  بعـد،  عـن  التعليم اإلليكتروني نظام في للمعلم المستقبلية

 التـي  للكفايات األهمية ترتيب في التدريس والطالب هيئة أعضاء بين دال طارتبا يوجد

 بعـد،  عـن  اإللكترونـي  نظـام التعلـيم   فـي  للمعلـم  مـستقبلية  وظيفـة  آل تحـت  تنـدرج 

 نتيجـة  التـدريس  أعـضاء هيئـة   بـين  إحـصائيًا  دالـة  فـروق  توجـد  ال أنـه  الباحـث  وتوصـل 

 الخبرة أو في التدريس الخبرة أو ةالوظيفي الدرجة أو األكاديمي التخصص في الختالف

 . الكمبيوتر مجال في

: كفايـات إعـداد المقـررات االلكترونيـة فـى اآلتـى            ) ٢٠٠٧( كما حدد الـسايح والعمـرى       

 كفايـــات إدارة – كفايـــات التقـــويم – كفايـــات التـــصميم والتطـــوير –كفايـــات التخطـــيط 

 تحديد ستة مـستويات  فى)٢٠٠٦, Sonhwa( ودراسة)(٢٠٠٦ ,Williamsالمقرر،كما حدد 

للكفايــات المتطلبــة للتعلــيم عــن بعــد والــتعلم االلكترونــي فــى مؤســسات التعلــيم العــالى   

ــة التعليميــة  – التــصميم -التخطــيط( ــيم  – البيئ  الثقافــة والمــؤتمرات  – االختبــارات والتقي

 .  استخدام التقنية–الخارجية 

 للكفايــات المعرفيــة فــي  عــدم تنــاول الدراســات الــسابقة  ) ٨٠، ١٤٢٧(ويــرى  الحربــي   

والتـي مـن خاللهـا يُمكـن للمعلـم إعـادة الـصياغة الفكريـة لديـه           ،  مجال التعليم اإللكترونـي   

كما أنها لـم    ،  وفوائده،  وخصائصه،  من خالل اإللمام بمفهوم التعليم اإللكتروني ومميزاته      

علـيم  تتناول الكفايات الخاصة بمجال االنترنـت بـشكل كـاف بـالرغم مـن أهميتهـا فـي الت               

كمــا لــم تــشير أي مــن الدراســات الــسابقة إلــى الكفايــات الخاصــة    ، اإللكترونــي  وحــداثتها

بإدارة الموقف التعليمي اإللكتروني، على الرغم مـن التبـاين واالخـتالف بينـه وبـين الموقـف          

 . التعليمي التقليدي
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فايات ك: حدد فيها كفايات التعلم االلكتروني فى األتى        ) ٢٠٠٩( وفى دراسة  السيف     

ــى     كفايــات تــصميم المقــررات   – كفايــات اســتخدام االنترنــت   –اســتخدام الحاســب اآلل

ــة  ــتعلم  –االلكترونيـ ــم إدارة الـ ــتخدام نظـ ــات اسـ ــرى   ،  كفايـ ــدد العمـ ــين حـ ــى حـ ) ٢٠٠٩(فـ

اإللمـام ثقافـة الـتعلم االلكترونـي        : كفايات التعلم االلكتروني لدى معلمى الثانوي فى اآلتى         

  .  تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة–ة الشبكات واالنترنت  قياد– قيادة الحاسب –

تحديــد كفايــات (٢٠٠٩ ,Awouters, & Jans) مــن كــل ت دراســة واســتهدف  

 رئيسة محاور ثالثة وتحديد واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا المعلمين فى استخدام

 المعلومات ولوجياتكن على القائمة التعلم بأنشطة المعلم معرفة:هى الكفايات لهذه

 الالزمـة  المهـارات  المعلـم  لدى يكون أن ، )الوعي (استخدامها يمكنه والتي واالتصاالت

 بعناصر المرتبطة التربوية األساليب المعلم يعرف أن، )استعداد(البرمجيات الستخدام

 . واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

ــرى   ــا أجـ ــى التحقـــ  ) ٢٠٠٤,Kalu&Ekwueme(كمـ ــدفت إلـ ــة هـ ــستوى  دراسـ ــن مـ ق مـ

ــوم        ــى العلـــ ــصاالت فـــ ــا االتـــ ــق تكنولوجيـــ ــو تطبيـــ ــين نحـــ ــات المعلمـــ ــات واتجاهـــ معلومـــ

 عـشوائيا   امعلمى من معلمـى العلـوم واختيـرو       ) ١٥١(وشملت عينة الدراسة    ،  والتكنولوجيا

) ٤١(طبقت استبانه مكونة مـن      ،  مدرسة ثانويا حكومية  ) ١٣(مدارس خاصة ثانويا و   ) ٩(من  

 إدراك معلمـــى العلـــوم وتطبـــيقهم لتكنولوجيـــا المعلومـــات     أظهـــرت النتـــائج أن ، فقـــرة

بينما كانت اتجاهاتهم نحـو تطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات           ،  واالتصال كان تحت المتوقع   

 . غير دال إحصائيا

 :كفايات إدارة المقرر التعليميى
 هنــاك بعــض المبــادىء التــى يمكــن االســتعانة بهــا عنــد إدارة المقــررات االلكترونيــة    

ويــتم تحديــد ســبل تحقيــق  ، حيــث يــتم تحديــد األهــداف بــصورة جيــدة  : التخطــيط : وهــى 
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الهدف من هذه القواعد هو زيادة مـستوى        : إرساء قواعد قابلة لالستخدام     ،  األهداف بدقة 

وطرق طـرح  ، حيث يتم تحديد طرق استئذان الطالب لمغادرة الصف  ،  التحصيل األكاديمى 

ــزمالءوطــرق التعامــل مــ  ، األســئلة واالستفــسارات  وغيرهــا مــن القواعــد التــى تــضمن    ، ع ال

حيث فـى البدايـة يحتـاج الطـالب للتغذيـة           : االنطالق لبداية جديدة    ،  اإلدارة بفاعلية وكفاءة  

: مراقبــة البيئــة الــصفية ، ومــع مــرور الوقــت يبــدأ الطــالب فــى التعــود علــى القواعــد ، الراجعــة

 . )٢٠٠٨، ىعزم(حيث يتم مراقبة سلوك الطالب داخل البيئة الصفية  

وكــــذلك حفــــظ الــــسجالت والتــــى تــــشمل تــــسجيل الــــدرجات والحــــضور ومتابعــــة 

وهنــاك العديــد مــن المواقــع االلكترونيــة التــى  ، ومعــدل تقــدم الطــالب، ومــشاركة الطــالب

توفر للمعلمين  خدمة إعداد مقرراتهم ودروسـهم وأنـشطتهم الكترونيـا وعرضـها علـى                 

 وكـذلك مختلـف     Htt://yacapaca.comوقـع   مثل م ،  المتعلمين بمستوى عال من الجودة    

أدوات التقيــيم مــن اختبــارات واســتبيانات وغيرهــا ومــشاركة هــذه األدوات مــع اآلخــرين      

وتحكيمها وإجراء التعـديالت عليهـا وتطبيـق هـذه األدوات علـى المتعلمـين والوصـول إلـى                   

 ، نتائج فورية

ي العديـد مـن األنـشطة     وهو نظام إلدارة المحتوى التعليم    (Moodle) كما يوفر موقع    

وهنــاك بعــض المواقــع ، وورش العمــل، والمهــام، والمــسابقات، التعليميــة مثــل المنتــديات

ــا        ــدخول عليهــ ــين الــ ــن للمتعلمــ ــة يمكــ ــارات إلكترونيــ ــصميم اختبــ ــوفر أدوات لتــ ــى تــ التــ

 . واالستجابة لهذه االختبارات

 االفتراضـي  كما يمكن للمعلمين تدريس المـواد الدراسـية مـن خـالل مواقـع التـدريس         

، ومـن المواقـع   تمشاركة طالبهم فى التـدريس ورفـح المحتـوى التعليمـي وبنـاء االختبـارا           
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التــــــــى تــــــــوفر بــــــــرامج إلنتــــــــاج محتــــــــوى مقــــــــررات الــــــــتعلم االلكترونــــــــي والــــــــدروس   

   http://www.courselab.comالتفاعلية

يـاء  وتحليـل احتياجـات معلمـات الفيز    ، فى ضوء تحليل األدبيـات والدراسـات الـسابقة     

مـن  ، حيث تم تحديد حاجاتهم مـن الكفايـات الالزمـة لتـدريس الفيزيـاء        ،  بالمرحلة الثانوية 

ــا        ــا مـ ــاروا منهـ ــى يختـ ــة لكـ ــة والوجدانيـ ــة واألدائيـ ــة بالجوانـــب المعرفيـ ــالل عـــرض قائمـ خـ

كمــا تــم اســتطالع رأى المحكمــين مــن األســاتذة فــى مجــال تكنولوجيــا     ، .يحتــاجون إليــه

ــدريس العلـــو    ــيم وطـــرق تـ ــة لكفايـــات الـــتعلم      التعلـ ــدى شـــمولية تلـــك القائمـ م حـــول مـ

وحــول مــدى ارتبــاط الكفايــات الفرعيــة بالكفايــة      ، االلكترونــي الالزمــة لتــدريس الفيزيــاء   

فى ضوء ذلك أمكن   ،  وأيضا مدى أهمية كل كفاية من الكفايات      ،  الرئيسة التى تنتمى إليها   

ــا  لتـــدريس الفيزيـــاءةتعريـــف كفايـــات الـــتعلم االلكترونـــي الالزمـــ  الحـــد األدنـــى مـــن  "  بانهـ

المعلومــات والمهــارات واالتجاهــات التــى يجــب أن يمتلكهــا معلمــات الفيزيــاء الســتخدام   

وبـذلك تكـون كفايـات الـتعلم        "التعلم االلكتروني فى تـدريس الفيزيـاء بكفـاءة وفاعليـة            

  . االلكتروني الالزمة لتدريس الفيزياء فى المرحلة الثانوية

وتشمل الكفايات المعرفية الستخدام التعلم االلكتروني وهـى       : كفايات عامة : أوال  

،  برمجيـات التـشغيل  التـي يعمـل بهـا الكمبيـوتر      تحديـد ،  اإللكترونيالتعلماتحديد ماهية  : 

ــتعلم االلكترونـــي  ــلبيات الـ ــرف، تحليـــل سـ ــا تعـ ــة ،  الفيروســـات وطـــرق الوقايـــة منهـ معرفـ

ــ اســـــتخدام، المـــــصطلحات المـــــستخدمة فـــــي مجـــــال الكمبيـــــوتر   تعلمأنظمـــــة إدارة الـــ

التمييــــز بــــين أجيــــال الــــتعلم ، )…………,Blackboard, Moodleمثــــلاإللكترونيــــة 

 Director , Autherware:تحديـد بـرامج تـأليف المحتـوى االلكترونـي مثـل       ، االلكترونـي 

تعرف دور المعلمة فى بيئة التعلم االلكتروني، معرفة دور المتعلمة فـى بيئـة الـتعلم          ،..…,
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،  اإللكترونــي اســتخدام مــصادر المعلومــات االلكترونيــة، تحديــد ماهيــة المقــرر االلكترونــي،

تطبيق نماذج توظيف التعلم االلكترونـي فـى التـدريس، اإللمـام بـأنواع الـتعلم االلكترونـي،               

ــتعلم         ــرامج الــ ــات بــ ــام باحتياجــ ــة، اإللمــ ــررات االلكترونيــ ــصميم المقــ ــايير تــ ــة معــ معرفــ

ــتعلم ا  تَعــرف ،.االلكترونــي ــي، الأهميــة ال ــتُمياللكترون المحتــوى أنظمــة إدارة أنــواع ز بــين ي

 .تحديد عناصر المقرر االلكتروني،  اإللكترونيتحديد ماهية المقرر، اإللكترونية

ــة  ــات مهاري ، windowsإتقــان مهــارات التــشغيل األساســية لنظــام النوافــذ       :كفاي

لمقـــررات االطـــالع علـــى دراســـات تـــدعم تـــدريس ا  االلكترونيـــة فـــي ة المكتبـــاســـتخدام 

تــصميم ، اســتخدام المعمــل االفتراضــي فــي إجــراء بعــض التجــارب المعمليــة ، االلكترونيــة

، إجادة اسـتخدام البـرامج التطبيقيـة بفاعليـة فـي      ونشر الصفحات التعليمية على اإلنترنت  

ــررات         ــدريس المقـ ــدعم تـ ــى تـ ــة التـ ــات االلكترونيـ ــل بعـــض الملفـ ــدريس، تحميـ ــال التـ مجـ

إضـافة رابـط للـدعم والمـساعدة         ،  محادثة ومؤتمرات الفيـديو   الدراسية، استخدام غرف ال   

 والفنيـة الالزمـة للتعامـل       االلكترونيـة التحقق مـن مهـارات المتعلمـين        ،  لمساعدة الطالبات 

 .مع المقررات اإللكترونية

إضــافة رابــط ألحــد الــدروس التعليميــة، اســتخدام شاشــات العــرض لعــرض المــادة       ، 

 . التعليمية فى التدريسالتعليمية، استخدام البرمجيات 

الرغبــة فــى االطــالع علــى  كــل مــا هــو جديــد فــى تــدريس المــواد      :كفايــات وجدانيــة 

التعلــيم االعتقــاد بــأن ، االهتمــام بتــصميم بعــض الوحــدات الدراســية الكترونيــا ، الكترونيــا

 ،  المنــاهج التعليميــة وفقــاً الحتياجــات المــستقبل    بنــاء دوراً ناجحــاً فــي  يلعــب اإللكترونــي

مـساعدة زمـالء العمـل فـى        ،  االشتراك مع الـزميالت لتـصميم األنـشطة العلميـة إلكترونيـا           

االشـتراك فـى المنتـديات  والمـؤتمرات الخاصـة      ، استخدام الـتعلم إلكترونيـا فـى التـدريس       
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، .الحرص علـى المـشاركة فـى دورات تدريبيـة عـن التـدريس إلكترونيـا               ،  بالتدريس الفيزياء 

 السـتخدامها فـى شـرح       رسائل التعليمية باستخدام الكمبيـوت    االهتمام بتصميم بعض الو   

ــا الســـتخدامها فـــى تقيـــيم    ، الـــدروس الحـــرص علـــى تـــصميم بعـــض االختبـــارات الكترونيـ

توجيــه ، االهتمــام ب.الطالبــات، تحفيــز الطالبــات إلجــراء بعــض األنــشطة العلميــة إلكترونيــا 

الحــرص علــى تــصميم بعــض   االلكترونــي،  نحــو إتقــان المهــارات الالزمــة للــتعلم   طالبــاتال

إلـى تكـوين   يـؤدى   اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي       االعتقاد بـأن    ،  األنشطة العلمية إلكترونيا  

االعتقاد بأن التعلم االلكترونى يزيد من شـأن وقـدر    ، العقل المبدع بدالً من العقل التقليدي   

علمـين  مر أداء ال اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي إلـى تطـوي         االعتقـاد بـأن   ،  المعلم أمام طالبه  

 . امهني

 :كفايات نوعية إلدارة مقرر الفيزياء إلكترونيا: ثالثاً
 : وتتضمن عدد من الكفايات الرئيسية هي

 : وتتضمن مجموعة من الكفايات الفرعية المتمثلة في:كفايات التخطيط 

ر ،تحديــد مــدى مالئمــة المقــر.  تحديــد األهــداف العامــة للمقــرر المــراد إعــداده إلكترونيــاً

ــشبكة   ــى ال ــسابقة       ، لطرحــه عل ــراتهم ال ــد مــن هــم المــستفيدين مــن المقــرر؟، وخب تحدي

تحديــد جــدول زمنــي إلنجــاز المهــام الموكلــة لكــل    ، وخصائــصهم النفــسية واالجتماعيــة 

 الســتخدامها فــى حــل المــسائل االلكترونيــةالبــرامج بعــض  تخطــيط عــضو بفريــق العمــل،

،  الفيزيـاء إلكترونيـا    مقـرر دراسـة   لـتعلم خـالل      لتحمـل مـسئولية ا     البتهيئة الط الفيزيائية،  

إدارة ،  اإللكترونــي قبــل الــدخول للمقــرر الطالبــة تمتلكهــا أند المهــارات التــي ينبغــي  يــتحد

ــاء االلكترونــي     الخــصائص المطلــوب توافرهــا   تحديــد ، .عمليــات التواصــل عبــر مقــرر الفيزي

 م فـي ضـوئها تقـويم الطـالب        وضـع معـايير علميـة يـت       ،  .إلفادة الطالبة من المقرر االلكترونـي     

الكترونيا، تدريب الطـالب علـى حـل األسـئلة المطروحـة علـى الـشبكة والمرتبطـة بـدرس                    
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، استخدام طرق تقـويم  .قواعد التواصل في المقرر اإللكتروني بكل وضوح      ، وضع   .الفيزياء

ــيالمقــررفــي أداء الطــالب ومــشاركتهم   وضــع عــدد مــن األســئلة التحــضيرية     ، . اإللكترون

 تحميـل ملفـات خاصـة بتعلـيم دروس الفيزيـاء، االسـتعانة           ،   الفيزياء على الـشبكة    لدروس

بالوسائل التعليمية المنشورة على الشبكة في تنفيذ دروس الفيزياء، االستعانة بـالمواقع    

 التعليمية وقواعد البيانات الخاصة بتعليم الفيزياء

ــوير  - فرعيـــة  وتتـــضمن مجموعـــة مـــن الكفايـــات ال :كفايـــات التـــصميم والتطـ

 :المتمثلة في

 تنسيق أدارة الحـوارات واللقـاءات       ،الكترونياالفيزياء   لمادة   التعليميتقديم المحتوى   

ــة ــالعلوم االلكترونيــ ــع التعليمــــى      الخاصــــة بــ ــل فــــي الموقــ تحديــــد ،  عبــــر وســــائل التفاعــ

 د المــــواد التعليميــــة  يــــتحداســــتراتيجيات التــــدريس الالزمــــة لتحقيــــق أهــــداف المقــــرر،      

 من رابط آلخر في المقرر اإللكتروني بطريقـه         فى مادة الفيزياء، التنقل   دة  لوحالمستخدمة  

طريقـة تـدريس    -  تـصفح المقـرر اإللكترونـي         - مكونات المقرر  -(، تحرير صفحة    صحيحة

 الوقـت لتقـديم مقـرر       إدارة،  ،  تصميم بعض األنشطة العلميـة باسـتخدام االنترنـت          )المقرر

الثـانوى،   للـصف األول  الفيزيـاء ف وحـدة مـن كتـاب     أهـدا كتابـة ،  من خالل الشبكة   الفيزياء

ــسطة    ــات مبـ ــدة بيانـ ــداد قاعـ ــرعـ ــة لتحريـ ــصفحة الخاصـ ــداف الـ ــصادر  ،  باألهـ ــتعانة بمـ السـ

المعلومــات إللكترونيــة المختلفــة والمتــوفرة علــى الــشبكة مثــل المجــالت والموســوعات   

االستعانة بالمؤتمرات العلميـة  ، اإللكترونية المتخصصة فيا لفيزياء لتوضيح بعض الدروس      

اســتخدام الــصوتية أو المرئيــة المتاحــة عبــر اإلنترنــت لتوضــيح وتفــسير بعــض الــدروس،         

، معلومــــات عـــن موضــــوعات مقــــرر الفيزيــــاء محركـــات البحــــث المختلفــــة للوصـــول إلــــى   

معلومات عن موضوعات مقرر الفيزيـاء    استخدام محركات البحث المختلفة للوصول إلى       
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حميـل  ، لوسائل التعليمية المنـشورة علـى الـشبكة فـي تنفيـذ دروس الفيزيـاء          االستعانة با 

 .إعداد السيناريو التعليمي للمقرر اإللكتروني، ملفات خاصة بتعليم دروس الفيزياء

:  لتحفيـز عمـل النـشطة العلميـة وتـشمل           االلكتروني التفاعل واالتصال كفايات   -

لخـــط المباشـــر أو عبـــر رســـائل البريـــد  عبـــر االبـــاتاالهتمـــام بـــالرد علـــى استفـــسارات الط

، ة ومدى تقدمها في تعلم الفيزياء إلكترونيـا      لكل طالب  األكاديمي متابعة األداء    االلكتروني،

، تحديـد سـبل التواصـل        بعـضهم وبعـض    الطالبـات  بـين     االلكتروني حديد أساليب التفاعل  ت

تفاعـــل التطلبـــات مإعـــالن ، الفيزيـــاءوالمحتـــوى العلمـــى لمـــادة االلكترونـــي بـــين الطالبـــات 

إدارة النقـاش فـي مجموعـات النقـاش المتاحـة      ، للطالبات لدراسة موضوعات مادة الفيزياء   

 بعـضهم   اتبـ لتشجيع التفاعل بـين الطا    ،   لمناقشة موضوعات مقرر الفيزياء    عبر الشبكة 

نـشطة التعليميـة    ، تحفيز الطالبات على التعاون فى إجراء األ       البعض، وبينهم وبين المعلم   

ــة    الكترون ــارب العلميــ ــراء التجــ ــة فــــي إجــ ــات الخاصــ ــتخدام البرمجيــ ــا، اســ ــتخدام ، يــ اســ

تحديد الوصالت اإللكترونيـة بـين مكونـات        ،  البرمجيات الخاصة في إجراء التجارب العلمية     

 .المقرر اإللكتروني

وتتـضمن مجموعـة مـن الكفايـات         :كفايات تقـويم مقـرر الفيزيـاء االلكترونـي           -

 مـن خـالل     اإلكترونيـ مـادة الفيزيـاء     أسـاليب مختلفـة لتقـويم       تطبيـق   :الفرعية المتمثلـة فـي    

اختيـــار أنمـــاط ، الفيزيـــاء االلكترونـــيمقـــرر فـــى  الطالبـــاتمعـــايير لتقـــويم ، إتبـــاع الـــشبكة

ــبة   ــة المناســ ــارات االلكترونيــ ــاء االختبــ ــويم الفيزيــ ــات مبــــسطة   ، لتقــ ــدة بيانــ ــداد قاعــ إعــ

،  فــي األنــشطة العلميــة اتالمتعلمــلبــات  لتنظــيم وعــرض نتــائج الط  Accessباســتخدام 

كيفيـة   علـى    البـات تدريب الط ،  . إلكترونية  بطرق مختلفة  البات  تقديم التغذية الراجعة للط   

ق مـع أهـداف   تـس ار وسـائل تقيـيم ت     اختيـ ،  فى الفيزياء االختبارات االلكترونية   اإلجابة على   
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ــتعلم    ــتعلم و أنــشطة المقــرر ومــصادر ال ــرامج إثرائيــة وعالجيــة للط  ، .ال ــات ذوى الإعــداد ب ب

لتقــديم المــشورة الفيزيـاء   ومــدى تقـدمهم فــي تعلــم  البــات تتبـع أداء الط صـعوبات الــتعلم، 

 الفيزيـاء  التقيـيم الخاصـة بوحـدة القـوة والحركـة مـن كتـاب            بأدوات رابط   ،  إنشاء  والنصح

،  واضـــحة لتقـــدير الـــدرجات فـــي المقـــرر اإللكترونـــي     صـــياغةضـــع و، الثـــانوىللـــصف األول 

 التغذيـة   اسـتخدام ،  للطالبات بعد عمليـه تقـويم مقـرر الفيزيـاء          راجعةال التغذية   استخدام

للطالبـات   الراجعـة  التغذيـة    اسـتخدام ،  للطالبات بعد عمليه تقـويم مقـرر الفيزيـاء         الراجعة

تـــصميم بعـــض األنـــشطة العلميـــة لتقـــويم الطالبـــات  ، بعـــد عمليـــه تقـــويم مقـــرر الفيزيـــاء 

 .باستخدام االنترنت

 :هامنهجية الدراسة وتصميم
 :اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي فى ضوء الخطوات التالية 

 . دراسة األدبيات المرتبطة بكفايات التعلم االلكتروني وكذلك معلمي الفيزياء -

  تحديد كفايات  التعلم االلكتروني الالزمة لتدريس الفيزياء -

 يس الفيزياءوضع تصور مقترح لتطوير كفايات  التعلم االلكتروني الالزمة لتدر -

 -:مجتمع الدراسة وعينتها 
يشتمل مجتمع الدراسة الحالية جميع معلمات الفيزياء في المدارس الثانويـة  بـإدارة        

 معلمــة وهــذا مــا تــم تحديــده فــي حــدود )٧٠(أبهــا التعليميــة بمنطقــة عــسير وبلــغ عــددهن 

مـدارس  ) ٨( معلمة موزعات على     )٢٦(الدراسة، وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من         

 . ثانوية، والجدول التالى يوضح توزيع عينة الدراسة  والمدارس التى تم التطبيق فيها
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 .توزيع عينة البحث والمدارس التى تم التطبيق فيها على عينة البحث) ٢(جدول 
 عدد المعلمات أسماء المدارس م
 ٣ المدرسة الثانوية الثانية ١
 ٣ الثانوية الخامسة عشر ٢
 ٢  الرواد بأبهامدرسة ٣
 ٥ مدرسة الثانوية السادس عشر ٤
 ٤ مدرسة الثانوية السابعة ٥
 ٣ مدرسة الثانوية التاسعة ٦
 ٣ الثانوية الرابعة عشر ٧
 ٣ مدرسة الثانوية الحادية عشر ٨

  -:أدوات الدراسة 
 اختبار تحصيلي فى المعارف المرتبطة بالتعلم االلكتروني  •

داء المعلمــات لمهــارات الــتعلم االلكترونــي فــى ضــوء      بطاقــة مالحظــه لمالحظــه أ   •

 .قائمة الكفايات االلكترونية المعدة سابقا

 مقياس االتجاه نحو التعلم االلكتروني  •

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

) spss( تم التأكد مـن تحقـق أهـداف الدراسـة باسـتخدام برنـامج الحزمـة اإلحـصائية                   

 ، واالنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية(: ب اإلحصائية التالية باستخدام األسالي

 :إجراءات الدراسة
هـــدفت الدراســـة الحاليـــة إلـــى تطـــوير كفايـــات الـــتعلم االلكترونـــي الالزمـــة لتـــدريس    

وذلـك بـالوقوف علـى معـارف ومهـارات واتجاهـات            ،  الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانويـة     

ولتحقيـق  ،  ووضـع تـصور مقتـرح لتطـوير هـذه الكفايـات           ،  لكترونـي المعلمات نحو الـتعلم اال    

 :تم إتباع اإلجراءات اآلتية، هذا الهدف
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 :إعداد أدوات الدراسة وضبطها 
إلعداد أدوات الدراسـة تـم إعـداد قائمـة بكفايـات الـتعلم االلكترونـى وفقـا للخطـوات               

 :التالية  

 :تحديد الهدف من قائمة كفايات التعلم االلكتروني

حــدد الهــدف مــن قائمــة كفايــات الــتعلم االلكترونــي فــى  تحديــد كفايــات التعلــيم          ت

معرفيـة  (االلكتروني العامة الالزمة للمعلمات لتدريس الفيزياء وتم تقسيمها الى كفايات           

وكفايــــات التعلــــيم االلكترونــــي الخاصــــة بتــــدريس الفيزيــــاء وتــــم  ، )ومهاريــــة ووجدانيــــة

كفايات تقـديم وتـصميم     ،   مقرر الفيزياء الكترونيا   كفايات تخطيط وإعداد  (تقسيمها إلى   

كفايــات تقــويم مقـــرر   ، مقــرر الفيزيــاء الكترونيــا، كفايــات التفاعــل واالتــصال بالــشبكة       

 ).الفيزياء الكترونيا

 :بناء قائمة كفايات التعليم االلكتروني 

 قامــت الباحثــة بدراســة تحليليــة للمعلومــات التــى حــصلت عليهــا مــن بعــض المــصادر    

راســات الــسابقة التــى تناولــت كفايــات الــتعلم االلكترونــي وكــذلك تــدريس الفيزيــاء،   والد

والمعــايير القوميــة لتكنولوجيــا التعلــيم للمعلمــين،  وقــد تــم اشــتقاق قائمــة الكفايــات مــن 

الكتـــب المتخصـــصة فـــى مجـــال الـــتعلم  ، الدراســـات والبحـــوث الـــسابقة:المـــصادر التاليـــة 

 صــورتها األولــي علــى محــورين رئيــسيين همــا كفايــات   واشــتملت القائمــة فــى، االلكترونــي

، وكفايات نوعية لتـدريس الفيزيـاء       )ووجدانية،  ومهارية،  معرفية(عامة للتعلم االلكترونى    

 .  كفاية)١٢٠ (واشتملت القائمة على 

 :صياغة  عبارات القائمة  
ابـة مـن    جاءت القائمـة فـى صـورتها األولـي مـن النـوع المقيـد الـذى يـتم فيهـا اختيـار إج                       

غيـر  ،  مهمـة الـى حـد مـا       ،  مهمـة (ثالث إجابات على مقياس ثالثـى متـدرج لمعيـار االسـتجابة             
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ومـدى مناسـبة الـصياغة    ، ، كذلك مدى مناسبة المهارات الفرعية للكفايـة الرئيـسة   )مهمة

 .اللغوية

 .ضبط قائمة مهارات الكفايات االلكترونية
للمجــال الــذي وضــعت فيــه  ولغــرض التحقــق مــن صــالحية الكفايــات ومــدى مالءمتهــا    

وصـــحة توزيعهـــا وترتيبهـــا فـــي المجـــاالت قامـــت الباحثـــة بعرضـــها بـــصورتها األوليـــة علـــى  

مجموعــة مــن الــسادة المحكمــين مــن أســاتذة المنــاهج وطــرق تــدريس العلــوم، والخبــراء 

وذلــك ، والمتخصــصين فــى تكنولوجيــا التعلــيم وكــذلك مــوجهى ومعلمــى العلــوم األوائــل  

وكــذلك ســالمة الــصياغة  ، يــات لمعلمــات الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة حــول مناســبة  الكفا

ــارات الفرعيـــة  ، اللغويـــة ــة الكفايـــات والمهـ ــر المحكمـــون بأهميـــة   ، ودرجـــة أهميـ ــد أقـ وقـ

، المهارات فـى القائمـة مـع إجـراء بعـض التعـديالت بنـاء علـى آراء ومقترحـات المحكمـين                

ــة النــسبة   ). ١(كمــا موضــح فــي ملحــق    ــة لالتفــاق بــين المحكمــين    واعتمــدت الباحث المئوي

 وقــد أخــذت الباحثــة بــالفقرات التــي حــصلت علــى  . لتحديــد الفقــرات التــي يمكــن اعتمادهــا 

 وأكــد الــسادة المحكمــون ، .فمــا فــوق) %٩٠(مــن المحكمــين أي نــسبة اتفــاق  ) ٩(اتفــاق 

 . على ضرورة توظيف التعلم االلكتروني وأدواته فى تعليم الفيزياء وتعلم

 : نهائية للقائمة الصورة ال
وبعــد عمــل التعــديالت الالزمــة التــى أشــاروا إليهــا،  ،  فــى ضــوء آراء الــسادة المحكمــين

وبعد التأكد من احتياج معلمي الفيزياء لكفايات التعلم االلكتروني فى التـدريس أصـبحت              

 : والتى يبينها الجدول التالى)  ٢(القائمة فى صورتها النهائية ملحق 
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 كفايات التعليم االلكترونى على المحاورتوزيع ) ٣(جدول 
 العدد األرقام  نوع الكفاية المحاور 

 ٢٠ ٢٠-١ معرفية
 ١٨ ٣٧ -٢١ مهارية

: المحور األول 
كفايات التعليم 

 ١١ ٤٨ -٣٨ وجدانية االلكتروني العامة 
 ١٣ ٦٢ -٤٩ التعامل مع الشبكةكفايات 

 ١٤ ٧٥ -٦٣ كفاية تخطيط مقرر الفيزياء الكترونيا
 ١٣ ٨٩ -٧٦ كفاية تقديم وتصميم مقرر الفيزياء الكترونيا

 ٩ ٩٨-٩٠ األنشطة الفيزيائية الكترونيا تنفيذكفايات  -

: المحور الثانى 
كفايات التعليم 

االلكتروني الخاصة 
 بإدارة مقرر الفيزياء

 ١٢ ١١٠ -٩٩ كفايات تقويم مقرر الفيزياء الكترونيا
 ١١٠ ١١٠ مجموع الكفايات 

يالحظ من الجـدول الـسابق أن كفايـات الـتعلم االلكترونـي الالزمـة لتـدريس الفيزيـاء                    

كفايـات خاصـة    ، كفاية) ٤٩( وشملت )معرفية ومهارية ووجدانية(تضمنت كفايات عامة   

وبــذلك يكــون قــد تمــت   ). ٢(كفايــة ملحــق  ) ٦١(بــإدارة مقــرر الفيزيــاء الكترونيــا وشــملت   

 لكترونـي اإل كفايـات الـتعلم     مـا "  للبحـث والـذى نـص علـى     اإلجابـة علـى الـسؤال األول   

  ؟معلمات المرحلة الثانوية ة لتدريس الفيزياء لدى الالزم

 :وفى  ضوء تحديد قائمة كفايات التعلم االلكتروني تم إعداد األدوات التالية

 :إعداد اختبار تحصيل المعارف المرتبطة بكفايات التعلم االلكتروني: أوال

ــار  تحديــد ال  يهــدف االختبــار إلــى قيــاس تحــصيل معلمــات الفيزيــاء    :هــدف مــن االختب

 .بالمرحلة الثانوية للمعارف المرتبطة بكفايات التدريس االلكتروني

تضمن االختبار نفس األبعاد الواردة فـى قائمـة كفايـات الـتعلم             : تحديد أبعاد االختبار    

 .االلكتروني
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االختبــار مــن نمــط االختبــار مــن متعــدد    تــم صــياغة مفــردات  :وضــع مفــردات االختبــار  

ــى     ــة علـ ــورته األوليـ ــى صـ ــار فـ ــتمل االختبـ ــة   )٥٣(واشـ ــردة تقـــيس المـــستويات المعرفيـ  مفـ

 . المختلفة

كمـا تـم    ،  تم صياغة تعليمات االختبار روعـى فيهـا الوضـوح          : صياغة تعليمات االختبار  

 .إعداد ورقة اإلجابة ومفتاح تصحيح االختبار

رضه على مجموعة من المحكمين وذلك للتأكـد مـن الـصحة            وذلك بع : صدق االختبار 

ــة للمفــردات ومالءمتهــا للمــستوى المعرفــى     ــة واللغوي وتــم تعــديل وحــذف بعــض    ، العلمي

 .مفردة) ٥٠(المفردات وبلغ عدد مفردات االختبار 

ــار   تــم إجراءهــا علــى مجموعــة مــن معلمــات      : إجــراء الدراســة االســتطالعية لالختب

 : معلمات وذلك لحساب ما يأتى )٩(الفيزياء بلغ عددهن 

تــم حــساب ثبــات االختبــار باســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ    : معامــل ثبــات االختبــار 

  وهــو معامــل ثبــات   ٠٬٨٦فوجــد أنــه يــساوى  ، وذلــك بتطبيــق االختبــار مــرة آخــرى    ، للثبــات

 . مناسب

 .  دقيقة٥٠تم حساب زمن االختبار ووجد أنه يساوى  : زمن االختبار

تم حـساب معامـل الـسهولة لمفـردات          : هولة والتمييز لمفردات االختبار   معامل الس 

كمــا تــم حــساب قــدرة كــل مفــردة التمييــز بحــساب    ، )٦٢٣، ١٩٧٩، فــؤاد البهــى(االختبــار 

التبــاين وحــصلت المفــردات علــى معــامالت الــسهولة  والــصعوبة لمفــردات االختبــار مــا بــين  

ــامالت تـــشير إلـــى أن ج  )٠٬٧٠(و) ٠٬٣( ــذه المعـ ــار ذات مـــستويات    وهـ ــردات االختبـ ميـــع مفـ

 كما تم حساب معامالت التمييز لمفردات االختبـار بعـد ترتيـب             ،  صعوبة وسهولة مناسبة  

 )ثـالث معلمـات   (وأقل  ،  )أعلى ثالث معلمات  (درجات الطالب تنازليا فى كل سؤال واختيار        

 ، وجــــد أن)٢٤٧، ١٩٩٠،  كــــاظم&جــــابر (وباســــتخدام معادلــــة حــــساب معامــــل التمييــــز 
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وهــذه المعــامالت تــدل  .) ٧٧(و.) ٢٣(معــامالت التمييــز لمفــردات االختبــار قــد تراوحــت بــين   

 . على أن مفردات االختبار ذات معامالت تمييز مناسبة للتمييز بين المعلمات

التأكد من وضوح تعليمات االختبار وقد كانت واضحة للطالب ولغتهـا سـهلة ودقيقـة             

 ية من الصدق والثبات وصالح للتطبيق وبذلك أصبح االختبار على درجة عال

تم تحديد درجات االختبـار بإعطـاء درجـة واحـدة عنـد اختيـار          : نظام تقدير الدرجات    

اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الخاصة بكل سـؤال وصـفرا لمـا دون ذلـك وبـذلك تـصبح             

 .درجة) ٥٠(الدرجة العظمى لالختبار 

أصبح على درجة مناسبة من الـصدق والثبـات         حيث  : الوصول للصورة النهائية لالختبار   

 والجـــدول التـــالى يوضـــح مواصـــفات اختبـــار تحـــصيل المعـــارف )٣(وصـــالح للتطبيـــق ملحـــق 

 .المرتبطة  بكفايات التعلم االلكتروني لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية

 مواصفات اختبار تحصيل المعارف المرتبطة) ٤(جدول 

 ني لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية بكفايات التعلم االلكترو
م

 المجموع تطبيق فهم تذكر األبعاد
الوزن 
 النسبى

١ 
 كفايات عامة

٤٠-٣٢-٢٤-٢٢ -٨-

٤٥-٤٤ 

٢٨-٢١-١٦-

١-٣٥-٤٣ 

٣٠-٢٩-

٤٦-٣٦ 
٣٤ ١٧% 

تخطيط المقرر  ٢
 الكترونيا

٤٧-١٢ -٩ ٣٨-٣٧-٢٦ 
٤١-٣٣ 

٦ 
١٨ ٩% 

تقديم وتصميم ٣
 المقرر

٣٩-١٥-١٤-١٠ 
١٩-٣١—١٨-

٤٨ 

٣٤-١٧-

٣ 
٢٢ ١١% 

التواصل واألنشطة ٤
 الكترونيا

١٣-٢٧ ٤-١١ 
٤٢-٢٠-

٥ 
١٤ ٧% 

تقويم مقرر الفيزياء ٥
 الكترونيا

١٢ ٦ ٥٠-٤٩ ٧-٢٥ ٢-٢٣% 

 %١٠٠  ١٥ ١٧ ١٨ المجموع الكلى 
  %١٠٠ %٣٠ %٣٤ %٣٦ النسبة المئوية 
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 لالختبــار التحــصيلى تــم بعــد الوصــول للــصورة النهائيــة: إعــداد مفتــاح تــصحيح االختبــار 

 .الستخدامه فى تصحيح االختبار) ٤ملحق (إعداد مفتاح التصحيح الخاص به 

 :بطاقة المالحظة: ثالثا
 :مر إعداد بطاقة المالحظة بمجموعة من الخطوات وهى 

هـدفت البطاقـة إلـى قيـاس الجانـب المهـارى لكفايـات               : الهدف من بطاقـة المالحظـة     

 بالمرحلة الثانوية لكفايات التعلم االلكتروني التى تم إعدادها   استخدام  معلمات الفيزياء   

  . مسبقا

 :إعداد جدول مواصفات بطاقة المالحظة 

لكـى تكـون مفـردات البطاقـة صــادقة     ، تـم إعـداد جـدول مواصـفات لبطاقـة المالحظــة     

 :وممثلة لمهارات التعلم االلكتروني ويوضح الجدول اآلتى مواصفات بطاقة المالحظة

  مواصفات بطاقة لمالحظة مهارات استخدام التعلم)٥(جدول 

  االلكترونى لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية
المهارات  المهارة الرئيسةم

 الفرعية
 الوزن النسبى

 %٣٠ ١١-١ مهارة تخطيط مقرر الفيزياء إلكترونيا ١
 %٢٠ ١٨-١٢ مهارة تقديم وتصميم مقرر الفيزياء الكترونيا ٢
رة االتــــــــصال والتفاعــــــــل باســــــــتخدام األنــــــــشطة مهــــــــا ٣

 االلكترونية 
٢٥ ٢٨-١٩% 

 %٢٥ ٣٦-٢٨ تقويم مقرر الفيزياء الكترونيا ٤
 %١٠٠ ٣٦ المجموع 

أن : تـم صـياغتها فـى صـورة مهـارات  روعـى فيهـا                : صياغة مفردات بطاقة المالحظة     

ا أكثــر مــن  تكــون محــددة وواضــحة وتــصف كــل عبــارة نمطــا أدائيــا واحــدا وأال يكــون لهــ     

 بدرجـــة –يـــؤدى بدرجـــة كبيـــرة (وأمـــام كـــل مهـــارة ثـــالث بـــدائل ، تفـــسير للحكـــم عليـــه

 .) ال يؤدى–متوسطة 
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 :صياغة تعليمات بطاقة المالحظة
وقــد تــضمنت  ، وروعــى فيهــا الدقــة والوضــوح  ، تــم صــياغة تعليمــات بطاقــة المالحظــة  

 . علميةوسالمة صياغتها الغوية وال، توضيح الهدف من البطاقة وطبيعتها

 :عرض بطاقة المالحظة على السادة المحكمين  
للتأكــد مــن صــدق بطاقــة المالحظــة تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن     

أساتذة المناهج وطرق التـدريس وتكنولوجيـا التعلـيم ومـوجهى العلـوم والفيزيـاء ملحـق                 

اء للمهــارة وقــد أقــر المحكمــون بــسالمة العبــارات مــن حيــث لــصياغة والدقــة واالنتمــ     ، )١(

 .مع إجراء بعض التعديالت من حيث الصياغة والدقة واالنتماء للمهارة الرئيسة، الرئيسة

تــم إجــراء التجربــة االســتطالعية   : إجــراء التجربــة االســتطالعية لبطاقــة المالحظــة 

ممـن يعملـن معلمـات    ، للبطاقة على عينة من طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك خالد    

وكـان الهـدف   ، معلمـات ) ٩(حلة الثانوية بمنطقة أبهـا التعليميـة وبلـغ عـددهن     فيزياء بالمر 

التعــرف علــى مــدى مناســبة :مــن تطبيــق الدراســة االســتطالعية لبطاقــة المالحظــة مــا يلــى  

حيـث لـم يوجـد اى شـكوى مـن المعلمـات مـن            : بطاقة المالحظة للتطبيق على المعلمـات       

 .وبذلك تكون البطاقة مناسبة للمعلمات، حيث لصياغة اللغوية أو الناحية العلمية

 :حساب ثبات بطاقة المالحظة 
 تطبيـق  خـالل  مـن  االتفـاق  نـسبة  باستخدام المالحظة لبطاقة الثبات حساب تم 

 )@(مـشرفتين مـن مـشرفات الفيزيـاء بـإدارة أبهـا التعليميـة       (قامـت   حيـث  ، Cooperمعادلة

 حـساب معامـل ثبـات البطاقـة     وتـم ، الدراسـة االسـتطالعية   عينـة  علـى  البطاقـة  بتطبيـق 

                                     
 ندى عسيرى.  أ  - سميرة عسيرى. أ  * 
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وهــو معامــل ثبــات مقبــول ومناســب ممــا يــدل علــى صــالحية البطاقــة   ) ٠٬٨(وبلغــت نــسبته 

 .للتطبيق

 الصورة النهائية للبطاقة 

 بعد إجراء التعديالت التى أقرها المحكمون تكونت البطاقة فى صورتها النهائية مـن             

 .تعلم االلكترونيعبارة تقيس أداء معلمات الفيزياء لمهارات ال) ٣٦(

 أسلوب تسجيل وتقدير األداء حيث تم تحديد لكل مهارة فرعية أربع خانـات تمثـل               

ثــالث درجــات إذا حققــت المعلمــة أداء : درجــة تحقيــق األداء مقــدرة تقــديرا كميــا كــاآلتى 

درجـة واحـدة   ، درجتان إذا حققت المعلمة األداء بدرجة متوسـطة   ،  المهارة بدرجة كبيرة  

 .صفر إذا لم تؤدى المعلمة أداء المهارة مطلقا، علمة األداء بدرجة قليلةإذا حققت الم

درجــة والدرجــة المتوســطة  ) ١٠٨ (وبــذلك بلــغ تقــدير النهايــة العظمــى لكــل البطاقــة    

فأقــل وبــذلك أصــبحت البطاقــة فــى صــورتها النهائيــة     ) ٣٦(درجــة والدرجــة الــصغرى  ) ٧٢(

 ).٥(جاهزة للتطبيق ملحق 

 : استخدام التعليم االلكتروني فى تدريس الفيزياء نحو االتجاه سإعداد مقيا:ثالثا 
، تم إعداد المقياس باالستعانة ببعض الدراسات التى عنيـت بإعـداد مقـاييس االتجـاه          

الجنــدى، ، الل(، )٢٠٠٦،  الحــسناوى)واالتجــاه نحــو الــتعلم االلكترونــي مثــل دراســة كــل مــن 

 وقـد تـم إعـداد   ).٢٠١٣، البـاز (، و)٢٠١٠،حـسن، علـي أحمـد   ؛ قـسيم محمـد  ، الـشناق  (و )٢٠١٠

 :وفقا لآلتية  سالمقيا

إلى قيـاس اتجاهـات معلمـات الفيزيـاء      اسالمقي فهدي: المقياس من تحديد الهدف

 .التعلم االلكتروني فى تدريس الفيزياء بالمرحلة الثانويةنحو استخدام 

ة كفايـات  تـضمن المقيـاس نفـس األبعـاد الـواردة فـى قائمـ       : المقيـاس  أبعـاد  تحديـد 

 .التعلم االلكتروني



 

 
٣٢٢
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 كريمة عبد الاله محمود محمد

تـــم عـــرض  : عــرض المقيـــاس فــى صـــورته األوليــة علـــى مجموعــة مـــن المحكمــين      

، للتحقـق مـن     )١ملحـق   (المقياس فى صورته األولية على مجموعة مـن الـسادة المحكمـين             

وقــد أبــدى المحكمــون ، صــدقه ومــدى تمثيــل العبــارات لألبعــاد الفرعيــة المكونــة للمقيــاس  

وقـد راعـت    ،  حذف بعض العبارات وتعديل صـياغة الـبعض اآلخـر         : نها  بعض المالحظات م  

كمـا تـم التأكـد مـن صـدق           ،  الباحثة تلك المالحظات عند إعداد الصورة النهائيـة للمقيـاس         

معلما مـن معلمـات الفيزيـاء مـن         ) ٩(االتساق الداخلى للمقياس بتطبيقه على عينة قوامها        

ــا ، مجتمـــع البحـــث ــامالت االرتبـ ــد  وذلـــك بحـــساب معـ ــة لكـــل بعـ ، ط بـــين الـــدرجات الكليـ

باإلضافة إلى  ،  على الترتيب ) ٠٬٨١،  ٠٬٧٩،  ٠٬٧٦،   و ٨٠(والدرجات الكلية للمقياس التى بلغت      

وبلـغ معامـل ألـف    ) ٠٬٨١(حيث بلغ معامل الثبات  ،  التأكد من ثباته بطريقة التجزئة النصفية     

ووصـل عـدد   ، حيته للتطبيـق وهذا يـشير إلـى سـالمة المقيـاس وصـال     ، للمقياس كله ) ٠٬٨(كرونباخ  

 فى صـورته    )عبارة٣٨(عبارات مقياس االتجاه نحو التعلم االلكتروني، بعد إجراء التعديالت عليه           

  يبين توزيع عبارات المقياس على المحاور) ٦(، وجدول)٦(النهائية ملحق 

 مواصفات مقياس اتجاه معلمات الفيزياء) ٦(جدول 

 ى تدريس الفيزياءف  نحو استخدام التعلم االلكترونى
أرقامالعبارات  أبعاد المقياس

 االيجابية
أرقام العبارات 
 السلبية

المجمو
 ع

النسبة 
% 

١،١٢،١٦،١٧،٢٥،٣٠،٣ )وجدانية– مهارية –معرفية (
٥ 

٣١ ١٢ ٢٨، ٣٣،  ١٥، ١٣،١٤ 

تخطيط مقرر الفيزياء 
 الكترونيا

١٣ ٥ ٢٧ ٣٧، ٩،١١،٢١ 

 ١٦ ٦ ١٩ ٢،٦،٨،٢٤،٢٦  الكترونياتصميم مقرر الفيزياء
 ٢٧ ١٠  ٣٨،٢٠،٢٢،٢٤،١٨ ٢٣، ٥،٧، ٣٦،٣٥ التفاعل والتواصل االلكتروني
 ١٣ ٥ ٢٩ ٣،٤،١٠ تقويم مقرر الفيزياء الكترونيا

 ١٠٠ ٣٨ ١٧ ٢١ المجموع
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 )ال أوافـق ، أوافـق إلـى حـد مـا    ، أوافق(للبدائل  ) ١،٢،٣(: وقد تم إعطاء الدرجات كما يلى       

وعليــه تكــون الدرجــة العظمــى ، بالنــسبة للعبــارات الــسالبةوالعكــس ، للعبــارات الموجبــة

 .)٣٨(والدرجة الصغرى ) ١١٤(للمقياس 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها 
 كفايـات الـتعلم   مـا درجـة تـوافر    "  الثانى للبحث والذى نص علـى  لإلجابة عن السؤال

معلمــات  لــدى  لتــدريس الفيزيــاء الــالزم ) الوجدانيــة– المهاريــة –المعرفيــة (لكترونــي  اإل

 المرحلة الثانوية ؟

اختبـار تحـصيلى فـى      (تم تطبيق أدوات الدراسة التى تم إعدادها سـابقا والتـى شـملت              

علـى عينـة   ) مقيـاس االتجـاه نحـو الـتعلم االلكترونـي       ،  بطاقة المالحظـة  ،  التعلم االلكتروني 

تا الباحثـة فـى   البحث معلمات الفيزيـاء بالمرحلـة الثانويـة بـإدارة أبهـا التعليميـة وقـد سـاعد            

ــاء األوائــل فــى اإلدارة      ــائج تطبيــق األدوات   @التطبيــق  بعــض مــشرفات الفيزي ، وجــاءت نت

 :كاآلتى 

 بالنسبة للنتائج المتعلقة بالسؤال الثانى والفرضية األولى وتفسيرها : أوال

ال يزيـد مـستوى المعرفـة لكفايـات الـتعلم االلكترونـى             "نصت الفرضـية األولـى علـى أنـه          

  %٧٥لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية عن الالزمة 

والختبــار هــذه الفرضــية تــم حــساب المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة    

كمــا هــو مبــين فــى   ، لــدرجات معلمــات الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة فــى االختبــار التحــصيلى    

 . )٧(الجدول 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات) ٧(جدول 

 لمعيارية لدرجات عينة الدراسة من معلمات الفيزياء فى االختبار التحصيلى ا
درجة  العينة

العظمى 
 لالختبار

المتوسط 
 الحسابى 

النسبة المئوية للذين تزيد  االنحراف المعيارى
 % ٧٥عالماتهم عن 

٢٢ ٤٬٩١ ٢٣٬٦٩ ٥٠ ٢٦% 

 وهـو   )٢٣٬٦٩ (أن المتوسـط الحـسابى للـدرجات المعلمـات بلـغ            ) ٦(يالحظ من جـدول     

ــار وهــى    %٥٠أقــل مــن   وهــذا يعنــى تــدنى مــستوى   ، درجــة) ٥٠( مــن الدرجــة الكليــة لالختب

إذ بلغ عـدد المعلمـات   ، تحصيل معلمات الفيزياء فى المعارف المتعلقة بالتعلم االلكتروني       

 % ٧٨ معلمـة شـكلوا نـسبة     )٢١( فـى االختبـار   %٧٥الالتي حـصلوا علـى درجـات أقـل مـن        

) ٥ (%٧٥ فــى حــين بلــغ عــدد المعلمــات الالتــى  تجــاوزت درجــاتهن       . ةمــن عينــة الدراســ  

 . من عينة الدراسة%٢٢معلمات شكلوا نسبة 

 (٢٠٠٠ , Kumar. & Helgeson) وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كال مـن 

(Yang. & Heh,٢٠٠٧) ،)القــادرى(، ،)٢٠١٠، البكــل() ٢٠٠٩، العمــرى (، )٢٠٠٨، األحمــدي ،

 :ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن  ، )٢٠١٢، إبراهيم( ،)٢٠١٣

ــاء قبــل الخدمــة وأثنائهــا والخطــط الجامعيــة ال تــولى          • ــرامج إعــداد معلمــات الفيزي ب

ــه فــى إعــداد المقــررات الدراســية         ــتعلم االلكترونــي وتطبيقات جانــب التعمــق فــى ال

 الــــتعلم الكترونيــــا االهتمــــام الــــالزم ويــــتم التركيــــز علــــى المعــــارف العامــــة عــــن  

 . كما أن عدم وجود مقرر إلعداد المقررات الدراسية  الكترونيا ، االلكتروني

قلة اهتمام القـائمين علـى الـدورات التدريبيـة لمعلمـي الفيزيـاء خاصـة أثنـاء الخدمـة                     •

وذلــك مــن خــالل اســتعراض ، بتقــديم بــرامج تدريبيــة فــى مجــال الــتعلم االلكترونــي 
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 تم تقـديمها لمعلمـي الفيزيـاء فـى الخمـس سـنوات               التى ةالبرامج والدورات التدريبي  

 . حيث ركزت هذه الدورات غالبا على طرائق التدريس وأساليب التقويم، السابقة

 النتائج المتعلقة بالفرض الثانى وتفسيرها: ثانيا 
ال يزيـد مـستوى أداء مهـارات الـتعلم االلكترونـي الالزمـة         " نص الفـرض الثـانى علـى أنـه          

  ".%٧٥ لدى معلمات المرحلة الثانوية عن لتدريس الفيزياء

والختبــار هــذا الفــرض تــم حــساب المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة         

لــدرجات معلمــات الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة فــى بطاقــة مالحظــة أداء معلمــات الفيزيــاء      

 . )٨(كما هو مبين فى الجدول ، لمهارات التعلم االلكتروني

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات عينة الدراسة من المتوسط) ٨(جدول 

 معلمات الفيزياء فى بطاقة مالحظة أداء معلمات الفيزياء لمهارات التعلم االلكترونى
درجة  العدد العينة

العظمى 
 البطاقة

المتوسط 
 الحسابى 

االنحراف 
 المعيارى

النسبة المئوية للذين 
تزيد عالماتهم عن 

٧٥% 
معلمات 

 فيزياء ال
١٤ ١٬٣١ ٥٢ ١٠٨ ٢٦% 

أن المتوســــط الحــــسابى لــــدرجات المعلمــــات فــــى بطاقــــة   ) ٨(يالحــــظ مــــن جــــدول 

) ٧٢( مـن الدرجـة الكليـة لبطاقـة المالحظـة  وهـى               %٧٥ وهـو أقـل مـن        ) ٥٢(المالحظة بلغ   

ــة ــالتعلم       ، درجـ ــة بـ ــارات المتعلقـ ــاء للمهـ ــات الفيزيـ ــستوى أداء معلمـ ــدنى مـ ــى تـ ــذا يعنـ وهـ

 فــى بطاقــة %٧٥بلــغ عــدد المعلمــات الالتــي حــصلوا علــى درجــات أقــل مــن   إذ ، االلكترونــي

ــة  ــة شـــكلوا نـــسبة   )٢١(المالحظـ ــة % ٨٦ معلمـ ــة الدراسـ ــدد   .  مـــن عينـ  فـــى حـــين بلـــغ عـ

ــة  %٢٠معلمــات شــكلوا نــسبة   ) ٥ (%٧٥المعلمــات الالتــى  تجــاوزت درجــاتهن     مــن عين

 ).٢٠١٢، إبراهيم(، )٢٠٠٨، أديب(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كال من .الدراسة

 : ويمكن إن ترجع هذه النتائج إلى 
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 عن – عينة البحث   –قد يعود انخفاض مستوى أداء المهارى لدى معلمات الفيزياء           •

مــستوى الــتمكن المقبــول تربويــا إلــى انخفــاض مــستوى المعرفــة العلميــة لكيفيــة   

  على ان تخطيط وتصميم المقررات االلكترونية فقد دلت نتائج بعض الدراسات

قـــصور بـــرامج إعـــداد المعلمـــات فـــى تـــضمين مقـــررات تـــدعم تـــصميم وتقـــديم           •

 .المقررات الكترونيا

، عدم تدريب المعلمات على تخطيط وتصميم وتقويم مقرر الفيزياء أثناء الخدمـة            •

كذلك عدم وضوح وتحديد الكفايات والمهارات األدائية المطلوب توافرها لديهم          

تطبيقها عمليا فى تصميم دروس الفيزياء  وكـذلك         لكى يتمكنوا من ممارستها و    

 .عدم مماستهم لهذه المهارات أثناء اعدادهم األكاديمى

 النتائج المتعلقة بالفرض الثالث وتفسيرها: ثانيا 
ال يزيـد مـستوى اتجاهـات معلمـات الفيزيـاء  نحـو الـتعلم        "نص الفرض الثالـث علـى أنـه     

الختبــار هــذا الفــرض تــم حــساب المتوســطات و، %٧٥االلكترونــي بالمرحلــة الثانويــة عــن 

الحسابية واالنحرافات المعياريـة لـدرجات معلمـات الفيزيـاء بالمرحلـة الثانويـة فـى بطاقـة              

 . )٩(كما هو مبين فى الجدول ، مالحظة أداء معلمات الفيزياء لمهارات التعلم االلكتروني

 عينة الدراسة من المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات) ٩(جدول 

 معلمات الفيزياء فى مقياس االتجاه نحو التعلم االلكترونى

 العدد العينة
درجة 
 المقياس

 المتوسط الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

النسبة المؤية للذين 
تزيد عالماتهم عن 

٧٠ % 
معلمات 
 الفيزياء

٢٥ ١٬١١ ٧١٬٣١ ١٢٠ ٢٥% 

ت المعلمـات فـى مقيـاس االتجـاه         أن المتوسط الحسابى لدرجا   ) ٩(يالحظ من جدول    

 من الدرجة الكلية لمقياس االتجاه    %٧٥ وهو أقل من     )٧١٬٣١ (نحو التعلم االلكتروني بلغ     
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وهــذا يعنــى تــدنى مــستوى معلمــات الفيزيــاء فــى االتجــاه نحــو الــتعلم          ، درجــة) ١٢٠(وهــى 

لمقيـاس   فـى ا  %٧٥إذ بلغ عدد المعلمات الالتي حصلوا علـى درجـات أقـل مـن               ،  االلكتروني

 فـى حـين بلـغ عـدد المعلمـات الالتـى              .  مـن عينـة الدراسـة      % ٧٥ معلمة شكلوا نسبة       )١٩(

وتتفــق ،  مــن عينــة الدراســة  %٢٥معلمــات شــكلوا نــسبة   ) ٧ (%٧٥تجــاوزت درجــاتهن  

ــائج دراســة كــل مــن      ــائج هــذه الدراســة مــع نت ، )٢٠١٠، الجنــدى، الل(، )٢٠١٠، الحــسناوى: (نت

 (٢٠٠٤,Kalu,I.Ekwueme)،)٢٠١٢، إبراهيم(

 :ويمكن تفسير هذه النتيجة كما يلى 
قلـة معرفــة المعلمــات وممارسـتهم ألجهــزة الحاســب فـى تــدريس الفيزيــاء زادت     •

من تخوفهم مـن اسـتخدام الـتعلم االلكترونـي فـى التـدريس ممـا أثـر علـى خفـض                

 إال  ) ٧١٬٣١(من نسبة اتجاهات نحـو اسـتخدامه وبـالرغم مـن ارتفاعهـا حـي وصـلت                  

 ).%٧٥(م تصل إلى درجة التمكن المقبول تربويا أنها ل

عدم توفر دورات وبرامج تدريبية لمعلمـات الفيزيـاء قبـل وأثنـاء الخدمـة فـى مجـال          •

التعلم االلكتروني بالقدر الكـافى الـذى ينمـى الجانـب الوجـداني لـديهم السـتخدامه                 

 ).٢٠٠٩، محمد(ويتفق ذلك مع دراسة .فى التدريس

بأساســيات الــتعلم االلكترونــي عامــة واســتخدامه فــى انخفــاض مــستوى المعرفــة  •

تخطيط وتصميم وتقويم المقررات االلكترونية خاصة أدى إلى انخفاض اتجاهـات           

ويتفـق هـذا مـع مـا توصـل إليـه كـل              ،  عينة البحث نحو استخدام التعلم االلكترونـي      

ــدي، الل(، )٢٠١٠، الحــــسناوى(مــــن   ــراهيم(، )٢٠١٠، الجنــ  &, Kalu))  ٢٠١٢، إبــ

Ekwueme,٢٠٠٤)( .  

المعرفيـة  (فى ضوء النتائج السابقة من انخفاض مستوى كفايات الـتعلم االلكترونـي             

وما أشارت إليه النتائج من أن ذلك يمكن أن  ،  لدى معلمات الفيزياء  )  والمهارية والوجدانية 
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وفــى ظــل  ، يرجــع إلــى عــدم تــوافر بــرامج تدريبيــة للمعلمــات أثنــا الخدمــة بالقــدر الكــافى         

تـم وضـع التـصور المقتـرح واإلجابـة          ،  ات مناهج الفيزياء الحديثة فى المرحلـة الثانويـة        متطلب

 . عن السؤال الثالث للدراسة

مــا التــصور المقتــرح لبرنــامج التــدريبى لتطــوير  "لإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث للدراســة  

 كفايات التعلم االلكتروني لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية؟

 لبرنــامج مــا التــصور المقتــرح" ن الــسؤال الثالــث  للدراســة والــذى نــص علــى   لإلجابــة عــ

  لتطوير كفايات التعلم االلكتروني لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية؟تدريبى

قامت الباحثة بإعـداد تـصور مقتـرح لتطـوير كفايـات الـتعلم االلكترونـي لـدى معلمـات                    

حيـث أشـارت نتـائج البحـث الحـالى إلـى أن       ،  بحـث فى ضوء ما أسفرت عنه نتـائج ال       ،  الفيزياء

هنــاك تــدنيا فــى الجانــب المعرفــى والمهــارى والوجــدانى لكفايــات الــتعلم االلكترونــي لــدى    

 . مما يؤكد حاجة هؤالء المعلمات لمزيد من التدريب والتأهيل، المعلمات

 المخطــط العــام لتطــوير كفايــات الــتعلم  : ويقــصد بالتــصور المقتــرح فــى هــذا البحــث    

، فـى ضـوء مـا توصـل إليـه البحـث الحـالى            ،  االلكتروني لدى معلمات الفيزياء بالمرحلة الثانوية     

 :وقد تضمن التصور المقترح النقاط التالية

 :فلسفة التصور المقترح للبرنامج التدريبي 

 ينطلــق هــذا التــصور مــن فلــسفة مفادهــا إن الــشكل التقليــدى لعمليــة تعلــم وتعلــيم     

 فـى المرحلـة الثانويـة مـا لـم يـتم تمكـن معلمـى ومعلمـات الفيزيـاء             الفيزياء ستظل سائدة  

من خالل تزويـد معلمـات الفيزيـاء بالعديـد مـن المعلومـات       ، من  كفايات التعلم االلكتروني    

وقـد تـم    ،  والمفاهيم والمهارات التى تسهم فى تطوير كفايات التعليم االلكتروني لـديهم          

 االختبــار التحــصيلى فــى  (بلــى ألدوات البحــث وضــع الخطــوط العريــضة لــه وفقــا للقيــاس الق  
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وصــار التــصور المقتــرح .) مقيــاس االتجــاه– بطاقــة المالحظــة -معــارف الــتعلم االلكترونــي 

 :وفقا للخطوات التالية 

يهــدف التــصور المقتــرح إلــى تزويــد : للبرنــامج التــدريبى تحديــد أهــداف التــصور المقتــرح

مناســب مــن المعلومــات والمفــاهيم والمهــارات معلمــات الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة بقــدر 

 . واألداءات المناسبة لتطوير كفايات التعليم االلكتروني لديهم

يــأتى اختيــار محتــوى أى تــصور أو  :  تحديــد محتــوى التــصور المقتــرح للبرنــامج التــدريبى  

برنامج انعكاسا حقيقيا ألهداف هذا التصور بحيث يكون ذلك المحتوى وسيلة فعالة فـى              

ــ ــدا      تحقيـ ــا باألهـ ــون مرتبطـ ــوى أن يكـ ــار المحتـ ــد اختيـ ــى عنـ ــد روعـ ــداف وقـ  فق تلـــك األهـ

مالئمـا لخبـرات    ،  متوازنا بـين شـموله وعمقـه      ،  صادقا وله داللته  :السلوكية اإلجرائية ليكون    

، متسلــسال تسلــسال منطقيــا مــن البــسيط إلــى المعقــد ، المتــدربين وحاجــاتهم وقــدراتهم

ة من الوحدات الرئيسة والجـدول التـالى يوضـح          حيث اشتمل التصور المقترح على مجموع     

 . وحدات التصور المقترح  وتوزيعهم الزمنى

 . يوضح وحدات التصور المقترح للبرنامج التدريبى  وتوزيعهم الزمنى) ٩(جدول 
عدد  الموضوعات الوحدة

 الجلسات 
عدد 

 الساعات
 ٦ ٢ التعلم االلكتروني وأدواته وأنظمته اليوم األول  

 ٦ ٢  وأنواعه وأهميتهالمقرر اإللكتروني لثاني اليوم ا
 ٦ ٢  تهاأنظمومكونات المقررات اإللكترونية  اليوم الثالث
تــصوراً لمراحــل تــصميم وتطــوير مقــرر الكترونــي فــي  اليوم الرابع

 الفيزياء
٦ ٢ 

 ٦ ٢ تصمم وحدة دراسية من مقرر الفيزياء إلكترونياًاليوم الخامس 
اليوم 
 السادس

 ٦ ٢  إلكترونيا وحدة دراسية من مقرر الفيزياءتقويم 

 



 

 
٣٣٠

 تصور مقترح لتطوير كفايات التعلم االلكترونى الالزمة 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

وتم ذلك من خالل التركيز على المعارف        : تنظيم المحتوى الخاص بالتصور المقترح    

والمهــــارات والمفــــاهيم  األساســــية للــــتعلم االلكترونــــي، تــــم عــــرض المراحــــل الالزمــــة   

ــا ــوعات وال    ، لتطبيقهـ ــى للموضـ ــدرج المنطقـ ــوى التـ ــنظم المحتـ ــد تـ ــى عنـ ــد روعـ ــرات وقـ خبـ

 .المتضمنة فيه بما يساعد المعلمات على المشاركة االيجابية والتعلم الذاتى

تضمن التصور المقترح العديد من األساليب واالستراتيجيات  :أساليب تدريس التصور

المناقـــشة : ومـــن هـــذه األســـاليب ، التدريـــسية وذلـــك وفقـــا لمتطلبـــات الموقـــف التعليمـــى 

العـصف الـذهنى   Computer Games ,عـاب االلكترونيـة   األل، E- Discussionااللكترونيـة 

الـتعلم التعـاونى   ، Simulationsالمحاكاة الكمبيوترية ،  E-Brain Stormingااللكتروني

الــرحالت المعرفيــة ، E-Projectsالمــشروعات االلكترونيــة ، E-Cooperativeااللكترونـي  

 الـــتعلم E-mind Mapsالخـــرائط الذهنيـــة االلكترونيـــة   – Web Questعبـــر الويـــب  

-Eالتـــــشاركى االلكترونـــــي الـــــتعلم –E-Lectureااللكترونـــــي المحاضـــــرة االلكترونيـــــة  

Participation Learning ( 

 تـــم تنويـــع األنـــشطة مـــا بـــين المـــشاركات فـــى المنتـــديات بـــين :األنــشطة التعليميـــة 

 حلقــات النقــاش مــن خــالل    -المعلمــات والطالبــات لالستفــسار عــن موضــوعات المقــرر     

 إجــراء - اســتخدام محركــات البحــث ومواقــع االنترنــت النجــاز مهــام الــتعلم   –الــشبكة 

إنتاج ملفات فيديو لـشرح دروس      - استخدام المعمل االفتراضي     –بعض التجارب العملية    

 حضور مـؤتمرات تتعلـق   - إنتاج صور مرتبطة بتدريس الفيزياء وعروض تقدمية       –الفيزياء  

 .األنشطة فكان منها الفردي والجماعي كما تنوعت -بتدريس الفيزياء افتراضيا  

ــى ، االنترنــت: تــم تنويعــا فــشملت    : الوســائل التعليميــة  جهــاز عــرض  ، الحاســب اآلل

 .  ملفات فيديو مواقع الكترونية لتدريس الفيزياء–تسجيالت صوتية –البيانات 
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 و تقـدم  مـدى  لتحديـد  : البنـائي  التقـويم  :تحديـد أسـاليب تقـويم التـصور المقتـرح     

 وإصـالح  والـضعف  الخلـل  مـواطن  وتحديـد ، التدريبيـة  األهـداف  نحـو  المعلمـات  اسـتيعاب 

 تمارين أنشطة و هيئة على تدريبي لقاء كل في البنائي التقويم يتحدد الموجود، الخلل

 التأكد بعد إال إلى أخر موضوع من االنتقال يتم ال وعليها، المعلمات إجابات خالل من و

وتقديم التغذية الراجعة المناسبة فـي الوقـت   .المحدد المستوى إلى المتدربات وصول من

 مهـارة  قيـاس  إلـى  تهـدف  قيـاس  أدوات عـن  عبـارة  وهـو : الختـامي  التقـويم ، المناسـب 

االختبـار التحـصيلى لقيـاس الجانـب     :مـن  البرنـامج وتكونـت   مـع  تعـاملهم  بعـد  المتـدربات 

 المهــاري جانــبال لقيــاس  بطاقــة المالحظــة-المعرفــى المتعلــق بالكفايــات االلكترونيــة 

ــارات ــصميم  لمهـ ــيط وتـ ــرر  تخطـ ــويم مقـ ــاء     وتقـ ــات الفيزيـ ــدى معلمـ ــاً لـ ــاء إلكترونيـ الفيزيـ

 . مقياس االتجاه نحو استخدام التعلم االلكتروني-.بالمرحلة الثانوية

لمعرفــة آراءهــم ، تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــين  : ضــبط التــصور المقتــرح

ء التعديالت فـى ضـوء مـا ذكـره المحكمـون        وبعد أجرا ،  حول مدى صحة المحتوى وكفايته    

 ).٧ملحق (من مالحظات أصبح التصور المقترح فى صورته النهائية 

ما التـصور  "وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة والذى نص على           

معلمــات   لتــدريس الفيزيــاء لــدى الــالزم لكترونــياإل كفايــات الــتعلم المقتــرح لتطــوير 

 ثانوية؟المرحلة ال

 :توصيات الدراسة 
 :فى ضوء الدراسات السابقة ونتائج البحث توصى الباحثة بما يلى 

للبرنـامج التـدريبى الـذى اقترحـه البحـث            االستفادة  من مضامين التـصور المقتـرح        -

كاطـار عـام لبرنـامج تـدريبى  لتطـوير كفايـات التعلـيم االلكترونـي الالزمـة لمعلمـى                ،  الحالي

 .  لقيامهم بمهامه المستقبليةالعلوم والفيزياء
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 تصور مقترح لتطوير كفايات التعلم االلكترونى الالزمة 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

تدريب معلمى العلـوم عامـة والفيزيـاء خاصـة علـى كفايـات التعلـيم االلكترونـي                   -

ومـا فرضـه العـصر    ، والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها فى تدريس العلوم عامة والفيزياء خاصة 

 الحالي من تحديات تكنولوجية 

ــي     - ــالتعلم االلكترونـ ــق بـ ــة تتعلـ ــايير عالميـ ــع معـ ــرورة وضـ ــع    ،ضـ ــا جميـ ــزم بهـ يلتـ

 .المعلمين على مختلف تخصصاتهم الدراسية

، وضــع معــايير لقيــاس األداء الــوظيفى المتعلــق بــالتعليم االلكترونــي للمعلمــين        -

 . ويمكن اإلفادة من قائمة الكفايات االلكترونية وبطاقة المالحظة التى أعدتهما الباحثة

ت بـأهم الكفايـات   ضرورة تزويد مقررات طرق التدريس على اخـتالف التخصـصا     -

وذلــك لمواكبــة تحــديات عــصر   ، االلكترونيــة والمهــارات التــى يجــب أن يتقنهــا المعلمــون   

 .التعلم االلكتروني

ضرورة وضع معايير لقياس اتجاهـات المعلمـين علـى اخـتالف تخصـصاتهم نحـو                 -

أهميــة تطبيــق كفايــات الــتعلم االلكترونــي، ويمكــن اإلفــادة مــن مقيــاس االتجاهــات الــذى    

 .الباحثةأعدته 

ضــرورة إعــادة النظــر فــى بــرامج إعــداد معلمــى العلــوم عامــة والفيزيــاء خاصــة            -

 .ومحاولة تطويرها وتحديثها فى ضوء كفايات التعلم االلكتروني، بكليات التربية

إعــادة النظــر فــى بــرامج تــدريب معلمــى العلــوم والفيزيــاء أثنــاء الخدمــة ومحاولــة   -

 .ونيتطويرها فى ضوء كفايات التعلم االلكتر

 :مقترحات البحث 
إعداد برامج تدريبية مقترحة لتدريب معلمى العلوم عامة والفيزياء خاصة فى ضوء             •

 كفايات التعلم االلكتروني فى مختلف المراحل التعليمية

 تطوير برامج إعداد معلمى العلوم والفيزياء فى ضوء كفايات التعلم االلكتروني •
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أداء معلمــى العلــوم والفيزيــاء فــى ضــوء  بنــاء اختبــارات ومقــاييس متطــورة لتقــويم   •

 كفايات التعلم االلكتروني

 . تصميم وحدة الكترونية فى الفيزياء  لتنمية المهارات العملية واالتجاه نحو المادة •

@      @      @ 
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 :المراجع العربية 
 وكيـف ؟     تطوير منظومة إعـداد المعلـم فـى عـصر المعلومـات لمـاذا              . )٢٠٠٤(مجدى عزيز ،  إبراهيم -١

 جامعة  –كلية التربية   ،   مداخله – أهدافه   –تطوير كليات التربية فلسفته     ،  المؤتمر العلمى السابع  

 ).١(،  ابريل٢٨ -٢٧، المنيا

 عالم الكتب:  القاهرة .  تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم. )٢٠٠١(زاهر الغريب ، إسماعيل -٢

 تـصور مقتـرح لتفعيـل الـتعلم االلكترونـي         . )٢٠١٣(غـادة حمـزة     ،  الشربينى،  إيمان محمد ،  أبو حرام  -٣

بكليتى اآلداب والتربية للبنات بأبها جامعة الملك خالد فى ضوء تقيـيم الواقـع الحـالى السـتخدام                  

جامعـة الملـك   ، التعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالبـات، كليـة التربيـة            

 .خالد

 فاعليـة الـتعلم االلكترونـي فـى التحـصيل واالحتفـاظ لـدى             . )٢٠٠٨(أميمة حميـد مبـارك      ،  األحمدي -٤

ــة      ــسانية بالمدين ــة اآلداب والعلــوم اإلن ــة بكلي ــوم االجتماعي ــات العل  رســالة ماجــستير غيــر   . طالب

 . المملكة العربية السعودية، جامعة طيبة المدينة المنورة، منشورة

لثـــاني للــتعلم اإللكترونـــي علـــى  أثـــر اســتخدام الجيـــل ا ): "٢٠٠٨(عبـــد اهللا يحــى حـــسن  ، آل محيــا  -٥

كلية ، ،رسالة دكتوراه غير منشورة "مهارات التعليم التعاوني لدى طالب كلية المعلمين في أبها        

 مكة المكرمة، جامعة أم القرى، المناهج طرق التدريس، التربية

ة فــى تنميــ .،٢فعاليــة برنــامج تــدريبى قــائم علــى تقنيــات الويــب     ). ٢٠١٣(مــروة محمــد محمــد  ، البــاز -٦

ــاء الخدمــة        ــدى معلمــى العلــوم أثن ــة  ، مهــارات التــدريس االلكترونــي واالتجــاه نحــوه ل ــة التربي مجل

 ١٦٠ -١١٣،مارس)٢(١٦، العلمية

 أثــر اســتخدام وتــصميم المقــررات االلكترونيــة علــى التحــصيل الدراســى        . )٢٠١٠(دعــاء ، البكــل -٧

 .  العربية جمهورية مصر. جامعة المنوفية، للطالب رسالة ماجستير غير منشورة
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 تجهيـز  ومـستويات  الـذاتي  التـساؤل  إسـتراتيجية  بـين  التفاعـل  أثـر . )٢٠١١(محمـد  شـامة،  أبـو  -٨

 دراستها لدى نحو واالتجاه الفيزيائية للنصوص القرائي الفهم مستويات تنمية في المعلومات

 .١٤١-٧٤ . )٧٧(٢، بالمنصورة التربية كلية مجلة .الثانوي األول الصف طالب

مكتبـــة ،  المدرســـة اإللكترونيـــة وأدوار حديثـــة للمعلـــم . )٢٠٠٤( حـــسين محمـــدعـــوض، التـــودري -٩

 . الرياض، الرشد

،  منـاهج البحـث فـى التربيـة وعلـم الـنفس            . )١٩٩٠(أحمد خيـرى    ،   كاظم &جابر، عبد الجميد جابر    -١٠

 . دار النهضة العربية. القاهرة

ايات التعلم اإللكترونـي  مدى تمكن أعضاء هيئة التدريس من كف   " . )٢٠٠٧(جاد، منى بنت محمود    -١١

الجمعية المصرية ،   سلسلة دراسات وبحوث محكمة    – تكنولوجيا التعليم    –"في جامعة الباحة    

 ).١٧ (٢، لتكنولوجيا التعليم

تقـويم تجربــة الجامعـات الـسعودية فـى اســتخدام     . )٢٠١٠(عبـد المجيـد بــن عبـد العزيـز     ، الجريـوى  -١٢

، منـاهج وطـرق تـدريس     ،  الة دكتـوراه غيـر منـشورة       رسـ  ). جسور(نظام إدارة التعليم االلكتروني     

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى

ــا ، الجنــــدى -١٣ ــا    . )٢٠٠٥(عليــ  فعاليــــة الوحــــدات النــــسقية فــــى تنميــــة كفايــــات توظيــــف تكنولوجيــ

 مجلـة جامعـة أم   . المعلومات لدى معلمى ومعلمات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية      

 .١٢٤-٧١) ١(٧. ة واالجتماعية واإلنسانية القرى للعلوم التربوي

 تــصميم . )٢٠١٢(الــشحات ســعد عثمــان  ، عبــد اللطيــف الــصفى ، الجــزار، نــسرين عبــده ، الحديــدى -١٤

ــتعلم         ــر الويــب فــى ضــوء معــايير توظيــف مراســى ال ــي عب ــتعلم االلكترون وفاعليتهــا فــى تنميــة   ، ال

طـــالب الدراســـات العليـــا تخـــصص الجوانـــب األدائيـــة لكفايـــات إدارة المقـــررات االلكترونيـــة لـــدى 

 .٩٥٢-٩٢٥، )١٣(، مجلة البحث العلمى فى التربية. تكنولوجيا التعليم
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 أثـر اسـتخدام الـتعلم االلكترونـي علـى مـستوى التحـصيل الدراسـي          . )٢٠٠٧(خالـد فهـد     ،  الحذيفى -١٥

الملـك   مجلة جامعة . والقدرات العقلية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة   

 .٣٥ -٥) ٣ (٢٠، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، سعود

ــدريس الرياضــيات      " . )٢٠٠٦(محمــد بــن صــنت   ، الحربــي -١٦ ــي لت ــيم اإللكترون مطالــب اســتخدام التعل

مكـة  ،  غير منشورة ،  ، دراسة دكتوراه  "بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين        

 .  أم القرىبجامعة، كلية التربية، المكرمة

 الخبرات المعملية والميدانية فى بـرامج     . )٢٠٠٢ (. خالد خميس ،   عاشور &محمود محمد   ،  حسن -١٧

 المـؤتمر العلمـى الرابـع       .  محاولـة لـربط النظريـة بـالتطبيق        –إعداد المعلـم فـى ضـوء مفهـوم األداء           

 -٢٤،  ١ . دريس الجمعية المصرية للمناهج وطرق الت     . مناهج التعليم فى ضوء مفهوم األداء     ،  عشر

 . دار الضيافة جامعة عين شمس.  يوليو٢٥

 اثر استخدام كـل مـن االنترنـت والحاسـوب فـى تـدريس إلكترونيـات                 . )٢٠٠٦(موفق  ،  الحسناوى -١٨

ــتعلم واتجاهــاتهم نحوهــا      المعهــد التقنــى فــى   :  العــراق . القــدرة الكهربيــة فــى دافعيــة الطلبــة لل

 .هيئة التعليم التقنى، الناصرية

 . دار الفكر، عمان،  مستحدثات تكنولوجيا التعليم فى عصر المعلومات. )٢٠٠٦(وليد ، الحلفاوى -١٩

تــصميم ونــشر مقــرر إلكترونــى فــى تكنولوجيــا التعلــيم فــى ضــوء      ). ٢٠٠٨(حنــان حــسن  ، خليــل -٢٠

 . معــايير جــودة التعلــيم االلكترونــي لتنميــة الجوانــب المعرفيــة واألدائيــة لــدى طــالب كليــة التربيــة    

 .جمهورية مصر العربية. ر غير منشور، جامعة المنصورةرسالة ماجستي

مدى توافر كفايات تكنولوجيـا التعلـيم لـدى أعـضاء هيئـة      ) : "٢٠٠٧(سعد بن عبد الرحمن    ،  الدايل -٢١

 ٩٥-٦٧). ٢ (٧، العلوم التربوية، ، مجلة كليات المعلمين"التدريس بكلية المعلمين بالرياض 
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، القـضايا ،  المفهـوم ،   فى التعليم والتعلـيم االلكترونـي       رؤية جديدة  . )٢٠٠٥(حسن حسين   ،  زيتون -٢٢

 . الدار الصولتية للتربية: الرياض ، التقييم، التخطيط

 تطــوير كفايــات الطــالب المعلمــين بكليــات التربيــة لتلبيــة متطلبــات   . )٢٠٠٥(محمــود ، زيــن الــدين -٢٣

:  القــاهرة . ان جامعــة حلــو. رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة . إعــداد بــرامج الــتعلم عبــر الــشبكات 

 . مصر

 . مكتبة الرشد: الرياض ،  تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني. )٢٠٠٤(أحمد محمد ، سالم -٢٤

ء  أعـضا  لدى اإللكترونية المقررات إعداد كفايات . )٢٠٠٧(.حسن، العمري ؛ مصطفى، السايح -٢٥

. الـسعودية  العربيـة  بالمملكـة  الريـاض  بمدينـة  والرياضـة  البدنيـة  التربيـة  بكليـة  التـدريس  هيئـة 

 ٩٨ -٦٥، )٢(٦المعلمين،  كليات مجلة

 اســتخدام الحاســوب واالنترنــت فــى الميــادين التربيــة  . )٢٠٠٣(فــايز ، الــسرطاوى؛ ســعادة، جــودت -٢٦

 دار الشروق : عمان ، والتعليم

ــد  ، ســـالمة -٢٧ ــافظ محمـ ــد الحـ ــين    . )٢٠٠٣(عبـ ــة التـــدريس فـــى كليـــات المعلمـ كفايـــات أعـــضاء هيئـ

ــة  ــيم ومــدى ممارســتهم لهــا      بالمملكــة العربي ــة المعلمــين  ،  الــسعودية فــى تكنولوجيــا التعل كلي

 بالرياض 

 إعداد برنامج كمبيوتري لتدريب أخـصائى تكنولوجيـا التعلـيم    . )٢٠٠٥(جمال الدين محمد    ،  السيد -٢٨

فـــى نظـــام المـــؤتمرات المرئيـــة    ، wirelessعلـــى مهـــارات توظيـــف وحـــد ة الـــتحكم مـــن بعـــد       

 . مصر. جامعة القاهرة،  غير منشورةر التربوية، رسالة ماجستي معهد الدراسات. المسموعة

 الكفايات الالزمة لمعلم المرحلة الثانوية السـتخدام الكمبيـوتر فـى            . )٢٠٠٦(محمد صغير   ،  السيد -٢٩

، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة       ،  عملية التدريس بمدارس الجمهورية اليمني ومدى توافرها لديـه        

 . جمهورية مصر العربية، ةالقاهر، جامعة الدول العربية
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مــدى تــوافر كفايــات الــتعلم االلكترونــى ومعوقاتهــا وأســاليب تنميتهــا مــن . )٢٠٠٩(منــال ، الــسيف -٣٠

رسـالة ماجـستير غيـر    . وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية فى جامعـة الملـك سـعود    

 . الرياض: جامعة الملك سعود . منشورة

 تنميــة مفــاهيم التعلــيم والــتعلم االلكترونــى ومهاراتــه لــدى  . )٢٠٠٥(. جمــال مــصطفى، الــشرقاوى -٣١

. )٢(٥٨.  جامعـة الزقـازيق    .  كليـة التربيـة    .  مجلة كليـة التربيـة     . طالب كلية التربية بسلطنة عمان    

 .٢٥٣ -٢١٥ . مايو

اتجاهـات المعلمـين والطلبـة نحـو اسـتخدام        :" )٢٠١٠(حـسن، علـي أحمـد     ؛  قسيم محمـد  ،  الشناق -٣٢

 .٨٩ -٥٦. )٢(٢٦، مجلة جامعة دمشق، "ي في المدارس الثانوية األردنيةالتعلم اإللكترون

 مطالــب اســتخدام التعلــيم االلكترونــى فــى تــدريس العلــوم الطبيعيــة     . )١٤٣٠(ناصــر ، الــشهرانى -٣٣

مكـة  ، جامعة أم القرى،  رسالة دكتوراه غير منشورة. بالتعليم العالى من وجهة نظر المختصين 

 .  السعوديةالمملكة العربية، المكرمة

 .العربي الفكر دار : القاهرة. تدريبه-إعداده-كفاياته المعلم. ) ١٩٩٩( أحمد رشدي، طعيمه -٣٤

 درجة امتالك معلمى العلوم للكفايات الحاسوبية ودرجة ممارستهم لها          . )٢٠٠٨(أديب  ،  عباينة -٣٥

مالية الغربية فى مدارس لواء البادية الشمالية ودرجة ممارستهم لها فى مدارس لواء البادية الش           

 . األردن، جامعة آل البيت،  رسالة ماجستير غير منشورة. من وجهة نظرهم

 فاعليـة تـصور مـستقبلى ألدوار معلمـات الغـة العربيـة بالمملكـة                . )٢٠١٠(أمانى حلمى   ،  عبد الحميد  -٣٦

 .  والوقــوف علــى اتجاهــاتهن نحــو تطبيقهــا     . العربيــة الــسعودية طبقــا لمعــايير الجــودة الــشاملة      

-١٢٥، ١٥٧،  الجمعيــة المــصرية للمنــاهج وطــرق التــدريس. ات فــى المنــاهج وطــرق التــدريسدراســ

٢٠٩. 
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، أحمـد ؛  إينـاس أحمـد   ،   العفنـى  ؛  محمـد محمـود   ،   زيـن  ؛  مـصطفى جـودت   ،   صـالح  ؛  محمد،  عبد الحميد  -٣٧

محمـد عبـد   : منظومة التعليم عبـر الـشبكات، تحريـر     ). ٢٠٠٥( صبحى وسالي وديع       ؛  إكرام فاروق 

 .١٦٠ -١١٥. عالم الكتب: قاهرةالحميد، ال

 دار: القـاهرة  ،  االتجاهـات الحديثـة فـى تـدريس العلـوم          . )٢٠٠١(مصطفى عبد السالم    ،  عبد السالم  -٣٨

 .الفكر العربى

 . الفكر دار : عمان ،  إعداد المعلم تنميته وتدريبه. )٢٠٠٥(سهير ،  وحواله؛ مصطفى، عبد السميع -٣٩

 اليمنيـة  بالجمهوريـة  الثانويـة  المرحلـة  فـي  الفيزيـاء  منهج تقويم(٢٠١٢( مصطفى، السميع عبد -٤٠

،  العلميـة للتربيـة  العربيـة  المجلة .والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التكامل مدخل ضوء  في

  ٩٧-٧٠).١  (١، اليمن

 دار البـشرى   : القـاهرة  . تكنولوجيـا التعلـيم والوسـائل التعليميـة        .)١٩٩٧ (محمـد  علـي ،  عبد المـنعم   -٤١

 . والنشرللطباعة

كفايات المعلم وفقاً ألدواره المستقبلية في نظام التعليم اإللكتروني        ). " ٢٠٠٦(نبيل جاد   ،  عزمي -٤٢

 . مارس٢٩-٢٧سلطنة عمان، : المؤتمر الدولي للتعلم من بعد، مسقط". عن بعد 

 . دار الفكر العربى:  القاهرة .  تكنولوجيا التعليم االلكتروني. )٢٠٠٨(عزمي، نبيل جاد  -٤٣

 . دار الكتاب الحديث: القاهرة ،  التعليم عن بعد. )٢٠٠٥(مد أح، العلى -٤٤

 كفايـات الـتعلم االلكترونـي ودرجـة توافرهـا لـدى معلمـى العلـوم بالمرحلـة                   . )٢٠٠٩(على  ،  العمرى -٤٥

الملكـة  ، جامعـة أم القـرى  .  رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة     . الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية   

 .العربية السعودية

دار الفكـر للطباعـة والنـشر    :  عمـان  . استخدام الحاسوب فـى التعلـيم  . )٢٠٠٢(بد الوكيل  ع،  الفار -٤٦

 . والتوزيع
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 .دار الشروق: القاهرة.التدريب،األداء، المفهوم:  الكفايات التدريسية . )٢٠٠٣(سهيلة ، الفتالوى -٤٧

ــسيد   -٤٨ ــنفس االحــصائى وقيــاس العقــل البــشرى    ). ١٩٧٩(. فــؤاد البهــى ال دار  : القــاهرة.٣ط. علــم ال

 . الفكر العربى

 فاعليـــة تــدريس الفيزيـــاء إلكترونيــا عبـــر االنترنــت باســـتخدام    . )٢٠١٣(ســـليمان أحمــد  ، القــادري  -٤٩

مجلـة  ،  برمجية بالكبورد فى تحـصيل المفـاهيم الفيزيائيـة لـدى طلبـة قـسم الفيزيـاء فـى الجامعـة                    

 .  ٢٠١ -١٧٩، )١(٢٥ ، العلوم التربوية

ــة التــدريس فــي جامعــة أم القــرى       " ). ٢٠٠٧(إحــسان محمــد  ، كنــساره -٥٠ مــدى امــتالك أعــضاء هيئ

ــصعوبات التــي يواجهونهــا       ــة ومــدى ممارســتهم لهــا وال مركــز البحــوث  ". للكفايــات التكنولوجي

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى، التربوية والنفسية

تقـى   ورقـة عمـل مقدمـة لمل       .  اسـتخدام التعلـيم االلكترونـي فـى التـدريس          . )١٤٢٩(هـدى   ،  الكنعان -٥١

 .١٤٢٩-٢٥-١٩التعليم االلكتروني األول 

االتجــاه نحــو التعلــيم اإللكترونــي لــدى     ):" ٢٠١٠(وعليــاء عبــد اهللا   ، الجنــدى، زكريــا بــن يحيــى  ، الل -٥٢

مجلـة جامعـة أم     ،  " المملكة العربية الـسعودية    –معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمدينة جدة       

 .وليوي ، )٢(٢ . القرى للعلوم التربوية والنفسية

. تكنولوجيا التعلـيم بـين النظريـة والتطبيـق    ). ٢٠٠٨(وعلياء عبد اهللا الجندي    ،  زكريا بن يحيى  ،  الل -٥٣

 .عالم الكتب: القاهرة

، مناهجنـــا التعليميـــة وتكنولوجيـــا الـــتعلم االلكترونـــي والـــشبكى . )٢٠٠٤(مـــازن، حـــسام محمـــد  -٥٤

دار ،  لمنـاهج وطـرق التـدريس     الجمعيـة المـصرية ل    ،  تكوين المعلم ،  المؤتمر العلمى السادس عشر   

 ).١(،  يوليو٢٣-٢١،  جامعة عين شمس–الضيافة 
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 تجديـــد منظومـــة التعلـــيم الثـــانوى فـــى ضـــوء مفهـــوم التعلـــيم . )٢٠٠٤(نبيـــل عبـــد الخـــالق ، متـــولى -٥٥

 .جامعة الزقازيق،  كلية التربية.  مجلة كلية التربية.  تصور مقترح–االلكتروني 

فعاليـــة برنـــامج فـــى إعـــداد معلـــم الفيزيـــاء قـــائم علـــى الـــتعلم ). ٢٠٠٩(ناهـــد عبـــد الراضـــى ، محمــد  -٥٦

االلكتروني فى تنمية المكون المعرفى ومهارة اتخاذ القرار واالتجـاه نحـو الـتعلم االلكترونـي لـدى           

 . ١٦١-١٩٥،) ٢(١٢. مجلة التربية العلمية. الطالب المعلمين

 .  عوائقه- خصائصه–مفهومه :  التعليم اإللكتروني . )١٤٢٣(عبد اهللا عبد ال عزيز ، الموسى -٥٧

األسـس  : التعليم اإللكتروني )  : ٢٠٠٥(أحمد عبد العزيز ،  والمبارك،  عبد اهللا عبد العزيز   ،  الموسى -٥٨

 مطابع الحميضي : الرياض . والتطبيقات

ــؤمنى -٥٩ ــد ، المـ ــر       . )٢٠٠٨(خالـ ــة نظـ ــن وجهـ ــد مـ ــة أربـ ــى مدينـ ــين فـ ــة للمعلمـ ــات التكنولوجيـ  الكفايـ

 .٧٩-٤٥، )٣٦(، جلة علوم إنسانيةم، المشرفين التربويين

:  القـاهرة    . أسـسه وإجراءاتـه   :  البرنامج التعليمى القـائم الكفايـات        . )١٩٩٧(محمود كامل   ،  الناقة -٦٠

 . مطابع الطوبجى

 تكنولوجيا التعليم االلكتروني فـى تطـوير وتحـديث التعلـيم فـى الـوطن       . )٢٠٠٨(محمد على ،  نصر -٦١

تكنولوجيـا التعلـيم    ،   للجمعية المصرية لتكنولوجيـا التعلـيم      المؤتمر العلمى الحادى عشر   ،  العربى

، الجمعيـة المـصرية لتكنولوجيـا التعلـيم       ،  االلكتروني وتحديات التطوير التربوى فـى الـوطن العربـى         

 .  مارس٢٧ -٢٦، جامعة عين شمس، دار الضيافة

 معلمي)لدى مالتعلي تكنولوجيا مهارات توافر مدى (٢٠١٠) .عباس الكريم عبد سعاد الوائلي، -٦٢

الجامعة  ،متغير عالم في التربية مؤتمر، لها وممارستهم األساسية المرحلة في العربية اللغة

  الهاشمية،األردن



 

 
٣٤٢

 تصور مقترح لتطوير كفايات التعلم االلكترونى الالزمة 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

 :المراجع األجنبية
٦٣- -Awouters, V., Jans, R., & Jans, S. (٢٠٠٩). E-Learning Competencies for 

Teachers in Secondary and Higher Education. International journal: 

emerging technologies in  learning (iJET), l (٢), ISSN:٦٠-٥٨ ,٠٣٨٣-١٨٦٣. 

٦٤- Baran, B. & Caltay. (٢٠٠٦).  "Knowledge management and through 

online communitiesof practice in teacher education. The Turkish 

Online. Journal of educationalTechnology, V. ٥,N. ٥٦-٣٬٣٥. 

٦٥- Bjekic, Dragan; Krnta ,Radojka & Milosevic, Danijela (٢٠١٠).'Teaching 

Education From E- learner To E- Teacher: Master Curriculum ',The 

TurkishOnline Journal of Educational Technology – January, v٩ 

,Issue٢١٢-١٬٢٠٢. 

٦٦- -Bremer, Claudia (٢٠١٠). Fit For E-Learning? Trainings For E-Learning 

Competences 

١ -٦٧studiumdigitale, Goethe-University Frankfurt, Germany.  Published in 

the conference  

٦٨- proceedings of edulearn ٢٠١٠ (www.iated.org/edulearn١٠). 

٦٩- -Birch, P.D.(٢٠٠٢).  " E-Learner Competencies", Computer Attitudes of 

١٠th-Grade   



 

 
 ة التربويمجلة العلوم   ٣٤٣

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

٧٠- Students. Journal of Science Education and Constructivist Classroom 

Environments. Paper presented at the annual conference ,Available At 

:http://www. learning circuit s.org/٢٠٠٢/jul٢٠٠٢/birch.html. 

٧١- Campbell, Nola (٢٠٠١) : "E- teaching ,E- learning and E- education ", A 

Paper to Inform the Development of Education ,  

http,steo://cms.govt/NR/rdonlyresl C١١٣١٥DE -٨٠٤A-٤٨٣١-  AB٧٥-

٣D٤E٧٧DD٨/٠/eteaching.htm  

٧٢- -Davis, N.E, & Roblyer, M. D.(٢٠٠٥).Preparing teachers for the Schools 

that technology built. Evaluation of a program to train competencies the 

standards(٣rdrd.).Eric: Syracuse  University. 

٧٣- Franz , Embacher; Christian , Primetshofer (٢٠١٠). An E-Learning 

Strategy in AcademicPhysics Education١  Faculty of Physics, University 

of Vienna Boltzmanngasse ١٠٩٠ ,٥ Wien, Austria  

٧٤- -Hammond, Darling L. (٢٠٠٦).  Constructing ٢١st Century teacher 

Education. Journal of 

٧٥- Teacher Education, (٢)٥٧, pp ١٥-١ . 

٧٦- Hoskins, Barbara. J (٢٠١٠): 'The Art of E-Teaching" Journal of 

Continuing Higher Education ,v٥٨,n١,p٥٦-٥٣.  

٧٧- -Kalu ,& Ekwueme ,C.O.(٢٠٠٤).Assessment of literacy and Attitude 

towards information  and Communication technology application in 



 

 
٣٤٤

 تصور مقترح لتطوير كفايات التعلم االلكترونى الالزمة 
 لتدريس الفيزياء لدى معلمات المرحلة الثانوية 

 كريمة عبد الاله محمود محمد

science , Technology and Mathematics education.  E- Journal of 

instruction science and Technology,٦٧-٥٦.(١) ٧. 

٧٨- -Kumar, D. & Helgeson, S. (٢٠٠٠). Effect of Gender on Computer-Based 

Chemistry Problem Solving, Electronic. Electronic Journal of Science 

Education, (٤)٤.available at:http://wolfweb . 

unr.edu/homepage/crowther/ejse/kumaretal.html 

٧٩- -Richey R. , Dennes, F.& Foxon, M. (٢٠٠١).Instructional design 

Competencies. New York: The Standards. Clearinghouse on 

information & Technology. Syracuse University.  

٨٠- Sanders, E. S.(٢٠٠١). " E-Learning Competencies", 

Availableat:htt://www.learningcircuits.org/٢٠٠١/mar٢٠٠١/competencies.ht

ml 

٨١- Sonhwa, N.A.(٢٠٠٦).A Delphi study to identify teaching competencies of 

teacher  Education faculty in ٢٠١٥. unpublished doctoral dissertation, the 

west Virginia University ,Syracuse, New York Technology, ٤٥١ ,(٥)١٦-

٤٦١. 

٨٢- Spector, J. M. & Teja, I., D.(٢٠٠١). " Competencies for Online Teaching 

", U.S  Department of Education, ED ٩٩-co-٢٩ ٠٠٠٥ Nov - ٣ Dec ١٩٩٨. ", 

Available At http://www.aare.edu.au/٩٨pap/fis٩٨٠٢٤.htm 



 

 
 ة التربويمجلة العلوم   ٣٤٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

٨٣- –Web ,Heac H. (٢٠٠٧). The E learning Competency Framework for 

Teachers and 

Trainers"AvailableAt:http://www.oph.fi/attachment.asp?/path=١٬٤٣٩٫٣٧٣

٩٫٧٥٥٧٫٣٨٤٠٤٣٨٤٠٥٫٣٨٤١٨ 

٨٤- Williams, F.D. (٢٠٠٦).An examination of competencies roles and 

professional  development needs of community college distance 

education who teach mathematics.  unpublished Doctoral dissertation, 

the Florida state university. 

٨٥- -Yang, Kun-Yuan. & Heh, Jia-Sheng. (٢٠٠٧). The Impact of Internet 

Virtual Physics LaboratoryInstruction on the Achievement in Physics, 

Science Process Skills and Computer Attitudes of ١٠th-Grade Students. 

Journal of Science Education and Technology, ٤٦١-٤٥١ ,(٥)١٦. 

 

 

 

@ @ @ 



at the Eleventh Scientific Conference of the Egyptian Society for 

Technology Education "E-Learning Technology and the Challenges of 

Educational Development in the Arab World"). The Egyptian Society for 

Educational Technology ,Ain Shams University. 

57. Sa`aadah, J. & Al-SarTaawi, F. (2003). Computer and Internet use in the 

fields of education. Amman: Daar Al-Shurooq.  

58. Saalim, A. (2004). Education technology and e-learning. Riyadh: Maktabat 

Al-Rushd. 

59. Salaamah, A. (2003). Competencies of faculty members in teachers 

colleges in Saudi Arabia in education technology and the extent of using it.  

Teachers College, Riyadh. 

60. Tu`aymah, R. (1999). Teacher: Competencies, preparation and training. 

Cairo: Daar Al-Fikr Al-Arabi. 

61. Zayn Al-Deen, M. (2005). Developing competencies of student teachers in 

faculties of education to meet the requirements of the preparation of 

learning programs via networks (Unpublished doctoral dissertation). 

Helwan University, Cairo, Egypt. 

62. Zaytoon, H. (2005). A new vision in education and e-learning: Concept, 

issues, planning and evaluation. Riyadh: Daar Al-Sawlatiyyah li Al-

Tarbiyah.

@    @    @



development of colleges of education philosophy - objectives – 

entrances"). Faculty of Education - Minia University. 

46. Ismaa`eel, Z. (2001). Information technology and the modernization of 

education. Cairo: Aalam Al-Kutub. 

47. Jaabir, A., &Kaazhim, A. (1990). Research methodologies in education and 

psychology. Cairo: Daar Al-NahDHah Al-Arabiyyah. 

48. Jaad, M. (2007). The extent to which faculty members have acquired e-

learning competencies at the University of Baha. Education Technology - 

A Series of Peer Reviewed Studies and Research - The Egyptian Society 

for Educational Technology.2 (17). 

49. Khaleel, H. (2008). Designing and implementation of e-course in learning 

technology in light of the quality of e-learning standards for the 

development of cognitive and performance aspects of students at the 

College of Education (Unpublished master’s thesis). University of 

Mansoura, Egypt. 

50. Kinsaara, M.  (2007). Extent to which faculty members at the University of 

Umm Al-Qura have technological competencies, the extent to which they 

use them and the difficulties they face. Educational and Psychological 

Research Center. Umm Al Qura University, Makkah. 

51. Laal, Z., & Al-Jundi, A. (2008). Education technology between theory and 

practice. Cairo: Aalam Al-Kutub. 

52. Laal, Z., & Al-Jundi, A. (2010). The trend towards e-learning among 

teachers of secondary schools in Jeddah - Saudi Arabia.  Umm al-Qura 

University Journal of Educational and Psychological Science. 2 (2). 

53. Maazin, H. (2004). Educational curricula with e-learning and network 

technology (A working paper presented at The 16th Scientific Conference 

"The Training of  the Teacher"). The Egyptian Society of Curricula and 

Teaching Methods, Ain Shams University, July 21 to 23, (1). 

54. MuHammad, N. (2009). The effectiveness of a  training program for 

physics teachers based on e-learning  for the development of the  cognitive 

component , the decision-making abilities and the trend towards e-learning 

among trainee- teachers. Journal of Scientific Education, 12 (2), 195 – 161. 

55. Mutwalli, N. (2004). Renewal of secondary education system in light of the 

concept of e-learning: A proposal. Journal of the College of Education. 

College Of Education, University Of Zagazig. 

56. NaSr, M. (2008). E-learning technology in the development and 

modernization of education in the Arab world (A working paper presented 



34. Al-Sayyid, J. (2005). Preparation of computerized training program to train 

Educational Technology Specialists in employing wireless skills unit in 

audio-video conferencing system (Unpublished master’s thesis). Institute 

of Educational Studies, University of Cairo, Egypt. 

35. Al-Sayyid, M. (2006). The availability of competencies required for high 

school teachers to use computers in the teaching process in schools of the 

Republic of Yemen (Unpublished master’s thesis). Arab League, Cairo- 

Egypt.

36. Al-Shahrasni, N. (1430). Requirements of the use of e-Learning in teaching 

natural science in higher education from the standpoint of specialists 

(Unpublished doctoral dissertation). Umm Al-Qura University, Makkah. 

37. Al-Shannaaq, Q, & Hasan, A. (2010).  Teachers and students trends 

towards the use of e-learning in Jordan's high schools. Journal of 

Damascus University, 26 (2), 56- 89. 

38. Al-Sharqaawi, J. (2005). The development of education and e-learning 

concepts and skills of the students of the Faculty of Education in the 

Sultanate of Oman. Journal of the College of Education, College of 

Education-Zagazig University 58 (2), 215-253. 

39. Al-Toodari, A. (2004). E-school and modern roles for teachers. Riyadh: 

Maktabat Al-Rushd. 

40. Al-Waa'ili, S. (2010). The availability of education technology skills in 

Arabic language teachers in elementary school and their use of these skills. 

(A working paper presented at "The Conference of Education in a 

Changing World"). Hashemite University, Jordan. 

41. Azmi, N. (2006). Teachers' competences according to the future of their 

roles in distance e-learning system. (International Conference on distance 

learning). Muscat, Oman. 

42. Azmi, N. (2008). E-learning technology. Cairo: Daar Al-Fikr Al-Arabi. 

43. Fu'aad, A. (1979). Statistical psychology and measurement of human mind 

(3rd ed.). Cairo: Daar Al-Fikr Al-Arabi. 

44. Hasan, M. &Aashoor, Kh. (2002). Laboratory and field experiences in 

teacher preparation programs in light of the concept of performance - an 

attempt to link theory and practice (The 14th Scientific Conference 

"Education curricula in light of the concept of performance"). Ain Shams 

University, Eygpt. 

45. Ibraaheem, M. (2004). Development of teacher preparation system in the 

information era, how and why. (Seventh Scientific Conference "The 



and  the trends towards using it. Technical Institute in Nasiriyah, Technical 

Education, Iraq. 

23. Al-Hudhayfi, Kh. (2007). The impact of the use of e-learning on academic 

achievement level and mental abilities and the trend towards science for 

intermediate school students. King Saud University Journal, Educational 

Sciences and Islamic Studies,20(3), 5-35. 

24. Al-Jundi, A. (2005). The efficiency of the coordinating units in developing 

competencies of  using information technology for secondary school 

teachers in the  Kingdom of Saudi Arabia. Educational, Social and 

Humanities Sciences Journal, Umm Al-Qura University 7(1) 71-124. 

25. Al-Juraywi, A. (2010). Evaluating Saudi universities experience in the use 

of e-learning management system (Jusoor) (Unpublished doctoral 

dissertation). Curricula and Teaching Methods, Umm Al Qura University, 

Makkah. 

26. Al-Kan`aan, H. (1429). The use of e-learning in teaching (A working paper 

presented at "The First Forum of E-Learning").  

27. Al-Moosa, A. (1423). E-learning: Concept, characteristics and obstacles. 

(n.p.).

28. Al-Moosa, A., & Al-Mubaarak, A. (2005). E-learning: Foundations and 

applications. Riyadh: MaTaabi` Al-HumayDHi. 

29. Al-Mu'mini, Kh. (2008). Technological competencies for teachers in the 

city of Irbid from the standpoint of educational supervisors. Human 

Sciences Journal, (36), 45-79. 

30. Al-Naaqah, M. (1997). Educational program based on competencies: 

Foundations and procedures. Cairo: MaTaabi` Al-Toobaji. 

31. Al-Qaadiri, S. (2013). The effectiveness of teaching physics electronically 

via the Internet using Blackboard software in the acquisition of physics 

concepts by the students of the Department of Physics at the university. 

Journal of Educational Sciences, 25 (1) 179-201. 

32. Al-SaayiH, M. & Al-Amri, H. (2007). Competencies of electronic courses 

preparation of faculty members of physical education and sports in Riyadh. 

Saudi Arabia. Teachers' Colleges Journal, 6 (2), 65-98. 

33. Al-Sayf, M. (2009). The availability of e-learning competencies, its 

constraints, and the methods of developing them from the perspective of 

faculty members of the College of Education at King Saud University 

(Unpublished master’s thesis). King Saud University, Riyadh. 



11. Al-AHmadi, U. (2008). The effectiveness of e-learning in the achievement 

and maintaining of Social Sciences students at the Faculty of Arts and 

Humanities in Al-Madinah (Unpublished masters' thesis). Taibah 

University, Al-Madinah. 

12. Al-Ali, A. (2005). Distance education. Cairo: Daar Al-Kitaab Al-Hadeeth. 

13. Al-Amri, A. (2009). Competencies of e-learning and the degree of its 

availability in science teachers of the secondary school in Al-Makhwaah 

Province (Unpublished master’s thesis). Umm Al-Qura University, 

Kingdom of Saudi Arabia. 

14. Al-Baaz, M. (2013). The effectiveness of the training program based on 

Web 2 technologies in the development of electronic teaching skills and its 

trend for in-service science teachers. Scientific Education Journal, 16 (2), 

113-160. 

15. Al-Bakl, D. (2010). The impact of using and designing electronic courses 

on students academic achievement (Unpublished master’s thesis). 

University of Menoufia, Egypt. 

16. Al-Daayil, S. (2007). The availability of learning technology competencies 

in Teachers' College faculty members in Riyadh. Journal of Teachers 

Colleges, Educational Sciences, 7 (2). 67-95. 

17. Al-Faar, A. (2002). Computer use in education. Amman: Daar Al-Fikr for 

Printing, Publishing and Distribution. 

18. Al-Fatlaawi, S. (2003). Teaching competencies: Concept, training and 

performance. Cairo: Daar Al-Shurooq. 

19. Al-Hadeedi, N., Al-Jazzaar, A. & Al-Saffi, A. (2012). E-learning designing 

via the web in the light of employing Maraasi of learning standards and its 

effectiveness in developing performing aspects of the electronic courses 

management competencies for graduate students specialized in education 

technology. Scientific Research in Education Journal, (13), 925-952. 

20. Al-Halafaawi, W. (2006). Education technology innovations in the 

information era. Amman: Daar Al-Fikr. 

21. Al-Harbi, M. (2006). The requirements of the use of e-learning to teach 

mathematics at the secondary school from the perspective of practitioners 

and specialists (Unpublished doctoral dissertation). Faculty of Education, 

Umm Al-Qura University, Makkah. 

22. Al-Hasnaawi, M. (2006). The effect of using the Internet and computers in 

teaching electronics of electrical power on students' motivation to learn 



List of References:

1. AalMuHayyaa, A. (2008). The impact of  thecond-generation use of e-

learning on collaborative learning skills of Teachers College students in 

Abha(Unpublished doctoral dissertation). College of Education- Umm Al 

Qura University, Makkah. 

2. Abaaynah, A. (2008). the extent to which science teachers, from their point 

of view, have computer competencies and use them in the schools of 

Liwaa' Al-Baadiyah Al-Shamaaliyyahwa Al-Shamaaliyyah al-

gharbiyyah(Unpublished master’s thesis).  Al-Bayt University, Jordan. 

3. AbdulHameed, A. (2010). The effectiveness of a future vision of the roles 

of Arabic Language female teachers in Saudi Arabia, according to the 

criteria of quality assurance. An appreciation of their tendency to apply 

them. Studies in curriculum and teaching methods, Egyptian Society of 

curricula and teaching methods, 157, 125- 209. 

4. AbdulHameed, M., SaaliH, M., Zayn, M., Al-Afni, I., AHmad, I., &SubHi, 

S. (2005). Education via networks system. M. AbdulHameed (Ed.). Cairo: 

Aalam Al-Kutub. 

5. AbdulMun`im, A. (1997). Education technology and teaching aids. Cairo: 

Daar Al-Bushra for Printing and Publishing. 

6. AbdulSalaam, M. (2001). Recent trends in teaching science. Cairo: Daar 

Al-Fikr Al-Arabi. 

7. AbdulSamee`, M. (2012). Evaluation of secondary school physics 

curriculum in the Republic of Yemen in light of  the introduction to 

integration of science, technology and society. Arab Journal of Scientific 

Educational, 1(1), 70-97. 

8. AbdulSamee`, M., &Hawaalah, S. (2005). Teacher's development, 

preparation and training. Amman: Daar Al-Fikr. 

9. Abu Haraam, I., & Al-Shirbeeni, Gh. (2013). A conceived  proposal to 

activate e-learning at the faculty of Arts and faculty of Education for Girls 

in Abha at King Khalid University in light of the evaluation of the actual 

use of e-learning from the perspective of students and faculty members. 

College of Education, King Khalid University. 

10. Abu Shaamah, M. (2011). The impact of the interaction between self-

questioning strategy and levels of information processing in the 

development of reading comprehension levels of physics texts and the 

trend towards studying them for first year secondary school students. 

Journal of the Faculty of Education in Mansoura, 2 (77), 74-141. 



A Proposal for the Development of E-Learning Competencies Necessary for 

Teaching Physics for Secondary School Teachers 

Dr. Kareemah Abdullah MaHmoodMuHammad 

Assistant Professor Department ofCurricula and Teaching Methods  

College of Education King Khalid University  

Abstract: 

The present study aims to present a proposal to improve e-learning 

competencies necessary for teaching physics for secondary school female 

teachers. The study uses the analytical descriptive method in collecting data. The 

study population consists of (70) secondary school physics female teachers in 

public schools affiliated to the General Directorate of Education in Abha in the 

first semester of the academic year 1435\1436. A random sample of (26) female 

teachers is chosen. The study tools are the achievement test, theobservation 

checklist,and measurement of direction.  

The results of study reveal that there are (110) necessary e- learning 

competencies for teaching  physics  for secondary school female teachers They 

also reveal the low level of physics female teachers in e- learning competencies 

(cognitive- skill- affective) which is not at the  required competency level rated 

at(75%). In light of these results, the study suggests a proposal for a training 

program for the development of e- learning competencies necessary for teaching 

physics.

Key words:e-learning, competencies, teachers of physic
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  في البيئة التعليمية من وجهة نظرواقع دمج التعلم اإللكتروني
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 :ملخص البحث

الل االبتكــارات الحديثــة تعتبـر تقنيــة المعلومــات واالتــصاالت العمــود الفقــري للـتعلم اإللكترونــي مــن خــ  
 :٥لقد سعى البحث إلى اإلجابة عـن الـسؤال  . والمستمرة التي لها مساهمات متنوعة في تعزيز بيئات التعلم  

ــرئيس ــي    مــا : ال طــالب (خريجــي الثانويــة  وجهــة نظــر  البيئــة التعليميــة مــن   فــي واقــع دمــج الــتعلم اإللكترون
ــذين يدرســون فــي ) وطالبــات القــرن الحــادي   المجمعــة باعتبــاره أحــد مهــارات    بجامعــة الــسنة التحــضيرية ال

، وكــان عــدد الطــالب والطالبــات علــى   )٥٤١(وشــمل مجتمــع البحــث جميــع الطــالب والطالبــات    والعــشرين؟ 
ــوالي  ــامعي          ) ١٦٩(، )٣٧٢(التـ ــام الجـ ــن العـ ــصل األول مـ ــة الفـ ــي بدايـ ــضرية فـ ــسنة التحـ ــي الـ ــوا فـ ــذين درسـ والـ
ــصالحة للتحليــل     ه، وتــم اســتخدام االســتبانة لجمــع   ١٤٣٣/١٤٣٤ ــات، وكــان عــدد االســتبانات ال ) ٤٥٤( البيان
واستخُدم المـنهج الكمـي التحليلـي لمعرفـة المتوسـطات            . تمثل الطالبات ) ١٦٧(تمثل الطالب، و  ) ٢٧٨(منها

لمعرفـــة إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين   ) ت(الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة، واختبـــار  
نحو المقررات  األكثر دمجـاً للـتعلم اإللكترونـي، واسـتخدام            ) الطالب والطالبات (البحث  متوسطات مجتمع   

ــتعلم اإللكترونـــي    ــالب والطالبـــات الـ ــين والمعلمـــات للـــتعلم      فـــي الطـ ــة التعليميـــة، واســـتخدام المعلمـ  البيئـ
لنتــائج أن اإللكترونــي فــي البيئــة التعليميــة، ودمــج الــتعلم اإللكترونــي فــي أنــشطة دروس المحتــوى، وأكــدت ا  

هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطالبات؛ ولكن بـصورة عامـة تؤكـد النتـائج أن هنـاك ضـعف فـي دمـج           
أو اســتخدامها بواســطة المعلمــين والمعلمــات، والطــالب . الــتعلم اإللكترونــي فــي المقــررات كــل علــى حــدة

تعتبــر مــن مقومــات القــرن الحــادي  والطالبــات فــي بيئــات الــتعلم، أو دمجهــا فــي أنــشطة المحتــوى، وبمــا أنهــا    
والعــشرين يفتــرض أن تــسعى وزارة التعلــيم وإدارة المــدارس لتبنــي اســتراتيجية واضــحة تحــث المعلمــين       
والمعلمات والطالب والطالبات على اكتـساب مهـارات الـتعلم اإللكترونـي بواسـطة ورش العمـل المتنوعـة                   

األعمــال وتمكــنهم مــن المنافــسة فــي ضـــوء      والتــدريب؛ لــضمان المخرجــات التــي تحقــق متطلبــات بيئــات        
 .   المتغيرات المتنوعة

 مهـــارات القـــرن الحـــادي والعـــشرين، الـــتعلم اإللكترونـــي، تقنيـــة المعلومـــات        :الكلمـــات المفتاحيـــة 
 .واالتصاالت، الدمج

 



 

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٥٧

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :مقدمة
 ، مـن التركيـز علـى الجانـب الـصناعي          ينإن التحوالت التي تمت في أواخر القرن العشر       

إلـــى التركيـــز علـــى المعلومـــات قـــادت  فـــي تـــشكيل المجتمـــع؛ اً رئيـــساً مـــؤثركـــانالـــذي و

ــا   ــا وتبادلهـ ــاءوتطويرهـ ــارفلبنـ ــة المعـ ــات     المتنوعـ ــة المعلومـ ــتخدام تقنيـ ــالل اسـ ــن خـ  مـ

 فـــي جميـــع ين مجتمـــع جديـــد يعتمـــد علـــى المعرفـــة فـــي تكـــوت ســـاهمالتـــيواالتـــصاالت 

ــه ــة     أنBellanca) ٢٠١٠(وذكــر بالنكــا  . قطاعات  االبتكــارات الــسريعة والمتنوعــة فــي تقني

المعلومات واالتـصاالت وخـصوصاً مـع بدايـة العقـد األخيـر مـن القـرن الماضـي وبدايـة القـرن                       

ي فإن المجتمـع يحتـاج      وبالتالأثرت على جميع القطاعات في المجتمع،       الحادي والعشرين   

صـياغة وتكـوين     فـي تغيرات التي تقودها تقنية المعلومـات واالتـصاالت      مإلى مواكبة هذه ال   

ساهمت تقنية المعلومات واالتصاالت في دعم التعلم اإللكترونـي وأصـبح           . ثقافته الجديدة 

ــة    هأكــدأحــد تطبيقاتهــا، وهــذا مــا      Pacific) ٢٠١٠( مركــز الباســفيك للــسياسات البحثي

Policy Research Center لهـا دوراً إيجابيـاً فـي تعزيـز     ن تقنيـة المعلومـات واالتـصاالت    إ 

تـريلنج وفـادل   بيئات التعلم؛ وهذا يتوافق مـع مـا ذكـره     الذي أثر جلياً في    التعلم اإللكتروني 

)٢٠٠٩ (Trilling and Fadel لكترونـي جـزء أسـاس مـن تطـوير التعلـيم فـي         أن الـتعلم اإل

العــشرين، ويجــب أن يركــز علــى أهــداف الــتعلم التــي يــسعى الطــالب إلــى    القــرن الحــادي و

ومواكبة المعلمين للمتغيرات التي تدعم بيئات التعلم والتكيف معها ودمجهـا   . تحقيقها

 التعلم، وبالتالي فإن من متطلبات نجاح التدريس في هذا القرن اسـتخدام أدوات              اتفي بيئ 

 وإدارة نظـــم الـــتعلم  ، المعلومـــات المتنوعـــة لكترونـــي المتنوعـــة مثـــل مـــصادر   الـــتعلم اإل

لكترونيــاً فيمــا بيــنهم، ومــع  إ ومقــاطع الفيــديو التــي تــدعم تفاعــل المتعلمــين   ،لكترونــياإل

سهم فــي مناقــشة المعلومــات وتبــادل األفكــار  تــ التــيالمعلمــين والخبــراء والمتخصــصين  

  التعلـيم يـة    التفكيـر الناقـد وتكـوين رؤيـة علميـة فـي حـل المـشكالت               وتعزيز واسـتخدام    
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 بيئـات   ويمثـل هـذا التطـور التقنـي ضـغوطاً للتغييـر علـى             للوصول إلى نتائج قيمـة مـن الـتعلم؛          

الــــتعلم التقليديــــة لمواكبتــــه ويتطلــــب لمواجهتــــه تلبيــــة احتياجاتهــــا مــــن أدوات الـــتعلم  

 التغلــب علــى التحــديات التــي تواجههــا،  يــتم وبالتــالي؛ تكــون أكثــر مرونــةحتــىلكترونــي اإل

لكترونـي المتنوعـة     التعلم اإل  ت من حياة الفرد اليومية باستخدام أدوا      اًتعلم جزء  ال ليصبح

ن البيئـة  كِّـ أن التعلم اإللكترونـي يمُ Zucker ) ٢٠٠٨(ذكر زكر .  التي تدعم تنفيذ أنشطته

نعكس إيجابــاً علــى المتعلمــين نحــو تــ والتــيالتعليميــة مــن التغييــر وزيــادة قيمتهــا العلميــة 

 ويرغـب المجتمـع الوصـول إليـه نحـو تطـوير قيمتهـا العلميـة           ،ذي يقـصده  التوجه الصحيح  الـ    

 ,Fletcher) ٢٠٠٧(وأكـد فليتـشر وتوبيـاس ووشـير     . الذي ينعكس إيجاباً على المتعلمين

Tobias, and Wisher      ــصادر المعلومـــات ــدد مـ ــي يحـ ــصف الدراسـ ــي الـ ــم فـ   أن المعلـ

اركي لحـــث المتعلمـــين علـــى  اإللكترونيـــة واســـتخدامها للـــتعلم الفـــردي أو الـــتعلم التـــش  

معالجــة المعلومــات المتنوعــة وتنميــة التفكيــر الناقــد والعمــل علــى معالجــة المعلومــات         

 .  وتكوين معارف جديدة

أن الـــتعلم اإللكترونـــي يـــشجع علـــى التفاعـــل، والمناقـــشة   Amin) ٢٠١٣ ( أمـــينورأى

 مخرجــات عــداد المــشاريع واإلبــداع، وخلــق طــرق جديــدة تــدعمإوالــتعلم التــشاركي فــي 

باإلضـافة إلـى ذلـك أشـارت الجمعيـة          . التعلم بقوة من حيث األصالة في التعامل مـع العـالم          

 International Society for Technology in) ٢٠٠٧ ,ISTE(العالمية لتقنيـات التعلـيم   

Education        إلى ضرورة أن توفر البيئة التعليمية الفرص للمتعلمـين والمعلمـين السـتخدام 

وتمكــنهم مــن التواصــل    المهمــة فــي المدرســة وخارجهــا لألغــراضلكترونــي الــتعلم اإل

. والتعلم، والتبادل والتشارك في المعلومات والمعارف والبناء والتفكير وحل المشكالت         

ويتيح للمعلم والمـتعلم فرصـة اكتـشاف معلومـات ومعـارف المـنهج والتعامـل معهـا مـن                    
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دة فــي ضــوء متطلبــات القــرن الحــادي    جوانــب متعــددة تعــزز كيفيــة بنــاء المعــارف الجديــ    

ــادل  .  والعـــشرين ــرلنج وفـ ــر تـ ــادي   Trilling and Fadel) ٢٠٠٩(وذكـ ــرن الحـ  أن القـ

والعـشرين مــن متطلباتـه إعــداد المخرجـات التــي تعمـل بمعــارف ومهـارات عاليــة اإلعــداد،      

 .واستخدام قوة العقل والتفكير في أعمالهم اليومية

 

@      @      @ 
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 :ثالبحمشكلة 
، ويكمــن دوره لكترونــي تقنيــة المعلومــات واالتــصاالت العمــود الفقــري للــتعلم اإل  تعــد

الــتعلم   عنــدما يــتم التركيــز علــى كيفيــة دمــج ، وبخاصــة الــتعلماتفــي تعزيــز بيئــ يجــابياإل

 Schrum and) ٢٠٠٩( ستـشرم ولـيفن   وبناءً على ذلك، أكـد .  البيئاتتلكلكتروني في اإل

Levin ن دور ون والمعلمــورن الحــادي والعــشرين أن يفهــم المتعلمــ   أن مــن متطلبــات القــ

 والتعليميــة باعتبــاره أحــد مهــارات هــذه لكترونــي وأهميتــه فــي الجوانــب التربويــةالــتعلم اإل

ــتعلم فــي القــرن الحــادي والعــشرين دمــج     اتأن مــن مقومــات نجــاح بيئــ  وذكــرا . األلفيــة  ال

 اســتراتيجيات جديـدة فــي الــتعلم  أنــشطة الـتعلم المتنوعــة، وتبنـي  لكترونــي فـي  الـتعلم اإل 

 وتبـادل  ،الـتعلم التـشاركي  والتدريس متوافقة مع أدوات التعلم اإللكتروني من خالل تبني    

وبنــاء  ، حــل المــشكالت تــساهم فــي  مــن مــصادر متنوعــة   يهــا والحــصول عل،المعلومــات

 .هالتحسين مخرجات بتكارالتفكير الناقد واإلبداع واال

) ٢٠١٣(م ومـشروع الملـك عبـداهللا لتطـوير التعلـيم العـام              عملت وزارة التربية والتعلي   

 أكدت فيها على أهمية تـوفير التقنيـة لـدعم    ،عداد استراتيجية لتطوير التعليم العامإعلى  

بيئات التعلم، وتأمين مصادر المعلومـات المتنوعـة التـي تلبـي متطلبـات المتعلمـين التـي لهـا                

إعـداد البيئـة    و  ،لمحتـوى اإللكترونـي للمتعلمـين     والعمل على توفير ا   ،  ثراء المحتوى إدور في   

 المعلمـين   قـدرة  ، ومـن ضـمنها    التعليمية المتوافقة مع متطلبـات القـرن الحـادي والعـشرين          

 . على دمج التعلم اإللكترونيوالمتعلمين 

يتـيح الفـرص المتنوعـة التـي تمثـل      لكترونـي  اإلأن الـتعلم    Fessler) ٢٠١١( فيسلروأكد

الفـرص التـي    تلـك   التفكير في كيفيـة اسـتخدام       لتعلم، ويتطلب ذلك    ضغوطاً على بيئات ا   

عـــدادهم لمواجهـــة  إ والتركيـــز علـــى  ،لمتعلمـــينا  وتعزيـــز الـــتعلم لـــدى   إلتاحـــة؛قـــدمهاي
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 التعلم اإللكترونـي  كما يجب على المعلم أن يستخدم        ، في هذا العصر   المتغيرات الحديثة 

 .  مبدرجة عالية تحقق تطلعات ومتطلبات ورغبات المتعل

ستطيع أن ي التعلم اإللكتروني أن Trilling and Fadel )  ٢٠٠٩(وأكد تريلنج وفيدل 

 للمتعلمــين تــدعم تطــورهم أثنــاء العمليــة التعليميــة فــي المدرســة أو قيمَّــةقــدم مميــزات ي

وذكـرا أن  .  باعتبارهـا إحـدى مهارتـه    لتحقيـق متطلبـات القـرن الواحـد والعـشرين       ؛خارجها

منهجيـة  ل اً بـسالسة ووفقـ    التعلم اإللكترونـي  قائق أوضحت أن دمج      قدم ح   العلمي البحث

 . التعلم لدى المتعلمين يؤدي إلى تعزيز المحتوىفيعلمية 

لكترونـي فـي بيئـات     الـتعلم اإل دمـج  أن األدبيـات تحـث علـى         Amin) ٢٠١٣(ذكر أمين   و 

ــدريس      ــتعلم والت ــى ال ــأثيره اإليجــابي عل ــتعلم نظــراً لت ــي ومــاكين و  أ  و،ال جــاكس كــد كيل

)٢٠٠٩ (Kelly, McCain and Jukes    أدوات الـتعلم االلكترونـي   على ضـرورة دمـج أحـدث 

  أنـه  أثنـاء العمليـة التعليميـة، كمـا    المتعلمـين في أساليب التعلم لغرض زيادة الخبرات لدى        

لثانويــة لغــرض ربطهــا بالعــالم خــارج     بالمــدارس ا دمج فــي الــتعلم والتــدريس   يــيجــب أن 

بالـسنة التحـضيرية فـي جامعـة        ) ه١٤٣٠( الجمعـة    اهأجـر ث الـذي    كما خلص البح   .هاأسوار

٪ مــن الطــالب ٨٣ إلــى أنلكترونــي الملــك ســعود لقيــاس مــستوى تقبــل الطــالب للــتعلم اإل

مـتالك مهـارات اسـتخدام    اللحاقهم بالجامعـات  إيؤكدون على أهمية تأهيل الطالب قبل      

لكتروني التي تـدعم   التعلم اإل الشبكة العالمية للمعلومات والتعامل مع أدوات وتطبيقات        

   .مستقبل التعلم لدى الطالب

وفي ضوء ما سبق وبناءً على األدبيات التي تؤكـد علـى أهميـة دمـج الـتعلم اإللكترونـي                    

 القرن  تطبيقات تقنية المعلومات واالتصاالت وأحد مهارات      التعلم باعتباره أحد     اتفي بيئ 

واقـع دمـج   مـا  :  السؤال الـرئيس عنابة   في اإلج  البحثتكمن مشكلة   ،  الحادي والعشرين 
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) طـالب وطالبـات  (خريجـي الثانويـة   وجهـة نظـر   البيئـة التعليميـة مـن       فـي   التعلم اإللكتروني   

ــذين يدرســون فــي   ــسنة التحــضيرية ال ــاره أحــد مهــارات     ال القــرن  بجامعــة المجمعــة باعتب

 الحادي والعشرين؟ 

 :البحثأسئلة 
  الفرعيــة األســئلةخــالل اإلجابــة عــنعــن الــسؤال الــرئيس مــن  لإلجابــة البحــث ىســع

 :اآلتية

 البيئــة التعليميــة مــن فــي األكثــر دمجــاً للــتعلم اإللكترونــي  الدراســيةمــا المقــررات  .١

 ؟) طالب وطالبات(خريجي الثانوية وجهه نظر 

 فـي البيئـة    اإللكترونـي للـتعلم ) طـالب وطالبـات  (خريجي الثانوية ما درجة استخدام    .٢

  ؟التعليمية

 في البيئة التعليمية من     لتعلم اإللكتروني ل اتالمعلمين و المعلم مما درجة استخدا   .٣

 ؟) طالب وطالبات(وجهة نظر خريجي الثانوية 

الــدروس  ( محتــوى المقــرر الدراســي  أنــشطةمــا درجــة دمــج الــتعلم اإللكترونــي فــي   .٤

 ؟) طالب وطالبات(في البيئة التعليمية من وجهة نظر خريجي الثانوية ) والوحدات

طـالب  ( متوسطات إجابـة خريجـي الثانويـة         ق ذات داللة إحصائية بين    هل يوجد فرو   .٥

، األكثـر دمجـاً للـتعلم اإللكترونـي     الدراسيةالمقررات   نحوعلى االستبانة) وطالبات

والطالبات في البيئة التعليميـة، واسـتخدامه بواسـطة        الطالبواستخدامه بواسطة   

  المقــررات محتــوى أنــشطة ودمجــه فــيالمعلمــين والمعلمــات فــي البيئــة التعليميــة، 

 ؟وفقاً لمتغير الجنس) ٠٬٠٥(ة عند مستوى داللة إحصائية الدراسي

 :البحثأهداف 
 : إلى تحقيق األهداف اآلتيةالبحث سعى
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وجهــة نظــر البيئــة التعليميــة مــن  فــي التعــرف علــى واقــع دمــج الــتعلم اإللكترونــي    .١

 بجامعــة حــضيرية الــسنة التالــذين يدرســون فــي) طــالب وطالبــات(خريجــي الثانويــة 

 .القرن الحادي والعشرينالمجمعة باعتباره أحد مهارات 

 .في البيئة التعليميةاإللكتروني األكثر دمجاً للتعلم  الدراسية المقررات معرفة .٢

لــتعلم اإللكترونــي فــي  ل) طــالب وطالبــات(خريجــي الثانويــة معرفــة مــدى اســتخدم   .٣

 .البيئة التعليمية

ــ   .٤ ــتخدام المعلمـ ــة اسـ ــة درجـ ــ وينمعرفـ ــي   ات لالمعلمـ ــي فـ ــتعلم اإللكترونـ ــة لـ البيئـ

 .)طالب وطالبات(التعليمية من وجهة نظر خريجي الثانوية 

ة مـن    الدراسـي  اتمحتـوى المقـرر   أنـشطة   معرفة درجة دمج التعلم اإللكتروني في        .٥

 .في البيئة التعليمية) طالب وطالبات(وجهة نظر خريجي الثانوية 

فــي ) طــالب وطالبــات (الثانويــة متوســطات درجــات خريجــي   معرفــة الفــروق بــين    .٦

، األكثـر دمجـاً للـتعلم اإللكترونـي     الدراسـية المقـررات    نحـو اإلجابة على االسـتبانة 

واستخدامه بواسـطة   ،  والطالبات في البيئة التعليمية    الطالبواستخدامه بواسطة   

  المقــررات محتــوى أنــشطة ودمجــه فــيالمعلمــين والمعلمــات فــي البيئــة التعليميــة،

 . ةالدراسي

 :البحثأهمية 

يعــد الــتعلم اإللكترونــي أحــد تطبيقــات تقنيــة المعلومــات واإلتــصاالت، ومــن مهــارات     

 :القرن العشرين التي أكدتها األدبيات، وبالتالي يسهم هذا البحث فيما يلي

معرفة رأي المتعلمين لما يمثله مـن أهميـة نحـو دمـج الـتعلم اإللكترونـي فـي بيئـات                      .١

 .  القوة والضعف التي يمكن تعزيزها وعالجهاالتعلم من ناحية تحديد نقاط
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تسعى النتائج إلى تقديم تصور عن الوضع الحالي لواقع دمج التعلم اإللكترونـي فـي                .٢

 .  بيئات التعلم

قد تساعد نتائج البحث المـسؤولين علـى تطـوير المنـاهج فـي اختيـار أدوات الـتعلم                    .٣

 . جاإللكتروني واالستراتيجيات المناسبة لدمجها في المناه

من الممكن أن ترشد النتائج متخذي القرار إلى إعادة تطوير بيئات التعلم التقليدية     .٤

 . في ضوء التطور المستمر في أدوات التعلم اإللكترونية

قــد تتــيح نتــائج البحــث تحديــد جوانــب الــضعف لــدى المعلمــين والمعلمــات فــي دمــج   .٥

عدادهم في اسـتخدام    التعلم اإللكتروني، وإعداد برامج تدريبية تطويرية تسعى إل       

 .أدوات التعلم اإللكتروني لمواكبة مهارات القرن الحادي والعشرين

 :البحثمصطلحات 
عبــارة عــن ثــالث مجموعــات مــن المهــارات       :والعــشرين مهــارات القــرن الحــادي   

المطلوبة فـي القـرن الحـادي والعـشرين التـي يجـب أن تكـون مـن ضـمن محتـوى المقـررات               

مهارات الـتعلم واالبتكـار، ومهـارات تقنيـة         :  هذه المهارات  باختالف التخصصات، وتشمل  

ــات ــالتعلم اإللكترونـــي  المعلومـ ــا بـ ــصاالت وتطبيقاتهـ ــة للعمـــل   واالتـ ــارات المطلوبـ ، والمهـ

  .  )٢٠٠٩ ,Trilling and Fadel( ومتطلبات الحياة

ــتعلم اإللكترونــي  ــتعلم مــن خــالل اســتخدام تطبيقــات تقنيــة      :ال  مــساعدة ودعــم ال

وتعــرف  ).١٥ .P ,٢٠١١ ,Pachler and Daly(واالتــصاالت فــي بيئــات الــتعلم المعلومــات 

: إلتــصاالت تــشملالكترونيــة مرتكــزة علــى تقنيــة المعلومــات و  إبأنهــا تطبيقــات : جرائيــاًإ

إدارة نظــم الــتعلم اإللكترونيــة، ومــصادر المعلومــات اإللكترونيــة، واليوتيــوب، والمنتــديات    

 .لكترونية التي تدعم المحتوىوالروابط اإلاإللكترونية التي تدعم النقاش، 
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 تـستخدم فـي نقـل ومعالجـة          متنوعـة  لكترونيةإأدوات   :تقنية المعلومات واالتصاالت  

وتخــزين المعلومــات، وتــشمل جميــع أدوات االتــصاالت اإللكترونيــة والحاســوبية، وبــرامج   

 ).٢٠١٠ ,Perron, Taylor, Glass, and Margerum-Leys(التطبيقات اإللكترونية 

د التقنيــة المناســبة واالســتراتيجيات المــستمدة مــن     يــيقــصد بــه عمليــة تحد   :الــدمج

نظريـــات الـــتعلم الـــالزم لتطبيقهـــا والجمـــع بينهمـــا، والتـــي تكـــون أكثـــر اســـتجابة لتلبيـــة   

 ,Roblyer and Doering(االحتياجـات والمـشكالت التعليميـة والمـساهمة فـي حلهـا       

٢٠١٣, P. ــاً ). ٦  لكترونيــة واســتراتيجيات الــتعلم إالجمــع بــين أدوات   بأنــه ويعــرف إجرائي

 . لكي تكون وحدة واحدة لتعزيز التعلم في البيئة التعليميةالمناسبة

عبــارة عــن المكــان والمــساحة التــي تمثلهــا المدرســة التــي تــضم        : البيئــة التعليميــة 

الـــصفوف الدراســـية والمكتبـــة، ومرتبطـــة مـــع تقنيـــة المعلومـــات واالتـــصاالت التـــي تـــدعم  

 The Partnership for(. المعلمين والمتعلمين لتحقيق مهارات القرن الحادي والعشرين

٢١st century skills & American Association of College of Teacher 

Education, بأنها الصف الثالث ثانوي الـذي يـستخدم فيـه أدوات    :  وتعرف إجرائياً  .(٢٠١٠

سي ودمجها فـي المـنهج، والتواصـل بـين عناصـر العمليـة              في الصف الدرا  لكتروني  اإلالتعلم  

 .  التعليمية خارج المدرسة لتعزيز التعلم والتدريس

 :حدود البحث
تــم تطبيــق البحــث فــي الــسنة التحــضيرية بجامعــة المجمعــة بمحافظــة المجمعــة     .١

ــرئيس ( ــر الـ ــة    )المقـ ــي المرحلـ ــارهم خريجـ ــات باعتبـ ــع الطـــالب والطالبـ ــى جميـ ، علـ

 .الثانوية

يق البحث في األسبوع الثالث من الفصل الدراسي األول من العام الجـامعي        تم تطب  .٢

 .ه١٤٣٣/١٤٣٤
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 :أدبيات البحث
يعتبر التعلم اإللكتروني أحد تطبيقات تقنية المعلومـات واالتـصاالت، وإتقـان مهاراتـه            

أصــبحت ضــرورية باعتبــاره أحــد مهــارات القــرن الحــادي والعــشرين، وأصــبح دمجــه مطلبــاً      

 تعزيـــز الـــتعلم والتـــدريس مـــن خـــالل الحـــصول علـــى المعلومـــات والمعـــارف  جوهريـــاً فـــي

المتنوعــة إلثــراء المحتــوى الدراســي، وإتاحــة فرصــة المناقــشات اإللكترونيــة بــين عناصــر       

العملية التعليمية من أجل تكوين الفكر الناقد واإلبداع، وبناء المعارف الجديدة المرشدة           

 ذلــك شــملت أدبيــات البحــث عــدداً مــن العناصــر    وفــي ضــوء. للهــدف أو األهــداف المطلوبــة 

 :اآلتية

 .التعلم اإللكتروني باعتباره أحد مهارات القرن الحادي والعشرين .١

 .لكتروني في المنهجدمج التعلم اإل .٢

 .لكتروني بواسطة المتعلميندمج التعلم اإل .٣

 .لكتروني بالبيئة التعليميةدمج التعلم اإل .٤

 .نيلكترودور المعلم في دمج التعلم اإل .٥

 : القرن الحادي والعشرينمهارات باعتباره أحد التعلم اإللكتروني :أوالً
ذكــرت الجمعيــة العالميــة للتقنيــات التربويــة، والــشراكة مــن أجــل مهــارات القــرن          

ــدة      ــات المتحـ ــة بالواليـ ــات التربويـ ــة إدارة التقنيـ ــشرين، وجمعيـ ــادي والعـ   ) ٢٠٠٩(الحـ

International Society for Technology in Education (ISTE), Partnership for 

٢١st Century Skills, and  The state Educational Technology Directors 

Association (SETDA).  من أهم متطلبات بيئات الـتعلم فـي الوقـت الحـالي تطبيـق       أن

ــا تمثلـــه مـــن قـــوة وأهميـــة فـــي الـــتعلم، ويجـــب   ؛واســـتخدام أدوات الـــتعلم اإللكترونـــي  لمـ

 لما يترتب على ذلك من دعم ألهـداف الـتعلم، واسـتمرار             ؛يقها بطريقة شاملة وهادفة   تطب
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ــق مهـــارات القـــرن الحـــادي          ــدريس، ومـــساهمتها فـــي تطبيـ ــوير عمليتـــي الـــتعلم والتـ لتطـ

 International) ٢٠٠٧ ,ISTE( وأكـدت الجمعيـة العالميـة للتقنيـات التربويـة      . والعـشرين 

Society for Technology in Education   على ضرورة أن توفر البيئة التعليميـة الفـرص 

 المهمـــة فـــي المدرســـة لألغـــراضللمتعلمـــين والمعلمـــين الســـتخدام الـــتعلم اإللكترونـــي 

وتمكنهم من التواصل والتعلم، والتبادل والتـشارك فـي المعلومـات والمعـارف      وخارجها

اف معلومــات ويتــيح للمعلــم والمــتعلم فرصــة اكتــش. والبنــاء والتفكيــر وحــل المــشكالت

ومعارف المنهج، والتعامل معها من جوانب متعـددة تعـزز كيفيـة بنـاء المعـارف الجديـدة             

 Schrum and) ٢٠٠٩( ستـشرم ولـيفن   أكـد . في ضوء متطلبات القرن الحادي والعـشرين 

Levin     ن دور ون والمعلمــوأن مــن متطلبــات القــرن الحــادي والعــشرين أن يفهــم المتعلمــ

أن من مقومـات نجـاح   وذكرا  .  والتعليميةيته في الجوانب التربويةلكتروني وأهمالتعلم اإل

أنــشطة الــتعلم لكترونــي فــي  الــتعلم فــي القــرن الحــادي والعــشرين دمــج الــتعلم اإل  اتبيئــ

المتنوعــة، وتبنــي اســتراتيجيات جديــدة فــي الــتعلم والتــدريس متوافقــة مــع أدوات الــتعلم   

ــتعلم التــشاركي وت اإللكترونــي مــن خــالل تبنــي    ــادل المعلومــات والحــصول عل  ال  مــن يهــاب

 بتكــارالتفكيــر الناقــد واإلبــداع واال  وبنــاء  ، حــل المــشكالت تــساهم فــي مــصادر متنوعــة  

 . هالتحسين مخرجات

ــة، والــشراكة مــن أجــل مهــارات القــرن        وذكــرت الجمعيــة العالميــة للتقنيــات التربوي

 ,ISTE)٢٠٠٩(متحــدةالحــادي والعــشرين، وجمعيــة إدارة التقنيــات التربويــة بالواليــات ال   

Partnership for ٢١st Century Skills and SETDA      أن أدوات الـتعلم اإللكترونـي

تمــنح المتعلمــين الفرصــة فــي الوصــول إلــى المعلومــات المتنوعــة، والتواصــل مــع الخبــراء           

إن الـتعلم  . والزمالء لبناء التفكير وتطوير أدواته التـي تـساهم فـي تحقيـق أهـداف المـتعلم             
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حقق مبدأ التفاعل بين الطالب والخبراء من دول أخـرى          يكي باستخدام المشاريع    التشار

للحصول على آراء متنوعة تعمل على إثراء معلوماتهم لكـي يحققـوا الوصـول إلـى أهـداف                  

أن تعزيـز مهـارات القـرن الحـادي        وذكـروا    .المشاريع التعليميـة التـي يعملـون علـى إنجازهـا          

تكون معززة باستخدام أدوات    ة بالتعلم والتدريس  والعشرين يتطلب تطبيق طرق حديث    

 :التعلم اإللكتروني كإحدى متطلبات هذا القرن، وتؤدي دوراً مهماً من خالل

يحتــاج المتعلمــون إلــى . لمقــرات األساســيةادعــم بنــاء وتطــوير المفــاهيم لمحتــوى  .١

وإتقـان  . فهم محتوى مقررات العلوم والرياضيات أكثـر مـن االعتمـاد علـى الحفـظ              

 . عارف المحتوىم

 العمل على تقديم المعلومات الصحيحة التي    :معالجة سوء الفهم لدى المتعلمين     .٢

 .  يفتقر إليها المتعلمون

 يتعلم المتعلمون عندما يـسعون إلـى البحـث والتقـصي        :تعزيز البحث واالستقصاء   .٣

علم عنـدما يكـون   تواكتشاف المعلومات بعمق والعمل على تحليلهـا، ويحـدث الـ    

 .   أثناء معالجته لمشكلة تعليميةاًنشطالمتعلم 

ــا   .٤ ــارات أمـ ــارف والمهـ ــق المعـ ــدياتمتطبيـ ــل     التحـ ــاء حـ ــتعلم أثنـ ــه المـ ــي تواجـ  التـ

بمعنـــى أن المـــتعلم .  المقـــررات كوحـــدة واحـــدةالمـــشكالت التعليميـــة باعتبـــار 

يــستفيد مـــن المعــارف والمهـــارات المتنوعــة التـــي يحــصل عليهـــا مــن المقـــررات      

 . مواجهة أي مشكلة تواجهه أثناء العملية التعليميةمتنوعة وتوظيفها فيال

ــة    .٥ ــراض مهمـ ــارف ألغـ ــل المعـ ــاء ونقـ ــة    :بنـ ــاط بالعمليـ ــى االرتبـ ــتعلم إلـ  يـــسعى المـ

التعليميــة وتعلــم األشــياء التــي يعمــل علــى تطبيقهــا فــي الواقــع العملــي وخــصوصاً  

 .عندما يربط التعلم بخبراته
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لتفاعــل مــع اآلخــرين، وبالتــالي  يــتعلم المــتعلم مــن خــالل ا : التــشارك مــع اآلخــرين .٦

 . يكون المتعلم أكثر ارتباطاً أثناء التعلم

إن التفاعـل مـع الخبـراء الـذين يملكـون المعـارف والخبـرات               : التفاعل مع الخبـراء    .٧

يؤدي إلى حصول المتعلم على المعلومات القيمة وكيفيـة الحـوار والمناقـشة التـي            

 .تدعم التعلم

 أن المؤســسات التعليميــة فــي  Trilling and Fadel) ٢٠٠٩(وأكــد تــريلنج وفيــدل   

.  رئيـساً مـن نظامهـا التعليمـي        اً أن تكـون أدوات الـتعلم اإللكترونـي جـزء           إلى العالم تسعى 

وباســـتخدام تلـــك األدوات تتـــيح للمـــتعلم البحـــث عـــن المعلومـــات وتنظيمهـــا وتقويمهـــا   

 سـرعة التغييـر     إن. ومعالجتها والعمل علـى بنـاء معلومـات ومعـارف جديـدة السـتخدامها             

ــى بيئــات الــتعلم لكــي تتبنــى الــتعلم            فــي تقنيــة المعلومــات واالتــصاالت تمثــل ضــغوطاً عل

 .اإللكتروني كأساليب جديدة للتعلم والتواصل

إلـى   McClure,Jukers and Maclean) ٢٠١١( أشـار مـالكور وجـاكيز ومـاكين      كمـا 

 :عشرين من خالل تدعم المتعلم في القرن الحادي والةأن األدوات اإللكتروني

 . استخدامها في حل المشكالت التعليمية .١

 .تدعم الحصول على المعلومات التي يحتاجها المتعلم في تعزيز المحتوى .٢

 .دعم التعلم الذاتي لدى المتعلمين .٣

 .دعم التعلم التشاركي مع مجموعة التعلم .٤

 . المناسبةدعم التفاعل بين المتعلمين بالطرق  .٥

التفكير التي تعتمد على الخبرات الـسابقة والتفاعـل       دعم المستويات العليا من      .٦

 ).٣٩. ص(مع عناصر التعلم المتنوعة 
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 :لكتروني في المنهجدمج التعلم اإل: ثانياً
 Voogt and   )٢٠١٢( أجــراه كــل مــن فوجــت وروبلــن  البحــث الــذي أكــدت نتــائج

Roblin ات علـــى أهميـــة دمـــج مهـــار أكـــدت  واألدبيـــات الحديثـــة  أن معظـــم التوجهـــات

فـي المنـاهج     التـي تعتبـر الـتعلم اإللكترونـي جـزءاً منهـا              وكفايات القرن الحادي والعشرين   

ــوع    ــى قــدرات المــتعلم     ، تطبيقاتهــا فــيالمتنوعــة لغــرض تحقيــق تن ــنعكس عل ــالي ت  وبالت

وهـب وهـانج وكتـشك     ويعـزو كـنج وتـشن وجـرفن      .اإليجابيـة باكتـسابها وممارسـتها   

 , Kong , Chan Griffn) ٢٠١٤(  وسـو وسـلووي ويـو   ولوي ميلراد ونورز نسبام شاربلس 

Hoppe , Huang , Kinshuk, Looi, Milrad , Norris , Nussbaum , Sharples, 

So, Soloway and Yu.  عـدم  إلـى   عائـد  والمجتمـع البيئـة التعليميـة  وة بـين  جأن وجود ف 

ــرن ال       ــارات القـ ــضمن مهـ ــي يجـــب أن تتـ ــع، والتـ ــات المجتمـ ــاهج متطلبـ ــق المنـ ــادي تحقيـ حـ

.   اسـتخدام أدوات الـتعلم اإللكترونـي أثنـاء تنفيـذ أنـشطة المقـرر                ومن ضـمنها   ،والعشرين

 إحصائية في مستوى التطبيق لصالح      ةإلى وجود فروق ذات دالل    ) ه١٤٣٣(وتوصلت الشمري   

 اسـتخدام المحتـوى اإللكترونـي مـن         المجموعة التجريبية التي اعتمدت في دراسـتها علـى        

سـاهم فـي اسـتخدام    حيـث   يساند الموضوعات المتنوعـة بـالمحتوى؛   الذي    اليوتيوب خالل

 المحتوى في أي وقت ويمكن تكراره العديد من المرات، ويعتبر بمثابة المعلم الخصوصي

 وتتـيح هـذه المميـزات فرصـة الـتعلم         ، ويمكـن الـتحكم بالـصوت والـصورة        أو التعلم الذاتي،  

 وبالتـالي   ؛ اسـتخدام عـدد مـن الحـواس        للطالبات باختالف الفروق الفردية، حيـت تتـيح لهـن         

 عـن واقـع الـتعلم    بحثـاً ) ـهـ ١٤٢٩( أجـرت العبـدالكريم  .  تـدعم عمليـة تطبيـق مـا تـم تعلمـه      

احتـل المرتبـة األولـى، والمـواد العلميـة          قد   في مقرر الحاسب اآللي      دمجه وكان   ي،اإللكترون

لــت المــواد االجتماعيــة احتلــت الدرجــة الثانيــة، بينمــا احت) الرياضــيات والفيزيــاء والكيميــاء(

المرتبة الثالثة، والمـواد األدبيـة احتلـت المرتبـة الرابعـة، بينمـا المـواد الدينيـة احتلـت المرتبـة                     
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ــاقش . الخامـــسة ــين دمـــج  Sheskey) ٢٠١٠ ( شيـــسكي ونـ ــة بـ ــي  العالقـ ــتعلم اإللكترونـ  الـ

ترونـي تـوفر   ألن أدوات الـتعلم اإللك    ألنها تعتبـر جـزءاً مـن المـنهج،           ؛والمشكالت التعليمية 

المصادر اإللكترونية المختلفة التي تدعم المحتـوى وتعـرض موضـوعاته مـن وجهـات نظـر                 

أدوات الــــتعلم وبالتــــالي يجــــب أن تتــــاح للمتعلمــــين فرصــــة التعامــــل مــــع أنــــواع  . متعــــددة

 واستخدامها في جوانب متعددة في حل المشكلة التعليميـة، وبالتـالي فـإنهم              اإللكتروني

 ،رنـــت للبحـــث عـــن المعلومـــات المتنوعـــة ومـــن مـــصادر مختلفـــة  ســـوف يـــستخدمون اإلنت

مـن  ) ٪٦٠(إلى أن   ) ـه١٤٣٣(وتوصل الحربي   . ووجهات نظر متعددة والالزمة لحل المشكلة     

ــدور المثمــر للــشبكات االجتماعيــة فــي تقــديمها للمعلومــات        عينــة البحــث أكــدت علــى ال

 . المتنوعة التي تثري موضوعات المقرر

 الـــتعلم اإللكترونـــي فـــي    أدوات أن عمليـــة دمـــج Domine )٢٠٠٩(  دومـــاين توذكـــر

المنهج مطلب أسـاس فـي هـذا العـصر لتطـوير المـنهج واالسـتفادة مـن المميـزات التقنيـة ،                 

 مـدى تـوفر المميـزات التقنيـة التـي           .٢   .تحديـد أهـداف المـنهج للطـالب       . ١:  ويعتمد ذلك على  

دومـاين علـى أن   ت دأكـ  و. المـنهج تدعم الممارسة التربوية التي تـسهم فـي تنفيـذ أهـداف         

ــين المــنهج           ــى تــرابط قــوي ب ــاج إل ــة يحت ــة والتطبيــق فــي دمــج التقني وأدوات الــتعلم النظري

ــاج المــنهج لــضمان     اإللكترونــي ــاء عمليــات تطــوير وإنت  وحتــى يحقــق المــنهج   .تنفيــذها أثن

أهـداف   و أدوات الـتعلم اإللكترونـي    تطلعات البيئة التعليمية يتطلب تحقيـق المواءمـة بـين           

ــدريس   ــتعلم والتـ ــتراتيجيات الـ ــنهج واسـ ــار . المـ ــا أشـ ــةكمـ ــا  ت منظمـ ــديو توبيـ  ) ٢٠٠٨(  إيـ

EduTopia Foundation كــون فــي   ي بفاعليــة يجــب أن الــتعلم اإللكترونــي أن دمــج  إلــى

، والمـشاركة فـي المجموعـات ، والتفاعـل           مع األنـشطة   المنهج من خالل االرتباط النشط    

االرتبــاط مــع الخبــراء فــي العــالم الحقيقــي، وكيفيــة تعزيــز    المتكــرر، والتغذيــة الراجعــة، و 
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 . للمنهج بالمصادر المتنوعة والمبهجة والمـصادر الحديثـة للـتعلم          أدوات التعلم اإللكتروني  

 أن أدوات الـــتعلم اإللكترونـــي تقـــدم ممارســـات متنوعـــة فـــي Tomei) ٢٠٠٣(أوضـــح تـــامي 

 الـتعلم مـن العـالم وعرضـها فـي       جميع المناهج، مثل اسـتخدام المحاكـاة، وتقـديم بيئـات          

إن الغرض األساس مـن     .  واقعها الحقيقي، وعرض المشكالت التعليمية األصيلة للمتعلم      

استخدام أدوات التعلم اإللكتروني تحفيز المتعلمين لفهم المادة العلمية وتطوير التعلم           

الــتعلم  علـى أهميـة ربـط أدوات    Kotzer and Elran) ٢٠١٢(وأكـد كـوتزر والـران    . لـديهم 

اإللكترونــــي فــــي المــــنهج بأنــــشطة الموضــــوع مثــــل مقــــاطع الفيــــديو وروابــــط النــــصوص  

اإللكترونية حتى تمكن المتعلمين من فهم الدروس المقدمة بطريقة أفضل للمـشكالت       

 أن تطبيـق الـتعلم اإللكترونـي يـؤدي إلـى         )ـهـ ١٤٢٩ ( العبـدالكريم  ذكرت. التعليمية المعقدة 

تاحــة  وإلــى المــادة العلميــة، وزيــادة الحــافز نحــو الــتعلم،       زيــادة التــشويق نحــو االطــالع ع   

   .وقت أي  عليها فيلالطالع المعلومات للمتعلم

 :لكتروني بواسطة المتعلميندمج التعلم اإل: ثالثاً
ن القـرن الحـادي والعـشرين    أ، Saavedra and Opfer) ٢٠١٢(ذكـرت سـافيدرا وأبفـر    

نظـراً لعـدد مـن العوامـل المـؤثرة فـي العمليـة        يعتبر مـن القـرون المعقـدة بالنـسبة للمـتعلم          

؛ منهـا التقنيـة   م التكيف معها لغرض تحسين أدائهـ ين والتي يجب على المتعلم ،التعليمية

 ممـا يتطلـب تطـوير       ، العالمية والتغيـر المـستمر فـي البيئـة         العمل، والمنافسة واختالف بيئة   

كمـــا ذكـــروا أن  .ين النجـــاح فـــي القـــرن الحـــادي والعـــشر ومعـــارفهم لتحقيـــقمهـــاراتهم 

 : ن تنقسم إلىيمتطلبات القرن الحادي والعشر

تخـــاذ القـــرار والـــتعلم لغـــرض ا اإلبـــداع واالبتكـــار والتفكيـــر الناقـــد، و:التفكيـــرطـــرق 

  .أهدافتحقيق 

  .العمل االتصال وفريق :العملظروف 
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 .واالتصاالتأدبيات تقنية المعلومات و المعارف العامة :العملأدوات 

 واالجتماعيــة، المواطنــة والحيــاة والوظيفــة والمــسؤوليات الفرديــة     :المبالعــالعــيش 

 .والتي تشمل الثقافة والمناقشة والوعي

 بالــسنة التحــضيرية فــي جامعــة الملــك ســعود لقيــاس   بحثــاً) ـهــ١٤٣٠(أجــرى الجمعــة 

٪ مــن الطــالب يؤكــدون ٨٣ أشــارت النتــائج أن ،لكترونــيمــستوى تقبــل الطــالب للــتعلم اإل 

 بالجامعــات علــى امــتالك مهــارات اســتخدام   التحــاقهمأهيــل الطــالب قبــل  علــى أهميــة ت 

لكتروني التي تـدعم   الشبكة العالمية للمعلومات والتعامل مع أدوات وتطبيقات التعلم اإل        

 أشـارت إلـى  ) ـه١٤٣٣(وكانت النتائج التي توصل إليها الحربي . مستقبل التعلم لدى الطالب  

لمـتعلم تـشجع     ل إتاحـة الـشبكات االجتماعيـة       من عينـة البحـث أكـدت أن        ٪٧٤أن نسبة   

تعتبـر مــصدراً هــائالً للمعلومــات التــي  ٪ مـن عينــة البحــث أنهــا  ٧٣وأكــد . علـى الــتعلم الــذاتي 

 فــي تطــوير عمليــات اً كمــا أن لهــا دور.تمكــن المــتعلم مــن اســتخدامها فــي أوجــه مختلفــة

رت النتــائج التــي  كمــا أشــا . ٪٨١التفكيــر مــن خــالل معالجــة المعلومــات المتنوعــة بنــسبة    

 مــن الطالبــات لــديهن معرفــة تامــة   البحــثأن عينــة إلــى ) ـهــ١٤٣٣(توصــلت إليهــا الــسليمان  

لى ذلك لديهن القدرة العاليـة      إإضافة  . بمفهوم وأهمية ومميزات وأنواع التعلم اإللكتروني     

ــار المعلومــات مــن المــصادر المتنوعــة، كمــا        ــه علــى جمــع واختي ــى   أن ــديهن المهــارات عل ل

 علـــى أهميـــة الـــتعلم ت أكـــدالبحـــثكمـــا أن عينـــة . نترنـــتتقـــان مهـــارات اإلإ واســتخدام 

تاحـــة الفرصـــة للمتعلمـــة علـــى متابعـــة المـــستجدات التقنيـــة والمعرفيـــة  إاإللكترونـــي فـــي 

والحـــصول علـــى المعلومـــات المتنوعـــة التـــي تثـــري المعـــارف المتنوعـــة، وتحقيـــق مفهـــوم 

ــذاتي  ــتعلم الــ ــا ركــــزت . الــ ــة للتقنيــ ــة العالميــ ــةالجمعيــ ــدة    فــــيت التربويــ ــات المتحــ الواليــ

)٢٠٠٧ISTE, (International Society for Technology Education  علــى دور
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علــى الفــرص فــي اســتخدام التقنيــة التــي تــدعم تكــوين وتطــوير    فــي الحــصول  ينالمتعلمــ

بـــداع، والتفكيـــر الناقـــد، والـــتعلم التـــشاركي فـــي الـــصف   علـــى اإلهم وتـــشجيعممهـــارته

؛ حتــى يكونــوا عــدادهم لتبنــي الــتعلم المــستمر فــي حيــاتهم إ و،اة اليوميــةالدراســي، والحيــ

 أن فــي بحثهــا  )ـهــ١٤٢٩(العبــد الكــريم   أكــدت. أعــضاء مــشاركين فــي المجتمــع العــالمي   

 نحـــو تقنيـــة ينتطبيـــق الـــتعلم اإللكترونـــي يـــؤدي إلـــى تطـــوير مهـــارات ومعـــارف المتعلمـــ   

أن إلــى ) ـهــ١٤٢٩(وصــل إليهــا الحــازمي  أشــارت النتــائج التــي ت كمــا  . المعلومــات واالتــصاالت

رسـال الواجبـات كـان متوسـطاً، والمتوسـط      إلبريـد اإللكترونـي فـي     المتعلمـين ل   استخدام

 علــى  إيجابــاً أن الــتعلم اإللكترونــي يــؤثرالبحــثوأكــدت عينــة ). ٥مــن ٢٫٨٨(الحــسابي بلــغ 

بــداع اقــد واإل، ويــدعم التفكيــر الن)٤٫١٩( حيــث بلــغ المتوســط ؛الــتعلم الــذاتي بدرجــة عاليــة

، كمـــا أشـــارت   )٣٫٥٨(بدرجـــة عاليـــة حيـــث بلـــغ المتوســـط     لـــدى المتعلمـــين   واالبتكـــار 

 وكـان المتوسـط   الحافز لدى المتعلمين، أن التعلم اإللكتروني يدعم      إلى استجابات العينة 

 أن التقنيــة فــي هــذا العــصر تقــدم للمتعلمــين      Prensky) ٢٠١٢(وذكــر برنزكــي        ). ٣٫٨٤(

تهم وجميع المستجدات، وفاعليتهـا عاليـة، وتـدعم الـتعلم الـذاتي لـديهم               جميع احتياجا 

ــصحيحة التــي يحتاجونهــا ولهــا عالقــة فــي تحليلهــا          ــع المعلومــات ال ــى جمي والحــصول عل

وتـدعم تعلمهـم التـشاركي      .  ومساعدتهم في استخدامها إلعداد مفهوم وقيمة للتعلم      

وات اجتماعيــة تعمــل علــى إعــداد مــع المتعلمــين اآلخــرين فــي العــالم مــن خــالل تكــوين أد

 أن متطلبـــات Fisher and Frey ) ٢٠١٠( وذكـــر فـــشر وفـــري  .شـــبكة مـــن المتعلمـــين

المتعلمين مؤشر على حاجاتهم الماسة للتواصل والعمـل التـشاركي للوصـول والحـصول              

على المعلومات، وحاجتهم لألدوات التي تعزز التفكير بعمق، والدمج بين األفكار التي تـم        

 .ول إليها وتقويمها، ومن ثم بناء المعارف التي تحقق الهدف المطلوب الوصـول إليـه   الوص



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٣٧٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 المتعلمــين عــن أهميــة اختيــار المعلومــات، وذكــر أن  Sheskey) ٢٠١٠( شيــسكي وتحــدث

يستخدمون اإلنترنت للبحث عن المعلومات المتنوعة ومن مصادر مختلفة ووجهـات نظـر     

 كيفيـة التمييـز بـين    المتعلمـون طلـب األمـر أن يـتعلم        متعددة والالزمـة لحـل المـشكلة، ويت       

ــوا مــن اختيــار المعلومــات          المــصادر الــصادقة والموثقــة والمــصادر المجهولــة، حتــى يتمكن

 . إلــى حلــول للمــشكلة التــي يــسعى المتعلمــون إليهــا  المــؤديالمناســبة التــي تــدعم الــتعلم  

امــاً عمــن ســبقه فــي  ن المــتعلم فــي هــذا العــصر يختلــف تم أ  Jacobs) ٢٠١٠(جيكــبوذكــر 

، ومـن ضـمنها      نظراً لوجود العديد من المتغيرات التـي يجـب التعامـل معهـا             ؛العصور األخرى 

األدوات التقنيـــة المتنوعـــة التـــي تـــدعم الـــتعلم اإللكترونـــي وتلبـــي حاجـــة المـــتعلم مـــن          

 التي توصلت    النتائج تأكد .المعلومات التي تدعم التفكير والتعامل مع المتغيرات األخرى       

 ذات داللـة إحـصائية بـين الـذكور واإلنـاث       اًأن هنـاك فروقـ    علـى   ) ـه١٤٢٩( العبدالكريميها  إل

الحربـــي أشـــار .   لـــصالح اإلنـــاثلكترونـــي فـــي البيئـــة التعليميـــةنحـــو أنمـــاط دمـــج الـــتعلم اإل

 تمـنح الفرصـة   من عينة البحث ذكرت أن أدوات الـتعلم اإللكترونـي      ) ٪٦٩ ( أن إلى) ـه١٤٣٣(

(  إيـديو توبيـا      ت منظمـة  كمـا أشـار   .  المحتوى التدريسي مـع المعلمـين     للمتعلمين لمناقشة   

٢٠٠٨ ( EduTopia Foundation   المتعلمـين  يمنح  بفاعلية التعلم اإللكترونيأن دمج إلى

تشمل الحديث  والتي  متنوعة  التقنيات  ال من خالل    آرائهم ومفهومهم الفرص للتعبير عن    

بـــة الفوريـــة، وهـــذا يـــدعم عمليـــة االرتبـــاط   المباشـــر بواســـطة الـــصورة والحـــديث أو الكتا 

  .  في الصف  الدراسيالقلق لدى المتعلم  وتقليص سلوك  التعليميةالمباشر مع األنشطة

 : بالبيئة التعليميةدمج التعلم اإللكتروني: رابعاً
 مــن العوامــل المــؤثرة فــي   دمــج الــتعلم اإللكترونــي  أنJacobs )  ٢٠١٠( ذكــر جيكــب 

 ، بالمتابعــة وتحقيــق احتياجــات البيئــة المتغيــرة    ن فــي تطــوير أدائهــم  المتعلمــياســتمرار 

ولكـي يـؤدي الـدمج     ، التحـديات فـي هـذا العـصر    لمواجهـة وإعداد المتعلمين للنجاح والعمـل      
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 ومتابعـة   البيئـة التعليميـة   أدوات الـتعلم اإللكترونـي ب       دمـج   كيفيـة  ثماره يجب التركيز على   

 كـنج   ويرى.  تحقق أهداف التعلم والتدريس    لضمان ؛ المتغيرة باستمرار  المتغيرات التقنية 

ضرورة تطوير البيئة التعليمية بما يتناسب مع الفترة القادمـة   Kong et al )٢٠١٤ ( وآخرون

من خالل تبني الفصول الرقمية التي تدعم التعليم بفاعلية لتحقيق تلك المهـارات الالزمـة    

) ـهـ ١٤٣٣(وأكـد الـسكران    . األسـبوعية أثناء عمليات التعلم التي تحدث فـي أيـام الدراسـة    

 في البيئـة  لكترونيعلى أهمية دمج مستحدثات التعلم اإلمن عينة البحث أكدوا   ) ٪٩٢(أن  

لوصـول إلـى المعلومـات المتنوعـة والتـي تتـيح لهـم        ا مـن  المتعلمـون  حتـى يـتمكن     التعليمية

 .  المعرفـة  تدعم قدراتهم بالتعامل في مجتمـع ةمناقشتها وبناء معارف ومهارات جديد

 International Society) ٢٠٠٧ ,ISTE (الجمعية العالميـة للتقنيـات التربويـة   كما أكدت 

for Technology Education         أن جميـع التنظيمـات فـي العـالم الرقمـي ال تـستغني عـن 

دمـج   يجـب علـى المـدارس زيـادة       أنـه   كمـا   . استخدام التقنيـة فـي جميـع أنـشطتها اليوميـة          

مجموعـة مـن   أن هنـاك  ) ـهـ ١٤٣٥(وأوضـح المطـوع    .نـشطتها التعليميـة  التقنية في جميع أ

 منهـا   ، الحديثـة فـي المرحلـة الثانويـة        أدوات التعلم اإللكترونـي   المعوقات التي تحد من دمج      

عدم تقديم برامج التدريب التي تركـز علـى تطبيقـات التقنيـات الحديثـة للمعلمـين، وعـدم                   

 متابعـــةل ئـــة التعليميـــة الفـــرص للمتعلمـــين    إتاحـــة البيعـــدمو، هامناســـبة المبـــاني لـــدمج  

عـــدم مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين  و. أدوات الـــتعلم اإللكترونـــيلتطـــورات الحديثـــة فـــي ا

أدوات توصـــل إلـــى أن اســـتخدام أنـــه كمـــا . أدوات الـــتعلم اإللكترونـــيالمعلمـــين فـــي دمـــج 

 فـي ضـوء     مجتمـع  ال  بالبيئة التعليمية ليـست بالمـستوى الـذي يتطلـع إليـه            التعلم اإللكتروني 

عـدم  وعـدم اهتمـام المعلمـين باسـتخدام التقنيـات الحديثـة،             باإلضـافة إلـى     . التقدم التقني 

 الحـازمي   وذكـر . امتالك المعلمين للمهارات التي تـؤهلهم إلـى دمجهـا فـي البيئـة التعليميـة               
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ة ن دمج التعلم اإللكتروني في البيئـة التعليميـة يتـيح فرصـة تعلـم التقنيـة الحديثـ                  أ) ـه١٤٢٩(

كما أكدت نتائج البحـث أن   ).٤٫٤٠ ( وكان المتوسط،ت ومعارف الطالب االتي تدعم مهار  

  أهميـة عنعدم وجود الوعي  من أهم معوقات دمج التعلم اإللكتروني في البيئة التعليمية   

   ).٤٬٢٨ (، وكان المتوسطدمجه في البيئة التعليمية

 الالزمــة ةتقنيــالأن إلــى ) ـهــ١٤٣٣(كمــا أشــارت النتــائج التــي توصــلت إليهــا الــسليمان       

لكترونـي مثـل الـسبورة التفاعليـة والحاسـب اآللـي وملحقاتهـا، باإلضـافة الـى قلـة                   للتعلم اإل 

لكترونــي ليــست متــوفرة بمــا يتناســب مــع   الكــوادر البــشرية الــضرورية لتفعيــل الــتعلم اإل  

ــتعلم اإللكترونــي اســتراتيجيةتطبيــق  ــة  ال   أيــضاًنتوصــلت الــسليما كمــا .  بالبيئــة التعليمي

ه قـ يمكـن تحقي إلى أن نجاح دمج الـتعلم اإللكترونـي فـي بيئـات الـتعلم المتنوعـة                ) ـه١٤٣٣(

ــتعلم       ــي تـــستخدم أدوات الـ ــع المؤســـسات التـ ــين جميـ ــاون المـــشترك بـ ــالل التعـ مـــن خـ

ــرات المتنوعــة والمثمــرة     ــادل المعلومــات والخب  التــي تثــري وتركــز علــى   اإللكترونــي فــي تب

 . كيفية الدمج

 Association for Career and) ٢٠١٠(ة التعلـيم المهنـي األمريكيـة    جمعي وأشارت

Technical Education    وال ،عــداد الطــالب للدراســة بالكليــات والعمــل  إإلــى أنــه يجــب 

تــي تعتبــر ليمكــن أن يتحقــق ذلــك إال فــي تبنــي ودمــج مهــارات القــرن الحــادي والعــشرين ا    

مـن الفـرد فـي      اً  كـي تـصبح حقيقـة وجـزء       التقنية أحد محاورها الهامـة فـي أنظمـة التعلـيم ل           

 التي أجرته الجمعيـة إلـى أهميـة تبنـي مـدارس التعلـيم       البحث كما أشار  .المجتمع الرقمي

البيئـــة التعليميـــة واالحتياجـــات الالزمـــة التـــي تتـــيح للمتعلمـــين التوافـــق مـــع  ) ١٢-K(العـــام 

لــوب فــي ضــوء   المعــارف والمهــارات التــي يحتاجونهــا للمنافــسة، والوصــول للنجــاح المط      

  . المتغيرات العالمية في التقنية واالقتصاد المعرفي
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يجـب علـى المـدارس الحديثـة أن تهـتم      أنـه   Kelly et al) ٢٠٠٩ (وآخرونذكر كيلي و

  وتـصمم األسـاليب المناسـبة للـتعلم التـي          ،بالتعلم الرقمـي الـذي يناسـب طـالب هـذا العـصر            

) ٢٠١٠(جيكــبوذكــر . علم المتنوعــةلكترونــي فــي أنــشطة الــت  دمــج الــتعلم اإلتتــواءم مــع

Jacobs  أن التغييـــرات الـــسريعة فـــي تطـــور التقنيـــة وتنـــوع اســـتخداماتها أدى إلـــى وجـــود  

وفي ضوء ذلك، تعتبر البيئة التعليمية في المـدارس         . تحديات جديدة تواجهها المجتمعات   

يـة لتحقـق    يتطلـب تطـوير البيئـة التعليم   التحـديات، وهـذا   عن إيجاد الحلول لهذه   المسؤولة

 تبنـي البيئـة     متطلبات المجتمع على المستويات المحلية واإلقليمية والعالميـة، ويكمـن فـي           

 تطوير مهارات ومعارف المتعلمين التي تمكنهم من التعامل مع هذه التغيـرات             التعليمية

 إن المـتعلم فـي هـذا العـصر          .المتنوعـة المتنوعة التي تدعم استخدام التقنية في األنـشطة         

ماماً عمن سبقه في العصور األخرى، نظراً لوجود العديد من المتغيرات التي يجـب        يختلف ت 

  .التعامل معها

 مــن البحــث عينــة أن ،)ـهــ١٤٣٣( الــسليمان كــان مــن ضــمن النتــائج التــي توصــلت إليهــا   

 التركيــز علــى الــتعلم اإللكترونــي ودمجــه فــي بيئــات الــتعلم   أكــدت علــى أهميــةالمعلمــات

ه مـــن خـــالل التعـــاون المـــشترك بـــين جميـــع قـــتحقيئـــة التعليميـــة  للبي ويمكـــن.المتنوعـــة

المؤســسات التــي تــستخدم أدوات الــتعلم اإللكترونــي فــي تبــادل المعلومــات والخبــرات        

  أن المعلمــين يــشعرون  Knezek)٢٠٠٣(وذكــر كنــزك  .  المتنوعــة والمثمــرة فــي نجاحــه   

ور الــرئيس فــي التغييــر،  بعــدم إعــدادهم للعمــل فــي بيئــة يعتبــر التطــور التقنــي فيهــا لــه الــد    

تطــوير إلــى إن المعلمــين يحتــاجون  . وبالتــالي لــيس لهــم القــدرة علــى دمجهــا فــي المنــاهج    

مهاراتهم ومعارفهم حتى يتمكنوا من العمل كقيـاديين ومـساعدين للمتعلمـين بالـصف            

 الحيـاة التـي     للـتعلم فـي   سـلوب متطـور وضـروري       أالدراسي في استخدام التقنية بكفـاءة و      
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وذكـــرت الجمعيـــة األمريكيـــة لكليـــات المعلمـــين التربويـــة،        .قنيـــة محورهـــا أصـــبحت الت

 American Association) ٢٠١٠(والشراكة من أجل مهارات القـرن الحـادي والعـشرين    

of Colleges for Teacher Education and Partnership for ٢١ st Century Skills 

ــاد      ــرن الحـ ــي القـ ــة فـ ــة التعليميـ ــوير البيئـ ــة تطـ ــتعلم    أهميـ ــي الـ ــوء تبنـ ــي ضـ ــشرين فـ ي والعـ

اإللكتروني الذي يعتبر محوراً في دعم التعلم التشاركي، والمشاريع القائمة علـى الـتعلم،              

مـن  أن  ) ـهـ ١٤٣٣( العبيـدي  وذكـرت . والحصول على المعلومات التـي تعـزز جميـع المقـررات          

ــاء      ــال أثنــ ــرة األعطــ ــة، وكثــ ــتخدام الــــسبورة اإللكترونيــ ــة اســ  أهــــم الــــسلبيات محدوديــ

 ,ISTE( فـي الواليـات المتحـدة    الجمعيـة العالميـة للتقنيـات التربويـة     وأكـدت .  االسـتخدام 

٢٠٠٧ (International Society for Technology Education   على دور البيئة التعليمية

 Fisher and ) ٢٠١٠(  فـشر وفـري   ويـرى . التقنيـة في جميع مراحل التعليم العـام فـي تبنـي    

Frey   ت التعلم للتعلم اإللكتروني أصبح أمراً الزمـاً حتـى تكـون الفـرص متاحـة                تبنى بيئا  أن

ــا ألن ذلـــك مطلـــب رئـــيس     ــا والتعامـــل معهـ مـــن لـــتعلم األدوات التقنيـــة المتنوعـــة إلتقانهـ

 .  في العصر الحاليمتطلبات التعليم

 :التعلم اإللكترونيدور المعلم في دمج : خامساً
 اســتخدام يجــب علـى المعلــم  Schrun and Levin) ٢٠١٢( ذكـر سيــشرم وليفـين    

 للمتعلمـين ممارسـة العمليـة التعليميـة مـن خـالل طـرح              آمنـة تتـيح       تعليمية إلكترونيـة   بيئة

بنــاء األســئلة واالستكــشاف واالبتكــار واإلبــداع، وتهــتم البيئــة بتــشجيع المــتعلم علــى         

اإللكتروني، وتنوعها في دعم التعلم  ومع توفر التقنية    . المعارف التي يسعى الستخدامها     

 ،تحديات تتعلق بكيفية استخدامها بفاعلية بالتعلم والتدريس      يواجهون  ن  ي المعلم إال أن 

  Jacobs )  ٢٠١٠( وذكـر جيكـب    .تكـون المعلومـات دقيقـة، ولهـا عالقـة بـالتعلم        ويجب أن   

 : يلتزم نحو المنهج بعمل اآلتيأن المعلم يجب أن 
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  .دمج التقنية التي تسهم في تعزيز المحتوى -

 . تطبيقها في وحدات معينة -

 .تقديم أدلة واضحة على دمج التقنية من خالل أعمال الطالب وأدائهم -

 . مراجعة جميع المصادر التقنية المتوفرة في إدارة التعليم -

 .استخدام التقنية لغرض التنوع في مصادر المحتوى وتكوين المحتوى النشط -

جتماعيـة  أن الـشبكات اإل   ) ٪٨٠  (ةبنـسب نتائجـه    أكـدت    بحثاً )ـه١٤٣٣(أجرى الحربي   

 ويتطلـب مـن المعلمـين التكيـف مـع التطـورات             ،لها دور فاعل في تعزيز العمليـة التعليميـة        

 المعلمين ألهمية شبكات التواصل االجتمـاعي       وعي على    قوي يؤكد  وهذا مؤشر . الجديدة

 . في العملية التعليمية

النتـائج تعكـس نتـائج واقـع         إلى مجموعـة مـن       بحثهافي  ) ـه١٤٣٣(وتوصلت السليمان   

 من المعلمات بأن معرفتهن بفوائد وأهداف البحثلكتروني، حيث أشارت عينة   التعلم اإل 

كما أن قدرتهن على تصميم الـدروس واسـتخدام         . لكتروني متوسطة ومفهوم التعلم اإل  

 علـى أن  تكمـا أكـد  .  اليوتيوب وعروض الشرائح ودمجها في العملية التعليمية متوسطة  

لكتروني في التواصل بين الطالبات والمعلمات لتعزيز العملية التعليمية        ام البريد اإل  استخد

ويوجـــد لـــدى .  باإلضـــافة الـــى ضـــعف اســـتخدام اليوتيـــوب فـــي العمليـــة التعليميـــة  . ضـــعيف

طــالع وتعزيــز  المعلمــات قناعــة عاليــة فــي أن الــتعلم اإللكترونــي لــه فائــدة كبيــرة فــي اإل        

ــدى المع  ــة لـ ــارات التقنيـ ــة المهـ ــة والمتعلمـ ــدي . لمـ ــا أجـــرت العبيـ ــ١٤٣٣(كمـ ــاً) ـهـ ــو بحثـ  نحـ

 إلـى  البحـث  وأشارت عينة ،استخدام الطالبات في الصف الثاني ثانوي السبورة االلكترونية 

الــذي يكمــن فــي تعزيــز التــشويق،  وأن مــن أهــم اإليجابيــات تعزيــز الحــافز لــدى المتعلمــات   

 .  متابعة المعلمةوشد االنتباه نحو عرض المادة العلمية التي تؤثر على
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 ، أن المعلم له وظـائف جديـدة فـي ضـوء بيئـة الـتعلم المتغيـرة                 Ehler) ٢٠١٣(ذكر إهلر   

ويسعى إلى تكوين المتعلمين الذين يكون لديهم االستعداد لتبني اإلجراءات الحديثة في            

ــيم          ــه القــدرة علــى تقي ــتعلم، ولدي ــرات، والتأمــل فــي ال ــادل الخب ــوى، وتب ــاء المحت ــتعلم وبن ال

كمـا يجـب أن يعـرف كيفيـة اسـتخدام تقنيـة المعلومـات               . تقدم أثناء العمليـة التعليميـة     ال

 ويحتـاج   . والالزمة لدعم الـتعلم والتـدريس      ،واالتصاالت التي تعتبر محور التعلم اإللكتروني     

المعلمــون إلــى التفكيــر فــي القــضايا والمــشاكل التعليميــة مــن وجهــة تربويــة جديــدة وفــي  

 Kelly et) ٢٠٠٩ (وآخرونذكر كيلي و. فرضها على البيئة التعليميةضوء المتغيرات التي ت

al  يجــب علــى المعلــم اســتخدام أحــدث التقنيــات الرقميــة لــربط المتعلمــين بأنــشطة    أنــه

ــتعلم ــة المناســبة وتكــون         . ال ويجــب أن تــصمم هــذه األنــشطة فــي ضــوء التقنيــات الرقمي

 .متوفرة الستخدامها

 دمـــج إلـــى أن EduTopia Foundation ) ٢٠٠٨(  إيـــديو توبيـــا ت منظمـــةكمـــا أشـــار

دعم تغييــر طريقــة كيفيــة التــدريس لــدى المعلــم، وتقــدم للمعلــم طرقــاً متنوعــة   يــالتقنيــة

للوصول إلى عدد من المتعلمين وتقويم مفهوم الطالب من خالل التقنيات المتنوعة، كمـا             

نية مدموجـة بفاعليـة   وعندما تكون التق. يعمل على تقوية العالقة بين المتعلمين والمعلم     

بالمقرر يقوم المعلم بدور المرشد والموجه والخبير فـي المـنهج ، كمـا أن التقنيـة تـساعد                    

 ) ٢٠١٢(  قيمــة معرفيــة لتحقيــق األهــداف، وذكــر جــوس وكــالهن اعلــى أن يكــون الــتعلم ذ

Joyce and Calhoun         أنــه يجــب علــى المعلمــين دمــج تطبيقــات تقنيــات التعلــيم فــي 

تطبيق الفعلي بالمنهج ، حيث أن الطالب بحاجـة إلـى جـودة التعلـيم، وتعتبـر                 الممارسة وال 

بتكــارات التقنيــة فــي التعلــيم ربمــا العمــود الفقــري الــذي يــسهم فــي إحــداث تغييــرات        اال

 أن عمليـــة تطبيـــق Gillispie) ٢٠١٤(وأكـــد جلـــسبي .  حتياجـــات المتعلمـــيناواضـــحة فـــي 
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 أن يــدرك ويتأكــد مــن حقــائق أهمهــا أن  التقنيــة فــي الــصف الدراســي توجــب علــى المعلــم 

المتعلمين يختلفون في خلفيتهم العلمية والبيئة التي قـدموا منهـا، وتختلـف قـدراتهم فـي                 

ــة           ــم أن يتبنــى نموذجــاً يوضــح كيفي ــى المعل ــة، وفــي ضــوء ذلــك يجــب عل اســتخدام التقني

ر الــذي اســتخدام التقنيــة ودمجهــا بالــصف الدراســي، والتعلــيم المتميــز للــدروس فــي المقــر 

ســيتم تدريــسه، وتخطــيط المقــرر فــي كيفيــة دمــج التقنيــة فــي الوحــدات والــدروس؛ حتــى   

 .يتسنى للمتعلمين معرفة كيفية تطبيقها أثناء الممارسة

 أن المعلمـين لهـم دور كبيـر فـي ضـوء      McClure et al) ٢٠١١ (وآخـرون أكـد مـالكور   

شطة المؤســسات التجاريــة  فــي جميــع أنــاًجودممــ  أصــبح والــذي،التغيــر التقنــي فــي العــالم

والتعليمية والصناعية، ويكمن دورهم في إعداد المتعلمين ألداء دورهـم بنجـاح فـي بيئـات               

ويجب علـى المعلـم أن يفهـم دور التقنيـة فـي الـصف       . مستقبالًالعمل التي سيعملون فيها   

الدراســي حتــى يكــون لهــا تــأثير إيجــابي علــى الــتعلم وحــل المــشاكل التعليميــة مــن خــالل 

ويـذكرون أن األســلوب   .سـتخدام ودمـج التقنيـة المناســبة لكـل حالـة مـن حــاالت الـتعلم       ا

الــصحيح لــدمج التقنيــة لتحقيــق التــأثير اإليجــابي فــي البيئــة التعليميــة حتــى يحقــق المــتعلم  

 كيف يتم :السؤال إجابة   يعتمد على والمعلم دورهم اإليجابي في ضوء المتغيرات التقنية        

 معرفـة   إن اإلجابة على السؤال تحتم على المعلم    استخدامها؟د  دمج التقنية، وليس مجر   

 دمجهــا فــي المــنهج بأســاليب متنوعــة باألنــشطة المتنوعــة وفقــاً لمعــايير التقنيــة       كيفيــة

 حتـــى يـــتمكن المعلـــم مـــن تطبيـــق المعـــارف والمهـــارات التـــي اكتـــسبها وفقـــاً ؛والمـــنهج

)  التطبيـق فـي الحيـاة العمليـة        عيـة واق(لمتطلبات العالم الحقيقـي التـي فرضـتها المتغيـرات           

وعنـدما يتحقــق ذلــك فــي البيئــة  . والتـي ســيتعامل معهــا لحــل المـشاكل فــي بيئــات العمــل  

التعليمية يعتبر نجاحاً في تحقيق األهداف التعليمية على المدى القـصير والطويـل؛ وبالتـالي               
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يـتم التركيـز    أن  أنه يجـب   ويذكرون. تكون األهداف التربوية حققت أهدافها في المجتمع      

علــى دور التقنيــة فــي البيئــة التعليميــة لتحقيــق مــستويات عليــا مــن الجــودة أثنــاء التطبيــق     

فـي   القائـد والمـساعد       يعتبـر  المعلـم  أن   Prensky) ٢٠١٢(ويـذكر برنزكـي     . بالصف الدراسي 

يقـوم بـدعم اسـتخدامها أثنـاء      وتـؤتي ثمارهـا عنـدما     ،أدوات التعلم اإللكترونيـة   استخدام  

 المعلمين المشاركة منيتطلب أنه  Fisher and Frey ) ٢٠١٠(   وذكر فشر وفري .التعلم

في عصر يؤثر فيه التنوع والعولمـة فـي اسـتخدام التقنيـة التـي أوجـدت ذلـك، والتـي تـسمح           

 المعلمـين أن يركـزوا   كما يجب علـى  . مع التغيرات االجتماعية المختلفة باالستجابةلهم  

نهـا أدوات أو أشـكال مـن أشـكال التنقيـة، يجـب أن تفهـم              وظائف التقنية أكثر مـن أ      على

ويجـب علـى المعلمـين      . وظائف هذه األدوات التقنيـة واختيارهـا لتحقيـق متطلبـات التعلـيم            

 وتؤكـد   .اختيار األدوات الجديدة للتدريس التي تدعم ترابط المتعلمين في البيئـة التعليميـة            

 America Association ) ٢٠١٠ (ويـة وذكرت الجمعية األمريكية لكليات المعلمـين الترب 

of College Teacher Educationوليات التــي تقــع علــى المعلمــين لتأديــة ؤ علــى المــس

واجبـــاتهم التـــي يجـــب أن تتناســـب مـــع البيئـــة العالميـــة الجديـــدة، والتـــي يجـــب أن يتأكـــد     

  علــــى العــــيش والــــتعلم والعمــــلونالمتعلمــــون مــــن أن طالبهــــم فــــي هــــذا العــــصر قــــادر 

، والقدرة على النمو والنجاح في عـصر التقنيـة المتقدمـة،            كة في هذا العالم الجديد    والمشار

أن العــالم يعــيش فــي إلــى   November )٢٠١٠( وأشــار نــوفمبر  .وتحقيــق متطلبــات العــالم

نحــو دائــرة التغييــر المــستمرة واالبتكــارات التــي تفــرض علــى المعلمــين تغييــر ثقــافتهم       

ــدريس ــذكر فيــشر وفــري    .الت يوضــح  مــن المفتــرض أن  Fisher and Frey)   ٢٠١٠( وي

اســتخدام أدوات الــتعلم اإللكترونــي المتنوعــة وإرشــاد المتعلمــين نحــو  يــةكيفالمعلمــون 

 تم االســتفادة منهــا بفاعليــةتــ وبالتــالي ، المناســبةالســتراتيجيات الــتعلموفقــاً اســتخدمها 
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 Gun) ٢٠١٣( أجـرى جـن وهولنجـسورث    . لتحقيق احتياجهم ونجـاحهم فـي المـستقبل   

and Hollingsworth    ًعلـى ضـرورة أن يكـون لـدى المعلمـين الرغبـة فـي        ا فيـه  أكـد بحثـا 

تبني منهجية لها دور فعال فـي دعـم الجوانـب التربويـة المتغيـرة مـن خـالل االسـتمرار فـي                 

  . التقنية

وذكرت وذكرت الجمعية األمريكية لكليات المعلمين التربوية، والشراكة من أجـل   

 American Association of Colleges for) ٢٠١٠( القـرن الحـادي والعـشرين    مهـارات 

Teacher Education and Partnership for ٢١ st Century Skills يجـب علـى     أنـه

ــين         ــاجح بـ ــق النـ ــق التوافـ ــى تحقيـ ــد إلـ ــي ترشـ ــارات التـ ــارف والمهـ ــم أن يملـــك المعـ المعلـ

وانب التربوية، وتطوير قـدراتهم علـى     استخدام أدوات التعلم اإللكتروني والمقررات والج     

اســتخدام تلــك األدوات بطــرق إبداعيــة لتلبيــة احتياجــات الــتعلم، والتــي تــضمن بــدورها          

 أن أدوات الـتعلم   Amin)٢٠١٣(ويـذكر أمـين   . إيجابيات وجودة مخرجـات البيئـة التعليميـة   

وير عمليــة اإللكترونــي تــؤمن بيئــة تعليميــة غنيــة باحتياجــات المعلــم وتتــيح لــه كيفيــة تطــ  

 . التدريس التي تتكيف مع تلك االبتكارات الحديثة

ومـــن األدبيـــات الـــسابقة يـــدعم الـــتعلم اإللكترونـــي تحقيـــق مهـــارات القـــرن الحـــادي  

ــصال،      : والعــشرين التــي تــشمل   ــز مهــارات االت ــسببية، وتعزي ــر الناقــد، والعالقــات ال التفكي

ويمكـن تمثيـل دور الـتعلم    . علميةوالتفكير العلمي واإلبداع واالبتكار، وحل المشكالت ال   

ــة،        ــه بالبيئــة التعليمي ــاره أحــد مهــارات القــرن الحــادي والعــشرين وعالقت اإللكترونــي باعتب

 :والمعلم والمتعلم، والمنهج في النموذج اآلتي
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 لكترونيدمج التعلم اإل
 في المنهج

 لكترونيدمج التعلم اإل
 لكترونيدمج التعلم اإل بواسطة المتعلمين

 بالبيئة التعليمية

 دور المعلم في
 لكترونيدمج التعلم اإل

 تعزيز مهارات  
 القرن الحادي
 والعشرين

 والعشرين القرن الحاديمهاراتدور التعلم اإللكتروني في تعزيز ): ١(شكل 
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 منهج واجراءات البحث
 :منهج البحث

علــى التحليــل  الــذي يركــز )Quantitative Method(تــم اســتخدام المــنهج الكمــي  

يعتبـر   والـذي ). Hypotheses Test(واختبار الفرضـيات  ) Descriptive Analysis(الوصفي 

 األســئلة لغــرض عــنالمــنهج المناســب لتحليــل البيانــات الــواردة فــي هــذا البحــث، واإلجابــة  

 .لمعالجة مشكلة البحثل إلى النتائج والوص

 : وعينتهالبحث مجتمع
قــصدية،  العينــة وكانــتضيرية بجامعــة المجمعــة،  فــي الــسنة التحــ البحــثإجــراء تــم

، عليهــا الدراســة هــذه مثــل تطبيــق يــسبق ولــم، نظــراً ألن الجامعــة مــن الجامعــات الناشــئة

 المرحلـة  خريجـي    الـذي يتكـون مـن       مجتمع البحـث    عناصر جميع على ووزعت االستبانات 

 : اآلتي)١ ( الجدولحسب)طالب وطالبات( الثانوية

 . وعينتهثالبح مجتمع. ١الجدول 
 المجموع الطالبات الطالب مجتمع البحث

 
خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون بالسنة 

 التحضيرية

 
٣٧٢ 

٥٤١ ١٦٩ 

 .استجابات أفراد المجتمع )٢(.الجدول
 المجموع الطالبات الطالب

عدد أفراد  
 المجتمع

  النسبة العدد النسبة

١.  
على  الموزعة االستباناتعدد 

 .اد مجتمع البحثجميع أفر
٥٤١ ٪٣١٬٢٤ ١٦٩ ٦٨٬٧٦٪ ٣٧٢ 

 ٤٩٩ ٪١٠٠ ١٦٩ ٪٨٨٬٧١ ٣٣٠ .المسترجعة   االستبانات .٢

٣.
مكتملة  غيراالستبانات 

 .البيانات
٥٤ ٪١٬١٨ ٢ ٪١٦ ٥٢ 

 ٤٥٤ ٪٩٨٬٨٨ ١٦٧ ٪٨٤ ٢٧٨ .االستبانات الصالحة للتحليل.٤
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طـالب  ( الثانويـة  خريجـي المرحلـة  مـن    أن عدد أفـراد مجتمـع البحـث       ) ٢(يوضح الجدول   

٪، بينمـا عـدد الطالبـات       ٦٨٬٧٦ بنسبة   ٣٧٢الطالب  وكان عدد     ،٪١٠٠ بنسبة   ٥٤١ )وطالبات

أن ) ٢( ويوضـح الجـدول      ،مجتمـع الجميع أفراد   على   البحث   وتم تطبيق ٪،  ٣١٬٢٤ بنسبة   ١٦٩

 ٥٢ســتبعاد ا٪، وتــم ٨٨٬٧١ وتمثــل نــسبة ٣٣٠ســتبانات المــسترجعة مــن الطــالب  عــدد اال

بينمــا تــم .  ٪ مــن االســتبانات المــستردة ١٦ وتمثــل نــسبة ،دم اكتمــال بياناتهــاســتبانة لعــا

 ،٪١٠٠وتمثــل ) ١٦٩( وعــددها  التــي تــم توزيعهــا علــى الطالبــاتســتباناتاســترجاع كافــة اال

ســتبانات  ٪ مــن اال ١٬١٨، وتمثــل نــسبة   بياناتهمــا وتــم اســتبعاد اســتبانتين لعــدم اكتمــال     

 .  المسترجعة

 :البحثأداة 
 البحــث المــستمدة مــن المراجــع   أدبيــاتفــي ضــوءوتطــوير محــاور االســتبانة  تــم بنــاء 

 القـرن   مهـارات التعلم اإللكتروني باعتباره جزءاً ال يتجزأ من        على دور    التي تركز    المتنوعة

. ، حتى تكون مناسبة لجمع البيانات الالزمـة لإلجابـة عـن أسـئلة البحـث      الحادي والعشرين 

 )٣(رباعي التدرج موضحاً بالجـدول      فترات في ضوء مقياس      إلى أربع    وتم تقسيم اإلستبانة  

 وتتكـون االسـتبانة  ). عـال = ٤متوسـط،  = ٣، منخفض= ٢، منخفض جداً= ١: (على النحو اآلتي 

 :من أربعة محاور موضحة على النحو اآلتي

البيئة التعليمية  في األكثر دمجاً للتعلم اإللكتروني الدراسيةالمقررات : المحور األول

 ).طالب وطالبات(خريجي الثانوية هه نظر  وجمن

 فــي  اإللكترونــيللــتعلم) طــالب وطالبــات(خريجــي الثانويــة اســتخدام : الثــانيالمحــور 

 .البيئة التعليمية

 في البيئة التعليمية    لتعلم اإللكتروني ل اتالمعلمين و المعلم استخدام :المحور الثالث 

 .لبيئة التعليميةفي ا) طالب وطالبات(من وجهة نظر خريجي الثانوية 
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الـدروس   ( محتـوى المقـرر الدراسـي       أنشطة دمج التعلم اإللكتروني في   : المحور الرابع 

 ).طالب وطالبات(في البيئة التعليمية من وجهة نظر خريجي الثانوية ) والوحدات

 

 جدول تقدير الدرجات). ٣(        الجدول
 )النسبي(الوزن المرجح الوزن مستوى االستجابة

 ١٫٧٤ إلى ١من  ١ اً جدمنخفض
 ٢٫٤٩ إلى ١٫٧٥من  ٢ منخفض
 ٣٫٢٤ إلى ٢٫٥من  ٣ متوسط
 ٤ إلى ٣٫٢٥من  ٤ عال

 

 :صدق األداة
وتــم .  تــم عرضــها علــى أربعــة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس المتخصــصين فــي المجــال      

 وتــم تعــديل ،ســتبانةاالطــالع علــى مالحظــاتهم وتــم حــذف بعــض العناصــر مــن محــاور اال  

 . ستبانة اإلعناصر الهادفة إلى تعزيز جودة التغذية الراجعةي ضوء بعض البنود ف

 :ثبات األداة
ن طالبـاً لغـرض معرفـة مـدى صـالحية وثبـات             يجراء دراسـة اسـتطالعية علـى ثالثـ        إتم  

ــتبانة لجمــــع البيانــــات مــــن  الا ــاخ   . البحــــث مجتمــــعســ ــا كرونبــ وتــــم حــــساب درجــــة الفــ

Cronbach’s Alpha آلتــيا وكانـت النتـائج علـى النحـو     ،ة علـى حـد   كـل  األربعـة  للمحـاور :

  .٠٬٨٨١: ، المحـور الرابـع    ٠ ،٩٠١:  المحـور الثالـث    ٠٬٩١٤:  المحور الثـاني   ٠٬٨٥٨: المحور األول 

 Cronbach’sدرجة الفا كرونباخ وتعتبر ، ٠ ،٩٧٠: اإلجمالية لجميع المحاوربينما النتيجة 

Alpha          للمحـاور، وبالتـالي يعتبـر تطبيـق          عالية لجميع المحاور، بما في ذلك النتيجـة الكليـة 

 .من مجتمع البحثجمع البيانات ل االستبانة مناسباً
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 :البحثإجراءات 
 .االطالع على األدبيات الخاصة بموضوع البحث .١

وتم عرضها على عـدد مـن المختـصين بالمجـال، وتـم             " ستبانةاال"إعداد أداة البحث     .٢

 .العيةستطالتحقق من صدقها، وثباتها من خالل الدراسة اإل

 .  البحثمجتمعتحديد  .٣

 .موافقة جامعة المجمعة على تطبيق البحث .٤

تــم توزيــع االســتبانات فــي األســبوع الثالــث مــن الفــصل الدراســي األول مــن العــام        .٥

 .ه١٤٣٣/١٤٣٤الجامعي 

 .وزعت االستبانات بواسطة المعيدين والمعيدات في نهاية المحاضرة .٦

واســـــطة برنـــــامج تحليـــــل  البحـــــث، وتحليهـــــا بمجتمـــــعســـــتبانات مـــــن جمـــــع اال .٧

 . SPSSالبيانات

 . األسئلة ومناقشتهاعناإلجابة  .٨

 .كتابة النتائج والتوصيات .٩

 .الخاتمة .١٠

 :عرض النتائج وتفسيرها
ــات تــم ــسؤال   ا  التــي جمعــت مــن مجتمــع البحــث لغــرض     تحليــل البيان ــة عــن ال إلجاب

خريجــي وجهــة نظــر البيئــة التعليميــة مــن  فــي واقــع دمــج الــتعلم اإللكترونــي  مــا : الــرئيس

 بجامعـة المجمعـة باعتبـاره        السنة التحضيرية  الذين يدرسون في  ) طالب وطالبات (الثانوية  

  وفيما يلي اإلجابـة   ،خمسة أسئلة الذي ينبثق منه    و القرن الحادي والعشرين؟     مهارات أحد

 :  أسئلة البحث ومناقشة نتائجهاعن
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 إجابة السؤال األول
األكثر دمجاً للـتعلم   الدراسية ما المقررات :لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على

  ؟) طالب وطالبات(خريجي الثانوية  وجهه نظر البيئة التعليمية من في اإللكتروني

للتعلم دمجاً األكثر  الدراسيةلمقررات لالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ) ٤(جدول 

 .)٤٥٤= ن() طالب وطالبات(خريجي الثانوية  وجهه نظر من البيئة التعليمية في اإللكتروني
 العينة

               الطالب والطالبات     الطالبات                        الطالب     

 العنصر
          االنحراف      المتوسط    االنحراف    المتوسط الحسابي   المتوسط

 االنحراف المعياري 
     الكلي                    المعياري     الحسابي         المعياري       الحسابي  
 الكلي

 ١٫١٣ ١٫٩٣ ١٬١٩١ ٢٬١٩ ١٬٠٦٤ ١٬٧٨ المقررات الشرعية 

 ١٫٠٥ ١٫٩٠ ١٬٠٦٧ ٢٬٠٣ ١٬٠٣٥ ١٬٨٢ .مقررات اللغة العربية 

 ١٫١٢ ١٫٩٤ ١٬١٧٥ ١٬٩٨ ١٬٠٨٧ ١٬٩٢ .مقررات الرياضيات 

 
فيزياء، ( مقررات العلوم
 .)الخ...كيمياء،

١٫١٧ ٢٫٣٤ ١٬١٨١ ٢٬٦٥ ١٬١٣٢ ٢٬١٦ 

 ١٫٠٦ ٢٫٩٥ ٠٬٧٧٩ ٣٬٤٩ ١٬٠٦٩ ٢٬٦٣ .مقررات الحاسب اآللي 

 ١٫١١ ٢٫٠٩ ١٬٠٨٨ ٢٬٥١ ١٬٠٤٦ ١٬٨٥ .مقررات اللغة اإلنجليزية 

 ٠٫٨٥ ٢٫١٧ ٠٫٨٢٣ ٢٬٤٨ ٠٬٨٢٧ ٢٬٠٣ الكلي

 

 تتـراوح بـين   المجتمـع الكليـة ألفـراد    أن المتوسـطات الحـسابية  ) ٤(يتـضح مـن جـدول    

الكليـة،  ة حـسابي المتوسـطات ال أعلـى   علـى مقـررات الحاسـب اآللـي      حصلت  ،  )٢٬٩٥-١٬٩٠(

ــى   )٢٬٣٤(مقــررات العلــوم بمتوســط حــسابي    ، يليهــا)٢٬٩٥ (حيــث بلــغ  ، ويعــزى الــسبب إل

ــاط هــذه المقــررات    ــرامج الــتعلم اإل  ارتب ــيبتطبيقــات وب ــاء الدراســة، وأنهــا مــن    لكترون  أثن

 مقــررات اللغــة اإلنجليزيــة بمتوســط حــسابي  ويليهــا.  أساســيات تــدريس هــذه المقــررات 

، ومـن المفتـرض أن تكـون مـن          )١٬٩٤(، ويليها مقررات الرياضيات بمتوسـط حـسابي       )٢٬٠٩(
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 المقررات التي يدمج فيها التعلم اإللكتروني بدرجة أعلى لطبيعة أنشطة موضـوع المقـرر،            

بـرامج الـتعلم   فيهـا تطبيقـات و   يـدمج   بينما يتضح أن أقل متوسـط حـسابي للمقـررات التـي             

 يليهـا المقـررات الـشرعية    ،)١٫٩٠( بمتوسط حـسابي   مقررات اللغة العربية  لكتروني هي   اإل

  .)١٫٩٣(بمتوسط حسابي 

من الطالب تتراوح ما    البحث   لمجتمع ة الحسابي اتسطومن ناحية أخرى نجد أن المت     

 يفــ) ٢٬٦٣(أعلــى متوســط حــسابي  علــى  مقــرر الحاســب اآللــي  وحــصل، )٢٬٦٣-١٬٧٨(بــين 

 أقـــل الــشرعية  اتمقــرر ال فـــي دمجهــا  بينمــا  ،لكترونــي  تطبيقــات وبــرامج الـــتعلم اإل  دمــج 

 البحـث   لمجتمـع  ة الحـسابي  اتسـط وويالحـظ أن المت   .  ١٬٧٨المقررات وبمتوسط حسابي    

ــتعلم  دمــجمــن الطالبــات نحــو   ــراوح بــين   اإل تطبيقــات وبــرامج ال ). ٣٬٤٩-١٬٩٨(لكترونــي تت

 بينمـا تطبيقاتهـا فـي       ،)٣٬٤٩ ( حيـث بلـغ    توسط حـسابي  ويعتبر مقرر الحاسب اآللي أعلى م     

المتوســطات وأشــارت ). ١٬٩٨(مقــرر الرياضــيات يعتبــر أقــل المقــررات وبمتوســط حــسابي 

 أعلــــى مــــن  الــــتعلم اإللكترونــــي فــــي المقــــررات الدراســــيةدمــــج أنلطالبــــات لالحــــسابية 

  .لطالبلالمتوسطات الحسابية 

 الــتعلم اإللكترونــي فــي دمــجنحــو  ي الكلــوبــشكل عــام نجــد أن المتوســط الحــسابي 

تطبيقـات   دمـج  ممـا يـشير إلـى ضـعف          مـنخفض؛ وهـو متوسـط نـسبي       ) ٢٫١٧(بلـغ   مقررات  ال

وتتفق نتـائج البحـث الحاليـة مـع النتـائج           ،  وبرامج التعلم اإللكتروني أثناء تدريس المقررات     

أدوات تطبيقــات عــن واقــع ) ه١٤٢٩(  العبــدالكريمالمــشتقة مــن البحــث التــي توصــلت إليهــا

ــائج البحــث التــي    الــتعلم اإللكترونــي   مــن فوجــت  إليــه كــل توصــل ؛ وعلــى الــرغم مــن أن نت

تؤكــد علــى أن معظــم التوجهــات  فــي بحثهمــا   Voogt and Roblin )٢٠١٢(وروبلــن 

 في البيئة التعليمية، ومن  دمج مهارات القرن الحادي والعشرين  ضرورة  تدعو إلى  واألدبيات
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ــتعلم اإللكترونــي   ــاهج المتنوعــة لغــرض تحقيــق    فــضــمنها ال ــوع  الي المن تطبيقاتهــا فــي تن

ــنعكس   ــالي تـ ــى  وبالتـ ــاً علـ ــتعلم إيجابـ ــدرات المـ ــات    قـ ــى المعلومـ ــصول علـ ــالل الحـ ــن خـ  مـ

ومعالجتها وتكـوين التفكيـر الناقـد وتحقيـق اإلبـداع واالبتكـار، إال أن نتـائج البحـث الحـالي           

 .أوضحت أن الدمج منخفض جداً أو مستواه ضعيف

 :ال الثانيإجابة السؤ
خريجــي الثانويــة  مــا درجــة اســتخدام  : الــسؤال الثــاني والــذي يــنص علــى  عــن لإلجابــة

ــتعلم) طــالب وطالبــات ( ــيلل ــة التعليميــة   اإللكترون ــد    ؟ فــي البيئ  تــم تحليــل البيانــات وتحدي

 ).٥(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بالجدول 

طالب ( خريجي الثانوية الستخدامالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ) ٥(جدول

 )٤٥٤=ن (. في البيئة التعليمية اإللكترونيللتعلم) وطالبات

 الطالبات الطالب
الطالب 
 والطالبات
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ى النقاش في البحث عن طبقت منتد.١
حلول لمشكلة تعليمية مع طالب 

 .آخرين من خارج المدرسة

٠٫٨٥ ١٫٥٢ ٠٬٩٢ ١٬٦١ ٠٬٨٠ ١٬٤٧ 

طبقت البرمجيات التعليمية لحل .٢
يجاد حلول إمشكلة تعليمية مطلوب 

حل مسألة في الرياضيات أو : لها مثل
 .العلوم أو الفقه

١٫٠٥ ١٫٨٧ ١٬١٣ ٢٬١٧ ٠٬٩٦ ١٬٧٠ 

دارة التعلم إظم  ناستخدمت.٣
 .اإللكتروني في تسليم الواجبات

٠٫٨٥ ١٫٤٨ ١٬٠٢ ١٬٧١ ٠٬٧٠ ١٬٣٥ 

استخدمت منتدى النقاش الموجود في .٤
 .دارة التعلم اإللكترونيإنظم 

٠٫٧٣ ١٫٣٤ ٠٬٨٥ ١٬٤٩ ٠٬٦٣ ١٬٢٥ 

استخدمت محركات البحث الموجودة .٥
 .عداد بحثإعلى اإلنترنت في 

١٫٢١ ٢٫٦٤ ١٬١٦ ٣٬٠١ ١٬١٩ ٢٬٤٢ 
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الدخول إلى قواعد المعلومات للحصول .٦
 .على أبحاث تثري الدرس

١٫٠٦ ١٫٩٦ ١٬١٤ ٢٬٣٧ ٠٬٩٣ ١٬٧٢ 

  YOU TUBEيوتيوب الالدخول إلى .٧
 .للحصول على معلومات متعلقة بالمقرر

١٫١٢ ١٫٩٣ ١٬٢٤ ٢٬٢٩ ٠٬٩٩ ١٬٧٢ 

ت مدونة إلكترونية خاصة بأحد أأنش.٨
 المقررات للتفاعل مع زمالئي في تبادل

 .المعلومات

٠٫٧٤ ١٫٣٣ ٠٬٦٨ ١٬٣٣ ٠٬٧٨ ١٬٣٤ 

استخدمت البريد اإللكتروني للتواصل .٩
 .مع معلم المقرر

١٫٠٢ ١٫٦٦ ١٬١٧ ١٬٩٧ ٠٬٨٨ ١٬٣٨ 

لجأت إلى معلومات من مصادر .١٠
لكترونية متنوعة لغرض حل مشكلة إ

 .تعليمية

١٫٠٦ ٢ ١٬١١ ٢٬٣٧ ٠٬٩٧ ١٬٧٩ 

 البريد اإللكتروني في استخدمت.١١
 المقررات إعداد بحث في أحد مناقشة

 .مع زمالئي في المجموعة

١٫٠١ ١٫٦٩ ١٬١٨ ٢٬٠٤ ٠٬٨٣ ١٬٤٩ 

  ٠٫٦٦ ١٫٧٧ ٠٬٧٢ ٢٬٠٣ ٠٬٥٧ ١٬٦١ 

 

  والطالبـات  فـي اسـتخدام الطـالب       الكلـي  أن المتوسط الحـسابي   ) ٥(يتضح من جدول    

تخدام  كلي الس وكان أعلى متوسط حسابي،)٢٬٦٤-١٬٣٣(تراوح بين  يالتعلم اإللكتروني   

استخدمت محركات البحث الموجـودة علـى   " للعبارةتطبيقات وبرامج التعلم اإللكتروني   

"  كلــي للعبــارة أقــل متوســط حــسابي  بينمــا ،)٢٬٦٤ (حيــث بلــغ " عــداد بحــث إاإلنترنــت فــي  

" ت مدونة إلكترونية خاصة بأحد المقررات للتفاعل مع زمالئي في تبـادل المعلومـات            أأنش"

) ١١،  ٩،  ٨،  ٤،  ٣،  ١(أن المتوسطات الكليـة للعبـارات       ) ٥(ين من الجدول    ويتب. )١٫٣٣ (حيث بلغ 



 

 
٣٩٤

واقع دمج التعلم اإللكتروني في البيئة التعليمية من وجهة نظر خريجي 
  القرن الحادي والعشرينمهارات المرحلة الثانوية باعتباره أحد

 صالح بن محمد العطيوي. د

ــارات   .  تعتبــر منخفــضة جــداً   ــر منخفــضة ) ١٠، ٧، ٦، ٢(بينمــا المتوســطات الكليــة للعب .  تعتب

 . متوسط) ٥(ويعتبر المتوسط الحسابي الكلي للعبارة 

، )٢٬٤٢-١٬٢٥ (لطــالب تتــراوح بــينلن المتوســطات الحــسابية إلــى أ) ٥(ويــشير الجــدول 

أن اسـتخدام    إلـى     بـشكل عـام     وتشير النتيجة  .)١٬٦١( للطالب    الكلي والمتوسط الحسابي 

المتوســطات   كمــا أن. الــتعلم اإللكترونــي بواســطة الطــالب فــي الــتعلم مــنخفض جــداً    

أن ) ٥(ويتبين من الجدول ، )٣٫٠١-١٬٣٣( من الطالبات تتراوح بين   البحث لمجتمعالحسابية  

بينمـــا المتوســـطات .  تعتبـــر منخفـــضة جـــداً) ٨، ٤، ٣، ١(حـــسابية للعبـــارات المتوســـطات ال

بينما يعتبر المتوسط الحسابي للعبارة     . تعتبر منخفضة ) ١١ ، ١٠،  ٧،  ٦،  ٢(الحسابية للعبارات   

.  ويعتبـــر مخفـــضاً، )٢٬٠٣(لطالبـــات  الكلـــي لالمتوســـط الحـــسابيوبلـــغ . متوســـطاً) ٥(رقـــم 

البحــث مــن الطالبــات تعتبــر نــسبياً  ات الحــسابية لمجتمــعالنتــائج إلــى أن المتوســطوتــشير 

البحـث مـن الطـالب نحـو اسـتخدامهم للـتعلم             أعلى مـن المتوسـطات الحـسابية لمجتمـع        

وبـــشكل عـــام يتـــضح أن المتوســـط الحـــسابي الكلـــي  .  اإللكترونـــي فـــي البيئـــة التعليميـــة

ويعتبـــر  )١٬٧٧(بلـــغ  بالبيئـــة التعليميـــة لكترونـــيالســـتخدام الطـــالب والطالبـــات للـــتعلم اإل 

 فـي البيئـة     لـتعلم اإللكترونـي    مجتمـع البحـث ل     ضعف اسـتخدام  منخفضاً، وهذا مؤشر على     

ــة ــده     .  التعليميـ ــا أكـ ــع مـ ــالي مـ ــائج البحـــث الحـ ــق نتـ ــي  وال تتفـ ــز كـ   أنPrensky) ٢٠١٢(برنـ

 في هـذا    االبتكارات الحديثة في تقنية المعلومات واالتصاالت التي تدعم التعلم اإللكتروني         

عـــصر تقـــدم للمتعلمـــين جميـــع احتياجـــاتهم وجميـــع المـــستجدات، وفاعليتهـــا عاليـــة،  ال

وتدعم التعلم الذاتي لديهم والحصول على جميع المعلومـات الـصحيحة التـي يحتاجونهـا               

.   للتعلم عالية ومساعدتهم في استخدامها إلعداد مفهوم وقيمة  ،ولها عالقة في تحليلها   

مــين اآلخــرين فــي العــالم مــن خــالل تكــوين أدوات  وتــدعم تعلمهــم التــشاركي مــع المتعل
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 ومــن ضــمن النتــائج التــي توصــل إليهــا .اجتماعيــة تعمــل علــى إعــداد شــبكة مــن المتعلمــين 

 ،من المعوقات التي تحد من دمج التقنية الحديثة فـي المرحلـة الثانويـة             أن  ) ه١٤٣٥(المطوع  

ة التعليميــة، ويالحــظ أن البيئــعــدم اهتمــام المتعلمــين فــي اســتخدام التقنيــة الحديثــة فــي  

هذه النتيجة تتفـق مـع نتـائج البحـث الحـالي التـي تؤكـد ضـعف دمـج الـتعلم اإللكترونـي فـي                       

ــراه الحـــازمي   . البيئـــة التعليميـــة ــا أكـــد البحـــث الـــذي أجـ أن اســـتخدام البريـــد ) ه١٤٢٩(كمـ

ــطاً إاإللكترونـــي فـــي  ــان متوسـ ــات كـ ــال الواجبـ ــة رسـ  المتوســـط الحـــسابي  ، وكانـــت قيمـ

وال تتفق مع نتيجة البحث الحالي نحو استخدام البريد اإللكتروني، حيث بلغ  ،)٥من ٢٫٨٨(

، وقــد تكمــن أســباب ذلــك فــي البحثــين بعــدم تــشجيع    )١٬٦٦(المتوســط الحــسابي الكلــي 

وممـا يؤكـد ذلـك أن مـن ضـمن النتـائج التـي توصـل إليهـا                  . البيئة التعليميـة نحـو اسـتخدامها      

 الـتعلم اإللكترونـي يـؤثر علـى الـتعلم       إلدراك التام أن  البحث لديها ا  عينة  بحث الحازمي أن    

بـداع واالبتكـار    ، ويدعم التفكيـر الناقـد واإل      )٤٫١٩( حيث بلغ المتوسط     ،الذاتي بدرجة عالية  

؛ ولكـن   )٣٫٨٤(يدعم الحافز وكان المتوسـط      و،  )٣٫٥٨( حيث بلغ المتوسط     ،بدرجة عالية 

 .  الدعم من البيئة التعليميةال يتم تطبيقه بدرجة عالية نتيجة للضعف في تقديم

 :إجابة السؤال الثالث
 اتالمعلمـ ين والمعلمـ  ما درجة اسـتخدام  : على السؤال الثالث الذي ينص      عنلإلجابة  

؟ ) طـالب وطالبـات  ( في البيئة التعليمية من وجهة نظـر خريجـي الثانويـة        لتعلم اإللكتروني ل

طات واالنحرافـات المعياريـة   والـذي يوضـح المتوسـ   ) ٦( الجـدول  تم تحليل البيانـات حـسب     

 مـن وجهـة     ات و المعلمـ   ين بواسطة المعلم  بالبيئة التعليمية ستخدام التعلم اإللكتروني    ال

     ).اتب وطالبطال(  خريجي المرحلة اثانويةنظر
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 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستخدام التعلم اإللكتروني) ٦(جدول
 تعليمية من وجهةالمعلمين والمعلمات بالبيئة البواسطة 

 )٤٥٤= ن ()اتب وطالبطال( نظر خريجي المرحلة الثانوية
الطالب  الطالبات الطالب  

 والطالبات
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نترنــــــت  المعلــــــم معلومــــــات مــــــن اإليــــــستخدم.١
لمناقشتها بين الطالب بالصف للوصـول إلـى نتـائج          

 .معينة
١٬٠٠ ٢٬١٢ ٠٬٩٩ ٢٬٥٧ ٠٬٩١ ١٬٨٥ 

ح المعلــم للطالــب اســتعراض معلومــات مــن     يتــي.٢
 ١٫٠٤ ٢٬٠٤ ١٬٠٦ ٢٬٥٦ ٠٬٩٠ ١٬٧٤ .نشاط في الصف أثناء الدرسالاإلنترنت لتدعيم 

ــة تثـــري موضـــوع   ي.٣ ــدد المعلـــم مواقـــع إلكترونيـ حـ
 ١٬٠٠ ١٬٩٣ ١٬٠٧ ٢٬٢١ ٠٬٩٣ ١٬٧٧ .الدرس

شجع المعلـــم المتعلمـــين علـــى تقـــديم مواقـــع يـــ.٤
 ١٬٠٠ ١٬٨٢ ١٬٠٠ ٢٬١٢ ٠٬٩٦ ١٬٦٥ .معينة تدعم الدرس

طلــب المعلــم مناقــشات إلكترونيــة بــين طــالب    ي.٥
 ٠٬٩٥ ١٬٧٢ ١٬٠٥ ٢٬٠٥ ٠٬٨٣ ١٬٥٢ .المجموعة الواحدة لغرض إعداد البحث

ــستخدم.٦ ــ يـ ــم دروسـ ــشرح   اً المعلـ ــوب لـ ــن يوتيـ  مـ
 ٠٬٩٥ ١٬٦٥ ١٬١٠ ١٬٩٩ ٠٬٧٧ ١٬٤٥ .رس معيند

 في الـصف إلـى مجموعـات     الطالبقسم المعلم   ي.٧
لكترونياً بين  إإلعداد مشروع بحث يتم مناقشته      

 .الطالب
١٬٠٧ ١٬٧٨ ١٬٢١ ٢٬١٦ ٠٬٩١ ١٬٥٦ 

حث المعلـم الطـالب علـى تقـديم أفكـار جديـدة             ي.٨
 ١٬٠٨ ٢٬٠٦ ١٬١٠ ٢٬٦٢ ٠٬٩٢ ١٬٧٣ .من اإلنترنت

ــتعلم    قــدم الي.٩ معلــم شــرحاً مــوجزاً عــن أدوات ال
اإللكتروني التي ستستخدم في أنـشطة الـدرس،        

ــي، منتـــــــدى النقـــــــاش  : مثـــــــل البريـــــــد اإللكترونـــــ
 .تعليميةاإللكتروني، الهاتف المتنقل، برمجيات 

١٫٠٢ ١٬٨٢ ١٬١٤ ٢٬٢٤ ٠٬٨٦ ١٬٥٨ 

تـــابع المعلــــم النقــــاش بـــين الطــــالب إلكترونيــــاً   ي.١٠
 ٠٬٨٨ ١٬٥٤ ١٬٠١ ١٬٨٣ ٠٬٧٢ ١٬٣٨ .عملية النقاشقدم معلومات إضافية تدعم يو

 المعلـــــــم أهميـــــــة ودور أدوات الـــــــتعلم   حوضـــــــي.١١
 ٠٬٩٦ ١٬٧٤ ١٬٠٦ ٢٬٠٦ ٠٬٨٥ ١٬٥٥ .اإللكتروني في حل المشكالت العلمية

  ٠٬٧٦ ١٬٨٤ ٠٬٧٨ ٢٬٢٢ ٠٬٦٦ ١٬٦٢ 
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 الكليـــة التـــي تمثـــل وجهـــة نظـــر  أن المتوســـطات الحـــسابية) ٦(يتـــضح مـــن الجـــدول 

لكترونــي تتــراوح بــين  اإلوالطالبــات نحــو اســتخدام المعلمــين والمعلمــات الــتعلم   الطــالب 

 بالبيئــة  ســتخدام الــتعلم اإللكترونــي   ال كلــي أعلــى متوســط حــسابي  وكــان ) ٢٬١٢-١٬٥٤(

ستخدم المعلـــم معلومـــات مـــن اإلنترنـــت لمناقـــشتها بـــين الطـــالب يـــ " التعليميـــة للعبـــارة

ــائج معينــة     ــغ " بالــصف للوصــول إلــى نت وكــان أقــل متوســط حــسابي كلــي     ، )٢٬١٢( حيــث بل

ــارة  ــدعم        ي" للعب ــاً ويقــدم معلومــات إضــافية ت ــين الطــالب إلكتروني ــم النقــاش ب ــابع المعل ت

 أن المتوسطات الحسابية الكلية )٦(ويتبين من الجدول ).  ١٬٥٤( حيث بلغ   "عملية النقاش 

، ٢، ١(ت الكليـة للعبـارات   بينما تعتبر المتوسـطا .  تعتبر منخفضة جداً) ١١ ،١٠، ٦،  ٥(للعبارات  

 .  منخفضة) ٩، ٨، ٧، ٤، ٣

ستخدام تطبيقات وبرامج  ال كلي أن أقل متوسط حسابي   ) ٦(جدولالكما يتضح من    

تـابع المعلـم    ي"  هـو     من وجهـة نظـر الطـالب والطالبـات         التعلم اإللكتروني بواسطة المعلم   

بمتوسـط  " يـة النقـاش   النقاش بين الطالب إلكترونيـاً ويقـدم معلومـات إضـافية تـدعم عمل             

"  مــــن اليوتيــــوب لــــشرح درس معــــيناًاســــتخدم المعلــــم دروســــ"، يليهــــا )١٫٥٤(حــــسابي 

 يرجـع الـسبب إلـى وجـود عـدد مـن المعلمـين والمعلمـات مـا          وقـد   ،  )١٫٦٥(بمتوسط حسابي 

 وبالتــالي يعــزف المعلــم أو المعلمــة عــن  ،زالــوا يــستخدمون الطــرق التقليديــة فــي التــدريس 

ــذه ال  ــتخدام مثـــل هـ ــديهم    اسـ ــا أن بعـــض المعلمـــين أو المعلمـــات لـــيس لـ ــات، كمـ تطبيقـ

المعارف والمهارات باستخدام مثل هذه التقنيات أثناء شرح الـدروس، أضـف إلـى ذلـك أن      

بعــض المعلمــين ال يعمــل علــى تطــوير ومتابعــة المــستجدات التقنيــة، وقــد ال تقــوم البيئــة      

 .يةالتعليمية بدورها نحو دعم المعلمين نحو استخدام التقن
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 البحث من الطـالب تتـراوح    لمجتمع أن المتوسطات الحسابية     )٦ (ويتضح من الجدول  

ــين   نحــو  يعتبــر منخفــضاً جــداً  )١٬٦٢( للطــالب  الكلــيوالمتوســط الحــسابي ) ١٬٨٥-١٬٣٨(ب

بينمــا المتوســطات الحــسابية  . بالبيئــة التعليميــة الــتعلم اإللكترونــي  المعلمــين اســتخدام 

 ويعتبــر )٢٬٢٢( للطالبــات  الكلــي، والمتوســط الحــسابي )٢٬٦٢-١٬٨٣(للطالبــات تتــراوح بــين  

ــضاً ــظ. منخفـ ــسابقة      ويالحـ ــائج الـ ــن النتـ ــات مـ ــالب والطالبـ ــر الطـ ــة نظـ ــوء وجهـ ــي ضـ  أن  فـ

، بينمـا يعتبـر اسـتخدام       منخفـضاً جـداً    للتعلم اإللكتروني يعتبر نـسبياً       المعلميناستخدام  

من التعلم اإللكتروني أفـضل مـن        يستخد المعلمات، ويالحظ أن    منخفضاً نسبياً   المعلمات

المعلمـين  سـتخدام  الوبشكل عام يتضح أن المتوسط الحسابي الكلي        .  نسبياً المعلمين

 فـي الـصف الثالـث الثـانوي         م لتطبيقات وبرامج التعلم اإللكتروني أثناء دراسـته       والمعلمات

لمعلمـات  المعلمـين وا  ممـا يـشير إلـى ضـعف اسـتخدام      اً؛ نـسبي منخفضاً ويعتبر) ١٫٨٤(يبلغ  

 .  في الصف الثالث الثانويم اإللكتروني أثناء دراسته التعلملتطبيقات وبرامج

أدوات  اســتخدام  مــن أن)ه١٤٣٥(المطــوع وتتفــق نتــائج البحــث الحــالي مــع مــا قالــه       

 فــي ضــوء  المجتمــع بالبيئــة التعليميــة لــيس بالمــستوى الــذي يتطلــع إليــه الــتعلم اإللكترونــي

إليـه  ) ه١٤٣٣(توصلت السليمان  نتائج البحث الحالي نسبياً مع ما  كما تتفق .التقدم التقني

 مـــن المعلمــات بـــأن معــرفتهن بفوائـــد وأهـــداف   البحـــث حيــث أشـــارت عينــة   بحثهـــا،فــي  

كما أن قدرتهن على تصميم الـدروس واسـتخدام         . لكتروني متوسطة ومفهوم التعلم اإل  

كمـا أكـد علـى أن    .  وسـطة اليوتيوب وعـروض الـشرائح ودمجهـا فـي العمليـة التعليميـة مت          

لكتروني في التواصل بين الطالبات والمعلمات لتعزيز العملية التعليمية        استخدام البريد اإل  

وال تتفـق نتــائج  .  لــى ضـعف اسـتخدام اليوتيــوب فـي العمليـة التعليميــة    إباإلضـافة  . مـنخفض 

) ٪٨٠  (أكـدت بنـسبة   مـن أن عينـة البحـث         )ه١٤٣٣(الحربيالبحث الحالي مع ما توصل إليه       
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ــة       ــة التعليميـ ــز العمليـ ــي تعزيـ ــل فـ ــا دور فاعـ ــة لهـ ــشبكات االجتماعيـ ــن  ،أن الـ ــب مـ  ويتطلـ

  بينمــا ال تتفــق نتــائج البحــث الحــالي مــع مــا قالــه .المعلمــين التكيــف مــع التطــورات الجديــدة

يجـب علـى المعلـم اسـتخدام أحـدث التقنيـات       من أنه  Kelly et al) ٢٠٠٩ (آخرونكيلي و

ويجـــب أن تـــصمم هـــذه األنـــشطة فـــي ضـــوء . لمـــين بأنـــشطة الـــتعلمالرقميـــة لـــربط المتع

  وقد يعزى السبب في عـدم دمـج          .التقنيات الرقمية المناسبة وتكون متوفرة الستخدامها     

جمعيـة  التعلم اإللكترونـي بواسـطة المعلـم أو المعلمـة بالـصورة المناسـبة إلـى مـا ذكرتـه                    

 Association for Career and Technical) ٢٠١٠(التعلـــيم المهنـــي األمريكيـــة 

Education  وال يمكـن أن يتحقـق   ،عداد الطالب للدراسة بالكليات والعملإأنه يجب  من 

تي تعتبـر التقنيـة أحـد محاورهـا     لاوذلك إال في تبني ودمج مهارات القرن الحادي والعشرين      

 كمـا   .من الفـرد فـي المجتمـع الرقمـي    اً الهامة في أنظمة التعليم لكي تصبح حقيقة وجزء

البيئــة ) ١٢-K( التــي أجرتــه الجمعيــة إلــى أهميــة تبنــي مــدارس التعلــيم العــام    البحــثأشــار 

التعليمية واالحتياجات الالزمة التي تتيح للمتعلمـين التوافـق مـع المعـارف والمهـارات التـي           

يحتاجونها للمنافسة، والوصول للنجاح المطلوب في ضوء المتغيـرات العالميـة فـي التقنيـة               

وقـد يعـود عـدم دمـج الـتعلم اإللكترونـي بواسـطة المعلـم أو المعلمـة                   . د المعرفي واالقتصا

ــى مــا أورده   ــتعلم اإللكترونــي  دمــج مــن أن عــدم ) ه١٤٣٥(المطــوع إل ــة فــي  أدوات ال  الحديث

 عـدم تقـديم بـرامج التـدريب التـي تركـز علـى تطبيقـات التقنيـات                   عائد إلى المرحلة الثانوية   

 .الحديثة للمعلمين

 :ؤال الرابعجابة السإ
  مــا درجــة دمــج الــتعلم اإللكترونــي فــي   : الــسؤال الرابــع الــذي يــنص علــى  عــن لإلجابــة

في البيئـة التعليميـة مـن وجهـة نظـر      ) الدروس والوحدات ( محتوى المقرر الدراسي أنشطة
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 المتوسـطات واالنحرافـات    تم تحليـل البيانـات لمعرفـة      ؟  ) طالب وطالبات (خريجي الثانوية   

  .)٧(وضحة بالجدول م البحث اللمجتمعالمعيارية 

  أنشطةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجة دمج التعلم اإللكتروني في) ٧(جدول 

 في الصف الثالث ثانوي في البيئة التعليمية) الدروس والوحدات (محتوى المقرر الدراسي

 .)٤٥٤= ن() طالب وطالبات(من وجهة نظر خريجي الثانوية 
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يحتوي الدرس على رابط من اإلنترنـت يقـدم    .١
 .ضافيةإمعلومات نصية مكتوبة 

٠٫٩٦ ١٫٨٤ ١٬٠٤٧ ٢٬١٦ ٠٬٨٥٠ ١٬٦٦ 

على رابط من اإلنترنـت يقـدم   يحتوي الدرس  .٢
ضـافية عـن    إمقطعاً  تلفازياً رقمياً لمعلومـات       

 .الدرس
٠٫٩٣ ١٫٦٣ ١٬٠٢٦ ١٬٨٨ ٠٬٨٣١ ١٬٤٩ 

درس الطالـــــب إلـــــى اســـــتخدام مـــــيرشـــــد ال.٣
ــن     ــاً عــ ــرحاً ذاتيــ ــدم شــ ــة تقــ ــة معينــ برمجيــ

 .الدرس
٠٫٩٧ ١٫٧٨ ١٬٠٩٩ ٢٬٠٤ ٠٬٨٥١ ١٬٦٣ 

األسئلة في نهاية الدرس تطلب الرجـوع إلـى      .٤
وضــوع معــين فــي برمجيــة تعليميــة مرفقــة   م

 .مع الكتاب وتطلب نقده
٠٫٩٤ ١٫٧٢ ٠٬٩٦٠ ١٬٩٠ ٠٬٩١٣ ١٬٦١ 

ــة الــــدرس تطلــــب مناقــــشة    .٥ ــئلة فــــي نهايــ األســ
لكترونيـــة لموضـــوع معـــين بـــين مجموعـــة مـــن  إ

 .الطالب
٠٫٩٧ ١٫٦٨ ١٬٠٤٥ ١٬٩٣ ٠٬٨٨٣ ١٬٥٣ 

األســئلة فـــي نهايـــة الــدرس تطلـــب مـــن الطالـــب   .٦
ة بسيطة من خالل الرجوع إلـى       إعداد ورقة بحثي  
 .مصادر إلكترونية

٠٫٩٩ ١٫٨٨ ١٬٠٢٨ ٢٬٢٧ ٠٬٨٨٧ ١٬٦٥ 

تحــث أســئلة الــدرس علــى أن يــستخدم المعلــم  .٧
 .تقنية حديثة للطالب وتطبق في أحد الواجبات

١ ١٫٨١ ١٬٠٦٣ ٢٬٠٦ ٠٬٩٩٢ ١٬٦٦ 
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ــاً    .٨ مــن الممكــن أن يتفاعــل الطالــب إلكتروني
 .مع محتوى المقرر

١٫١٥ ٢٫٢١ ١٬١٥١ ٢٬٤٣ ١٬١٢٦ ٢٬٠٩ 

يوجــد ســؤال فــي نهايــة الــدرس يحــث علــى     .٩
ــى     ــصول علـ ــة للحـ ــصادر متنوعـ ــتخدام مـ اسـ

 تفكيـر الطالـب   الختبـار المعلومات المتنوعة   
 .في طريقة حل المشكلة التعليمية

١٫١١ ٢٫٠٤ ١٬١٥٦ ٢٬٣١ ١٬٠٥٠ ١٬٨٨ 

 ٠٬٧٥ ١٬٨٤ ٠٬٧٧ ٢٬١١ ٠٬٦٩ ١٬٦٨ الكلي 

 

تـراوح بـين    ت ة الكلية للطالب والطالبات    الحسابي اتأن المتوسط ) ٧(يتضح من جدول    

لدرجــــة دمــــج  تطبيقــــات وبــــرامج الــــتعلم   ، وكــــان أعلــــى متوســــط حــــسابي )٢٬٢١-١٬٦٣(

 مـن   ":اإللكتروني في محتوى المقرر الدراسي في الصف الثالث الثانوي للبند الذي يـنص علـى              

  بينمـا  ،)٢٫٢١(حـسابي   بمتوسـط   " الممكن أن يتفاعل الطالب إلكترونياً مـع محتـوى المقـرر          

 اإللكترونــي فــي محتــوى المقــرر الدراســي فــي    دمــج الــتعلم أقــل متوســط حــسابي لدرجــة   

 رقميـاً   مقطعاً تلفازيـاً  يحتوي الدرس على رابط من اإلنترنت يقدم        " الصف الثالث الثانوي هو   

 أن )٧(ويتبـــين مـــن الجـــدول  . )١٫٦٣(بمتوســـط حـــسابي " ضـــافية عـــن الـــدرس إلمعلومـــات 

بينمــا المتوســطات الكليــة  .  تعتبــر منخفــضة جــداً ) ٥ ،٤، ٢( الكليــة للعبــارات المتوســطات

 .  تعتبر منخفضة) ٩، ٨، ٧، ٦، ٣، ١(للعبارات 

األســئلة فــي نهايــة الــدرس  " العبــارة التــي تــنص علــى أن  أن ) ٧(كمــا يتــضح مــن جــدول 

" يــةتطلــب مــن الطالــب إعــداد ورقــة بحثيــة بــسيطة مــن خــالل الرجــوع إلــى مــصادر إلكترون 
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وقـد يكـون الـسبب فـي        .  منخفضة جداً ويُالحَظ أنها متوسطات    ) ١٫٦٨(بمتوسط حسابي   

لكترونيـاً  إذلك أن الكتب المدرسية ال تحتوي على حث المتعلم أو المتعلمة على التفاعل               

-١٬٤٩ (  تتـراوح بـين  أن المتوسـطات الحـسابية للطـالب   ) ٧(الجـدول   ويوضـح   . مع المحتـوى  

التـي تمثـل وجهـة نظـرهم نحـو تـوفر            و) ١٬٦٨( للطـالب     الكلـي  ابيوالمتوسط الحـس  ،  ) ٢٬٠٩

المحتوى، وتؤكـد النتـائج أن المحتـوى غيـر معـزز بـأدوات الـتعلم        بأدوات التعلم اإللكتروني    

  بينمــا المتوسـطات الحــسابية للعناصــر  .لــدعم أنــشطته المتنوعـة اإللكترونـي التــي تـسعى   

، )٢٬١١(، والمتوســط الحــسابي للمحــور )٢٬٤٣-١٬٨٨(مــن وجهــة نظــر الطالبــات تتــراوح بــين  

 دمج أدوات التعلم اإللكتروني في المحتوى لغرض تعزيـز مفـردات            انخفاضوتؤكد النتائج   

 .  الوحدات الدراسية وإثرائها علمياً

الطــــالب ( البحــــث لمجتمــــعوبــــشكل عــــام يتــــضح أن المتوســــط الحــــسابي الكلــــي  

ــات ــتعلم اإللكترونــ دمــج أدواتنحــو درجــة  ) والطالب ي فــي محتــوى المقــرر الدراســي فــي     ال

 نــسبياً، ممــا يــشير إلــى ضــعف دمــج  منخفــضاًويعتبــر متوســطاً ) ١٫٨٤(الــصف الثالــث الثــانوي 

 ودعـم أنـشطتها   ثرائهـا إأدوات التعلم اإللكتروني في محتوى المقررات الدراسـية لغـرض      

دعم الــذي بــدوره يــ و ممــا يــساهم فــي تنــوع المعلومــات لــدى الطــالب والطالبــات    المتنوعــة

 مـن الـضروري أن يتـيح المحتـوى فرصـة التفاعـل للطالـب أو                 .رف لديهم اعملية تكوين المع  

الطالبـة لكـي يـدعم الحـصول علـى المعلومـات المتنوعـة ومعالجتهـا تـشاركياً عـن طريــق           

أن عمليـة دمـج   مـن   Domine) ٢٠٠٩( دومـاين  التواصل إلكترونياً، وعلـى الـرغم ممـا  أكـده           

 أساس في هذا العصر لتطوير المنهج واالسـتفادة مـن المميـزات         المنهج مطلب  فيالتقنية  

مــدى تــوفر المميــزات  ) ٢تحديــد أهــداف المــنهج للطــالب     ) ١:    التقنيــة ، ويعتمــد ذلــك علــى 

التقنية التي تدعم الممارسة التربوية التي تسهم في تنفيذ أهداف المنهج، وتؤكد على أن              
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ج إلى ترابط قوي بين المنهج والتقنية أثناء عمليـات  النظرية والتطبيق في دمج التقنية يحتا  

ــذها     ــضمان تنفي ــاج المــنهج ل ــة     . تطــوير وإنت ــة التعليمي وحتــى يحقــق المــنهج تطلعــات البيئ

إال . يتطلب تحقيق المواءمة بين التقنية وأهداف المنهج واستراتيجيات التعلم والتـدريس          

كمـا أن  .  لكتروني منخفض نسبياًأن نتائج البحث أكدت أن مستوى دمج أدوات التعلم اإل   

 مــن Kotzer and Elran) ٢٠١٢(نتــائج البحــث الحاليــة ال تتفــق مــع مــا أكــد كــوتزر والــران  

أهمية ربط أدوات الـتعلم اإللكترونـي فـي المـنهج بأنـشطة الموضـوع مثـل مقـاطع الفيـديو                    

ريقـة  وروابط النصوص اإللكترونية حتى تمكِّن المتعلمين مـن فهـم الـدروس المقدمـة بط             

ــه    . أفــضل للمــشكالت التعليميــة المعقــدة   ــائج البحــث الحــالي مــع مــا ذكرت  وال تنــسجم نت

 يــؤدي إلــى زيــادة    فــي المقــررات أن تطبيــق الــتعلم اإللكترونــي  مــن  )ه١٤٢٩ (العبــدالكريم

تاحـة المعلومـات    وإالتشويق نحو االطالع على المادة العلمية، وزيـادة الحـافز نحـو الـتعلم،               

   .وقت أي ليها في علالطالع للمتعلم

 :جابة السؤال الخامس إ
 هـل يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية            :الـذي يـنص علـى       الـسؤال الخـامس    عن لإلجابة

المقــررات   نحــوعلــى االســتبانة) طــالب وطالبــات( متوســطات إجابــة خريجــي الثانويــة  بــين

 طـالب (ة  خريجـي الثانويـ  ، واسـتخدامه بواسـطة  األكثر دمجاً للـتعلم اإللكترونـي   الدراسية

فـــي البيئـــة التعليميـــة، واســـتخدامه بواســـطة المعلمـــين والمعلمـــات فـــي البيئـــة  ) وطالبـــات

ة عنــد مــستوى داللــة إحــصائية   الدراســي المقــررات محتــوى أنــشطة ودمجــه فــيالتعليميــة،

 ؟وفقاً لمتغير الجنس) ٠٬٠٥(

 متوسطات إجابـة خريجـي    يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين      ال: والفرض ينص على  

األكثــر دمجــاً للــتعلم  الدراســيةالمقــررات   نحــوعلــى االســتبانة )طــالب وطالبــات(الثانويــة 

والطالبــــات فــــي البيئــــة  الطــــالب بواســــطة  الــــتعلم اإللكترونــــي، واســــتخداماإللكترونــــي
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ــات فـــي البيئـــة         ــي بواســـطة المعلمـــين والمعلمـ ــة، واســـتخدام الـــتعلم اإللكترونـ التعليميـ

ة، عنـد مـستوى    الدراسـي  المقـررات   محتـوى   أنشطة  في روني التعلم اإللكت  ، ودمج التعليمية

 ؟ وفقاً لمتغير الجنس) ٠٬٠٥(داللة إحصائية 

خريجـــي الثانويـــة الفـــروق فـــي المتوســـطات بـــين لمعرفـــة ) ت(تــم اســـتخدام اختبـــار  

 ، واسـتخدام األكثـر دمجـاً للـتعلم اإللكترونـي     الدراسـية المقـررات    نحـو )طـالب وطالبـات  (

والطالبــات فــي البيئــة التعليميــة، واســتخدام الــتعلم    الطــالبواســطة  بالــتعلم اإللكترونــي

  الـتعلم اإللكترونـي  ، ودمـج اإللكتروني بواسـطة المعلمـين والمعلمـات فـي البيئـة التعليميـة          

  ).٨( حسب الجدول الدراسية،  المقررات محتوى أنشطةفي

 نحو )طالباتطالب و(  خريجي الثانوية والفروق في المتوسطات بين)ت(قيمة  )٨(جدول

  التعلم اإللكتروني، واستخداماألكثر دمجاً للتعلم اإللكتروني الدراسيةالمقررات 

والطالبات في البيئة التعليمية، واستخدام التعلم اإللكتروني بواسطة  الطالببواسطة 

  محتوى أنشطة في التعلم اإللكتروني، ودمجالمعلمين والمعلمات في البيئة التعليمية

 .ةلدراسي االمقررات

 الطالبات )٢٨٧=ن( الطالب
 )١٦٧=ن(

قيمة 
 )ت(

 الفرق
بين 

 المتوسطات

مستوى 
  الداللة

          متوسط  
 انحراف

متوسط       
    انحراف

لتعلم ل  دمجاًمقرراتأكثر ال
 ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٥٫٦ ٠٫٨٢ ٢٫٤٨ ٠٫٨٣ ٢٫٠٢ .اإللكتروني

 ب والطالباتاستخدام الطال
بيئة في اللتعلم اإللكتروني ل

 .التعليمية
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٦٫٩ ٠٫٧٢ ٢٫٠٣ ٠٫٥٧ ١٫٦١ 

 اإللكتروني التعلماستخدام 
ات المعلمين وبواسطة المعلم

 .في البيئة التعليمية
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٨٫٧ ٠٫٧٨ ٢٫٢٢ ٠٫٦٦ ١٫٦٢ 

 دمج التعلم اإللكتروني في
 أنشطة محتوى المقررات

 .ةالدراسي
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٦٫١ ٠٫٧٧ ٢٫١١ ٠٫٦٩ ١٫٦٨ 
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" لــتعلم اإللكترونــي ل أكثــر المقــررات دمجــاً  "أن المحــور األول ) ٨(جــدول الن يتــضح مــ 

الفرضــي مقارنتــه بمــستوى الداللــة  .  ٠٬٠٠ومــستوى داللــة محــسوبة  ) ٥٫٦" (ت"قيمــة بلغــت 

حيــث يوجــد )  ٠٬٠٥ (وهــذا يعنــي وجــود داللــة عنــد مــستوى ) ٠٫٠٥ (نجــد أنــه أقــل مــن) ٠٫٠٥(

 )٢٫٠٢(بـين متوسـط درجـات الطـالب       )  ٠٫٠٥  ( داللـة  حـصائية عنـد مـستوى     إفروق ذات داللة    

 أن المقـررات األكثـر دمجـاً    في هذا المحور لصالح الطالبات، مما يشير إلـى      ) ٢٫٤٨(والطالبات

 .لطالبالبيئة التعليمية لأكثر من اإللكتروني في البيئة التعليمية للطالبات لتعلم ل

ــاني  أن ) ٨(كمــا يتــضح مــن جــدول   ــاتالطــال اســتخدام "المحــور الث ــتعلم ل ب والطالب ل

) ٠٬٠٠ (ومــستوى داللــة محــسوبة ) ٦٬٩" (ت"بلغــت قيمــة " .فــي البيئــة التعليميــة اإللكترونــي 

وهـذا يعنـي وجـود      )  ٠٫٠٥                ( أنـه أقـل مـن      نجـد ) ٠٫٠٥ (مقارنته بمستوى الداللة الفرضـي    

 ٠٫٠٥    (ستوى داللـة  حصائية عند م  إحيث يوجد فروق ذات داللة      )  ٠٫٠٥  (داللة عند مستوى  

فـي هـذا المحـور لـصالح الطالبـات، ممـا         ) ٢٫٠٣( والطالبات )١٫٦١(بين متوسط درجات الطالب   )

فـي البيئـة التعليميـة    يشير إلى أن الطالبات يستخدمن تطبيقات وبرامج التعلم اإللكترونـي   

 .أكثر من الطالب

كترونـي بواسـطة     اإلل الـتعلم  اسـتخدام    "المحـور الثالـث     أن  ) ٨(كما يتضح مـن جـدول     

ومــــستوى داللــــة ) ٨٫٧" (ت"بلغــــت قيمــــة  " .ات فــــي البيئــــة التعليميــــةالمعلمــــين والمعلمــــ

 وهـذا يعنـي     ٠٫٠٥نجد أنه أقـل مـن       ) ٠٫٠٥ (مقارنته بمستوى الداللة الفرضي   ) ٠٫٠٠ (محسوبة

حـصائية عنـد مـستوى داللـة        إحيث يوجد فـروق ذات داللـة        ) ،٠٫٠٥ (وجود داللة عند مستوى   

الطالبـات،  في هـذا المحـور لـصالح    ) ٢٫٢٢( والطالبات)١٫٦٢(متوسط درجات الطالب بين  ٠٫٠٥

 تطبيقـات وبـرامج الـتعلم اإللكترونـي أثنـاء تـدريس       ن يشير إلى أن المعلمات يستخدم     مما

 .المقررات مع الطالبات أكثر من الطالب
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ــتعلم اإللكترونــي فــي   "المحــور الرابــع  أن ) ٨(كمــا يتــضح مــن جــدول    أنــشطة  دمــج ال

ــررات ــيمحتـــوى المقـ )  ٠٬٠٠  (ومـــستوى داللـــة محـــسوبة ) ٦٫١" (ت"بلغـــت قيمـــة " .ة الدراسـ

وهـذا يعنـي وجـود داللـة        )  ٠٫٠٥  (نجـد أنـه أقـل مـن       )  ٠٫٠٥ (مقارنته بمـستوى الداللـة الفرضـي      

بـين  )  ٠٫٠٥  ( عند مـستوى داللـة  ةحصائيإ  داللةذاتق وأي أنه يوجد فر )  ٠٬٠٥  (عند مستوى 

في هذا المحور لصالح الطالبـات، ممـا يـشير          ) ٢٫١١( والطالبات )١٫٦٨(البمتوسط درجات الط  

 أفضل منه لدى لطالبات  بالمحتوى الدراسي بالبيئة التعليمية ل     التعلم اإللكتروني    دمجإلى أن   

 .الطالب

لطـالب  على البيئـة التعليميـة ل      تتفوق   أن البيئة التعليمية للطالبات   وأشار عرض النتائج    

ــو ــر نحـ ــدمج األكثـ ــتعلم اإلل  الـ ــية،    لـ ــررات الدراسـ ــي المقـ ــي فـ ــال ولكترونـ ــتخدام الطـ ب اسـ

 اإللكترونـي بواسـطة     الـتعلم استخدام  في البيئة التعليمية، و   لتعلم اإللكتروني   ل والطالبات

وهـذا  .   المحتـوى الدراسـي     أنـشطة  ، ودمجهـا فـي    ات فـي البيئـة التعليميـة      المعلمين و المعلم

 ذات  اً النتـائج أن هنـاك فروقـ       تأكـد حيـث   ) ه١٤٢٩(يتوافق مع ما توصلت إليه العبدالكريم       

 لكترونـي فـي البيئـة التعليميـة       داللة إحصائية بين الذكور واإلناث نحو أنماط دمج الـتعلم اإل          

 الجمعــة اهأجــروتتفــق نتــائج البحــث الحــالي مــع مــا خلــص إليــه البحــث الــذي  . لــصالح اإلنــاث

 مستوى تقبل الطالب للـتعلم      بالسنة التحضيرية في جامعة الملك سعود لقياس      ) ه١٤٣٠(

لحــاقهم إ٪ مــن الطــالب يؤكــدون علــى أهميــة تأهيــل الطــالب قبــل    ٨٣ إلــى أنلكترونــي اإل

بالجامعــات علــى امــتالك مهــارات اســتخدام الــشبكة العالميــة للمعلومــات والتعامــل مــع    

  كمــا أن .لكترونــي التــي تــدعم مــستقبل الــتعلم لــدى الطــالب  أدوات وتطبيقــات الــتعلم اإل

 والـذين   Kelly et al) ٢٠٠٩ (وآخـرون كيلـي   البحث الحالي غير متوافقة مع ما ذكره نتائج

 تهتم بالتعلم الرقمي الـذي يناسـب طـالب       يجب أن  المدارس الحديثة     أن  على يؤكدون فيه 
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لكترونـي فـي أنـشطة     وتصمم األساليب المناسـبة للـتعلم التـي تـدمج الـتعلم اإل         ،هذا العصر 

 .التعلم المتنوعة والمصادر

 :نتائج البحث
 : في ضوء تحليل البيانات تم التوصل للنتائج اآلتية

 انخفاض مستوى دمـج الـتعلم اإللكترونـي فـي المقـررات الدراسـية للـصف الثالـث                   .١

 . ٢٫١٧ثانوي طالباً وطالبات حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

ه مقـررات  يعتبر التعلم اإللكتروني أكثر اسـتخداماً فـي مقـرر الحاسـب اآللـي، ويليـ        .٢

ــتعلم اإللكترونــي فــي مقــرر الرياضــيات     . العلــوم واللغــة اإلنجليزيــة   ويعتبــر دمــج ال

 . منخفضاً

أقـــل المقـــررات اســـتخداماً للـــتعلم اإللكترونـــي مقـــررات اللغـــة العربيـــة والثقافـــة   .٣

  . ١٬٩٣و ١٬٩٠اإلسالمية، حيث كانت المتوسطات الحسابية على التوالي 

ي لـدمج الـتعلم اإللكترونـي بواسـطة المعلمـين           يتضح أن المتوسط الحسابي الكل     .٤

 .في المقررات منخفضاً

يعتبر استخدام الطالب والطالبات ألدوات التعلم اإللكترونـي منخفـضاً حيـث بلـغ                .٥

 . ١٬٧٧المتوسط الكلي للطالب والطالبات 

 كـــان اســـتخدام الطالبـــات لمنتـــدى النقـــاش إليجـــاد حلـــول للمـــشكلة التعليميـــة    .٦

 .الب منخفضاًمتوسطاً، بينما الط

يعتبر استخدام الطالبات للبرمجيات التعليمية متوسطاً لغرض حـل المـشكالت            .٧

 .التعليمية، بينما الطالب منخفضاً جداً

تعتمــد الطالبــات علــى إنــشاء المــدونات واســتخدامها للنقــاش بدرجــة متوســطة،     .٨

 .بينما الطالب منخفضاً جداً
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اإللكترونــي أثنــاء دراســتهم  أشــار المتوســط الكلــي للطــالب إلــى أن دمــج الــتعلم     .٩

 .منخفض جداً، بينما الطالبات منخفضاً

ــتعلم اإللكترونـــي      .١٠ ــار مجتمـــع البحـــث مـــن الطـــالب والطالبـــات إلـــى أن دمـــج الـ أشـ

 .وبالتالي ال يتيح المحتوى فرصة التفاعل للمتعلمين. بمحتوى المقرر منخفض

 :التوصيات
 دمج التعلم اإللكتروني فـي      سعى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات التي تركز على         

البيئــة التعليميــة لغــرض تعزيزهــا ودعــم مخرجاتهــا باعتبــاره أحــد مهــارات القــرن الحــادي   

 :والعشرين على النحو اآلتي

باعتبــــاره إحــــدى مهــــارات القــــرن الحــــادي  لكترونــــي اإلالتوعيــــة بأهميــــة الــــتعلم  .١

ة الخبــراء والعــشرين نظــراً ألهميتــه فــي تعزيــز بيئــات الــتعلم، مــن خــالل استــضاف    

بالمجـال وتقــديم ورش عمـل ومحاضــرات توضــح دور الـتعلم اإللكترونــي االيجــابي    

 .في البيئة التعليمية

ــتعلم     .٢ ــدارس إلـــى تعريـــف المعلمـــين والمعلمـــات بـــدمج أدوات الـ تـــسعى إدارة المـ

اإللكترونــي مــن خــالل تعــريفهم بالجانــب النظــري للــتعلم اإللكترونــي والجانــب         

وتيــــوب، إدارة نظــــم الــــتعلم اإللكترونــــي، إنــــشاء     الي: العملــــي مثــــل اســــتخدام  

واستخدام المنتديات اإللكترونية؛ واالستعانة بالمتخصصين لتوضيح كيفيـة دمـج       

المحتوى مـن خـالل أنـشطة الـتعلم المتنوعـة التـي تحـث المـتعلم علـى اسـتخدام             

موقـــع إلكترونـــي معـــين، أو االســـتماع إلـــى مقطـــع فيـــديو، أو االســـتعانة ببرمجيـــة  

 .   معينةتعليمية



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٠٩

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

إتاحــة الفرصــة للمتميــزين مــن المعلمــين والمعلمــات، والطــالب والطالبــات لتقــديم   .٣

منتجــاتهم اإللكترونيــة وعرضــها بحــضور زمالئهــم لتوضــيح أهميتهــا ودورهــا فــي     

 . التعلم والتدريس لتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين

ــارب     .٤ ــاح فــــي تجــ ــح النجــ ــة ورش عمــــل توضــ ــدارس إقامــ ــتعلم تتبنــــى إدارة المــ  الــ

اإللكترونــي علــى المــستويات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة لتعزيــز الحــوافز لــدى      

 .المعلمين والمعلمات والطالب والطالبات نحو دمجها

للطـالب والطالبـات، والمعلمـين والمعلمـات عـن كيفيـة دمـج         إقامة برامج تدريبيـة  .٥

 .التعلم اإللكتروني بالدورس أو الوحدات

نيــة للتــدريب الــذاتي توضــح اســتخدام الــتعلم اإللكترونــي فــي   إعــداد بــرامج الكترو .٦

 .التعلم والتدريس؛ باستخدام أنواع التقنية

متابعــة المــستجدات الحديثــة بــالتعلم اإللكترونــي والتــشجيع علــى اســتخدامها،      .٧

ويتم ذلك بطلب إدارة المدرسة من المتخصصين بالمجال والمعلمين والمعلمات          

أعمــالهم أو تجــاربهم التــي تمــت باســتخدام أدوات   والطــالب المتميــزين بتقــديم  

، وتطبيقـات  Twitter تـويتر : الـتعلم اإللكترونـي فـي البيئـة التعليميـة الحديثـة مثـل       

 .WhatsAppواتساب 

استضافة معلمين ومعلمات من مـدارس أخـرى أثنـاء التـدريس فـي أحـد الـصفوف                   .٨

رونـي ودورهـا فـي    الدراسية لتقديم تجاربهم عن عمليـة دمـج أدوات الـتعلم اإللكت       

 . تعزيز المقررات الدراسية



 

 
٤١٠

واقع دمج التعلم اإللكتروني في البيئة التعليمية من وجهة نظر خريجي 
  القرن الحادي والعشرينمهارات المرحلة الثانوية باعتباره أحد

 صالح بن محمد العطيوي. د

منح أفضل المعلمين والمعلمات والمتعلمين والمتعلمات مـن كـل فـرع مـن فـروع                 .٩

ــوم     (المعرفــة  ــة، الثقافــة اإلســالمية، الرياضــيات، العل جــوائز ) مقــررات اللغــة العربي

 .تشجيعية على مستوى المدرسة وإدارات التعليم والوزارة

للطــالب والطالبــات عــن أهميــة مهــارات ومعــارف تقنيـــة       إعــداد بــرامج توضــيحية     .١٠

ــة      ــتمرار فـــي متابعـ ــي، واالسـ ــتعلم اإللكترونـ ــز الـ ــات واالتـــصاالت فـــي تعزيـ المعلومـ

 . المستجدات

تحقيــــق جــــودة دمــــج الــــتعلم اإللكترونــــي مــــن خــــالل التفاعــــل اإللكترونــــي بــــين  .١١

ع المحتـوى  المتعلمين والمعلمين، والتفاعل بين المتعلمين ، وتفاعـل المتعلمـين مـ     

 .االلكتروني، وقواعد المعلومات المتنوعة

ــاره إحـــدى     .١٢  يتطلـــب تطبيـــق أدوات الـــتعلم اإللكترونـــي واكتـــساب مهاراتـــه باعتبـ

ــتراتيجية      ــة اسـ ــيم خطـ ــادي والعـــشرين أن تتبنـــى وزارة التعلـ ــرن الحـ ــارات القـ مهـ

ــايير     تكامليـــة لـــدمج الـــتعلم اإللكترونـــي بـــين عناصـــر العمليـــة التعليميـــة وفـــق معـ

معيات العالميـة، وحـث المـدارس علـى متابعـة المـستجدات التقنيـة وتطبيقهـا                 الج

 .لتحقيق المواطنة الرقمية
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  التربويةمجلة العلوم   ٤١١

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :الخاتمة
شـــهد العقـــد األخيـــر مـــن القـــرن العـــشرين تطـــورات ســـريعة فـــي تقنيـــة المعلومـــات  

 القـرن  واالتصاالت لم تكن معهودة من قبل، وكان لها األثر في إضـافة صـبغة جديـدة علـى                

الحــادي والعــشرين باعتبــاره عــصر مجتمــع المعرفــة، كمــا عُــرف بــالمجتمع الرقمــي نظــراً    

للتغيرات المتنوعة في تقنية المعلومات واالتـصاالت التـي أثـرت علـى جميـع منـاحي الحيـاة              

في العالم والتي منها بيئات التعلم، وأصبح دمجها فـي التنظيمـات المتنوعـة مؤشـراً كبيـراً                  

 تطورها، وأصبحت مهارات التعلم اإللكتروني من أهم سمات القـرن الحـادي            وواضحاً على 

والعشرين، وإحدى مهاراته، وتعتبر بيئـات الـتعلم هـي البيئـات الرئيـسة التـي تـضمن جـودة                    

كمــا أن بيئــات الــتعلم هــي التــي تواجــه    . المخرجــات للمجتمــع وإتقــانهم لتلــك المهــارات  

 المخرجـات فـي ضـوئها لكـي تناسـب متطلباتـه        المتغيرات في المجتمع وتعمل على إعـداد      

حتى تعمل بكفـاءة وفاعليـة لـضمان جـودة واسـتمرارية التنظيمـات المتنوعـة فـي تقـديم                     

طـــالب (وتـــم إجـــراء هـــذا البحـــث علـــى خريجـــي الثانويـــة   . خـــدماتها ومنتجاتهـــا للمجتمـــع

 بدايـة   الذين يدرسون في السنة التحضيرية بجامعة المجمعة بالمقر الرئيس فـي          ) وطالبات

ه، واتضح من خالل وجهـة نظـرهم فـي ضـوء البيانـات التـي تـم                  ١٤٣٣/١٤٣٤العام الدراسي   

تحليلها أن عملية دمج التعلم اإللكتروني باعتباره أحد مهارات القـرن الحـادي والعـشرين              

فــي البيئــة التعليميــة تكــاد تكــون ضــعيفة أو منخفــضة جــداً حــسب قيمــة المتوســطات           

أنـه يوجـد فـروق ذات       ) ت(كمـا أشـارت نتـائج اختبـار         . والطالبـات الحسابية الكلية للطالب    

داللــة إحــصائية بــين متوســطات الطــالب والطالبــات لــصالح الطالبــات، وبالتــالي تعتبــر البيئــة     

وحقيقـة األمـر يتطلـب مـن     . التعليمية للطالبات أفضل نوعاً مـا مـن البيئـة التعليميـة للطـالب       

ات والطالب والطالبات من خالل تبنـي اسـتراتيجية     البيئة التعليمية حث المعلمين والمعلم    

لدمج مهارات التعلم اإللكتروني في بيئات التعلم في ضوء التطورات المستمرة فـي تقنيـة           



 

 
٤١٢

واقع دمج التعلم اإللكتروني في البيئة التعليمية من وجهة نظر خريجي 
  القرن الحادي والعشرينمهارات المرحلة الثانوية باعتباره أحد

 صالح بن محمد العطيوي. د

المعلومــات واالتــصاالت لــضمان جــودة المخرجــات، ومالءمتهــا لمتطلبــات البيئــة الخارجيــة 

 .  في هذا العصر
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  التربويةمجلة العلوم   ٤١٣

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 :المراجع العربية
قيــاس لمــستوى تقبــل الطــالب للــتعلم  : الــسنة التحــضيرية وتقنيــة التعلــيم ). ١٤٣٠. (جمعــه، علــيال -١

-٤٧٨، )٣ (٢٣العلــوم التربويــة والدراســات اإلســالمية   مجلــة جامعــة الملــك ســعود .  االلكترونــي

٥٢٠. 

واقـــع اســـتخدام التعلـــيم ا إللكترونـــي فـــي مـــدارس أهليـــة  ).  ١٤٢٩(الحـــازمي، عـــصام عبـــدالمعين  -٢

 )ةغيــر منــشور رســالة ماجــستير  . (والطــالب ة بمدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر المعلمــين   مختــار

 .الرياض، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود، 

ــة الثانويــة نحــو اســتخدام الــشبكات     ). ١٤٣٣. (الحربــي، عبــداهللا شــاعي   -٣ اتجاهــات معلمــي المرحل

 جامعة الملك   )مشروع تخرج غير منشور   . (الخرج االجتماعية في العملية التعليمية في محافظة     

 .الرياض، المملكة العربية السعودية سعود،

الــشروط المقتــرح توفرهــا فــي المدرســة الثانويــة الفاعلــة بمجتمــع        ). ١٤٣٣. (الــسكران، عبــداهللا  -٤

 . ١٧٤-١٣٩، )٣٨(رسالة التربية وعلم النفس، جماد اآلخرة .  المعرفة

تخدام الــتعلم اإللكترونــي فــي الثانويــة الثامنــة واألربعــون واقــع اســ). ١٤٣٣. (الــسليمان، نــوف خالــد -٥

 للبنات بمدينة الرياض من وجهة نظر

الريــاض، المملكــة   جامعــة الملــك ســعود،   )مــشروع تخــرج غيــر منــشور   . (المعلمــات والطالبــات  -٦

 .العربية السعودية

ليوتيـوب فـي   فاعلية التدريس باستخدام مقاطع الفيديو علـى موقـع ا  ). ١٤٣٣. (الشمري، هدى خالد   -٧

. اكتــساب مهــارات انتــاج الوســائط المتعــددة لطالبــات الــصف الثــاني الثــانوي فــي مدينــة الريــاض          

ــر منــشور   ( ــة،     )مــشروع تخــرج غي ــة التربي ــة    جامعــة الملــك ســعود كلي ــاض،  المملكــة العربي الري

 .  السعودية



 

 
٤١٤

واقع دمج التعلم اإللكتروني في البيئة التعليمية من وجهة نظر خريجي 
  القرن الحادي والعشرينمهارات المرحلة الثانوية باعتباره أحد

 صالح بن محمد العطيوي. د

دارس المملكـة  واقع استخدام العليم اإللكتروني في م). ١٤٢٩(العبدالكريم، مشاعل عبدالعزيز    -٨

، الريـاض، المملكـة     جامعة الملك سـعود   . )غير منشورة  رسالة ماجستير (. األهلية بمدينة الرياض  

 .العربية السعودية

دراسـة مقارنـة بـين أراء طالبـات مـن الـصف الثـاني ثـانوي فـي                 ). ١٤٣٣. (العبيدي، نجـالء عبـدالرحمن     -٩

فــي تــدريس مــادة علــم الــنفس اســتخدام الــسبورة اإللكترونيــة  مدرســة حكوميــة وأهليــة حــول 

الريـــاض، المملكــــة العربيــــة    جامعــــة الملـــك ســــعود، )مــــشروع تخـــرج غيــــر منـــشور  (. بالريـــاض 

 .السعودية

معوقات استخدام التقنيات التعليمية بالمـدارس الثانويـة بمحافظـة        ). ١٤٣٥. (المطوع، بندر محمد   -١٠

  )مشروع تخرج غير منشور(. القويعية

 . لمملكة العربية السعوديةالرياض، اجامعة الملك سعود،  -١١

مـــــشروع ) ٢٠١٣( ومـــــشروع الملــــك عبـــــداهللا لتطــــوير التعلـــــيم العــــام    ،وزارة التربيــــة والتعلــــيم   -١٢

:  متـــــــــــــوفر علـــــــــــــى الـــــــــــــرابط . العـــــــــــــام  لتطـــــــــــــوير التعلـــــــــــــيم  الوطنيـــــــــــــةســـــــــــــتراتيجيةاال

http://www.tatweer.edu.sa 
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Abstract: 

Information and Communication Technology (ICT) is the backbone of e-

learning due to its new and constant innovations which have various 

contributions in enhancing educational environments. This study seeks to answer 

the main question: what are the views of secondary school graduates(males and 

females),  studying in the Preparatory Year at Majmaah University about 

integrating E-learning into the educational environment (Third secondary school 

class) in light of 21st century requirement? The study population consists of all 

male and female students enrolled in the Preparatory Year at the beginning of the 

first semester of the academic year 1433/1434 AH. It consists of 541 students 

(372 males and 169 females). A questionnaire wasused as an instrument for data 

collection. The total number of valid questionnaires collected for analysis are 

454, 278 frommale students and 167 female students. The quantitative analytical 

approach was used to determine arithmetic means and standard deviations, and 

the t-test was used to see whether there are statistically significant differences 

between the means of the study sample (male and female students) in(1) the 

utmost use of e-learning in courses, (2) male and female students' use of e-

learning in the educational environment, (3) male and female teachers' use of e-

learning in the educational environment, and (4) the integration of e-learning into 

the content activities. 

Theresults of the study reveal that there are statistically significant 

differences in favor of female students. However, in general, the results confirm 

that there is a weakness in the use of e-learning either in each of the courses, in 

its use by male and female teachers and male and female students, or in its 

integration into the content activities. Because e-learning is one of the 

components of the 21st century, school administrations should adopt a well-

defined strategy that urges teachers and students to acquire e-learning skills and 

knowledge through various workshops. This ensures that the outputs meet 

thework environment requirements, and enables them to compete in light of the 

differentvariables. 

Keywords:  21st century skills, e-learning, information and communication 

technology, integration 
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 :ملخص البحث 

 الماجـستير  برنـامج  فـي  الدارسـين  رضـا  مـدى  معرفـة  أهميـة  فـي  التي تصدى لها البحـث       المشكلة تمثلت

 يقـوم  التـي  األداء جـودة  مشروع من كجزء لهم المقدمة الخدمات عن التربية وأصول  اإلسالمية التربية في

  وبناء عليها كانت أسئلة الدراسة   . أصول التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية قسم بها

 ؟ لهم المقدمة التعليمية الخدمة أبعاد في يتوقعونه وما الطالب يدركه ما بين الفروق ما.١

 لمتغيـر  تُعـزى لهم   المقدمة التعليمية الخدمة أبعاد في يتوقعونه وما الطالب يدركه ما بين الفروق ما. ٢

 ؟ الدراسة نوع

 لمتغيـر  تُعزى لهم المقدمة التعليمية الخدمة أبعاد في يتوقعونه وما الطالب يدركه ما بين الفروق ما. ٣

 ؟ التخصص

 ؟ الجنس لمتغير تُعزى لهم المقدمة الخدمة أبعاد في يتوقعونه وما الطالب يدركه ما بين الفروق ما. ٤

ــ     الخدمـــــة  لجـــــودة نهج الوصـــــفي المـــــسحي ، باســـــتخدام مقيـــــاس الفجـــــوة     طبقـــــت الدراســـــة المـــ

)SERVQUAL(  تم تقنينه ليناسب الدراسة الذي . 

 : ومن أهم النتائج 

 ثـم  ،   الدقـة  ثـم  ،  الطمأنينـة  ثـم ،   االستجابة ، ثم    التعاطف :في الجودة المتوقعة كان ترتيب األبعاد        .١

 ، ثــم التعــاطف ، ثــم بعــدي  األول الترتيــب فــي دقــةال بُعــد  جــاء، وفــي الجــودة المدركــة   الملموســية

 .الملموسية االستجابة والطمأنينة ثم

 ،  التعـاطف  ثم ، االستجابة بعد في فجوة أكبر  المدركة والجودة المتوقعة الجودة بينأما الفجوة    .٢

 . الدقةثم  ،  الملموسية ثم ،  بالطمأنينة ثم



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٢٣

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

 : تمهيد
يقدم قسم أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية برنـامج الماجـستير فـي مـسارين          

وهنـاك  . ومسار الماجستير في أصول التربية،  مسار الماجستير في التربية اإلسالمية    : هما

نظامين للدراسة أحدهما صـباحي ويـشترط علـى الطـالب والطالبـات أن يكونـوا متفـرغين                  

 الطلب على  يزداد  و،  وال يشترط فيه التفرغ للدراسة    ،   )موازي( مسائي   والثاني. للدراسة فيه 

من الممارسين التربويين سواء كانوا معلمين أو مديري مـدارس أو مـشرفين         برامج  ال هذه

وكـذلك مـن المعيـدين فـي الجامعـة أو الجامعـات          ،  تربويين ؛ لغرض رفـع تـأهيلهم التربـوي        

 .السعودية األخرى

ايدة لهذه البرامج ألنها  أعلى مراتب السلم التعليمي وتقوم بـدور            ونظرا لألهمية المتز  

، وفـــي تقـــدم المنظومـــة الثقافيـــة فـــي المجتمـــع، فعـــال فـــي تحقيـــق أهـــداف ســـوق العمـــل

والدراسات العليا فـي التربيـة لهـا أهـداف ومهـام اسـتراتيجية حيـث تقـف علـى رأس هـرم                     

غذيـة الرصـيد المعرفـي فـي العلـوم          كمـا تقـوم بت    ،  التدريب للممارسين فـي الميـدان التربـوي       

وتشارك من خالل المنتج البحثي بحـل كثيـر مـن المـشكالت التربويـة التـي تـؤثر                   ،  التربوية

 . على كفاءة األداء في المؤسسات التربوية

، للتأكــد مــن فاعليتهــاإن تلــك البــرامج بحاجــة إلــى مراجعــة وتقــويم وتطــوير مــستمر  

ويرى  الحولي وشـلدان   ،  وتطويرها بناء عليه  ،  اوالحصول على معلومات علمية عن كفاءته     

إن أنظمــة التعلــيم العــالي فــي أي دولــة مــن دول العــالم مهمــا بلغــت درجــة          ): ٦٨٠، ٢٠١٣(

 .تقدمها قد تعاني بعض التحديات والمشكالت التي تؤثر في مستوى العملية التعليمية

لنـوع مـن التعلـيم  ؛        وتبرز أهمية رضا طالب الدراسات العليا كأحد معـايير جـودة هـذا ا             

 لحـول   وقـد أكـدت بعـض الدراسـات ومنهـا دراسـة           . فهو المستفيد األول من هـذه الخدمـة       
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فجـودة  . الطالـب  رضـا  علـى  الجـامعي  التعلـيم  خـدمات  لجودة أثر وجود) ١١٩،  ٢٠١٥ (وآخرون

 . ودقة العمل جوانب مهمة للطالب، البيئة ووضوح اإلجراءات

 : مشكلة الدراسة
ــا   تقــويم وتجويــد  مــع تزايــد أهميــة  ــرامج الدراســات العلي قــسم أصــول  قــدمها ي التــي ب

وحــرص الجامعــة وســعيها الــدؤوب  ، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  التربيــة ب

وألن رضـــا المـــستفيد مـــن الخدمـــة يحظـــى ، لتطبيـــق معـــايير الجـــودة واالعتمـــاد األكـــاديمي

وطــالب الدراســات العليــا مجتمــع  ،فــي معــايير الجــودة واالعتمــاد األكــاديميباهتمــام كبيــر 

 ؛ فقــد أوصــت مهــم فــي التعــرف علــى العقبــات والمــشكالت التــي تــؤثر علــى كفــاءة األداء   

 الدراسـات   بضرورة إجراء دراسة تقييميـة شـاملة لبـرامج   )٢٠١٠(دراسة عطيات وعطيات   

الخـريجين باسـتخدام أدوات تقيـيم متنوعـة للوقـوف علـى             و مـن وجهـة نظـر الطلبـة          العليا

فالطالـــب أهـــم عناصـــر المـــدخالت والعمليـــات والمخرجـــات لهـــذا   ؛ى فعاليـــة البرنـــامج مـــد

 . النظام

ويرتبط بذلك تطور مهم في نظم التعليم عامة وهو النظر إلى التعليم كخدمة تقدم      

وهذا يتطلب تطـوير عمليـة التقـويم وقيـاس األداء وزيـادة االعتباريـة للطالـب ويـرى                   ،  لألفراد

ــة ال  إن ) ٢٨٦، ٢٠٠٩(الحـــسنيه  ــان لخدمـ ــات باألصـــل كـ ــود المنظمـ ــة مـــستفيدينوجـ  وتلبيـ

ال وجـــود لجامعـــات دون )مـــستفيدينالمنظمـــة يعتمـــد علـــى وجـــود ال ؛ فوجـــود حاجـــاتهم

تعتمــد عليــه قبــل أن يعتمــد   حيــث ، منظمــةلل هــو أكثــر األفــراد أهميــة   مــستفيدفال؛ (طلبـــة

هرت خالل العقود األخيرة     في حياة المنظمة ظ    همهذه األهمية العظمى ل   لنتيجة  و،  عليها

، مـستفيدين مـن الخدمـة   ومقررات متخصصة في إدارة العالقة مـع ال  فكرة إحداث إدارات

  فهـم العنـصر المـستهدف    بـشؤون الطلبـة   وفي الجامعات أيـضاً توجــد إدارات متخصــصة  

 . بالتطوير أساسا



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٢٥

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

، عليميــةولقــد طــوّرت العديــد مــن أدوات البحــث لقيــاس رضــا المــستفيد مــن الخدمــة الت

الفجــوة ومــن أهــم المقــاييس وأكثرهــا شــهرة وقبــول فــي األوســاط األكاديميــة مقيــاس     

 & Parasuraman(وزمـالؤه  اشـورامان  بار الـذي أعـده  )SERVQUAL) جـودة الخدمـة   ل

Others, مـن  صراًأو عنـ  متغيـراً  )٢٢(علـى   تحتـوي  مجـاالت  سةالمكـون مـن خمـ   ،  (١٩٨٨ 

أن كثيـــرا مـــن البـــاحثين المتخصـــصين فـــي  ")٢٧، ٢٠١٠(ويقـــول بركـــات ، تالخـــدما عناصـــر

، ويزكــون اســتخدامه لقيــاس جــودة الخــدمات ، ميــادين متنوعــة اســتخدموا هــذا المقيــاس 

 واليابـان  األمريكيـة  كالواليـات  الكبـرى  لـصناعية دول االـ  في ولهذا السبب شاع استخدامه

 " وبريطانيا 

رضا العميل عـن الخدمـة   واستنادا إلى أهمية مقياس الفجوة  ونجاحه في معرفة مدى          

المقدمة  حيث طبق على نطاق واسع في قطاعـات مختلفـة كالفندقـة والخـدمات الطبيـة                

 وتعتبـره محـور عملهـا ومنهـا انتقـل           مـستفيد والبنوك وهي مؤسسات تحرص على رضا ال      

إلى المجال التعليمي فاستخدم كأداة لجمع المعلومـات عـن الفجـوة بـين واقـع الخـدمات                  

وألهميــة معرفــة الفجــوة بــين مــا يتوقعــه . يتوقعونــه مــن خــدمات  وبــين مــاالمقدمــة للطــالب

 .ويدركه طالب الدراسات العليا فقد رأى الباحث أهمية إجراء دراسة خاصة بذلك

ــي    ــشكلة فـ ــيص المـ ــن تلخـ ــة  ويمكـ ــة معرفـ ــامج    أهميـ ــي برنـ ــين فـ ــا الدارسـ ــدى رضـ مـ

 كجـزء مـن   مقدمـة لهـم   التربيـة عـن الخـدمات ال     وأصـول  الماجستير في التربية اإلسـالمية      

 .مشروع جودة األداء التي يقوم بها القسم 

 : أسئلة البحث
 المقدمـة   التعليميـة  ما الفروق بين ما يدركه الطالب ومـا يتوقعونـه فـي أبعـاد الخدمـة               . ١

 لهم من قسم أصول التربية ؟
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ة  المقدمـ  التعليميـة ما الفروق بين ما يدركه الطالب وما يتوقعونـه فـي أبعـاد الخدمـة     . ٢

  ؟)مسائي/ صباحي (عزى لمتغير نوع الدراسة لهم من قسم أصول التربية تُ

المقدمـة  التعليميـة  ما الفروق بين ما يدركه الطالب وما يتوقعونه فـي أبعـاد الخدمـة         . ٣

أصـول  / التربيـة اإلسـالمية    ( لمتغيـر التخـصص      تُعـزى لهم مـن قـسم أصـول التربيـة          

  ؟)التربية

الطالب ومـا يتوقعونـه فـي أبعـاد الخدمـة المقدمـة لهـم مـن              ما الفروق بين ما يدركه      . ٤

  ؟)طالبات/ طالب ( لمتغير الجنس تُعزىقسم أصول التربية 

 : أهمية البحث
 :يؤمل الباحث أن ينتج عن هذا البحث بعض الفوائد العلمية والتطبيقية تتمثل في 

 :األهمية العملية : أوال
كمـا يمكـن توظيفـه    ، سم أصول التربيةتقنين المقياس على الدراسات العليا في ق     .١

 .في البرامج والتخصصات األخرى داخل الجامعة وخارجها

يرسخ البحث الجانب الخدمي في النظام التعليمي ونشر ثقافة التطوير من وجهـة              .٢

 .نظر المستفيد األول من الدراسات العليا وهم الطالب

 : األهمية التطبيقية: ثانيا
 معلومــات مهمــة عــن جوانــب قــوة   )أصــول التربيــةقــسم (إعطــاء الجهــة المعنيــة   .١

 .وقصور األداء مما يسهم في تطوير العمل داخل القسم

الرفــع مــن مــستوى البرنــامج مــن خــالل اكتــساب مكانــة علميــة عنــد الــراغبين فــي   .٢

ممـــا يعطـــي القـــسم فرصـــة اختيـــار أفـــضل الطـــالب   ، اســـتكمال الدراســـات العليـــا

 . كمدخالت للبرنامج

 . لبحث خطوة مهمة للقسم في الوصول إلى االعتماد األكاديمييمكن اعتبار هذا ا .٣
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توثيق العالقة بين القـسم وطالبـه مـن خـالل التعـرف علـى الفجـوة بـين توقعـاتهم               .٤

 . ومدركاتهم

 : حدود الدراسة
ــاني  ــاني مــن العــام الجــامعي        : الحــد الزم تــم إجــراء الدراســة فــي الفــصل الدراســي الث

 هـ ١٤٣٥/١٤٣٦

أصول التربية في كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد قسم : الحد المكاني

 .بن سعود اإلسالمية بالرياض

الخدمات التي تؤثر على دراسة طـالب وطالبـات الماجـستير بقـسم             : الحد الموضوعي 

 . أصول التربية

 :مصطلحات البحث 
يلحظــه طــالب وطالبــات مرحلــة الماجــستير فــي قــسم أصــول  الفــرق بــين مــا: الفجــوة

 من مستوى فـي   يؤملون الحصول عليهوبين ما، لتربية  من مستوى الخدمات المقدمة لهم ا

  بمقيـــــاس الفجـــــوة لجـــــودة الخدمـــــة  يـــــتم حـــــسابهوهـــــذا الفـــــرق ، هـــــذا الخـــــدمات

(SERVQUAL(الذي أعده  باراشورامان وزمالؤه)Parasuraman & Others, ١٩٨٨(. 

 في قسم أصول التربيـة  مـن   يلحظه طالب وطالبات مرحلة الماجستير   ما: المدركات

 .مستوى الخدمات المقدمة لهم

 طــالب وطالبــات مرحلــة الماجــستير فــي قــسم أصــول التربيــة        ؤمــلي مــا:  التوقعــات

 .خدمات المقدمة لهمفي المن مستوى الحصول عليه 

االجـراءات  التـي تـساعد طـالب وطالبـات مرحلـة الماجـستير علـى            : التعليمية الخدمة

 .ر وسهولةإتمام دراستهم بيس
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الفجوة بين المدركات والتوقعات لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطالب الماجستير في 
 قسم أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح. د

مــدى المنفعــة المقدمــة مــن قــسم أصــول التربيــة لطــالب      :  جــودة الخدمــة التعليميــة 

 .وطالبات الماجستير فيه المؤثرة على إنجازهم التعليمي

وحـدة تعليميـة تـشرف علـى بـرامج الماجـستير والـدكتوراه فـي           : قسم أصول التربية  

 فــي كليــة العلــوم ةألكاديميــوهــي جــزء مــن المنظومــة ا، التربيــة اإلســالمية وأصــول التربيــة

 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 : العالي التعليم جودة
 وشـدة ،  مخرجاته وتدني،  تكلفته ارتفاع من االنتقادات من كثير العالي التعليم يواجه

ــا الجامعـــات بـــين والخارجيـــة الداخليـــة المنافـــسة  مـــستقلة منظمـــات وجـــود إلـــى أدى ممـ

 أصـبحت  حتـى  العالي التعليم ومخرجات وعلميات مدخالت بضبط تعنى لجودةوا لالعتماد

 تجويــد حظــي فقــد ثانيــة ناحيــة ومــن. اإلعــالم ووســائل العــام الــرأي تــشغل الجــودة قــضايا

 يــرتبط مناســبا إعــدادا الكــوادر وإعــداد البــشرية بالتنميــة الرتباطــه ؛ بأهميــة العــالي التعلــيم

 تـؤرق  التـي  المـشكالت  حـل  فـي  فاعلـة  مـساهمة  من عليه يعول ولما العمل سوق بحاجة

 قـادة  إعـداد  مركـز  باعتبـاره  الجـودة  لتطبيق حاجة المجاالت أكثر من فالتعليم " المجتمع

 بـدورها  تحقـق  متميـزة  بـشرية  كـوادر  إخـراج  علـى  الجـودة  تطبيـق  يساعد حيث المجتمع

 مــسببات  مــن و )١٩٨، ٢٠١٢( وعثمــان فرغلــي  " العمــل مجــاالت  كافــة  فــي الجــودة  معــايير

 أن هنـــاك ضـــغوطا تواجـــه)  ١١٦، ٢٠٠٩ ( وكـــاظم النبهـــاني يـــرى كمـــا – بـــالجودة االهتمـــام

 واإلنــسانية والثقافيــة المهنيــة والمنظمــات الهيئــات بعــض مــن العــالي التعلــيم مؤســسات

 لـذلك  يـضاف  كمـا . للطـالب  المقدمـة  الخـدمات  مـستوى  مـن  والرفع الرفاهية زيادة بضرورة

 الطـالب  أمـور  واوليـاء  التـدريس  هيئـة  وأعـضاء  الطالب من الجامعة اتواجهه التي الضغوط

 تقـــويم فـــي ومـــشاركتهم، واحتياجـــاتهم مطـــالبهم ومراعـــاة الطـــالب تمكـــين بـــضرورة

 . لهم المناسب والمناخ البيئة وتوفير البرامج
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 األنــشطة ارتبــاط ضــمان  العــالي التعلــيم فــي الجــودة تطبيــق مــن العوائــد أبــرز ومــن

 وتجنــب، بأشــخاص ارتباطهــا أو العمــل مــسيرة انحــراف وعــدم ، األهــدافب والفعاليــات

 ، كمــا يــذكر .التنميــة مجــاالت متطلبــات مــع المخرجــات توافــق مــن والتأكــد االنحرافــات

 التعلــيم أن قــد أشــارت إلــى  الدراســات مــن كثيــر أن نتــائج" ): ١١٢، ٢٠٠٩( وكــاظم النبهــاني

 يكمـن  المـشكالت  تلـك  عـالج  وأن،  كالتالمـش  مـن  كثيـر  يعـاني  العربيـة  الدول في العالي

 المفكـرين  جعـل  الـذي  الحـد  إلى االهتمام من بكثير حظيت التي الجودة معايير تطبيق في

 . التعليم في الجودة عصر  العصر هذا على يطلقون

 التــي والمؤشــرات المعــايير مــن جملــة علــى العــالي التعلــيم فــي الجــودة عمليــة ترتكــز

 والبـرامج ،   وفاعليته التدريس هيئة عضو كجودة الجودة مستوى من التحقق عملية تيسر

 علـى  التدريـسية  العمليـة  بمتطلبـات  ووفائهـا  المبـاني  وجاهزيـة ،   التـدريس  وطـرق  والخطط

  العمــل إتقــان محــاور أبــرز ومــن. مــستمرة بــصفة األداء تقــويم ذلــك ويتطلــب. وجــه أكمــل

 أساسـا  وركنـا  فـاعال  عنـصرا  ارهوباعتبـ ،  العالي التعليم في المدخالت أهم باعتباره الطالب

 برضــاه المؤســسة تهــتم الخدمــة مــن مــستفيدا وباعتبــاره، التعليميــة العمليــة أركــان مــن

 . احتياجاته وتلمس

 : العالي التعليم جودة مفهوم
 لـذا ،   ومنطلقاتها الجودة بمفهوم المداخل هذه وترتبط للجودة عديدة مداخل هناك

 : عاليال التعليم لجودة تعريفات عدة وردت

ــابي تعريـــف ــاهر الجنـ ــزام" ): ١٧٦ ،٢٠٠٨( وطـ ــة التـ ــة الهيئـ ــاز التعليميـ ــرات بإنجـ  مؤشـ

 وتكلفـة  الكميـة  الداخليـة  والكفـاءة ،  الترفيـع  معـدالت  مثـل  عليها متعارف دقيقة ومعايير

،  الجـودة  لتحقيق المعتمدة والمؤشرات المعايير زاوية من ينطلق التعريف وهذا،   "التعليم
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 المقارنـة  ولتحقيـق ،  االداء وتقيـيم  الجـودة  مـستوى  لقيـاس  مهم جزء ييرالمعا أن والشك

 . المتناظرة المؤسسات بين اإلنجاز مستوى في

ــف ــرون ، لحـــول تعريـ ــصائص مجمـــوع قـــدرة" :  )١٠٠، ٢٠١٥(وآخـ  التعليمـــي المنـــتج خـ

 الداخليـة  الجهـات  وكافـة  والمجتمـع  العمـل  وسـوق  الطالـب  متطلبات تلبية على ومميزاته

 مراعـــاة علـــى وقدرتـــه المنـــتج جـــودة مـــن ينطلـــق التعريـــف وهـــذا،  "المنتفعـــة يـــةوالخارج

 .التعليمية الخدمة من المستفيد متطلبات

 كافـة  يـشمل  األداء فـي  ومـستمر  شـامل  تطـوير  أسلوب" ):  ٦٢ ،٢٠١٣(  بركة   تعريف

 " والطلبـة  العمل سوق من كل اهداف تحقق إدارية عملية فهي ؛ التعليمي العمل مجاالت

ــذا ــوير عمليـــة طبيعـــة  مـــن ينطلـــق التعريـــف وهـ ــة  وســـماتها التطـ  الـــشمولية فـــي المتمثلـ

 . واالستمرار

 : العالي التعليم الطالب رضا
 ناحيـة  فمـن  ؛ جـدا  هامـة  محوريـة  مكانة العالي التعليم جودة منظور من الطالب يأخذ

 بجــودة ســببيا تــرتبط المخرجــات وجــودة التعليمــي النظــام فــي الــرئيس الــذي المــدخل هــو

 التعليميـة  العمليـة  إثـراء  فـي  العليـا  الدراسـات  طالـب  يسهم أخرى ناحية ومن،  المخرجات

 وتنفيـذ  إعـداد  فـي  بفعاليـة  الطالـب  وإشـراك ،  التعـاوني  والتعلـيم  الـتعلم  أسـاليب  خـالل  من

 مــن األول المــستفيد هــو الطالــب فــإن الجــودة فلــسفة وفــي، وغيرهــا واألنــشطة الــدروس

 . التعليمية العملية وتحسين تجويد عملية حوله تتمحور أن يجب التي الخدمة

 التطـــوير  عمليـــات فـــي مركزيـــة  مكانـــة الزبـــون أو الخدمـــة  مـــن المـــستفيد ويحتـــل

، الفلـسفة  هـذه  نحـو  بـبطء  يـسير  مـازال  التعليمـي  النظـام  أن إال. العمل وجودة والتحسين

 تخفـق  مازالـت  يميـة التعل المنظمـات  معظم إن" :  )١٨٤ ،٢٠٠٨(وطاهر   الجنابي تقول حيث
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 Customer Center الزبون مركزية بمبدأ تؤمن ال ألنها عملها مركز في الطالب وضع في

Market"   . 

، احتياجاتـه  علـى  والتعـرف ،  الطالـب  برضـا  والبحـوث  الدراسـات  مـن  كثيـر  اهتمـت  ولقد

 ارضــ قيــاس " )  ٦٦١ ،٢٠١٣، قــادري حليمــة (تقــول، المنــشود األداء تحقيقــه دون يحــول ومــا

 أشـبه  ألنـه  ؛ سـواء  حـد  علـى   والخاصـة  الحكوميـة  للكليـات  بالنسبة استراتيجي أمر الطلبة

  " والخسائر األرباح بحساب

 ألن  التعليمـي  األداء جـودة  في المعتمدة المعايير من كمعيار الطالب رضا أهمية وتأتي

 التـي  افعيـة الد انخفـضت  كلمـا  الطالـب  عنـد  الرضا درجة قلت فكلما بالدافعية يرتبط الرضا

ــتعلم عمليــة شــروط مــن شــرط هــي  بــضرورة )٢٠١٥، وآخــرون، لحــول (دراســة وتوصــي. ال

 . العالي التعليم خدمات جودة تقويم في الطالب طرف من المعتمدة األبعاد على التعرف

 العمـل  مالءمـة  التعليمـي  النظـام  جـودة  مـداخل  أهـم  مـن  أن  ) ١٤٥،  ٢٠١٤( وترى زرقان 

 جـودة  فـإن  أخـرى  ناحيـة  ومـن . وتحقيـق رغباتـه    الذي هو الطالـب    منه المستفيد لمواصفات

 أن إلى ) ٢٠١٢،  كدسة (دراسة وتشير  الطالب رضا إلى تؤدي الجامعات في التعليمي النظام

 . الماجستير وطالبات طالب رضا على تؤثر بمجملها التعليمية الخدمة جودة أبعاد

 جـودة (  تـابع  وأيهمـا  مـستقل  المتغيـرين  أي فـي  البـاحثين  بـين  خـالف  هنـاك  كان وإن

 حـول  اتفـاق  اليوجـد " : )٧،  ٢٠٠٩  ( قـدادة   ويقـول . الطالـب  ورضا،   المقدمة التعليمية الخدمة

 يـؤدي   العميـل  رضا أن يرى فالبعض  العميل ورضا الخدمة جودة عالقة بين االرتباط طبيعة

     " لعميــــلا رضــــا إلــــى يــــؤدي الجــــودة إدراك أن اآلخــــر الــــبعض ويــــرى، الجــــودة إدراك إلــــى

 أهــم ومـن  الجـودة  مـستوى  يرفـع  العميـل  رضـا  أن بمعنـى  دائريـة  العالقـة  هـذه  أن والحقيقـة 

 . الرضا من عال مستوى الجودة عن ينتج الوقت نفس وفي، مؤشراتها
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 التعلـيم  مؤسـسات  مـن  المقدمة الخدمة من األول المستفيد ونظرا لكون الطالب هو   

 عـرض  في الدراسات من كثير اهتمت وقد. لمدركةا الخدمات على عادة فإنه يركز  العالي

 االجتماعيـة  الظـروف  وتـؤثر ،  الطالـب  رضـا  مجملهـا  فـي  تـشكل  التي الخدمة أبعاد وتصنيف

 . الطالب يرغبها التي الخدمة أبعاد على والثقافية والسياسية واالقتصادية

ــوة مقيــــــــاس إن ــذي)SERVQUAL( الفجــــــ ــده الــــــ ــورامان  أعــــــ ــالؤه  باراشــــــ وزمــــــ

)Parasuraman & Others, الخدمـة  مـن  المستفيد رضا مقاييس أفضل من يعتبر )١٩٨٨ .

 فــي ســيتم تناولــه كمــا -  العــالم دول مــن كثيــر فــي التعليميــة الــنظم فــي تطبيقــه تــم كمــا

 وفلــسطين والعــراق ومــصر وماليزيــا وأســتراليا المتحــدة كالواليــات – الــسابقة الدراســات

 . وغيرها والبانيا

 : الدراسات السابقة
ــذه الدراســـة   تن ــيم  وعـــت الدراســـات الـــسابقة ذات العالقـــة بهـ ــودة التعلـ فتناولـــت جـ

وهنـاك كثيـر مـن    ، وقياس رضا الطالب فـي جـودة العمليـة التعليميـة       ،  وعالقته برضا الطالب  

  :الدراسات طبقت مقياس الفجوة

فـي  العليـا الدراسـات برامج تقويم إلى البحث يهدف): .٢٠٠٧(خلف  و، دراسة مظلوم

 التحليلي الـذي   الوصفي المنهج الباحثان استخدم. الطلبة نظر وجهة من القادسية ةجامع

 واالتجاهـــات والممارســـات طبيعـــة الظـــروف حيـــث مـــن، للظـــاهرة الراهنـــة بالحالـــة يهـــتم

 والعالقـات الـسائدة   ،  المـصاحبة  مليـات  والـع  النـشاطات  بوصف ،ويهتم حاليا فيها السائدة

 . بوقائعها التنبؤ محاوالت ويشمل، الظواهر هذه بين

 مــن البرنــامج فــي القــوة حــصر نقــاط تــم: مــن أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة 

 وروح،  البرنامج في للتدريسين المرموقة العلمية المكانة: وكان أهمها ،  الطلبة نظر وجهة

 عنــوان اختيــار فــي الطالــب حريــة، مــع طلبــتهم المــشرفين غالبيــة بهــا يتمتــع التــي التعــاون



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٣٣

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

ــرامج قــوة، األطروحــة او ســالةالر ــى أساســا تعتمــد المقدمــة الب ــة  قــدرة عل  الطالــب العلمي

ــة ــامج فــي الــضعف لنقــاط بالنــسبة أمــا. والبحثي  المــالي الــدعم ضــعف: فكــان أهمهــا  البرن

خـــارج  وبحثيـــة علميـــة مـــصادر علـــى الحـــصول وصـــعوبة، العليـــا الدراســـات لطلبـــة المقـــدم

ــا  بــرامج علــى نالمــشرفي االســاتذة عــدد المحافظــة، وقلــة   عمــل وإعاقــة، الدراســات العلي

المحاضـــرة  طريقـــة علـــى التدريـــسين واعتمـــاد، بـــه االتـــصال وصـــعوبة الخـــارجي المـــشرف

 . االخرى التدريسية للطرائق استخدامهم وقلة، بالتدريس

 الحديثـة  والتقنيـة  العلميـة  األجهـزة  ضـرورة تـوفر  : وتمثلت أبرز مقترحات الطـالب فـي      

 وخارجهــا الجامعــة داخــل التدريــسية الهيئــة أعــضاء بــين التنــسيق، ةالعلميــ والمختبــرات

 لالسـتفادة  سـواء  علـى حـد    والطلبـة  لألسـاتذة  التبـادل العلمـي    طريـق  عن والخبرة باالتصال

 الدراسـات  طلبـة  وتحفيـز ،  االخـرى  مـع الجامعـات    تـصال  اال قنـوات  وفتح الخبرات تبادل من

، المحليــة والعربيــة والنــدوات العلميــة مراتالمــؤت بحــضور ودعــوتهم ومعنويــا ماديــا العليــا

 بــاب وفــتح المجتمــع وخدمــة بحاجــات العلمــي القــسم يقرهــا التــي الموضــوعات واتــصال

 .االخرى مع مؤسساته االتصال

التعـرف علـى واقـع     : تمثلـت أهـداف الدراسـة فـي       :   )٢٠١١(وأبـو معطـي     ،  دراسة عيسى 

لتربية من وجهة نظر األسـاتذة والطـالب    ومستوال تنفيذ برنامج الدراسات العليا في كلية ا       

سياســة القبــول والتــسجيل واللــوائح الجامعيــة وأهــداف بــرامج الدراســات     : فــي مجــاالت  

، العليا والمقررات واستراتيجيات التعليم والـتعلم وأسـاليب التقـويم واإلرشـاد األكـاديمي             

 المختلفـة   ومعرفة الفروق في وجهات نظر الطالب حـول واقـع ومـستوى تنفيـذ المجـاالت               

والكــشف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين   ، تبعــا لمتغيــري التخــصص والجــنس 

 . إجابات األساتذة والطالب على محاور االستبانة
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أن القبــــول يتــــأثر بالعالقــــات الشخــــصية : مــــن وجهــــة نظــــر األســــاتذة: أهــــم النتــــائج

وأن بعـــض ، جتمـــعو أن أهـــداف البـــرامج تـــرتبط بمتطلبـــات التنميـــة فـــي الم  ، واالجتماعيـــة

وأن االســـتراتيجيات المـــستخدمة تراعـــي تنـــوع ، المقـــررات تحتـــاج إلـــى التغييـــر والتطـــوير 

ــدرات الطـــالب وخصائـــصهم  ــى     ، قـ ــي التغلـــب علـ ــي يـــساعد الطالـــب فـ ــد العلمـ وأن المرشـ

أن نظــم التأجيــل والحــذف واالنــسحاب    : الطــالب نظــر وجهــة  ومــن. مــشكالته البحثيــة 

ــرامج، والتحويــل معقــدة  ــى توظيــف مهــارات البحــث فــي       وأن الب  تنمــي قــدرات الطالــب عل

وأن مقررات الدراسـات العليـا تتـسم بالتكامـل والتسلـسل        ،  اكتساب المعرفة وتطويرها  

 العلمــي المرشــد وأن، وأن اســتراتيجيات التــدريس المتبعــة تقليديــة  ، المنطقــي فيمــا بينهــا 

  . البحثية مشكالته على التغلب في الطالب يساعد

 :اآلتية األهداف لتحقيق الحالية الدراسة سعت: )٢٠١٠ (دراسة بركات

 لمــستوى  وتوقعــاتهم الدارســين  إدراكــات بــين  الجوهريــة الفــروق  علــى التعــرف .١

 .المفتوحة القدس جامعة في المقدمة عناصر الخدمات

 لمــستوى  وتوقعــاتهم الدارســين  إدراكــات بــين  الجوهريــة الفــروق  علــى التعــرف .٢

 .الجنس لمتغير تبعا المفتوحة القدس معةجا في المقدمة عناصر الخدمات

 الخـدمات  عناصـر  لمـستوى  الدارسـين  إدراكات بين الجوهرية الفروق على التعرف .٣

 .المفتوحة القدس جامعة المقدمة في

 الخـدمات  عناصـر  لمـستوى  الدارسـين  توقعـات  بـين  الجوهرية الفروق على التعرف .٤

 .المفتوحة القدس جامعة المقدمة في

وكانــت األداة مقيــاس الفجــوة  ، لمــنهج الوصــفي التحليلــي المقــارناســتخدم الباحــث ا

وقــد ، مــع تقنينــه علــى البيئــة الفلــسطينية  . Parasuraman et. al.وزمالئــه ورامانشــبارال

ــائج منهــا      ــة مــن النت ــى جمل ــر دال    : توصــلت الدراســة إل ــا غي أظهــر الدارســون تقويمــا موجب
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ثــم ، ال الخــامس التعــاطف االجتمــاعي المجــ: إحــصائيا فــي المجــاالت اآلتيــة علــى الترتيــب   

كمــا أظهــرت الدراســة  ، الــسالمة واألمــن : ثــم المجــال الرابــع ، االســتجابة: المجــال الثالــث 

األول الجوانــب الماديــة : تقويمــا ســالبا غيــر دال إحــصائيا فــي المجــاالت اآلتيــة علــى الترتيــب 

ــاني  ، الملموســة ــة: ثــم المجــال الث ــة  كمــا بينــت الدراســة عــدم وجــ   . االعتمادي ود فــروق دال

إحــصائيا بــين ىتقــديرات الدارســين المدركــة والمتوقعــة لمــستوى الخدمــة تُعــزى لمتغيــر      

 الدارســين ىتقــديرات بــين إحــصائيا دالــة فــروق وجــود عــدم الدراســة بينــت كمــا. الجــنس

 .تخصصال لمتغير تُعزى الخدمة لمستوى والمتوقعة المدركة

هــدفت هــذه الدراســة   : )٢٠٠٦( Arambewela& Hall دراســة آرامبيــوال وهــل  

 Parasuraman).لمعرفة العالقة بين مؤشرات الخدمة التي اقترحها باراسورامان وزمالئه

١٩٨٨ et. Al(  طـالب الدراسـات العليـا الـدوليين مـن الـصين والهنـد وإندونيـسيا وتايلنـد          عند

ج اتبعـت الدراسـة المـنه     . يدرسون في خمس جامعات في والية فيكتوريا بأسـتراليا        الذين  

أن جميـع المجـاالت كانـت مهمـة لجميـع           :وقـد توصـلت إلـى نتـائج منهـا           . الوصفي المسحي 

أشارت إجابات الطالب الهنود  إلى إبراز  أهمية أكبر لجميع المجاالت من الطالب  . الطالب

وكانت إجابـات الطـالب الـصينيون هـي أقـل مـن حيـث األهميـة علـى جميـع أبعـاد                   . اآلخرين

 كمـا  . عد الملموسية هـو األعلـى فـي الرضـا العـام لجميـع الطـالب       وقد كان ب. جودة الخدمة 

 .كان بعد التعاطف هو أقل األبعاد في الرضا لدى جميع الطالب

 RASLI, ARCHIZADEH & IQBAL )٢٠١٢( دراسة راسلي وزاده وإقبال
وقــد هــدفت الدراســة لتحليــل الفجــوة بــين المــدركات والتوقعــات فــي خدمــة التعلــيم   

ولمعرفـة سـبب تفـضيلهم للجامعـات        ،  زيا من وجهة نظر الطـالب اإليـرانيين       العالي في مالي  

كمـا هـدفت لتقيـيم جـودة الخدمـة فـي       . في الشرق وخاصة ماليزيـا عـن الجامعـات الغربيـة       

ــى الطـــالب     ــدة علـ ــة جديـ ــا(بيئـ ــين    ). ماليزيـ ــوة بـ ــي البحـــث مقيـــاس الفجـ ــتخدم فـ ــد اسـ وقـ



 

 
٤٣٦
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ئج الدراســـة أن كافـــة أبعـــاد وقـــد تبـــين مـــن نتـــا. )(SERVQUALالمـــدركات والتوقعـــات 

ثــم ، )٠٫٦٨١ -(المقيــاس كانــت ســلبية بدرجــة كبيــرة وقــد كــان أعلــى األبعــاد التعــاطف       

-( وأخيرا الملموسـية    )٦١٢. ٠ -(ثم األمان   ) ٠٫٦٧٠ -(ثم االستجابة   ،  )٠٫٦٧٣-(الموثوقية  

ب عـن  وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالطالب الدوليين قبل أن يتوقف الطال   .)٠٫٦٠١

أو ينقلــون صــورة ســيئة عــن  ، أو يطلبــون التحــول إلــى كليــات أو جامعــات أخــرى  ، الدراســة

 . الجامعة

 Parves Sultan )٢٠١٢( دراسة سلطان
وقـــد ، هـــدفت الدراســـة تطـــوير نمـــوذج متكامـــل لجـــودة الخدمـــة فـــي التعلـــيم العـــالي  

ــة     ــة والكيفي ــات مــن ثــالث مجمو    ، اســتخدم طــرق البحــث الكمي عــات وقــد جمعــت البيان

ثـــم قـــام الباحـــث باختبـــار النمـــوذج  ، أجريـــت فـــي جامعـــة كوينزالنـــد الوســـطى بأســـتراليا 

وقـد توصـلت إلـى    .  طالبـا ٥٢٨باستخدام تقنيـة النمذجـة الهيكليـة المعادلـة علـى عينـة مـن            

أن معلومــات االتـــصاالت التــسويقية أكثــر أهميـــة مــن الخبـــرات     : جملــة مــن النتـــائج منهــا   

قبــات جــودة الخدمــة تتمثــل فــي بعــد الثقــة والرضــا والــصورة   وأهــم الع، والتجــارب الــسابقة

ومعظــم مــسارات ، كمــا بينــت الدراســة صــحة النمــوذج المقتــرح . العامــة لمكــان الدراســة

 . النموذج دالة إحصائيا

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــستوى : )٢٠١٣، الطــائي وقاســم و الــوادي(دراســة 

وتحديد أبعاد جودة الخدمة األكثر تأثيرا في ، لياجودة العملية التدريسية في الدراسات الع   

ومـن  . الدراسات العليا  وتحليل أثر بعض العوامـل المـؤثرة علـى جـودة العمليـة التدريـسية               

 مـن أبعـاد    %٥٠وأن  ،  أهم نتائجها أن مستوى جودة الدراسات العليا كان فـوق المتوسـط           

ــي     ــة وهـ ــا عاليـ ــط كانـــت جودتهـ ــودة فقـ ــة: الجـ ــة، األهليـ ــتجابة ،والمعوليـ ــة، واالسـ ، واللياقـ

اإلتاحــة ألعــضاء هيئــة  : وبعــض األبعــاد كــان أقــل مــن المتوســط وهــي أبعــاد  ، والملموســية
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كمـا أكـدت الدراسـة وجـود عالقـة      . واألهليـة العلميـة واألهليـة القانونيـة للطالـب       ،  التدريس

والمتغيـرات الفرعيـة الخمـسة لجـودة        ،  ارتباط معنوية بـين جـودة خدمـة الدراسـات العليـا           

: وأن أقوى المتغيرات تأثيرا في مستوى جودة الدراسات العليا كانت على التـوالي            ،  الخدمة

ــة ــية، الموثوقيـ ــتجابة، الملموسـ ــن اإلدارة  . االسـ ــة مـ ــر األنظمـ ــزة  ، وأن متغيـ ــر األجهـ ومتغيـ

  . لها التأثير األقوى على جودة الدراسات العليا، والمعدات من التسهيالت المادية

ــا بــصفة دوريــة   وقــد أوصــت الدراســة بــ   وإعــداد ، ضرورة تقــويم جــودة الدراســات العلي

خطــط لتطــوير الدراســات العليــا بمختلــف جوانبهــا بــدء مــن الجوانــب التــي تحظــى بتقــويم  

والعمل على تطوير الدراسات العليا واالرتقاء بمستوى جودتها من خـالل عمليـات             ،  متدني

 .التحسين المستمر

ة إلـــى تقيـــيم جـــودة الخدمـــة التعليميـــة هـــدفت الدراســـ: )٢٠٠٧  (دراســـة الفيحـــان

الجامعية العليا ممثلة ببرنامج الدكتوراه في إدارة األعمال بجامعـة بغـداد مـن وجهـة نظـر         

 في تلبيـة متطلباتـه األساسـية التـي تعكـس توقعاتـه مـن النظـام                  )طالب الدكتوراه (الزبون  

باسـتخدام  . مستنـصرية مقارنة بنظيره بقـسم إدارة األعمـال بالجامعـة ال         ،  التعليمي العالي 

أن : ومــن أهــم نتائجــه.   بــإجراء مقــابالت مــع الطلبــة المتميــزين فــي البرنــامج  QFDتقنيــة 

واالهتمـــام بالتـــدريب ،  التـــدريساســـتراتيجيات: خـــصائص جـــودة الخدمـــة التعليميـــة هـــي 

وأن قلة المخصصات الماليـة للبرنـامج تـؤثر سـلبا         ،  ومنهج دراسي متجدد ومتطور   ،  والتطوير

ــى جــو    فــي QFDاســتخدام تقنيــة  كمــا بينــت الدراســة فعاليــة    ، دة الخدمــة التعليميــة عل

اكتساب المهارات في التحليل وإمكانية تقديم حلول فنية متميزة تسعى لتقديم أفضل            

 . الخدمات للزبون

زيادة جهود تحسين جودة الخدمة التعليمية المقدمة في برنـامج   : ومن أبرز توصياتها  

وتعزيـز روح  ، بتوقعات الطالب خاصة فـي تـوفير إدارة كفـؤة وسـاندة      الدكتوراه واالهتمام   
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وتنميــة ، والحــصول علــى معرفــة متخصــصة متقدمــة  ، وتأســيس ثقافــة مــشتركة ، الفريــق

وتطوير المهارات الفردية والتفاعلية وأن تأخذ هذه المتطلبـات األولويـة   ،  القدرات التحليلية 

وضـــرورة ، علـــى أفـــضل النتـــائجفـــي تخطـــيط تحـــسين جـــودة الخدمـــة المقدمـــة للحـــصول  

تخــصيص المــوارد الماليــة الالزمــة وتــوفير المنــاخ المالئــم للحفــاظ علــى خــصائص الجــودة       

ــي تــشكل قــدرات القــسم ومــصدر تمــايزه           ــات الطالــب الت ــة متطلب ــة فــي تلبي ــر أهمي األكث

وأهميــة تطــوير معــايير خاصــة لمــدخالت وجــودة العمليــة   ، التنافــسي كــادر تعليمــي كــفء 

ودورات ، بحـــوث مـــشتركة(وأهميـــة تـــوفير آليـــة للتعـــاون العلمـــي ، ومخرجاتهـــاالتعليميــة  

ــدريب ــرات ، ت ــادل خب ــامج       ) وتب ــز قــدرات طــالب وأســاتذة برن ــة لتعزي مــع الجامعــات العالمي

 .الدكتوراه

 : ShpetimCerri)  ٢٠١٢( دراسة كيري
ــة   ــدفت الدراسـ ــى هـ ــا      إلـ ــي ألبانيـ ــة فـ ــات الحكوميـ ــي الجامعـ ــة فـ ــودة الخدمـ ــيم جـ تقيـ

 التـــي تواجـــه تنافـــسية شرســـة مـــع  SERVQUALخدام مقيـــاس جـــودة الخدمـــة  باســـت

والتعـرف علـى توقعـات      . الجامعات الخاصة التي تركز على جودة الخدمة المقدمة للطـالب         

قـام البحـث علـى خمـس        . الطالب عن الخدمة التي يحصلون عليها فـي الجامعـات الخاصـة           

 : فرضيات هي

 .دمة في التعليم العالييؤثر بُعد الملموسية على جودة الخ. ١

 .يؤثر بُعد الموثوقية على جودة الخدمة في التعليم العالي. ٢

 .يؤثر بُعد االستجابة على جودة الخدمة في التعليم العالي. ٣

 .يؤثر بُعد األمان على جودة الخدمة في التعليم العالي.٤

 .يؤثر بُعد التعاطف على جودة الخدمة في التعليم العالي. ٥
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كما .ت نتائج الدراسة صحة الفرضيات الخمس وتم تدعيمها بشكل كامل   وقد أكد 

 فـي التعلـيم بمـا      SERVQUALأكدت نتائجها فاعلية اسـتخدام مقيـاس جـودة الخدمـة            

 .في ذلك التعليم العالي

ضــرورة تحديــد جوانــب الخدمــة التــي يقــوم بهــا : وخرجــت بجملــة مــن التوصــيات منهــا

ووضــوح ، تحــسين علــى الجوانــب التــي تحتــاج إلــى ذلــك وتركيــز ال، اإلداريــون واألكــاديميون

وضرورة الفهم الـدقيق    ،  أهداف الخدمة للموظفين المباشرين للخدمة للطالب ومراقبتهم      

 .وكيف وماذا يريدون، لتوقعات العمالء في جودة الخدمة

 ):٢٠٠٩( و قشوة، دراسة الحدابي
ليميـة بكليـة التربيـة    التعرف على مستوى جـودة الخدمـة التع   إلى    هذه الدراسة  تهدف

فيزيــاء وكيميــاء (حجــة جامعــة عمــران بــاليمن مــن وجهــة نظــر طــالب األقــسام العلميــة   

أعــضاء ، المــادة العلميــة: (اســتخدم الباحثــان اســتبانة مكونــة مــن تــسعة محــاور). وأحيــاء

 الـــصورة، األنـــشطة الطالبيـــة، القبـــول والتـــسجيل، الموظفـــون، المكتبـــة، هيئـــة التـــدريس

 .البنية التحتية، التوظيف، معةالذهنية للجا

ــة دون المــستوى المطلــوب    : ومــن أهــم نتائجهــا   ، أن مــستوى جــودة الخدمــة التعليمي

لمـستوى جـودة الخدمـة    ) ٠٫٠٥(وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     

ــر الجــنس   ــد مــستوى      ، التعليميــة تعــزى لمتغي ــة إحــصائية عن وعــدم وجــود فــروق ذات دالل

 لمـــستوى جـــودة الخدمـــة التعليميـــة تعـــزى لمتغيـــري التخـــصص والمـــستوى )٠٫٠٥(الداللـــة 

وأوصت بالعمل على االرتقاء بمستوى جودة الخدمة التعليمية المقدمـة للطـالب         ،  الدراسي

 في جميع الجوانب والسيما التي

ــدنيًا مــن وجهــة نظــر الطــالب     ــر ت وضــرورة تكــرار قيــاس مــستوى جــودة    ، كانــت أكث

 .واآلخر للوقوف على مدى التحسن في تقديمهاالخدمة بين الحين 
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ــد ، دراســة حــسن  ــى التعــرف علــى واقــع الخدمــة      ): ٢٠١١(وأحم هــدفت الدراســة إل

ــة واالستــشارات  ــى االســتثمار فــي البحــث والتطــوير فــي      ، وتقييمهــا، التعليمي والتعــرف عل

 والتعـرف علـى قـدرة الجامعـة فـي تطـوير رأس المـال البـشري والتنظيمـي              ،  جامعة الموصل 

 وعمــداء )مرحلـة البحــث (تكــون مجتمـع الدراســة مــن طـالب الدراســات العليــا   . والمعرفـي 

أن للجامعـة اهتمامـا بأبعـاد الجـودة وأبرزهـا      : ومن أهم نتائجها. الكليات ورؤساء األقسام 

وأن لهــا اهتمــام باإلبــداع لكنــه عمليــة ليــست منظمــة ومؤســسية وإنمــا   ، بعــد الملموســية

وأن رأس المال البشري  يحتل مكانة بـارزة  ، هيئة التدريسجهود فردية من بعض أعضاء  

توجيــه : ومــن أهــم توصــياتها. فــي الجامعــة لوجــود كــادر متميــز مــن أعــضاء هيئــة التــدريس

وضـرورة تـدريب   ، األكاديميين بتكثيف جهـودهم البحثيـة فـي مجـال اإلدارة االسـتراتيجية        

 . الكوادر اإلدارية الستخدام أدوات تقويم وتحسين الجودة

هـدفت الدراسـة إلـى قـراءة مقيـاس جـودة أنظمـة المعلومـات                ): ٢٠٠٩(دراسة جبـار    

وتطويــع المقيــاس  ، باالعتمــاد علــى الفجــوة بــين التوقعــات والمــدركات ومتابعــة تطــوره       

تزويــد المختــصين بأنظمــة المعلومــات    و، لمعرفــة جــودة خدمــة المعلومــات فــي الجامعــة     

، للتقيـــيم الـــدوري للخدمـــة المقدمـــة للزبـــائن    بالمعرفـــة الالزمـــة الســـتخدام أداة القيـــاس    

ومـن  . تشجيع العاملين في نظم المعلومات علـى المبـادرة فـي اسـتقراء توقعـات الزبـائن                و

 المتمثلـة فـي فـن التحـاور والتفـاوض           أن الزبائن يرون في الجوانب السلوكية     : أهم نتائجها 

وأن ،  الجامعــة نقــاط قــوة فــي جــودة خدمــة المعلومــات التــي تقــدمها       ومعاملــة الجمهــور 

كمــا بينــت الدراســة . الخدمــة الفعليــة محــل خــالف أكبــر بالمقارنــة مــع الخدمــة المتوقعــة  

ــي     ــألداء الفعلـ ــدركاتهم لـ ــائن ومـ ــات الزبـ ــين توقعـ ــوة بـ ــود فجـ ــة  . وجـ ــة المقدمـ وأن الخدمـ

إقنــاع : ومــن أهــم توصــياتها. والمتوقعــة تــسير فــي اتجــاه واحــد ممــا يزيــد فــرص التحــسين 

 الجامعــة بــأن جــودة خدمــة المعلومــات سلــسلة متــصلة وأن قوتهــا      إدارة المعلومــات فــي 
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وضـــرورة توصـــيل رســـالة للطـــالب بـــأن تحـــسين جـــودة خدمـــة  ، تقـــاس بأضـــعف حلقاتهـــا

فـن الحـوار    (وإكساب العاملين بالمهارات السلوكية الالزمـة       ،  المعلومات عملية مستمرة  

ر الـدائم لخدمـة جـودة       وصـياغة اسـتراتيجية تعتمـد التطـوي       ،  )والتفاوض واستقبال الطـالب   

 . معالجة الخلل في بعدي االستجابة واالعتمادية. المعلومات

هدفت الدراسة إلـى قيـاس مـدى رِضـا طـالب كليـة االقتـصاد                 )٢٠٠٩(دراسة الحسنية   

واستكشاف المجاالت التي حققت فيها الكلية درجات رِضا ، في جامعة حلب عن أدائها  

، ة بنـشر ثقافـة التركيـز علـى سـد حاجـات الطــالب      جيـدة أو مقبولـة أو ضـعيفة، والمـساهم    

الرســالة والمهــام  : وقــد اُســتخدمت االســتبانة كــأداة للبحــث مكونــة مــن عــشرة محــاور    

وأداء الطـالب والخـدمات المقدمـة       ،  وأداء أعـضاء هيئـة التـدريس      ،  واألداء اإلداري ،  واألهداف

والمبــــاني والمرافــــق ، والحيــــاة الجامعيــــة، والبحــــث العلمــــي، والعمليــــات التعليميــــة، لهــــم

وتوزيــع المــوارد والنفقــات وقــد طبقــت الدراســة علــى   ، والخــدمات المكتبيــة، والتجهيــزات

 . طالباً وطالبة من السنوات األربع والدراسات العليا٢٩٠عينة مكونة من 

ومن أهم نتائجها أن المستوى العام للرضـا عـن المجـاالت العـشرة المدروسـة كـان يتـراوح                 

ومقبــول فــي مجــال ، )٥ مــن ٣٫١٨(ل أداء أعــضاء الهيئــة التدريــسية بمتوســط  بــين الجيــد فــي مجــا

 ،وضعيف في باقي المجاالت ،كما بينت النتائج عـدم وجـود            )٥ من   ٢٫٥٧(البحث العلمي بمتوسط    

 .فروق جوهرية في مستوى الرضا تعود إلى المتغيرات الديموغرافية والدراسية

 :ة عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابق
باســتعراض الدراســات الــسابقة يتبــين تركيــز كثيــر منهــا علــى ربــط جــودة التعلــيم      

 الخدمـة  جودة مقياسكما تبين من هذه الدراسات اتساع استخدام        ،  العالي برضا الطالب  

SERVQUAL) (      والتوافـق علـى الثقـة بالمقيـاس     ، في التعليم العالي فـي كثيـر مـن البلـدان

 . ودقة نتائجه
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 : جراءاتهامنهج الدراسة وإ
نظرا ألن المعلومات التي يحتاجها الباحـث فـي اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة موجـودة               

في أذهان الطالب والطالبات ؛ فإن المنهج المناسب لجمع المعلومات  هو المـنهج الوصـفي          

 . المسحي

 :مجتمع الدراسة 
يتكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن طــــالب وطالبــــات الماجــــستير فــــي مــــساري التربيــــة  

تـم اسـتبعاد المـستوى      (والرابـع   ،  والثالـث ،  الثـاني : وأصول التربية في المستويات   ،  سالميةاإل

 طالبـا   )٢٤٣(وعـددهم   ،  )وما يوفره لطالبه  ،  األول نظرا لقلة خبرتهم في التعامل مع القسم       

: ونظــرا لمحدوديــة عــددهم ؛ والحتيــاج الباحــث توزيــع المقيــاس علــى مــرحلتين        . وطالبــة

والمرحلـة الثانيـة    ،  توقعه الطالب من خـدمات يفتـرض أنهـا تُحقـق لهـم            ماي: المرحلة األولى 

مايدركه الطالب مـن خـدمات مقدمـة فعـال لهـم ؛ فقـد قـام الباحـث بتوزيـع المقيـاس علـى                   

 .جميع أفراد مجتمع الدراسة

 نسخ المقياس الموزعة والمسترجعةيبين عدد  ) ١( رقم الجدول
 أصول التربية التربية اإلسالمية  
 الجولة الثانية الجولة األولى الجولة الثانية جولة األولىال  
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 ٤١ ٤٣ ٣٥ ٤٣ ٢٨ ٣٤ ٢٢ ٣٤ طالب
 مسائي

 ٤٨ ٥٩ ٤٧ ٥٩ ٣٢ ٤١ ٢٢ ٤١ طالبات
 ٦ ٦ ٢ ٢ ٦ ٦ ٢ ٢ طالب

 صباحي
 ٢٦ ٢٨ ٢٤ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٢١ ٣٠ طالبات

 ١٢١ ١٣٦ ١٠٢ ١٣٦ ٩١ ١٠٧ ٦٧ ١٠٧ موعمج
الموزعة في الجولة 

 األولى
 %٧٠ ١٦٩ العائدة في الجولة األولى ٢٤٣

الموزعة في الجولة 
 الثانية

 %٨٧ ٢١٢ العائدة في الجولة ا الثانية ٢٤٣
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ولتعـذر إجـراء التحليـل اإلحـصائي        ،  ونظرا الختالف العائد في الجولة األولـى عـن الثانيـة          

 نـسخة مـن العائـد فـي الجولـة الثانيـة ؛ حتـى                ٤٣والمقارنة مع اختالف العدد فقد تـم حـذف          

وقـــد تـــم اختيـــار النـــسخ المـــستبعدة  ، )١٦٩(يتـــساوى مـــع عـــدد العائـــد مـــن الجولـــة األولـــى  

 . عشوائيا

 :أداة الدراسة 
ــين     ــوة بـ ــات مقيـــاس الفجـ ــتخدم الباحـــث فـــي جمـــع المعلومـ ــة  اسـ ــة المتوقعـ  الخدمـ

 ١٩٨٨ ,Parasuraman & Others) (وزمالئـه   باراشـورامان  والخدمة المدركة الذي أعـده  

  والجودة ، (Service) الخدمة لكلمتي  اختصار (SERVQUAL)والمعروف اختصارا بـ  

     (Quality(       وهــو مقيــاس مــصمم أساســا لقيــاس مــدى رضــا المــستهلك فــي قطــاعي ،

ــة  ــاج والخدمـ ــدمات الـــصحية   و، االنتـ ــتخدامه إلـــى الخـ ــور اسـ ــاع  ، مـــن ثَـــم تطـ ــوِّر وشـ ثـــم طُـ

 .استخدامه في الدراسات التربوية

 متتابعة فجوات خمس  عبارة مقسمة إلى)٢٢(في هذا المقياس في  الفجوة وتتمثل

 : المقياس عليها يشتمل التي الخمسة األبعاد في متمثلة

االهتمام بمظاهر الخدمـة    ويقيس حداثة الشكل و   ): Tangible(بُعد الملموسية    .١

 .المقدمة

ويقــيس صــحة المعلومــات والبيانــات المقدمــة وتحــري  : )Reliability (الدقــة بُعــد .٢

 الموضوعية  

ويقـــــيس تقـــــديم الخدمـــــة فـــــي وقتهـــــا : ) Responsiveness (االســـــتجابة بُعـــــد .٣

واستعداد العاملين في تقديم الخدمـة      ،  وسرعة التفاعل مع المستفيد   ،  المناسب

 .فور طلبها
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وشـــعوره ، ويقـــيس ثقـــة المـــستفيد بالمؤســـسة: )Assurance  (الطمأنينـــة بُعـــد .٤

وتقـديم الخدمـة بـدون    ، وتوفير درجة عالية من االرتياح واألمان والسالمة،  بالتقبل

 .أخطاء

وتفهـم  ،  ويقيس درجة االهتمام بشخص المـستفيد     : )Empathy (التعاطف بُعد .٥

  .  في خدمتهوإظهار الرغبة، واحترامه، مشاعره واحتياجاته

 : تقنين المقياس
ــاس      .١ ــى مـــضمون المقيـ ــى المحافظـــة علـ ــرص الباحـــث علـ ، وااللتـــزام بأبعـــاده ، حـ

 . وعباراته

وتكـون قريبـة جـدا فـي مـضمونها       ،  قام الباحث باختيار عبارات ذات طـابع تربـوي         .٢

مــن عبــارات المقيــاس األساســية علــى أن تعبــر عــن الخدمــة المقدمــة مــن قــسم   

علـوم االجتماعيـة لطـالب وطالبـات الماجـستير الدارسـين            أصول التربيـة بكليـة ال     

 . فيه

 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في القـسم         ١١قام الباحث بعرض المقياس على       .٣

والخبـــرة فـــي طبيعـــة عمـــل ، تتـــوفر فـــيهم الخبـــرة فـــي تحكـــيم مثـــل هـــذه األداة

 . وعالقته بالطالب، القسم وإمكاناته

ق عليها أكثر من محكم ليظهـر المقيـاس   قام الباحث بتعديل العبارات التي اتف   .٤

 . بصورته النهائية

 : الصدق والثبات
 : قام الباحث من التأكد من صدق المقياس وثباته في اإلجراءات التالية

 :وصدق المضمون ، تم التأكد من الصدق ببعديه الصدق الظاهري. صدق المقياس: أوال
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  : الصدق الظاهري
كمـا قـام الباحـث    . امه فـي كثيـر مـن الدراسـات    من خالل تطبيـق مقيـاس تـم اسـتخد         

ملحـق  ( عضوا من أعـضاء هيئـة التـدريس بقـسم أصـول التربيـة          )١١(بتقنينه ثم عرضه على     

 ثـم مراجعتـه وتعـديل العبـارات التـي اتفـق             )بالبحث قائمة بأسـمائهم ودرجـاتهم العلميـة       

 حتى ظهر بصورته النهائية . اثنان من المحكمين  عليه

 : الداخليصدق االتساق 
لتأكــد مــن تماســك العبــارات بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه نقــوم بقيــاس  

ــراد الدراســـة بحـــساب      صـــدق االتـــساق الـــداخلي لـــألداة مـــن خـــالل بيانـــات اســـتجابات أفـ

معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور والدرجة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي                

 .إليه

كـان الفـارق الزمنـي      :  الجولة األولـى والجولـة الثانيـة لالسـتبانة         الفترة بين توزيع  

ــأثر إجابــات الطــالب فــي      ،  يومــا٢٨بــين الجــولتين األولــى والثانيــة    وهــي مــدة كافيــة لعــدم ت

 . هـ١٤٣٦ / ١٤٣٥الفترتين وكان ذلك  في آخر الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 ن عباراتمعامالت االرتباط لكل عبارة م) ٢(جدول 

  المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
 معامل االرتباط

 م
 الجولة الثانية الجولة األولى

 بعد الملموسية

٠٫٨٣٠ @@٠٫٧٠١ ١@@ 

٠٫٨٦٨ @@٠٫٨٥٩ ٢@@ 

٠٫٤٢٨ @@٠٫٤٣٦ ٣@@ 

٠٫٨١٣ @@٠٫٨٢٠ ٤@@ 

 بعد الدقة

٠٫٧٢١ @@٠٫٦٧٨ ٥@@ 



 

 
٤٤٦
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 معامل االرتباط
 م

 الجولة الثانية الجولة األولى

٠٫٦٧٠ @@٠٫٧٨٣ ٦@@ 

٠٫٨٨٢ @@٠٫٧٥٨ ٧@@ 

٠٫٦٥٥ @@٠٫٦٤٢ ٨@@ 

٠٫٧٠٣ @@٠٫٧١٨ ٩@@ 

 بعد االستجابة

٠٫٦٠٠ @@٠٫٦٩٦ ١٠@@ 

٠٫٥٦٩ @@٠٫٤٣٩ ١١@@ 

٠٫٧١٨ @@٠٫٧٨٠ ١٢@@ 

٠٫٦٦٥ @@٠٫٨٠٨ ١٣@@ 

 بعد الطمأنينة

٠٫٧٦٨ @@٠٫٧٦٦ ١٤@@ 

٠٫٦٧٢ @@٠٫٨٥٢ ١٥@@ 

٠٧٤٥ @@٠٫٨٥٦ ١٦@@ 

 بعد التعاطف

٠٫٦٢٢ @@٠٫٦٣٩ ١٧@@ 

٠٫٧٨٣ @@٠٫٧٠٢ ١٨@@ 

٠٫٧٥٩ @@٠٫٥٦٥ ١٩@@ 

٠٫٧٧٠ @@٠٫٤٨٣ ٢٠@@ 

٠٫٧٧٧ @@٠٫٧٣٤ ٢١@@ 

٠٫٨٤١ @@٠٫٧٠٩ ٢٢@@ 

 ٠٫٠١دالة عند  (@@) 

أن جميــع معــامالت االرتبــاط دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى   ) ٢(يتــضح مــن الجــدول رقــم  

 .عدبُ والدرجة الكلية للبُعد، مما يشير إلى االتساق الداخلي بين فقرات ال)٠٫٠١(
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 :ثبات أداة الدارسة

) ٣(تم حساب ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ويوضح الجدول رقـم              

 .مقياسقيمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء ال

 قيم معامالت الثبات لكل محور من محاور االستبانة) ٣(الجدول 

 معامل الثبات
 المحور

 الجولة الثانية الجولة األولى

 ٠٫٧٤٥ ٠٫٦٩٧ لموسيةبعد الم

 ٠٫٧١٠ ٠٫٧٦٢ بعد الدقة

 ٠٫٦٨٣ ٠٫٦٤٢ بعد االستجابة

 ٠٫٦٩٥ ٠٫٧٦٣ بعد الطمأنينة

 ٠٫٨٥٤ ٠٫٦٩٥ بعد التعاطف

 ٠٫٨٩٣ ٠٫٨٦٩ كامل االستبانة

أن قـــيم معـــامالت الثبـــات مرتفعـــة ممـــا يـــدل علـــى أن   ) ٣(ويتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم  

 . يتمتع بدرجة عالية من الثباتمقياسال

 :رض النتائج ع
 :وهي مرتبة حسب أسئلة الدراسة ، توصلت الدراسة إلى نتائج مهمة

ــه ومــا الطــالب يدركــه مــا بــين الفــروق مــا: الــسؤال األول  الخدمــة أبعــاد فــي يتوقعون

 ؟ التربية أصول قسم من لهم المقدمة
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 : المتوسط الموزون ألبعاد الخدمة  كما يراها الطالب والطالبات ) ٤( رقم الجدول

 م
 
 بعاداأل

متوسط 
الخدمة 
 المتوقعة

متوسط الخدمة 
 ةركالمد

 الترتيب Tقيمة  الفجوة

 ١ @١٥٫٣٠- ١٫٠٦ ٣٫٤٣ ٤٫٤٩ االستجابة بعد ١

 ٢ @١٦٫٤٥- ١٫٠٥ ٣٫٥٦ ٤٫٦١ بعد التعاطف ٢

 ٣ @١٢٫١٢- ١٫٠٢ ٣٫٤٣ ٤٫٤٥ الطمأنينة بعد ٣

 ٤ @١٢٫٣٨- ١ ٣٫٢٩ ٤٫٢٩ بعد الملموسية ٤

 ٥ @٩٫٤٠- ٠٫٦٥ ٣٫٧٩ ٤٫٤٤ بعد الدقة ٥

  @١٧٫٥٥- ٠٫٩٥ ٣٫٥٢ ٤٫٤٧  األبعادمتوسط

 ٠٫٠٥دالة عند (@) 

 : من الجدول السابق يتبين أن 

  : بالنسبة للجودة  المتوقعة

 ه النتيجــة طبيعيــة ومتوقعــة ؛وهــذ،  )٤٫٦١ ( بعــد التعــاطف أعلــى متوســطحقــقفقــد  .١

فـي القـسم  لهـم نزعـة         أن يكون أعضاء هيئة التدريس والمـوظفين         يأملفالطالب  

 . الطالبتعاطف  مع

ــد، )٤٫٤٥ (الطمأنينـــة    ثـــم بعـــد) ٤٫٤٩(تـــاله بعـــد االســـتجابة   .٢ ؛ ) ٤٫٤٤(الدقـــة  ثـــم بعـ

وأخيــرا الملموســية ، فالطالــب قــد يتوقــع أن هــذا البُعــد يــسبب لــه مزيــد مــن األعبــاء    

ــة لــيس بحاجــة كبيــرة للتحفيــز الخــارجي علــى       )٤٫٢٩(  ؛ فالطالــب فــي هــذه المرحل

 . دراسة والعطاء ؛ ألن تحفيزه الداخلي كافٍ لدفعه لالستمرار في الدراسةال

الدقة في الترتيب األول بمتوسط  بُعد فقد جاء : المدركة  للجودة أما بالنسبة  -

، )٣٫٤٣(االسـتجابة والطمأنينـة بمتوسـط     ثـم بُعـدي   ،  )٣٫٥٦(التعـاطف    ثم تاله بُعـد   ،  )٣٫٧٩(

 ).٣٫٢٩(الملموسية بمتوسط  وأخيرا بُعد



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٤٩

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

فقـد كانـت    : للفجوة بين الجودة المتوقعة والجودة المدركـة         بالنسبة  أما -

ثــم بعــد ، )١٫٠٥(ثــم تالهــا بُعــد التعــاطف  ، )١٫٠٦(أكبــر فجــوة فــي بعــد االســتجابة ومقــدارها  

 ).٠٫٦٥(وأخيرا بعد الدقة ، )١(ثم بعد الملموسية ، )١٫٠٢(الطمأنينة 

 : ندرجة تحتها فهي كالتاليوتفصيل الفروق في األبعاد والعبارات الم

 بُعد الملموسية  ) ٥( رقم الجدول

 م
 
 العبارة

متوسط 
الخدمة 
 المتوقعة

متوسط 
الخدمة 

 دركةالم
 Tقيمة  الفجوة

١ 
ــا    ــي يحتاجهــ ــة التــ ــوفر المرافــــق الخدميــ تــ

 .)..قرطاسية/ مصلى (الطالب 
١٢٫١٣- ١٫٤٩ ٢٫٦٤ ٤٫١٣@ 

 @٨٫٨٠- ١٫٠٧ ٣٫١٨ ٤٫٢٥ .المباني مناسبة للعملية التعليمية ٢

٣ 
ــاتذة والموظفــــــون مرتــــــب    ــر األســــ مظهــــ

 ونظيف
٠٫٢٧٠ ٠٫٠٢- ٤٫٤٢ ٤٫٤٠ 

٤ 
تحتـــوي القاعـــات الدراســـية علـــى وســـائل  

 وأجهزة تعليم مناسبة
١١٫٩٧- ١٫٤٦ ٢٫٩٥ ٤٫٤١@ 

 @١٢٫٣٨- ١ ٣٫٢٩ ٤٫٢٩ متوسط بعد الملموسية

 ٠٫٠٥دالة عند (@) 

 :يتبين من الجدول 

 التـي  الخدميـة  المرافـق  تـوفر : حصائيا في ثالث عبارات هـي     وجود فجوة موجبة ودالة إ    

تحتــوي  و، التعليميــة مناســبة للعمليــة  والمبــاني، .)..قرطاســية / مــصلى (الطالــب يحتاجهــا

 :وفيما يلي توضيح ذلك ، مناسبة وأجهزة تعليم وسائل على الدراسية القاعات

 هذه جاءت: .).ةقرطاسي / مصلى (الطالب يحتاجها التي الخدمية المرافق توفر .١

 ؛ الـشريفين  الحـرمين  خادم جامع الجامعة في يتوفر،  البعد هذا عبارات ترتيب أول العبارة

مـع   )والعـشاء  المغرب صالتي خاصة( الصالة أوقات ولتداخل،  الكليات بين لتوسطه ولكن

، الكليـة  داخـل  مناسـب  مـصلى  تـوفير  في يرغبون الطالب من كثير أوقات المحاضرات فإن  



 

 
٤٥٠

الفجوة بين المدركات والتوقعات لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطالب الماجستير في 
 قسم أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح. د

 أن مـن  أقـل  لكنهـا ،  المـستندات  وتـصوير  القرطاسـية  وخدمات التغذية خدمات فرتتو كما

 مــا يحــضرون الطــالب مــن فكثيــر ؛ للوقــت وهــدر زحــام عنــه ينــتج ممــا الطــالب بحاجــة تفــي

 ).منازلهم من والشاي القهوة( تغذية من يحتاجونه

تـولي الجامعـة    : مناسـبة  تعلـيم  وأجهـزة  وسائل على الدراسية تحتوي القاعات  .٢

ــرا    ا ــا كبي ــيم اهتمام ــات التعل ــوفر األجهــزة دون أن    ، ألجهــزة ووســائل وتقني ــا ت لكــن أحيان

مما يفقد هذه األجهـزة   . أو تعريف بخصائصها وميزاتها، يصاحبها تدريب على استخدامها 

 . كثيرا من فائدتها

،  تمتلك الجامعة العديد من المباني والمرافـق       :التعليمية للعملية مناسبة المباني  .٣

را لتباعـد هـذه المرافـق وكثـرة أعـداد الطـالب فـإن مـشكلة المواصـالت وخـدمات           لكن نظ 

 . النقل داخل الجامعة تسبب إزعاجا وإخالال بمواعيد محاضرات الطالب

  بُعد الدقة ) ٦( رقم الجدول

 م
 
 العبارة

متوسط 
الخدمة 
 المتوقعة

متوسط 
الخدمة 

 دركةالم
 Tقيمة  الفجوة

١ 
المقــررات تطبيــق الخطــة الدراســية لكــل 

 .بشكل دقيق
٤٫٩٨- ٠٫٥١ ٣٫٧٣ ٤٫٢٤@ 

 @١٠٫٢٠- ١٫٠٤ ٣٫٤٨ ٤٫٥٢ .المقررات ذات أهمية تطبيقية ٢

٣ 
لــدى األســاتذة القــدرة العلميــة علــى إفــادة    

 .الطالب
٩٫٦٨- ٠٫٧٩ ٣٫٨٩ ٤٫٦٨@ 

 ١٫٢٣- ٠٫١٠ ٤٫٤٤ ٤٫٥٤ .األساتذة ملتزمون بأوقات المحاضرات ٤

 @٧٫٢٢- ٠٫٨٠ ٣٫٤٦ ٤٫٢٦ .بدقةيقيّم األساتذة أداء الطالب  ٥

 @٩٫٤٠- ٠٫٦٥ ٣٫٧٩ ٤٫٤٤ الدقة متوسط بُعد

 ٠٫٠٥دالة عند (@) 

 : يتبين من الجدول وجود فروق دالة إحصائيا في أربع عبارات هي



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥١

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

 أهميـــة ذات والمقـــررات، دقيـــق بـــشكل المقـــررات لكـــل الدراســـية الخطـــة تطبيـــق

 الطــالب أداء األســاتذة يقــيّم، الطــالب دةإفــا علــى العلميــة القــدرة األســاتذة ولــدى، تطبيقيــة

 . بدقة

ــارة   .١  فــي المرتبــة األولــى   تطبيقيــة أهميــة ذات المقــررات: جــاءت الفجــوة فــي عب

 ؛ فالطالب يرون أن هناك سـيطرة للجانـب المعرفـي النظـري علـى الجانـب التطبيقـي         )١٫٠٤(

 . في كثير من المقررات

) ٠٫٨٠(   بفجـوة قـدرها        بدقـة  بالطـال  أداء األسـاتذة  يقيّم:  وجاءت بعدها عبارة   .٢

 . فكثير من الطالب يعتقدون أنهم يستحقون درجات تحصيلية أكثر مما يعطون

 بُعد االستجابة  ) ٧( رقم الجدول

م
 
 العبارة

متوسط 
الخدمة 
 المتوقعة

متوسط 
الخدمة 

 دركةالم
 Tقيمة  الفجوة

١ 
ــان     ــات ومكــ ــية وأوقــ ــداول الدراســ الجــ

 .اسبالدراسة تعلن في وقتها المن
٨٫٤٦- ٠٫٩٣ ٣٫٧١ ٤٫٦٤@ 

 @٣٫٣٦ ٠٫٠١- ٤٫٤٨ ٤٫٤٧ .الدراسة جادة طوال فترة الدراسة ٢

٣ 
لدى القسم قنـوات تواصـل مـع الطـالب           

 .لإلجابة على استفساراتهم
١٥٫٥٣- ١٫٨٠ ٢٫٧٧ ٤٫٥٧@ 

 @١٦٫٥٧- ١٫٨٠ ٢٫٨٠ ٤٫٦٠ .النظر في شكاوى الطالب بجدية ٤

 @١٥٫٣٠- ١٫٠٦ ٣٫٤٣ ٤٫٤٩ االستجابة متوسط بُعد

 ٠٫٠٥دالة عند (@) 

 :يتبين من الجدول 

 . وجود فجوة دالة إحصائيا في جميع عبارات هذا البُعد

 علــــى  لإلجابــــة الطــــالب  مــــع تواصــــل قنــــوات  القــــسم لــــدى : جــــاءت عبــــارة  .١

ــضا        استفــساراتهم ــد وفــي المقيــاس بــشكل عــام أي ). ١٫٨٠( كــأعلى فجــوة فــي هــذا البُع

 .وات لتواصل القسم معهمفالطالب يحتاجون مزيد من فتح قن



 

 
٤٥٢

الفجوة بين المدركات والتوقعات لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطالب الماجستير في 
 قسم أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح. د

بجديــة ؛  الطــالب شــكاوى فــي النظــر: واتفقــت معهــا فــي مقــدار الفجــوة عبــارة   .٢

فــالطالب لهــم حاجــات ورغبــات واستفــسارات وشــكاوى ويعتقــدون أن مــن حقهــم أن  

 . ينظر في شكاواهم ودعاواهم

 بُعد الطمأنينة ) ٨( رقم الجدول

 م
 
 العبارة

متوسط 
الخدمة 
 المتوقعة

متوسط 
ة الخدم
 دركةالم

 Tقيمة  الفجوة

١ 
يــتفهم األســاتذة ظــروف الطــالب المــؤثرة  

 .على دراستهم
١٠٫٥٢- ١٫١٦ ٣٫٣٣ ٤٫٤٩@ 

 @٦٫٨١- ٠٫٦٩ ٣٫٦٣ ٤٫٣٢ .اللوائح واألنظمة تطبق بشكل دقيق ٢

 @١١٫٥٧- ١٫٢١ ٣٫٣٦ ٤٫٥٧ .التعامل مع الطالب بشفافية ٣

 @١٢٫١٢- ١٫٠٢ ٣٫٤٣ ٤٫٤٥ الطمأنينة متوسط بُعد

 ٠٫٠٥دالة عند @) (

وفيمـا يلـي    . يتبين من الجدول وجود فجوات دالة إحصائيا في جميع عبارات هذا البُعـد            

 :توضيح ذلك 

 في المرتبة األولى فـي مقـدار الفجـوة          التعامل مع الطالب بشفافية   جاءت عبارة    .١

فالطالب يرون أن من حقهم إعطاء مزيد من الشفافية فـي العمـل سـواء فـي توزيـع             ) ١٫٢١(

 . أو توزيع الدرجات، موضوعات أو التكاليف ومواعيد تسليمهاال

 ؛  دراستهم على المؤثرة الطالب ظروف األساتذة يتفهم: وبعدها جاءت عبارة   .٢

يــرى كثيــر مــن الطــالب أن لــديهم ظروفــا متنوعــة ). ١٫١٦(ومقــدار الفجــوة بــين المتوســطين 

 . تستحق المراعاة وتؤثر على دراستهم وتحصيلهم



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥٣

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

   بُعد التعاطف) ٩( رقم الجدول

 م
 
 العبارة

متوسط 
الخدمة 
 المتوقعة

متوسط 
الخدمة 

 دركةالم
 Tقيمة  الفجوة

١ 
عالقـــــة األســـــاتذة بـــــالطالب تقـــــوم علـــــى 

 .التقدير واالحترام
٥٫٧٦- ٠٫٤٥- ٤٫٣٢ ٤٫٧٧ 

٢ 
مــــصلحة الطــــالب فــــي مقدمــــة اهتمامــــات 

 .القسم
١٢٫٧١- ١٫٢٣- ٣٫٣٨ ٤٫٦١ 

 @٥٫٦٢- ٠٫٥١- ٤٫١٠ ٤٫٦١ .بأوقات الدراسة مناسبة للطال ٣

٤ 
المرشــد العلمــي بقــدم المــشورة الكافيــة   

 .للطالب
١٣٫١٥- ١٫٥٤- ٣٫٠١ ٤٫٥٥@ 

٥ 
أعـــضاء هيئـــة التـــدريس يقـــدمون الـــدعم     

 .والتشجيع للطالب
١١٫٠٤- ١٫٠٧- ٣٫٥٠ ٤٫٥٧@ 

٦ 
المعلومــات التــي يحتاجهــا فــي دراســتهم    

 .الطالب توفر لهم بسهولة
١٥٫٣١- ١٫٥٢- ٣٫٠٩ ٤٫٦١@ 

 @١٦٫٤٥- ١٫٠٥- ٣٫٥٦ ٤٫٦١ التعاطف متوسط بُعد

   ٠٫٠٥دالة عند (@) 

عامــة . وجــود فجــوات دالــة إحــصائيا فــي جميــع عبــارات هــذا البُعــد  يتبــين مــن الجــدول 

الطالب والطالبات يرون أن هذا البعد يحتاج إلـى مزيـد مـن االهتمـام فبـالرغم مـن نـضجهم                     

ي هــذا الجانــب زيــادة األعبــاء علــى إدارة   واكتمــال قــدراتهم ويحتمــل أن ســبب القــصور فــ  

 ولكـون الطـالب فـي مرحلـة دراسـية متقدمـة قـد        ،القسم وكذلك أعـضاء هيئـة التـدريس      

   . يتوقع أن حاجتهم للتعاطف قليلة

 المــشورة بقــدم العلمــي المرشــد: جــاءت فــي المرتبــة األولــى فــي مقــدار الفجــوة  .١

رشد علمي يتواصل معه يقدم له النصائح       ؛ فالطالب بحاجة إلى م    )  ١٫٥٤ -(للطالب   الكافية

 .والمعلومات التي يحتاجها، والتوجيهات



 

 
٤٥٤

الفجوة بين المدركات والتوقعات لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطالب الماجستير في 
 قسم أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عبداللطيف بن عبدالعزيز الرباح. د

 لهــم تــوفر دراســتهم الطــالب فــي  يحتاجهــا التــي المعلومــات: وبعــدها عبــارة  .٢

ــدرها  بـــسهولة ــوائح    . )١٫٥٢-(بفجـــوة قـ ــر مـــن المعلومـــات واللـ ــة إلـــى كثيـ فالطالـــب بحاجـ

 . وكافة حقوقه وواجباته،  الجامعةواألنظمة عن الدراسة وعن الخدمات التي تقدمها له

، )١٫٢٣- (قـدرها   بفجـوة  القسم اهتمامات مقدمة في الطالب مصلحة: ثم عبارة  .٣

يرى الطالب أنهم من أهم محاور العملية التعليمية في الجامعـة ومـن حقهـم أن يحـضون                  

 . بمزيد من االهتمام في القسم

 الخدمــة أبعــاد فــي توقعونــهي ومــا الطــالب يدركــه مــا بــين الفــروق مــا: الــسؤال الثــاني

 ؟ )مسائي / صباحي( الدراسة نوع لمتغير تعزى التربية أصول قسم من لهم المقدمة

 :لمعرفة الفروق اإلحصائية بحسب متغير نظام الدراسة) T(اختبار  -

 لبيان الفروق بين إجابات أفراد العينة) T(يوضح اختبار ) ١٠(جدول 

 ب الفجوةبحسب متغير نظام الدراسة من خالل حسا

 األبعاد
نوع 
 الدراسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 ٠٫٨٥٢ ٠٫٥٥٠ صباحي
 بعد الملموسية

 ١٫١٣ ١٫١٨ مسائي
٠٫٠٠ ٣٫٧٠٧- ١٨٢@ 

 ٠٫٨٩٤ ٠٫٩٦٦ صباحي
 بعد الدقة

 ٠٫٩٢٩ ٠٫٥٢٠ مسائي
٠٫٠٠٣ ٣٫٠٠١ ١٨٢@ 

 ٠٫٨٥٣ ١٫١٣ باحيص
 بعد االستجابة

 ٠٫٩٦٨ ١٫٠٢ مسائي
٠٫٤٣٨ ٠٫٧٧٧ ١٨٢ 

 ١٫٠٣ ١٫١١ صباحي
 بعد الطمأنينة

 ١٫١٧ ٠٫٩٧٩ مسائي
٠٫٤٧٧ ٠٫٧١٣ ١٨٢ 

 ٠٫٨٠٨ ١٫١٤ صباحي
 بعد التعاطف

 ٠٫٨٩١ ١٫٠١٥ مسائي
٠٫٣٦٩ ٠٫٩٠١ ١٨٢ 

 ٠٫٦٥٢ ٠٫٩٨٩ صباحي
 مجموع األبعاد

 ٠٫٧٦١ ٠٫٩٣٠ مسائي
٠٫٦١٥ ٠٫٥٠٤ ١٨٢ 

 ٠٫٠٥دالة عند  (@) 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥٥

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

 :ما يلي) ١٠(يتبين من الجدول رقم 

 فــي بعــد الملموســيةتوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد العينــة  .١

عنـد درجـة حريـة    ) ٣٫٧٠٧ - (T، حيـث بلـغ معامـل       لصالح نظام الدراسـة المـسائي     

لـك ألن الطالبـات فـي       ربما يعود ذ  . )٠٫٠٥(وهو أصغر من    ) ٠٫٠٠(ومستوى داللة   ) ١٨٢(

 وال تتــوفر فيــه )مركــز النفــل(الفتــرة المــسائية يدرســن فــي مبنــى مؤقــت مــستأجر   

 . الخدمات الكافية

 لـصالح  فـي بعـد الدقـة   توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة           .٢

) ١٨٢(عنـــد درجـــة حريـــة ) ٣٫٠٠١ (T، حيـــث بلـــغ معامـــل نظـــام الدراســـة الـــصباحي

 ولعل سبب ذلك يعود لكون النظـام        ).٠٫٠٥(وهو أصغر من    ) ٠٫٠٠٣ (ومستوى داللة 

وتتعدد جهات اإلشراف عليه فيكـون      ،  المسائي عمل أضافي برسوم على الطالب     

 ). وعمادة خدمة المجتمع، كلية العلوم االجتماعية(اكثر انضباطية 

، جابةبعـد االسـت  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة فـي            .٣

وهـو  ) ٠٫٤٣٨(ومـستوى داللـة     ) ١٨٢(عنـد درجـة حريـة       ) ٠٫٧٧٧ (Tحيث بلغ معامل    

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

، فـي بعـد الطمأنينـة     ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة                  .٤

وهــو ) ٠٫٤٧٧(ومــستوى داللــة ) ١٨٢(عنــد درجــة حريــة ) ٠٫٧١٣ (Tحيــث بلــغ معامــل 

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

، فــي بعــد التعــاطفد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اسـتجابات أفــراد العينــة  ال توجـ  .٥

وهــو ) ٠٫٣٦٩(ومــستوى داللــة ) ١٨٢(عنــد درجــة حريــة  ) ٠٫٩٠١ (Tحيــث بلــغ معامــل  

 ).٠٫٠٥(أكبر من 



 

 
٤٥٦

الفجوة بين المدركات والتوقعات لجودة الخدمة التعليمية المقدمة لطالب الماجستير في 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة فـي مجمـوع األبعـاد،                   .٦

وهــو ) ٠٫٦١٥(ومــستوى داللــة ) ١٨٢(ة حريــة عنــد درجــ) ٠٫٥٠٤ (Tحيــث بلــغ معامــل  

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

 لهم المقدمة الخدمة أبعاد في يتوقعونه وما الطالب يدركه ما بين الفروق ما: السؤال الثالث

 ؟ )التربية أصول / اإلسالمية التربية( التخصص لمتغير تعزى التربية أصول قسم من

 ين إجابات أفراد العينةلبيان الفروق ب) T(يوضح اختبار ) ١١(جدول 

 بحسب متغير التخصص من خالل حساب الفجوة

 التخصص األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

التربية 
 اإلسالمية

بعد  ١٫٠١ ٠٫٨٥٠
 الملموسية

 ١٫١٤ ١٫٠٩ أصول التربية
٠٫١٣٩ ١٫٤٨٨- ١٨٢ 

التربية 
 إلسالميةا

٠٫٩٦٩ ٠٫٧٧٥ 
 بعد الدقة

 ٠٫٩١٤ ٠٫٥٧١ أصول التربية
٠٫١٥٢ ١٫٤٣٩ ١٨٢ 

التربية 
 اإلسالمية

بعد  ٠٫٨٩١ ١٫٠٢
 االستجابة

 ٠٫٩٦٦ ١٫٠٧ أصول التربية
٠٫٧٤٦ ٠٫٣٢٤- ١٨٢ 

التربية 
 اإلسالمية

١٫٢٢ ١٫٠١ 
 بعد الطمأنينة

 ١٫٠٨ ١٫٠٢ أصول التربية
٠٫٩٦٨ ٠٫٠٤٠- ١٨٢ 

التربية 
 اإلسالمية

٠٫٩٣٧ ١٫١٢ 
 فبعد التعاط

 ٠٫٨٢٠ ١٫٠٠٤ أصول التربية
٠٫٣٥٠ ٠٫٩٣٧ ١٨٢ 

التربية 
 اإلسالمية

مجموع  ٠٫٧٢٣ ٠٫٩٦٣
 األبعاد

 ٠٫٧٤٠ ٠٫٩٣٧ أصول التربية
٠٫٨١٦ ٠٫٢٣٣ ١٨٢ 

 ٠٫٠٥دالة عند  (@) 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥٧

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

 :ما يلي) ١١(يتبين من الجدول رقم 

سـتجابات أفـراد العينـة فـي بعـد الملموسـية،            ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ا        .١

وهـو  ) ٠٫١٣٩(ومـستوى داللـة     ) ١٨٢(عنـد درجـة حريـة       ) ١٫٤٨٨ - (Tحيث بلغ معامل    

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفـراد العينـة فـي بعـد الدقـة، حيـث                     .٢

وهـو أكبـر مـن      ) ٠٫١٥٢(ومـستوى داللـة     ) ١٨٢(عند درجة حرية    ) ١٫٤٣٩ (Tبلغ معامل   

)٠٫٠٥.( 

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة فـي بعـد االسـتجابة،                       .٣

وهـو  ) ٠٫٧٤٦(ومـستوى داللـة     ) ١٨٢(عند درجة حريـة     ) ٠٫٣٢٤ - (Tحيث بلغ معامل    

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

نــة، ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد العينــة فــي بعــد الطمأني .٤

وهـو  ) ٠٫٩٦٨(ومـستوى داللـة     ) ١٨٢(عند درجة حريـة     ) ٠٫٠٤٠ - (Tحيث بلغ معامل    

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات أفــراد العينــة فــي بعــد التعــاطف،    .٥

وهــو ) ٠٫٣٥٠(ومــستوى داللــة ) ١٨٢(عنــد درجــة حريــة ) ٠٫٩٣٧ (Tحيــث بلــغ معامــل 

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

فروق ذات داللة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة فـي مجمـوع األبعـاد،                   ال توجد    .٦

وهــو ) ٠٫٨١٦(ومــستوى داللــة ) ١٨٢(عنــد درجــة حريــة  ) ٠٫٢٣٣ (Tحيــث بلــغ معامــل  

 ).٠٫٠٥(أكبر من 
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ــامجين       ــة ؛ لكــون البرن ــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة طبيعي ــة   (وي ــة والتربي أصــول التربي

ــاتذة فـــي القـــسم يدرســـون لكـــال البرنـــامجين  ،  ينتميـــان لقـــسم واحـــد )اإلســـالمية ، واألسـ

 . مقررات المستوى األولى والثاني( من المقررات %٥٠ويشترك البرنامجين في 

 الخدمــة أبعــاد فــي يتوقعونــه ومــا الطــالب يدركــه مــا بــين الفــروق مــا: الــسؤال الرابــع

 ؟ )طالبات / طالب( الجنس لمتغير تعزى التربية أصول قسم من لهم المقدمة

لبيان الفروق بين إجابات أفراد العينة بحسب متغير الجنس ) T(يوضح اختبار ) ١٢(دول ج

 من خالل حساب الفجوة

 الجنس األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 ١٫٠٠٢ ٠٫٧٨١ طالب
 بعد الملموسية

 ١٫١٣ ١٫١٤ طالبات
٠٫٠٢٩ ٢٫١٩٥- ١٨٢@ 

 ٠٫٨٣٤ ٠٫٨٣٨ طالب
 بعد الدقة

 ٠٫٩٨٥ ٠٫٥٣٠ طالبات
٠٫٠٢٤ ٢٫١٩٧ ١٨٢@ 

 ٠٫٩١٣ ١٫١٥ طالب
 بعد االستجابة

 ٠٫٩٤٧ ٠٫٩٩١ طالبات
٠٫٢٤٣ ١٫١٧٠ ١٨٢ 

 ١٫٠٧ ١٫٠٠٩ طالب
 بعد الطمأنينة

 ١٫١٨ ١٫٠٢ طالبات
٠٫٩٣٣ ٠٫٠٨٤- ١٨٢ 

 ٠٫٨٨٨ ١٫٠٤ طالب
 بعد التعاطف

 ٠٫٨٥٨ ١٫٠٥ طالبات
٠٫٩٣٨ ٠٫٠٧٨- ١٨٢ 

 ٠٫٧٣١ ٠٫٩٦٥ طالب
 مجموع األبعاد

 ٠٫٧٣٥ ٠٫٩٣٥ طالبات
٠٫٧٨٧ ٠٫٢٧١ ١٨٢ 

 ٠٫٠٥دالة عند  (@) 

 :ما يلي) ١٢(يتبين من الجدول رقم 

 بعــد الملموســيةتوجـد فــروق ذات داللـة إحــصائية فــي اسـتجابات أفــراد العينــة فـي      .١

ومــستوى ) ١٨٢(عنــد درجــة حريــة ) ٢٫١٩٥ - (Tحيــث بلــغ معامــل ، لــصالح الطالبــات

نظـرا لكـون طالبـات الفتـرة المـسائية يدرسـن            . )٠٫٠٥(وهو أصغر من    ) ٠٫٠٢٩(داللة  



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٤٥٩

 هـ١٤٣٨ عدد العاشر رجبال

 وهو مبنى مؤقت ومستأجر وهو مبنى غيـر          ) النفل مركز( خارج الجامعة    في مركز 

 . من طالبات الفترة الصباحيةعددا   وهن أكثر ات العليامهيأ تماما للدراس

 لـصالح  بعـد الدقـة  ت داللـة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة فـي         توجد فروق ذا   .٢

) ٠٫٠٢٤(ومستوى داللة ) ١٨٢(عند درجة حرية ) ٢٫١٩٧ (Tحيث بلغ معامل ،  الطالب

 أن هـذه النتيجـة تـرتبط بوجهـة الـضبط فالطالبـات فـي                يبـدو . )٠٫٠٥(وهو أصـغر مـن      

علـى نفـسها أكثـر مـن        الغالب وجهة الضبط تكون داخلية بمعنى أنها تلقي اللوم          

أمـا الطـالب فيميلـون لكـون جهـة          ،  لوم األساتذة في حال لم تكن النتيجـة مرضـية         

 . الضبط خارجية ففي حال اإلخفاق أو عدم الحصول على نتيجة مرضية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات أفـراد العينـة فـي بعـد االسـتجابة،                    .٣

وهــو ) ٠٫٢٤٣(ومــستوى داللــة ) ١٨٢(حريــة عنــد درجــة ) ١٫١٧٠ (Tحيــث بلــغ معامــل  

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي اسـتجابات أفـراد العينـة فـي بعـد الطمأنينـة،                  .٤

وهـو  ) ٠٫٩٣٣(ومستوى داللة   ) ١٨٢(عند درجة حرية    ) ٠٫٠٨٤ - (Tحيث بلغ معامل    

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

أفـراد العينـة فـي بعـد التعــاطف،     ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي اســتجابات       .٥

وهـو  ) ٠٫٩٣٨(ومـستوى داللـة   ) ١٨٢(عند درجة حريـة  ) ٠٫٧٨ - (Tحيث بلغ معامل   

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اسـتجابات أفـراد العينـة فـي مجمـوع األبعـاد،               .٦

و وهـ ) ٠٫٧٨٧(ومـستوى داللـة     ) ١٨٢(عنـد درجـة حريـة       ) ٠٫٢٧١ (Tحيث بلـغ معامـل      

 ).٠٫٠٥(أكبر من 

@      @      @ 
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 :التوصيات والمقترحات 
 : التوصيات

إلــى اســتنادا إعطــاء مزيــد مــن  االهتمــام فــي بعــدي االســتجابة والتعــاطف ؛ وذلــك     .١

النتيجة التي تنص على أن أكبر فجوة بين الخدمة المتوقعة والمدركـة كانـت فـي            

 . هذين البعدين

 وذلـــك ؛المـــصلى والقرطاســـية والتغذيـــة   االهتمـــام بتـــوفير المرافـــق الخدميـــة ك    .٢

استنادا للنتيجة التي تنص على وجود فجوة موجبة ودالة إحصائيا في عبـارة تـوفر                

 . المرافق الخدمية التي يحتاجها الطالب

ــدريب عليهــا  ، الموجــودة فــي القاعــات الدراســية    صــيانة األجهــزة التعليميــة   .٣  ؛والت

 فــي إحــصائيا ودالــة موجبــة جــوةف وجــود علــى تــنص التــي للنتيجــة اســتنادا وذلــك

 .مناسبة تعليم وأجهزة وسائل على الدراسية القاعات تحتوي عبارة

ــة لمــشكلة المواصــالت داخــل الجامعــة التــي تــؤرق        .٤ إيجــاد حلــول ســريعة وعاجل

علـى   تـنص  للنتيجة التي  استنادا وذلك ؛وتؤثر على سير العملية التعليمية      ،  الطالب

ــود ــوة وجـ ــة فجـ ــة موجبـ ــصائيا ودالـ ــي إحـ ــارة فـ ــبة.١٫٨ عبـ ــاني  مناسـ ــة المبـ  للعمليـ

 . التعليمية

بحيـث  ، مراجعة المقررات الدراسية انطالقا من مبدأ االهتمـام بالجانـب التطبيقـي     .٥

 ؛تبرز التدريب علـى المهـارات والقـيم والمـشكالت التـي يتطلبهـا الميـدان التربـوي             

 فــي ائياإحــص ودالــة موجبــة فجــوة وجــود علــى تــنص التــي للنتيجــة اســتنادا وذلــك

 .تطبيقية أهمية ذات عبارة المقررات
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أن تكون عملية تقـويم أداء الطـالب دقيقـة وواضـحة ليعـرف الطالـب نقـاط القـوة                .٦

 فجــوة وجــود علــى تــنص ونقــاط الــضعف عنــده ؛ وذلــك اســتنادا إلــى النتيجــة التــي   

 .  بدقة الطالب أداء األساتذة عبارة يقيّم في إحصائيا ودالة موجبة

ل القسم مـع الطـالب لإلجابـة عـن استفـساراتهم وتـساؤالتهم ؛               االهتمام بتواص  .٧

 فـي  إحـصائيا  ودالـة  موجبـة  فجـوة  وجـود  علـى  تنص وذلك استنادا إلى النتيجة التي    

 .استفساراتهم على لإلجابة الطالب مع تواصل قنوات القسم عبارة لدى

ا تشكيل لجنة في القسم للنظر في شكاوى الطالب والرد عليها  ؛ وذلـك اسـتناد                .٨

 فـي  عبـارة النظـر    في إحصائيا ودالة موجبة فجوة وجود على تنص إلى النتيجة التي  

 .بجدية الطالب شكاوى

التعامــل مــع الطــالب مــن قبــل أعــضاء هيئــة التــدريس واإلداريــين بالقــسم بدرجــة    .٩

 وجــود علـى  تـنص  عاليـة مـن الـشفافية والوضــوح ؛ وذلـك اسـتنادا إلـى النتيجــة التـي       

 .عبارة التعامل مع الطالب بشفافية في ياإحصائ ودالة موجبة فجوة

، وإظهــار التعــاطف معهــم، إعطــاء الطــالب فرصــة لعــرض مــشكالتهم وتفهمهــا  .١٠

 فجـوة  وجـود  علـى  تـنص  ومعاملتهم بروح أبويـة ؛ وذلـك اسـتنادا إلـى النتيجـة التـي              

 علــى المــؤثرة الطــالب ظــروف األســاتذة عبــارة يــتفهم فــي إحــصائيا ودالــة موجبــة

 .دراستهم

 مرشــد علمـي لكــل طالـب مــن بدايـة قبولــه يكـون مرجعــا ومستـشارا لــه      أن يعـين  .١١

 علــى تــنص لتوعيتــه بــاإلجراءات المطلوبــة منــه ؛ وذلــك اســتنادا إلــى النتيجــة التــي    

 المــشورة بقــدم العلمــي عبــارة المرشــد فــي إحــصائيا ودالــة موجبــة فجــوة وجــود

 . الكافية
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ت التـي يحتاجهـا مثـل    إعداد ملف ورقي أو إلكترونـي يحتـوي علـى جميـع المعلومـا           .١٢

والمقـررات والـساعات واللـوائح واألنظمـة ؛ وذلـك اسـتنادا إلـى               ،  الخطط الدراسية 

 عبـارة المعلومـات    فـي  إحـصائيا  ودالـة  موجبـة  فجـوة  وجـود  على تنص النتيجة التي 

 .بسهولة لهم توفر دراستهم الطالب في يحتاجها التي

 : المقترحات

 :إن الباحث يقترح إجراء الدراسات التالية ف، استنادا لنتائج الدراسة وتوصياتها

 ليكـون  ) سـنوات ٣متوسط تخريج الدفعة   ( سنوات   ٣إجراء دراسة مشابهة كل      .١

 .لدى القسم مؤشرات على جودة األداء من وجهة نظر الطالب

ــالريوس والماجـــــستير     .٢ ــة البكـــ ــراء دراســـــات مـــــشابهة علـــــى طـــــالب مرحلـــ إجـــ

 .وفي جميع التخصصات، والدكتوراه

 . سات لقياس رضا أعضاء هيئة التدريس عن ظروف العمل في الجامعةإجراء درا .٣

@      @      @ 
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 : المراجع
 جامعــة تقــدمها التــي الخــدمات جــودة لقيــاس والتوقعــات اإلدراكــات بــين الفجــوة:  زيــاد ، بركــات .١

المجلـة الفلسطـسنية للتربيـة المفتوحـة      . ٢٠١٠ . فيهـا  الدارسـين  نظر وجهة من المفتوحة القدس

 . ٢٠١٠ كانون الثاني ٤ العدد ٢المجلد .  بعدعن

 علـــى بـــالتطبيق بالجامعـــات الـــشاملة الجـــودة إلدارة كمـــدخل المـــستفيدين رضـــا: باكينـــاز، بركـــة .٢

 المجلـد . الـيمن . الجـامعي  التعلـيم  جـودة  لضمان العربية المجلة. والتكنولوجيا للعلوم مصر جامعة
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 ٢٠٠٨. ١٠ العدد. العراق. الكوفة جامعة. واالقتصاد

 طلبـة  نظـر  وجهـة  مـن  بحجـة  التربية بكلية  التعليمية الخدمة جودة:  هدى،  وقشوة،  داود،  الحدابي .٥

 .٢٠٠٩. ٤ عددال. اليمن. الجامعي التعليم جودة لضمان العربية المجلة. العلمية األقسام

قيـــاس أداء جامعـــة الموصـــل وتقييمـــه باســـتخدام بطاقـــة األداء : ميـــسون، عـــالء وأحمـــد، حـــسن .٦

 ٢٠١١أيار  . ٢٨العدد . ٧المجلد . جامعة الموصل. مجلة العلوم االقتصادية. المتوازن دراسة حالة

ري مــدى رضــا طلبــة كليــة االقتــصاد فــي جامعــة حلــب عــن مــستوى األداء اإلدا        : ســليم، الحــسنيه .٧

مجلـد  . مجلة جامعة دمشق للعلـوم االقتـصادية والقانونيـة   . واألكاديمي لكلياتهم دراسة مسحية   

 .٢٠٠٩. ٢العدد . ٢٥
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Abstract: 

There is a need to examine the satisfaction of the master degree students in 
Islamic Education Department and in Foundations of Education Department with 
the service that provided to them as part of quality of performance project, which 
carried out by Foundations of Education Department in Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University. Consequently research questions came as follow:  

1.What are the differences between what the students have expected and 
what they have received in regard to the dimensions of the educational service 
provided to them  

2. How did the student expectation differ toward the service they expected 
and the service they received in regard to the dimensions of the educational 
service provided to them, according to their studying time (morning or evening) . 

3. How did the student expectation differ toward the service they expected 
and the service they received in regard to the dimensions of the educational 
service provided to them, according to their educational backgrounds? 

4. How did the student expectation differ toward the service they expected 
and the service they received in regard to the dimensions of the educational 
service provided to them, according to their genders? 

The study applied descriptive survey approach, using the gap to examine the 
quality of service (SERVQUAL) that has been modified to suit the study. 

The most important results: 
1. In regard to the expected quality, the dimensions came as follow: 

Sympathy, response, reassurance, accuracy and finally tangibility. Where in 
respect to received services the dimensions came as follow: accuracy, Sympathy, 
response, reassurance and finally the tangibility. 

2. In regard to the gap between the expected and perceived quality the 
dimensions came as follow: response, Sympathy, reassurance, tangibility and 
finally the accuracy. 
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 :ملخص البحث 
لينـون للقـدرة   -حقـق مـن مطابقـة االسـتجابات علـى فقـرات اختبـار أوتـيس         هدفت هذه الدراسة إلى الت    

ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم . مــع نمــوذج راش) Sالــصورة (المدرســية فــي صــورته المعدلــة للبيئــة الــسعودية 

 مـوزعين علـى الـصفوف األول    طالبـاً ) ٥٥٨(فقرة على عينة مكونـة مـن   ) ٥٠(تطبيق االختبار الذي يتكون من    

والثاني والثالث المتوسط تم اختيـارهم عـشوائياً مـن مـدارس منطقـة الريـاض، وقـد تـم تحليـل االسـتجابات             

وقد أشارت نتـائج  . المنبثق عن النظرية الحديثة في القياس    ) نموذج راش (باستخدام النموذج أحادي التدريج   

، وبلغــت قيمــة  )١٧(بــار الفتراضــات نمــوذج راش، وحــذف   فقــرة مــن فقــرات االخت ) ٣٣(التحليــل إلــى مطابقــة  

 .، كما تمتع االختبار بصدق االتساق الداخلي)٠٫٨٩(معامل الثبات 

ــة  ــار أوتــيس     :الكلمــات المفتاحي ــة اســتجابة الفقــرة، اختب ــة الحديثــة فــي القياس،نظري لينــون - النظري

 .، نموذج راش)sالصورة (للقدرة المدرسية المعدل للبيئة السعودية
 



 

 



 

 
  التربوية مجلة العلوم  ٤٧٧

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 مقدمة
تعد االختبـارات إحـدى سـمات العـصر الحـديث بعـد أن أنتـشر اسـتخدامها وتطبيقهـا                    

في أغلب ميادين علم النفس المعاصر، حيث أصبحت الوسيلة الرئيسة التي يعتمـد عليهـا               

وفــي مجــال التربيــة والتعلــيم أفــادت اختبــارات القــدرة   . فــي معظــم مجــاالت علــم الــنفس  

رشاد المهني، وتصنيف التالميذ والكشف عـن الموهـوبين         العقلية في عمليات التوجيه واإل    

 .منهم، كما وأفادت أيضاً في عمليات تشخيص التأخر الدراسي

ــا يمكـــن اســـتخدام نتـــائج اختبـــارات الـــذكاء فـــي تقيـــيم بعـــض قطاعـــات        ومـــن هنـ

المجتمــع المدرســي، حيــث تــتم فــي بعــض المــدارس إيجــاد بــرامج تعليميــة خاصــة للطلبــة    

ــارات         الموهــوبين مــن ج  ــى اختب ــذ عل ــائج التالمي ــتعلم مــن جهــة أخــرى، ونت ــي ال هــة ولبطيئ

 لينـــــون خيـــــر دليـــــل يـــــساعد فـــــي تنـــــسيب التالميـــــذ لهـــــذه البـــــرامج الخاصـــــة  -أوتـــــيس

)Tyler&Carri,١٩٩١. ( 

ــارات أوتــيس    ــر سلــسلة اختب ــة التــي يمكــن     -   وتعتب ــارات الجماعي ــون مــن االختب لين

تبـر نتــائج التالميـذ علــى هـذه االختبــارات    اسـتخدام نتائجهـا فــي مجـاالت متعــددة، حيـث تع    

مؤشــرا لقــدراتهم العقليــة، فهــي تــساعد فــي اتخــاذ قــرارات حاســمة بــشأنهم كتحديــد      

ــة       ــدراتهم العامـــــــ ــة لقـــــــ ــر مالئمـــــــ ــاج األكثـــــــ ــوع المنهـــــــ ــة ونـــــــ ــوعات الدراســـــــ  موضـــــــ

)Otis&Lennon,١٩٦٧.( 

رات ويميز القياس النفسي والتربـوي بـين مـدخلين رئيـسين فـي تـصميم وبنـاء االختبـا                 

 :والمقاييس وتحليل البيانات المستمدة منها،هما

 Classicalالمــدخل التقليــدي المتمثــل فــي النظريــة الكالســيكية فــي القيــاس    •

Test Theory (CTT)          ومـا تنطـوي عليـه مـن مفـاهيم ومبـادئ  بعـضها يتعلـق بخـصائص ،
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 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

ــار  ــز(فقـــــرات االختبـــ ــار   )الـــــصعوبة والتمييـــ ــر يتعلـــــق بخـــــصائص االختبـــ ، والـــــبعض اآلخـــ

 ).الصدق، الثبات، المعايير(ككل

 Latent Trait Theoryالمـدخل المعاصـر والمتمثـل بنظريـة الـسمات الكامنـة        •

(LTT) أو نظرية استجابة الفقرة ،Item Response Theory (IRT))،٢٠٠٤،١٠٤عالم.( 

وقــد كانــت النظريــة الكالســيكية فــي القيــاس لــسنوات عديــدة مــضت هــي األســاس    

 فــي العلــوم الــسلوكية، ونتيجــة لوجــود العديــد مــن المــشكالت   النظــري والعملــي للقيــاس

ــي تــسببت فــي عــدم دقــة          ــسلوكية، والت المــصاحبة للقيــاس الكالســيكي فــي الظــواهر ال

النتائج التي يمكن أن تـسفرعنها أسـاليب وأدوات القيـاس، ممـا أظهـر الحاجـة إلـى تطـوير                     

زيــائي أو الطبيعــي،  أســاليب القيــاس الــسلوكي بــشكل يتوافــق مــع أســاليب القيــاس الفي    

ــاليب       ــذه األسـ ــودة هـ ــا يحقـــق جـ ــه، ممـ ــذا القيـــاس وفروضـ ويـــستند إلـــى نفـــس فلـــسفة هـ

وقد تعددت البحـوث والدراسـات      . وسالمتها، وقبول نتائجها بدرجة عالية من الثقة والدقة       

من قبل المهنيين والمهتمـين بالقيـاس الـسلوكي، وهـدفت إلـى معالجـة بعـض مـشكالت                   

ــد   ــدة    القيـــــاس الـــــسلوكي، وقـــ ــاليب جديـــ ــور أســـ ــذه الدراســـــات عـــــن ظهـــ أســـــفرت هـــ

 .نظرية السمات الكامنة أو نظرية استجابة الفقرة:للقياس،منها

وأصـــبحت نظريـــة اســــتجابة الفقـــرة وســــيلة أساســـية وشـــائعة فــــي بنـــاء وتطــــوير       

االختبارات  النفـسية والتربويـة، ومنهـا بطبيعـة الحـال اختبـارات الـذكاء، وقـد شـجع علـى                      

لحاســـوب علـــى تطبيـــق النمـــاذج المختلفـــة لهـــذه النظريـــة فـــي مجـــال  ذلـــك تـــوفر بـــرامج ا

وقــد بنيــت هــذه النظريــة والنمــاذج المنبثقــة عنهــا علــى افتراضــات  . االختبــارات والمقــاييس

قوية ينبغي تحققها في البيانات ، لكـي تـؤدي إلـى نتـائج يمكـن الوثـوق بهـا، ومـن أهـم هـذه                         
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، المنحنيـــات المميـــزة للفقـــرات، وعـــدم أحاديـــة البعـــد، االســـتقالل الموضـــعي:االفتراضـــات

 .السرعة

 ومــن هنــا تتــضح أهميــة اســتخدام  نمــاذج نظريــة اســتجابة الفقــرة فــي تــصميم وبنــاء   

 مــن أهــم نمــاذج هــذه Rasch Model االختبــارات وانتقــاء فقراتهــا، ويعتبــر نمــوذج راش 

ويــة وتحليــل النظريــة، وأبــسطها وأكثرهــا اســتخداماً فــي بنــاء االختبــارات النفــسية والترب   

فقراتهــا، كمــا يعتبــر نمــوذج راش مــن أكثــر النمــاذج التــي أجريــت حولهــا بحــوث متعــددة     

للتحقــق مــن خصائــصه وقدرتــه فــي بنــاء االختبــارات ومواجهــة أوجــه القــصور الناتجــة مــن     

 & Hambleton) .اســتخدام  المــدخل الكالســيكي  فــي القيــاس النفــسي والتربــوي    

Cook,ســات قامــت بتقنــين اختبــارات الــذكاء باســتخدام      ، وهنــاك عــدد مــن الدرا  (١٩٧٧

  نماذج نظرية استجابة الفقرة أو ما تسمى نظرية السمات الكامنة، ومن هذه الدراسـات 

 ) Abo Jarrad,؛٢٠٠٨Abo Moslem,؛٢٠١٠Addardir,؛٢٠٠٤Ashafey&Nour 

Edin,؛٢٠٠٧Attallah,؛٢٠١٢Hernandes,؛٢٠٠٩Masoud,٢٠٠٤( 

 للقدرة العقلية) ينوناوتيس ل(سلسلة اختبارات 
فكر أوتيس في إعداد بعض اختبارات الـذكاء أثنـاء دراسـته العليـا، حيـث كـان يأمـل                    

في إعداد اختبـار ذكـاء جمـاعي، وذلـك فـي مقابـل اختبـار بنيـه الـذي يطبـق بـشكل فـردي،                      

ــذي       " اوتــيس"كــذلك أســهم   ــار ألفــا العــسكري ال أيــضا فــي نفــس الوقــت فــي إعــداد اختب

تقـدير ذكـاء المتقـدمين للخدمـة العـسكرية فـي الجـيش األمريكـي         استخدم بكفاءة فـي    

فقـد اسـتخدم بنجـاح فـي تقـدير          " اختبار اوتـيس الجمعـي    " أما   -إبان الحرب العالمية األولى   

 .ذكاء طالب المدارس في أمريكا في ذات الوقت
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اختبارات " بإعداد مجموعة   " أوتيس"م قام   ١٩٢٩م وعام   ١٩٢٢   وفي الفترة بين عام     

إســهاماً " أوتــيس"، وبهــذه السلــسلة قــدم "يس ذاتيــة التــصحيح لقيــاس القــدرة العامــة أوتــ

رئيساً في قيـاس الـذكاء، وأعـد أسـاليب تـصحيح تـسهل العمـل وتـوفر الكثيـر مـن الوقـت               

اختبـارا  " بإصـدار سلـسلة جديـدة باسـم         " أوتـيس "وفي منتصف الثالثينات قـام      . والتكاليف

، وقد اشتملت هذه السلسلة على العديـد        "ة العقلية أوتيس سريعة التصحيح لقياس القدر    

مــن التحــسينات واإلضــافات فــي العبــارات بحيــث يــتم التــصحيح وتفــسير النتــائج بــسهولة   

وفــي مطلــع الــستينات أنــضم  . ويــسر، واســتمر إصــدار السلــسلة حتــى أوائــل الخمــسينات  

ديـــدة مـــن فـــي هـــذا العمـــل الكبيـــر، وأعـــدا ســـوياً سلـــسلة ج" أوتـــيس"إلـــى " روجـــر لينـــون"

، حيــث نــشرت هــذه "لينــون للقــدرة العقليــة-اختبــارات أوتــيس" االختبــارات تحــت عنــوان

، )١٩٦٤حيث توفي أوتـيس عـام    (، وأشرف على  إصدارها لينون وحده      ١٩٦٧السلسلة عام   

 ).١٩٨٦ربيع،"(j" ، والصورة "k"الصورة: وكانت هذه السلسلة من صورتين هما

بعــة الجديــدة مــن هــذه السلــسلة مــن االختبــارات      وفــي أوائــل الثمانينــات صــدرت الط 

ــارات أوتــيس " باســم  ، حيــث كانــت هــذه السلــسلة مــن    "لينــون للقــدرة المدرســية  -اختب

لينــون -اختبــارات أوتــيس " وتتكــون سلــسلة  ". R " والــصورة " S"الــصورة : صــورتين همــا 

من خمس مستويات، ويمكن عـن طريقهـا قيـاس الـذكاء للطـالب فـي              " للقدرة المدرسية 

ــدة        ــات المتحـ ــي الواليـ ــشر فـ ــاني عـ ــى الـــصف الثـ ــن الـــصف األول حتـ ــية مـ الـــصفوف الدراسـ

 :األمريكية، المستويات الخمسة،هي

، وهــو مناســب للطــالب فــي الــصف األول، حيــث يجــري       "١" Primary) ١(األولــى .١

 دقيقــة، وهــو اختبــار مــصور تتــضمن قــدرة ٨٠تطبيقــه خــالل جلــستين، ويتطلــب وقتــاً مدتــه 

ويعطـى  .يل والتصنيف وتنفيذ التعليمـات والتفكيـر الكلـي وفهـم األلفـاظ            الطفل على التحل  
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االختبار درجة كلية واحدة، وتشمل كل صفحة من كراسة األسئلة على خمسة أسـئلة             

طبعــت فــي صــور ملونــة تــسهيال علــى المفحــوص، ويطلــب مــن المفحــوص مجــرد وضــع            

 .عالمات وال يتطلب أداء االختبارات معرفة باللغة أو الكتابة

، وهـــو مناســـب للطـــالب فـــي الـــصفين الثـــاني والثالـــث،   "٢" Primary) ٢(األولـــى  .٢

، مـن حيـث المحتـوى والـزمن المعطـى وطريقـة          "١"ويتماثل هذا االختبار مع المستوى األولـى      

 .التنفيذ مع زيادة في صعوبة الفقرات

 .، وهو مناسب للطالب في الصفين الرابع والخامسElementaryاالبتدائي  .٣

، وهو مناسب للطالب في الصفوف الـسادس والـسابع        Intermediateالمتوسط   .٤

 .والثامن

ــدم  .٥ ــر     Advancedالمتقـ ــع والعاشـ ــصفوف التاسـ ــي الـ ــالب فـ ــو مناســـب للطـ ، وهـ

 .والحادي عشر والثاني عشر

وبالنسبة الختبارات االبتدائي والمتوسط والمتقـدم فإنهـا تحتـوي علـى أسـئلة تقـيس            

ســـتدالل الكمـــي واالســـتدالل اللفظـــي واالســـتدالل  العديـــد مـــن الوظـــائف العقليـــة مثـــل اال 

الهندســي، ويعطــى المفحــوص بعــض األســئلة التدريبيــة التــي يحلهــا بمــساعدة األخــصائي   

 .النفسي القائم على تنفيذ االختبار

الطبعــة الثامنــة هــي أحــدث نــسخة مــن هــذا االختبــار،  /لينــون- ويعتبــر اختبــار أوتــيس

ــر     حيــث صــمم لتقيــيم المهــارات اللغويــة وال    كميــة واالســتدالل مــن األشــكال، وهــو يختب

 وأشــــار .)٢٠٠٩,Karrh(الطلبــــة مــــن مرحلــــة ريــــاض األطفــــال إلــــى الــــصف الثالــــث الثــــانوي 

لينـون  -إلى أن النتيجة النهائية للطالب على اختبارات أوتيس      ) ٢٠٠٣,Harcourt(هاركورت

هــذا االختبــار تعكــس القــدرة الفعليــة أو نــسبة الــذكاء العامــة، وأن الدرجــة النهائيــة علــى    
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 الكـشف  فـي  االختبـار   ويـستخدم .تعتبر األفضل للداللة على القدرة للتعلم فـي المدرسـة  

 كاختبـار  المختلفـة  االختبـارات  مـن  عـدد  جانـب  إلـى  تطبيقه يتم حيث ؛ الموهوبين عن

 فئـات  ضـمن  الطـالب  تـصنيف  فـي  االختبـارات  نتـائج هـذه   وتـستخدم  بينيـه،  -سـتانفورد 

 ، الدراسـية  المقـررات  اجتيـاز  حـسب  الطـالب  تـصنيف  فـي  ميـستخد  كمـا  ، الموهـوبين 

 ( ٢٠٠٢ ,OLSAT٨ ) .منها تمكنهم ومدى

 اختبار الرياض اوتيس للذكاء
لينـون  -اختبارات اوتـيس  " بإعداد هذا االختبار اعتمادا على سلسلة       ) ١٩٨٦(قام ربيع   

ــار اختبــار المــستوى المتوســط الــصورة    "للقــدرة المدرســية   أصــدرته ، والــذي"S"، حيــث اخت

 ٨٠م، حيث كان االختبار األصـلي يتكـون مـن           ١٩٨٢المؤسسة النفسية في نيويورك عام      

 دقيقـة، وقـام معـد اختبـار الريـاض اوتـيس        ٤٥سؤاالً يعطى المفحوص لحلها زمنـاً مقـداره         

 ســؤال، حيــث يحتــاج تطبيــق هــذا االختبــار إلــى حــوالي ثالثــة  ٥٠باختــصار عــدد األســئلة إلــى 

اً لتنفيذه، أي ما يعادل حصة من حـصص الدراسـة فـي المدرسـة، حيـث                أرباع الساعة تقريب  

 دقيقة لحل أسئلة االختبـار،  ٣٠ دقيقة لفهم تعليمات االختبار،   ١٥ إلى   ١٠يحتاج الطالب من    

وتستخدم نتـائج االختبـار فـي تقيـيم قـدرة الفـرد             . ويجب هنا االلتزام بالوقت بمنتهى الدقة     

اسـتعداده للنجـاح، وتؤكـد علـى ذلـك الدراسـة األمريكيـة              على التعليم المدرسي أو التنبؤ ب     

الموسعة التي استخدمت في هذا المجال علـى الكفـاءة التنبؤيـة لهـذا االختبـار فـي النجـاح                  

" اوتـــيس"المدرســـي، حيـــث تبـــين خـــالل ســـنوات طويلـــة مـــن إجـــراء سلـــسلة اختبـــارات   

ين يحصلون علـى عالمـات      ارتباطها بالنواحي المدرسية، وأشارت النتائج إلى أن الطالب الذ        

يحــــصلون علــــى درجــــات منخفــــضة فــــي االختبــــارات  " اوتــــيس"منخفــــضة فــــي اختبــــارات

 .التحصيلية والعكس صحيح
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بتطبيـــق اختبـــار الريـــاض اوتـــيس للـــذكاء علـــى عينـــة مـــن طـــالب ) ١٩٨٦( وقـــام ربيـــع

هــــ الموافـــق  ١٤٠٥/١٤٠٦المـــدارس المتوســـطة بمدينـــة الريـــاض خـــالل العـــام الدراســـي       

 مـن طـالب المرحلـة المتوسـطة، حيـث       ٦١٩ حيث تكونت عينة الدراسة من       ،١٩٨٥/١٩٨٦

 سنة، وأشارت النتائج إلـى أن الوسـط الحـسابي كـان     ١٦ إلى   ١٣تراوحت أعمار الطالب بين     

، وكــذلك تــم حــساب  ٠٬٨٧، وبلــغ ثبــات االختبــار  ٨٬٩٥ بــانحراف معيــاري  ٢٨٬٩٦يــساوي 

الــب علــى االختبــار ودرجــاتهم علــى  ط٥٠صــدق االختبــار عــن طريــق االرتبــاط بــين درجــات  

محــك خــارجي هــو مجمــوع درجــاتهم علــى االختبــار المدرســي النهــائي كمحــك، وكــان      

 .٠٬٥٦معامل االرتباط يساوي 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
يغلب على االختبارات والمقاييس المستخدمة فـي مجـال العلـوم التربويـة والنفـسية               

السعودية خصوصاً اعتمادها عند بنائها وتقنينهـا علـى         في البيئة العربية عموما، وفي البيئة       

النظرية الكالسيكية في القياس، ورغم شـيوع اسـتخدام هـذه النظريـة فـي بنـاء مختلـف          

االختبــارات النفــسية والتربويــة، وتحليــل البيانــات المــستمدة منهــا، إال أنهــا لــم تــستطع          

أهم هذه المشكالت أن     التغلب على كثير من المشكالت السيكومترية المعاصرة، ومن         

الخــصائص الــسيكومترية لالختبــارات التــي تــستند فــي بنائهــا علــى المــدخل الكالســيكي،   

مثــل معــامالت الــصعوبة والتمييــز والثبــات تعتمــد علــى خــصائص عينــة األفــراد الــذين يطبــق 

 .عليهم االختبار

جــال ونظــراً العتمــاد االختبــارات والمقــاييس النفــسية والتربويــة المــستخدمة فــي م       

العلوم اإلنسانية عند بنائها وتقنينها في البيئة العربية عامة والبيئة السعودية خاصة علـى             

النظرية الكالسيكية في القياس، ونتيجة لظهور بعـض العيـوب المرتبطـة بهـذه النظريـة،               

جــاءت فكــرة اســتخدام أحــد النمــاذج الحديثــة فــي القيــاس وهــو نمــوذج راش، مــن أجــل      
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لـسيكومترية التـي يحققهـا ألحـد المقـاييس الـذي تـم بنـاءه وفـق                  معرفة أهم الخـصائص ا    

النظرية الكالسيكية فـي القيـاس، وذلـك مـن خـالل اشـتقاق دالالت صـدق وثبـات االختبـار           

حسب النظرية الحديثة في القياس، وإيجاد فقـرات متحـررة مـن خـصائص األفـراد، وتحـرر            

يــد مــشكلة الدراســة فــي   وبــصورة أكثــر دقــة يمكــن تحد  . األفــراد مــن خــصائص الفقــرات  

 :السؤال الرئيس التالي

ــار أوتــيس     ــا مــدى مطابقــة اســتجابات اختب ــون للقــدرة المدرســية فــي صــورته    -م لين

 : ، ويتفرع عنه السؤاالن التاليانمع نموذج راش) Sالصورة (المعدلة للبيئة السعودية 

ــار الريـــاض اوتـــيس للـــذكاء وفقراتـــه وفـــق     .١ ــا الخـــصائص الـــسيكومترية الختبـ مـ

 رية الكالسيكية في القياس؟النظ

ما الخصائص السيكومترية الختبار الرياض اوتيس للذكاء وفقراته وفق نمـوذج    .٢

 راش؟

 أهداف الدراسة
 :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

ــذكاء وفــق        .١ ــار الريــاض اوتــيس لل ــسيكومترية الختب ــى الخــصائص ال التعــرف عل

 .النظرية الكالسيكية في القياس

ــى الخــصائص    .٢ ــذكاء وفــق     التعــرف عل ــار الريــاض اوتــيس لل ــسيكومترية الختب ال

 .نموذج راش

 أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة في

تفــتح المجــال أمــام المهتمــين بالقيــاس النفــسي والتربــوي الســتخدام الطــرق          .١

 .الحديثة في بناء وتطوير االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية
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ر القدرة العقلية يحقق صدق القيـاس،     إن استخدام نموذج راش في تدريج اختبا       .٢

وذلك من خالل استبعاد األفراد غير المالئمين لعملية التدريج، وكـذلك اسـتبعاد الفقـرات               

غيــر المالئمــة، واســتبقاء اســتجابات األفــراد الــصادقة فــي تــدريجها علــى المتغيــر موضــوع      

 .لقياسالقياس، وكذلك استبقاء الفقرات الصادقة في تعريفها للمتغير موضوع ا

تتمثـــل أهميـــة الدراســـة فـــي محاولـــة لتلبيـــة حاجـــة المؤســـسات التعليميـــة فـــي    .٣

مراحل التعليم المتوسطة، من خالل توفير أدوات مساعدة للتعرف على مستوى الطـالب   

 .وقدراتهم، والكشف عن الفئات الخاصة

 حدود الدراسة
 :اقتصرت هذه الدراسة على

متوســط  فــي بعــض   ) ول والثــاني والثالــث األ(طــالب الــصفوف  : الحــدود المكانيــة :أوالً

 .في منطقة الرياض) بنين(مدارس المرحلة المتوسطة 

تم تطبيق هذه الدراسة ميـدانياً فـي الفـصل الدراسـي الثـاني مـن        : الحدود الزمانية : ثانياً

 .٢٠١٣/٢٠١٤العام الدراسي 

 : الحدود الموضوعية:ثالثاً

 .و نموذج راشاستخدام أحد نماذج نظرية استجابة الفقرة وه •

 .استخدام اختبار الرياض اوتيس للذكاء المستوى المتوسط •

 مصطلحات الدراسة
هو ذلك االختبار الذي تم إعداده اعتمادا على سلـسلة  : اختبار الرياض اوتيس للذكاء 

، حيث تم االعتماد علـى المـستوى المتوسـط          "لينون للقدرة المدرسية  -اختبارات اوتيس " 

، حيث يحتاج تطبيق هذا االختبـار إلـى حـوالي ثالثـة              سؤاالً ٥٠ون من   ، والذي يتك  "S"الصورة  



 

 
٤٨٦

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

أرباع الساعة تقريباً لتنفيذه، أي ما يعادل حصة من حـصص الدراسـة فـي المدرسـة، حيـث                  

 . دقيقة لحل أسئلة االختبار٣٠ دقيقة لفهم تعليمات االختبار، ١٥ إلى ١٠يحتاج الطالب من 

 اإلحــصائية  الطــرق  مجموعــة بــه دويقــص): التقليــدي (القيــاس الكالســيكي  

 الـصدق  ، الثبـات  ، التمييـز  ، مفـاهيم الـصعوبة   حـساب  في استخدمت التي الكالسيكية

 فـي  الكالسـيكية  يـسمى بالنظريـة   مـا  تحـت  -الحاليـة  الدراسـة  أداة- باالختبـار  الخاصـة 

 . القياس

 القيـاس  يتحقـق  حيـث  ، للفقـرة  االسـتجابة  نمـاذج  أهـم  مـن  وهـو : راش نمـوذج 

 ، القيـاس  اسـتقاللية  ، البعـد  أحاديـة  : وهي ، فروض النموذج تستوفي عندما عيالموضو

 نتـائج  علـى  "راش" نمـوذج  ويقـوم  . المميزة للفقـرات  المنحنيات توازي القياس، خطية

 شـكل  فـي  التفاعـل  نتـائج هـذا   وتتمثـل  . الفقـرات  صـعوبة  مـع  الفـرد  قـدرة  تفاعـل 

 الفقـرات وتقـديرات   تـدريجات  ىإلـ  خاللهـا  مـن  التوصـل  يمكـن  ، مالحظـة  اسـتجابات 

 ).٢٠٠٨الزكري،(القياس في الموضوعية مطالب تتحقق بها األفراد، التي

 أعـداد  نـسبة  : الفقـرة  بـصعوبة  يقصد الكالسيكي القياس حسب: الفقرة صعوبة

 ,Yen & Edwardson) ١٩٩٩(صـحيحة  بطريقة ما فقرة على الذين يجيبون المجموعة

 تمثـل  الكامنـة  الـسمة  متصل على  نقطة:الفقرة بصعوبة يقصد راش نموذج وحسب، 

 ).,Umar ١٩٩٥(٪٥٠صحيحة  إجابة ة الفقر عن الفرد إجابة احتمال 

 للفقرة التمييزية بالقوة يقصد الكالسيكي القياس حسب: للفقرة التمييزية القوة

 فقرة فعالية مدى :

 لـدى   قياسـها  المـراد  للـسمة  المختلفـة  المـستويات  بـين  التمييـز  فـي  االختبـار 

 معـدل  : للفقـرة  التمييزية بالقوة يقصد راش نموذج وحسب). ٢٠٠٤ ، عالم( الممتحنين
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 ، القـدرة  لمـستوى  بالنـسبة  الفقـرة  علـى  لألفراد الصحيحة احتمال االستجابة في التغير

 ة لفقر ل المميز للمنحنى النسبي الميل به يقصد الذي التمييز بمعامل هذه القوة وتقدر

 تمييـز  معـامالت  وتكـون  .( )١٩٨٥,Hambelton &Swaminathan(القـدرة  علـى محـور  

 .)جدًا صغيرة بينها أوالفروق متساوية الفقرات

 دراسات سابقة
المـــستوى "  لينـــون-اوتـــيس"هنـــاك عـــدد مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت تطـــوير اختبـــار

ــة الكالســيكية فــي القيــاس ، حيــث قامــت الكــوفحي        ) ١٩٩٧(المتوســط فــي ضــوء النظري

فــي األردن، علــى عينــة   ) J(المــستوى المتوســط الــصورة   "  لينــون-اوتــيس"تبــاربتقنــين اخ

، وقد هدفت الدراسة ) سنة١٥ إلى   ١٢( طالبا وطالبة، تراوحت أعمارهم بين       ٣٩٠مكونة من   

إلى التعرف على الخصائص السيكومترية لالختبار، ومن ثم إيجاد معايير األداء التي تفـسر           

، ٠٬٩٦ إلـى    ٠٬٩٤بـين   ) ٢٠-KR(ح معامل الثبات باسـتخدام      في ظلها الدرجات الخام، وتراو    

وتــم إيجــاد دالالت الــصدق ، وذلــك مــن خــالل إيجــاد معــامالت االرتبــاط بــين الــدرجات علــى    

، وكانـت   )٠٬٨٦ إلـى    ٠٬٧٩(والتحصيل الدراسي، حيث تراوحت بـين     "  لينون –أوتيس  "اختبار

اء االنحرافية للفئات العمرية بـين      وتم استخراج الرتب المئينية ونسب الذك     . دالة إحصائياً 

 .سنة)١٥ إلى ١٢(

للقــدرة العقليــة المــستوى " لينــون-أوتــيس"بتقنــين اختبــار ) م١٩٩٨(   وقــام الدرابــسة

طالــب وطالبــة، تراوحــت  ) ١٠١٢(فــي األردن، علــى عينــة مكونــة مــن    ) K(المتوســط الــصورة 

لــــى الخــــصائص ، وقـــد هــــدفت الدراســـة إلــــى التعـــرف ع   ) ســــنة١٥ إلـــى  ١٢(أعمـــارهم بــــين  

السيكومترية لالختبار، ومن ثم إيجاد معايير األداء التي تفـسر فـي ظلهـا الـدرجات الخـام،                  

، وتم إيجاد دالالت الـصدق ،  ٠٬٨٩ إلى   ٠٬٨٨بين  ) ٢٠-KR(وتراوح معامل الثبات باستخدام     

ــار         ــدرجات علــى اختب "  لينــون–أوتــيس "وذلــك مــن خــالل إيجــاد معــامالت االرتبــاط بــين ال



 

 
٤٨٨

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

، وكانــت دالــة إحــصائياً، وتــم     )٠٬٧٥ إلــى ٠٬٧٠( الدراســي، حيــث تراوحــت بــين    والتحــصيل

 .سنة)١٥ إلى ١٢(استخراج الرتب المئينية ونسب الذكاء االنحرافية للفئات العمرية بين 

للقــدرة العقليــة المــستوى " لينــون-أوتــيس"بتقنــين اختبــار) ٢٠٠١(   كمــا قــام الغامــدي

مــن ) ١٨٤١(يــة الــسعودية، علــى عينــة مكونــة مــن  فــي المملكــة العرب) J(المتوســط الــصورة

ســنة، وقـــد هـــدفت الدراســـة للكـــشف عـــن  ) ١٥ إلـــى ١٢(الــذكور، تراوحـــت أعمـــارهم بـــين  

وتـراوح  . الخصائص السيكومترية لالختبار، وإيجاد المعايير المناسبة ألفراد عينـة الدراسـة          

الت الـصدق، وذلـك     ، وتـم إيجـاد دال     ٠٬٨٧ إلـى    ٠٬٨٥بين  ) ٢٠-KR(معامل الثبات باستخدام    

من خالل حساب معـامالت االرتبـاط بـين الـدرجات علـى كـل فقـرة والدرجـة الكليـة علـى                       

، وكذلك بين كل فقـرة والبعـد الـذي تنتمـي إليـه،       )٠٬٩٠ إلى   ٠٬٠١(االختبار، وقد تراوحت بين     

 ).٠٬٥٧ إلى ٠٬٠٧(وقد تراوحت بين 

مترية واشــتقاق هــدفت إليجــاد الخــصائص الــسيكو دراســة ) ٢٠٠٢(وأجــرى الــشكري

لينـون للقـدرة العقليـة المـستوى       _ المعايير لصورة معدلة للبيئة العمانية من اختبار أوتـيس          

ويعـــد هـــذا .  علـــى طـــالب محافظـــة مـــسقط بـــسلطنة عمـــان،)ك(االبتـــدائي األول الـــصورة 

 -المستوى من االختبار أحد المستويات الستة التي تتألف منها سلسة اختبـارات أوتـيس         

فقـرة تقـع فـي ثالثـة     ) ٨٠( يتكون من  ،)غير لفظي (  وهو اختبار مصور     ،درة العقلية لينون للق 

ومن أجـل إيجـاد الخـصائص الـسيكومترية     .  يتم تطبيقها في جلستين منفصلتين     ،أقسام

 عُدلت الصورة العمانية ثم طبقت على عينة عشوائية طبقية عنقودية   ،واشتقاق المعايير 

تلميــذة مــن المــستويات الــصفية والعمريــة  ) ٣٥٣(ميــذاً و تل) ٣٧٣(تلميــذاً مــنهم ) ٧٢٦(مــن 

 ،صــدق المحتــوى : وقــد تــم الحــصول علــى دالالت صــدق االختبــار التاليــة   . لمجتمــع الدراســة 

: كما حُسبت مؤشرات ثبات االختبار بعدة طـرق وهـي       .  والصدق البنائي  ،والصدق المحكي 



 

 
  التربوية مجلة العلوم  ٤٨٩

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

 وأثبــت نتــائج الدراســة أن جميــع ، معادلــة كرونبــاخ الفــا، والتجزئــة النــصفية،إعــادة االختبــار

ــد مــستوى       ــة عن ــصدق والثبــات كانــت دال ومــن أجــل اشــتقاق    ). α=٠٫٠٥(قــيم معــامالت ال

تلميــذا مــن ) ٧٢٦(المعــايير طبقــت الــصورة المعدلــة علــى عينــة التقنــين والتــي تكونــت مــن    

حيـــــث اشـــــتقت الرتـــــب المئينيـــــة . المـــــستويات العمريـــــة والـــــصفية لمجتمـــــع الدراســـــة

ونسب الـذكاء االنحرافيـة والمكافئـات الـصفية لجميـع المـستويات الـصفية               ات  يعاوالتس

 .والعمرية

للقـدرة العقليـة المـستوى المتوسـط        " لينـون -أوتيس"بتقنين  ) ٢٠٠٨(   وقامت مشاط 

مــن اإلنــاث،  ) ٢١٣٥(فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، علــى عينــة مكونــة مــن        ) J(الــصورة

 وقــد هــدفت الدراســة للكــشف عــن الخــصائص   ســنة،) ١٥ إلــى ١٢(تراوحــت أعمــارهم بــين  

وأشــارت نتــائج . الــسيكومترية لالختبــار، وإيجــاد المعــايير المناســبة ألفــراد عينــة الدراســة   

الدراسة إلى االختبار يتمتع بدرجة عالية من الفعالية، حيث دلت على ذلـك النتـائج الخاصـة                 

ــه يتــصف بدر     ــز وفعاليــة المموهــات، وأن جــة عاليــة مــن الــصدق   بمعــامالت الــصعوبة والتميي

 .والثبات

فـي ضـوء نمـاذج      " لينون-أوتيس"وهناك ندرة في الدراسات التي تناولت تطوير اختبار         

، )١٩٩٠(نظرية استجابة الفقرة، ومنها نموذج راش،  ومن هـذه الدراسـات دراسـة القرشـي         

للقــدرة العقليــة  ) لينــون-أوتــيس(التــي هــدفت إلــى إعــداد أداة عربيــة تعتمــد علــى اختبــار        

باســـتخدام نمـــوذج راش، الختيـــار الفقـــرات المناســـبة لالختبـــار طبقـــا لمتطلبـــات القيـــاس 

طالبـاً وطالبـة مـن الدارسـين بالمـدارس      ) ٥٩٩(الموضوعي، حيث تكون عينـة الدراسـة مـن       

للقـدرة  " لينـون -أوتـيس "واسـتخدم فـي هـذه الدراسـة اختبـار         . الثانوية والجامعـة بالكويـت    

فقـرة، واســتخدم  ) ٨٠(، حيـث يتكــون االختبـار مــن   )J(رةالعقليـة المــستوى المتقـدم الــصو  



 

 
٤٩٠

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن تقــديرات صــعوبة الفقــرة       Microscaleالباحــث برنــامج  

، )٠٬٨٩ إلـى  ٠٬٠٦( تتوزع توزيعاً طبيعياً حسب النظريـة الكالسـيكية، حيـث تراوحـت بـين         

 إلــى ٠٬٠٢(جــة الكليــة بــين وتراوحــت معــامالت االرتبــاط بــين الــدرجات علــى الفقــرات والدر 

أمـا بالنـسبة لنمـوذج راش فقـد     . فقـرة ) ٧٤(، وتم استبعاد ستة فقرات، وبذلك تبقـى        )٠٬٥٢

) ١٬٨٤ إلــى ١٬٩-(فقــرة كانـت غيـر مالئمــة، وامتـدت صـعوبة الفقــرات مـن      ) ٢٤(تـم اسـتبعاد   

ــاري     ــات    . لوجيــت) ٠٬٩٣(لوجيــت بمتوســط صــفر وانحــراف معي وبلغــت قيمــة معامــل الثب

)٠٬٩٧.( 

ــات صــورة       ) ١٩٩٧( ودراســة عريقــات  ــى دالالت صــدق وثب ــى التعــرف عل ــي هــدفت إل الت

" k"لينــون للقــدرة العقليــة المــستوى العــالي الــصورة-معدلــة للبيئــة األردنيــة الختبــار أوتــيس

ومــدى مطابقــة فقراتهــا لنمــوذج راش، وكــذلك اشــتقاق معــايير لهــذا االختبــار مــن البيئــة      

 االختبار قام الباحث بإجراءات الترجمة والتعديل ليصبح        وللتعرف على خصائص  . األردنية

االختبــار مالئمــاً للبيئــة األردنيــة، ثــم جمعــت نتــائج تطبيــق االختبــار علــى عينــة مكونــة مــن     

العاشـر، الحـادي عـشر، الثـاني        (مفحوصا من الذكور واإلناث، اختيـروا مـن الـصفوف           ) ٦٥٨(

الصدق والثبات، وتم حساب الرتبـة المئينيـة   ، وأشارت النتائج إلى أن االختبار يتمتع ب  )عشر

وفيمــا يتعلــق بمالئمــة  . والتــساعي ونــسبة الــذكاء االنحرافيــة لجميــع مــستويات الدراســة  

فقـرة،  ) ١٣(الفقرات لنموذج راش، تبين أن عدد الفقرات التـي لـم تـالءم هـذا النمـوذج كـان                    

 .فقرة) ٦٧(وعدد الفقرات المالئمة كان 

لتــي هــدفت إلــى التعــرف علــى الخــصائص الــسيكومترية     ا) ٢٠٠٧(ودراســة اســماعيل 

الختبار القدرة العقلية باستخدام النظرية الكالسـيكية فـي القيـاس ونمـوذج راش، حيـث          

طالبــاً وطالبــة بالــصف األول الثــانوي بمحافظــة الدقهليــة   ) ٢٠٢(تكونــت عينــة الدراســة مــن  
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إعـداد  ) ١٧ إلـى    ١٥(المـستوى بجمهورية مصر العربية، وتم استخدام اختبار القدرة العقلية         

، )Quest(فقــرة، وحللــت البيانــات باســتخدام برنــامج     ) ٩٠(والمكــون مــن  ) ١٩٨٤(موســى 

) ٠٫٢٠-(وتوصلت الدراسة إلى أن معامالت ارتبـاط  الفقـرات بالدرجـة الكليـة تراوحـت بـين               

، )٠٫٨٥(، وأن معامــل الثبــات لالختبــار باســتخدام النظريــة الكالســيكية يــساوي   )٠٫٤٥(إلــى 

ــين     ــصعوبة ب ــى  ) ٢٫٨٥-(وامتــدت معــامالت ال لوجيــت باســتخدام نمــوذج   ) ١٫٩٥(لوجيــت إل

، ومعامــل )٠٫٩٧(راش، وأشــارت النتــائج إلــى ارتفــاع معــامالت ثبــات صــعوبة الفقــرات إلــى     

 .باستخدام نموذج راش) ٠٫٨٥(ثبات قدرات األفراد إلى 

الـــسيكومترية التـــي هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى الخـــصائص   ) ٢٠٠٨(   ودراســـة زكـــري

للقـدرة العقليـة وفقراتـه وفـق النظريـة الكالسـيكية فـي القيـاس                " لينـون -أوتـيس "الختبار  

طالــب، وأشــارت ) ١٥١٥(ونمــوذج راش، حيــث تــم تطبيــق االختبــار علــى عينــة مكونــة مــن    

مـــن فقـــرات االختبـــار تتمتـــع بمؤشـــرات صـــعوبة      ) %٧٠(نتـــائج الدراســـة إلـــى أن حـــوالي   

ــطة، وأن  ــت قيمــــة الثبــــات      منهــــا ي) %٥٣(متوســ ــز جيــــدة، وبلغــ ــع بمؤشــــرات تمييــ تمتــ

، وكان ارتباط الفقرات بالدرجـة الكليـة داالً إحـصائياً، وأشـارت             ٠٬٨٤) ٢٠-KR(باستخدام

للقـــدرة العقليـــة لنمـــوذج راش وذلـــك " لينـــون-أوتـــيس"النتـــائج إلـــى مالئمـــة بيانـــات اختبـــار

ــى ) ٢٬٢٨-( مــا بــين  بتحقيقهــا الفتراضــات النمــوذج، وامتــدت تقــديرات صــعوبة الفقــرات      إل

وأن . لوجيــت) ٢٬٢٣(إلــى ) ٤٬٦٤-(لوجيــت، وامتــدت تقــديرات قــدرات الطــالب مــا بــين ) ١٬٢٢(

ــدرات الطـــالب    ــات قـ ــرات   )٠٬٩٧(معامـــل ثبـ ــعوبة الفقـ ــات صـ ــى ). ٠٬٩٥(، ومعامـــل ثبـ وأوصـ

الباحــث بــضرورة اســتخدام نمــاذج نظريــة اســتجابة الفقــرة فــي تطــوير وبنــاء االختبــارات     

 .العقلية للتغلب على أوجه النقد التي وجهت لتلك المقاييسوالمقاييس 



 

 
٤٩٢

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مطابقة         )٢٠١٠(ودراسة حجازي وبني عطا   

لينـون للقـدرة العقليـة فـي صـورته المعدلـة للبيئـة           -االستجابات على فقرات اختبـار أوتـيس      

ولتحقيــق . يــة الحديثــة فــي القيــاس  المــستوى االبتــدائي األول مــع النظر ) jالــصورة (األردنيــة

فقـرة علـى عينـة    ) ٢٠(هدف الدراسة تم تطبيق القسم األول من االختبار الذي يتكون مـن       

ــاني والثالـــث والرابـــع    ) ٤٠٠(مكونـــة مـــن  ــاً وطالبـــة مـــوزعين علـــى الـــصفوف األول والثـ طالبـ

ــ. االبتــدائي تــم اختيــارهم عــشوائياً مــن مــدارس مديريــة تربيــة إربــد األولــى     م تحليــل وقــد ت

وأشــارت . االســتجابات باســتخدام النمــوذج الثنــائي التــدريج المنبثــق عــن النظريــة الحديثــة 

ــائج التحليــل إلــى مطابقــة االســتجابات عــن     ــار الفتراضــات    ) ١٩(نت فقــرة مــن فقــرات االختب

نموذج راش، وحذف فقرة واحدة لـم تطـابق النمـوذج، وبلغـت قـيم معامـل الثبـات لألفـراد                    

 .على التوالي، كما تمتع االختبار بدالالت صدق متعددة) ٠٫٩٨، ٠٫٧٥(والفقرات 

 تعقيب على دراسات سابقة
لينــون فــي ضــوء النظريــة -تناولــت أغلــب الدراســات تطــوير وتقنــين اختبــارات أوتــيس 

 الــشكري، ؛١٩٩٨؛الدرابــسة، ١٩٩٧الكــوفحي،(الكالســيكية فــي القيــاس، مثــل دراســات    

ــدي، ؛٢٠٠٢ ــشاط،٢٠٠١الغامـ ــى      ، ح)٢٠٠٨ ؛مـ ــرف علـ ــول التعـ ــدور حـ ــدافها تـ ــت أهـ ــث كانـ يـ

. الخـــــصائص الـــــسيكومترية لهـــــذه االختبـــــارات، واشـــــتقاق المعـــــايير للـــــدرجات الخـــــام

لتقـدير الثبـات    ) KR٢٠(ريتـشاردسون -واستخدمت معظم هـذه الدراسـات معامـل كـودر         

لهذه االختبارات، واعتمدت بعض الدراسات على إيجاد دالالت الصدق من خـالل معـامالت     

ــي، مثـــــــــــل    االرت ــار والتحـــــــــــصيل الدراســـــــــ بـــــــــــاط بـــــــــــين الـــــــــــدرجات علـــــــــــى االختبـــــــــ

، واعتمــد بعــضها اآلخــر علــى معــامالت االرتبــاط )١١٩٨؛الدرابــسة،١١٩٧الكــوفحي،(دراســات

 ،٢٠٠١،الغامـدي، ١١٩٠القرشـي، ( بين الـدرجات علـى الفقـرات والدرجـة الكليـة،مثل دراسـات       

-معامــــل كــــودروفــــي هــــذه الدراســــة تــــم اســــتخدام  ). ٢٠٠٨؛زكــــري،٢٠٠٧اســــماعيل،



 

 
  التربوية مجلة العلوم  ٤٩٣

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

لتقــدير الثبــات، ومعــامالت االرتبــاط بــين الــدرجات علــى الفقــرات        ) KR٢٠(ريتــشاردسون

لينـون للقـدرة المدرسـية فـي صـورته      -والدرجة الكلية إليجاد دالالت الصدق الختبار أوتيس 

وتناولـــت بعـــض الدراســـات مقارنـــة الخـــصائص     ). Sالـــصورة (المعدلـــة للبيئـــة الـــسعودية   

ــة الكالســيكية فــي القيــاس وتلــك      الــسيكومترية بــين الت  قــديرات المــستمدة مــن النظري

 ؛١٩٩٧؛عريقـــــــــات،١٩٩٠القرشـــــــــي،( المـــــــــستمدةمن نمـــــــــوذج راش، مثـــــــــل دراســـــــــات 

، حيــث هــدفت هــذه الدراســات )٢٠١٠؛حجــازي وبنــي عطــان٢٠٠٨ زكــري، ؛٢٠٠٧اســماعيل،

لينـون وفـق   -بشكل عـام إلـى التعـرف علـى الخـصائص الـسيكومترية الختبـارات أوتـيس              

ــوذج راش    النظر ــاس ونمـ ــي القيـ ــيكية فـ ــة الكالسـ ــات    . يـ ــتعراض الدراسـ ــالل اسـ ــن خـ ومـ

السابقة، يالحـظ أن عـدد الفقـرات غيـر المالئمـة لنمـوذج راش تراوحـت بـين فقـرة واحـدة                 

 ٧٤ فقـرة مـن أصـل       ٢٤، وبـين    )٢٠١٠حجازي وبني عطـا،   (من أصل عشرين فقرة في دراسة       

 التــي تــم اســتخدامها للمقارنــة بــين  وبالنــسبة للعينــات). ١٩٩٠القرشــي،(فقــرة فــي دراســة 

فـي دراسـة    ) ٢٠٢(النظرية الكالسيكية والنظريـة الحديثـة فـي القيـاس، فقـد تراوحـت بـين                 

ــماعيل،( ــى ) ٢٠٠٧اسـ ــة  ) ١٥١٥(إلـ ــي دراسـ ــري،(فـ ــم    )٢٠٠٨الزكـ ــة تـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ ، وفـ

. طالــب، وهــي تعتبــر عينــة مناســبة لمعــايرة الفقــرات وفــق نمــوذج راش   ) ٥٥٨(اســتخدام 

 لينــون، فقــد تــم  -تناولــت هــذه الدراســات صــور مختلفــة مــن سلــسلة اختبــارات أوتــيس    و

فـــــــــي ) j(لينـــــــــون المـــــــــستوى المتوســـــــــط الـــــــــصورة -اســـــــــتخدام اختبـــــــــار أوتـــــــــيس

، وتـــم اســـتخدام )٢٠٠٨؛زكـــري،٢٠٠٨؛مـــشاط،٢٠٠١؛الغامـــدي،١٩٩٧الكـــوفحي،(دراســـات

، وتـم   )١٩٩٨سة،الدرابـ (فـي دراسـة     ) k(لينون المستوى المتوسـط الـصورة       -اختبار أوتيس 

، )١٩٩٠القرشـي، (في دراسة ) j(لينون المستوى المتقدم الصورة     -استخدام اختبار أوتيس  

فـــــــي ) k(لينـــــــون المـــــــستوى المتقـــــــدم الـــــــصورة -وتـــــــم اســـــــتخدام اختبـــــــار أوتـــــــيس
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لينــون المــستوى االبتــدائي األول -، وتــم اســتخدام اختبــار أوتــيس )١٩٩٧عريقــات،(دراســة

فـي   )K(،والمـستوى االبتـدائي األول الـصورة    )٢٠١٠ي عطا،حجازي وبن(في دراسة) j(الصورة 

لينـــون -وفـــي الدراســـة الحاليـــة تـــم اســـتخدام اختبـــار أوتـــيس  ) ٢٠٠٢الـــشكري،(دراســـة 

 ).s(المستوى المتوسط الصورة 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة

 المــنهج المــستخدم فــي هــذه الدراســة هــو المــنهج الوصــفي، وهــو ال يهــدف فقــط إلــى   

وصــف الظــاهرة أو الواقــع كمــا هــو، بــل الوصــول إلــى اســتنتاجات وتعميمــات تــساهم فــي       

 .تطوير وفهم الواقع

 مجتمع الدراسة
تكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع طـالب المرحلـة المتوسـطة فـي المـدارس التابعـة            

 .٢٠١٣/٢٠١٤إلدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض للعام الدراسي 

 عينة الدراسة
طالبـاً تـم اختيـارهم عـشوائياً بالطريقـة العنقوديـة            ) ٥٥٨( تكونت عينة الدراسة مـن      

مدرسة تم اختيارها عشوائياً من مدارس منطقة الرياض، وكانت وحدة االختيار           ) ٢٠(من  

 .اآلتي) ١(هي الشعبة، وتوزعت عينة الدراسة حسب الصف الدراسي كما في الجدول 

 )١(الجدول 

 لدراسة حسب متغير الصف الدراسيتوزيع أفراد عينة ا
 النسبة المئوية العدد الصف

 ٣٢٫٦ ١٨٢ األول المتوسط
 ٣٠٫٥ ١٧٠ الثاني متوسط
 ٣٦٫٩ ٢٠٦ الثالث متوسط
 ١٠٠ ٥٥٨ المجموع
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 أداة الدراسة
، الـذي  )المـستوى المتوسـط  (أستخدم في هذه الدراسة اختبار الرياض أوتيس للذكاء       

إيجــاد دالالت صــدق متعــددة لهــذا االختبــار مــن قبــل بــاني    فقــرة، وقــد تــم  ) ٥٠(يتكــون مــن 

ــار      : االختبــار، منهــا  الــصدق التالزمــي حيــث كــان معامــل االرتبــاط بــين الــدرجات علــى اختب

الريــاض أوتــيس ودرجــاتهم علــى محــك خــارجي هــو مجمــوع درجــاتهم علــى االختبــار           

 ).٠٬٥٦(المدرسي النهائي، وكان معامل االرتباط يساوي

بات من الخصائص السيكومترية التي تعكـس مقـدار دقـة االختبـار كـأداة              ويعتبر الث 

الثبـات باسـتخدام    :للقياس، وقد تم تقـدير الثبـات الختبـار الريـاض أوتـيس بطـريقتين، همـا                

، والثبــات عــن طريــق إعــادة االختبــار،   )٠٬٨٧(، حيــث بلــغ ٢٠ريتــشاردسون -معادلــة كــودر

 ).٠٬٨٣(حيث بلغ 

 إجراءات جمع البيانات
الحصول على الموافقات الالزمة من جامعة اإلمام موجهة إلـى مـدراء المـدارس              تم   •

 .للسماح بتطبيق االختبار على طالب مدارسهم

تــم حــصر المــدارس التــي ســيطبق االختبــار علــى طالبهــا، واالتفــاق مــع مــدراء تلــك       •

 .المدارس على جدول زمني لتطبيق االختبار

الـــنفس التـــابع لكليـــة العلـــوم  تـــم تـــدريب عـــدد مـــن طـــالب الـــدبلوم بقـــسم علـــم    •

االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية على كيفية تطبيق االختبـار،            

، والتأكـد مـن قاعـة    )ربـع سـاعة تقريبـاً   (توضيح تعليمـات االختبـار للطـالب    : من حيث 

وغيرهـا مـن اإلجـراءات التـي     ) نصف سـاعة بالـضبط  (االختبار، االلتزام بوقت االختبار 

 .ء االختبار بطريقة صحيحة وآمنةتضمن أدا

 .ـ٢٠١٣/٢٠١٤تم تطبيق االختبار في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  •
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تم تصحيح االستجابات بإعطاء اإلجابة الصحيحة درجة واحدة، واإلجابة الخاطئـة            •

 .صفراً

 المعالجات اإلحصائية
) SPSS(حــصائي بعــد االنتهــاء مــن تــصحيح االســتجابات، تــم باســتخدام البرنــامج اإل    

ــصائي  ــامج اإلحـ ــصائي  ) Bilog-mg(والبرنـ ــامج اإلحـ ــيالت  )LDID(والبرنـ ــراء التحلـ ، تـــم إجـ

 :اإلحصائية الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك من خالل استخدام التقنيات اآلتية

 . تم إجراء التحليل العاملي؛ للتأكد من افتراض أحادية البعد للمقياس •

 .للتأكد من االستقالل الموضعي بين الفقرات ؛ Q٣استخراج المؤشر  •

 .معامالت ارتباط الدرجات على الفقرات والدرجة الكلية •

 .معامالت الثبات التقليدية وباستخدام نظرية استجابة الفقرة •

 العالمات الخام على االختبار •

 .معامالت الصعوبة التقليدية وباستخدام نموذج راش •

ــات الم   • ــسابية واالنحرافـ ــاط الحـ ــصعوبة    األوسـ ــامالت الـ ــيم معـ ــديرات قـ ــة لتقـ عياريـ

 .باستخدام نموذج راش

ــة لتقــديرات قــدرات األفــراد باســتخدام        • األوســاط الحــسابية واالنحرافــات المعياري

 .نموذج راش

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 .فيما يلي عرض لنتائج الدراسة، وتفسيرها وفقاً ألسئلتها

 .اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول: أوالً
مـا الخـصائص الـسيكومترية الختبـار الريـاض          "إلجابة عـن الـسؤال األول والـذي يـنص         ل

، تـم فـي البدايـة حـساب         "اوتيس للذكاء وفقراته وفق النظرية الكالسـيكية فـي القيـاس؟          
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ــار فـــي الـــصفوف الدراســـية     األوســـاط الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات االختبـ

 .اآلتي) ٢(ئج موضحة في الجدول المختلفة، وفي العينة الكلية، والنتا

 )٢(الجدول 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االختبار في الصفوف الدراسية 

 المختلفة، وفي العينة الكلية
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي الصف

 ٨٫٣٥ ٢٥٫٥٨ األول المتوسط
 ٨٫٢٣ ٣٠٫١٦ الثاني متوسط
 ٩٫٩٦ ٢٥٫٣٥ الثالث متوسط
 ٩٫٣٤ ٢٦٫٨٩ المجموع

يالحظ من الجدول السابق أن طـالب الـصف الثـاني متوسـط كانـت عالمـاتهم أفـضل                   

من بقية الطالب، وجاء بالمرتبة الثانيـة طـالب الـصف األول المتوسـط تالهـم طـالب الـصف                    

 .الثالث متوسط

   مؤشرات الصعوبة الكالسيكية
خــالل حـــساب الوســـط  تــم حـــساب معــامالت الـــصعوبة للعينـــة الكليــة، وذلـــك مـــن    

 .اآلتي) ٣(الحسابي لكل فقرة من فقرات االختبار، والنتائج موضحة في الجدول 

 )٣(الجدول

 قيم معامالت الصعوبة الكالسيكية لفقرات االختبار
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بايسيريال
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بايسيريال
٠٫٦٧ ٢٦ ٠٫٦٧ ١ 
٠٫٤٥ ٢٧ ٠٫٦٨ ٢ 
٠٫٤١ ٢٨ ٠٫٤٩ ٣ 
٠٫٥٨ ٢٩ ٠٫٧٣ ٤ 
٠٫٣٦ ٣٠ ٠٫٨٥ ٥ 
٠٫٣٧ ٣١ ٠٫٨٠ ٦ 
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معامل ارتباط  رقم الفقرة
 بايسيريال

معامل ارتباط  رقم الفقرة
 بايسيريال

٠٫٧٥ ٣٢ ٠٫٦٥ ٧ 
٠٫٥٧ ٣٣ ٠٫٧٦ ٨ 
٠٫٢٣ ٣٤ ٠٫٤٢ ٩ 
٠٫٣٤ ٣٥ ٠٫٦٣ ١٠ 
٠٫٥٦ ٣٦ ٠٫٥٦ ١١ 
٠٫٦٥ ٣٧ ٠٫٣٠ ١٢ 
٠٫٤٠ ٣٨ ٠٫٧٣ ١٣ 
٠٫٣٧ ٣٩ ٠٫٦١ ١٤ 
٠٫٥٨ ٤٠ ٠٫٢٩ ١٥ 
٠٫٧٢ ٤١ ٠٫٦٦ ١٦ 
٠٫٣٢ ٤٢ ٠٫٤٠ ١٧ 
٠٫٢٧ ٤٣ ٠٫٨٠ ١٨ 
٠٫٤٤ ٤٤ ٠٫٨٦ ١٩ 
٠٫٦٩ ٤٥ ٠٫٤٧ ٢٠ 
٠٫٢٨ ٤٦ ٠٫٨١ ٢١ 
٠٫٧٣ ٤٧ ٠٫٧٦ ٢٢ 
٠٫٣٠ ٤٨ ٠٫٣٢ ٢٣ 
٠٫٤٥ ٤٩ ٠٫٦٣ ٢٤ 
٠٫٣١ ٥٠ ٠٫٧٣ ٢٥ 

 ٠٫٥٥ الوسط الحسابي

) ٣٤( للفقـرة    ٠٫٢٣يالحظ من الجدول السابق أن قيم معامالت الصعوبة تراوحت بـين            

وتوزعــت قــيم معــامالت الــصعوبة . ٠٫٥٥، وبوســط حــسابي مقــداره )١٩( للفقــرة ٠٫٨٦وبــين 

 .اآلتي) ٤(كما في الجدول 
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 )٤(الجدول 

 توزيع معامالت الصعوبة في العينة الكلية
 النسبة المئوية عدد الفقرات فئات قيم الصعوبة

 ٪١٤ ٧ ٠٫٧٥أكثر من 
 ٤٢% ٢١ ٠٫٧٥ إلى ٠٬٥٠بين 

 ٣٦% ١٨ ٠٫٤٩ إلى ٠٫٣٠
 ٪٨ ٤ ٠٫٣٠أقل من 

 ٧ فقــرات يمكــن اعتبارهــا أنهــا كانــت صــعبة، وأن     ٤ابق أن يتــضح مــن الجــدول الــس  

فقرات يمكن اعتبارها أنها كانت سهلة، وبقيـة الفقـرات يمكـن اعتبارهـا أنهـا متوسـطة        

 .الصعوبة

   مؤشرات التمييز الكالسيكية
تم حساب معامالت التمييز للعينة الكلية، وذلك من خـالل حـساب معامـل االرتبـاط                 

لى الفقرة والدرجة الكلية لكل فقرة من فقرات االختبـار، والنتـائج         المصحح بين الدرجة ع   

 .اآلتي) ٥(موضحة في الجدول 

 )٥(الجدول

 قيم معامالت التمييز الكالسيكية لفقرات االختبار
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بايسيريال
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بايسيريال
٠٫٤٢ ٢٦ ٠٫١٥ ١ 
٠٫٣٤ ٢٧ ٠٫٢٣ ٢ 
٠٫٤٥ ٢٨ ٠٫٤٢ ٣ 
٠٫٤٦ ٢٩ ٠٫٣٧ ٤ 
٠٫٢٩ ٣٠ ٠٫٤٢ ٥ 
٠٫٢٥ ٣١ ٠٫٤٤ ٦ 
٠٫٤٦ ٣٢ ٠٫١٧ ٧ 
٠٫٤٠ ٣٣ ٠٫٤١ ٨ 
٠٫٠٤ ٣٤ ٠٫٢٨ ٩ 
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معامل ارتباط  رقم الفقرة
 بايسيريال

معامل ارتباط  رقم الفقرة
 بايسيريال

٠٫٢٨ ٣٥ ٠٫٣٧ ١٠ 
٠٫٤٨ ٣٦ ٠٫٣٦ ١١ 
٠٫٤٦ ٣٧ ٠٫٣٨ ١٢ 
٠٫٤١ ٣٨ ٠٫٣١ ١٣ 
٠٫٣٣ ٣٩ ٠٫٤٩ ١٤ 
٠٫٣٧ ٤٠ ٠٫٤٤ ١٥ 
٠٫٤٣ ٤١ ٠٫٤٥ ١٦ 
٠٫٤١ ٤٢ ٠٫٢١ ١٧ 
٠٫٣٧ ٤٣ ٠٫٥١ ١٨ 
٠٫٣٩ ٤٤ ٠٫٤٥ ١٩ 
٠٫٤٩ ٤٥ ٠٫٣٧ ٢٠ 
٠٫١٦ ٤٦ ٠٫٥٢ ٢١ 
٠٫٤٨ ٤٧ ٠٫٣٤ ٢٢ 
٠٫٠٧ ٤٨ ٠٫٣١ ٢٣ 
٠٫٣٧ ٤٩ ٠٫٥٣ ٢٤ 
٠٫٣١ ٥٠ ٠٫٣٧ ٢٥ 

 ٠٫٣٦ الوسط الحسابي

) ٣٤( للفقـرة  ٠٫٠٤يالحظ من الجـدول الـسابق أن قـيم معـامالت التمييـز تراوحـت بـين          

وتوزعت قيم معامالت التمييز كما     . ٠٫٣٦، وبوسط حسابي مقداره     )٢٤( للفقرة   ٠٫٥٣وبين  

 .اآلتي) ٦(في الجدول 

 )٦(الجدول 

 توزيع معامالت التمييز في العينة الكلية
 النسبة المئوية عدد الفقرات فئات قيم الصعوبة

 ٤٦% ٢٣  فأكثر٠٫٤٠
 ٪٣٢ ١٦ ٠٫٣٩ إلى ٠٬٣٠بين 

 ١٢% ٦ ٠٫٢٩ إلى ٠٫٢٠
 ٪١٠ ٥ ٠٫٢٠أقل من 
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 فقـرة  ٣٩ فقرة كان معامل التمييز لهـا مـنخفض، وأن   ١١ابق أن يتضح من الجدول الس 

 .تتمتع بمعامالت تمييز جيدة

 ثبات االختبار
، ووجـــد أنـــه )٢٠-KR(ريتـــشادرسون -تـــم تقـــدير الثبـــات باســـتخدام معادلـــة كـــودر  

 .، وهو يعتبر ثبات مرتفع لالختبار)٠٫٨٩(يساوي 

 صدق االختبار
ريقــة االتــساق الــداخلي، وذلــك بحــساب  تــم التحقــق مــن صــدق االختبــار مــن خــالل ط 

معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية، والنتائج موضحة كما في              

 .اآلتي) ٧(الجدول 

 قيم معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجات )٧(الجدول

  على الفقرات والدرجة الكلية لالختبار للعينة الكلية
 معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباط  رقم الفقرة

٠٫٤٩** ٢٦ ٠٫٢١** ١ 
٠٫٣٤** ٢٧ ٠٫٢٨** ٢ 
٠٫٤٦** ٢٨ ٠٫٤٢** ٣ 
٠٫٤٩** ٢٩ ٠٫٣٩** ٤ 
٠٫٢٩** ٣٠ ٠٫٤٣** ٥ 
٠٫٣١** ٣١ ٠٫٤٨** ٦ 
٠٫٥٢** ٣٢ ٠٫٢٧** ٧ 
٠٫٤٤** ٣٣ ٠٫٤٦** ٨ 
٠٫١٢** ٣٤ ٠٫٢٩** ٩ 
٠٫٣٢** ٣٥ ٠٫٣٨** ١٠ 
٠٫٥٢** ٣٦ ٠٫٣٩** ١١ 
٠٫٤٧** ٣٧ ٠٫٤٠** ١٢ 
٠٫٤٦** ٣٨ ٠٫٣٥** ١٣ 
٠٫٣٨** ٣٩ ٠٫٥٣** ١٤ 
٠٫٤٢** ٤٠ ٠٫٤٣** ١٥ 
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 معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباط  رقم الفقرة
٠٫٤٦** ٤١ ٠٫٤٤** ١٦ 
٠٫٤٢** ٤٢ ٠٫٢٨** ١٧ 
٠٫٤٠** ٤٣ ٠٫٥٢** ١٨ 
٠٫٤٤** ٤٤ ٠٫٥١** ١٩ 
٠٫٤٩** ٤٥ ٠٫٣٩** ٢٠ 
٠٫٢٢** ٤٦ ٠٫٥٤** ٢١ 
٠٫٥٢** ٤٧ ٠٫٣٨** ٢٢ 
٠٫١١* ٤٨ ٠٫٣٣** ٢٣ 
٠٫٤٠** ٤٩ ٠٫٥٧** ٢٤ 
٠٫٣٣** ٥٠ ٠٫٤٢** ٢٥ 

 ٠٫٠٥ = αدالة عند مستوى @

 ٠٫٠١ = αدالة عند مستوى    @@

يالحــظ مــن الجــدول الــسابق أن جميــع معــامالت ارتبــاط الــدرجات علــى الفقــرات مــع  

الدرجــة الكليــة كانــت موجبــة ودالــة إحــصائياً، ممــا يــدلل علــى أن الفقــرات تقــيس ســمة        

 .واحدة

 .علقة بالسؤال الثانياإلجابة المت: ثانياً
مـا الخـصائص الـسيكومترية الختبـار الريـاض          " لإلجابة عن السؤال الثاني والـذي يـنص       

، تـم فـي البدايـة التحقـق مـن االفتراضـات التـي               "اوتيس للذكاء وفقراتـه وفـق نمـوذج راش؟        

يقـــوم عليهـــا نمـــوذج راش، حيـــث تـــم إجـــراء التحليـــل العـــاملي وفـــق طريقـــة المكونـــات  

 تـم حـساب قيمـة الجـذر الكـامن، ونـسبة التبـاين المفـسر، ونـسبة التبـاين              األساسية، وقد 

 .اآلتي) ٨(التراكمية، والنتائج موضحة في الجدول 
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 قيم الجذر الكامن ونسبة التباين )٨(الجدول

  المفسر لكل عامل ونسبة التباين المفسر التراكمية
مفسر نسبة التباين ال نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل

 التراكمية
١٧٫٨٢ ١٧٫٨٢ ٨٫٩١ ١ 
٢٢٫٠٨ ٤٫٢٦ ٢٫١٣ ٢ 
٢٥٫٧٧ ٣٫٦٩ ١٫٨٤ ٣ 
٢٨٫٨٧ ٣٫١٠ ١٫٥٥ ٤ 
٣١٫٧١ ٢٫٨٤ ١٫٤٢ ٥ 
٣٤٫٤٥ ٢٫٧٤ ١٫٣٧ ٦ 
٣٧٫١٢ ٢٫٦٧ ١٫٣٤ ٧ 
٣٩٫٧١ ٢٫٥٩ ١٫٣٠ ٨ 
٤٢٫٢٠ ٢٫٤٩ ١٫٢٤ ٩ 
٤٤٫٦٤ ٢٫٤٤ ١٫٢٢ ١٠ 
٤٦٫٩٩ ٢٫٣٦ ١٫١٨ ١١ 
٤٩٫٢٤ ٢٫٢٥ ١٫١٣ ١٢ 
٥١٫٤٠ ٢٫١٥ ١٫٠٨ ١٣ 
٥٣٫٥١ ٢٫١١ ١٫٠٦ ١٤ 
٥٥٫٥٧ ٢٫٠٦ ١٫٠٣ ١٥ 

من التباين الكلي   ) ١٧٬٨٢٪(يتبين من الجدول السابق أن العامل األول يفسر ما نسبته           

، وأن نسبة الجذر الكامن للعامل األول إلى الجـذر          )٨٬٩١(وأن قيمة الجذر الكامن له تساوي       

، ممـا يـشير إلـى أحاديـة البعـد           )٢(يد عن القيمة    ، وهي تز  )٤٬١٨(الكامن للعامل الثاني تساوي     

)Hambelton &Swaminathan,١٩٨٥.( 

 scree plot وللتأكيـــد علـــى أحاديـــة البعـــد لالختبـــار، تـــم اســـتخدام الرســـم البيـــاني  

 .اآلتي) ١(للعوامل المستخلصة، وهي موضحة في الشكل 
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العوامل
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Scree Plot

تخلـصة مـن التحليـل    التمثيل البيـاني لقـيم الجـذور الكامنـة للعوامـل المس        ):١(الشكل  

 .العاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتــضح مــن الــشكل الــسابق ارتفــاع قيمــة الجــذر الكــامن للعامــل األول مقارنــة ببقيــة    

العوامل، مما يـشير إلـى أن هـذا العامـل هـو المـسيطر علـى تفـسير التبـاين الكلـي لـدرجات                         

 .االختبار مقارنة ببقية العوامل التي يمكن استخالصها

ض االستقالل الموضعي تم استخدام كـل مـن المؤشـر اإلحـصائي     وللتحقق من افترا  

Qحيـــث اقترحـــت يـــن   ٣، )Yen,المؤشـــر اإلحـــصائي  ) ١٩٨٤Qكمؤشـــر للكـــشف عـــن   ٣ 

 هو معامـل االرتبـاط للبـواقي لـزوج مـن         Q٣ومؤشر    . االرتباط الموضعي بين فقرات االختبار    
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ير القــدرة لكــل   ينبغــي تقــد Q٣ولحــساب المؤشــر  . الفقــرات  بعــد ضــبط الــسمة المقــدرة   

مفحوص وذلك الستخدام هذه القدرة لتقدير احتمال اإلجابة الصحيحة للمفحـوص الـذي             

،وذلـك بأخـذ    ) dja(يمتلك هذه القدرة لكل الفقرات،ويتم حـساب البـاقي ويرمـز لـه بـالرمز                

الفــرق بــين األداء المالحــظ واألداء المتوقــع للمفحــوص علــى الفقــرة، ويمكــن التعبيــر عــن   

 : كما يلي ذلك رياضياً

dja = Uja – Pj(θa)…………….(١) 

وهي إما واحـد عنـد      ) j(على الفقرة ) a(تمثل العالمة المالحظة للمفحوص     ) Uja( حيث

 تمثـــل احتمـــال إجابـــة Pj(θa)االســـتجابة الـــصحيحة أو صـــفر عنـــد االســـتجابة الخاطئـــة، و 

. لـصحيح وهـي تقـع بـين الـصفر والواحـد ا          ) a(إجابة صـحيحة مـن قبـل المفحـوص          ) j(الفقرة

 يكون عبارة عن معامـل االرتبـاط بـين البـواقي     Q٣، فان ) j ،  i(وبالتالي لو تم أخذ الفقرتين 

 :لهاتين الفقرتين لجميع المفحوصين ،ويمكن التعبير عنه كما يلي

Q٣ji= r(dj,di)…………………(٢) 

 وقد تم استخدام هـذا المؤشـر اإلحـصائي وأثبـت فاعليتـه فـي الكـشف عـن االرتبـاط                     

 & Chen(ي للفقـــــــــــرات فـــــــــــي عـــــــــــدة دراســـــــــــات منهـــــــــــا  الموضـــــــــــع

Thission,١٩٩٧;Lee,٢٠٠٤;Yen,١٩٩٣.( 

وتم التحقق من افتراض االستقالل الموضعي باسـتخدام برنـامج مؤشـرات االعتمـاد               

 :الموضعي للفقرات الثنائية

 A Computer program for Local Dependence Indices For 

Dichotomous  Items (LDID)  
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ويحتــاج . Q٣، يــتمّ مــن خاللــه حــساب المؤشــر ٩٠ج مكتــوب بلغــة فــورتران وهــو بــرام

ملــف قــدرات المفحوصــين المقــدرة، و ملــف    : تــشغيل هــذا البرنــامج إلــى ثالثــة ملفــات هــي    

البيانات الخام المولدة، وملف معالم الفقرات المقدرة، والتـي يـتم اسـتاللها مـن مخرجـات                 

 كحـد  ٠٫٠٥تـمّ اعتمـاد القيمـة    LDID  برنـامج  ،  وباالعتمـاد علـى  BILOG التحليل لبرنامج 

فاصل بين أزواج الفقرات التي بينها انتهاك الفتراض االسـتقالل الموضـعي مـن غيرهـا مـن                  

 ؛ حيـــث إذا كانـــت القيمـــة المطلقـــة ألزواج Q٣الفقـــرات عنـــدما تـــمّ التعامـــل مـــع المؤشـــر 

 منتهكـــة   اعتبـــرت هـــذه األزواج ٠٫٠٥ أعلـــى مـــن  Q٣الفقـــرات عنـــد اســـتخدام المؤشـــر    

  ٠٫٠٥ اقــل مــن  Q٣الفتــراض االســتقالل الموضــعي، وإذا كانــت القيمــة المطلقــة  للمؤشــر       

أن إجابــة Q٣ كانــت أزواج الفقــرات مــستقلة موضــعيا، وتعنــي القيمــة الموجبــة للمؤشــر   

 إجابـة فقـرة أخـرى بينمـا القيمـة الـسالبة تعنـي أن إجابـة فقـرة مـا                   ىفقرة ما تؤثر إيجابا علـ     

 ).٢٠٠٥,Kem,Cohen & lin(ابة فقرة أخرىتؤثر سلبا على إج

ــائج إلــى قيمــة اإلحــصائي     ــيالً   )٠٫٠٠١-(  كانــت تــساوي  Q٣وأشــارت النت ، وهــي تعتبــر دل

، وهـو   )٠٫٠٥(لتحقق افتراض االستقالل الموضعي بين الفقرات، حيث أنهـا كانـت أقـل مـن                

 .المعيار المعتمد لالستقالل الموضعي

ــرات ا   ــاط   وللتحقـــق مـــن افتـــراض تـــساوي مؤشـ ــامالت االرتبـ ــز، تـــم فحـــص معـ لتمييـ

، وتحديــدا فــي المرحلــة  Bilog-mgبايــسيريال، والتــي يمكــن الحــصول عليهــا مــن برنــامج    

 .اآلتي) ٩(، والنتائج موضحة في الجدول phase١األولى 
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 )٩(الجدول

 قيم معامالت االرتباط بايسيريال لفقرات االختبار
معامل ارتباط  رقم الفقرة

 بايسيريال
معامل ارتباط  قرةرقم الف

 بايسيريال
٠٫٦٠ ٢٦ ٠٫٢١ ١ 
٠٫٣٧ ٢٧ ٠٫٣٠ ٢ 
٠٫٥٤ ٢٨ ٠٫٤٧ ٣ 
٠٫٥٧ ٢٩ ٠٫٤٧ ٤ 
٠٫٣٢ ٣٠ ٠٫٦٢ ٥ 
٠٫٣٥ ٣١ ٠٫٦٤ ٦ 
٠٫٦٧ ٣٢ ٠٫٢٩ ٧ 
٠٫٥١ ٣٣ ٠٫٥٨ ٨ 
٠٫١١ ٣٤ ٠٫٣٠ ٩ 
٠٫٣٧ ٣٥ ٠٫٤١ ١٠ 
٠٫٦٢ ٣٦ ٠٫٤٣ ١١ 
٠٫٥٥ ٣٧ ٠٫٤٦ ١٢ 
٠٫٥٤ ٣٨ ٠٫٤١ ١٣ 
٠٫٤٤ ٣٩ ٠٫٦٣ ١٤ 
٠٫٤٩ ٤٠ ٠٫٥١ ١٥ 
٠٫٥٧ ٤١ ٠٫٥٢ ١٦ 
٠٫٥٠ ٤٢ ٠٫٣٠ ١٧ 
٠٫٥٠ ٤٣ ٠٫٧٠ ١٨ 
٠٫٥١ ٤٤ ٠٫٧٣ ١٩ 
٠٫٦١ ٤٥ ٠٫٤٣ ٢٠ 
٠٫٢٥ ٤٦ ٠٫٧٣ ٢١ 
٠٫٦٦ ٤٧ ٠٫٤٨ ٢٢ 
٠٫١٠ ٤٨ ٠٫٣٧ ٢٣ 
٠٫٤٧ ٤٩ ٠٫٦٩ ٢٤ 
٠٫٤٠ ٥٠ ٠٫٥٢ ٢٥ 
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) ٠٬١٠ (يالحظ من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتبـاط بايـسيريال تراوحـت بـين              

 .، وأن معظم معامالت االرتباط الفروق بينها صغيرة جداً)٠٬٧٣(إلى 

ــاط         ــاري والمــدى لمعــامالت االرتب    وتــم حــساب الوســط الحــسابي واالنحــراف المعي

 اآلتي) ١٠(بايسيريال، والنتائج موضحة في الجدول 

 )١٠(الجدول 

 ط بايسيريالالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى لمعامالت االرتبا
 المدى االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد الفقرات

٠٬٦٣ ٠٬١٥ ٠٬٤٨ ٥٠ 

 

يالحـــظ مـــن الجـــدول الـــسابق أن الوســـط الحـــسابي لمعـــامالت االرتبـــاط بايـــسيريال  

وأشـــار ). ٠٬٦٣(، وأن المـــدى لـــم يتجـــاوز   )٠٬١٥(بـــانحراف معيـــاري مقـــداره   ) ٠٬٤٨(يـــساوي 

إلــى أن تحقــق افتــراض   ) ١٩٨٥,Hambelton &Swaminathan(هــاملتون وســوامينيثن  

تساوي معامالت التمييز يتطلب أن يكون مدى معامالت التمييز قليل أو الحكم على ذلـك         

من خالل االنحراف المعياري، وبالتالي تشير اإلحصاءات الخاصـة بمعـامالت التمييـز إلـى أن                

، بحيـث يمكـن القبـول    توزيـع مؤشـرات التمييـز لجميـع فقـرات االختبـار لحـد مـا متجانـسة         

 .بافتراض تساوي معامالت التمييز، وبالتالي استخدام نموذج راش

-Bilog وتــم تقــدير صــعوبة الفقــرات لالختبــار وفــق نمــوذج راش باســتخدام برنــامج    

mg ١١(، وهي موضحة كما في الجدول( 
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 تقدير صعوبة الفقرات لالختبار وفق نموذج راش
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-٤٫٢٠٠ ٠٫٨٧٣ ٢٤٫٤٠٠ ١٫٦٣٢- ٢٧٫٧٠٠ ٠٫٩٠٧ 
١ 

٠٫٠٠١- *٠٫٠٩٨** 
١٨ 

٠٫٠٠١- *٠٫١٣٠** 
٣٥ 

٠٫٨٣٧- *٠٫١٠٣** 

-١٥٫٥٠٠ ٠٫٢١٧- ٣٣٫٨٠٠ ٢٫٢٢٩- ٢٢٫٠٠٠ ٠٫٩٢٨ 
٢ 

٠٫٠٠٩- *٠٫١٠١** 
١٩ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١٥٠** 
٣٦ 

٠٫٠٥٠- *٠٫١٠٧** 

٦٫٦٠٠ ٠٫٦٧٥- ١٨٫٧٠٠ ٠٫١٦٣ ١٣٫٩٠٠ ٠٫٠٧٩ 
٣ 

٠٫١٢٤- *٠٫١٠١** 
٢٠ 

٠٫٠٢٧- *٠٫١٠٠** 
٣٧ 

٠٫٥٧٥- *٠٫١٠٧** 

-٢٤٫٣٠٠ ٠٫٦٣٥ ٣٦٫١٠٠ ١٫٧٨٠- ٤٫٥٠٠ ١٫٢٨٨ 
٤ 

٠٫٨٧٤- *٠٫١١٣** 
٢١ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١٣٦** 
٣٨ 

٠٫٠٠٤- *٠٫١٠٧** 

-٧٫٠٠٠ ٠٫٧٣٣ ٤٫٣٠٠ ١٫٣٤٦- ٢٩٫٦٠٠ ٢٫١٧٨ 
٥ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١٤٤** 
٢٢ 

٠٫٨٣٠- *٠٫١١٤** 
٣٩ 

٠٫٥٣٣- *٠٫١٠٤** 

-٦٫١٠٠ ٠٫٣٣- ٨٫٤٠٠ ١٫٠١٨ **١٤٫٠٠٠ ١٫٧٥٢ 
٦ 

٠٫٠٥٢- *٠٫١٣٠** 
٢٣ 

٠٫٣٩٦- *٠٫١٠٥** 
٤٠ 

٠٫٧٢٧- *٠٫١٠٢** 

-٨٫٧٠٠ ١٫٠٣٤- ٤٥٫٩٠٠ ٠٫٦٤٦- ٤٠٫٨٠٠ ٠٫٨٠٥ 
٧ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١٠٠** 
٢٤ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١١٢** 
٤١ 

٠٫٣٦٧- *٠٫١١٢** 

-٢٩٫٣٠٠ ١٫٠٤ ٥٫٥٠٠ ١٫١٨٦- ١٠٫٥٠٠ ١٫٤٣٠ 
٨ 

٠٫٣١٠- *٠٫١٢٠** 
٢٥ 

٠٫٧٠٨- *٠٫١١٣** 
٤٢ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١١١** 

٢٤٫٥٠٠ ١٫٣٦٢ ١٥٫٦٠٠ ٠٫٨٤٦- ١٨٫٤٠٠ ٠٫٤٦٢ 
٩ 

٠٫٠٣١- *٠٫٠٩٧** 
٢٦ 

٠٫٠٧٥- *٠٫١١١** 
٤٣ 

٠٫٠٠٢- *٠٫١١٧** 

-٩٫٠٠٠ ٠٫٤٣٤ ١٤٫٩٠٠ ٠٫٣٠٢ ٧٫٩٠٠ ٠٫٦٥٦ 
١٠ 

٠٫٤٣٩- *٠٫١٠١** 
٢٧ 

٠٫٠٩٤- *٠٫٠٩٨** 
٤٤ 

٠٫٤٣٤- *٠٫١٠٤** 

-١١٫٦٠٠ ٠٫٨٣٦- ١٣٫٣٠٠ ٠٫٥ ٨٫١٠٠ ٠٫٣١١ 
١١ 

٠٫٥٢٧- *٠٫١٠٠** 
٢٨ 

٠٫١٤٩- *٠٫١٠٦** 
٤٥ 

٠٫١٧١- *٠٫١١١** 

١٧٫٤٠٠ ١٫٣١٥ ١٢٫٧٠٠ ٠٫٣٤٩- ٥٫٦٠٠ ١٫١١٥ 
١٢ 

٠٫٦٩٧- *٠٫١١٠** 
٢٩ 

٠٫١٢٢- *٠٫١٠٦** 
٤٦ 

٠٫٠٢٦- *٠٫١٠٧** 

-٢٣٫٩٠٠ ١٫٠٣٤- ٢٤٫٧٠٠ ٠٫٧٩٣ ٦٫٧٠٠ ١٫٢٢٠ 
١٣ 

٠٫٦٦٤- *٠٫١١٠** 
٣٠ 

٠٫٠٠٢- *٠٫١٠١** 
٤٧ 

٠٫٠٠٢- *٠٫١١٥** 
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-٤٧٫٧٠٠ ١٫١٦٩ ١٢٫٤٠٠ ٠٫٧٢٣ ١٩٫٠٠٠ ٠٫٥٢٠ 
١٤ 

٠٫٠٢٥- *٠٫١٠٩** 
٣١ 

٠٫١٣٣- *٠٫١٠٠** 
٤٨ 

٠٫٠٠٠ *٠٫٠٩٩** 

٦٫٢٠٠ ٠٫٣٦٨ ٢٨٫٠٠٠ ١٫٢٥٤- ٢٧٫٤٠٠ ١٫٢٣٦ 
١٥ 

٠٫٠٠١- *٠٫١١٥** 
٣٢ 

٠٫٠٠١- *٠٫١٢٠** 
٤٩ 

٠٫٧٢٠- *٠٫١٠٢** 

-٨٫١٠٠ ١٫١١٤ ٥٫٢٠٠ ٠٫٣٠٢- ٦٫١٠٠ ٠٫٨٥٦ 
١٦ 

٠٫٦٣٣- *٠٫١٠٨** 
٣٣ 

٠٫٨١٩- *٠٫١٠٣** 
٥٠ 

٠٫٤٢٤- *٠٫١٠٨** 

٣٨٫٦٠٠ ١٫٦٠٦ ١٣٫٤٠٠ ٠٫٥٢٩    
١٧ 

٠٫١٤٧- *٠٫٠٩٧** 
٣٤ 

٠٫٠٠٠ *٠٫١٠٨**    

 الخطأ المعياري في التقدير@

 الداللة اإلحصائية لمربع كاي @@

للفقـرة  )٢٫٢٢٩-(يالحظ من الجدول السابق أن قيم معـامالت الـصعوبة تراوحـت بـين               

ممـا يعنـي أن أسـهل فقـرة كانـت       . للفقـرة الرابعـة والثالثـين     ) ١٫٦٠٦(التاسعة عـشرة وبـين      

ــسابق أن    ). ٣٤(وأن أصــعب فقــرة كانــت الفقــرة    ) ١٩(الفقــرة  )١٧(ويالحــظ مــن الجــدول ال

، ٢١،  ١٩،  ١٨،  ١٥،  ٧،  ٥،  ٢،  ١(فقرة كانت غير مطابقة لنموذج راش، وهي الفقرات ذات األرقام         

ــة   ). ٤٨، ٤٧، ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٤ ــة المقابلــــ ــاء المعياريــــ وتراوحــــــت قــــــيم األخطــــ

لكــل مــن الفقــرة التاســعة و الــسابعة عــشرة إلــى ) ٠٬٠٩٧(لتقــديرات صــعوبة الفقــرات بــين 

اسعة عـشرة، وتعتبـر هـذه القـيم قيمـاً صـغيرة ممـا يـدل علـى دقـة وثبـات                للفقرة الت ) ٠٬١١٥(

 .القياس

 وتـم حـساب الوسـط الحـسابي لمعـامالت الـصعوبة واالنحـراف المعيـاري لهـا فكـان           

 ).١٬٠٣٦(واالنحراف المعياري يساوي ) -,٢٢٠(الوسط الحسابي يساوي
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 التوصيات والمقترحات
لينون للقـدرة المدرسـية فـي       -ختبار أوتيس تم التعرف على مدى مطابقة استجابات ا      

مـــع نمـــوذج راش، حيـــث تـــم التحقـــق مـــن ) Sالـــصورة (صـــورته المعدلـــة للبيئـــة الـــسعودية 

ــا نمـــوذج راش، وهـــي أحاديـــة البعـــد واالســـتقالل الموضـــعي     االفتراضـــات التـــي يقـــوم عليهـ

دق، وقـد   ووجد أن االختبار يتمتع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات والـص             . وتساوي معامالت التمييز  

كانـت غيـر مطابقـة      ) ١٧(فقـرة كانـت مطابقـة لنمـوذج راش، و         ) ٣٣(أشارت النتائج إلى أن       

للنموذج، ويمكن أن يكون السبب في عدم مطابقة هذه الفقرات لنموذج راش راجع إلـى               

ــر مــن ســبب، أهمهــا   ــوع        : أكث ــد إجابــة الفقــرات التــي هــي مــن ن وجــود عامــل التخمــين عن

 إلى أنه قد تكون الفقرات أكثر مالئمـة للنمـوذج ثنـائي المعلـم أو                االختيار من متعدد، إضافة   

وكمــا أشــارت النتــائج أن فقــرات االختبــار صــالحة لقيــاس القــدرة     . النمــوذج ثالثــي المعلــم 

الكامنة التي يهـدف إليهـا االختبـار وهـي القـدرة العقليـة، وذلـك مـن خـالل مطابقـة فقـرات                         

لفقــرات لــم تطــابق النمــوذج؛ وإن االعتمــاد   االختبــار لنمــوذج راش، رغــم وجــود عــدد مــن ا   

عليها يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة لهذه القدرة؛ مما يعني زيادة األخطـاء المعياريـة لهـذه                 

 .التقديرات

 وإن فقــرات االختبــار المــستخدمة والمنتقــاة للــصورة النهائيــة وفقــاً لتحليــل الفقــرات   

، قـــد جـــاء منـــسجماً )وذج راشنمـــ(عـــن طريـــق النظريـــة الكالســـيكية والنظريـــة الحديثـــة

ومتناغمــاً مــع المعــايير اإلحــصائية المقبولــة للنظــريتين، وهــذا مؤشــر علــى مناســبة فقــرات   

 .االختبار، والبرنامج اإلحصائي المستخدم في عملية التحليل

، وكـذلك   )المـستوى المتوسـط   (القتصار الدراسة على اختبـار الريـاض أوتـيس للـذكاء          

ــدارس المت   ــى المـ ــصارها علـ ــن      اقتـ ــد مـ ــإجراء المزيـ ــى بـ ــاض، يوصـ ــة الريـ ــي منطقـ ــطة فـ وسـ

ــارات أوتــيس      ــسلة مــن اختب ــاقي السل ــى ب ــذكاء وبحيــث تــشمل    -الدراســات عل ــون لل  لين
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منطقة جغرافية أكبر، وباستخدام نماذج اسـتجابة الفقـرة الثنـائي والثالثـي التـدريج؛ ومـن                 

 ومــن أجــل أجــل التحقــق مــن مــدى مطابقــة فقــرات هــذه السلــسلة مــع النظريــة الحديثــة،   

تأكيــد الثقــة بالخــصائص الــسيكومترية لفقراتهــا، وبالتــالي اســتخدامها بدرجــة عاليــة مــن   

 .الثقة في الكشف عن القدرات التي تقيسها

 

 

@  @  @ 
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 المراجع
ــد   -١ ــد وبنــي عطا،زاي ــار  أوتــيس    ).٢٠١٠.(حجازي،تغري ــون   للقــدرة  -مــدى مطابقــة اســتجابات اختب لين

مجلـة جامعـة    .مع النظرية الحديثة في القيـاس     ) Jالصورة  (ئة األردنية العقلية في صورته المعدلة للبي    

 .٢٨-١، )٢(٧الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،

جامعة اإلمام محمد بن . المستوى المتوسط-اختبار الرياض أوتيس للذكاء).١٩٨٦.(ربيع،محمد -٢

 .،الرياض، المملكة العربية السعوديةسعود اإلسالمية

-الخصائص السيكومترية لصورة معدلة للبيئة األردنيـة الختبـار أوتـيس          ).١٩٩٨(.الدرابسة،رياض -٣

. ومقارنتهـا بمثيالتهـا فـي البيئـة األمريكيـة         " K"لينون للقدرة العقلية المستوى المتوسط الـصورة        

 .جامعة اليرموك، اربد،األردن.رسالة ماجستير غير منشورة

لينون للقدرة العقلية مقدرة وفق -ر أوتيسالخصائص السيكومترية الختبا). ٢٠٠٨.(الزكري،علي -٤

ــة       ــة المتوســطة بمحافظــة صــبيا التعليمي ــة المرحل ــدى طلب . القيــاس الكالســيكي ونمــوذج راش ل

 .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية

ى اإلبتدائي األول ، للقدرة العقلية ، المستو)  ليون-أوتيس ( تقنين اختبار ).٢٠٠٢.(الشكري،حمود -٥

ــصورة  ــذ محافظــة مــسقط    ) ك(ال ــة مــن تالمي ــى عين رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،جامعة   .، عل

 .السلطان قابوس،مسقط

لينــون للقــدرة  -الخــصائص الــسيكومترية لــصورة أردنيــة الختبــار أوتــيس     ).١٩٩٧.(عريقات،زيــاد -٦

 رسالة ماجستير غير .راشومدى مطابقة فقراتها مع نموذج " K"العقلية،المستوى العالي الصورة

 .جامعة اليرموك، اربد،األردن.منشورة

نمــاذج االســتجابة للمفــردة االختباريــة أحاديــة البعــد ومتعــددة األبعــاد     ).٢٠٠٤.(عالم،صــالح الــدين  -٧

 .دار الفكر:القاهرة.وتطبيقاتها في القياس النفسي والتربوي



 

 
٥١٤

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

" J"لية المـستوى المتوسـط الـصورة      لينون للقدرة العق  -تقنين اختبار أوتيس  ).٢٠٠١.(الغامدي،علي -٨

رسـالة  . على طالب المرحلة المتوسطة في منطقتي الباحة وعسير بالمملكـة العربيـة الـسعودية         

 .ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية

-"J"لينون للقدرة العقلية المستوى المتقدم الـصورة      -اختبار أوتيس ). ١٩٩٠.(القرشي،عبد الفتاح  -٩

 .دار القلم:الكويت.النسخة العربية المعدلة،كراسة التعليمات

-الخصائص السيكومترية لصورة معدلـة للبيئـة األردنيـة الختبـار أوتـيس            ).١٩٩٧.(الكوفحي،أروى -١٠

جامعــة .رســالة ماجــستير غيــر منــشورة  ".J"لينــون للقــدرة العقليــة المــستوى المتوســط الــصورة    

 .اليرموك، اربد،األردن

" J"لينون للقدرة العقلية المستوى المتوسط الصورة-تقنين اختبار أوتيس). ٢٠٠٨.(مشاط،ساره -١١

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة     . على عينة من طالبات المرحلة المتوسطة في مدينة جدة        

 .أم القرى،المملكة العربية السعودية

١٢- Abo Jarad, Hamdy. (٢٠٠٨). Using Rasch Model in developing Form A of 

Cattle's Third IQ test. The Islamic University Journal, the Human 

Studies Series,٥٨٣-٥٥٥ ,(١٦)٢. 

١٣- Abo Moslem, Maysaa. (٢٠١٠). Equating the two versionsof Tony's 

nonverbal IQ test using different methods ofthe equation in the light of 

some factors affecting its results. The Egyptian Journal of Psychological 

Studies,٤١١-٣٧٠ ,٦٦. 



 

 
  التربوية مجلة العلوم  ٥١٥

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

١٤- Addardir, Abdulmonem. (٢٠٠٤). Calibrating high IQ test using Rasch 

one-parameter model. In Abdulmonem Addardir (Ed.). Contemporary 

Studies in Educational Psychology, ٩٤-١٢. Cairo: Alam Alkotob. 

١٥- Ashafey, Mohammed & Nour Edin, Ameen. (٢٠٠٧).Using the partial 

mathematical logarithmic rating model in developing primary metal 

abilities test on sample from the Saudi environment. Faulty of Education 

Journal, Zagazig University, ٣٤٥-٢٤٥ ,٥٦. 

١٦- Attallah,S.(٢٠١٢). Recalibrating and Restandardizing the Standard 

Progressive Matrices Test Using Rasch Model. International 

Interdisciplinary Journal of Education , Volume ١, Issue ١٠,pp.٧٦٠-٧٤٩. 

١٧- Chen,W.H. & Thissen,D.(١٩٩٧). Local dependence indexes for item 

pairs using item response theory. Journal of Educational and Behavioral 

Statistics, ٢٨٩-٢٦٥ ,٢٢ 

١٨- Eed, Khaledah. (٢٠٠٥). Examining the structure of Raven's advanced 

progressive matrices test and its shortened form using factor analysis 

and Rasch Model.Journal of Psychological and Educational Studies, 

٢٨٣-٣٬٢٥٦. 

١٩- Hambleton, R. K. & Cook, L. L. ( ١٩٧٧ ) . Latent trait models 

٢٠- and their use in the analysis of educational test data. Journal of 

Educational Measurement, Vol.٤٤,No.٢,pp٩٦−٧٥. 



 

 
٥١٦

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

٢١- Hambleton,R. & Swaminalthan,H.(١٩٨٥).Item response theory: 

principles and applications. Boston, MA: Kluwer – Nijhoff. 

٢٢- Harcourt Educational Measurement (٢٠٠٣). OLSAT: Otis-Lennon school 

ability test technical manual. San Antonio, TX: Author. 

٢٣- Hernandez, Royce. (٢٠٠٩). Comparison of the Item Discrimination and 

Item Difficulty of the Quick-Mental Aptitude Test using CTT and IRT 

Methods. The International Journal of Educational and Psychological 

Assessment, ١٨-١٢ ,(١)١. 

٢٤- Karrh,K.(٢٠٠٩).PREDICTORS OF STUDENT ACHIEVEMENT IN 

GRADE ٧: THE CORRELATIONS BETWEEN THE STANFORD 

ACHIEVEMENT TEST,OTIS-LENNON SCHOOL ABILITY TEST, 

AND PERFORMANCE ON THE TEXAS ASSESSMENT OF 

KNOWLEDGE AND SKILLS (TAKS) MATH AND READING 

TESTS. unpublished Doctoral Dissertation, Liberty University, Virginia, 

United States. 

٢٥- Kim. S;Cohen. A. & Lin.Y.(٢٠٠٥).LDID: A Computer Program for 

Local Dependence Indices for Dichotomous Items. Version ١٫٠. 

٢٦- Lee,Y.(٢٠٠٤).Examining passage–related local item dependence  (LID) 

and  measurement construct using Q٣ statistics in an EFL reading 

comprehension test. Language testing, ١٠٠-٧٤ ,(١)٢١. 



 

 
  التربوية مجلة العلوم  ٥١٧

 هـ١٤٣٨ العدد العاشر رجب

٢٧- Masoud, Waleed. (٢٠٠٤). A psychometric study for developing drawing 

man test using Rasch Model.Unpublished M.A thesis, Ain Shams 

University, Egypt. 

٢٨- OLSAT٨, Otis-Lennon School Ability Test, Eight Edition.Harcourt, 

Inc., (Electronic Version). 

٢٩- Otis,A&Lennon,R.(١٩٦٧).Otis-Lennon Mental Ability Test Manual.New 

Yourk:Harcourt,Brace and World,Inc. 

٣٠- Tyler,W &Carri,L.(١٩٩١).the effectiveness of Various Measures of 

Cognitive Ability. Report  Review,٦٤-٦٣,(٢)١٤. 

٣١- Umar, J. (١٩٩٥) . Item Banking in Testing and Assessment, 

In:Husen,T.&Postlethwaite,T. N. (Eds.). The International ncyclopedia 

of Education , Vol.٥, pp٣٠٤٣-٣٠٣٦. 

٣٢- Yen, W. (١٩٨٤). Effects of local item dependence on the fit and equating 

performance of the three- parameter logistic model. Applied 

psychological Measurement, ١٤٥-١٢٥ ,٨. 

٣٣- Yen,W.(١٩٩٣).Scaling Performance Assessments :Strategies for 

Managing Local item Dependence. Journal of Educational 

Measurement,(٣)٣٠ ,pp٢١٣-١٨٧. 



 

 
٥١٨

لينون للقدرة المدرسية -مدى مطابقة استجابات اختبار أوتيس
 .مع نموذج راش) Sالصورة (في صورته المعدلة للبيئة السعودية 

 عزالدين عبداهللا النعيمي. د

٣٤- Yen, M. & Edwardson, S. R. (١٩٩٩ ) . Item Response theory Approach in 

scale development. Official Journal of the Eastern Nursing Research 

Society and the Western Institute of Nursing , Vol.٤٨,pp. ٢٣٨-٢٣٤  

 

@  @  @ 



-

)S (.

 .

List of References:

1. Al-Daraabsah, R. (1998). The psychometric characteristics of the 

Jordanian-adapted form of Otis - Lennon mental ability test: Intermediate 

level, form K, compared with those in the American environment 

(Unpublished master's thesis). Yarmouk University, Irbid. 

2. Al-Ghaamdi, A. (2001). Standardizing Otis - Lennon mental ability test, 

intermediate level, form J, on the intermediate school students in Asir and 

Al-Baha regions in the Kingdom of Saudi Arabia (Unpublished master's 

thesis). Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia., 

3. Al-KoofaHi, A. (1997). The psychometric characteristics of the Jordanian-

adapted form of Otis – Lennon mental ability test, advanced level, form J 

(Unpublished master's thesis). Yarmouk University, Irbid. 

4. Allaam, S. (2004). One-dimensional and multi-dimensional item response 

models and their applications in psychological and educational 

measurement. Cairo: Daar Al-Fikr. 

5. Al-Qurashi, A. (1990). The Arabic modified version of Otis – Lennon 

mental ability test, advanced level, form J: Instructions booklet. Kuwait: 

Daar Al-Qalam. 

6. Al-Shukri, H. (2002). Standardizing Otis - Lennon mental ability test, 

grade one level, form K, on a sample of students in Masqat governorate 

(Unpublished master's thesis). Sultan Qaboos University, Oman. 

7. Al-Zakri, A. (2008). Psychometric characteristics of Otis – Lennon test of 

mental ability according to the classical measurement and the Rasch model 

among intermediate school students in Sabya governorate (Unpublished 

doctoral dissertation). Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi 

Arabia. 

8. Hijaazi, T., &BaniATa, Z. (2010). The extent to which the responses of the 

Jordanian-adapted form of Otis-Lennon aptitude test, form J, match with 

modern measurement theory. University of Sharjah Journal for Humanities 

and Social Sciences, 7 (2), 1-28.

9. MashaaT, S. (2008). Standardizing Otis - Lennon mental ability test, 

intermediate level, form J, on a sample of female intermediate school 

students in Jeddah (Unpublished master's thesis). Umm Al-Qura 

University, Kingdom of Saudi Arabia. 

10. Rabee`, M. (1986). Riyadh Otis test of intelligence: Intermediate level. 

Riyadh: Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University. 

11. Urayqaat, Z. (1997). The psychometric characteristics of the Jordanian-

adapted form of Otis – Lennon mental ability test, advanced level, form K, 

and the extent of the  matching of its items with Rasch model 

(Unpublished master's thesis). Yarmouk University, Irbid. 

@    @    @



The Degree ofConformity of the Saudi-Adapted Form of Otis-Lennon School 

Ability Test Answers (Form S) to the Rasch Model 

Dr. Izz Al-Deen Abdullah Al-Nu`aymi 
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Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This study aims to verify the conformity of the responses to the items of the 

Saudi-adapted form of Otis-Lennon School Ability Test (Form S) to the Rasch 

model. To achieve this purpose, the test, which consists of 50 items, is applied 

on 558 randomly selected students distributed across first, second, and third 

grade intermediate school studentsin Riyadh. Responses are analyzed using the 

one-parameter model,the Rasch model, which emerged from modern 

measurement theory. The results show that responses to 33 items conform to the 

assumptions of the Rasch model, whereas 17 do not. The test has a reliability 

coefficient of 0.89, and has alsointernal consistency reliability. 

Keywords: modern measurement theory, item response theory, Saudi-

adapted form of Otis-Lennon School Ability Test (Form S), Rasch model 
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