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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٦ رجب الثانيالعدد 

 :التعريف
 

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

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

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

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

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

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

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

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

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

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
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 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

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

 . لغيره

 :يشترط عند تقديم البحث: ثانياً 
وإقـراراً يتـضمن    ) مختـصرة ( مشفوعاً 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 
 هـ١٤٣٦ رجب الثانيالعدد 

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

 .دار النشر

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

 .عند وروده ألول مرة

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

ــاً ــاد البحـــوث معدلـــة :سادسـ  أو ترســـل علـــى البريـــد  CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة  , تُعـ
 .اإللكتروني للمجلة

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

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

 . من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثهسختينن يُعطى الباحث :تاسعاً
 

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
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 المحتويات
 

 تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين والدارسات

 خالد بن محمد الخزيّم. د

١٥ 

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريـات تفـسيرها ومـداخل            
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

٥٥ 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

١٦٩ 

أعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس بكليـــــة علـــــوم الحاســـــب  الطلبـــــة واتجاهـــــات 
 محمــد بــن ســعود اإلســالمية نحــو اســتخدام  اإلمــاموالمعلومــات بجامعــة 

 وعالقته ببعض   )Blackboard ( بالك بورد  رة التعلم اإللكتروني  نظام إدا 
 المتغيرات

 عبد الرحمن بن عبد العزيز السدحان. د

٢٢٣ 

 السعودية ن أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتيتمك
  بين إدراك القيادات ودرجة الممارسة

 محمد خميس حرب.د

٢٧٩ 

بجامعــة اإلمـام محمــد بـن ســعود اإلسـالمية فــي     دور القيـادات األكاديميـة   
 تفعيل العمل التطوعي 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

٣٦٥ 

بجامعـة اإلمـام محمـد بـن          التربـوي  الدبلوم  التي تواجه طالبات   المشكالت
 سعود اإلسالمية

 وفاء بنت إبراهيم الفريح.د

٤١٧ 



 



 

 
 
 

 

تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 من وجهة نظر الدارسين والدارسات

 
 
 
 
 
 
 

 خالد بن محمد الخزّيم. د
  كلية العلوم االجتماعية–قسم المناهج وطرق التدريس 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 يم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريستقو 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين والدارسات

 
 خالد بن محمد الخزيّم. د

  كلية العلوم االجتماعية–قسم المناهج وطرق التدريس 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 
 

 :ملخص البحث 
 برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود              هدفت الدراسة إلى تقويم   

 .اإلسالمية من خالل التعرف على وجهة نظر الدارسين والدارسات

دارســــاً ودارســـة بنــــسبة  ) ١٣٥(دارســــة بمجمـــوع  ) ٨٣(دارســـاً و  ) ٥٢(وتكونـــت عينــــة الدراســـة مــــن   

راســة المــنهج الوصــفي، وكانــت االســتبانه هــي أداة جمــع    واســتخدمت الد. مــن مجتمــع الدراســة ) %٧٩٫٤١(

 .البيانات

 :ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة مايلي

جــاء محــور جــودة طــرق التــدريس فــي الترتيــب األول بــين محــاور األداة، ومحــور المحتــوى التعليمــي فــي  -

داف فـي الترتيـب الثالـث ومحـور         بينـا جـاء محـور األهـ       . الترتيب الثـاني، وهمـا يقعـان فـي المـستوى العـالي            

 .أساليب التقويم في الترتيب الرابع، وهما يقعان في المستوى المتوسط

جاء تقويم أفراد عينة الدراسة لبرنامج ماجستير المناهج وطـرق التـدريس بجامعـة اإلمـام محمـد بـن                  -

 .سعود اإلسالمية في المستوى المتوسط

 .رنامج تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكورتوجد فروق ذات داللة إحصائية في تقويم الب -

نـوع الدراسـة، التخـصص فـي     : (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقـويم البرنـامج تعـزى للمتغيـرات        -

 ).البكالوريوس، المستوى الدراسي
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 :مقدمةال
ولقـد  . تعتبر الدراسات العليا ذات أهمية كبيـرة لتقـدم أي مجتمـع مـن الناحيـة العلميـة        

. ازداد اهتمــام الجامعــات الــسعودية بافتتــاح بــرامج الدراســات العليــا فــي مختلــف الكليــات 

وينطلـق ذلــك االهتمــام مــن ســعي الجامعــات بمـنح الطالــب الــسعودي فرصــة تعلــيم عــالي   

ياجات الوطن من الكفـاءات المتخصـصة ذات المـستويات العلميـة            متخصص بما يلبي احت   

العالية، كما تسهم برامج الدراسات العليا في رفع نسبة المؤهلين للتدريس في المرحلـة              

 .الجامعية وذلك بإعدادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في الجامعات

ــاً       ــا أمــراً هام ــرامج الدراســات العلي ــة مراجعــة وتقــويم ب وفــي إطــار جهــود   . وتعــد عملي

ــا والبحــوث فلقــد عقــدت العديــد مــن        الجامعــات المبذولــة لتحــسين وضــع الدراســات العلي

رسـالة الماجـستير   "المؤتمرات والندوات، فقد نظمت جامعـة الملـك سـعود نـدوة بعنـوان        

هـــ ونــدوة أســاليب تقــويم بــرامج الدراســات العليــا فــي الجامعــات ١٤٠٨فــي عــام " بالجامعـة 

هــ، ونظمـت جامعـة اإلسـكندرية مـؤتمر تطـوير الدراسـات العليـا            ١٤٠٩السعودية في عـام     

م، ونظمت جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية نـدوة      ١٩٩٨والبحث العلمي في عام     

هـــ، ونظمــت جامعــة الملــك فيــصل نــدوة   ١٤٢٧الدراســات العليــا وخطــط التنميــة فــي عــام   

 .هـ١٤٢٧ج العربية في عام الدراسات العليا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخلي

ــا تواجــه عــدداً مــن          ــرامج الدراســات العلي ــى أن ب ــد مــن الدراســات إل وقــد أشــارت العدي

إلـى عـدم كفـاءة بعـض المنـاهج وطـول مـدة              ) هـ١٤٢٧(المعوقات فأشار الباحوث وآخرون   

البرنــــامج وعــــدم كفــــاءة وفعاليــــة عــــدد مــــن أعــــضاء هيئــــة التــــدريس، ويــــذكر الــــشباب 

نه توجد أزمة فلسفية كامنة فـي كثيـر مـن بـرامج الدراسـات العليـا فـي                   أ) هـ١٤٢٧(والبريك

ــي، ويــشير المنيــع    ــيج العرب ــا فــي    ) هـــ١٤٠٩(جامعــات الخل إلــى أن مــساهمة الدراســات العلي

فـي أن طلبـة الدراسـات العليـا فـي           ) هـ١٤٢٨(القطاعات التعليمية منخفضة، ويتفق الزهراني    

ي الدراســة مقارنــة بالجامعــات العالميــة، بينمــا الجامعــات الــسعودية يمــضون وقتــاً طــويالً فــ

إلــى وجــود تــدني فــي مــستويات الطــالب والطالبــات فــي  ) هـــ١٤٢٧(يــشير الــدمنهوري وقاضــي
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إلـى  ) هــ ١٤٠٩(المهارات التحليلية ومنهجيات البحث، وتوصلت دراسة بامشموس ومنـسي        

 .ج إلى تطويراتفاق غالبية أعضاء هيئة التدريس على أن برامج الدراسات العليا تحتا

وتعتبــر بــرامج الدراســات العليــا التربويــة جــزءاً هامــاً مــن بــرامج الدراســات العليــا نظــراً    

لكثــرة البــرامج التربويــة التــي تقــدمها الجامعــات الــسعودية، فعلــى ســبيل المثــال تقــدم           

 أحـد عـشر     -بحـسب الموقـع اإللكترونـي لكليـة التربيـة بالجامعـة           –جامعة الملك سعود    

ياً لدرجة الماجستير، وتقدم جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية سـتة               برنامجاً تربو 

إلـى أن بـرامج الماجـستير التربـوي         ) هــ ١٤٢٧(وتشير دراسة الراجح وكعكـي    . برامج تربوية 

تواجه العديد مـن التحـديات منهـا تزايـد الطلـب االجتمـاعي علـى الدراسـات العليـا، وحاجـة                 

 .دي والبشريتلك البرامج إلى زيادة الدعم الما

ويبرز من بين البرامج التربوية برنامج المناهج وطرق التدريس نظراً لتعـدد التخصـصات          

الفرعية وألنها تشمل أغلب فروع المعرفة فتوجد برامج لطرق تدريس العلوم الـشرعية             

وطــرق تــدريس اللغــة العربيــة وطــرق تــدريس العلــوم االجتماعيــة وطــرق تــدريس العلــوم  

 .ياتوطرق تدريس الرياض

ــرامج وطــالب           ــى بعــض المــشكالت التــي تعــاني منهــا ب وتــشير عــدد مــن الدراســات إل

ــدريس فقــد ذكــر الكثيــري      ــاهج وطــرق الت مــشكالت فــي إعــداد   ) هـــ١٤٢٦(تخصــصات المن

الرسائل وكتابـة الخطـة والدراسـات الـسابقة وطـرق البحـث واإلحـصاء، وتوصـلت دراسـة              

ي يــستخدمها أعــضاء هيئــة التــدريس فــي إلــى ســلبية أســاليب التقــويم التــ) هـــ١٤٢٧(الزعبـي 

أن البرنــامج يركـز علــى  ) هــ ١٤٢٨(برنـامج طـرق تــدريس العلـوم، وأشـارت دراســة الـضلعان     

الجوانب النظرية ويستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب تقويم تقليدية، وأن البرنامج ال            

ى يلبــي طمــوح الطالــب وهنالــك شــعور بعــدم الرضــا عــن مــستوى المقــررات وقــدم محتــو     

 .بعض المقررات
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 :مشكلة الدراسة
نظراً لما أشارت إليه نتائج الدراسات من وجود مـشكالت فـي بـرامج الدراسـات العليـا                  

 .كما تم توضيحه في مقدمة الدراسة

واستجابة لتوصيات المؤتمرات والندوات العلمية التي تمـت اإلشـارة إليهـا، ومـن خـالل                

بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام عمل الباحث في قسم المناهج وطرق التدريس        

محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية ومعرفتـــه بكثـــرة أعـــداد المتقـــدمين والمتقـــدمات ببرنـــامج    

الماجستير فـي القـسم وممارسـته للتـدريس فيـه الحـظ عـدم وجـود تطـوير للبرنـامج منـذ                       

 .إقراره قبل أكثر من عشر سنوات، كما الحظ عدم تحديث مفردات المقررات

 نشأت فكرة الدراسة، وظهرت الحاجة إلى تقويم برنامج ماجستير المنـاهج    ومن هنا 

وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الدارســين    

 .والدارسات

 :أسئلة الدراسة
 :تسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة اآلتية

التدريس بجامعـة اإلمـام   ما مستوى جودة أهداف برنامج ماجستير المناهج وطرق        .١

 محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين والدارسات؟

ما مستوى جودة المحتوى التعليمـي المقـدم فـي برنـامج ماجـستير المنـاهج وطـرق                   .٢

التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الدارســين     

 والدارسات؟

مة في برنامج ماجستير المنـاهج وطـرق        ما مستوى جودة طرق التدريس المستخد      .٣

التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الدارســين     

 والدارسات؟

ما مستوى جودة أسـاليب التقـويم فـي برنـامج ماجـستير المنـاهج وطـرق التـدريس                    .٤

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين والدارسات؟
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 جودة برنامج ماجستير المناهج وطرق التـدريس بجامعـة اإلمـام محمـد        ما مستوى  .٥

 بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين والدارسات؟

هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي مـستوى جـودة برنـامج ماجـستير المنـاهج                     .٦

الجـنس  (وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية تعـزى لمتغيـر            

 ؟) المستوى الدراسي– التخصص في البكالوريوس –دراسة  نوع ال–

 :أهداف الدراسة
ــاهج وطــرق          ــامج ماجــستير المن ــى تقــويم برن تهــدف هــذه الدراســة بــشكل رئــيس إل

التدريس بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية مـن خـالل التعـرف علـى وجهـة نظـر                       

 .الدارسين والدارسات

 :أهمية الدراسة
مج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمـد    الكشف عن واقع برنا    .١

 .بن سعود اإلسالمية

التعرف على جوانـب القـوة وجوانـب الـضعف فـي برنـامج ماجـستير المنـاهج وطـرق            .٢

 .التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 .تقديم تغذية راجعة للمسؤولين في الجامعة عن البرنامج .٣

 .في عمليات تطوير البرنامجقد تساعد هذه الدراسة  .٤

 .قد تفتح هذه الدراسة آفاقاً لدراسات علمية أخرى .٥

 : تقتصر هذه الدراسة على الحدود التالية:حدود الدراسة

برنــامج ماجــستير المنــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام       : الحــدود الموضــوعية  -

ى التعليمـي،   األهـداف، المحتـو   : (محمد بن سعود اإلسالمية، ويشمل الجوانب التالية      

 ).طرق التدريس، أساليب التقويم

الدارسـين والدارسـات فــي مرحلـة المقـررات ببرنـامج الماجــستير      : الحـدود البـشرية   -

 ).الموازي(في نوعيه الصباحي والمسائي 
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ــة  - ــدود المكانيـ ــاض     : الحـ ــة الريـ ــالمية بمدينـ ــعود اإلسـ ــد بـــن سـ ــام محمـ ــة اإلمـ جامعـ

 .بالمملكة العربية السعودية

 .هـ١٤٣٣/١٤٣٤الفصل الدراسي األول للعام الجامعي : نيةالحدود الزما -

 :مصطلحات الدراسة
يقصد بهـا فـي هـذه الدراسـة أنهـا عمليـة منظمـة تهـدف إلـى معرفـة جوانـب                       : تقويم .١

ــدريس بجامعــة          ــاهج وطــرق الت القــوة وجوانــب الــضعف فــي برنــامج ماجــستير المن

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مرحلـــة الدراســـية التـــي تلـــي المرحلـــة الجامعيـــة األولـــى   هـــي ال: مرحلـــة الماجـــستير .٢

 .بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) البكالوريوس(

هـــم جميـــع الطـــالب والطالبـــات المنتظمـــين فـــي دراســـة       : الدارســـين والدارســـات  .٣

 ).الموازي(المقررات سواء في البرنامج الصباحي أو المسائي 

 :اإلطار النظري
 :يالتقويم التربو: أوالً

 :مفهوم التقويم التربوي

يعد التقويم التربوي مـن أهـم المـداخل الحديثـة التـي تعتمـدها المؤسـسات التعليميـة،                   

للتأكد من مدى تحقيقها لألهداف التي وضـعتها لـسير عملهـا، ولتطـوير هـذا العمـل وزيـادة                    

فاعليتــه نحــو األفــضل، وذلــك مــن خــالل اقتــراح الحلــول لجوانــب الــضعف فيهــا وعالجهــا،     

 .تدعيم جوانب القوة في ذلك العملو

". مجهــود مــنظم للحكــم علــى ظــاهرة تعليميــة معينــة: "بأنــه) هـــ١٤٢١(يعرفــه الدوســري

 )٣٤ص(

عملية إصدار أحكام والوصول إلى قرارات بالنسبة إلـى       : "بأنه) م٢٠٠٤(وعرّفه إبراهيم   

علـى ضـوء    قيمة خبرة من الخبرات، من خالل التعرف علـى نـواحي القـوة والـضعف فيهـا، و                 

 )٢١٧ص ".(األهداف التربوية المقبولة، بقصد تحسين عملية التعليم والتعلم
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عمليــة منهجيــة تقــوم علــى أســس علميــة      : "بأنــه) م٢٠٠٨(وعرّفــه صــبري والرافعــي   

تستهدف إصدار الحكـم بدقـة وموضـوعية علـى مـدخالت وعمليـات ومخرجـات أي نظـام                   

كل منها؛ تمهيداً التخاذ قرارات مناسبة      تربوي، ومن ثم تحديد جوانب القوة والقصور في         

 )١٥ص ". (إلصالح ما قد يتم الكشف عنه من نقاط الضعف والقصور

 :عملية تشتمل على ما يلي: "بأنه) م٢٠١٠(وعرّفه الصمادي 

  إعداد المقاييس المناسبة إلعطاء قيمة للشيء أو السمة المراد تقويمها •

م إعدادها للحصول على المعلومات     وضع خطة منهجية الستخدام المقاييس التي ت       •

 .الدقيقة

 .تفسير المعلومات التي جمعها •

 .إصدار األحكام بناء على البيانات التي تم جمعها •

 )١٣٧-١٣٦ص ص ." (توظيف األحكام في اتخاذ القرارات •

عمليـة منظمـة وهادفـة قائمـة علـى          : ومن خالل ما سبق يتضح بأن التقويم التربـوي هـو          

دقـة والموضـوعية، ومـستخدمة أدوات ومعـايير محـددة وعلميـة؛         قواعد وأسـس تتـسم بال     

وذلك لتطوير النظام التربوي أو تحسينه من خالل الكشف عن مواطن الـضعف والقـصور               

 .فيها وعالجها، والكشف عن مواطن القوة وتدعيمها

 :أهمية التقويم في العملية التعليمية

امـة فـي النقـاط التـي ذكرهـا كـل            تتضح أهمية التقويم فـي العمليـة التعليميـة بـصورة ع           

ــن ــارك  : مــ ــي ومبــ ــرون )م١٩٩٣(قاضــ ــشيخ وآخــ ــالم  )م٢٠٠٤(، والــ ــيد وســ ، )م٢٠٠٥(، وســ

 :كالتالي) م٢٠١١(، وهاشم والخليفة )م٢٠٠٨(والحريري 

يحـــسن مـــسار العمليـــة التعليميـــة، حيـــث إنـــه يحـــدد اتجـــاه المدرســـة فـــي تحقيـــق  .١

، كمـا يبـين اتجـاه نمـو المـتعلم        أهدافها، ويحدد ما أنجزته من تقدم في هذا المجـال         

ــى التنويــع فــي           ــه عل ــه، وقدرت ــم فــي أداء عمل ــى مــدى نجــاح المعل ومــداه، باإلضــافة إل
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اســــتخدام طــــرق التــــدريس الفاعلــــة، واألنــــشطة المــــصاحبة، والوســــائل، وأدوات 

 .التقويم المختلفة

يعمل على تقدير مدى فاعلية المحتوى، وطرق التدريس، والوسائل، واألنـشطة فـي              .٢

 .حقيق األهداف التعليميةت

يحفز المتعلم على التعلم عن طريق مساعدته على الوقوف على مـدى نجاحـه فـي                 .٣

 .المواقف التعليمية المختلفة، واكتشاف نقاط الضعف لديه، والعمل على عالجها

ــذاتي، والحكــم علــى األمــور بنفــسه،         .٤ ــدريب المــتعلم علــى التقــويم ال يــساهم فــي ت

 وقدراته، وتقـدير مـدى تحقيقـه ألهدافـه التـي يرسـمها فـي        ومعرفة اتجاهاته، وميوله، 

 .حياته بشكل عام

 .االطمئنان إلى أن الجهات المختصة تقدم الخبرات الالزمة للمتعلمين .٥

ــة؛       .٦ الحــصول علــى معلومــات وإحــصائيات خاصــة بمــدى اإلنجــازات، واألوضــاع الراهن

 .وذلك لرفع التقارير إلى المسؤولين أو أولياء األمور

أهميــة التقــويم فــي العمليــة التعليميــة مــن تقــديم معلومــات ضــرورية مــن خــالل    وتنبــع 

نتائجــه التــي تــوفر معلومــات هامــة لكــل عنــصر مــن عناصــر العمليــة التعليمــة مــن المــتعلم،   

 .والمعلم، والمدرسة، ولكل من له عالقة بالعملية التعليمية

ــاً ــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــا    : ثاني ــامج ماجــستير المن م محمــد بــن ســعود   برن

 :اإلسالمية

أشــار دليــل الدراســات العليــا فــي كليــة العلــوم االجتماعيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن    

 :لتوصيف برنامج الماجستير كاآلتي) هـ١٤٢٩(سعود اإلسالمية

  أهداف البرنامج )أ(

 في ضوء األهداف العامة للدراسات العليا الواردة في المادة األولى من الالئحـة الموحـدة     

 : على النحو اآلتيالبرنامجللدراسات العليا بالجامعات السعودية ، تأتي أهداف 

 .إعداد البحوث والدراسات التربوية وتقويمها من وجهة نظر إسالمية  .١
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خالد بن محمد الخزيّم. د

اإلسهام في تأصيل مجاالت المعرفة التربوية وصـوالً إلـى اسـتخالص منـاهج ونظـم                 .٢

 .تربوية على أسس إسالمية 

ة العلميـــة فـــي مجـــال الدراســـات التربويـــة ليكونـــوا علـــى تزويـــد الدارســـين بالخلفيـــ .٣

 .معرفة تامة بالتربية والمستجدات الحديثة على الصعيدين المحلي والعالمي 

تمكين الدارسين المتميزين من مواصلة الدراسات العليـا التربويـة فـي التخصـصات               .٤

ل وإيجــــاد الحلــــو. التربويــــة ليــــسهموا فــــي مجــــاالت التقــــدم العلمــــي فــــي التربيــــة  

 .لمشكالت التربية ،واإلسهام في تنمية المجتمع وتقدمه 

  : نظام الدراسة)ب( 

 .المناهج وطرق التدريسفي " العالمية "يمنح القسم درجة الماجستير . ١

ــغ عــدد         . ٢ ــذلك يبل يكــون نظــام الدراســة بأســلوب المقــررات والمــشروع البحثــي، وب

 :ي وحدة موزعة على النحو اآلت) ٤٢(الوحدات الدراسية 

  .%٤٣وحدة وتمثل حوالي ) ١٨(متطلبات اإلعداد العام وعددها  -

 . % ٤٣وحدة ، وتمثل حوالي ) ١٨(متطلبات التخصص وعددها  -

 .%١٤وحدات وتمثل حوالي ) ٦(مشروع البحث في التخصص وعدد وحداته  -

يــسري علــى الدارســين جميــع مــواد الئحــة الدراســات العليــا الموحــدة فيمــا يخــص      . ٣

 .ج الماجستيربرنام

  : شروط القبول)ج(

باإلضافة إلى ما جاء في  الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية من              

 :نامجشروط تنظم قبول الطالب ، يشترط القسم في الدارسين المتقدمين لاللتحاق بالبر

يــة أن يكـون المتقــدم حاصــالً علــى شــهادة البكـالوريوس مــن إحــدى الكليــات التربو   .١

 .بتقدير ال يقل عن جيدجداً، أو الحصول على الدبلوم العام في التربية

 .في اختبار القدرات العامة للجامعيين) ٧٠(الحصول على درجة ال تقل عن  .٢

 .اجتياز اختبار القبول التحريري والمقابلة الشخصية .٣
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 :توصيف البرنامج) د(
 عدد الوحدات اسم المقرر رمز المقرر
 المستوى األول

 ٣ التعليم في المملكة العربية السعودية ٦١١ربت
 ٣ التوجيه اإلسالمي للتربية ٦١٢ترب
 ٢ التقويم التربوي ٦١٣ترب
 ١ الثقافة اإلسالمية ٦١٧ثقف

 المستوى الثاني
 ٣ مناهج البحث التربوي ٦٢١ترب
 ٣ اإلحصاء التربوي ٦٠٦نفس
 ٣ استخدام الحاسب اآللي في التعليم ٦٢٣ترب

 الثالثالمستوى 
 ٣ تخطيط المناهج ٧٣١نهج
 ٢ تنظيمات المناهج ٧٣٢نهج
 ٢ تقنيات التعليم ٧٣٣نهج
 ٢ مناهج التعليم العام في المملكة ٧٣٤نهج

 المستوى الرابع
 ٢ االتجاهات الحديثة في المناهج ٧٤١نهج
 ٢ االتجاهات الحديثة في طرق التدريس ٧٤٢نهج
 ٢ تقويم المنهج ٧٤٣نهج
 ٣  البحثحلقة ٧٤٤نهج

 المستوى الخامس
 ٦ مشروع البحث ٧٩٠نهج

 :الدراسات السابقة
قام العديد من الباحثين بعمليات تقويم لبرامج الماجستير من خالل دراسـات علميـة              

 :ومن تلك الدراسات

التي هدفت إلى التعرف علـى أراء أعـضاء هيئـة           ) هـ١٤٠٩(دراسة باشموس وعبدالحليم  

العزيز حول بـرامج الدراسـات العليـا بالجامعـة وتحديـد أوجـه              التدريس بجامعة الملك عبد   

عدم وجـود الكفـاءات الوطنيـة       : القصور فيها واقتراح وسائل عالج، وتوصلت الدراسة إلى       

المؤهلــة والمدربــة، وضــعف اإلمكانــات البحثيــة والمكتبــات، وأن هنالــك اتفــاق بــين غالبيــة   

ــا تحتـــاج إلـــى تطـــوير، وأن طـــالب  أعـــضاء هيئـــة التـــدريس علـــى أن بـــرامج الدراســـات العل  يـ

 .الدراسات العليا ال يتقنون طرق البحث العلمي
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 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

التــي هــدفت إلــى تقــويم الدراســات العليــا بجامعــة الملــك ) هـــ١٤٠٩(وفــي دراســة المنيــع

ســعود مــن خــالل تحليــل بعــض الــسجالت الطالبيــة، توصــلت إلــى أن مــساهمة الدراســات    

ــال     ــا فــي القطاعــات التعليميــة منخفــضة ب رغم مــن وجــود قاعــدة عريــضة للقطاعــات    العلي

 .التعليمية

 التي هدفت إلى تقويم فعالية برنـامج ماجـستير          (Harwood,1989)وفي دراسة هاروود    

فــي تعلــيم الرياضــيات، توصــلت الدراســة إلــى ضــرورة إعــادة تنظــيم برنــامج الماجــستير فــي  

 .تعليم الرياضيات

برنــامج ماجــستير اآلداب فــي إلــى تقــويم ) هـــ١٤١٦(وهــدفت دراســة المقوشــي وآخــرون 

ــى     ــة إلـ ــلت الدراسـ ــدريس، وتوصـ ــرق التـ ــاهج وطـ ــررات    : المنـ ــوى المقـ ــديث محتـ ــة تحـ أهميـ

 .الدراسية، وإضافة مواد جديدة للبرنامج

 إلى تحديد تـصورات العـاملين الطلبـة بـشأن           (Reynolds,1998)وهدفت دراسة رينولدز    

ة بمــساقات الدراســات العليــا،   البــرامج المطروحــة الهادفــة إلــى مقابلــة احتياجــات الطلبــ      

 .وتوصلت إلى أن الطلبة يرون ترابط المساقات وأنها ممتعة

ــرايس   ــة تـ ــا دراسـ ــة      (Trice)أمـ ــي جامعـ ــا فـ ــات العليـ ــويم الدراسـ ــى تقـ ــدفت إلـ ــد هـ  فقـ

أكسفورد، وتوصلت إلـى رضـا الطلبـة عـن أعـضاء هيئـة التـدريس، بينمـا كـان الرضـا ضـعيفاً                        

 .بالنسبة لإلشراف على الرسائل

التـي هـدفت إلـى بنـاء معـايير ينبغـي توافرهـا فـي          ) م٢٠٠٤(في دراسـة خليفـة وأبـو قمـر        و

بـــرامج الماجـــستير تخـــصص منـــاهج وطـــرق تـــدريس، والتعـــرف إلـــى مـــدى مراعـــاة بـــرامج  

الماجستير في الجامعات الفلسطينية لهذه المعايير، توصلت الدراسـة إلـى أن هنالـك رضـا                

ــية والمح    ــة الدراسـ ــن الخطـ ــريجين عـ ــن الخـ ــي     مـ ــشطة التـ ــاليب واألنـ ــي واألسـ ــوى العلمـ تـ

 .يستخدمها المحاضرون وأساليب التقويم

ــامج الماجــستير فــي طــرق      ) هـــ١٤٢٧(وفــي دراســة الزعبــي   ــى تقــويم برن التــي هــدفت إل

تــدريس العلــوم بكليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود حــسب رأي الخــريجين والطــالب،       
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 –اإلشـراف   (امج بشكل عام وللمحـاور      توصلت الدراسة إلى أن هنالك تقييم إيجابي للبرن       
، بينمـا كـان هنالـك       ) الخطة الدراسية والمقـررات    –طرق التدريس والتقنيات المستخدمة     

 .تقييم سلبي لمحور أساليب التقويم التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس

ــ ١٤٢٧(وهــدفت دراســـة الــراجح وكعكـــي   إلـــى تقــويم برنـــامج الماجــستير بقـــسم   ) هـ

نفس فــي كليــات التربيــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية وذلــك مــن خــالل     التربيــة وعلــم الــ 

ــدريس    ( ــة التـ ــضاء هيئـ ــات، أعـ ــررات، الطالبـ ــداف، المقـ ــودة   ) األهـ ــرح لجـ ــصور مقتـ ــع تـ ووضـ

مخرجات البرنامج، وكان من أهم نتـائج هـذه الدراسـة أن برنـامج الماجـستير التربـوي فـي                    

 قـصور عـن مواكبـة التغيـرات الحادثـة          وضعه الحالي ال يحقق األهداف المقررة لـه، وهنالـك         

 .في سوق العمل التربوي

ــ ١٤٢٨(وفــي دراســة الزهرانــي   التــي هــدفت إلــى معرفــة واقــع الدراســات العليــا فــي        ) هـ

الجامعات السعودية والتعرف على أهم المـشكالت التـي تواجههـا، توصـلت الدراسـة إلـى            

 فــي الدراســـة مقارنـــة  أن طلبــة الدراســـات العليــا فـــي الجامعـــات الــسعودية يمـــضون وقتـــاً   

بالجامعــات العالميــة، ومحدوديــة االســتفادة مــن الرســائل العلميــة، كمــا أظهــرت الحاجــة    

 .لتدريب طلبة الدراسات العليا لتوظيف الحاسب في بحوثهم العلمية

التي هـدفت إلـى تقـويم برنـامج ماجـستير طـرق تـدريس              ) هـ١٤٢٨(وفي دراسة الضلعان  

ق التــدريس بكليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود مــن الرياضــيات فــي قــسم المنــاهج وطــر

ــة         ــررات والخطـ ــودة المقـ ــى جـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــريجين، توصـ ــين والخـ ــر الدارسـ ــة نظـ وجهـ

الدراسـية، بينمـا أسـاليب التقـويم واسـتخدام التقنيـات غيـر جيـدة، وكـان رضـا الخــريجين           

 .عن البرنامج بشكل عام متوسطاً

ويم برامج الدراسات العليـا فـي جامعـة         إلى تق ) م٢٠٠٧(وهدفت دراسة مظلوم وخلف   

القادسية من وجهـة نظـر الطلبـة، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية                 

 .تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور
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التـي هـدفت إلـى دراسـة واقـع بـرامج الدراسـات العليـا فـي                  ) هـ١٤٢٩(وفي دراسة الحربي  

 نظـر طلبـة الدراسـات العليـا وأعـضاء هيئـة       كلية التربية بجامعة الملـك سـعود مـن وجهـة          

 .التدريس، وتوصلت إلى أن واقع تلك البرامج كان متوسطاً

إلــى تقــويم برنــامج الدراســات العليــا     ) م٢٠١١(وهــدفت دراســة عيــسى وأبــو المعــاطي    

بكلية التربية جامعة الطائف من وجهتي نظر أعـضاء هيئـة التـدريس وطلبـة               ) الماجستير(

ــا، و  ــى وجــود جوانــب قــصور فــي األهــداف والمقــررات        الدراســات العلي توصــلت الدراســة إل

ــاليب التقـــويم، ولـــم توجـــد فـــروق بـــين الطـــالب      ــتراتيجيات التعلـــيم وأسـ والمحتـــوى واسـ

 .والطالبات

 :التعليق على الدراسات السابقة
تناولــت الدراســات الــسابقة مجموعــة مــن العناصــر التــي تهــتم بتقــويم وتطــوير بــرامج   

 .األهداف والمقررات والبيئة التعليمية واإلشراف األكاديمي: مثلالدراسات العليا 

وتنوعــت أهــداف تلــك الدراســات ومجتمعهــا فــبعض تلــك الدراســات تناولــت تقــويم     

البـــرامج فـــي جامعتنـــا المحليـــة مثـــل جامعـــة الملـــك عبـــدالعزيز وجامعـــة الملـــك ســـعود    

ناولـت بعـض الجامعــات   وجامعـة الطـائف وكليـات التربيــة للبنـات، بينمـا تناولـت دراســات ت      

 .العربية مثل الجامعات الفلسطينية، وتناولت دراسات أخرى جامعات أجنبية

كما تباينت الدراسات في الفئة المستهدفة بالدراسة فبعض تلك استهدفت أعـضاء            

هيئــة التــدريس، ودراســات أخــرى اســتهدفت الطــالب والطالبــات، وقليــل منهــا اســتهدف      

 .الخريجين

 :ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه االتفاق واال
اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الــسابقة فــي أنهــا تبحــث فــي تقــويم بــرامج           

 .الدراسات العليا، وفي استخدام االستبانة أداة للدراسة

ــامج ماجـــستير المنـــاهج وطـــرق      ــا الدراســـة الوحيـــدة التـــي تناولـــت برنـ واختلفـــت بأنهـ

 .مام محمد بن سعود اإلسالميةالتدريس بجامعة اإل
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واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة، وبنـاء       

 .األدوات، وفي تفسير النتائج

 :منهج الدراسة
ــدات        ــه عبيــ ــذي عرفــ ــفي الــ ــنهج الوصــ ــة المــ ــة الحاليــ ــي الدراســ ــتخدم الباحــــث فــ اســ

ع البيانات عنهـا فقـط، بـل يتعـداه          بأنه ال يقتصر على وصف الظاهرة وجم      ) م١٩٩٢(وآخرون

ــى          ــؤدي ذلــك إل ــاً، بحيــث ي ــاً وكيفي ــر عنهــا كمي ــى تــصنيف المعلومــات وتنظيمهــا والتعبي إل

 .الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة مع غيرها من الظواهر

ويــرى الباحــث أن المــنهج الوصــفي هــو األكثــر مناســبة ألهــداف الدراســة وذلــك لحاجــة  

 .فراد مجتمع الدراسةالدراسة الستجواب كل أ

 :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الدارسين والدارسات بمرحلة المقررات في برنامج           

ماجــستير المنــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بنوعيــه    

) ١٧٠(دارســة بمجمــوع   ) ٩٩(دارســاً و  ) ٧١(وبلــغ عــددهم  ) المــوازي (الــصباحي والمــسائي  

 .دارساً ودارسة

 :عينة الدراسة
) ١٣٥(تــم توزيــع أداة الدراســة علــى جميــع أفــراد مجتمــع الدراســة وقــد عــاد للباحــث        

 .من العدد الكلي لمجتمع الدراسة) %٧٩٫٤١(استبانه بنسبة 

 :وتوضح الجداول اآلتية أهم خصائص عينة الدراسة

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمستوى الدراسي): ١(جدول
 النسبة العدد المستوى
 %١٩٫٢٦ ٢٦ األول
 %٥٥٫٥٦ ٧٥ الثاني
 %٢٥٫١٨ ٣٤ الثالث
 %١٠٠ ١٣٥ المجموع
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تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للجنس): ٢(جدول
 النسبة العدد الجنس
 %٣٨٫٥٢ ٥٢ الدارسين
 %٦١٫٤٨ ٨٣ الدارسات
 %١٠٠ ١٣٥ المجموع

 

 اً لنوع الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق): ٣(جدول
 النسبة العدد التخصص
 %٤٤٫٤٤ ٦٠ صباحي

 %٥٥٫٥٦ ٧٥ )موازي(مسائي 
 %١٠٠ ١٣٥ المجموع

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لتخصص البكالوريوس): ٤(جدول
 النسبة العدد التخصص
 %٤٥٫٩٣ ٦٢ علمي
 %٥٤٫٠٧ ٧٣ أدبي

 %١٠٠ ١٣٥ المجموع

 :أداة الدراسة
ــتبان   ــصميم اسـ ــم تـ ــامج      تـ ــات ببرنـ ــين والدارسـ ــى الدارسـ ــة إلـ ــة موجهـ ــذه الدراسـ ه لهـ

 .ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

وقد أفاد الباحث عند إعـداد هـذه االسـتبانه مـن بعـض الدراسـات الـسابقة ومـن اإلطـار                   

 .النظري للدراسة

 .جابة عن فقرات االستبانه الخماسي لإل(Likert)وقد تم استخدام مقياس ليكرت 

 :صدق األداة
للتأكد من صدق األداة تـم عرضـها فـي صـورتها األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين             

محكمـاً لتحكيمهـا والتأكـد مـن        ) ١٣(المتخصصين في المناهج وطـرق التـدريس وعـددهم          

 .مناسبة الفقرات للغرض الذي وضعت من أجله ومدى مناسبتها للمحور
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حوظــات المحكمــين تــم حــذف بعــض الفقــرات وتعــديل صــياغة بعــضها وبنــاءً علــى مل

وإضافة فقرات جديدة، ثم قـام الباحـث بـصياغة االسـتبانه بـشكلها النهـائي وقـد تكونـت            

 :مما يلي

 .بيانات عامة .١

مستوى جـودة األهـداف التعليميـة للبرنـامج والمقـررات ويتكـون مـن               : المحور األول  .٢

 .فقرة) ١٤(

 .فقرة) ١٨(ودة المحتوى التعليمي للمقررات ويتكون من مستوى ج: المحور الثاني .٣

 .فقرة) ١١(مستوى جودة طرق التدريس ويتكون من : المحور الثالث .٤

 .فقرة) ١٤(مستوى جودة أساليب التقويم ويتكون من : المحور الرابع .٥

ولتـــسهيل توزيـــع إجابـــات أفـــرا عينـــة الدراســـة وفـــق المتوســـط الحـــسابي لمقيـــاس    

 : الباحث باعتماد التوزيع اآلتي قام(Likert)ليكرت 

 توزيع إجابات عينة الدراسة): ٥(جدول

 (Likert) وفق المتوسط الحسابي لمقياس ليكرت 
 المدى الخيار

 ١٫٨٠ – ١ غير موافق
 ٢٫٦٠ – ١٫٨أكبر من  موافق بدرجة ضعيفة
 ٣٫٤٠– ٢٫٦٠أكبر من  موافق بدرجة متوسطة
 ٤٫٢٠-٣٫٤٠أكبر من  موافق بدرجة عالية

 ٥ -٤٫٢٠أكبر من  موافق بدرجة عالية جدا

 :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
 بين SPSS باستخدام برنامج    (Pearson)قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون       

 :كل محور من محاور األداة مع المجموع الكلي لألداة وكانت كاآلتي

 جموع الكلي لألداةمعامل ارتباط بيرسون بين كل محور مع الم): ٦(جدول
 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور
 ٠٫٠١ ٠٫٨٩ األول
 ٠٫٠١ ٠٫٩٣ الثاني
 ٠٫٠١ ٠٫٨٨ الثالث
 ٠٫٠١ ٠٫٧٨ الرابع
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ممـا يعطـي داللـة      ) ٠٫٠١(وهذا يعني أن مستوى الداللة لمعامل االرتباط دال عند مستوى           

 .بالتماسك واالتساق الداخلي لمحاور االستبانه

 :اة الدراسةثبات أد
 للتأكــد مــن ثبــات االســتبانه بلــغ   (Alpha-Chronbach)بحــساب معامــل ألفــا كرونبــاخ  

 .وهو معامل ثبات عالي جداً) ٠٫٩٧(

 :إجراءات الدراسة
 :قام الباحث باإلجراءات اآلتية

مراجعة األطر النظرية واألدبيات التربوية والدراسـات الـسابقة التـي تناولـت موضـوع         .١

 .الدراسة

 .ببناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها وثباتهاالقيام  .٢

الحصول على أعداد الدارسـين والدارسـات فـي برنـامج الماجـستير مـن خـالل زيـارة                     .٣

 .مكتب الدراسات العليا بقسم المناهج وطرق التدريس

التنسيق مـع سـعادة رئـيس قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس لتطبيـق أداة الدراسـة                     .٤

 .هـ١٤٣٣/١٤٣٤ام الجامعي في الفصل الدراسي األول للع

حصر االستبانات وإدخال البيانات في الحاسب اآللي عن طريق الباحـث واسـتخراج           .٥

 .النتائج

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة
ــامج اإلحـــصائي     ــتخدام البرنـ ــا باسـ ــز البيانـــات وتحليلهـ ــد SPSSقـــام الباحـــث بترميـ  وقـ

 :استخدم األساليب اإلحصائية اآلتية

 توسطات الحسابية واالنحراف المعياري التكرارات والم-

  معامل ألفا كرونباخ- معامل ارتباط بيرسون-

  تحليل التباين-)ت( اختبار -
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 :تحليل النتائج ومناقشتها
 مـا مـستوى جـودة أهـداف برنـامج ماجـستير المنـاهج وطـرق التـدريس                  :السؤال األول 

 ين والدارسات؟بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارس

لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث بحـــساب التكـــرارات والمتوســـط الحـــسابي 

واالنحــراف المعيــاري والمــستوى التقــويمي والرتبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المحــور األول      

 :لالستبانة، وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

والمستوى التقويمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ): ٧(جدول

 لكل فقرات المحور األول

 الفقرات الرقم
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 ٢ عالي ٠٫٩٧ ٣٫٦١ ٤٨٨ .األهداف محددة ١
 ٣ عالي ١٫٠١ ٣٫٥٣ ٤٧٦ .األهداف واضحة ٢
 ١٤متوسط ١٫٠٧ ٢٫٨٥ ٣٨٥ .األهداف متجددة ٣
 ٤متوسط ١٫١ ٣٫٣٨ ٤٥٦ .داف واقعيةاأله ٤
 ٦متوسط ١٫٠٤ ٣٫٣٠ ٤٤٥ .تراعي األهداف حاجات المتعلمين ٥
تراعي األهداف الفروق الفردية بين  ٦

 ١٢متوسط ١٫٠٧ ٣٫٠٥ ٤١٢ .المتعلمين

 ٥متوسط ٠٫٩٦ ٣٫٣٣ ٤٤٩ .األهداف يمكن قياسها ٧
 ١٠متوسط ١٫٢٩ ٣٫١٣ ٤٢٢ .األهداف معلنة للمتعلم ٨
األهداف شاملة للجوانب المعرفية  ٩

 ٩متوسط ١٫١١ ٣٫١٣ ٤٢٣ والوجدانية والمهارية

 ١١متوسط ١٫٠٢ ٣٫١٢ ٤٢١ .تراعي األهداف متطلبات العصر ١٠
تتناسب األهداف مع الوقت  ١١

 ٨متوسط ١٫٠٥ ٣٫٢٠ ٤٣٢ .المخصص لها

تراعي األهداف التوازن بين الجوانب  ١٢
 ١٣متوسط ١٫٠٩ ٣٫٠٤ ٤١١ .النظرية والتطبيقية

ترتبط األهداف بسياسة التعليم في  ١٣
 ١ عالي ١٫٠٦ ٣٫٨٠ ٥١٣ .المملكة العربية السعودية

تلبي األهداف احتياجات المجتمع  ١٤
 ٦متوسط ١٫٠٢ ٣٫٣٠ ٤٤٥ .ومتطلبات التنمية

 متوسط ١١٫١١ ٣٫٢٦ ٦١٧٨ المحور ككل
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 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

ول استجابة من قبـل أفـراد عينـة     يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرات المحور األ        

ترتبط األهداف بسياسة التعليم فـي المملكـة العربيـة الـسعودية، األهـداف            : (الدراسة هي 

األهــداف متجــددة،  : (بينمــا كانــت أقــل الفقــرات اســتجابة هــي   ) محــددة، األهــداف واضــحة 

ق الفرديـة   تراعي األهداف التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقيـة، تراعـي األهـداف الفـرو             

 ).بين المتعلمين

كمـــا يتـــضح مـــن الجـــدول أيـــضاً أن تقـــويم الدارســـين والدارســـات لهـــذا المحـــور كـــان  

 .وهو يقع في المستوى المتوسط) ٣٫٢٦(بمتوسط 

 مــا مــستوى جــودة المحتــوى التعليمــي المقــدم فــي برنــامج ماجــستير  :الــسؤال الثــاني

ــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود        ــاهج وطــرق الت اإلســالمية مــن وجهــة نظــر    المن

 الدارسين والدارسات؟

لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث بحـــساب التكـــرارات والمتوســـط الحـــسابي 

واالنحــراف المعيــاري والمــستوى التقــويمي والرتبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المحــور الثــاني    

 :لالستبانة، وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

االنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى التقويمي المتوسطات الحسابية و): ٨(جدول

 لكل فقرات المحور الثاني

 الفقرات الرقم
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يراعي المحتوى التعليمي أهداف  ١
 ٣ عالي ٠٫٩١ ٣٫٦٧ ٤٩٥ .المقرر

 ١٣متوسط ٠٫٩٢ ٣٫٢٤ ٤٣٧ .نيراعي الفروق الفردية بين المتعلمي ٢
 ١٦متوسط ١٫٠٧ ٣٫٠٩ ٤١٧ .المحتوى يتسم بالحداثة ٣
 ١٤متوسط ١٫٠٨ ٣٫١٩ ٤٣٠ .المحتوى يتسم بالمرونة ٤
يساعد المحتوى على طرح قضايا  ٥

 ١٧متوسط ٠٫٩٩ ٣٫٠٥ ٤١٢ .عالمية في التخصص

 ١١متوسط ٠٫٩٦ ٣٫٣٦ ٤٥٤يساعد المحتوى على طرح قضايا  ٦
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 .محلية في التخصص
يساعد المحتوى على استخدام  ٧

 ٤ عالي ١٫٠٦ ٣٫٦٣ ٤٩٠ .وسائل التقنية في التدريس

يساعد المحتوى في اإلعداد بمجال  ٨
 ٦ عالي ١٫٠٤ ٣٫٥٢ ٤٧٥ .التخصص

يساعد المحتوى في تنمية مهارات  ٩
 ٩ عالي ١ ٣٫٤٣ ٤٦٣ .التفكير

يسهم المحتوى في تنمية مهارات  ١٠
 ١ عالي ٠٫٨٥ ٣٫٩٦ ٥٣٤ .البحث العلمي

 ٥ عالي ١٫٠٤ ٣٫٥٦ ٤٨٠ .يحيل المحتوى إلى مراجع حديثة ١١
يربط المحتوى بين الجانب النظري  ١٢

 ١٢متوسط ١٫٠٥ ٣٫٣٣ ٤٤٩ .والممارسات التطبيقية

 ١٨متوسط ١٫٢٣ ٢٫٩٩ ٤٠٣ .يخلو محتوى المقررات من التكرار ١٣
يتناسب المحتوى مع الفترة الزمنية  ١٤

 ١٠ عالي ١٫٠٥ ٣٫٤٢ ٤٦٢ .خصصة لتدريسهالم

 ٨ عالي ٠٫٩٠ ٣٫٤٤ ٤٦٥ .يلبي المحتوى حاجات المتعلمين ١٥
يوجد تناسق بين محتوى المقرر  ١٦

 ٢ عالي ٠٫٩٠ ٣٫٨٤ ٥١٩ .واسم المقرر

يوظف المحتوى نتائج وتوصيات  ١٧
 ١٥متوسط ١٫٠٢ ٣٫١٦ ٤٢٦ .الدراسات العلمية في التخصص

 ٦ عالي ٠٫٩٩ ٣٫٥٢ ٤٧٥ . العلمية للمحتوىتتنوع المصادر ١٨
  عالي ١٢٫٨١ ٣٫٤١ ٨٢٨٦ المحور ككل

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرات المحور الثاني استجابة من قبل أفـراد عينـة                

ــين        : (الدراســة هــي  ــة مهــارات البحــث العلمــي، يوجــد تناســق ب ــوى فــي تنمي يــسهم المحت

بينمـا كانـت أقـل      ) حتـوى التعليمـي أهـداف المقـرر       محتوى المقرر واسم المقـرر، يراعـي الم       

يخلو محتوى المقـررات مـن التكـرار، يـساعد المحتـوى علـى طـرح                : (الفقرات استجابة هي  

 ).قضايا عالمية في التخصص، المحتوى يتسم بالحداثة

كمـــا يتـــضح مـــن الجـــدول أيـــضاً أن تقـــويم الدارســـين والدارســـات لهـــذا المحـــور كـــان  

 . في المستوى العاليوهو يقع) ٣٫٤١(بمتوسط 



 

 
٣٨ 

تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

 ما مستوى جـودة طـرق التـدريس المـستخدمة فـي برنـامج ماجـستير        :السؤال الثالث 
ــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر           ــاهج وطــرق الت المن

 الدارسين والدارسات؟
لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث بحـــساب التكـــرارات والمتوســـط الحـــسابي 

لمعيــاري والمــستوى التقــويمي والرتبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المحــور الثالــث  واالنحــراف ا
 :لالستبانة، وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى التقويمي ): ٩(جدول

 لكل فقرات المحور الثالث

 الفقرات الرقم
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تتناسب طرق التدريس المستخدمة  ١
 ٧متوسط ١٫٠١ ٣٫٢٧ ٤٤٢ .مع أهداف المقرر

تراعي طرق التدريس المستخدمة  ٢
 ١٠متوسط ١٫٠٣ ٣٫١٥ ٤٢٥ .الفروق الفردية

تتنوع طرق التدريس المستخدمة في  ٣
 ٩متوسط ١٫٠٥ ٣٫١٦ ٤٢٦ .البرنامج

رق التدريس المستخدمة تنمي ط ٤
 ٧متوسط ١٫٠٣ ٣٫٢٧ ٤٤٢ .مهارات التفكير

تنمي طرق التدريس المستخدمة  ٥
 ٥ عالي ٠٫٩٥ ٣٫٧٠ ٤٩٩ .مهارات البحث العلمي

تنمي طرق التدريس المستخدمة  ٦
 ٣ عالي ٠٫٩٥ ٣٫٩٠ ٥٢٧ .مهارات التعلم الذاتي

تتيح طرق التدريس فرص العمل  ٧
 ٢ عالي ٠٫٩٣ ٤٫١٤ ٥٥٩ .الجماعي والفردي

تهتم طرق التدريس المستخدمة  ٨
بمشاركة الطالب في العملية 

 .التعليمية
عالي  ٠٫٩١ ٤٫٢١ ٥٦٩

 ١ جداً

تفعل طرق التدريس المستخدمة دور  ٩
 ٤ عالي ١٫١ ٣٫٧٥ ٥٠٦ .التقنية في التدريس

استخدام برامج التعليم اإللكتروني  ١٠
 ١١متوسط ١٫٢٩ ٣٫١٣ ٤٢٢ .في التدريس

الطرق المستخدمة تناسب مرحلة  ١١
 ٦ عالي ١٫١٥ ٣٫٥٣ ٤٧٦ .الدراسات العليا

  عالي ٨٫٦٧ ٣٫٥٦ ٥٢٩٣ المحور ككل



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٩

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرات المحور الثالث استجابة من قبل أفراد عينـة   

تهتم طرق التدريس المستخدمة بمشاركة الطالب في العمليـة التعليميـة،         : (الدراسة هي 

تتــيح طــرق التــدريس فــرص العمــل الجمــاعي والفــردي، تنمــي طــرق التــدريس المــستخدمة 

اسـتخدام بـرامج التعلـيم      : (بينما كانت أقل الفقرات استجابة هـي      ) مهارات التعلم الذاتي  

اإللكتروني في التدريس، تراعي طرق التدريس المـستخدمة الفـروق الفرديـة، تتنـوع طـرق             

 ).جالتدريس المستخدمة في البرنام

كمـــا يتـــضح مـــن الجـــدول أيـــضاً أن تقـــويم الدارســـين والدارســـات لهـــذا المحـــور كـــان  

 .وهو يقع في المستوى العالي) ٣٫٥٦(بمتوسط 

 مــا مــستوى جــودة أســاليب التقــويم فــي برنــامج ماجــستير المنــاهج    :الــسؤال الرابــع

وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن وجهــة نظــر الدارســين    

 الدارسات؟و

لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث بحـــساب التكـــرارات والمتوســـط الحـــسابي 

واالنحــراف المعيــاري والمــستوى التقــويمي والرتبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المحــور الرابــع   

 :لالستبانة، وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

لمستوى التقويمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة وا): ١٠(جدول

 لكل فقرات المحور الرابع
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 ٢متوسط ٠٫٩٠ ٣٫٣٢ ٤٤٨ .تراعي أساليب التقويم أهداف المقرر ١
تراعي أساليب التقويم الفروق  ٢

 ٧متوسط ٠٫٩٧ ٣٫٠٢ ٤٠٨ .الفردية

 ٣متوسط ١ ٣٫٣٠ ٤٤٦ .ية التقويم مستمرةعمل ٣
 ١٢متوسط ١٫٢٤ ٢٫٦٣ ٣٥٥ .استخدام ملف اإلنجاز ٤
 ١٤ ضعيف ١٫٠٧ ٢٫٢٤ ٣٠٢ .استخدام التقويم اإللكتروني ٥
يقوم التقويم على الحفظ  ٦

 ١ عالي ١٫١ ٣٫٧٨ ٥١٠ .واالستذكار



 

 
٤٠ 

تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

 الفقرات الرقم
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 ٨متوسط ١٫٠٤ ٣ ٤٠٥ .تقديم تغذية راجعة للمتعلمين ٧
 أساليب التقويم مع الوقت تتناسب ٨

 ٥متوسط ٠٫٩٤ ٣٫١٤ ٤٢٤ .المخصص لها

 ٦متوسط ٠٫٩٥ ٣٫٠٦ ٤١٣ .يعطي التقويم نتائج صادقة ٩
 ٨متوسط ٠٫٩٢ ٣ ٤٠٥ .التقويم موضوعي ١٠
يعطي التقويم نتائج ثابتة عند  ١١

 ١٠متوسط ٠٫٩٦ ٢٫٩٨ ٤٠٣ .تكراره

 ١٣ ضعيف ١٫١٦ ٢٫٥٦ ٣٤٦ .توظيف أساليب التقويم الذاتي ١٢
 ١١متوسط ١٫١٥ ٢٫٨١ ٣٨٠ .توظيف أساليب التقويم التعاوني ١٣
تتوزع الدرجات بتوازن على تكليفات  ١٤

 ٤متوسط ١٫١٥ ٣٫١٩ ٤٣٠ .المقرر

 متوسط ٨٫٨٣ ٣ ٥٦٧٥ المحور ككل

يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرات المحور الرابع استجابة من قبل أفراد عينـة               

يقــوم التقــويم علــى الحفــظ واالســتذكار، تراعــي أســاليب التقــويم أهــداف    (:الدراســة هــي

اســتخدام : (بينمــا كانــت أقــل الفقــرات اســتجابة هــي   ) المقــرر، عمليــة التقــويم مــستمرة  

 ).التقويم اإللكتروني ، توظيف أساليب التقويم الذاتي، استخدام ملف اإلنجاز

دارســـات لهـــذا المحـــور كـــان كمـــا يتـــضح مـــن الجـــدول أيـــضاً أن تقـــويم الدارســـين وال

 .وهو يقع في المستوى المتوسط) ٣(بمتوسط 

ــسؤال الخــامس  ــاهج وطــرق التــدريس      :ال ــامج ماجــستير المن  مــا مــستوى جــودة برن

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين والدارسات؟

حـــسابي لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث بحـــساب التكـــرارات والمتوســـط ال

ــألداة        واالنحــراف المعيــاري والمــستوى التقــويمي والرتبــة لكــل محــور مــن محــاور األداة ول

 :ككل، وتتضح النتائج في الجدول اآلتي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والمستوى التقويمي ): ١١(جدول

 لكل محور ولألداة ككل

 المحور الرقم
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 ٣متوسط ١١٫١١ ٣٫٢٦ ٦١٧٨ األول ١
 ٢ عالي ١٢٫٨١ ٣٫٤١ ٨٢٨٦ الثاني ٢
 ١ عالي ٨٫٦٧ ٣٫٥٦ ٥٢٩٣ الثالث ٣
 ٤متوسط ٨٫٨٣ ٣ ٥٦٧٥ الرابع ٤
 متوسط ٣٦٫٣٢ ٣٫٣١ ٢٥٤٣٢ األداة ككل ٥

جـاء فـي الترتيـب األول بـين         يتضح من الجدول السابق أن محور جودة طـرق التـدريس            

محاور األداة، ومحور المحتوى التعليمي جاء في الترتيب الثاني، وقد كان تقويم أفراد عينة 

 .الدراسة لهما يقع في المستوى العالي

بينمــا جــاء محــور األهــداف فــي الترتيــب الثالــث، ومحــور أســاليب التقــويم فــي الترتيــب      

راسة لهما يقع في المستوى المتوسط، وتتفـق هـذه          الرابع، وقد كان تقويم أفراد عينة الد      

حيث كانت أساليب التقويم نقطـة   ) ـه١٤٢٨(ودراسة الضلعان ) ـه١٤٢٧(مع دراسة الزعبي  

 .ضعف في برامج الماجستير

بينمــا جــاء تقــويم أفــراد عينــة الدراســة لبرنــامج ماجــستير المنــاهج وطــرق التــدريس       

وهـــو يقـــع فـــي المـــستوى ) ٣٫٣١(وســـط بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية بمت 

 .المتوسط

ودراســة هــاروود   ) ـهــ ١٤٠٩(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة باشــموس وعبــدالحليم      

(Harwood,1989)   ـه١٤٢٧(ودراسة الراجح وكعكي  ) ـه١٤١٦( ودراسة المقوشي وآخرون (

 .في وجود ضعف في برامج الدراسات العليا وحاجتها للتطوير) ـه١٤٢٩(ودراسة الحربي

 هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مــستوى جــودة برنــامج     :لــسؤال الــسادسا

ــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية تعــزى         ماجــستير المن

 ؟) المستوى الدراسي– التخصص في البكالوريوس – نوع الدراسة –الجنس (لمتغير 



 

 
٤٢ 

تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

 :وفقاً لمتغير الجنس: أوالً

ومستوى الداللـة وفقـاً لمتغيـر    ) ت(ل قام الباحث بحساب قيمة     لإلجابة عن هذا السؤا   

 :الجنس وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

 وداللة الفروق وفقاً لمتغير الجنس) ت(اختبار ): ١٢(جدول

االنحراف   المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 ت المعياري
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 ٣٦٫٣٣ ١٩٩٫١٢ ٥٢ الدارسين
 ٠٫٠١ ٢٫٧٩ ٣٤٫٨٧ ١٨١٫٦٦ ٨٣ اتالدارس

، )٠٫٠١(وهي دالة إحصائياً عند مستوى ) ٢٫٧٩=ت(ويالحظ من الجدول السابق أن قيمة  

ممــا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الدارســين والدارســات فــي تقــويمهم  

لبرنــامج ماجــستير المنــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  

 .ح الدارسينوذلك لصال

وهذا يعني أن رضا الدارسين عـن جـودة البرنـامج أعلـى مـن رضـا الدارسـات، وقـد يعـزى                      

ذلــك إلــى اخــتالف مــن يقــوم بالتــدريس للجنــسين حيــث يتــولى تــدريس الدارســين أعــضاء   

هيئة التدريس، بينما يتولى تدريس الدارسات في الغالب عـضوات هيئـة التـدريس وهـذا قـد                  

آليــة تنفيــذ البرنــامج وطريقــة التعامــل ممــا أدى لوجــود الفــرق بــين  يــؤدي إلــى اخــتالفهم فــي 

فـي وجـود   ) م٢٠٠٧(الدارسين والدارسات، وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة مظلـوم وخلـف          

 .اختالف بين الطالب والطالبات لصالح الطالب

 :وفقاً لمتغير نوع الدراسة: ثانياً

ومستوى الداللـة وفقـاً لمتغيـر    ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب قيمة        

 :نوع الدراسة وتتضح النتائج في الجدول اآلتي
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 وداللة الفروق وفقاً لمتغير نوع الدراسة) ت(اختبار ): ١٣(دول

االنحراف   المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 ت المعياري

اللة
الد

وى 
ست
م

 

 ٣٧٫٨ ١٨٢٫٣٢ ٦٠ صباحي
 ٣٤٫٥٧ ١٩٣٫٢٤ ٧٥ مسائي

-
١٫٧٥ 

غير 
 دالة

وهي غير دالة إحصائياً، مما يدل على  ) ١٫٧٥-=ت(ويالحظ من الجدول السابق أن قيمة       

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين الدارسـين والدارسـات فـي البرنـامج الـصباحي أو              

فــي تقــويمهم لبرنــامج ماجــستير المنــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة      ) المــوازي(المــسائي 

 .الميةاإلمام محمد بن سعود اإلس

) المــوازي(وقـد يعـزى ذلــك إلـى التـشابه الكبيــر فـي تنفيـذ البرنــامج الـصباحي والمـسائي         

حيـــث لهمـــا نفـــس األهـــداف والخطـــة ويتـــولى التـــدريس فـــي البرنـــامجين نفـــس األعـــضاء   

 .والعضوات

 :وفقاً لمتغير تخصص البكالوريوس: ثالثاً

 الداللـة وفقـاً لمتغيـر    ومستوى) ت(لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب قيمة        

 :تخصص البكالوريوس وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

 وداللة الفروق وفقاً لمتغير الجنس) ت(اختبار ): ١٤(جدول

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 ت المعياري

اللة
الد

وى 
ست
م

 

 ٣٣٫٠٦ ١٩٢٫٢٩ ٦٢ علمي
غير  ١٫١٥ ٣٨٫٧٩ ١٨٥٫٠٧ ٧٣ أدبي

 دالة

وهـي غيـر دالـة إحـصائياً، ممـا يـدل علـى         ) ١٫١٥=ت( من الجدول السابق أن قيمـة        ويالحظ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدارسين والدارسات في البرنامج تعـزى لمتغيـر              

تخصص البكالوريوس في تقويمهم لبرنامج ماجستير المنـاهج وطـرق التـدريس بجامعـة              

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

يعزى ذلك إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن مقـررات البرنـامج هـي مـواد عامـة ال تـرتبط                   وقد  

بتخــصص معــين، بينمــا قــد يظهــر أثــر التخــصص فــي البكــالوريوس عنــد البــدء فــي البحــث      

 .التكميلي

 :وفقاً لمتغير المستوى الدراسي: رابعاً

فقـاً لمتغيـر   ومستوى الداللـة و ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب قيمة        

 :المستوى الدراسي وتتضح النتائج في الجدول اآلتي

 اختبار تحليل التباين وداللة الفروق وفقاً لمتغير المستوى الدراسي): ١٥(جدول
مجموع  مصدر التباين المحور

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

بين 
 المجموعات

٢٢٩٩٫٩ ٢ ٤٥٩٩٫٧٩ 
المستوى 
داخل  الدراسي

 المجموعات
 غير دالة ١٫٧٦ ١٣٠٤٫٢٣ ١٣٢ ١٧٢١٥٨٫١٨

يوضــح الجــدول الــسابق إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي تقــويم برنــامج  

ــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية تعــزى         ماجــستير المن

 .لمتغير المستوى الدراسي

لفــروق إلــى أن طبيعــة البرنــامج متــشابهة، وطــرق  وقــد يعــود الــسبب فــي عــدم وجــود ا 

التـــدريس والوســـائل التعليميـــة وأســـاليب التقـــويم المـــستخدمة فـــي كـــل المـــستويات         

 .متشابهة أيضاً

 :ملخص النتائج
جـــاء محـــور جـــودة طـــرق التـــدريس فـــي الترتيـــب األول بـــين محـــاور األداة، ومحـــور   .١

 أفراد عينة الدراسة لهما يقع      المحتوى التعليمي في الترتيب الثاني، وقد كان تقويم       

 .في المستوى العالي

جاء محور األهداف في الترتيب الثالث، ومحور أساليب التقويم فـي الترتيـب الرابـع،                .٢

 .وقد كان تقويم أفراد عينة الدراسة لهما يقع في المستوى المتوسط
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جـــاء تقـــويم أفـــراد عينـــة الدراســـة لبرنـــامج ماجـــستير المنـــاهج وطـــرق التـــدريس     .٣

وهو يقـع فـي المـستوى       ) ٣٫٣١(عة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بمتوسط        بجام

 .المتوسط

بـين الدارسـين والدارسـات فـي        ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           .٤

تقــويمهم لبرنــامج ماجــستير المنــاهج وطــرق التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن    

 .سعود اإلسالمية وذلك لصالح الدارسين

 فروق ذات داللة إحصائية في تقويم أفراد عينة الدراسة لبرنـامج ماجـستير    ال توجد  .٥

ــالمية تعـــزى          ــعود اإلسـ ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــدريس بجامعـ ــرق التـ ــاهج وطـ المنـ

 )نوع الدراسة، تخصص البكالوريوس، المستوى الدراسي: (للمتغيرات اآلتية

 :التوصيات والمقترحات
ــامج والمقــرر     .١ ات بمــا يتوافــق مــع حاجــات المتعلمــين    إعــادة النظــر فــي أهــداف البرن

 .ومتطلبات التنمية حيث أنهما من أهم مصادر اشتقاق األهداف التعليمية

 .السعي إلى تطوير أساليب التقويم المستخدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس .٢

حاجة البرنامج إلى التطوير حيث كان تقويم الدارسين والدارسات للبرنـامج القـائم     .٣

 .بمستوى متوسط

إجراء دراسة تقويمية لبرنـامج ماجـستير المنـاهج وطـرق التـدريس بجامعـة اإلمـام                  .٤

 .محمد بن سعود اإلسالمية وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

إجراء دراسة تطويرية لبرنامج ماجـستير المنـاهج وطـرق التـدريس بجامعـة اإلمـام                 .٥

 .ةمحمد بن سعود اإلسالمية في ضوء الخبرات العالمية المعاصر

 

@     @     @ 
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تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

 :المراجع
 :المراجع العربية

 .دار المسيرة: عمان ). ح-ت(، الجزء الثانيموسوعة التدريس). م٢٠٠٤.( إبراهيم، مجدي عزيز-

تحــسين جــودة بــرامج الدراســات العليــا فــي مؤســسات التعلــيم   ). م٢٠٠٩.( إدريــس، ثابــت عبــدالرحمن-

جامعـة المنوفيـة،    . لعليا في مؤسـسات التعلـيم العـالي       مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات ا     . العالي

 .مصر

المعوقـات  : الدراسات العليا في مواجهة متطلبات التنمية ). ه١٤٢٧.( الباحوث، عبداهللا سليمان وآخرون    -

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، .ندوة الدراسات العليا وخطط التنمية. والحلول رؤية طالبية

 .الرياض

بجامعة الملـك   تقويم برامج الدراسات العليا). ه١٤٠٩.(س، سعيد ومنسي، محمود عبدالحليم  بامشمو -

، جامعة الملك )٢(، مجمجلة جامعة الملك عبدالعزيز. عبدالعزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 .٦٩-٣عبدالعزيز، جدة، ص ص

يـة التربيـة فـي جامعـة الملـك سـعود        واقع برامج الدراسات العليا في كل     ). ه١٤٣٢.( الحربي، محمد محمد   -

، وزارة التعلـيم   ٥، ع المجلـة الـسعودية للتعلـيم العـالي       . من وجهة نظـر الطلبـة وأعـضاء هيئـة التـدريس           

 .١٢٧-٩٤العالي، المملكة العربية السعودية، ص ص

 .دار المناهج: عمان. التقويم التربوي). م٢٠٠٨.( الحريري، رافدة-

. مشاركة الطالبيـة فـي جـودة بـرامج الدراسـات العليـا بـالتعليم العـالي              ال). م٢٠٠٩.( حسن، هاني يوسف   -

 .جامعة المنوفية، مصر. مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي

تقـــويم بـــرامج ماجـــستير التربيـــة تخـــصص المنـــاهج وطـــرق  ). م٢٠٠٤.( خليفـــة، علـــي وأبـــو قمـــر، باســـم-

، الجمعيـــة المـــصرية للمنـــاهج وطـــرق  مـــؤتمر تكـــوين المعلـــم . سطينيةالتـــدريس فـــي الجامعـــات الفلـــ 

 .التدريس، القاهرة

ظـاهرة اإلطالـة فـي مـدة الدراسـة بالدراسـات          ). ه١٤٢٧.( دمنهوري، زهير عبداهللا وقاضـي، طـالل مـصطفى         -

ت نـدوة الدراسـا   . منظور جديد في إطار إنشاء عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبـدالعزيز           : العليا

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. العليا وخطط التنمية
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تقويم برنامج الماجستير التربوي بقسم التربية ). ه١٤٢٧.( الراجح، نوال محمد وكعكي، سهتم محمد    -

نــدوة الدراســات العليــا  . وعلــم الــنفس فــي كليــات البنــات التربويــة مــع تــصور مقتــرح لجــودة مخرجاتــه   

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. وخطط التنمية

مؤتمر تحسين جودة برامج . واقع الدراسات العليا بالوطن العربي). م٢٠٠٩.( الزبير، عبدالمنعم يوسف-

 .جامعة المنوفية، مصر. الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي

 طــرق تــدريس العلــوم بجامعــة الملــك   تقــويم برنــامج الماجــستير فــي  ). ه١٤٢٧.( الزعبــي، فهــد ســالم -

قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس، كليـة التربيـة، جامعـة الملـك                .  رسالة ماجستير غير منـشورة     .سعود

 .سعود، الرياض

الدراسات العليا في الجامعات الـسعودية دراسـة تحليليـة فـي ضـوء          ). ه١٤٢٨.( الزهراني، علي عبدالقادر   -

رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية، كلية التربية،  .متغيرات الجودة والتقنية والتمويل

 .جامعة الملك سعود، الرياض

تحــسين جــودة بــرامج الدراســات العليابكليــات التربيــة فــي الجامعــات  ). م٢٠٠٩.( الــسعيد، رضــا مــسعد-

لمنوفية، جامعة ا. مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي. المصرية

 .مصر

مكتبــة : الريــاض. التقــويم فــي المنظومــة التربويــة ). م٢٠٠٥.( ســيد، علــي أحمــد، و ســالم، أحمــد محمــد  -

 .٢الرشد، ط

الحاجــة إلــى المهــارات فــي اللغــة اإلجنبيــة لبــرامج العلــوم اإلنــسانية فــي   ). ه١٤٢٧.( الــشباب، عمــر أحمــد-

 جامعـة  . مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة    ندوة الدراسات العليا بجامعات دول    . الجامعات العربية 

 .الملك فيصل، األحساء

ركن : برامج الدراسات العليا في جامعات الخليج     ). ه١٤٢٧.( الشباب، عمر أحمد والبريك، مبارك سالم      -

نــدوة الدراســات العليــا بجامعــات دول مجلــس التعــاون لــدول   . مــن أركــان العلــم أم ســاحة للتــدريب؟ 

 .معة الملك فيصل، األحساء جا.الخليج العربية

 .مكتبة الرشد: الرياض. القياس والتقويم التربوي). م٢٠٠٤.( الشيخ، تاج السر عبداهللا وآخرون-

. التقـــويم التربـــوي، أســـسه، وإجراءاتـــه). م٢٠٠٨.( صـــبري، مـــاهر إســـماعيل، والرافعـــي، محـــب محمـــود-

 .مكتبة الرشد: الرياض

 .دار قنديل: عمان. جيات التدريس بين النظرية و التطبيقاستراتي). م٢٠١٠.( الصمادي، محارب علي-
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تقويم برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة اإلمام 
 الدارساتمحمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر الدارسين و

خالد بن محمد الخزيّم. د

تقويم برنـامج الماجـستير فـي طـرق تـدريس الرياضـيات بجامعـة الملـك         ). ه١٤٢٨.( الضلعان، بدر محمد  -

قـسم المنـاهج وطـرق      .  رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة        .سعود من وجهة نظر الدارسين والخـريجين      

 .سعود، الرياضالتدريس، كلية التربية، جامعة الملك 

 .٤دار الفكر، ط:  عمان.البحث العلمي مفهومه أساليبه أدواته). م١٩٩٢.( عبيدات، ذوقان وآخرون-

تقــويم برنــامج الدراســات العليــا بكليــة التربيــة جامعــة       ). م٢٠١١.( عيــسى، محمــد وأبــو المعــاطي، وليــد    -

، جامعــة ١٩، عة النوعيــةمجلــة بحــوث التربيــ. الطــائف مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس والطــالب

 .٤٣-٢المنصورة، مصر، ص ص

. الدراسات العليا في مؤسسات التعلـيم العـالي بـين التحـديات والتطـوير             ). م٢٠٠٩.( غنيم، صبحي محمد   -

 .جامعة المنوفية، مصر. مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي

تقيــيم الوضــع الــراهن لبــرامج الدراســات  ). م٢٠٠٩.(د عبــدالعزيز فرغلــي، ســعيد الــسيد وإبــراهيم، محمــ -

. مؤتمر تحسين جودة برامج الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي. العليا في العلوم اإلنسانية

 .جامعة المنوفية، مصر

مــشكالت إعــداد رســائل الماجــستير لــدى طــالب الدراســات العليــا بقــسم      ). ه١٤٢٦.( الكثيــري، ســعود -

 جامعة الملك .مركز البحوث التربوية. مناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعودال

 .سعود، الرياض

مجلـة  . تقـويم بـرامج الدراسـات العليـا فـي جامعـة القادسـية             ). م٢٠٠٧.( مظلوم، حسين وخلف، كـريم     -

 .٨٠-٣٩، ص ص٦، مج٤-٣، عالقادسية في اآلداب والعلوم التربوية

 .تقــويم برنــامج ماجــستير اآلداب فــي المنــاهج وطــرق التــدريس  ). ه١٤١٦. ( عبــداهللا وآخــرون المقوشــي،-

 .كلية الدراسات العليا، جامعة الملك سعود، الرياض. دراسة غير منشورة

تقويم الدراسات العليا بجامعة الملـك سـعود مـن خـالل تحليـل بعـض          ). ه١٤٠٩. ( المنيع، محمد عبداهللا   -

 .، جامعة الملك سعود، الرياضوة أساليب تقويم برامج الدراسات العلياند. السجالت الطالبية

التقــويم التربــوي، مفهومــه، أســاليبه،  ). م٢٠١١.( هاشــم، كمــال الــدين محمــد، و الخليفــة، حــسن جعفــر   -

 .٣مكتبة الرشد، ط: الرياض. مجاالته، توجهاته الحديثة

ــا والبحــث العلمــي    - ــة للدراســات العلي ــة الكلي ــوم     ). هـــ١٤٢٩.( وكال ــة العل ــا فــي كلي دليــل الدراســات العلي

 .كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض. االجتماعية
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Evaluating the Curricula and Teaching Methodologies of the MA Program at  

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University from the Point of View of Male 

and Female MA Students 

Dr Khalid Mohammed Alkhuzaim 

Curricula and Teaching Methodologies Department  

 Faculty of Social Studies  

Abstract: 

The study aimed at evaluating the curricula and teaching methods MA 

program at Imam Muhammad Bin Saud Islamic University via identifying the 

view point of male and female MA students. 

The study sample consisted of 135 students (79.41% of the study population). 

The study used the descriptive approach, and a questionnaire was used as the 

data collection tool. 

The present study has come up with the following findings: 

1. Amongst the study axes, the axis of Teaching Methods Quality came first in 

order, while the axis of Instructional Content came second, both lie at the 

high level. Meanwhile, the axis of Objectives come third, and the 

Evaluation Styles axis came forth, both lie at the middle level. 

2. The evaluation of the study sample for the curricula and teaching methods 

MA program at Imam Muhammad Bin Saud Islamic University was at the 

middle level. 

3. There were statistically significant differences in the  program evaluation 

due to the Gander variable favoring male students. 

4. There were no statistically significant differences in the  program evaluation 

due to the variables of study type, BA specialization, nor study level. 
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 االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها 
 ومداخل تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 
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  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص البحث 
           إن كثرة الدراسات والبحوث التربوية التي عنيت بتعليم وتعلـم اللغـة وتعـدد االتجاهـات التـي سـلكتها                    
ــدما يتعــاملون مــع تلــك الدراســات؛             ــويين وغيــرهم فــي حيــرة مــن األمــر عن ــاحثين الترب ــر مــن الب أوقــع الكثي

جعل مراجعة تلـك الدراسـات   أى الدراسات يختارون؟ وأي االتجاهات يسلكون؟ مما      : وجعلهم يتساءلون 
أمــرا ملحــا، يــسهل كثيــرا علــى البــاحثين      -كاالتجاهــات التــي ســلكتها  -وتــصنيفها وفــق أســس محــددة    

ويجعلهم يدركون طبيعة تلك الدراسات والعالقات القائمـة بينهـا، والغايـات التـي تـسعى إليهـا؛ وهـذا يعنـي                       
ويـة فـي مجـال تعلـيم وتعلـم اللغـة تلقـى كثيـرا           وعيا أكثر وفهما أعمق وإفادة أكبر، كما أن الدراسات الترب         

من الهجوم مـن قبـل غيـر التربـويين مـن العـاملين فـي مجـال تعلـيم وتعلـم اللغـة، فيتهمونهـا بعـدم اإلصـالة                             
؛ وهــذا دفعنــي الــى إظهــار قيمــة تلــك الدراســات مــن خــالل رصــد االتجاهــات التــي    ..والــسطحية فــي المعالجــة 

لغة ونظرياتها، وعلم النفس ونظرياته، ومداخل تعليم وتعلم اللغـة؛ ممـا    سلكتها، والتأصيل لها في علوم ال     
يعطي لتلك الدراسات المزيد من المصداقية والثقة واإلقناع، ويجعلها أكثر قدرة علـى تطـوير تعلـيم وتعلـم                   

جـراء بحـوث   اللغة من منظور تربوي معتمد علـى أبعـاد لغويـة وسـيكلوجية واتـصالية، ويفـتح الطريـق أمـام إ                  
بينية يشارك فيها اللغويون والتربويون على حد سواء، وهي مـن المجـاالت المعاصـرة التـي تلقـى الكثيـر مـن                       

 .االهتمام من قبل الباحثين والمؤسسات العلمية
            وقــد رصــد هــذا البحــث تــسعة اتجاهــات ســلكتها البحــوث والدراســات التربويــة، ثــم أُردفــت بالنظريــات  

لتي اعتمدت عليها، ثم المداخل اللغوية التي انطلقت منها، وبعد ذلك العرض استخلص الباحـث         المختلفة ا 
نتائجه في جدول يرصد كل اتجاه والنظريات اللغوية والنفسية التي اعتمد عليها والمدخل اللغوي المنطلـق         

اإلســهاب غيــر منهــا، وذلــك بــصورة مقتــضبة نظــرا لكثرتهــا وتنوعهــا؛ ممــا يجعــل التفــصيل فيهــا مــن قبيــل     
المرغــوب الــذي يتــوه القــاريء، ويبعــده عــن االدراك الكلــي لالتجاهــات والعالقــات القائمــة بينهــا والنظريــات       
ــيم القــراءة              ــي تعتمــد عليهــا، وقــد تــم تعــضيد ذلــك بمجموعــة مــن الدراســات فــي مجــال تعل والمــداخل الت

م اختيـار القـراءة دون غيرهـا ألهميتهـا     بالمرحلة الثانوية كنماذج  لدراسات كل اتجاه التـي فاقـت اآلالف، وتـ     
بصفتها غاية في ذاتها وأداة للتعلم والنجاح الدراسي، وتم اختيـار المرحلـة الثانويـة الهميتهـا وكونهـا نقطـة         

 . اتصال بين التعليم األساسي والتعليم العالي
ت التـي تـدعم هـذا    ثم قدم الباحث في نهاية بحثه مجموعة من التوصيات، إضافة إلى مجموعة من المقترحا       

 .المجال وتعمل على تطويره
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 :مقدمة
للغـــة أهميـــة خاصـــة علـــى المـــستويين الفـــردي والجمـــاعي؛ فبالنـــسبة للفـــرد هـــي قنـــاة   

التواصل الفعال، والنافذة التي يطل منها على العالم من حولـه ويتفاعـل معـه، ومـن خاللهـا                   

يتعلم ويعلم الكثير من الخبرات، والمعارف، والثقافـات، والقـيم، والتقاليـد، والعـادات؛ ممـا          

لتكيف مع مجتمعه والقيام بدوره على أكمل وجه، كما أنها تنمي عقليته، يساعده على ا 

وتكسبه الكثير من مهارات التفكير كالمقارنـة واالسـتنباط والتحليـل والنقـد، إضـافة إلـى                

تكلـم  " إسهاماتها في بناء شخصيته، وإظهار جوانبها ومعالمهـا لآلخـرين؛ فكمـا يقولـون      

 ."اكتب حتى أراك/ 

ضا علـى تنميـة الهوايـات والمواهـب األدبيـة لـدى الفـرد ككتابـة القـصة،                   وتعمل اللغـة أيـ    

كمــا يكتــسب الفــرد مــن خاللهــا بعــض عــادات الــتعلم الجيــدة   .والــشعر، وتعلــم الخطابــة

ــقل         ــى صـ ــضا علـ ــل أيـ ــا تعمـ ــة، كمـ ــن المعلومـ ــث، والتثبـــت مـ ــيم، والبحـ ــابرة، والتنظـ كالمثـ

راية بالعالم من حوله ومـا فيـه مـن          شخصيته وتنميتها، واللغة قناة إخبارية تكسب الفرد د       

أحــداث سياســية واجتماعيــة واقتــصادية، وتمــده بالمعــايير الالزمــة للحكــم علــى األشــياء    

ــادة التحـــصيل وتحقيـــق النجـــاح      ــارز فـــي زيـ ــا البـ والمواقـــف واألشـــخاص، إضـــافة إلـــى دورهـ

 )١٥١. ، ص٢٠٠١: كريمان بدير. (الدراسي

وإشــباع الحاجــات، وأداة لقــضاء المــصالح  وتعــد اللغــة أيــضا مــصدرا مــن مــصادر المتعــة   

والقيـــام باألعمـــال الوظيفيـــة المختلفـــة، وتـــساعد الفـــرد فـــي رســـم ووضـــع تـــصور لحياتـــه   

 .ومستقبله لتحقيق المزيد من الرقي والتحضر

ــى مــستوى المجتمــع تعمــل اللغــة علــى تــدعيم العالقــات بــين أفــراده مــن خــالل            وعل

 علــى تحقيــق التواصــل الفعــال بــين عامــة تعرضــهم لمحتويــات لغويــة واحــدة ، كمــا تعمــل

النــاس والمفكــرين والــسياسيين والعلمــاء مــن خــالل نتــاجهم الفكــري فــي تخصــصاتهم   

المختلفة، كما أنها أداة للتواصل والتفاهم بين األمم والشعوب؛ حيث تعمل على تحقيـق        

 أفــراد التلقــيح الثقــافي والعلمــي، وتحقيــق الحــوار بــين الحــضارات ، وتعــزز العالقــات بــين         
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الجماعــة مــن خــالل تعــريفهم بحقــوقهم وواجبــاتهم داخــل الجماعــة، و تــساعد علــى          

تحقيــق التنــشئة االجتماعيــة لألفــراد ، كمــا تــصنع اللغــة جــسرا تعبــر عليــه الــشعوب نحــو  

كما تساعد اللغـة أيـضا فـي        ) ١٧٦. ، ص ١٩٩٨: على إسماعيل . (التقدم في جميع المجاالت   

. ، ص١٩٩٩: هـشام الخـولي  . ( والجماعـة علـى حـد سـواء    حل المشكالت التي تواجه الفـرد  

١٢٤( 

 واللغة مهارة مركبة ومعقدة تتضمن على العديد من المهارات التي تكون فيما بينهـا               

منظومة متكاملـة، مـدخالتها رمـوز وكلمـات وجمـل وأجهـزة حـسية، وعملياتهـا حـسية                   

ــذلك تعــددت  .وعقليــة متنوعــة، ومخرجاتهــا أفكــار ومعــاني صــريحة وضــمنية متنوعــة        ول

مهارات اللغة وتنوعت، وصنفها المتخصصون علـى محـاور عـدة، فمـنهم مـن صـنفها علـى                

وهنــاك مــن صــنفها علــى أنهــا مهــارات اســتماع       . أنهــا مهــارات للفــظ ومهــارات للمعنــى    

 .وغير ذلك من التصنيفات. وتحدث وقراءة وكتابة

يعهـا علـى الـصفوف     وتتصل المهارات اللغوية معا فـي شـكل تتـابعي هرمـي، ويـتم توز             

 .الدراسية المتتابعة وفق قواعد متبعة ومنهجية علمية واضحة

 ومهــارات اللغــة غايــة فــي حــد ذاتهــا ووســيلة مــن وســائل الــتعلم فــي المــواد الدراســية  

المختلفة، فالتعلم واللغة وجهان لعملة واحـدة؛ فـال تعلـم بـدون لغـة، وال لغـة بـدون تعلـم؛                     

ة بتعليم اللغة ومهاراتها للدارسين في جميع المراحل        وعليه عنيت المؤسسات التعليمي   

 .التعليمية؛ وذلك من خالل برامج متعددة ومتتابعة معدة خصيصا لهذا الغرض

بما في ذلك مجال    - ونظرا للتطور والتحديث الذي يشهده العالم في جميع المجاالت          

 والبحـوث التـي    ظهرت هناك اتجاهات معاصرة في تعليم اللغـة نتيجـة للدراسـات           -التربية

تمت في هذا المجال، كتلك المرتبطة بطبيعة اللغة، أو علم النفس بفروعـه المختلفـة، أو                

 وغير ذلك. المتعلقة باستخدام تقنيات التعليم، أو طرائق التدريس الحديثة

 : أهداف البحث
 :  يهدف البحث الحالي من خالل استقراء البحوث والدراسات السابقة إلى
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 التي سلكتها البحوث والدراسات التربويـة فـي تناولهـا لموضـوعات             رصد االتجاهات  -

وقــضايا ومــشكالت تعلــيم وتعلــم اللغــة مــن خــالل اســتقراء البحــوث والدراســات   

 .التربوية

رصــد النظريــات اللغويــة التــي قامــت عليهــا االتجاهــات المعاصــرة فــي تعلــيم وتعلــم    -

 .اللغة

اهـات المعاصـرة فـي تعلـيم وتعلـم      تحديد المـداخل اللغويـة التـي انطلقـت منـه االتج         -

 .اللغة

 استخالص الخصائص العامة لالتجاهات المعاصرة في تعليم وتعلم اللغة -

 .التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن اإلفادة منها في تعليم وتعلم اللغة -

 .اقتراح بعض الدراسات في ضوء ما توصل إليه البحث -

 : حدود البحث

 : الحدود التاليةاقتصر البحث الحالي على

القـراءة  (االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة في البحوث والدراسات التربويـة            -

 )في المرحلة الثانوية نموذجا

المداخل اللغوية التي انطلقـت منهـا االتجاهـات المعاصـرة لتعلـيم وتعلـم اللغـة فـي              -

 .البحوث والدراسات التربوية

مـــدت عليهـــا االتجاهـــات المعاصـــرة لتعلـــيم النظريـــات اللغويـــة والنفـــسية التـــي اعت -

 .وتعلم اللغة في البحوث والدراسات التربوية

 :أسئلة البحث

 :سعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالية

مـا االتجاهــات التــي ســلكتها البحــوث والدراسـات التربويــة فــي مجــال تعلــيم وتعلــم   -١

 اللغة؟

 ي تعليم وتعلم اللغة؟ما النظريات التي اعتمدت عليها تلك االتجاهات ف-٢
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 ما المداخل اللغوية التي انطلقت منها تلك االتجاهات في تعليم وتعلم اللغة؟-٣

مــا خــصائص االتجاهــات التــي ســلكتها البحــوث والدراســات التربويــة فــي تعلــيم           -٤

 وتعلم اللغة؟

 :مصطلحات البحث
 :مفهوم اللغة -١

اهيم متعـددة ومتنوعـة للغـة       نظر العلماء إلى اللغة من زوايا عدة ترتب عليها وضـع مفـ            

عبر العصور وفي مختلف العلوم اللغوية، فهناك من ينظر للغة على أنها نظام، أو أصوات،               

 :وغير ذلك، ومن وأشهر تعريفات اللغة ما يلي. أو جمل متوالدة، أو أداة اتصال، أو تفاعل

 ، وهنـا تظهـر طبيعـة      " أصوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن أغراضـهم            : " تعريف بن جني   -

ــة، وهــذا التعريــف يعكــس اهتمــام ابــن جنــي بالجانــب         ــصوتية واالجتماعي اللغــة ال

 .الصوتي ألنه أحد أهم علماء األصوات

 :تعريف تشومسكي -

مجموعــة مـن الجمــل المعروفـة التــي يتولــد عنهـا مجموعــة مـن الجمــل غيــر     :"اللغـة  -

مـود  رشـدي طعيمـه، مح    . (وهنا تظهر نظريته التوليدية في تعريف اللغة      " المحدودة  

 )٤، ص١٩٨٨: الناقة

   وبالنظر إلى التعريفين السابقين وغيرهما نجدها صـحيحة كلهـا، فكـل تعريـف رصـد            

جانبا مـن جوانـب اللغـة، بنـاء علـى نظـرة صـاحبه واهتماماتـه، وإذا وضـعت تلـك التعريفـات                   

 .معا نجد أنها تشكل بناء متكامال لتعريف اللغة

 :مفهوم النظرية اللغوية -٢

ــ  ــة اللغويــــــــ ــة: " ةالنظريــــــــ ــة    : لغــــــــ ــي الرؤيــــــــ ــي تعنــــــــ ــر وهــــــــ ــل نظــــــــ ــن الفعــــــــ " مــــــــ

)http://lyceeljirari.ibda3.org(           عمـل فلـسفي   : ، ويمكن تعريفهـا فـي البحـث الحـالي بأنهـا

نظري يقدم مجموعـة مـن القـوانين واألفكـار والمبـادئ والقواعـد التـي تتكامـل فيمـا بينهـا             
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وطبيعتها، ومن ثم وضـع   لتقديم تصور حول اللغة وطبيعتها؛ مما يسهل علينا فهم اللغة           

 .اإلجراءات المناسبة لتعليمها وتعلمها

 :مفهوم المدخل اللغوي -٣

يقــصد بــه النقطــة أو الزاويــة التــي ينطلــق منهــا المعنيــون بتعلــيم اللغــة وتعلمهــا فــي           

تعاملهم مع اللغة، التي يمكن أن تكون قائمة على طبيعة اللغة أو المتعلمين أو المجتمع               

ندة علــى نظريــة لغويــة داعمــة، فــإذا كانــت النظريــة جانبــا نظريــا    أو طبيعــة العــصر، ومــست 

 . لتفسير اللغة فالمدخل نقطة االنطالق العملية اإلجرائية في تعليم اللغة

 :مفهوم االتجاه -٤

 حالة من االستعداد أو التأهب العصبي       :"يعرف من الناحية السيكولوجية بأنه    : االتجاه

 تــأثير تــوجيهي أو دينــامي علــى وتكــون ذات، تنــتظم مــن خــالل خبــرة الــشخص، والنفــسي

 مــصطفى" (االســتجابة  هــذه تــستثير والمواقــف التــياســتجابة الفــرد لجميــع الموضــوعات  

 .وهو مكون نفسي له أساس معرفي) ٣٢٩م، ص ١٩٨٣ :سويف

نـزوع الدراسـات والبحـوث التربويـة إلـى تعلـيم وتعلـم              : االتجاه في هذا البحث يقصد به     

ة مــن إجــراءات وإســتراتيجيات التعلــيم والــتعلم المحــددة التــي    اللغــة مــن خــالل مجموعــ 

يمكن أن تجمع معا في إطار واحد؛ نظرا لما بينها من تشابه فـي المنطلقـات واإلجـراءات،          

معتمـدة فــي ذلـك علــى مـدخل لغــوي، ونظريــة لغويـة، وأخــرى نفـسية؛ ممــا يـؤدي إلــى نتــائج       

 .تعلم أفضل

 :إجراءات البحث
 :ءات التاليةاتبعت الدراسة اإلجرا

 .استقراء البحوث والدراسات التي عنيت بالقراءة في المرحلة الثانوية-١

اســتخالص االتجاهــات المعاصــرة التــي ســلكتها تلــك الدراســات فــي تعلــيم وتعلــم -٢

 .اللغة

 .استخالص الخصائص العامة لتلك االتجاهات-٣
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 لتعلــيم وتعلــم تحديــد المــداخل اللغويــة التــي انطلقــت منهــا االتجاهــات المعاصــرة   -٤

 .اللغة في البحوث والدراسات التربوية

 . تحديد النظريات اللغوية التي استندت عليها-٥

 .تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات-٦

 :ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي

القراءة ( استقراء البحوث والدراسات السابقة التي عنيت بتعليم وتعلم اللغة          : أوال
 ): الثانوية انموذجافي المرحلة

ــرا لكثـــرة البحـــوث والدراســـات التـــي عنيـــت بتعلـــيم اللغـــة اقتـــصر الباحـــث علـــى       نظـ

استقراء أحدث البحوث والدراسات التي أجريـت فـي تعلـيم القـراءة فـي المرحلـة الثانويـة                   

 :فقط دون غيرها، وذلك لالعتبارات التالية

لدراسـات التـي أجريـت فـي      إن الدراسات التي أجريت في تعليم القـراءة أكثـر مـن ا             -

 .تعليم مهارات اللغة األخرى

إن مهارة القراءة من أهم مهارات اللغة لهـا دور مهـم فـي تعلـم اللغـة مـن ناحيـة،                       -

 .وفي تعليم وتعلم المواد الدراسية األخرى من ناحية أخرى

إن المرحلة الثانوية من أهم المراحل التعليمية؛ فهي وسط بين التعليم األساسي             -

 .يم الثانويوالتعل

وسيتم عـرض تلـك الدراسـات مـن خـالل عـرض االتجاهـات المعاصـرة التـي سـلكتها                     

 .البحوث والدراسات التربوية في مجال تعليم وتعلم اللغة فيما يلي

تحديــد االتجاهــات المعاصــرة لتعلــيم وتعلــم اللغــة فــي البحــوث والدراســات   : ثانيــا
 : التربوية

القــراءة (تمــت فــي مجــال تعلـيم وتعلــم اللغــة  بعـد اســتقراء البحــوث والدراســات التـي   

، تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن االتجاهــات التــي ســلكتها تلــك    )بالمرحلــة الثانويــة أنوذجــا 

 :الدراسات في تعليم وتعلم اللغة يمكن عرضها فيما يلي
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 Individualization: التفريد: االتجاه األول
لـم نفـس الفـروق الفرديـة؛ حيـث           ظهر هذا االتجاه نتيجة للدراسات التي أجريت في ع        

توصل العلماء إلى أن هناك فروقـا فرديـة بـين المتعلمـين فـي الجوانـب المختلفـة التـي تـؤثر                       

بالتــالي فــي طريقــة تعلــيمهم وتعلمهــم؛ فظهــرت نتيجــة لــدلك العديــد مــن اإلســترتيجيات  

لمتعلمـين  التدريسية التي أطلق عليها إستراتيجيات التفريد لمراعاة الفروق الفرديـة بـين ا            

فــي مواقــف التعلــيم والــتعلم بجميــع أبعادهمــا؛ ممــا انعكــس علــى تــصميم بــرامج تعلــيم     

 .وتعلم اللغة بصفة عامة

المعلومـــات والمهـــارات والخبـــرات وغيرهـــا مـــن تقـــديم " ويعـــرف تفريـــد التعلـــيم بأنـــه

 يمـد   ،رنـامج تعليمـى   مـن خـالل ب    الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين         جوانب التعلم مع مراعـاة      

 ويكــون كــل واهتماماتــه،ل مــتعلم بمقــررات دراســية تتناســب مــع حاجاتــه وادراكاتــه  كــ

ــار المــادة التــى      ويتفاعــل مــع البيئــة التعليميــة وفقــا لقدراتــه     تناســبه،مــتعلم حــرا فــى اختي

وقـد تـضمن هـذا االتجـاه علـى عـدة           ) ١٩٩٤ حسن، صديق محمد    محمد" (وبطريقته الخاصة   

 :إستراتيجيات أهمها

 Modular Instructionلتعليمية الصغيرة الوحدات ا-١

إحـدى إسـتراتيجيات التفريــد التـي تقـوم علــى مراعـاة الفـروق الفرديــة بـين المتعلمــين،        

وهو أسلوب تعليم وتنظيم للمحتوى فـي صـورة وحـدات تعليميـة مـستقلة؛ حيـث تتـضمن                

وذلـك  كل وحدة أهدافاً، ومحتوى، وأنشطة، ووسائل تعليمية، وأدوات تقويم خاصـة بهـا؛              

 )١٩٧٧: جيرالد كمب(. من أجل تحقيق مستوى معين من التعلم قد تم تحديده سلفاً

 :وفي ضوء ذلك يتم إعداد وتقديم برنامج القراءة على النحو التالي

تقــسيم المقـــرر إلــى دروس علـــى أن تـــستغرق دراســة كـــل درســة ســـاعة أو عـــدة     -

 . ساعات

كاملة في األهداف واألنشطة إعداد كل درسة في صورة وحدات تعليمية صغيرة مت    -

تحديــد -تحديــد األهــداف العامــة: والوســائل والمحتــوى والتقــويم؛ وذلــك علــى النحــو التــالي 
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توزيــع األهــداف المعرفيــة والمهــارات الوجدانيــة فــي صــورة أهــداف    -األهــداف الــسلوكية

تحديــد األنــشطة المــسارية -وضــع تعليمــات دراســة الوحــدة -لوحــدات تعليميــة مــصغرة 

قـراءة مـادة    (تحديـد األنـشطة التعليميـة المتـضمنة فـي الوحـدة             -بدراسـة الوحـدة     الخاصة  

تحديـد  -)مشاهدة لقطات فيـديو -مطبوعة، االطالع في المكتبة، اإلجابات على اختبارات       

إعـداد القيـاس    - اختيـار وتنظـيم المحتـوى االقـراءة الخـاص بالوحـدة            –الوسائل التعليميـة    

ــدة   ــدي للوحـ ــدة لمـــن    تطبيـــق ال-القبلـــي والبعـ ــديم الوحـ ــذ وتقـ ــي علـــى التالميـ قيـــاس القبلـ

القيـاس البعـدي لكـل تلميـذ      -إعطاء كل تلميذ الوقت الالزم لدراسـة الوحـدة          -تناسبهم  

توجيــه التالميــذ حــسب درجــاتهم فــي القيــاس البعــدي   -بعــد انتهائــه مــن دراســة الوحــدة  

ة الوحـدة مـرة   للوحدة؛ فمن تجاوز االمتحان ينتقل لوحدة أخرى، ومـن أخفـق يعـاود دراسـ            

 …أخرى 

  Learning by Contractالتعلم بالتعاقد -٢

التالميــذ، يوضــح أهــداف الــتعلم، ومحتــواه، /  يــتم فيــه عمــل عقــد بــين المعلــم والتلميــذ 

ووســائله، وأنــشطته، ومكانــه، وزمانــه، وأســاليب تقويمــه، وهــو أحــد أســاليب التفريــد التــي      

 .بين المتعلمينتراعى في تصميمها وتنفيذها الفروق الفردية 

اتفاق مكتوب بين الطالب والمعلم ويـنص  : "  بأنهWeinstock 1973ويعرفه وينستون 

 ".على قبول المعلم تعليم الطالب من خالل مواقف تفاعليه داخل المدرسة وخارجها

    Weinstock: 1973: ERIC: ED 080107)    ،وبنـاء  ) ٩١ص: ٢٠٠٣في عصام أبـو الخيـر

 :يليعلى ذلك يتم عمل ما 

-تحديد نـوع العقـد  -تحديد أهداف البرنامج   -) المعلم والمتعلم (  تحديد طرفي العقد    

تحديد المحتوى العلمي وما يتضمنه من حقائق ومفاهيم علميـة فـي            - شروط العقد  تحديد

الطالب بدراستها؛ حيث يتم اختيارهـا فـي ضـوء    / صورة موضوعات دراسية يقوم الطالب    

تحديــد -تحديــد الوســائل التعليميــة  -مــتعلم فــي اختيارهــا   أهــداف البرنــامج، ويــشارك ال  

األنشطة التعليمية بمشاركة كل مـن المعلـم والمـتعلم علـى أن تلقـى القبـول مـن طرفـي          
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-تحديـد طرائـق التـدريس       - الوقت المستغرق في البرنامج      تحديد-تحديد المكان -العقد  

 .تحديد أدوات التقويم

 Mastery Learningالتعلم لإلتقان -٣

ــين       "  ــدى المتعلمـ ــا لـ ــا وكيفيـ ــل كميـ ــتعلم األمثـ ــول للـ ــى الوصـ ــسعى إلـ ــتراتيجية تـ " إسـ

؛ وذلك من خالل تحقيق مجموعة من أهـداف الـتعلم المحـددة سـلفا،       )٧،  ١٩٩٠: الشريف(

أن الـتعلم  اإلتقـاني ظهـر ليعـالج القـصور       Torshen " تورشـن "ويـري  . وفـق مـستوى معـين   

: ، ص ٢٠٠٤: سـلطانة الفـالح   . (إجراءاتها ونتائجهـا  القائم في طرائق التدريس التقليدية في       

٤١( 

مؤســسي الــتعلم لإلتقــان؛ حيــث وضــع األول   " وبنجــامين بلــوم"، " جــون كــارول"ويعــد 

، وفـي ضـوء     " الـتعلم اإلتقـان لبلـوم     " النظرية وحول الثاني النظرية إلى نمـوذج يعـرف باسـم            

، يـتم بنـاء بـرامج     )(Johnes & et al: 1979" جونـسون "خطوات التعلم لالتقان التي حددها 

تحديـــد - تحديـــد األهـــداف الفرعيـــة-إعـــداد األهـــداف العامـــة:(القـــراءة علـــى النحـــو التـــالي

ــار المحتــــوى القرائــــي وتنظيمــــه  -مــــستوى االتقــــان المطلــــوب    تحديــــد األنــــشطة –اختيــ

 اختيار الوسائل التعليمية المناسـبة التـي يمكـن          -اختيار طرق تدريس متنوعة   -التعليمية

 - التـدريس العالجـي    -التقويم المستمر أثنـاء تقـديم البرنـامج       -دامها بصورة فردية  استخ

 .التقويم النهائي 

   Audio Tutorial systemنظام التوجيه السمعي -٤

  األمريكية"نديانياآ" بوالية "برديو" بجامعة "يوستلت ويت"عالم النبات االمريكى    يعد 

ســــتخدم  وهــــو تعلــــم يعتمــــد علــــى ا،لفــــردي المؤســــس األول لهــــذا النــــوع مــــن الــــتعلم ا

 لمـتعلم  كما تستخدم لتوجيه ا،ى لتقديم المعلوماتأساسالصوتية كمصدر  التسجيالت

 المـادة  أسـتاذ وتعـرض المـادة المـسجلة بـصوت المعلـم أو       :عمليـة الـتعلم   وإرشـاده أثنـاء  

، الخصوصى وحتى يكون موقف التعلم مشابها للتدريس ،المعلم والتلميذ  األلفة بيإليجاد

العلمـي المـسجل    فـى عـرض المحتـوى     مـن الـتحكم    التلميـذ ويمكن هذا النظـام المـتعلم  
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  ليقـوم بنـشاط معـين   ؛حيث يمكنه إيقاف التسجيل عند نقطة معينةعلى مادة سمعية؛ 

وغير ذلـك مـن األنـشطة،       .. كقراءة في كتاب، أو إجراء تجربة، أو مناقشة زميل أو معلم            

 ءجزا، ويتميز بالمرونة، وإمكانية اإلعادة والتكرار ألعة التسجيلثم يعود مرة أخرى لمتاب

يريده المتعلم، كما تستخدم المواد الـسمعية أيـضا فـي تقـويم وتعزيـز            معينة فى أى وقت     

الدراســة المــستقلة ( ويتكــون النظــام مــن فــي الموضــوعات المختلفــة، التلميــذ اســتجابات

ــذاتي    ــتعلم الـ ــل الـ ــل معمـ ــة داخـ ــرة-الموجهـ ــويم-والمحاضـ ــد   ( )والتقـ ــد عبـ ــى محمـ علـ

 )١٩٩٩:المنعم

   Instruction personalizedالتعليم الشخصي -٥

إستراتيجية تحتاج إلى ممارسـات تعليميـة معينـة تـتم فـي بيئـة الـتعلم؛ حيـث يـساعد                     

المعلــم الطالــب فــي وضــع خطــط الــتعلم الشخــصي، ومعرفــة نقــاط القــوة والــضعف لديــه،    

مــع حاجاتــه واهتماماتــه؛ فهــو تعلــم قــائم علــى أســاس    وتجهيــز بيئــة الــتعلم بمــا يتوافــق   

 سـتة عناصـر للتعلـيم     Keefe & Jenkins 2000" جنكينـز "و" كيـف "شخـصي، وقـد وضـع    

 :الشخصي هي

 تشخيص – دور المعلم المزدوج المتمثل في كونه مدربا ومستشارا في الوقت نفسه      

فاعليـة تتمثـل فـي جـدول     بيئـة تعليميـة ت  -تنميـة ثقافـة الزمالـة لـدى الطالـب        -حالة الطالـب    

 :Keefe & Jenkins).  التقــويم األصــيل للطالــب–زمنــي مــرن بهيكــل وتــصميم مناســب  

2000) 

 Instructional-packagesالحقائب التعليمية-٦

وطــرق العــرض   ،محتــوىال واألنــشطة،والوســائل، (والتعدديــة فــي  فريــد الت علــى تعتمــد

بمـا   بـين تلـك البـدائل التعليميـة المتعـددة       للمتعلم فـرص االختيـار مـن     مما يتيح  ؛) والتقديم

يناسبه، ويناسب قدراته ونمط تعلمه وسرعته في التعلم؛ مما يساعد على تحقيق أهداف           

 خطــوة توجــه المــتعلم مجموعــة مــن التوجيهــات واالرشــادات التــى  كمــا تتــضمن) الــتعلم
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للتأكـد  و ؛عليميـة المحددة تحديدا دقيقا فى بداية الرزمـة الت   أهداف التعلم    لتحقيق   ؛بخطوة

  )٢٠٠٠كوثر محمد عبد الغنى حواش ،  ( .من تحقيق هذه األهداف على الوجه المطلوب 

  Programmed Instruction التعلم البرنامجي -٧

هـداف تعلمهـا ، ويـصمم البرنـامج     أ ، وة مبرمجـ  تعليميـة   مـادة إسـتراتيجية تعتمـد علـى    

مــن محتــوى ا طــار جــزءإ، ويتنــاول كــل المتتابعــة التعليمــى فــى صــورة مجموعــة مــن األطــر  

 ، ويـسير المـتعلم   )طـولي أو متـشعب  ( طر فـى تتـابع معـين   المادة التعليمية ، وتنظم هذه األ  

 مـع اشـتمال كـل إطـار علـى       ،  وسـرعته فـي الـتعلم       فى دراستها وتعلمهـا وفـق هـذا التتـابع           

ا يتـضمن فـى     رنامج ، كمـ   بطر ال أمجموعة من   محتوى  أو  تعلم محتوى اإلطار    سئلة لتقويم   أ

 أن يعـد بنفـسه أو       للمـتعلم ، ويمكـن    كليـا سئلة لتقـويم مايحققـه المـتعلم        أنهاية البرنامج   

 .هداف التعلم المراد تحقيقهاأبالتعاون مع زمالئه مادة تعليمية مبرمجة تالئم 

 بمراعاته للفروق الفردية بين المتعلمين، وجمع المعلومات         التعليم البرنامجى    ويتميز

ل المتعلمــين، كــم أن المــتعلم يكــون نــشطا فــي مواقــف الــتعلم للوصــول إلــى الدقيقــة حــو

ــتعلم الواضــحة ســلفا   ــد الغنــى   كــوثر( أهــداف ال ــتعلم  ) ٢٠٠٠ حــواش، محمــد عب ويعمــل ال

البرنامجي على تنمية التقويم الذاتي لدى المـتعلم، مـع وجـود تغذيـة مرتجعـة تـساعد علـى               

 ســاليب الــرئيس ألنــامجي يعــد المــصدر تحــسين تعلمــه؛ حيــث يــرى الــبعض أن الــتعلم البر   

 ) ١٩٨٣ بوشى،كمال  (.الذاتىالتقييم 

   Computer Assisted Instructionالتعلم بمساعدة الحاسب-٨

 فــي كونــه -خاصــة البــرامج الطوليــة-نظــرا لالنتقــادات التــي وجهــت للــتعلم البرنــامجي 

إجابـات محـددة   يعمل على تـشجيع الحفـظ لـدى الطـالب؛ ألن أسـئلته تتطلـب مـن الطالـب                 

يحتــل الكمبيــوتر مكــان    ؛ حيــث CAIونمطيــة؛ ظهــر الــتعلم بمــساعدة الحاســب  اآللــي      

فيدرسـها الطالــب ثـم يجيــب عـن األســئلة    ، فـي تقــديم الـدرس بأجزائــه المختلفـة    الكتـاب  

مـع  ، كتابيا على الحاسب الذي يقوم بدوره في تقديم التغذية المرتدة للتلميذ حـول إجابتـه   

التنوع في المعالجة والتعليق التي يتميز بها الكمبيوتر،  وهـذا مـا يتميـز بـه          السرعة والدقة و  
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هــذا النــوع مــن الــتعلم مــع وجــود المعلــم موجهــا ومرشــدا، ويمكــن للمعلــم أن يــستخدم   

الكمبيــوتر فــي زيــادة دافعيــة المتعلمــين مــن خــالل أنــشطة كمبيوتريــة إبداعيــة مختلفــة      

المختلفـــة؛ كـــأن يـــستعين المعلـــم بـــبعض توظـــف فيهـــا إمكانيـــات الكمبيـــوتر وبرامجـــه 

األلعاب الكمبيوترية المشوقة في تقديم الكلمات، كما يستعين بـالكمبيوتر فـي تحقيـق              

 (Augusto: Luis: 1995 )تواصل فعال مع طالبه 

  Blended Learning: التعليم المدمج-٩

ــدمج بــين التعلــيم التقليــدي وال       تعلــيم  هــي إســتراتيجيات تعلــيم وتعلــم تقــوم علــى ال

ــيم والتعلــيم وفــي          ــي؛ حيــث يُمثــل كــل منهمــا بنــسبة معينــة فــي مواقــف التعل اإلليكترون

البــرامج التعليميــة بــصفة عامــة، وتختلــف النــسبة التــي يمثلهــا كــل منهمــا بنــاء علــى المــادة  

 .الدراسية وطبيعة المتعلمين، وتحدد نسبة ما يمثله كل منهما على أساس علمي دقيق

توظيف المستحدثات التكنولوجية في الـدمج      "  بأنه   ": إسماعيل الغريب زاهر "  ويعرفه

 وطــرق توصــيل المعلومــات مــن خــالل ، ومــصادر وأنــشطة الــتعلم، والمحتــوى،بــين األهــداف

 إلحـــداث التفاعـــل بـــين عـــضو هيئـــة ؛ والتعلـــيم اإللكترونـــي،أســـلوبي الـــتعلم وجهـــاً لوجـــه

ت التـي ال يـشترط أن تكـون          للطالب من خالل المـستحدثا     ا ومرشد االتدريس بكونه معلم  

 )١٠٠، ص ٢٠٠٩: الغريب زاهر ". (أدوات إلكترونية محددة

ويتنوع التعليم المدمج؛ حيث يوجد فيه نماذج متصلة عبر االنترنت وأخرى غير متـصلة         

  )Harvey:2003: p51(. تتم داخل الفصول من خالل القاعات المجهزة

، واالقتــصاد فــي الوقــت والجهــد مــن قبــل ويتميــز التعلــيم المــدمج بزيــادة فاعليــة الــتعلم

الطــالب والمعلــم، ومرونــة فــي الــتعلم، وزيــادة الدافعيــة، والمتعــة، والتــشويق فــي مواقــف      

الـــتعلم، وتحقيـــق أفـــضل ألهـــداف الـــتعلم، وإمكانيـــات متعـــددة لقيـــاس الـــتعلم بجوانبـــه    

ــتعلم المختلفــة لــدى المتعلمــين      ) Steve: 2001. (المختلفــة، وتميــزه فــي تنميــة مهــارات ال

 )٩٨مرجع سابق، ص : الغريب زاهر(
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  E-Learning :التعليم اإلليكتروني-١٠

 :له تعريفات عدة منها

أنــه أســلوب مــن أســاليب الــتعلم يعتمــد علــى التقنيــات الحديثــة للحاســب والــشبكة     " 

األقــراص المدمجــة، والبرمجيــات : العالميــة للمعلومــات فــي إيــصال المعلومــة للمــتعلم مثــل 

 )هـ١٤٢٤: المبارك" ( والبريد اإللكتروني وساحات الحوار والنقاشالتعليمية،

ــان  ــو نوعـ ــزامن  : وهـ ــر متـ ــزامن Asynchronousغيـ ــا  Synchronous، ومتـ ــل منهمـ ، ولكـ

 .مواصفات وخصائص ومكونات واستخدامات

بعض الدراسات السابقة التي اسـتخدمت التفريـد فـي تعلـيم القـراءة فـي المرحلـة                  
 :الثانوية

م ٢٠٠٣" إسـماعيل  إبـراهيم  علـي "ت التي تناولـت أسـاليب التفريـد دراسـة           من الدراسا 

فعّالية برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الوظيفية بمـساعدة  والتي عنيت بالبحث عن     

ــة نحوهــا     ــة الثانوي ــد قائمــة    الحاســوب واتجاهــات طــالب المرحل ، ولتحقيــق ذلــك تــم تحدي

ئم علـى مـساعدة الحاسـب فـي ضـوئها ، ثـم        بمهارات القراءة الوظيفية، وعمـل برنـامج قـا        

قدم البرنامج لمجموعة تجريبية من طالب المرحلة الثانوية دون المجموعة الـضابطة، مـع              

القيــاس القبلــي والبعــدي باســتخدام مقيــاس لمهــارات القــراءة الوظيفيــة، وجــاءت النتــائج  

 )م٢٠٠٣: علي إسماعيل. (مشيرة إلى تفوق المجموعة التجريية على الضابطة

  التـي عنيـت بتعلـيم القـراءة      Lynch 2000" اليـنش "  ومـن الدراسـات األجنبيـة دراسـة     

المــساعد التعليمــي علــى  (لطــالب المرحلــة الثانويــة بمــساعدة الحاســب مــن خــالل نظــام    

وهــو نظــام قــائم علــى الكمبيــوتر يمكــن مــن خاللــه مــساعدة        ) RITAالقــراءة النــشطة  

ن بديال إليكترونيا عن المعلـم يـساعد الطالـب علـى            الطالب على القراءة، أو يكو    / المعلم  

ــه   ــا وفقــا لقدرات ــتعلم فردي وقــد قيمــت الدراســة فاعليــة هــذا النظــام علــى مــدى عــشرة       . ال

وتوصــلت الدراســة إلــى فاعليــة هــذا البرنــامج فــي مــساعدة الطــالب علــى تعلــم           . أســابيع
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 .Lynch & et.al. 2000: ERIC) .القــراءة، إضــافة إلــى مميزاتــه االقتــصادية العاليــة     

EJ615302)    

 بجامعــة تكــساس بأمريكــا إلــى معرفــة دور  Kim م ٢٠٠٢" كــيم"بيمــا ســعت دراســة  

وفهــم ووعــي طــالب المــدارس العليــا بالمنظومــة       إســتراتيجيات القــراءة  الكمبيــوتر فــي 

األساسية للتعليم حيث تم عمل برنامج حاسوبي يتناسب مع نظـم الـتعلم الحديثـة وقـد          

 – ٢٥ طالب تم اختيـارهم عـشوائيا وأسـتغرقت الدراسـة مـن              ٢٣مج على   تم تطبيق البرنا  

" ومقيــاس " وود كــول "  دقيقــة أســبوعيا ثــم تــم قيــاس الطــالب باســتخدام مقيــاس        ٥٠

باالضافة إلى إجراء مقابالت مع الطـالب وقـد كـشفت الدراسـة عـن وجـود عالقـة                   " باساج  

تحــسن مــستوى الطــالب فــي وثيقــة بــين اســتخدام الحاســب فــي إســتراتيجيات القــراءة و

ــي          ــة التـ ــة التجريبيـ ــات المجموعـ ــين درجـ ــة بـ ــروق الدالـ ــن الفـ ــضح ذلـــك مـ ــد اتـ ــراءة وقـ القـ

 (Kim: 2002 ).استخدمت الحاسب اآللى والمجموعة الضابطة التي لم تستخدمه

 إلـى  معرفـة  أثـر إسـتراتيجية      Ogles et. Al. 1990وآخـرين  " أوجلـس "وهدفت دراسة 

مية مهارات القراءة والكتابة لدى الراشدين؛ حيـث تـم عمـل برنـامج              التعلم بالتعاقد في تن   

 يمثلـــون ٣٩ طالبـــاً ، مـــنهم  ٧٦قـــائم علـــى الـــتعلم بالتعاقـــد، وطبـــق علـــى عينـــة قوامهـــا        

 يمثلـــون ٣٧المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت البرنـــامج القـــائم علـــى الـــتعلم بالتعاقـــد ،    

دراسة إلـى فاعليـة الـتعلم بالتعاقـد فـي        وتوصلت ال . الضابطة التي درست بالطريقة السائدة    

تحــسين التحــصيل، وزيــادة الدافعيــة، واالحتفــاظ بــالتعلم، وفــي تنميــة مهــارات القــراءة          

 (Ogles: et. al: 1990) .والكتابة

 :تعليق وإفادة
 :بالنظر إلى الدراسات السابقة الخاصة بالتفريد نجد مايلي

القــراءة فــي المراحلــة الثانويــة بــرغم قلــة الدراســات القائمــة علــى التفريــد فــي تعلــيم -

كثرتهــا فــي المراحــل التعليميــة الــسابقة، ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى كــون مهــارات اللغــة    

بصفة عامة ومهارات القـراءة بـصفة خاصـة مـن األمـور التـي يعنـى بهـا فـي مراحـل التعلـيم               
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  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 التفريـد   ولـيس فـي المرحلـة الثانويـة بـرغم مناسـبة           - لكونها من متطلبات الـتعلم     –األولى  

 .لجميع المراحل التعليمية وخاصة المرحلة الثانوية

 أن هناك اهتماما باستخدام الحاسب اآللي في تعليم القراءة بالمرحلة الثانوية كما     -

) أوجلـــس" وكـــذلك الـــتعلم بالتعاقـــد كمـــا فـــي دراســـة  ". اليـــنش" و" كـــيم" فـــي دراســـتي 

 .ودراسة علي إسماعيل

ات القـــراءة إلـــى جانـــب بعـــض الجوانـــب األخـــرى   أن هـــذه الدراســـات عنيـــت بمهـــار -

والوظيفية كما فـي دراسـة علـي        " أوجلس" كالدافعية واالحتفاظ بالتعلم كما في دراسة       

 .إسماعيل

 أن هذه الدراسات استخدمت أساليب التفريد بهـدف مواجهـة الفـروق الفرديـة بـين                -

 .المتعلمين

ويين البحثـي والميـداني؛ فعلـى       أنه يمكن اإلفادة من دراسات هذا المحور على المـست         -

المستوى البحثي ينبغي إجراء دراسات حول استخدام أساليب التفريد األخرى في تعليم            

وعلــى المــستوى الميــداني اإلفــادة مــن الحاســب اآللــي والــتعلم    . القــراءة بالمرحلــة الثانويــة 

ل الثانويـة،   بالتعاقد في تعليم القراءة حيث ثبتت فاعليتهما فـي تعلـيم القـراءة فـي المرحـ                

مع ضرورة مراعاة جوانب أخرى فـي الـتعلم إلـى جانـب التحـصيل، وتـدريب المعلمـين قبـل             

وأثناء الخدمة على إستراتيجيات التفريد الستخدامها في تعليم وتعلم اللغة في المراحل            

 .التعليمية المختلفة

 Cooperative Learning: التعلم التعاوني: االتجاه الثاني

 الذي يشهده العالم في شتى المجاالت بما في ذلك مجال التربية وازدياد   نظراً للتقدم 

بمـا فـي ذلـك      -عدد الطالب بالمدارس أصبح البحث عن أنواع جديـدة لتعلـيم وتعلـم اللغـة              

بـين   Co-operationأمـراً مهمـاً، ومـن بينهـا الـتعلم التعـاوني القـائم علـى التعـاون          -القـراءة 

فــوزي ) (Johnson & Johnson 1987 p. 13(عليميــة المتعلمــين فــي تحقيــق األهــداف الت

 )١٠٤، ص ١٩٩٥:الحبشي 
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وتــصمم إجــراءات الــتعلم التعــاوني بــصفة عامــة بــصفة تــشجع التالميــذ علــى النــشاط   

واإليجابية في عمليات التعلم من خـالل البحـث، والمناقـشة مـع أقـرأنهم فـي مجموعـة أو                

 :Tone & Nell: 1992: P.6) (Sharan(فريـق صـغير فـي مختلـف نمـاذج الـتعلم التعـاوني        

VOL. 50: P. 264(      1984.؛ حيث يؤدي ذلـك إلـى تحـسين الـتعلم بمختلـف مجاالتـه، p884-

p875:1984) Okebukola (كمــــا يعمــــل علــــى زيــــادة دافعيــــتهم ويجعــــل الــــتعلم ممتعــــا .

)Mulrgan: 1994 ( 

مناسـبة لعمـل    ولكي يكون التعلم التعاوني فعاالً البد أن يتضمن أنشطه ومهام تعلم            

الفريق، ووجود تفاعل بين التلميذ والتلميذ في الفرق الصغيرة، واالعتماد المتبادل لتحقيـق            

 )Tone P.7 1992 & Nell. (أهداف التعلم

ـــ Multiple Intelligence Theoryوتعتبـــر نظريـــة الـــذكاءات المتعـــددة    ــاردنر" لـ " جـ

كمـا تعـد نظريـة      ) ٥ص  : ١٩٩٤: سـامي محمـود عبـد اهللا      (األساس النفسي للتعلم التعاوني     

 .هي األساس االجتماعي للتعلم التعاوني) التعلم االجتماعي" (باندورا "

ــة،        ــالفروق الفرديـ ــسية؛ كـ ــن الجوانـــب النفـ ــد مـ ــاوني العديـ ــتعلم التعـ ــي الـ ــى فـ     ويراعـ

وللتعلم التعـاوني إسـتراتيجيات عـدة    ) Rendon: 1995. P: 41(وحاجات الطالب وميولهم 

 :مج التعليمية التي تتبناها بصبغة خاصة، وأهمها ما يليتصبغ البرا

ــة    - ــاب التعاونيـــ ــرق األلعـــ ــتراتيجية فـــ ) TGT) Tournaments Teams Games(إســـ

ــين       ــات التحـــصيل؛ حيـــث يتـــسابق الطـــالب كممثلـ ــتراتيجية مباريـ ــذه اإلسـ وتـــستخدم هـ

ى علـى   لمجموعاتهم مع أعضاء الفرق األخرى الذين يماثلونهم في الدرجات وفي المستو          

 Slavin: 1995: p8) (Stahl: 1994: pp(االختبـار الـسابق الـذي يحـدد مـستوى كـل تلميـذ        

 إلى أهمية األلعاب في تعلـم اللغـة؛ حيـث تعمـل علـى تركيـز            McCollum، وأشار   )231:234

انتباه المتعلمين، والقيـام بوظـائف التعزيـز، والفحـص، والثـراء اللغـوي فـي مواقـف التعلـيم                    

ص : ١٩٩٩: محمد عالء الـدين حلمـي  . (فة المعتمدة على األنشطة التعاونيةوالتعلم المختل 

١١( 
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ــى مجموعــات    -عــرض المعلــم للمــادة داخــل الفــصل   : وخطواتهــا تقــسيم الطــالب إل

عقـــد المـــسابقات -توزيــع األدوار علـــى الطــالب داخـــل المجموعــات   -متفــاوتي التحـــصيل 

توزيـــع الطـــالب علـــى   إعـــادة -إعطـــاء المكافـــآت  -الحـــصول علـــى النتـــائج  -والمباريـــات

 .المجموعات بناء على درجاتهم

-Student Teams :إســـــتراتيجية تقـــــسيم التالميـــــذ علـــــى أســـــاس التحـــــصيل-

Achievement Deviation (STAD) 

هــي إحــدى إســتراتيجيات الــتعلم التعــاوني العامــة التــي يمكــن أن تــستخدم فــي المــواد  

 :الدراسية المختلفة، وخطواتها كما يلي

ــي  ــى مجموعــات مــن    - للطــالب القيــاس القبل عــرض - طــالب٥-٤تقــسيم الطــالب إل

. - توزيـع ورقـة بمهـام الـتعلم    –المادة التعليمية على الطالب أسبوعياً عن طريـق المعلـم        

جمـع درجـات كـل فريـق فـي          -اختبـارهم فرديـاً     -يتدارس طالب كل مجموعة الموضوع      

تم إعـالن نتيجـة الفـرق    يـ - رصـد درجـات كـل تلميـذ داخـل الفريـق       -. االختبـارات المتتاليـة  

محبات أبو عميـرة،    . (أسبوعياً ونعطي المكافأة للفريق الفائز الحاصل على أعلى الدرجات        

 )١٩٥ص : ١٩٩٧

 Team-Assisted Individualization (TAI): إسـتراتيجية التفريـد لمـساعدة الفريـق    -

 خطواتهــا ويمكــن توضــيحتعــد هــذه اإلســتراتيجية مزيجــاً مــن التعلــيم الجمــاعي والفــردي، 

 :فيما يلي

ــن       (  ــون مـ ــة تتكـ ــل مجموعـ ــات ، كـ ــى مجموعـ ــالب إلـ ــسيم الطـ ــر  ٥– ٤تقـ ــالب غيـ  طـ

 تطبيــق اختبــار تشخيــصي علــى الطــالب -أي مــن مــستويات تحــصيل مختلفــة .متجانـسين 

 تتعلم المجموعات وحدات مختلفة من المادة الدراسـية وذلـك بطـرق          -لتحديد المستوى 

 القيــام باختبــار تحــصيلي للتأكــد مــن إتقــان   -ة فرديــة مــن خــالل أنــشطة متنوعــة ومنظمــ  

التالميـــذ للوحـــدة موضـــوع الدراســـة مـــع تبـــادل أعـــضاء المجموعـــة إجابـــاتهم وأعمـــالهم   

 يتقـدم كـل طالــب بعـد ذلـك الختبـاره فرديـاً دون تلقيــه أي       -لمقارنتهـا باإلجابـة الـصحيحة   
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ــه    عياً  تجمــع درجــات أفــراد كــل مجموعــة مــن المجموعــات أســبو     -مــساعدة مــن زمالئ

   )٨٠ص: ٢٠٠٤سامي عبد اهللا وآخرون ، ( .لمعرفة مدى ما تم تحقيقه من تعلم 

 تعتمد هذه اإلسـتراتيجية علـى   Group Investigation:  إستراتيجية البحث الجامعي-

ــث،          ــالل البحـ ــن خـ ــتعلم مـ ــق الـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــددة مـ ــصادر متعـ ــن مـ ــات مـ ــع المعلومـ جميـ

 :وخطواتها كما يلي

تقـسيم التالميـذ إلـى مجموعـات        -قياس مـستوى الطـالب      -ي تحديد الموضوع الدراس  

تنفيــذ -) الموضــوع(تخطــيط مهــام الــتعلم - تالميــذ غيــر متجانــسين تحــصيليا ٦ إلــى ٢مــن 

تحديــــد التالميــــذ -البحــــث واالستقــــصاء لجميــــع المعلومــــات حــــول الموضــــوع الدراســــي  

مـن خـالل    التقـويم   -للمعلومات التي تـم جمعهـا وتلخـيص بعـضها وعرضـها علـى الـزمالء                 

أسـماء  . (التالميذ أنفسهم؛ حيث تقوم كل مجموعة بتقويم أعمال المجموعات األخرى         

 )٩٤ص : ١٩٩٨الجبري، محمد مصطفى، 

 هـــي إحـــدى إســـتراتيجيات الـــتعلم Jigsaw  إســـتراتيجية ترتيـــب المهـــام المتقطعـــة -

نهــا  أجــزاء يقــوم كــل طالــب بــأداء جــزء م ىالتعــاوني التــي تعتمــد علــى تجزئــة الموضــوع إلــ 

 :وخطواتها كما يلي

 طـالب  ٥ تقسيم الطالب إلى مجموعات تضم كل مجموعة -تحديد موضوع الدرس     

 إعــداد دليــل -)  مهــام ٥(  تقــسيم موضــوع الــدرس إلــى أجــزاء فرعيــة   -غيــر متجانــسين 

 توزيــع المهــام مــن قبــل - إعــداد محتــوي المهــام فــي بطاقــات أو كــروت صــغير -للطالــب  

 يلتقي األعضاء الذين تشابهت مهامهم من جميع الفرق في          -رق    المعلم علي أعضاء الف   

 عــودة كــل -مجموعــة واحــدة هــي مجموعــة الخبــرات ليتدارســوا جميعــا مهمــة واحــدة    

ــيعلم زمــالءه       ــه األصــلية ل ــارات الفرديــة  -عــضو بعــد دراســة مهمتــه إلــى مجموعت  -االختب

ة العمليـة للمهـام التـي        الممارسـ  -إعطاء الدرجات الفردية والجماعية ألعضاء كل فريـق         

  ) (Aronson: 2000.. تم تعلمها
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 Cooperative Integrated: إســتراتيجية التعــاون التكــاملي بــين القــراءة والكتابــة-٦

Reading and Composition (CIRC)إستراتيجية تعاونيـة متخصـصة لتعلـيم القـراءة      هي 

 :والكتابة، وخطواتها على النحو التالي

توزع كل مجموعة منهما إلى فرق صغيرة      - مجموعتين رئيستين   توزيع الطالب على  

 يقــوم كــل –يــشرح المعلــم إلحــدى المجمــوعتين الــرئيس -قــوام كــل فرقــة مــن طــالبين

طالــب فــي فــي فــرق المجموعــة الــرئيس األخــرى باألنــشطة التعليميــة كــأن يقــرأ أحــدهما     

. يـــق الفـــائزتعطـــى المكافـــآت للفر- تحـــسب درجـــات الفـــرق –ويـــستمع اآلخـــر أو يتابعـــه 

 )٩ص : ١٩٩٨سامي عبد اهللا، (

 : عناصر الموقف التعليمي في إستراتيجيات التعلم التعاوني-

إن جميع استرتيجيات الـتعلم التعـاوني بـرغم اختالفهـا فـي اإلجـراءات إال أنهـا تقـوم                 

علــى أســس التعــاون كالقيــادة، التفاعــل االجتمــاعي بــين أعــضاء الفريــق، اإلعانــة بتقــديم    

المقترحـات، وتقبـل مـساعدة اآلخـرين بـصورة لفظيـة أو غيـر لفظيـة، اســتخدام         األفكـار و 

 .وغير ذلك. األدوات بين أعضاء الفريق

)  Boron & et al: 1987 p699) (1101-1087 Loning: 1993: pp (  

 : ولهذه اإلستراتيحية انعكاسات على الموقف التدريس؛ حيث يتصف بما يلي

نــشاط التعليمــي بــصفة عامــة، وتعتمــد علــى التعــاون بــين  األهــداف التعليميــة توجــه ال-

: فائقـة سـعيد   . (المتعلمين في تحقيقها، وتعمل كمنظمات متقدمة للوصـول إلـى األهـداف           

 )٢٠١ص : ١٩٩١

المحتوى يـتم اختيـاره مـن قبـل المعلـم مـع مـشاركة التلميـذ، ويتنـاول جميـع جوانـب                       

ديمــه بمــا يتناســب وإســتراتيجية  اتعلــم الــتعلم األخــرى، مــع تنظــيم المحتــوى وعرضــه وتق  

الــتعلم التعـــاوني المـــستخدمة، وفـــي صـــورة مهـــام، وأجـــزاء يمكـــن تـــدويرها بـــين أعـــضاء  

 .الفريق
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 الوســائل التعليميــة متنوعــة ســمعية وبــصرية وســمعية بــصرية ووســائط متعــددة؛       -

صغيرة الحجم يمكن تداولها بين أعـضاء الفريـق مـصحوبة بتعليمـات حـول اسـتخدامها،           

 مع المحتـوى وإجـراءات الـتعلم التعـاوني، يعـدها المعلـم، أو يختارهـا بمـشاركة                  وتتناسب

 ).٤٣ص : ١٩٩١: وحيد جبران. (الطالب، وعلى المعلم مراجعتها علميا وفنيا

 إستراتيجية التعلم التعاوني المستخدمة تكـون مناسـبة للطـالب والمـادة، والمعلـم               -

ة، مجربـة مـن قبـل، واقتـصادية فـي الوقـت       قادر على تنفيذها، ومناسـبة إلمكانيـات المدرسـ    

 .والجهد، تم التدريب عليها

ــين       - ــشاركة بـ ــى المـ ــد علـ ــب، وتعتمـ ــى الطالـ ــد علـ ــا يعتمـ ــة أغلبهـ  األنـــشطة التعليميـ

المتعلمــين، وأنــشطة المعلــم تكــون فــي الغالــب توضــيحية وإرشــادية، كمــا تتميــز بالتعــدد   

وء طبيعـة المتعلمـين والمـادة وطبيعـة     والثراء لتقابل الفروق الفردية، ويتم اختيارها في ضـ        

إستراتيجية التعاون المستخدمة، وينبغي أن تحقق هذه األنشطة التفاعل بين المتعلمين    

 ).٣٠٩ص : ١٩٩٩: جابر عبد الحميد. (من ناحية وبينهم وبين المعلم من ناحية أخرى

 . ومصادر التعلم متنوعة كالمعلم والزمالء والوسائل التعليمية-

 التخطـيط أثنـاء التعـاون    –معلم متنوع فهو يقوم بالتخطيط لمـا قبـل التعـاون     دور ال  -

كـذلك يقـوم بالـشرح والتوضـيح ،     ) Holubek: 1993. P.181( التخطـيط لمـا بعـد التعـاون     –

) ٤٤صــ  : ت.د: وحيـد جبـران  . (وتقـديم اإلرشـادات، وشـرح الـدرس ، وإدارة العمـل التعـاوني      

للتالميــذ، ويــشارك التالميــذ فــي اتخــاذ القــرارات،    وكــذلك يــصف المعلــم عمليــات الــتعلم   

 )Rendon: 1995 P.41(ويقوم أيضا المراقبة والتدخل والتقويم 

 الطالب قد يكون قائداً أو عضواً في جماعة التعاون، وفي كال األمـرين عليـه واجبـات       -

سـامي محمـود عبـد    ) (Holubek 1993: P. 184. (ومهـام يؤديهـا حتـى يـتم تحقيـق الـتعلم      

 )٩ص : ١٩٩٤: هللا
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تقـويم مـن قبـل    - أقران–ذاتي - تكويني– بعدي – التقويم في التعلم التعاوني قبلي       -

ــع، ومعرفــة مــدى تحقيــق األهــداف مــن خــالل         ــم؛ وذلــك للتقــسيم والتقــويم والتوزي المعل

 )  ٨٤ ص ١٩٨١: محمد سليمان شعالن وآخران) (Rendon: 1995: p4. (التغذية المرتجعة

لسابقة التـي اسـتخدمت الـتعلم التعـاوني فـي تعلـيم القـراءة فـي             بعض الدراسات ا  
 :  المرحلة الثانوية

هتـــاك العديـــد مـــن الدراســـات التـــي اســـتخدمت الـــتعلم التعـــاوني فـــي تعلـــيم القـــراءة   

 :بالمرحلة الثانوية هي

ــد" دراســة  ــدريس       Zigmond 2006" زيجمون ــر الت ــى الكــشف عــن أث   التــي ســعت إل

ربية الخاصة ومدرسي الدراسات االجتماعية في مهـارات القـراءة          التعاوني بين مدرسي الت   

والكتابــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة فــي مــادة الدراســات االجتماعيــة، وطبقــت الدراســة  

على ثمانية أزواج من المعلمين، وثمانية فصول من طالب الثانوي، وتوصلت الدراسة إلى أن              

ن ضعف في مهارات القراءة والكتابـة الالزمـة    طالب المرحلة الثانوية ومعلميهم يعانون م     

ــاط الـــضعف وقامـــت       ــة ألهـــم نقـ ــة وعرضـــت الدراسـ ــات االجتماعيـ ــادة الدراسـ ــة مـ لدراسـ

  ((Zigmond: 2006:  ERIC. EJ.736977 .بمناقشتها

  إستراتيجية التكامل التعـاوني   Margarita 1997" مارجريتا"   كما استخدمت دراسة 

 مزدوجي اللغة مـن طـالب الـصف الثالـث ممـن يعـانون مـن ضـعف             لتنمية الفهم القرائي لدى   

في مهارات اللغـة، وبينـت النتـائج تفـوق المجموعـة التجريبيـة فـي مهـارات الفهـم القرائـي                      

 (Margarita: 1997) .كما زادت دافعيتهم للتعلم

 برصد مستويات الفهم القرائـي التـي تمـت    Gregory 1994" جريجوري" وقامت دراسة 

استخدام إستراتيجية التكامل التعـاوني بـين القـراءة والتعبيـر، وقـد تـم قياسـها                 تنميتها ب 

مـــن خـــالل خمـــسين ســـؤاال موضـــوعيا، وصـــنفت مـــستويات الفهـــم فـــي الفهـــم الحرفـــي    

 (Gregory: 1990) .واالستنتاجي والتقويمي
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 بمعرفــة أثــر إســتراتيجية التكامــل التعــاوني  Melvin 1990" مــيلفن"هــدفت دراســة و

والتعبيــر، وهــي إحــدى إســترتيجيات الــتعلم التعــاوني فــي تنميــة مهــارات القــراءة      للقــراءة 

والكتابــة، وتــم قيــاس الطــالب مــن خــالل تحليــل مقــاالتهم وأحــاديثهم المــسجلة؛ ودلــت     

 .النتــائج علــى تفــوق إســتراتيجية التعــاون التكــاملي فــي تنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة  

(Melvin: 1990) 

التـي عنيـت بالكـشف    Towson 1987" توسـن " دراسـة  جـاه أيـضا  ومن دراسات هـذا االت 

عــن أثــر إســتراتيجية المهــام المتقطعــة علــى األداء القرائــي لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة      

مقارنة بالطريقة السائدة؛ حيث تم اختيار عينة من الطالب، وتقسيمهم بناء على القـدرة         

وتـم تـصميم المقـررات الدراسـية        ،  )مرتفـع - جيد –متوسط  (القرائية إلى ثالث مجموعات     

بناء على ذلك، كما تم تطبيق اختبار القدرة القرائية ومقياس االتجاهات قبليا وبعديا على      

المجموعــات؛ وتوصــلت الدراســة إلــى فاعليــة إســتراتيجية المهــام المتقطعــة فــي تنميــة          

ب مهــارات األداء القرائــي؛ وذلــك مــن خــالل وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين درجــات طــال       

 Towson. المجموعــات التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة فــي صــالح المجموعــة التجريبيــة 

1987)( 

 :تعليق وإفادة
 :بالنظر إلى دراسات هذا االتجاه نالحظ ما يلي

  أن الدراســات منهــا مــا عنــي بالتــدريس التعــاوني وأثــره فــي القــراءة كمــا فــي دراســة  -

القراءة والكتابة كما فـي دراسـات مارجريتـا،         زيجموند، وبعضها عني بالتعلم التعاوني في       

 .وملفن، وجريجوري، وتوسون

ــة فــي دراســة         - ــر القــراءة كالدافعي ــرات تابعــة أخــرى غي  أن الدراســات عنيــت بمتغي

 .مارجريتا، واالتجاهات في دراسة توسون، والقدرة على القراءة كدراسة توسون
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الكتابــة كمــا فــي دراســة   أن بعــض الدراســات تبنــت مــدخل التكامــل بــين القــراءة و  -

ملفن، والتكامل بين القراءة والتعبيـر كدراسـة جريجـوري، أو مـدخل تعلـيم القـراءة عبـر          

 .المنهج كدراسة جريجوري

 . أنها استخدمت إستراتيجيات تعاونية مختلفة وكلها أثبتت فاعليتها-

 العينات متنوعة بعضها معلمون وطالب كدراسـة زيجمونـد، وبعـضها ممـن يعـانون           -

ضــعفا فــي مهــارات القــراءة مــن مزدوجــي اللغــة كدراســة مارجريتــا، ومــنهم مــن الطــالب     

 .العاديين كدراسة توسون

 :ويمكن اإلفادة من هذه الدراسات فيما يلي

 تطبيــق مــا توصــلت إليــه مــن نتــائج فــي مجــال اســتخدام الــتعلم التعــاوني فــي تعلــيم      -

 .تي تم تجريبهاالقراءة بالمرحلة الثانوية، وخاصة اإلستراتيجيات ال

 تــصميم بــرامج القــراءة فــي ضــوء إســتراتيجيات الــتعلم التعــاوني وتطــوير المنظومــة  -

 .التعليمية بحيث تتناسب مع هذا النوع من البرامج

إجراء المزيد من الدراسات التي تعنى بعمل برامج تعتمد علـى إسـتراتيجيات أخـرى               - 

 .لقراءءة بالمرحلة الثانويةمن التعلم التعاوني لم تجرب بعد في مجال تعليم ا

 . تدريب المعلمين على استخدام تلك االستراتييجات-

 تجهيــز القاعــات الدراســية وإعــادة تنظيمهــا وفــق إجــراءات إســتراتيجيات الــتعلم     -

 .التعاوني

 Cognation) االتجاه المعرفي(استخدام التفكير : االتجاه الثالث

نفس المعرفــي ظهــرت العديــد مــن   نتيجــة للدراســات التــي أجريــت فــي مجــال علــم الــ    

اإلســـتراتيجيات المعرفيـــة أو إســــتراتيجيات   (إســـتراتيجيات الـــتعلم التـــي أطلــــق عليهـــا     

، وهــي إســتراتيجيات بنيــت علــى نتــائج دراســة تفكيــر المتعلمــين  أثنــاء مواقــف    ) التفكيــر 

الــتعلم ؛  وتتــرجم هــذه اإلســتراتيجيات المعرفيــة  إلــى إجــراءات تدريــسية داخــل الفــصل     

 ،وعنــدما يتبنــى برنــامج القــراءة هــذه اإلســتراتيجيات  فإنــه تتــأثر بهــا فــي  جميــع مكوناتــه     ،
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ابتداء مـن األهـداف حتـى التقـويم ، وأقـدم فيمـا يلـي عرضـا ألهـم هـذه اإلسـتراتيجيات، ثـم                          

 (Guilford County Schools: 2002) . بيانا لتأثيرها في برامج القراءة بالمرحلة الثانوية

هــــــــي إحـــــــــدى   RAFT   Role-Audience-Format-Topic" رأفـــــــــت"  إســــــــتراتيجية  -

 تعنــي علــى ي وهــ:االســترتيجيات المعرفيــة وهــي مختــصر ألربــع كلمــات علــى النحــو التــالي  

، وفــي هــذه اإلســتراتيجية   )الموضــوع-شــكل العمــل – المــشاهدة –لعــب الــدور  (التــوالي 

ــه عالقــ         ة بموضــوع يتعــين علــى الطالــب تمثيــل دور شــخص مــن األشــخاص أو شــيء مــا ل

الــدرس، وهــذا يتطلــب مــن الطالــب تحليــل المعلومــات، وتــأليف بعــض المعلومــات األخــرى،   

ــدور،         ــتمكن مــن أداء دور الشخــصية المتــضمنة فــي الموضــوع مــن خــالل تقمــص ال حتــى ي

وتتميــز بإيجابيــة المــتعلم، و تــوفير التفاعــل  مــع الــنص، ومناســبتها لتنميــة مهــارات اللغــة،    

ليميـــة المختلفـــة ، ويمكـــن اســـتخدامها فـــي تعلـــيم فـــروع اللغـــة مناســـبتها للمراحـــل التع

ــه قــدرات عقليــة عاليــة نــسبيا ،      ..المختلفــة كــالنحو والبالغــة   ، ولكنهــا تحتــاج إلــى تلميــذ ل

 .ومدرب عليها

تــستخدم هــذه اإلســتراتيجية   : Damp &Clamp إســتراتيجية التخــزين والتجميــع   -

بة، فهــي تــساعدهم علــى اســترجاع   عنــدما يحتــاج الطــالب تعلــم معلومــة جديــدة أو صــع   

معلومــاتهم الــسابقة وتنظيمهــا، وعمــل تــصور للمعلومــات الجديــدة بربطهــا بالمعلومــات    

ــي    ــى مجموعــات مــن     :القديمــة، وخطواتهــا كمــا يل  طــالب، يقــوم  ٣-٢تقــسيم الطــالب إل

الطالب في كل مجموعة بعمل مجموعة من الكلمـات أو المعلومـات المرتبطـة بموضـوع             

 بتقسيم الكلمـات  طالبيقوم ال، ثم  Damp ك من خالل خبراتهم السابقة الدرس ،؛ وذل

.. أو المعلومات  التي قاموا باستدعائها ، وكتابة كل فئة على وسـيلة إيـضاح كالـسبورات               

يكتــب الطــالب علــى كــل فئــة جملــة مختــصرة توضــح كــل فئــة مــن   - Clamp وغيــر ذلــك

ة فـــي الفـــصل أو يـــتم تناولهـــا مـــع  تعلـــق أو تعـــرض الوســـائل اإليـــضاحي-الفئـــات الـــسابقة

 (Guilford County Schools: 2002) .المجموعات األخرى في الفصل
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 Collaborative Listing and إستراتيجية االستماع والمشاهدة الجماعية التعاونية-

Viewing Guide CLVG:   تهدف هذه اإلستراتيجية إلى أن يتعلم الطالب معلومات مرئيـة

ــصر، واســتخدام وســائل ســمعية       ومــسموعة، وذلــك اع  ــى حاســتي الــسمع والب تمــادا عل

-كتابــة األفكـــار -عــرض المعلومــات مـــسبقا    :وبــصرية متنوعــة وفـــق الخطــوات التاليـــة   

 .العرض-التقسيم لمجموعات-المشاهدة

تساعد هذه اإلستراتيجية في تنمية ما تم  Vocabulary : ٣×٣ الكلمات إستراتيجية-

 أم مفاهيمــا علميــة ، وتكــوين عالقــات بــين المفــاهيم  تعلمــه ســواء أكــان كلمــات وجمــال 

 : والمعلومات العلمية ، وهي قائمة على التعلم اإلدراكي ، وخطواتها على النحو التالي

ــى الطــالب قائمــة تتــضمن جــدوال     - ــوزع عل ــة هــذه القائمــة بكلمــات     - ٣×٣ن ــتم تعبئ ي

علـم بوضـع كلمـات       أو يطلـب مـنهم الم      –يختارها الطالب من قائمـة كبيـرة مـن الكلمـات            

يطلب من الطالب كتابة ست جمل تبين العالقـة بـين المربعـات     -محددة في هذه القائمة     

 (Guilford County Schools: 2002. أفقيا ورأسيا

تــــستخدم هــــذه اإلســــتراتيجية  : Frayer Model إســــتراتيجية نمــــوذج المنــــاظرة -

يط معلومـاتهم  الـسابقة   لتحسين الكلمات واألفكار لدى الطـالب؛ وذلـك مـن خـالل  تنـش        

 تنفيذ أنـشطة فرديـة   –استخدام العصف الذهني : عن موضوع التعلم ، وخطواتها كالتالي     

 تقوم مجموعات الطـالب بعمـل   - عمل نموذج خارجي  مناظر للقائمة األولى -أو جماعية 

الشخـــصيات أو المفـــاهيم (  تـــصنيف األفكـــار علـــى أربـــع تـــصنيفات-األفكـــار أو الكلمـــات

 يـضيف التالميـذ   -) الالأمثلـة  - أمثلـة - الشخصيات أو المفاهيم غير األساسـية  -األساسية

 .   أفكارا أو كلمات أخرى على المجموعات األربع األساسية في  النموذج

ــر اإلســتراتيجيات   : Map Concept  إســتراتيجية خريطــة المفــاهيم     - وهــي مــن أكث

 تعتمد علـى اسـتخدام الخطـوط     المعرفية استخداما ، وهي عبارة عن إجراءات  تدريسية        

واألسهم واألشكال الهندسية إلظهار العالقات بين الكلمات أو المفـاهيم أو المعلومـات             

؛ بحيث يستعين المتعلم بهذه األشكال في فهـم المعلومـات بـصورة أفـضل ، وإدراك مـا                    



 

 
٨٤ 

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها ومداخل 
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

بينهــا مــن عالقــات ، وتنظيمهــا فــي ذاكرتــه وفــق مــاهي متواجــده فــي الخريطــة ، ويمكــن        

 تحديــد المفــاهيم المرتبطــة -تحديــد موضــوع الــدرس: يــد إجراءاتهــا علــى النحــو التــاليتحد

 يـتم   - يكتب المعلم المفاهيم التي لـم يتناولهـا علـى الـسبورة بـاللون األحمـر                -بالموضوع  

ــون مختلــف       ــدة كلمــا تقــدمنا بل  يظهــر العالقــات بينهــا باســتخدام   –إضــافة مفــاهيم جدي

 يطلـب المعلـم     -ش المعلم تالميذه في خريطة المفـاهيم      يناق-الخطوط والدوائر واأللوان  

 وبالتـالي يكتـسب الطـالب مخططـا يعبـر           -من التالميذ إضافة بعض المفاهيم بلـون مغـاير          

عن الكلمات أو األفكار المتضمنة؛ مما يجعلهم أكثر فهمـا ، ويجعـل تعلمهـم أكثـر ثباتـا                   

ظهار العالقات بينها من ناحيـة      وأكثر فهما؛ وذلك لتحويل المفاهيم في صورة بصرية ، وإل         

 (Guilford County Schools: 2002) .أخرى

 تعتمـد علــى األشـكال الهندســية، التــي   :Venn Diagram  إسـتراتيجية مخطــط فِـن  -

فـي  تستخدم في المقارنة بين المفاهيم والمعلومات وال سيما في التفاصـيل، ويتـضح ذلـك        

 دائرتين متداخلتين فـي جـزء   رسم-ة بينها تقديم المفاهيم المراد المقارن   :خطواتها وهي 

 فـي دائـرة المفهـوم       يكتـب -يكتب على كل دائرة اسم مفهـوم مـن المفهـومين          -منهما

األول الخــصائص التــي تفــرد بهــا وكــذلك فــي الــدائرة الثانيــة تكتــب خــصائص المفهــوم           

 . في المنطقة المشتركة الخصائص المشتركةتكتب-الثاني

   Semantic Feature Analysis الت األلفــاظ إســتراتيجية تحليــل خــصائص دال -

تستخدم لمساعدة الطالب على فهم المفردات أو المفاهيم في نـص أو وحـدة دراسـية؛                  

 يكتــب المعلــم فــي الجــزء – القطعــة أو الموضــوع اختيــار- :وإجراءاتهــا علــى النحــو التــالي

علـى مـن   يكتـب المعلـم فـي الـصف األ    -الواقع أقصى يمـين اللوحـة خمـس أو أربـع كلمـات         

بعــد االنتهــاء مــن عمــل الجــدول    -اللوحــة الخــصائص المــشتركة لــبعض تلــك الكلمــات    

كيـف دلـت الكلمـة علـى معـان مختلفـة            معا  يناقش الطالب في محتويات الجدول ويبينون       

 .في سياقات عدة
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تستخدم في تنمية مهارات اللغة وخاصة  :Four Corners  إستراتيجية الزوايا األربع-

الل ســيناريو؛ وذلــك مــن خــالل وجــود أربعــة أركــان فــي الفــصل، وحــوار       المحادثــة مــن خــ 

عمــل ســيناريو : إيجــابي مفتــوح، واألربعــة تــدور حــول موضــوع الــدرس؛ وخطواتهــا كالتــالي 

يكــون المعلــم أربــع آراء مختلفــة يتــضمنها الــسيناريو،  -مــرتبط بموضــوع الــدرس) جــدلي(

يطلــب مــن  - الفــصل األربعــة   يــوزع األربعــة أراء علــى أركــان  -ويــضع كــل رأي فــي لوحــة  

التالميذ أن يتحرك كل واحد مـنهم نحـو الـركن الـذي يمثـل رأيـه حـول موضـوع الـدرس أو              

 . المعلم من كل طالب أ ن يذكر شفهيا ملخصا لرأيهيطلب-إحدى جزئياته

تـستخدم فـي مـساعدة الطـالب علـى         Power Notes إسـتراتيجية قائمـة الـدعم   -

ي شــكل هرمــي حــسب أهميتهــا مــن خــالل قائمــة تحــدد   تنظــيم المفــاهيم أو الكلمــات فــ 

، وخطواتهـا   .مستويات وقوة الكلمات أو المفاهيم المقدمة عبر مجموعة من اإلجراءات           

يعـد قائمـة بالكلمـات  أو المفـاهيم المتـضمنة فـي          - يحدد المعلم موضوع الـدرس     :كما يلي 

-ميــة أو األفكــاريقــدم المعلــم للطــالب قائمــة مــن الكلمــات أو المفــاهيم العل   -الموضــوع

يــشاهد الطــالب فيلمــا أو يطلعــون علــى كتابــا أو مــادة مطبوعــة، أو يقومــون ببحــث أو أي         

يطلـب المعلـم مـن الطـالب إعـادة تـصنيف الكلمـات أو             -نشاط علمي يتعلق بهذه القائمـة     

 (Guilford County Schools: 2002) .المفاهيم بصورة هرمية بناء على ما تعلموه

االتجـــاه (يمـــي فــي اإلســتراتيجيات القائمـــة علــى التفكيــر     عناصــر الموقــف التعل  
 ):المعرفي

عند تبني إستراتيجية أو أكثر مـن اإلسـتراتيجيات المعرفيـة فـي تعلـيم القـراءة تـصبح                 

 :عناصر الموقف التعليمي على النحو التالي

تتـضمن إلـى جانــب أهـداف الـتعلم التقليديـة أهــدافا أخـرى خاصـة بــالتفكير        : األهـداف -

ــتخد ــل       واسـ ــة مثـ ــتراتيجيات المعرفيـ ــتخدام اإلسـ ــة باسـ ــتعلم كتلـــك المتعلقـ ــي الـ امه فـ

ــة أو مخطـــط فـــن أو      ــاهيم أو تلـــك المتعلقـ ــرائط المفـ ــتخدام خـ ــة باسـ ــارات المتعلقـ المهـ

 .استخدام قوائم الدعم وغيرها الستخدامها فيما بعد
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يعــاد تنظــيم محتــوى القــراءة فــي ضــوء طبيعــة اإلســتراتيجية المعرفيــة         : المحتــوى-

مختــارة؛ فتنظــيم المحتــوى فــي ظــل خــرائط المفــاهيم يختلــف عــن تنظيمــه فــي ضــوء            ال

ــا اآلخـــر يـــدعم    . إســـتراتيجية قـــوائم الـــدعم  فـــاألول يـــنظم مـــدعوما خـــرائط بـــصرية بينمـ

 .بالجداول، وهكذا

تقــوم معظــم األنــشطة علــى المــتعلم داخــل الفــصل لــتعكس  : األنــشطة التعليميــة-

خدمة وطبيعتهـا؛ كمـا تتميـز األنـشطة التعليميـة          خطوات اإلسـتراتيجية المعرفيـة المـست      

بمــشاركة الطالــب وإيجابيتــه فــي مواقــف الــتعلم ســواء مــع زمالئــه أم مــع المعلــم أم مــع    

 هـذه األنـشطة يكتـب، يرسـم، يقـارن،           نالوسائل التعليمية المستخدمة بصورة فردية، وم     

 .يستدعي، ينظم، يعد، يقدم، يشاهد

 اإلسـتراتيجيات المعرفيـة؛ فعلـى سـبيل المثــال     تعكـس طبيعـة  : الوسـائل التعليميـة  -

فـــي خـــرائط المفـــاهيم تكـــون الوســـائل لوحـــات عليهـــا دوائـــر وخطـــوط وأشـــكال تبـــين    

العالقات بين المفاهيم المختلفة في المحتوى القرائي، بينما فـي إسـتراتيجية الزوايـا األربـع      

 كذاتكون عبارة عن كروت أو لوحات موزعة على أركان الفصل األربعة، وه

تعــدل إجــراءات التــدريس فــي ضــوء اإلســتراتيجية المعرفيــة       : إجــراءات التــدريس -

المــــستخدمة حيــــث تتــــرجم إجــــراءات التــــدريس خطــــوات اإلســــتراتيجية المعرفيــــة        

المــستخدمة، مــع ربطهــا باألنــشطة التدريــسية، والوســائل التعليميــة، والمحتــوى العلمــي      

 ويتم اختيار اإلستراتيجية المعرفيـة      المقدم؛ فإستراتيجية التدريس هي خليط مما سبق،      

في برامج القراءة بناء على العديد من المعايير كطبيعة الموضوعات القرائيـة والمتعلمـين               

 .والوقت المتاح وإمكانيات المعلم، وغير ذلك

يــتم التقــويم فــي ضــوء األهــداف فتعنــى أدوات التقــويم بقيــاس األهــداف          : التقــويم-

اإلسـتراتيجيات المعرفيـة المـستخدمة كمهـارات التفكيـر      الجديدة المتعلقـة باسـتخدام     

المتنوعــة إلــى جانــب األهــداف المعرفيــة والمهاريــة والوجدانيــة األخــرى الخاصــة بمحتــوى      

 .البرنامج القرائي، كما يتنوع التقويم مابين تقويم ذاتي وأقران وتقويم المعلم
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اءة فـي المرحلـة   بعض الدراسات السابقة التي استخدمت التفكير فـي تعلـيم القـر           
 :الثانوية

تعــد الدراســات التــي اســتخدمت التفكيــر فــي تعلــيم القــراءة بالمرحلــة الثانويــة قليلــة ،  

 بمعرفــة أثــر االســكيما علــى القــراءة  Mohammed Ali 2010منهــا  دراســة محمــد علــي 

يدرسون الفارسية كلغة ثانية، وقد     )  طالباً ٢٤٠( والتذكر لدى مجموعة من الطالب التراك       

تم تقسيم الطالب إلى مجموعتين تجريبيـة تـستخدم االسـكيما او المنظمـات التمهيـدة                

وأخرى ضابطة بدون دراسة ، مع عمل قياس قبلي وبعدي للمجمـوعتين للقـراءة والتـذكر،            

وقد تفوقت المجموعة المجموعة التجريبـة علـى الـضابطة فـي القـراءة ولكـن بفـارق غيـر                    

على الضابطة في التذكر ايضا، وأوصـت الدراسـة بـضرورة           دال إحصائيا ، وتفوقت التجريبية      

في القراءة نظرا ألنها تساعد الطالـب علـى فهـم مـا يقـرا، وتزيـد مـن        " االسكيما"استخدم  

قدرتـه علــى تـذكرها، نظــرا لمــا تتـسم بــه القــراءة مـن تعقيــد وتــشابك وتفاعـل بــين الــنص      

 )  Mohammed Ali: 2010.( والقاريء

إلى رصد اإلستراتيجيات المعرفيـة المـستخدمة   Brown 2006  "براون" وعنيت دراسة 

ــدى المعلمــين وأثرهمــا فــي          ــة، والنمــو المهنــي ل ــة الثانوي ــيم القــراءة لطــالب المرحل فــي تعل

مهــارات القــراءة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة، وقــد ركــزت الدراســة التــي أجريــت علــى           

مدرســي الفــصول الــذين قــاموا   مــن ١٣المــدارس الثانويــة بــشمال شــرق الهنــد علــى مقابلــة  

" والتـــي تمثـــل الرؤيـــة الحيـــة " بوصـــف الخبـــرات التـــي حـــصلوا عليهـــا فـــي حـــصص القـــراءة  

لمستوى المتعلمين في فهم وتعلم إستراتيجيات القراءة، وجاء التطور المهني والتدريب  

ــا      ــانوى فـــي تحـــسين قـــدرات المتعلمـــين علـــى القـــراءة، كمـ ــاليب القـــراءة كعامـــل ثـ وأسـ

ج البحث عن وجود عوائق كبيـرة تواجهـه المتعلمـين وتمـنعهم مـن التقـدم        كشفت نتائ 

في القراءة وتعلم إستراتيجياتها ، وعلى رأسها اتجاه المتعلمين السلبي نحو معلمـيهم ،              

وعدم تحمل المعلمين مـسئولية تعلـيم الطـالب القـراءة ، وأنهـم يـرون أن الطالـب وحـده               

تخدام اإلســتراتيجيات الحديثــة فــي تعلــيم هــو المــسئول عــن ذلــك ، وأوصــت بــضرورة اســ 
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القــراءة، وتحقيــق النمــو المهنــي للمعلــم ألنــه يــساعد علــى تحــسن مهــارات القــراءة لــدى     

 .(Brown: 2006). طالبهم

ــرامج تنميــة القــراءة     Mason 2006" ماســون" وعنيــت دراســة    بتقــسيم القــراء فــي ب

تـصوراتهم عـن مـستواهم    بالجامعة إلـى مجموعـات بنـاء علـى مـستوياتهم فـي القـراءة و              

القرائي، كدراسة كيفية  توزيـع الطـالب فـي ضـوء العوامـل التربويـة التـي وضـعها كـل مـن                        

؛ حيـث تـم وضـع ثالثـة معـايير رئيـسة ليقـوم عليهـا  البرنـامج                ١٩٩٦سنة  " جودمان ومارك "

 شخــصا فــي هـــذه   ١٢ – ١٠وقــد شــارك عــدد مــن     .الخــاص بجامعــة ســوريوبان بنيويــورك     

 ، وقد استطاعت الدراسة معرفة التقسيم    ٢٠٠٥ل الفصل الدراسي لعام     الدراسة من خال  

الشخــصي لكــل طالــب ، االنعكــاس العــام لكــل طالــب حــول مــستواه القرائــي  مــن خــالل    

اســتخدام نمــوذج خــاص بهــم اســتطاعوا تحديــد مــوقعهم كطلبــة، فبعــضهم وصــفوا          

 .وهكـذا .. خلونأنفسهم بأنهم قارئين ضعاف، وأنهم سيواجهون تحدىا قويـا عنـدما يـد            

وفي نهاية الفصل الدراسي استطاع كل طالب أن يكون خبره ذاتية عن نفـسه كنمـوذج            

خــاص، واســتطاعوا تغييــر وجهــات نظــرهم كقــارئين، ووجهــات نظــرهم تجــاه عمليــات    

القراءة نفسها من خالل استخدامهم لبعض اإلسـتراتيجيات المعرفيـة، فقـد اسـتطاعوا              

ضال عــن زيــادة ثقــتهم بأنفــسهم والدافعيــة لــديهم،   رؤيــة انفــسهم كقــارئين مجــدين، فــ 

باإلضــافة إلــى أنهــا قــدمت وجهــة نظــر مهمــة عــن  . وهــذا عكــس تــصوراتهم قبــل البرنــامج

. أســـاليب القـــراءة، وأنهـــا يمكـــن أن تـــدعم بـــرامج تنميـــة القـــدرات القرائيـــة لـــدى الطـــالب  

(Mason: 2006) 

 :تعليق وإفادة
 :دام إستراتيجيات التفكير ما يلييتضح من الدراسات السابقة التجاه استخ

أنهــا عنيــت بــتعلم طــالب المرحلــة الثانويــة إلســتراتيجيات القــراءة المعتمــدة علــى      -

 . الجانب المعرفي كدراسة براون
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أنها أشارت إلى دور المعلم في استخدام وتنميـة مهـارات الطـالب السـتخدام هـذه            -

يـا لتحقيـق هـذا الغـرض        اإلستراتيجيات وضرورة تدريب المعلم عليهـا وإعـداده مهن        

حتى وإن كان تأثير المعلم قليال في تعليمهـا لطالبـه، كمـا أشـارت إلـى ذلـك دراسـة               

 .براون أيضا

أنهـــا رصـــدت معوقـــات تعلـــم الطـــالب اإلســـتراتيجيات الحديثـــة كوجـــود اتجاهـــات   -

سلبية نحـو القـراءة لـدى الطـالب، وضـرورة معالجـة ذلـك فـي بـرامج تعلـيم القـراءة،                       

 .ي دراسة براونكما جاء ذلك ف

أنهــا تناولــت تــأثير ثقــة الطــالب بأنفــسهم وتــصوراتهم حــول قــدراتهم القرائيــة فــي   -

تعلم القراءة مما يجعل لهذا الجانب تأثيرا كبيرا فـي تعلـم القـراءة مـستقبال، كمـا                  

 .جاء ذلك في دراسة ماسون

 للطالــب؛ حيــث تكــشف لــه عــن نــواحي القــوة    Reflectionأهميــة التــأمالت الذاتيــة   -

والضعف في مهارات القـراءة لديـه وتـساعده علـى تحـسين مهاراتـه مـستقبال كمـا                   

 .في دراسة ماسون

أهمية وجود معايير تبنى فـي ضـوئها بـرامج القـراءة بالمرحلـة الثانويـة كمـا جـاء فـي                       -

 .دراسة ماسون

أشارت إلى أهمية الخبرات الذاتية وضرورة مراعاتها عند بناء برامج القـراءة لطـالب     -

 الثانوية؛ بحيث تعالج هذه البرامج اهتماماته وتتناسب مع خبراتـه الـسابقة؛        المرحلة

 .فيشعر بأهميتها ويقبل على دراستها

 :ويمكن اإلفادة من هذه الدراسات فيما يلي

 .تصميم برامج القراءة في ضوء اإلستراتيجيات المعرفية بإجراءاتها المختلفة -

ــذ واســتخدام      - ــة تنفي ــدريب المعلمــين علــى كيفي ــيم   ت هــذه اإلســتراتيجيات فــي تعل

 .القراءة قبل وأثناء الخدمة
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ــة          - ــسبوا الثقـ ــي يكتـ ــراءة كـ ــرامج القـ ــم بـ ــي تعلـ ــر فـ ــساحة أكبـ ــالب مـ ــاء الطـ إعطـ

 .بأنفسهم، ويكتشفوا مهاراتهم بأنفسهم، ويعملوا على تحسينها

استخدام أساليب تقويم تساعد في تقويم وتنمية استخدام هـذه اإلسـتراتيجيات             -

 .ل الذاتيكبطاقات التأم

ــارات     - ــراتهم ومهــ ضــــرورة ارتبــــاط المحتــــوى القرائــــي بخــــصائص المتعلمــــين وخبــ

 .وأساليب تفكيرهم السابقة

رصد المعوقات التي تحول دون تفعيل بنـاء واسـتخدام بـرامج القـراءة القائمـة علـى              -

 .إستراتيجيات التعلم المعرفي، والعمل على إزالتها

 . في ظل هذا االتجاهوضع معايير مناسبة لبناء برامج القراءة -

 )Metacognationما وراء المعرفة (ما وراء التفكير : االتجاه الرابع
حول تفكيره أثناء الـتعلم؛ فهـي تعنـي         ز اهتمام المتعلم    ي وراء المعرفة ترك   يقصد بما 

ــاء موقــف          ــا أثن ــه فكري ــذي يجعــل المــتعلم علــى وعــي بمــا يفعل ــر، وال ــالتفكير فــي التفكي ب

 :Perkins: 1992. (سين تفكيــره، وبالتــالي تحقيــق تعلــم أفــضلالــتعلم، ويعمــل علــى تحــ

P.102( 

ــي عنيــت          ــات النفــسية الت ــد مــن النظري ــى العدي  وتقــوم إســتراتيجيات هــذا االتجــاه عل

 Sixوتناولت التفكير وتنظيماته ومهاراته، ومن بين هذه النظريات نظرية القبعـات الـست   

Thinking Hats دي بونو" التي وضعها "De Bono 1992      وتـصنف هـذه النظريـة التفكيـر فـي 

ست مهارات رئيسة، اقترح بونو وضعها تحـت سـت قبعـات بـألوان مختلفـة، تحتـوي كـل                    

 :قبعة على مجموعة من المهارات، وذلك على النحو التالي

 تتـــضمن مهـــارات التفكيـــر التـــي تقـــوم علـــى الجوانـــب  Red Hat:  القبعـــة الحمـــراء-

 .الوجدانية

 تتــضمن مهــارات التفكيــر المتعلقــة بالكــشف عمــا   Yellow Hat:  القبعــة الــصفراء-

 نتمتع به من معلومات ومهارات يمكن استخدامها في تعلم الموضوعات الجديدة 
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 .  وتتضمن مهارات التفكير الناقدPurple Hat:  القبعة األرجوانية-

 .ة تحتوي على مهارات التفكير المتعلقة باالبتكاريGreen Hat:  القبعة الخضراء-

تحتوي على مهارات التفكير الخاصة بالتعلم وتقيـيم مـا   White Hat : القبعة البيضاء-

 .تم تعلمه من معلومات ومهارات

 تتضمن مهارات التفكير التي تعني بإعادة تنظيم التفكير Blue Hat:  القبعة الزرقاء-

 (De Bono: 1992: p.9-14). من خالل التفكير في التفكير

  مـن   PBI Process Based Instructionتعلم المعتمد علـى العمليـات   كما تعد نظرية ال

ــه يمكــن أن          ــة أن األســس التــي ي عليهــا اســترتيجات مــا وراء المعرفــة، وتــرى هــذه النظري

ــر حــول تفكيــره         ــى التفكي ــي تــساعده عل ــر المناســبة الت ، نكــسب الفــرد مهــارات التفكي

لـك فـي تحـسين تعلمـه، وتطبيـق       والعمل على تطوير ما يتمتع به من تفكير، واسـتخدام ذ          

ما تعلم في مواقف حياتية وتعليمية متنوعة، وذلك وفق مخطط يحتوي أربع عمليات هي        

 )التحقق-المتابعة -األداء -البحث (

 وتعتمــد جميــع إســتراتيجيات ومهــارات مــا وراء المعرفــة علــى ثالثــة عناصــر أساســية  

 (Ching: 1998: p.9) .السيطرة-اإلدراك –المعرفة  :هي

 إن وعي المتعلم ومعرفته بخطوات تفكيره أثناء الـتعلم يؤديـان إلـى تحـسين الـتعلم                  

 (Feldhusen: J: 1995: Pp. 255-268). لديه

 :Metacognation أهم إستراتيجيات ما وراء التفكير -

هناك العديد من إستراتيجيات ما وراء التفكير ويسميها البعـد مـا وراء المعرفـة، وقـد                 

 التنــوع فــي موضــوعات الــتعلم والتنــوع القــائم بــين مهــارات التفكيــر التــي      تنوعــت لتقابــل 

 :تهدف لتنميتها، ومن أهمها مايلي

ــتبطان  - ــتعلم باالســ ــتراتيجية الــ ــد هــــذه   Introspection Learning:  إســ  وتعتمــ

مــاذا أعــرف عـن موضــوع الــتعلم؟ ومــاذا أريــد أن أعــرف؟   :اإلسـتراتيجية علــى ســؤالين همــا 

 :الين يتم القيام بما يليولإلجابة عن السؤ
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ــسابقة وذلــك مــن خــالل      -١ ــار المعلومــات ال ــه مــن معلومــات عــن      (اختب ــد مــا لدي تحدي

 –تعميمهـا إذا كانـت صـحيحة    -التثبت من صـحتها - طرحها على زمالئه–موضوع التعلم   

ودور المعلــــم هنــــا )  توظيفهــــا لــــتعلم االجديــــد–التخلــــي عنهــــا إن كانــــت غيــــر صــــحيحة 

على أفكارهم ومعلومـاتهم الـسابقة واختبارهـا، واإلفـادة منهـا إذا            يساعدهم في التعرف    

 .كانت صحيحة

 :يجيب المتعلم على السؤال التالي-٢

ماذا أفعل كي أصل إلى المعلومات المرادة والالزمة لتعلم الموضـوع الجديـد أو تحقيـق        

م المهمــة الجديــدة؟ ولإلجابــة عــن الــسؤال يــتم تحديــد مجموعــة مــن المهــام علــى المــتعل 

القيام بها كـي يـصل إلـى إجابـة أسـئلته المتعلقـة بموضـوع الـتعلم علـى أن تكـون المهـام                         

مناســبة للمتعلمــين وممتعــة لهــم أيــضا، وتتحــدى قــدراتهم العقليــة، مــع تنــوع المعلومــات    

يوضـح  (والخبرات التي سيتم تعلمها حول موضوع التعلم، ودور المعلم فـي هـذه المرحلـة                 

تـشجيعهم علـى الدقـة      - يحبـب التالميـذ فـي المهمـة        –همة   وصفات الم  –موضوع المهمة   

ــة للمتعلمــين فــي أداء المهمــة   -فــي أدائهــا  ــة   -إتاحــة الحري إعــداد المهــام بــصورة متكافئ

 .لتوزيعها على مجموعات الدارسين

مرحلـــة األســـئلة التأمليـــة وتهـــدف إل مـــساعدة المـــتعلم علـــى اكتـــشاف أفكـــاره -٣

 على ذلك؛ فعلى سـبيل المثـال إذا كـان موضـوع             وتنميتها من خالل توجيه أسئلة تساعده     

مــاذا تتوقــع فــي نهايــة القــصة؟ لوكنــت بطــل   : الــتعلم قــراءة قــصة يمكــن أن نــسأل مــايلي 

القـصة مـاذا كنــت تفعـل؟ لـو أردت كتابــة القـصة مـرة أخــرى مـا األشـياء التــي تحـرص علــى          

 .فيهاإضافتها أو حذفها؟ إن نوع السؤال يحدد نوع اإلجابة والتفكير المتضمن 

 (Nancy Atwell: 1994: P.41)  

إن هذه األسئلة تشجع على التفكير، وتحسين التفكير، واالرتقاء به مـن مـستوى إلـى                

آخــر أفــضل؛ وبالتــالي تحــسن فــي الــتعلم، ودور المعلــم هنــا أن يهــتم بمــستويات التفكيــر     
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ا بمواقـف   العليا، وأن تكون مرتبطة بمهام الـتعلم، وأن تتحـدى عقليـة المتعلمـين، وربطهـ               

 .حياتية كلما أمكن ذلك، وتشجيع المتعلمين على التحلي بالصبر

 يسجل فيهـا المـتعلم إجاباتـه عـن األسـئلة، وعرضـها بطـرق             ثحي: تسجيل األداء -٤

مختلفة كالجداول والرموز وخرائط المفـاهيم، والبحـث، ويمكـن أن يـستخدم البرتفوليـو               

 .في عمل ذلك كله

" كــورال وأنتيــا" وضــع هــذه اإلســتراتيجية Self –Talk : إســتراتيجية الحــديث الــذاتي-

Corral& Antia 1997هذه اإلستراتيجية من الخطوات التالية وتتكون : 

كتابـة خطـوات اإلسـتراتيجية    -    نمذجة إستراتيجية التعلم بنطق خطواتها شـفهيا  

ــذي تقــوم عليــه اإلســتراتيجية مــن منظــور      -ومناقــشة الطالــب فيهــا   مناقــشة األســاس ال

-يطبق الطالـب خطـوات اإلسـتراتيجية فـي موضـوع الـتعلم مـع ذكـر الخطـوات              -طقيمن

تــشجيع الطالــب علــى تطبيــق اإلســتراتيجية فــي موضــوع آخــر مــع عــدم ذكــر خطــوات           

ــة    ــديم تغذيـــة مرتجعـ ــتراتيجية دون تقـ ــرار اســـتخدام     -اإلسـ ــى تكـ ــشجيع الطالـــب علـ تـ

يجية لمعرفــة مــدى مــن الطالــب كتابــة خطــوات اإلســترات المعلــم  يطلــب–اإلســتراتيجية 

 . تمكنه منها

ــتعلم    : خطــط/  إســتراتيجية نظــم - يــضع أهــدافا  -وفيهــا يخطــط الطالــب لمهمــة ال

مركـز  . (يضع مخططا إلنجاز المهمة وتحقيـق األهـداف المـرادة         -للتعلم يسعى لتحقيقها  

 )إستراتيجيات التعلم ما وراء المعرفة: العاصمة الوطني للغات

-وفيهـا يختــار المـتعلم طريقــة الــتعلم   :  علــى الــتعلم إسـتراتيجية الــسيطرة الذاتيـة  -

ــتعلم المناســبة   يركــز انتباهــه علــى مهمــة   -يقــوم بالممارســة والمــران   -يحــدد ظــروف ال

 .التعلم المراد تحقيقها

يتثبــت : تــستخدم أثنــاء القيــام بمهــام الــتعلم، وخطواتهــا     :  إســتراتيجية المراقبــة -

-يتحقـق مـن مـدى اسـتيعابه لمـا يتعلمـه           -المتعلم من مدى التقدم الذي حققه فـي الـتعلم         

 .يتأكد من أن كالمه مفهوم لدى اآلخرين-يعبر المتعلم بلغة دقيقة عما تريد 
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ــتراتيجية التقيــــيم- ــتعلم،    :  إســ ــاء مــــن مهمــــة الــ ــد االنتهــ ويــــستخدمها الطالــــب بعــ

يحـــدد مـــدى نجاحـــه فـــي تطبيـــق -يحـــدد المـــتعلم مـــدى مـــا حققـــه مـــن تعلـــم: وخطواتهـــا

يقيم مدى نجاح االسترتيجيات في مـساعدته  -ي استخدمتها في التعلم   االسترتيجيات الت 

 .على تحقيق أهداف التعلم من خالل إنجاز المهام

وفيهـا يحـدد المـتعلم إسـتراتيجية لتنفيـذ المهمـة            :  إستراتيجية استخدام ما تعرفـه     -

يربط فكريا بين ما يعرفه من معلومـات سـابقة وبـين معلومـات أخـرى جديـدة                  -التعليمية  

 .يريد تعلمها من خالل أداء مهمة تعليمية

يـستخدم  :  علـى خطـوتين    موتقـو :  إستراتيجية التخمين بناء على المعرفة السابقة      -

 –االجتمـاعي   -النفـسي -كالـسياق اللغـوي   (المتعلم السياقات المختلفة للوصول للمعنـي       

ية يقــرأ مــا بــين الــسطور أي يــسعى للكــشف عــن المعــاني الــضمن     -...) المــوقفي-الثقــافي

 .المرادة فيما يقرأ

يتوقـــع المـــتعلم : وتقـــوم علـــى:  إســـتراتيجية التنبـــوء بنـــاء علـــى المعرفـــة الـــسابقة  -

يخمن بصورة منطقية بناء على ما لديه       -المعلومات التي سيحصل عليها من مهام التعلم      

 .من معلومات سابقة المعلومات الجديدة

تكــون مــن قيــام المــتعلم  وت:  إســتراتيجية التــشخيص بنــاء علــى المعرفــة الــسابقة  -

بــالربط بــين المفــاهيم الجديــدة وحياتــه ومعتقداتــه ومــشاعره ويــشخص مــا يقابلــه فــي           

 .ضوئها

 تتمثــل فــي أن يقــوم  يوهــ:  إســتراتيجية نقــل المعرفــة بنــاء علــى المعرفــة الــسابقة   -

المتعلم بـنقل ما يعرفه من موقف لموقف آخر، أو من لغة للغة أخـرى معتمـدا علـى مـا بـين               

 .قفين أو اللغتين من تشابهالمو

ــاء علــى المعرفــة الــسابقة    / ل إســتراتيجية االســتبدا - ــأن  : إعــادة الــصياغة بن وذلــك ب

 .يستبدل المتعلم كلمة بأخرى تتماشي مع السياق، أو معلومة بأخرى تتماشى معها
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وتعتمد على قيام المتعلم بتخيل المعلومة التي يريـد         :  إستراتيجية استخدم الخيال   -

 . فيرسم لها صورة في ذهنه تساعده على تعلم تلك المعلوماتتعلمها؛

ــل أدوار - ــتراتيجية مثـ ــ:  إسـ ــات     لمثـ ــا المعلومـ ــن خاللهـ ــتعلم مـ ــي تـ ــة كـ  أدوار مختلفـ

 .المرتبطة بهذه األدوار سواء معلومات لغوية أو غير لغوية

وتعتمـد علـى    : تطبـق الـنمط المعتمـدة علـى التنظـيم         / إستراتيجية اكتشاف النمط    -

 .اربط-استنتج-طبق : ات التاليةالخطو

 علـى تـصنيفك األشـياء واألفكـار         متقـو :  إستراتيجية صنف المعتمـدة علـى التنظـيم        -

 .والمعلومات وغير ذلك بناء على ما بينها من صفات مشتركة

حيــــث يــــستخدم المــــتعلم : دون المعتمــــدة علــــى التنظــــيم/  إســــتراتيجية ارســــم-

 ويكتـــب عليهـــا البيانـــات المتعلقـــة بموضـــوع الرســـوم التوضـــيحية التـــي توضـــح العالقـــات،

 )المرجع السابق. (التعلم

ــات التفكيــر        ــؤدي إلــى نمــو عملي طــرح األســئلة،  (إن اســتخدام هــذه اإلســتراتيجيات ي

ــة، والتــصنيف، والترتيــب، وتكــوين المفــاهيم، والتعميمــات، والتطبيــق،      والتوضــيح، والمقارن

 والتمثيـــــل، والتخيـــــل، والتلخـــــيص، والتفـــــسير، واالســـــتنتاج، والتنبـــــؤ، وفـــــرض الفـــــروض،

ونمـو عمليـات التفكيـر يعنـي نمـو      )   ١٣م، ص٢٠٠٣: حـسن زيتـون  ." (واالستدالل، والتحليل 

 .التفكير الذي يؤدي إلى تحسن في التعلم

 )ماوراء المعرفة(عناصر الموقف التعليمي في ضوء إستراتيجيات تنمية التفكير 

فـي تعلـيم القـراءة أوغيرهـا يأخـذ          ) راء المعرفـي  مـا و  (عند تبني االتجاه ما وراء التفكير       

 :الموقف التعليمي الشكل التالي

تتعلــق بــالمحتوى إضــافة إلــى أهــداف تتعلــق باســتخدام اإلســتراتيجيات        :  األهــداف-

مهارات التفكير التي تعنـي بهـا؛ ممـا يـنعكس بالتـالي جميـع مكونـات الموقـف التعليمـي                     و

 .األخرى
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 تنظيمه؛ حيث ينظم بصورة تتفـق مـع إسـتراتيجيات           يختلف المحتوى في  :  المحتوى -

مــا وراء المعرفــة وإجراءاتهــا المعتمــدة علــى المهــارات العقليــة التــي تعمــل علــى تنميــة          

التفكير وبالتالي تحسن نتائج التعلم، ويختلف تنظيم المحتوى من إستراتيجية إلـى أخـرى             

المــستخدمة فــي الــتعلم، بنــاء علــى اخــتالف اإلجــراءات والمهــارات العقليــة المــستهدفة و

فعلى سـبيل المثـال فـي إسـتراتيجية التـصنيف يـتم تنظـيم المحتـوى بنـاء علـى مـا بينـه مـن                        

دون يـــتم تنظـــيم المحتـــوى فـــي صـــورة أشـــكال  / تـــشابه، بينمـــا فـــي إســـتراتيجية ارســـم 

 .ورسوم، وهكذا

تقــوم معظــم األنــشطة علــى المــتعلم داخــل الفــصل تعكــس   :  األنــشطة التعليميــة-

ســتراتيجية، وتكــون مبنيــة علــى اإليجابيــة والمــشاركة والفاعليــة مــن قبــل         خطــوات اإل

الطالــب، والكثيــر منهــا ذو طــابع عقلــي يعتمــد علــى التفكيــر ومهاراتــه المختلفــة؛ وتختلــف   

 اطرحها علـى  –حدد المعلومات (باختالف اإلستراتيجية المستخدمة، ومن هذه األنشطة    

ــزمالء ــحتها -الـ ــا إذا كانـــت  -تثبـــت مـــن صـ ــدها–صـــحيحة عممهـ ــتعلم  - انقـ ــا لـ وتوظيفهـ

 ) قوم–حلل -ابتكر فكرة جديدة-الجديد

تعكــس طبيعــة إســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فعلــى ســبيل    :  الوســائل التعليميــة -

 أســئلة، وأشــكال، نالمثــال تكــون مــصممة بــصورة تمكــن مــن اســتخدامها فرديــا، تتــضم   

 اإلســـتراتيجية ورســـوم تـــساعد علـــى إعمـــال الـــذهن وتنـــشيطه علـــى حـــسب إجـــراءات  

 .ومهارات التفكير المستهدفة

عــاد تنظيمهــا وإجراءاتهــا فــي ضــوء تعــدل اســراتيجية مــا وراء  :  إجــراءات التــدريس-

 .التفكير المستخدمة؛ حيث تترجم إجراءات التدريس اإلستراتيجية المختارة

يـــتم تقـــويم المهـــارات العقليـــة المـــستهدفة كمـــا يـــتم تقـــويم الجوانـــب  :  التقـــويم-

فية والمهارية والوجدانية للمحتوى، كما تستخدم بطاقات التأمل الذاتي كنـوع مـن             المعر

 . التقويم الذاتي للمتعلم؛ كذلك التقويم القبلي والبعدي والتكويني
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لذا هناك برامج للقراءة تبني لتنمية التفكيـر الناقـد أو االبتكـاري، وغيـر ذلـك مـن أنـواع           

 .تعلمالتفكير، ومعرفة أثر ذلك على نواتج ال

بعض الدراسات السابقة التي اسـتخدمت مـا وراء التفكيـر فـي تعلـيم القـراءة فـي                   
 :المرحلة الثانوية

 التـي هـدفت إلـى معرفـة إلـى        هــ ١٤٢٠" الغامدي عبد اهللا  سعيد"    من هذا االتجاه دراسة       

أي مــدى تراعــي تــدريبات كتــب القــراءة بالمرحلــة الثانويــة العامــة تنميــة مهــارات القــراءة      

ناقدة الالزمة لطالب المرحلة الثانوية؛ ولتحقيق ذلك تـم تحديـد مهـارات القـراءة الناقـدة                 ال

الالزمة لطالب المرحلـة الثانويـة، ثـم صـمم اسـتبانة فـي ضـوئها وبعـد التحكـيم عليهـا، ثـم                   

قام بتحليـل تـدريبات كتـب القـراءة فـي ضـوء هـذه االسـتبانة، وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدة                         

وتحديـد  –يد تسع مهارات للقراءة الناقدة لطالب الصف األول الثانوي  تم تحد : نتائج أهمها 

 وتحديد أربعين مهارة للقراءة الناقـد لطـالب الـصف الثالـث           –اثنتين وعشرين للصف الثاني     

 .الثانوي 

 أن تدريبات كتب القـراءة فـي المرحلـة الثانويـة راعـت مـا نـسبته             وتوصلت الدراسة إلى  

ــذ الــصف األول    مــن مهــارات القــراءة   ) %٧٧٫٧( ــانوي،الناقــدة الالزمــة لتالمي ــسبته  الث ــا ن  وم

) %٤٠( ومـا نـسبته   الثـانوي،  الالزمة لتالميذ الصف الثاني  الناقدةمن مهارات القراءة  ) %٥٩(

 تــدريبات كتــاب  الثــانوي، وأنمــن مهــارات القــراءة الناقــدة الالزمــة لتالميــذ الــصف الثالــث        

الثـانوي هـي أكثـر مراعـاة لمهـارات القـراءة الناقـدة        القراءة المقرر على تالميذ الصف األول  

ــاني،الالزمــة للتالميــذ مــن تــدريبات كتــاب الــصف      ــانوي وكتــاب الــصف الثالــث   الث ســعد . (الث

 )١٤٢٠:الغامدي

م التي عنيت بالكشف عـن أثـر        ٢٠٠٤" حنان مدبولي "ومن دراسات هذا االتجاه دراسة      

اتيجيات ما وراء المعرفـة فـي تنميـة    استخدام تنشيط المعرفة السابقة، وهي إحدى إستر      

مهـارات الفهـم القرائـي لــدى طالبـاًت الـصف األول اإلعـدادي األزهــري، وفـي سـبيل ذلـك قــد          

أعــدت الباحثــة قائمــة بمهــارات الفهــم القرائــي الــالزم توافرهــا لــدى الطالبــة بالــصف األول      
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لتـدريس موضـوعات    اإلعدادي األزهري، وكذلك اختبارا في الفهم القرائي، ودلـيال للمعلمـة            

القراءة المقررة باستخدام اإلستراتيجية المختارة، وتوصلت الدراسة إلـى وجـود فـرق ذي              

 )م٢٠٠٤: حنان مدبولي. (داللة إحصائية في الفهم القرائي لصالح المجموعة التجريبية

التــي هــدفت إلــى Vega م ٢٠٠١  ومــن الدراســات األجنبيــة فــي هــذا االتجــاه دراســة فيجــا 

 استخدام التفكير بصوت عال في تنمية مهارات القـراءة لـدى الطـالب األسـبان      معرفة أثر 

 مــن هــؤالء الطــالب مــن مــشكالت فــي القــراءة   %٣٠الدارســين باالنجليزيــة؛ حيــث يعــاني  

باللغة االنجليزية نتيجة لظروف اجتماعية يمـرون بهـا؛ لـذا سـعت الدراسـة إلـى االسـتفادة                   

ــة      مــن اإلســتراتيجيات التــي يــستخدمها األ   ــيم القــراءة فــي مــدارس المرحل ســبان فــي تعل

 .الثانوية

وقد شارك في الدراسة عـدد مـن الدارسـين بالمـدارس العليـا، واسـتخدمت المقـابالت               

 .والمالحظات في جمع البيانات مع االهتمام بشرائط الفيديو والكاسيت وتحليل الوثائق

ءة مـــن خـــالل وأشـــارت النتـــائج إلـــى فاعليـــة التفكيـــر بـــصوت عـــال فـــي تحـــسن القـــرا  

مـشاركة الطــالب اإليجابيــة لمعرفـة قــدراتهم علــى القــراءة والفهـم، وأهميــة القــراءة فــي    

الــتعلم، ومــساعدة الطــالب علــى التفكيــر لمواجهــة المواقــف، ودمــج الطــالب األســبان مــع  

 (Vega: 2001) .األمريكان لتحقيق تعلم متبادل

سـتراتيجية مقترحـة فـي      م بالكشف عن أثـر إ     ١٩٩٩" منيرة الحريشي " وعنيت دراسة   

تنميــة بعــض مهــارات القــراءة الناقــدة لــدى طالبــاًت الــصف األول الثــانوي بالمملكــة العربيــة  

السعودية؛ ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بعمـل قائمـة بمهـارات القـراءة الناقـدة المناسـبة                 

ــانوي، ثــم قامــت بتنميــة هــذه المهــارات باســتخدام إســتراتيجية       ــاًت الــصف األول الث  لطالب

قائمــة علــى االستقــصاء، والــتعلم التعــاوني، وأســلوب التعيينــات؛ وذلــك مــن خــالل مــادة           

 .المطالعة

ثـــم تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة وتقـــسيمها إلـــى مجمـــوعتين األولـــى تجريبيـــة درســـت 

الموضــوعات باإلســتراتيجية المقترحــة، واألخــرى ضــابطة درســت بالطريقــة التقليديــة مــع    
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وبينــت النتــائج . وعتين باســتخدام مقيـاس القــراءة الناقــدة القيـاس القبلــي والبعــدي للمجمــ 

 )م١٩٩٩: منيرة الحريشي. (تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة

 :تعليق وإفادة
 :يتضح من خالل استعراض دراسات هذا المحور اهتمامها بما يلي

 تنميــة التفكيــر مــن خــالل القــراءة كدراســة الحريــشي التــي عنيــت بتنميــة بعــض          -

 .ت القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة الثانويةمهارا

 بعــض دراســات هــذا المحــور تناولــت تقــويم كتــب القــراءة فــي ضــوء مــدى مراعاتهــا   -

 .للتفكير في اختيار محتواها وتنظيمه كدراسة الغامدي

 بعضها عني بتجريب بعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميـة الفهـم القرائـي            -

 .ناولت أثر إستراتيجية التفكير بصوت عال في الفهم القرائيكدراسة فيجا التي ت

" فيجـا " عنيت بعضها بأثر استخدام بعض الوسائل التعليمية فـي القـراءة كدراسـة         -

 .التي استعانة بالعديد من هذه الوسائل

 أن بعــض الدراســات ســعى للكــشف عــن العالقــة بــين القــراءة وبعــض المتغيــرات      -

تناولـت العالقـة بـين القـراءة والـتعلم، والقـراءة والـتعلم         األخرى كدراسـة فيجـا التـي        

 .المتبادل بين طالب ناطقين بلغات مختلفة

 :ويمكن اإلفادة من نتائج دراسات هذا االتجاه فيما يلي

تطــــوير بــــرامج القــــراءة وإســــتراتيجيات تعليمهــــا وتعلمهــــا فــــي ضــــوء نتــــائج هــــذه    -

 .الدراسات

للقراءة في المرحلة الثانوية مـع تبنـي بعـض    إجراء دراسات جديدة تعنى ببناء برامج     -

 .اإلستراتيجيات ما وراء المعرفية التي لم تخضع للدراسة

تدريب المعلمين على تعليم طالبهم استخدام إستراتيجيات مـا وراء المعرفيـة فـي               -

 .القراءة
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تدريب المعلمين على أساليب تنمية المهارات الالزمة لتنفيذ اإلسـتراتيجيات مـا وراء       -

 .رفية مع طالب المرحلة الثانويةالمع

تطوير أدوات التقويم بمـا يتناسـب مـع هـذا االتجـاه وعـدم االقتـصار علـى االختبـارات                -

 .التحصيلية فقط

 .تطوير برامج تعليم القراءة في ضوء تلك اإلستراتيجيات -

 .توظيف الوسائل التعليمية في برامج القراءة لطالب المرحلة الثانوية -

 :تجاه الوجداني االجتماعياال: االتجاه الخامس
يعد هذا االتجاه أكثر االتجـاه قـوة وانتـشارا بـين البـاحثين فـي الـسنوات األخيـرة حتـى                  

ــة كــالميول          ــر الجوانــب االنفعالي ــرة تعنــى بمعرفــة أث اآلن؛ حيــث تــم إجــراء دراســات كثي

واالتجاهــات والــدوافع، وكــذلك االجتماعيــة كالوالــدين والعالقــات مــع المعلمــين وإدارة        

 . وأجواء المدرسة في تعلم القراءة

بعض الدراسات السابقة التي استخدمت الجوانب االنفعالية االجتماعية في تعلـيم           
 :القراءة في المرحلة الثانوية

 : ومن أهم هذه الدراسات ما يلي

وهــي دراســة تفاعليــة  تعكــس خبــرة    Marty Zimmerman 2011 مــارتي    دراســة 

تلــف محتويــات مــنهج المرحلــة الثانويــة،  فقــد لــوحظ األثــر        البــاحثين وقــراءاتهم فــي مخ  

السلبي للجانب االقتصادي واالكتئاب على اتقـان القـراءة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة مـن                   

خالل الخبرة في فصول الثانوية واالختبارات التي طبقت فيهاعبر المنهج، وقـراءة الطـالب             

بعـديا،  والبيانـات التـي تـم الحـصول عليهـا       عبر المنهج، وقد طبقت تلـك االختبـارات قبليـا و     

 عبــر المــنهج، والمالحظــة، ومقابلــة  ACTوتحليلهــا قبليــا وبعــديا مــن خــالل تطبيــق اختبــار   

المعلمين، وقد تم تكوين فريق بحثـي يعمـل داخـل فـصول الثانويـة، وانـضم إليـه اثنـان مـن              

ءة مـرتين اسـبوعيا،   طلبة الصفوف الثانوية، واستمرت الدراسة سـتة أسـابيع، بواقـع القـرا        

ثم تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليهـا مـن االختبـار المتمثـل فـي اختيـار مـن متعـدد                   
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وهو اختبار قصير، وكتابة الملخصات، وتوصـلت الدراسـة إلـى تحـسن مـستوى الطـالب فـي          

 Marty. (القــراءة والكتابــة والتفكيــر نتيجــة لقــراءتهم عبــر العلــوم االنــسانية المختلفــة  

Zimmerman: 2011(   

للكـشف عـن أثـر الوالـدين فـي تعلـيم        Bonni Wing 2009وجـاءت دراسـة بـوني ويـنج     

أوالدهم القراءة والكتابة في اللغة االنجليزية كلغة ثانية، لدى األطفـال الـصينيين؛ حيـث ال                

يوجــد نــشاط كــافٍ يــسمح للتالميــذ بممارســة اللغــة الثانيــة خــارج المدرســة، وأنــه يمكــن    

ن خـــالل الوالــدين فـــي القــراءة الحواريـــة والنموذجيــة فـــي مرحلــة الروضـــة،     تــوفير ذلـــك مــ  

وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود أثــر إيجــابي للوالــدين فــي نمــو مهــارات القــراءة والكتابــة لــدى   

   )Bonni Wing: 2009(أطفال ما قبل المدرسة 

تمر م، والتــي عرضــت فــي المــؤ٢٠٠٦" دراســة النــدوة العالميــة للــشباب اإلســالمي "بينمــا 

عنيـــت بقيـــاس اتجاهـــات طـــالب المرحلـــة " الـــشباب وبنـــاء المـــستقبل " العـــالمي العاشـــر 

ــسعودية؛ حيــث تــم تطبيــق مقيــاس           ــة نحــو القــراءة، وذلــك فــي كــل مــن مــصر وال الثانوي

 طالب من كـل دولـة مـن طـالب األدبـي           ٢٠٠طالب بواقع   ) ٤٠٠(لالتجاهات نحو القراءة على     

د تبـاين بـين طـالب مـصر والـسعودية فـي اتجاهـاتهم             والعلمي، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـو        

 )٢٠٠٦: الندوة العالمية للشباب اإلسالمي. (نحو القراءة وموضوعاتها

 م ببحــث العالقــة بــين االتجاهــات نحــو  ٢٠٠٦" توفيــق نــصر اهللا " واهتمــت أيــضا دراســة 

لكــة  القــراءة والتجــصيل الدراســي فــي اللغــة العربيــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة بالمم         

العربيـــة الـــسعودية، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود معامـــل ارتبـــاط عـــال بـــين االتجاهـــات   

ــار موضــوعات القــراءة        والتحــصيل، وأوصــت بــضرورة مراعــاة اتجاهــات الطــالب عنــد اختي

 )٢٠٠٦: توفيق نصر اهللا. (لطالب المرحلة الثانوية

لتـي تعتمـد عليهـا      إلى تحديد العناصـر األساسـية ا  Uyeno 2006" ياينو"دراسة وسعت  

، وإلــى أي مــدى تتغيــر وجهــات نظــر " كاليفورنيــا"المــدارس فــي تعلــيم القــراءة لطالبهــا فــي 

الطــالب قبــل وبعــد بــرامج القــراءة التــي تمتــد ثــالث ســنوات ، والكــشف عــن وجهــات نظــر  
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المعلمين والمديرين حول الصعوبات وكيفية مواجهتهـا، واعتمـدت الدراسـة فـي تحقيـق          

ت مع المدرسـين والمتخصـصين والمـشرفين علـى الدراسـة، وباسـتخدام         ذلك على مقابال  

اإلحــصاء الوصــفي توصــلت الدراســة إلــى ضــرورة وجــود عــدد كــافٍ مــن المدرســين ليمــدوا      

ــارات    –الطــالب بالمهــارات األساســية فــي القــراءة      وضــرورة وجــود حــد أقــصى مــن االختب

واألمهــات دوراً كبيــراً فــي  وأن علــى اآلبــاء -لــضمان نجــاح مجموعــات الطــالب فــي القــراءة 

تنمية مهارات القراءة لـدى طالبهـم وتنميـة التـصورات الـصحيحة حولهـا بمـا يقدمونـه مـن                    

 أن مكان ومقر المدرسـة لـه عالقـة وطيـدة بمـا يحـصل عليـه الطالـب مـن            –دعم وتشجيع   

 أن تــصورات الطــالب وآراءهــم حــول القــراءة أصــبحت    –مهــارات وأســاليب إســتراتيجية  

 (Uyeno: 2006).لبرنامج المقدم أفضل بعد ا

 إلــى الكــشف عــن أثــر اســتخدام القــصة بمــشاركة   Lin 2006" لــين"وهــدفت دراســة 

اآلباء في تنمية مهارات القراءة لدى طـالب المـدارس العليـا بتـونس ، وفـي سـبيل ذلـك تـم                       

جمــع المعلومــات المتعلقــة بوجهــات نظــر مــدرس الثــانوى فــي تــونس وأوليــاء األمــور فيمــا   

 رصــد تــأثير قــراءة القــصص فــي تنميــة مهــارات   –بقــراءة القــصص مــن قبــل الطلبــة  يتعلــق 

ــة تــم إجراؤهــا         ــانوى بتــونس مــن خــالل تجرب ــة مــدارس الث ــدى طلب  رصــد قــدرة  -القــراءة ل

 تـأثير اآلبـاء   -المدرسين على استخدام إستراتيجيات القراءة لدى برامج القراءة االنمائية   

حــب القــراءة، وقــد اســتخدم الباحــث االحــصاء  علــى فهــم األبنــاء ومــدى مــشاركتهم فــي  

الكمي والكيفي قبل وبعد إجراء االختبار علـى الدارسـين فـي جامعـة كمبـردج؛ حيـث تـم                

عقــد اختبــارين فــي نهايــة العــام أحــدهما كــان شــفهيا ، مــع تطبيــق اســتبيان علــى الطلبــة    

 على القـراءة ،     والمدرسين، وأشارت النتائج إلي زيادة قدرة طلبة المدارس العليا في تونس          

كما زادت نسبة إقبال الطـالب علـى قـراءة القـصص ، وزاد تـأثير القـراءة المنزليـة أيـضا فـي                 

ــائهم وتــشجيعهم علــى          ــة ابن ــدور كبيــر فــي رعاي ــاء ب مهــارات القــراءة ، كمــا ســاهم اآلب

القــراءة ، كمــا أشــارت النتــائج إلــى فاعليــة إســتراتيجيات تنميــة القــراءة المــستخدمة فــي     

ة لدى الطالب، وأشارت الدراسة أيـضا إلـى عـدة عوامـل أخـرى تـأثر علـى مـستوى               تطور اللغ 
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أسـلوب الـتعلم ، إجـراءات وطرائـق التـدريس ،      :القراءة لدى طالب المـدارس العليـا أهمهـا     

 (Lin 2006 ).المستوى اللغوي للطالب والمدرسين 

ــؤثر    Jowers 2006" جــويرس" بينمــا جــاءت دراســة    ــي ت  فــي  لتبحــث عــن العوامــل الت

؛ حيـث تـم     "كالتبورينـا "القراءة والكتابة والقـدرات الحـسابية لـدى المتعلمـين فـي مـدارس               

فحــص مدرســتين مــن مــدارس المرحلــة الثانويــة عــن طريــق القيــام بــإجراءات محــددة           

لمعرفة مدى التقدم الـذي أحـرزه الطـالب فـي القـراءة والكتابـة والقـدرات الحـسابية ، وقـد            

 بعــض -اختبــار لإلجابــة عــن األســئلة الــسابقة  :  أهمهــا اســتخدمت الدراســة عــدة أدوات 

التقــارير التــي قــدمتها إحــدى المــدارس، وقــد تكونــت العينــة مــن ثــالث مجموعــات تــضمنت  

أربعــة عــشر طالبــاً مــن مدرســتين مختلفتــين، وتــم اســتخدام المقــابالت والوثــائق الخاصــة  

ت فــي شــهري يوليــو  للطلبــة كــأدوات مــساندة مــع األدوات الــسابقة، وقــد عقــدت المقــابال  

م، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد مـن المتغيـرات التـي تـؤثر علـى                  ٢٠٠٥وسبتمبر  

تقدم الطلبة في الـتعلم، إضـافة إلـى دور القيـادة اإلداريـة فـي المـدارس وتأثيرهـا علـى تقـدم                        

الطالب؛ فقد تحسن مـستوى الطـالب فـي القـراءة والكتابـة والحـساب فـي المـدارس التـي                     

 (Jowers: 2006). برامج إدارية جيدة طبقت

جامعــة بنــسلفانيا بأمريكــا إلــى اســتطالع Clinton 2004 " كلينتــون"وهــدفت دراســة 

آراء طالب المرحلة الثانوية حول القراءة ومدى صـعوبة وسـهولة الـنص، وتقـديم توصـيات                

جــود أن و:  وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا Kلبنــاء بــرامج القــراءة فــي ضــوء ذلــك

خلفية سابقة عن القراءة تؤدي إلى وجود دافعيـة للقـراءة، وتجعلنـا قـادرين علـى التواصـل        

مع النص، وأن بعض الكلمات في القراءة مما يعرفه الطالب والـبعض اآلخـر ال يعرفهـا، أن                  

فرص تعلم كلمات جديدة قليلة في موضوعات القراءة وأن الفرص محـدودة فـي التعـرف               

قديم مفردات لغوية جديدة تكسب الطالب خبرات لغويـة جديـدة           على كلمات جديدة ، ت    

، والمفردات اللغوية الجديدة تتيح للطالب زيادة خبراته ومعارفـه ، كمـا أن توضـيح األسـئلة                  

 (Clinton: 2004).يساعد على الفهم مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلعادة القراءة مرة أخرى
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 بنـــسلفانيا بأمريكـــا تـــأثير القـــراءة  بجامعـــةTakes 2003" تـــاكس"وتناولـــت دراســـة 

المكثفــة علــى الدافعيــة لــدى طلبــة المــدارس العليــا باليابــان، وبيــان مــدى العالقــة التــي تــربط 

ــراوح  ٢٢٠اتجاهــاتهم ودوافعهــم بحجــم قــراءتهم، وقــد شــارك مــا يقــرب مــن         طالبــة تت

 ســنة فــي بــرامج قــراءة مكثفــة اســتمرت لعــام دراســي واحــد، وقــد     ١٧-١٦أعمــارهم مــن 

اســتطاع االســتبيان معرفــة اتجاهــات الطلبــة ودوافعهــم تجــاه قــراءة اللغــة اإلنجليزيــة          

واليابانيــة ســواء فــي بدايــة العــام الدراســي أو نهايتــه، وقــد أشــارت النتــائج أن هنــاك عالقــة   

 (Clinton: 2003) .بسيطة بين كال العاملين

ــا بأمريكــا   Crain 2003" كــراين" بينمــا عنيــت دراســة    بمعرفــة آراء  بجامعــة جورجي

المدرسين والمتخصصين في القراءة حول ما يمكن تقديمه في برامج القراءة للطالب من   

أجــل االرتقــاء بمــستواهم فــي القــراءة والفهــم؛ ولمعرفــة ذلــك تمــت مناقــشة المدرســين  

ــون        ــدم المدرســ ــد قــ ــا،  وقــ ــا تلبيتهــ ــالب وأهميتهــ ــات الطــ ــة حاجــ ــصين لمعرفــ والمتخصــ

احــات حــول القــراءة ؛ حيــث  أوصــوا بــضرورة أن يخــوض    والمتخصــصون العديــد مــن االقتر 

الطالب مواقف حقيقيـة خـالل القـراءة ، باالضـافة إلـى ضـرورة وجـود وسـائل أخـرى داعمـه                       

لهذا االسلوب سواء من خالل المناقـشات أو إمـداد الطلبـة بالـدروس أو اسـتخدام نمـوذج                   

ــدريس       ــة الت ــالى أو مــن خــالل تطــوير هيئ متخصــصون وصــفا  كــذلك قــدم ال . المــدرس المث

لبــرامج القــراءة، وأوصــوا بإتاحــة الفرصــة أمــام المــدارس لتمــنح الفــرص لطالبهــا للفهــم           

والتحليل سواء عن طريق الطالب أو البرامج، مـع تطـوير الفـرص األخـرى أمـام المدرسـين         

للحـــصول علـــى أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الخبـــرات، وأمـــدتنا الدراســـة أيـــضا بجـــداول لنتـــائج   

لدراســة عــددا مــن وجهــات نظــر المدرســين والمتخصــصين المتعلقــة  وقــدمت ا. المقــابالت

 (Crin: 2003). بكيفية عمل هذه البرامج الخاصة بالقراءة

بأمريكـا إلـى معرفـة أثـر زيـادة      " ديلـورا "بجامعـة  Kohel 2003 وهـدفت دراسـة كوهـل    

االعتمـاد علــى تـدريبات القــراءة الـسريعة التــي تهـدف إلــى تحـسين مــستويات القـراءة فــي       

باالضـافة إلـى زيـادة القـدرة علـى القـراءة العاديـة، وكـذلك تـأثير                  " ديلوار مـاكفورد  "قاطعة  م
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 طالبــاً ٨٦النــوع والعوامــل االجتماعيــة واالقتــصادية، وقــد شــارك فــي البحــث مــا يقــرب مــن  

ينتمــون إلــى المــدارس العليــا، وقــد تــم تحليــل نتــائج العينــات فــي كلتــا المجمــوعتين، وقــد       

إلــى التــأثير اإليجــابي لبــرامج القــراءة الــسريعة فــي زيــادة القــدرة علــى أشــارت نتــائج البحــث 

القـــراءة العاديـــة، واتـــضح ذلـــك مـــن تفـــوق درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة علـــى الـــضابطة، 

وأظهرت وجود فروق طفيفـة بـين البنـين والبنـات؛ حيـث أظهـرت الفتيـات تفوقـا ملموسـا                     

 .تصادية  واالجتماعية على البنين ، فضالً عن وجود تأثير للعوامل االق

 بجامعة كاليفورنيا بأمريكا إلى معرفة أثر كل Persad 2003" بيرساد"وهدفت دراسة 

من عادات القراءة والخبرات اللغوية لدى اآلباء وأبنائهم الطلبة غيـر النـاطقين باالنجليزيـة          

ن اآلبـاء   بالمدارس العليا في مهاراتهم اللغوية وخاصة القراءة ؛ حيث تم اختيار خمسة م            

وأبنائهم ممن يدرسون بالمدارس العليا، وخمسة من اآلباء وأبنائهم ممن ال يدرسون بها     

،  وكــان الــسؤال الــذى ســعت الدراســة     "لــوس انجلــوس "مــن ثــالث منــاطق مختلفــة مــن     

ما تأثير الخبرات اللغوية وعادات القراءة وتـدخل اآلبـاء واسـتخدام اللغـة              : لإلجابة عنه هو  

مو مهارات اللغة وخاصة القـراءة؟ واسـتخدمت الدراسـة فـي سـبيل ذلـك                في المنازل في ن   

كانـــت مـــع األبنـــاء الطـــالب، : مـــع عـــشر مـــن اآلبـــاء، والثانيـــة: مقــابلتين أساســـيتين األولـــى 

وركزت على األسئلة الخاصـة بعـادات القـراءة فـي الـصغر، وتـشجيع اآلبـاء لهـذه العـادات،              

لدراسة بأن أبنـاء اآلبـاء الخمـسة الـذين نفـذوا      واستخدام اللغة في المنازل، وجاءت نتائج ا 

مع أبنائهم برامج منظمة في المنازل تمتعوا بلغـة قويـة علـى العكـس مـن أبنـاء الخمـسة                     

 (Percad: 2002) .اآلخرين الذين اكتفوا ببرامج المدرسة

 بجامعــة تنــيس بأمريكــا إلــى الكــشف عــن    Gore 2002" جــور"  كمــا ســعت دراســة  

لـين  " الصارمة ومستوى القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية فـي مدرسـة           العالقة بين التربية  

 طالبــــاً فــــي ســــنوات دراســــية مختلفــــة فــــي األعــــوام  ٧٩٧،  وشــــملت الدراســــة " كــــولين

 ، واستخدمت الدراسة معياراً للتربية الصارمة وعالقته بالمستوى اللغـوى           ١٩٩٩،٢٠٠٠،٢٠٠١

جتماعي على لغتهم ، وقـد شـارك الطـالب          للطالب ، وكذلك أثر مستواهم االقتصادى واال      
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فــي البرنــامج المقــدم الــذى تــم مــن خاللــه الكــشف عــن وجــود عالقــة ســلبية بــين التربيــة       

الــصارمة ومــستويات القــراءة، إضــافة إلــى تــأثر مــستوى القــراءة بالعوامــل اآلخــرى كــالنوع    

ان في حـين  والعرق؛ حيث تفوقت اإلناث على الذكور، وتفوق البيض على األفارقة األمريك       

 (Gore: 2002).حقق الذكور معدالت أعلى مع وجود التربية  الصارمة على اإلناث 

 معرفــة تــأثير   بجامعــة تكــساس بأمريكــا إلــى  Hood 2001"  هــود"هــدفت دراســة  و

ــة المتوســطة          ــدى طــالب المرحل ــين المدرســين والطــالب فــي مــستوى القــراءة ل العالقــة ب

ن المعلـم يـستطيع أن يطـور القـدرات القرائيـة لطالبـه            والعليا ؛ حيث أشارت الدراسة إلى أ      

مــن خــالل وجــود عالقــات طيبــة معهــم؛ ولمعرفــة ذلــك تــم اختيــار مجموعــة مــن الطــالب    

والمدرســـين بطريقـــة عـــشوائية عـــن طريـــق الجمعيـــة الدوليـــة للقـــراءة؛ حيـــث بلـــغ عـــدد   

 مـــــدرس، واعتمـــــدت الدراســـــة فـــــي القيـــــاس علـــــى تعليقـــــات الطـــــالب،   ١٠٠المدرســـــين 

تباراتهم، وقياس دافعيتهم خالل قراءتهم لألدب واألعمـال األدبيـة، وأشـارت النتـائج            واخ

إلــى أن وجــود عالقــات طيبــة بــين المعلمــين والطــالب، أثبتــت فاعليتهــا فــي تنميــة القــراءة،    

إضــافة إلــى تــأثير العوامــل التكنولوجيــة كأشــرطة الكاســيت واألقــراص المدمجــة وبــرامج 

 بــضرورة مراعــاة ذلــك فــي تعلــيم القــراءة لطــالب المرحلــة    وأوصــت الدراســة..الكمبيــوتر 

 (Hood: 2002).تالثانوية

بأمريكـــا إلـــى بيـــان أثـــر " مينـــسوتا" بجامعـــة Hilger 2000" هيلجـــر" وهـــدفت دراســـة 

االتجاهــات علــى الدافعيـــة والقــراءة لـــدى الطــالب والمعلمـــين فــي المرحلـــة الثانويــة، وقـــد       

 ٤٦ مدرســا ، و٢٥ جلــسة شــملت ٤٨ أكثــر مــن  أســبوعاً ، وعقــدت١٤اســتغرقت الدراســة 

طالباً ، وقد حقق الطالب الذين خضعوا للتجربة تقـدماً ملحوظـاً فـي مهـارات القـراءة، كمـا                    

زادت دافعيتهم للتعلم، ونمت اتجاهاتهم اإليجابية أكثر نحو المدرسة مقارنة بالـذين لـم     

تركيـزه ومـستوى  القيـادة       يخضعوا للتجربة، وأظهرت النتائج أنـه كلمـا زاد وعـي المعلـم و             

 (Hilger:2000).لديه كلما أدى ذلك إلى زيادة الدافعية واإلنجاز لدى الطالب 
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ــة ،   Ansay 2000" انـــساي" وعنيـــت دراســـة  ــة ذلـــك بالدافعيـ ــراءة وعالقـ ــة القـ   بتنميـ

واســتخدامها كعنــصر أساســي فــي تفــوق الطــالب بالمــدارس ذات الكثافــة الكبيــرة ، فقــد 

ة أن انخفاض المستوى القرائي يؤدي إلى انخفاض في التحصيل مثـل            أثبتت دراسات عديد  

ــده   ــامج نيوزيالنـ ــم     ١٩٩٤برنـ ــث تـ ــفي ؛ حيـ ــنهج الوصـ ــة المـ ــة الحاليـ ــتخدمت الدراسـ م واسـ

تقسيم الطالب إلـى مجموعـات بنـاء علـى عـدد الـدروس التـي تلقوهـا ، وتـم رصـد الـدرجات                   

قـراءة وفـي التحـصيل ، وتوصـلت     التي حصلوا عليها مع عمل مقارنة بين مستوياتهم في ال      

ــؤدي إلـــى انخفـــاض التحـــصيل ، واقترحـــت      ــراءة يـ الدراســـة إلـــى أن انخفـــاض مـــستوى القـ

الدراسة زيـادة دافعيـة الطـالب نحـو القـراءة حتـى تزيـد درجـاتهم فـي القـراءة وبالتـالي فـي                      

 (Ansay: 2000) .التحصيل ، إضافة إلى ضرورة زيادة نسبة الوعي والفهم لدى الطالب 

إلــى معرفــة أثــر الخبــرة علــى مــستوى القــراءة فــي   Dool 2000 " دول"ســعت دراســة  

بكنـدا ، وكانـت     " البوتـا "برامج القراءة المقدمة لطالب المرحلة الثانويـة بأكرانيـا وبجامعـة            

 طالباً من ثالث مدارس؛ حيث تم قياس معلومـاتهم العامـة عـن القـراءة           ٦٠عينة الدراسة   

ومــدى تــأثير خبــراتهم الــسلبية واإليجابيــة علــى قــراءتهم فــي  ومــدى اهتمــامهم بــالتعليم ، 

الحاضر وتوقعها فـي المـستقبل، وأشـارت الدراسـة إلـى أن الطـالب يقبلـون علـى النـصوص                 

القرائية المرتبطة بخبراتهم التي تحمل جزءا من العاطفـة والمغـامرة ، ألن ذلـك يعكـس                

هم عنــاء فــي الفهــم، ويجــدون  جــزءاً مــن تفكيــرهم الخيــالي والرومانــسي،  وال يتطلــب مــن 

ســهولة فــي كلماتــه، وعــدم تــوافر ذلــك فــي الفهــم يجعــل الطــالب ينــصرفون عــن قراءتــه   

وفهمه لـصعوبة مفرداتهـا  ولكونهـا غيـر شـيقة بالنـسبة لهـم، وأوصـت الدراسـة بمراعـاة                      

 (Dool: 2000).ذلك في برامج القراءة لطالب المرحلة الثانوية

إلـى تقـويم تـأثير بـرامج القـراءة علـى التحـصيل        Hewitt 1999 " هويـت "وهدفت دراسـة  

 تحديـد خـصائص الدارسـين الديموجرافيـة التـي           -واالتجاهات لدى طـالب المرحلـة الثانويـة       

تؤثر على التعلم كالـسن، والنـوع، والعـرق، والحالـة االجتماعيـة واالقتـصادية، والمـشاركة         

 في البرنـامج، واسـتخدمت       تحديد مدى انتظام الطالب ومشاركتهم     –الفردية والجماعية   
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وبينــت النتــائج أن . فــي القــراءة" ولــوا" واختبــار" جــاتس"الدراســة عــدة اختبــارات كاختبــار  

هنــاك تــأثيرا إيجابيــا لبــرامج القــراءة علــى الطلبــة المــشاركين، وقــد خــضعت آراء الطــالب   

ــا أن معظمهــــم كــــان لديــــه دافعيــــة كبيــــرة للــــتعلم     المــــشاركين للفحــــص وتبــــين منهــ

ــتكمال  ــامجواسـ ــن      . البرنـ ــاتهم وزادت مـ ــن طموحـ ــرا عـ ــرة كثيـ ــت معبـ ــرامج كانـ وأن البـ

دافعيتهم للتعلم، وأن كثيرا ممن درسو ا هذه البرامج حققوا مراكز مرموقـة وأعمـارهم               

 (Hewit: 1999) . عاما٥٠-٣٥تتراوح بين 

 :تعليق وإفادة
ة تعــددت اهتمامــات دراســات هــذا المحــور مــن حيــث تناولهــا للمتغيــرات االجتماعيــ         

 :واالنفعالية وعالقتها بالقراءة، وذلك على النحو التالي

ــة         - ــدى طــالب المرحل ــتعلم القــراءة ل هنــاك دراســات عنيــت باالتجاهــات وعالقتهــا ب

، ودراســة "تــاكس" الثانويــة كدراســة النــدوة العالميــة للــشباب اإلســالمي، ودراســة    

 ".هويت"، ودراسة "هيجلر"

ــصورات المعلمـــ    - ــات عنيـــت بتـ ــاك بعـــض الدراسـ ــراءة  هنـ ــول القـ ــين حـ ين والمتعلمـ

 ".كرين"، ودراسة "كلينتون"، ودراسة "ياينو"وموضوعاتها وبرامجها وهي دراسة 

، "بـاينو "بعض الدراسـات عنـي ببيـان دور األسـرة والوالـدين فـي القـراءة وهـي دراسـة                      -

 ".بيرساد"، ودراسة "لين"ودراسة 

 ".كراين" وهي دراسة دراسات تناولت الحاجات لدى المتعلمين وعالقتها بالقراءة -

دراســـات تناولـــت أثـــر العوامـــل االجتماعيـــة واالقتـــصادية فـــي القـــراءة وهـــي دراســـة  -

 ".هويت"، ودراسة "جور"، ودراسة "كاول"

 ".بيرساد"دراسات تناولت أثر العادات في تعلم القراءة وهي دراسة  -

 ".جور"ودراسات عنيت بالعالقة بين التربية الصارمة والقراءة وهي دراسة  -

ودراسـات تناولــت أثــر العالقــة الطيبــة مــع المعلمــين فــي تنميــة مهــارات القــراءة لــدى   -

 ".هود"الطالب وهي دراسة 
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ودراسة تناولت أثر مراعاة بـرامج القـراءة لخبـرات الطـالب العاطفيـة الـسابقة وهـي                   -

 ".دول"دراسة 

ــو المدرســـي علـــى مـــستوى   " جـــويرس " وعنيـــت دراســـة  - ــة والجـ ــأثر إدارة المدرسـ بـ

 . ءة لدى الطالبالقرا

ويمكــن اإلفــادة مــن نتــائج دراســات هــذا المحــور فــي الجــانبين البحثــي والميــداني علــى     

 :النحو التالي

 :فعلى المستوى البحثي

إجراء بحوث عن أثر المتغيرات االجتماعية واالنفعالية األخرى التي لـم يـتم تناولهـا                -

 .من قبل في تعلم القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية

اء بحوث ودراسات لمعرفة أثر القراءة في الجوانب االجتماعية واالنفعالية لدى    إجر -

 .طالب المرحلة الثانوية

 :وعلى المستوى الميداني يمكن القيام بما يلي

 .بناء برامج القراءة مع مراعاة المتغيرات االجتماعية واالنفعالية المختلفة -

إثارة دافعيتهم للتعلم مما يساعد     اإلفادة من القراءة في تلبية حاجات المتعلمين و        -

 .ليس في تعلم القراءة فقط، وإنما في تحقيق النجاح الدراسي بصورة أفضل

اإلفــــادة مــــن القــــراءة كــــأداة تــــساعد علــــى تحقيــــق الــــضبط االنفعــــالي والتواصــــل    -

 .االجتماعي بين الطالب؛ وذلك من خالل برامج تعد خصيصا لهذا العرض

كــون إســتراتيجيات التــدريس مراعيــة للجوانــب  إعــادة إجــراءات التــدريس بحيــث ت -

 .االنفعالية واالجتماعية في مواقف التعليم والتعلم

 :االتجاه العالجي: االتجاه السادس
ــرامج القــراءة إمــا لعــالج جوانــب القــصور فــي مهــارات           ــاء ب يقــوم هــذا االتجــاه علــى بن

يص جوانـــب القـــراءة لـــدى الطـــالب أو لتنميـــة مهـــارات القـــراءة لـــديهم؛ حيـــث يـــتم تـــشخ
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الضعف لدى المتعلمين باستخدام االختبارات والمقاييس المختلفة، ثم بناء برامج تعلـيم            

 .القراءة في ضوئها

بعض الدراسات التي قامت على الجانب العالجـي فـي تعلـيم القـراءة فـي المرحلـة                  
 :الثانوية

 :هناك دراسات عديدة في هذا المجال أهمها ما يلي

 بالثغرات القائمة في تعليم اللغـة االنجليزيـة كلغـة ثانيـة     Fazeli 2010" فاضلي"دراسة 

فـي الهنــد، وحـددت الدراســة تلــك الثغـرات بــالثغرات المتعلقــة بـالقراءة، والفهــم القرائــي،     

 )Fazeli: 2010(. وإستراتيجيات القراءة، والطالقة والمفردات

قـراءة لـدى    صـعوبات ال برصـد  jane & john 2009" جـون "و" جـان " بينمـا عنيـت دراسـة    

متعلمي اللغة االنجليزية كلغة ثانية في الصف الثاني عشر، وذلك من خالل عمل مراجعة     

للبحــوث والدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع، وتوصــلت الدراســة الــى اإلجابــة عــن عــدة   

كيـف يمكـن تحديـد صـعوبات القـراءة، ومـا هـي تلـك الـصعوبات؟                  : أسئلة طرحتها، أهمها  

 القيـام بـه لتحديـد صـعوبات تعلـم القـراءة؟ ومـا االعتبـارات التـي يجـب           وما الذي يجب علينا 

 مراعاتها في تحديد صعوبات القراءة؟ 

وبنـــاء علــــى اإلجابـــة عــــن تلـــك األســــئلة قـــدمت الدراســــة بعـــض التوصــــيات تتعلــــق      

 )jane & john:2009(بالممارسات التعليمية، وإعداد المعلم 

/ ذكـور ( كـشف عـن الفـروق بـين الجنـسين         إلى ال Lietz 2006" ليتز"وسعت دراسة 

في القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية الناطقين وغير النـاطقين باالنجليزيـة ؛ حيـث      ) إناس

 مــن خــالل نمــوذج خطــي إلجابــات  Meta-Analysisاســتخدمت الدراســة التحليــل البعــدي 

فــروق ذات الطــالب عــن مجموعــة مــن أســئلة القــراءة، وتوصــلت الدراســة إلــى أنــه ال توجــد  

وأن الفــروق بــين الجنــسين تقــل ) البنــات/ البنــين ( داللــة ترجــع إلــى االخــتالف فــي الجــنس  

كلمــا زاد العمــر بغــض النظــر عــن اللغــة األصــلية للطــالب، فــي حــين أثبتــت دراســة جمعيــة   
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 أن هنــاك فروقــا بــين PISA  والبرنــامج الــدولي لتقــويم الطــالب  NAEPالتقــويم األمريكيــة 

   )  Lietz: 2006: ERIC: EJ.751877(رات القراءة الجنسين في مها

 إلـى هـدفت إلـى تقـويم وتـشخيص      Zipperer & et. Al 2002وآخـرين  " زيبـرر " دراسـة  

الوضــع الحــالي لبــرامج تنميــة مهــارات القــراءة فــي المرحلــة لثانويــة لتحديــد المــشكالت           

ضها وتـدعيمها  واقتراح الحلول ، وقد توصلت الدراسة إلى محموعةمن المشكالت مع عر          

 .Zipperer & ET. Al 2002: ERIC) .باألدبيـات الالزمـة ، واقترحـت برنامجـا لعالجهـا     

EJ652047)  

بتقــويم وتــشخيص الوضــع الــراهن   Blackford 2002 " بالكفــورد"واهتمــت دراســة 

ــة، وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود قــصور فــي         ــة الثانوي ــدى طــالب المرحل لمهــارات القــراءة ل

 :Blackford. 2002 ). والكتابة لديهم من خالل تطبيق بعض االختبـارات مهارات القراءة

ERIC. EJ639010)  

 بجامعة تكساس بأمريكا إلى الكشف عن أثـر   Young 2001" يونج" وسعت دراسة 

على قابيلة تعلم الهجـاء لـدى طـالب المـدارس           " جيلن جاهام   " الكتابة باستخدام طريقة    

بات فـي القـراءة مـن خـالل برنـامج للقـراءة والكتابـة قـدم         الثانوية ممن يعـانون مـن اضـطرا    

 مدرسـة ، واسـتغرقت حـوالي    ٢٨للمجموعة التجربية دون الضابطة ، وقد شملت الدراسة    

 النتائج إلى وجود فروق دالة إ حصائيا في نطـق الكلمـات بينمـا ال توجـد                  وأشارت. أسابيع   ٣

وأشار طـالب المجموعـة التجريبيـة إلـى تحـسن مـستواهم فـي القـراءة         .فروق في القراءة   

 (Young: 2001).والكتابة نتيجة الستخدامهم هذه الطريقة في الكتابة أثناء هذا البرنامج

 تحــسين مــستوى القــراءة لــدى طــالب    إلــيCox  2007" كــوكس" وهــدفت دراســة  

المــدارس العليــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وذلــك مــن خــالل مقارنــة ســبعة عناصــر           

الوقت المبذول فـي القـراءة ، التطـور      (أساسية يقوم عليها تعليم القراءة بالمدارس العليا        

لقيـادة ، تـدخل     المهني ، التقويم الـشامل للطلبـه والبـرامج ، فريـق العمـل مـن المدرسـين ، ا                   

ــنظم     ــر ال ــة تغي ــدى الطــالب مــع       ) المجتمــع ، وقابلي وذلــك بهــدف دعــم مــستوى القــراءة ل
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 االقتـصادية عنـد المقارنـة بـين الطـالب؛ ولتحقيـق ذلـك تـم            –مراعاة  الجوانب االجتماعيـة      

اختيــار إحــدى عــشرة مدرســـة لتقــويم طالبهــا فــي القـــراءة ، مــع تحليــل نتــائج الدراســـة          

، ثــم باإلحــصاء الكيفــي، وتوصــلت الدراســة إلــى أن ســت مــدارس منهــا   باإلحــصاء الوصــفي 

حققت مستويات عليا في القراءة ؛ وهي مدارس ذات مستوى مرتفع اجتماعيا واقتـصاديا             

، بينما الخمس اآلخر األقل اقتصاديا واجتماعيا كانت أقل منها في مـستوى القـراءة، كمـا        

ــى أن نجــاح أوفــشل إدارة الم     درســة يــؤثر علــى مــستوى القــراءة لــدى      توصــلت الدراســة إل

 (Cox: 2007) .الطالب  

أرتــون جيلــين "بالكــشف عــن تــأثير معامــل   Giess 2005    وعنيــت دراســة جــيس  

على القراءة ومستوياتها لدى طلبة المدارس العليا وعالقتـه بالقـدرة علـى القـراءة               " جاهام

 .والتغلب على صعوباتها

 المختلفــة علــى القــراءة لــدى الطــالب ، وعالقــة ذلــك    وقــد تــم أختبــار تــأثيرات العوامــل

بقــدرتهم علــى الهجــاء ونطــق الحــروف ومخــارج الحــروف وســرعة الكلمــات وخروجهــا    

وقــد شــارك فــي الدراســة ثمانيــة عــشر طالبــاً حــضروا حصــصا للقــراءة      .واالحــساس بهــا  

 وصــعوباتها ؛ تــسعة مــشاركين مــنهم  يمثلــون المجموعــة التجريبيــة والتــسعة اآلخــرون   

ــد         ــدم ، وقـ ــراءة المقـ ــامج القـ ــي برنـ ــا فـ ــاركوا جميعـ ــد شـ ــضابطة ، وقـ ــة الـ ــوا المجموعـ مثلـ

استخدمت الدراسة التحليل الكيفـي ، وأظهـرت النتـائج تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـى                  

المجموعة الضابطة ، مع وجود تشابه بـين  المجمـوعتين فـي بعـض النتـائج ، وقـد أظهـرت                      

قــة بــين مــستوى القــراءة والقــدرة علــى القــراءة ، وأوصــت  النتــائج أيــضا أن هنــاك عالقــة وثي

الدراسة باألخذ بمثل هذه البرامج التي تـسهم بـشكل كبيـر فـي إرتفـاع مـستوى القـراءة                    

فــضال عــن أهميتهــا كمؤشــر إيجــابي يثبــت العالقــة اإلجابيــة بــين القــراءة والقــدرة علــى            

لدراسة العديد مـن المعـايير      القراءة ؛ مما يدحض ما قدمته النظريات القديمة، كما قدمت ا          

والمقـــــاييس التـــــي يمكـــــن اإلفـــــادة منهـــــا فـــــي قيـــــاس مهـــــارة القـــــراءة والقـــــدرة علـــــى   

 (Giess: 2005).القراءة
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 جامعـــة أوكالنـــد ميتـــشجان  Woodmanم ٢٠٠٥ســـنة " وودمـــان " وهـــدفت دراســـة 

ا فـي  أمريكا إلى اختبار وتقييم األدوات المستخدمة فـي التنبـؤ بنجـاح طلبـة المـدارس العليـ               

القراءة، وقد قامت الدراسة في سبيل ذلك بتقويم الفصول التي اعتمـدت علـى اسـتخدام        

هــذه المقــايس فــي التنبــؤ بنجــاح طالبهــا فــي القــراءة ورصــد درجــاتهم، ثــم قامــت بتقــويم     

طالب الفصول نفسها بعد فترة زمنيـة باسـتخدام بعـض أدوات القيـاس المـستخدمة فـي                  

؛ لمعرفـة مـدى التقـدم والنجـاح الـذي حققـه طـالب هـذه                القراءة كالمقـاييس والمناقـشات    

 ومقارنتها بنتـائج مقـاييس التنبـؤ الـسابقة ، واسـتفادت الدراسـة مـن           ،الفصول في الدراسة  

ــيم القــراءة، وقــد أجريــت           ــرامج تعل ذلــك فــي تطــوير األســاليب المــستخدمة فــي تطــوير ب

أن المقيـاس  :  نتائجهـا ، وأهـم "ميتـشجان "الدراسة على عدد من طالب المدارس العليا في       

 تـم  -الذي استخدم في التنبؤ بالقراءة لم يكن دقيقا في التنبؤ بنجاح الطـالب فـي القـراءة       

 قـدمت الدراسـة   -وضع مقياس كمعيار إيجابي علـى نجـاح الطلبـة وتقـدمهم فـي القـراءة               

ور  رصدت الدراسـة العالقـة بـين التطـ        -معيارا مهما جدا لقياس مدى تطور القدرة القرائية         

 أثبتـــت الدراســـة انـــه ال توجـــد عالقـــة بـــين  -القرائـــي لـــدى الطلبـــة ومـــستواهم االقتـــصادي  

 وجود فريق العمل يـساعد الطـالب        -المستوى االجتماعي والمستوى القرائي لدى الطالب     

 النتــائج االحــصادئية الكميــة ليــست دلــيال كافيــا علــى   -علــى التقــدم والتفــوق فــي القــراءة  

  (Woodman: 2005)مستوى الطالب 

بأمريكـا إلـى قيـاس أثـر     " تنـسيس " بجامعـة   Airhart 2005" ايهارت "   وسعت دراسة 

برنامج القراءة المقدم من قبل الدولـة ، ومعرفـة مـدى االحتيـاج لوضـع بـرامج لغويـة معينـة                      

لتنميــة مهــارات اللغــة التــي لــم تنمــو مــن خــالل هــذه البــرامج، واســتهدفت الدراســة بــرامج    

للغـة  باإلضـافة إلـى وجهـات نظـر التالميـذ             " جـات واى    " تقويمهـا بمقيـاس     لغوية معينة يتم    

تواجه قـصورا  ) الثانوية(  مدرسة من المدارس العليا ١٠٤وإدراكهم للغة، وقد وجد أن عدد      

شـــديدا فـــي مـــسألة القـــراءة، وقـــدمت الدراســـة برنامجـــا عالجيـــا لمجموعـــة تجريبـــة دون  

 أسـبوعاً، وقـد خـضع المتعلمـون قبـل           ١٥ لمـدة    الضابطة، واسـتمر برنـامج القـراءة كتجربـة        
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للتطــور واختبــار الــوعي بــالقراءة باإلضــافة إلــى إســتبيان   " وايــدرانج"وبعــد االختبــار لمعامــل  

ــد التحليـــل اإلحـــصائي للبيانـــات توصـــلت      ــراءة ، وبعـ ــارئ لنفـــسه للقـ حـــول مـــدى إدراك القـ

ية، وقد أوصت الدراسـة     الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في صالح المجموعة التجريب         

بعــد ذلــك بتحديــد وقــت معــين لبيــان قــدرة الطالــب ومتوســط أدائــه فــي فهــم وإســتيعاب      

 (Airhart: 2005). مهارات اللغة

 القـراءة المـستخدمة فـي     طـرق التي سعت إلى الكشف عن Linn 2005 " لين"دراسة 

قيـام بمـا قامـت    ، وهـدفت الدراسـة إلـى ال   " كنـساس "المدارس العليا والمتوسطة في والية    

 حيـث عملــت علـى تحديــد أســاليب القـراءة الــشائعة لـدى طــالب المرحلــة     ٢٠٠٤بـه دراســة  

الثانوية، ومـدى تأثرهـا وتـشبعها بالمـصطلحات ، وقـد اسـتخدم هـذا البحـث بعـض األدوات                     

م في المدارس المتوسـطة والعليـا، وبلغـت عينـة           ٢٠٠٤البحثية التي استخدمت في دراسة      

 مدرسـة عليـا، وقـد تـم أوال تحليـل األسـاليب الماديـة فـي القـراءة          ١٢٦  طالب من ٢٠٠البحث  

ثم مقارنة القواعد األساسـية فـي القـراءة والمتمثلـة فـي سـبع نقـاط إيـضاحية حـددت فـي            

ضــوئها طــرق القــراءة، وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا ؛ أن هنــاك طرقــا متعــددة    

اإلجـراءات ، وأن هنـاك تـشابها كبيـرا بـين            للقراءة تختلف فيما بينها من حيث األهـداف و        

ــإجراء         ــا فــي طــرق القــراءة المــستخدمة، وأوصــت الدراســة ب المــدارس المتوســطة والعلي

 (Linn: 2005).بعض الدراسات المستقبلية في هذا المجال 

بأمريكـا  " ميـسوري "جامعـة  Witkowski 2004  " ويتكويـسكى "  بينما سـعت دراسـة   

لـدى طلبـة   ) اللغويـة  ( ختلفين  في عـالج ضـعف القـدرات القرائيـة       إلى مقارنة أثر برنامجين م    

 مدرسة على إختالف مستوياتها لبيان مـدى تراجـع         ٦٣المدارس، شارك في هذه الدراسة      

وقصور مستوى القراءة لدى الطلبة مقارنة بمستوى الطلبـة فـي العـامين اآلخـرين، وخاصـة                 

بـرامج اللغويـة والقـدرات التكنولوجيـة        في المدارس العليا التـي تتطلـب بـرامج خاصـة فـي ال             

 مقاطعـة مـسمى بإختبـار القـراءة     ١٨٠كالحاسب اآللى، وقـد أجـرت أختبـار علـى أكثـر مـن         

من أجل تاريخ الواليات المتحدة، بينما كان هنـاك مجموعـة ثالثـة درسـت البرنـامج الثالـث                   
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ت فـي القـراءة،     الخاص بتنميـة  اللغـة اإلنجليزيـة، وتـم قيـاس المجموعـات الـثالث باختبـارا                 

وقد جاءت النتـائج قبـل وبعـد االختبـار معبـرة جـدا، وقـد تكـرر اسـتخدام وسـائل التحليـل               

على إختالف أنواعهـا ، وقـد لـوحظ عـدم وجـود تغيـر فـي إتجاهـات القـراءة مـع الوقـت فـي                 

ــراءة وإســــتراتيجياتها     ــائج مفهــــوم القــ  المجموعــــات الثالثــــة وقــــد دعمــــت هــــذه النتــ

(Witkowski: 2004)  

ــد     Hardiman 2004دفت دراســة هــارد مــان   وهــ ــى تحدي ــد بأمريكــا إل  بجامعــة ميرالن

ــى مــستوى          ــؤثر صــوتيات اللغــة  عل ــى أى مــدى ت ــدريس القــراءة للمــراهقين ، وإل صــعوبات ت

القراءة لديهم، وأشارت النتائج إلى انخفاض مستوى المراهقين فـي القـراءة وفـي أصـوات                

ذه المشكلة للمجموعـة التجريبيـة دون الـضابطة         اللغة، وتم تقديم برنامج مقترح لعالج ه      

مع المجموعة التجريبية في القـراءة والبـرامج اآلخـرى التـي            " روالند  " مع  استخدام طريقة     

تساعد على تطور وارتقاء اللغة كالطالقة فـي الكـالم ، الثـروة اللفظيـة ، واسـتيعاب قطـع        

، ومـدى اسـتجاباتهم لمثـل    الفهم ، وقد اسـتخدمت هـذه الوسـائل لتحديـد مـستوى الطلبـة          

تفوقوا عن اآلخرين  " روالند"تلك البرامج، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة الذين تلقوا تدريب           

في المجموعات اآلخرى، مع عدم وجود اختالفات جوهرية واضحة في  مقيـاس الكلمـات               

 . (Hardiman: 2004)  

بأمريكـا إلــى  " ليفورنيـا كا" جامعـة   Kalisek 2004" كالـسيك "    بينمـا هـدفت دراسـة    

معرفة تأثير الدراسة بالمدارس المتوسطة في مستوى القراءة لدى طالب المدارس العليـا         

بمراحلها، واستخدمت الدراسة اإلحصاء الكمي والكيفي، فبالنـسبة للتحليـل الكمـي تـم               

اســتخدم اختبــار ســكوير، وللتحليــل الكيفــي فقــد عقــدت مقــابالت مــع كبــار المدرســين     

وســؤالهم فيمــا إذا كانــت الدراســة بالمــدارس المتوســطة قــد أثــرت علــيهم مــن    والطلبــة 

عدمه، باالضافة إلى قياس نسبة اإلنجاز ومستوى الدافعية وتقدير الذات، وأظهـرت النتـائج            

من خالل التحليل الكمى أنه ال يوجد أختالفات مـؤثرة فـي معـدل قـراءة اللغـة، كمـا أظهـر                      

 أُجرى عليهم االختبار قـرأوا العديـد مـن الكلمـات بطالقـة      التحليل الكيفي أن الطلبة الذين 
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وموضوعية باالضافة إلى استخدامهم لمهارات الكتابة، وأتضح أيضا أن الطلبة قـد تحـسن              

مــستواهم بــصورة ملحوظــة، وقــد أتــضح مــن خــالل النتــائج أن الطــالب قــد حققــوا نتــائج           

 .منخفضة نتيجة قلة الدافعية وليس عدم وجود قدرات

إلـى الكـشف عـن صـعوبات القـراءة ومعرفـة        Catone 2000 " اتونكـ "راسـة  وسعت د

ــدى الطــالب المــراهقين ، وذلــك مــن خــالل ســؤال المدرســين حــول           طبيعتهــا وعالجهــا ل

آرائهم عن اتجاهات الطالب وتـأثير العوامـل الخارجيـة فـي القـراءة لـديهم ، والعمـل علـى                  

العمليات المساعدة على زيـادة وعـيهم   التنبوء بانفعاالت الطالب ، وضرورة تدريبهم على   

 ٢١٣بقدراتهم ، واستخدام الوسائل التكنولوجية لتحقيق ذلك، وقد شارك فـي الدراسـة              

 واليـات ، وتـم الوقـوف مـن خـالل الدراسـة علـى األسـباب التـي تـؤدي إلـى تـدهور                 ٨طالباً مـن    

تجاهـات سـلبية   مستوى الطالب في القراءة والفهم والتعلم، وجاءت النتائج مبينة وجود ا   

تجاه القراءة لدى المراهقين ، وأن عمـل بـرامج للتـدريب علـى موضـوعات القـراءة تعـد مـن                      

ــاج فرصــا كافيــة مــن التــدريب والمــران مــن قبــل المدرســين          .األمــور الــضرورية التــي تحت

(Catone: 2000)  

 بمعرفة مستوى الفهم  Marks & Ainley 1997 " إنلي"و " ماركس"    وعنيت دراسة 

القرائــي ووالتــرقيم لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة باســتخدام المــسح الطــولي  مــن خــالل           

إجابـاتهم علــى اختبــارات قرائيـة وعدديــة لطــالب المرحلــة الثانويـة ، وامتــدت الدراســة مــن    

م ، وتــم فــي الوقــت نفــسه االســتعانة بنتــائج دراســتين دوليتــين فــي      ١٩٩٥ إلــى ١٩٧٥عــام 

ب الجـدد فـي المرحلـة الثانويـة باسـتراليا ، وبـرغم اخـتالف                المجال نفسه أجريتا على الطال    

اختبــار القــراءة عــن التــرقيم إال أن هنــاك وحــدات عامــة مــشتركة بينهمــا، وقــد قارنــت           

الدراســة بــين متوســطات التالميــذ الــذين أجــابوا عــن االختبــار بــصورة صــحيحة  فــي بعــض    

وقـات، وأجريـت مقارنـة بـين     األوقات وأولئك الذين أجابوا عنه إجابة صحيحة في جميع األ       

متوســطات درجــات الطــالب فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، ومقارنــة متوســطات الــتمكن مــن 

القراءة بنـاء علـى الجـنس والعـرق والخلفيـة االجتماعيـة، واسـتخدام تحليـل التبـاين علـى                     
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 م، وتوصـلت الدراسـة إلـى أنـه     ١٩٩٥م حتـى عـام   ١٩٧٥مستوى المدارس واألفراد من عـام       

ــر  ــار     ١٩٩٥ – ١٩٧٥ة مـــن فـــي الفتـ ــتظم وقليـــل فـــي األداء علـــى اختبـ ــر منـ ــان هنـــاك تغيـ  كـ

المفردات العامة في القراءة، وأنه لم يوجد تغير جوهري في مستوى التمكن من القراءة ،               

 :Marks & Ainley ).إال أن هناك زيادة ملحوظة في مـستوى الـتمكن فـي اختبـار التـرقيم      

1997: ERIC. ED471628) 

 إلــى معرفــة آراء طــالب    Allan & Bruton 1997" برتــون"و" ألــن"ة  وهــدفت دراســ 

المرحلة الثانوية حول القراءة ؛ ألن القدرة على القراءة المرنـة المتدفقـة ذات المعنـى الـذي           

يمكن استخدامه تعد مسألة مهمة وأساسية لدى المتعلمين، وعلى ذلك سعت الدراسة            

( ذين ال يمتلكــون مهــارات القــراء األساســيةإلــى جمــع تــصورات طــالب المرحلــة الثانويــة الــ

، كــذلك حــرص الباحثــان عــى معرفــة   )كعــدم القــدرة علــى اســتخراج المعنــى مــن الــنص    

تصورات المعلمين حول مفهوم القراءة مـن خـالل  المقـررات الخاصـة بتـدريب المعلمـين                  

ــراءة         ــم القـ ــم لفهـ ــا المعلـ ــي يحتاجهـ ــارات التـ ــة المهـ ــى معرفـ ــا علـ ــة، وحرصـ ــاء الخدمـ أثنـ

 ٣ مدرسـا مـن   ٣٤ تلميـذا مـن    ٦٧ملياتها المختلفة ومهارات تدريـسها، وشـملت العينـة          وع

 يـرون أن القـراءة يـتم تعليمهـا     ٣٤ مدرسـا مـن   ٢٤مدارس ثانوية، وتوصلت الدراسة إلـى أن        

 مدرسا بأنه يجب أن يتم تعلـيم القـراءة فـي المـدارس بـصورة أفـضل،                ٣١بالفعل، بينما رأى    

هم حــول القــراءة متواضــعة، وأنهــم فــي حاجــة للتــديب علــى وأقــر معظمهــم بــأن معلومــات

 :Allan & Bruton: 1997: ERIC) .مهــارات القــراءة وكيفيــة تنميتهــا لــدى طالبهــم  

ED472037)  

 :تعليق وإفادة
يتضح مـن الدراسـات الـسابقة أنهـا عنيـت بجوانـب مختلفـة فـي التقـويم والتـشخيص                     

 :والعالج، وذلك على النحو التالي

 ".زيبر" ج القصور القائم في برامج القراءة كما جاء ذلك في دراسة تشخيص وعال -
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بالكتـور  " تشخيص وعالج مهارات القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية وهـي دراسـة               -

 ".كوكس" ، ودراسة "كالسيك" ، ودراسة "تيكويسكي" ، ودراسة "

 ".يونج" تشخيص وعالج اضطرابات الكتابة كما في دراسة  -

 "ماركس وويلي"  مستوى الفهم لدى الطالب كما في دراسة تشخيص وعالج -

 "جيس " معرفة مستوى القراءة وعالقته بالقدرة على القراءة كما في دراسة  -

 "كانون" عالج صعوبات تعلم القراءة كما في دراسة  -

 : ويمكن اإلفادة من هذه الدراسات فيما يلي

عالجيـة لتعلـيم القـراءة بالمرحلـة     اإلفادة من نتائج هذه الدراسات في عمل البرامج ال   -

 .الثانوية

عمل قوائم بصعوبات تعلم القـراءة لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة وتـدريب المعلمـين             -

 .على كيفية عالجها

تطـــوير أدوات التـــشخيص المـــستخدمة فـــي تـــشخيص مهـــارات القـــراءة فـــي ضـــوء    -

 .األدوات التي قدمتها واستخدمتها هذه الدراسات

تناول الصعوبات التي يواجهها المعلـم فـي البحـث عـن طـرق              عمل دراسات جديدة ت    -

 .تدريس مناسبة للبرامج العالجية في تعليم القراءة

االســتفادة مــن الوســائل التعليميــة الحديثــة وعلــى رأســها الحاســب اآللــي فــي التعلــب  -

 .على صعوبات القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية

فــي مجــال تعلــيم القــراءة بــصفة    وضــع واســتخدام إســتراتيجيات تــدريس عالجيــة     -

 .خاصة وتعليم اللغة بصفة عامة

 :االتجاه التكاملي الوظيفي: االتجاه السادبع
 يعتمد هذا المدخل في تعليم اللغة بصفة عامـة و بمـا فـي ذلـك القـراءة علـى التكامـل                      

بين فروع اللغـة والوظيفيـة فـي مواقـف الحيـاة، سـواء كـان التكامـل بـين جميـع المـواد او                         

 المواد ام بين مـا دتـين فقـط بنـاء علـى مـا بـين تلـك المـواد مـن تـشابه ، وانطالقـا مـن                               بعض
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وحدة العلوم واتصالها فيما بينها، فهناك تكامل بين مهارات اللغـة ، وتكامـل بـين فـروع               

اللغة، وتكامل بين بعـض فـروع اللغـة و بعـض مهـارات اللغـة، وظهـرت مـسارات وانمـاط             

، وتعلــم  Literacyاءة والكتابــة وظيفيــا فيمــا يعــرف بـــ     مختلفــة لــذلك منهــا تعلــم القــر    

 ، وسـوف يتـضح   Two Ways، او فيمـا يعـرف باالتجـاهين    Oral االستماع والتحدث وظيفيـا  

، وهـو اتجـاه لـه سـمعته العالميـة           ذلك من خالل الحديث عن مداخل تعليم اللغة فيمـا بعـد           

 .وانتشاره الواسع في مختلف بلدان العالم

من الدراسـات الـسابقة التـي اعتمـدت علـى التكامـل والوظيفيـة فـي                 وهناك العديد   
 :تعليم القراءة في المرحلة الثانوية هي

" منـستوري " التي هدفت إلى معرفـة  تـأثير طريقـة    McCladdie 2006" ماكالدي"دراسة 

فــي إحــراز تقــدم ملمــوس فــي القــراءة وعالقتــه بالقــدرة علــى القــراءة والكتابــة لــدى طلبــة    

داخلية األفروامريكية؛ حيث أشار أحدث تقرير صـادر عـن المؤسـسة القوميـة              المدارس ال 

يعانون مـن  " االعدادي والثانوي "  من طلبة الواليات المتحدة    %٤٠لتنمية وتقدم التعليم أن     

ضعف واضح في القراءة، وهذا يعنـي أنهـم لـيس لـديهم حـد أدنـى مـن المعرفـة أو القـدرات                

 مـن الطلبـة   %٧٢خـتالف مـستوياتها ، وقـد حـذرت مـن أن         الضرورية إلنجـاز األعمـال علـى إ       

األفروامريكين قد سجلوا معدالت ضئيلة في القراءة ؛ لذا سعت هذه الدراسـة إلـى معرفـة                

مـــدى تـــأثير اســـتخدام طريقـــة منـــستوري فـــي المـــدارس الداخليـــة فـــي المنطقـــة وعالقتـــه  

 .بمستويات القراءة 

التــي تتبــع بــرامج تربويــة،  " دليفيــافال"وقــد أختيــر المــشاركون مــن خمــس مــدارس فــي   

ــار   ــائج أختب ، وتوصــلت إلــى أن طريقــة منــستوري مــن أفــضل الوســائل     "ترانوفــا " وحللــت نت

وأقواها تأثيرا في مستويات القراءة، وهكذا فإنه من الممكن استخدام هذا االسـلوب فـي     

م مـن فـشل   المدارس الداخلية، مع ضمان نجاح المتعلمين هذه المره مقارنة بما حدث له         

  (McCladdie: 2006) .مع الطرق التقليدية األخرى
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  (SLI)ومن تلك الدراسـات دراسـة المؤسـسة اإلسـتراتيجية لـتعلم القـراءة والكتابـة                 

بالتعـاون مـع    Literacy التـي هـدفت إلـى عمـل مـشروع تـدريبي لمعلمـي القـراءة والكتابـة          

قبيـل التطـوير المهنـي لمعلمـي     مجموعة من المدارس األمريكية ، ويعد هذا المشروع مـن   

وقـد شـارك فـي المـشروع سـبع فـرق مـن المعلمـين         .م  ١٩٩٩/٢٠٠٠المدارس خـالل عـام      

من مختلف التخصصات ، ، وطلب مـن كـل معلـم مـشارك فـي التـدريب أن يختـار موضـوعا              

دراسيا يختبر فيه طالبه كتقويم نهائي ، ولمعرفة قدرة المعلمين على القيـام بـذلك طبـق                

 ، وكـذلك   The Degrees of Reading Power (DRP) بار القدرة علـى القـراءة   عليهم اخت

م ، وهــذا االختبــار ١٩٩٩/٢٠٠٠وذلــك فــي خريــف ) فــصل لكــل معلــم( طبــق علــى الطــالب  

اختبــار تكملــة يقــيم قــدرة الطــالب علــى فهــم واســتخدام المعلومــات الــواردة فــي قطعــة   

هم لمعانيهـا، وبلـغ متوسـط درجـات      القراءة في مواقف أخرى مختلفة من خالل اكتـشاف        

 بـرغم صـعوبة   %٥٦ وزاد المتوسـط فـي فـصل الربيـع إلـى      %٥١الطالب فـي فـصل الخريـف       

، وأشارت الدراسة إلـى حـدوث تحـسن فـي           ..بعض موضوعات القراءة المقدمة كالقصص    

مهــارات القــراءة والكتابــة لــدى المعلمــين وطالبهــم مقارنــة بالدرجــة الدوليــة ؛ حيــث تقــع     

  ، وأن الفـروق بـين درجـات          %٥٣ إلـى    %٤٦الدولية لطالب هـذه المرحلـة فيمـا بـين           الدرجة  

 The ).القياسين القبلي والبعدي في القراءة والكتابة نتيجة لهذا المـشروع  دالـة إحـصائيا    

Strategic Literacy Initiative: 2002: ERIC: EJ473950) 

  Ametllerبينتو " و" امتلر"راسة  ومن دراسات التكامل بين القراءة والعلوم األخرى د

& Pinto 2002       التي هدفت إلى معرفة مدى فهـم الطـالب واكتـسابهم للمفـاهيم العلميـة

من خالل قراءة وحدة الطاقة في مادة العلوم؛ حيث تم تقـديم وحـدة عـن مـصادر الطاقـة         

وتـم  الجديدة تجمع بـين الـصور والـشرح اللغـوي المـصاحب ، مـع مراعـاة االتـساق بينهمـا،                   

تقويم الطالب في مدى فهمهم لمفاهيم الطاقة المتضمنة في الوحدة، وتوصـلت الدراسـة              

إلى أن هناك قصورا لدى الطالب في اكتساب المفاهيم العلمية، وقـدمت بعـض التوصـيات         

 )   (Ametller & Pinto:  2002: ERIC. EJ643831 .والمقترحات لعالجها 
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بجامعــة الميسيــسبي بأمريكــا إلــى   Dempsey 2001 " ديمبــسي"    وعنيــت دراســة 

الكــشف عــن أوجــه االخــتالف بــين مــستويات قــدرة طــالب المدرســة الثانويــة فــي القــراءة   

، وأثـر العوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة والنـوع فـي             "لـوا " وقدراتهم الحسابية في مقاطعـة    

بــاً خــضعوا  طال١٦٣القــدرة القرائيــة والحــسابية لــدى الطــالب، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  

الختبارات القدرات، ومجموعة من االستبيانات واالختبارات األخـرى، وتـم تقـسيم العينـة               

)  مرتفـع جـدا    - مرتفـع  - متوسـط  –ضـعيف   (   إلـى أربعـة مـستويات         -وهي عشرة طـالب   -

فــي القــراءة ، وتــم تطبيــق اختبــار علــيهم ، وبينــت النتــائج أن هنــاك ارتباطــاً بــين مــستوى       

ومـستوى القـدرة علـى الحـساب ، ووجـود عالقـة إيجابيـة واضـحة بـين                   القدرة على القـراءة     

  (Dempsey: 2001) .المستوى االقتصادي واالجتماعي ومستوى القراءة والحساب

 تــأثير إســتراتيجيات الفهــم القرائــي فــي مــستوى  Ward 2001" وارد"وتناولــت دراســة  

 ١٦٠ت عينـة الدراسـة مـن        طالب المرحلة الثانوية في فصول الدراسات االجتماعية، وتكون       

م ، وتــم اختبــار الطــالب فــي ٢٠٠١-٢٠٠٠طالبــاً مــن مدرســة الميسيــسبي الثانويــة  فــي عــام  

ــاني  : محــورين ؛ األول ــي، وأشــارت    : فهــم الموضــوعات، والث ــة والفهــم القرائ ــروة اللفظي الث

النتــائج إلــى أن الطــالب الــذين يملكــون إســترتيجيات الفهــم القرائــي يــزداد مــستوى الفهــم  

 (Ward: 2001 ).لقرائي لديهم ومهارات القراءة، ولكن ال تنمو لديهم الثروة اللغويةا

بمعرفة أثر إستراتيجيات التدريس علـى الفهـم    Lynch 2001 " لينش"وعنيت دراسة 

القرائــي  عبــر مــواد دراســية مختلفــة لــدى طــالب المــدارس الثانويــة، وتــم اختيــار العينــة مــن   

خالل البرنـامج رصـد اإلسـتراتيجيات المـستخدمة فـي تـدريس       مدرسة ثانوية داخلية ، وتم   

القراءة ؛ حيث قدمت من خاللها للطالب قطع في القراءة تتعلـق بالدراسـات االجتماعيـة،      

ــة   ــارين  أشــارت     " أوهــايو"والتعريــف بمدين ــة، واســتخدمت الدراســة اختب وحقــوق المواطن

تخدمة غيــر مــؤثرة فــي القــراءة  نتــائج االختبــار األول إلــى أن إســتراتيجيات التــدريس المــس  

ولكن مؤثرة في الكتابة، بينما جاءت نتائج االختبار الثاني تثبت أن هناك نمـوا فـي القـراءة               

بينما ال يوجد نمو فـي الكتابـة ، كمـا أشـارات إلـى تحـسن الفهـم القرائـي فـي بعـض المـواد                
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اســـتخدام األخـــرى كالرياضـــيات، والدراســـات االجتماعيـــة، والعلـــوم، وأوصـــت الدراســـة ب  

  (Lynch 2001).   اإلستراتيجيات التي تعنى بالفهم لدى الطالب في الموضوعات المختلفة

 إلــى معرفــة أثــر حــصول الطــالب علــى تغذيــة     Helen 1993" هيلــين"وهــدفت دراســة 

 .مرتجعة، وتوصلت إلى أنها تحسن التعلم

 عبـر المـواد   إلى تعليم القراءة والكتابـة Stockey 1991  " ستوكي"كما سعت دراسة 

الدراســية المختلفــة، وتوصــلت الدراســة إلــى فاعليــة تعلــيم القــراءة والكتابــة عبــر المــواد       

 .الدراسية المختلفة

ــرا"كمــا قارنــت دراســة    ــرة والمــدخل األساســي     Rivera1985" رفي ــين مــدخل الخب  ب

ة والمدخل المختلط فـي تعلـيم القـراءة فـي اللغتـين االنجليزيـة واألسـبانية لطـالب المرحلـ               

 من الـذكور، وتـم تقـسيمهم    ٣١ من اإلناث، و٣٢منهم ) ٦٣(الثانوية، وبلغت عينة الدراسة    

درســـت كـــل )  مـــنخفض– متوســـط –مرتفـــع ( إلـــى ثـــالث مجموعـــات حـــسب المـــستوى 

مجموعة بأحد المداخل ، وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين، وتوصلت الدراسة 

ية مهارات القراءة في اللغتـين االنجليزيـة واألسـبانية،    إلى فاعلية المدخل المختلط في تنم   

وأن أصحاب الدرجات العليا من الطالب يمكن أن يدرسوا بأي مدخل من المداخل الثالثـة،               

بينمــا مجموعــة المــستوى المتوســط يناســبهم المــنهج المخــتلط، ومجموعــة المــستوى       

 .المنخفض يناسبهم المدخل األساسي

  إلــى تنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة مــن خــالل    Lynn 1981 اليــنوهــدفت دراســة 

ــوعتين      ــة ، وتـــم قيـــاس المجمـ ــراءة المعمليـ ــة بمـــدخل القـ ــرة اللغويـــة مقارنـ مـــدخل الخبـ

 ،  Hantباســتخدام اختبــار تكملــة فــي الفهــم القرائــي ، وقيــاس الكتابــة باختبــار هانــت         

 ٧٥راسـة مـن     وقياس االتجاهات باسـتخدام مقيـاس اتجاهـات متـدرج، وتكونـت عينـة الد              

الثانويـة بواليـة نيويـورك ، وتـم تقـسيم العينـة إلـى        ) وسـت هولـو   ( طالباً مـن طـالب مدرسـة        

 والثانيـة عـن طريـق المـدخل         (L.E.A)مجموعتين أحدهما تدرس بمـدخل الخبـرة اللغويـة          
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ــة إحــصائيا فــي صــالح طــالب        (L.O.B)المعملــي  ــائج علــى أن هنــاك فروقــا دال  وقــد دلــت النت

 (Lynn 1981: Diss.Abst.Inter.p4983) .غويةمدخل الخبرة الل

 :تعليق وإفادة
 : يتضح من الدراسات السابقة في هذا االتجاه أنها اهتمت بما يلي

تعلـــيم القـــراءة والكتابـــة للمعلمـــين وتعلـــيمهم كيـــف يعلمونهمـــا لطالبهـــم، وهـــي  -

 .دراسة المؤسسة اإلستراتيجية لتعلم القراءة والكتابة

التــــي " مـــاكالي " م القـــراءة والكتابـــة مثـــل دراســـة     تجريـــب طـــرق عـــدة فـــي تعلـــي      -

 "منتسوري"استخدمت طريقة 

، "اليــن " تعلــيم القــراءة والكتابــة مــن خــالل مــداخل لغويــة مختلفــة، وهــي دراســة           -

 ".رفيرا" ودراسة 

" ودراسـة   " امتلـر " تعليم القراءة والكتابة تكامليا ووظيفيا عبر المنهج وهي دراسـة            -

 "ستوكي "اسة ودراسة وارد، ودر" بنتو

 .أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية في تعلم القراءة والكتابة تكامليا ووظيفيا -

 : ويمكن اففادة من الدراسات السابقة فيما يلي

 :ويمكن اإلفادة من نتائج هذه الدراسات فيما يلي

 تفعيل دور األسرة والمؤسسات االجتماعية األخرى في تنمية مهارات القراءة لـدى             -

 .الب المرحلة الثانوية من خالل برامج وإستراتيجيات توضع خصيصا لهذا الغرضط

 مراعاة الجوانب االجتماعية في برامج القراءة خاصة في المجتـوى القرائـي وطرائـق               -

 .التدريس

 االهتمــام فــي تقــويم الطــالب بالجانــب االجتمــاعي مــن خــالل تــضمن أدوات التقــويم   -

 .منة في برامج القراءةبعض الجوانب االجتماعية المتض

 استخدام طرائـق تـدريس تعتمـد علـى التكامليـة بـين مهـارات اللغـة وتوظيفهـا فـي                      -

 .مواقف حياتية اجتماعية حقيقية
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 توظيف الوسائل التعليمية وخاصة الكمبيوترية لتحقيق فهم قرائي اجتماعي جيـد            -

ا من خـالل    لدى الطالب يمكنهم من فهم الجوانب االجتماعية التي يمكن تحقيقه         

 .القراءة

 العمل علـى تـوفير بيئـة اجتماعيـة مدرسـية وأسـرية تـساعد فـي تنميـة القـراءة لـدى                  -

 .الطالب بما توفره من أجواء ومثيرات ومواقف مساعدة على القراءة

تفعيــل مجلــس اآلبــاء فــي المــدارس وتوظيفــه فــي تنميــة القــراءة لــدى طــالب المرحلــة    

 .الثانوية

 والدراســـات حـــول المتغيـــرات االجتماعيـــة واالقتـــصادية  إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث 

األخرى التي لم تتناولها الدراسات لمعرفة أثرها في تعليم القراءة كدور اإلداريين في بيئـة          

ــرة، والمـــشكالت        ــل األسـ ــل داخـ ــزل، وترتيـــب الطفـ ــي المنـ ــار فـ ــوة الكبـ ــة، واألخـ المدرسـ

خل بـين هـذا االتجـاه واالتجاهـات         التـدا .االجتماعية، ونوع عمل الوالـد، وخـروج األم للعمـل         

، وتـداخل مـع االتجـاه     "ديمبـسي " األخرى كاالتجـاه االجتمـاعي والنفعـالي كمـا فـي دراسـة              

 "لينش" المعرفي كما في دراسة 

وهذا يعنـى أن الفـصل بـين االتجاهـات المختلفـة أمـرا صـعبا وانمـا الفـصل هنـا مـن أجـل                          

 .الدراسة

 :االتجاه التجريبي: االتجاه الثامن
يقــوم هــذا االتجــاه علــى تــصميم بــرامج القــراءة بنــاء علــى أســس معينــة كحاجــات أو   

طبيعــة المتعلمــين، أو طبيعــة مهــارات القــراءة، أو تطبيــق النظريــة لغويــة أو نفــسية مــا، أو   

طرق تعليم وتعلم مختلفة؛ حيـث يقـوم الباحـث بإعـداد مـواد المعالجـة وأدوات الدراسـة،            

مها لعينـة عـشوائية ممثلـة للمجتمـع المـستهدف، مـع             وبعد ضبط كل منهما يقـوم بتقـدي       

القياس القبلي والبعدي، وفـي ضـوء نتائجـه يقـدم توصـياته، معتمـدا فـي ذلـك علـى التجريـب                  

 .وقواعده وأصوله



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٢٥

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 :بعض الدراسات التي اعتمدت على التجريب في تعليم القراءة في المرحلة الثانوية
 Cheng 2010 "& ZhaoHong نجتـش "و" ذاوهـنج "مـن دراسـات هـذا االتجـاه دراسـة      

بالكشف عـن أثـر اسـتخدام إسـتراتيجية التكـرار فـي قـراءة الـنص فـي اللغـة الثانيـة علـى                        

زيادة اكتساب المتعلمين للمفـردات، فقامـت الدراسـة بعمـل ذلـك علـى عـشرين جلـسة              

موزعة على ثالثة أسابيع، وذلك في اللغة الصينية كلغة ثانية، وتوصلت الدراسة الـى زيـادة          

المفــردات المكتــسبة ســواء تلــك المقــصودة أو غيــر المقــصودة فــي اكــسابها للمتعلمــين  

 ) Cheng: 2010 & ZhaoHong. (نتيجة لتكرار قراءة النصوص المقدمة للمتعلمين

بجامعة جورجيا بأمريكـا التـي سـعت    Steventon 2004  " ستيفنتون"دراسة وأهتمت 

ة لتحـسين القـراءة لطـالب المرحلـة      إلى الكشف عن أثـر اسـتخدام إعـادة الـنص كطريقـ            

وقد تم تقويم الطالب من خالل مجموعـة مـن األسـئلة، وقـد              .الثانوية خالل وحدة مقترحة   

أشارت النتائج إلى أن قدرات الطلبة علـى القـراءة قـد تزايـد مـع االحتفـاظ بدرجـة عليـا مـن                        

 إلـى عـدم     الفهم نتيجة الستخدام إعادة القراءة كأسلوب ناجح، وتوصلت الدراسـة أيـضا           

 .وجود عالقة إيجابية أو سلبية بين الطالقة في القراءة والقدرة على الفهم أو اإلسـتيعاب 

(Steventon: 2004) 

بمعرفة تأثير الوسائل اإليضاحية علـى تطـور   Wesson 2004 " ويسون" وعنيت دراسة 

يزيـة ؛ حيـث   وتنمية القراءة لدى الطالب في المشروع اإلنمائي للقراءة وتطوير اللغـة اإلنجل     

تم عمل برنامج قائم علـى وسـائل اإليـضاح لمـساعدة الطـالب فـي التغلـب علـى  صـعوبات                    

التعلم، وقد قدم البرنامج في ثالث صور متبوعة بوسائل إيضاح بمعدل وسيلة لكل صـورة        

المطالعــة وحــدها ، المطالعــة مــع ســرعة القــراءة ، المطالعــة مــع   : مــن صــور البرنــامج وهــي 

 طالبـاً فـي مختلـف المراحـل     ٨٩د المكتبـات ، وقـد تكونـت العينـة مـن           سرعة القارئ ووجو  

العمرية ، وتم استخدام اختبارات ، نتـائج وصـفية ، وتحليـل العوامـل، وقـد أظهـرت النتـائج                     

أن الوسائل اإليضاحية كان لها تأثير عظـيم علـى تقـدم الطلبـة وارتفـاع مـستوى مهـارات                  

    (Wesson: 2004).لعام مقارنة باألعوام السابقةالقراءة لديهم، وارتفاع درجاتهم نهاية ا
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 بجامعة بنسلفانيا بأمريكا ببناء برنامج في Mindish 2003" ميندش"  واهتمت دراسة 

القراءة والحساب في ضوء نتائج تنبؤات النظام الدراسي في بنـسلفانيا بمـستويات طالبـه       

، وقــد اســتخدمت هــذه  فــي الحــساب والقــراءة فــي المــدارس العليــا، ومــستوى دافعيــتهم    

الدراسة العديد من اإلحصاءات، وكـذا االختبـارات المختلفـة لتحديـد مـستوى الطلبـة، وقـد                  

 مـــن خـــالل ثالثـــة فـــصول  ٢٠٠٢ - ٢٠٠١-٢٠٠٠جمعـــت النتـــائج مـــن ثالثـــة أعـــوام دراســـية   

مدرســية مختلفــة لتحديــد مــدى تــأثير ذلــك علــى الطلبــة ، وتوصــلت الدراســة إلــى فاعليــة            

 (Mindish: 2003).زاد من الدافعية لدى الطالب نحو تعلم القراءة البرنامح وأنه 

بأمريكا إلـى معرفـة   " كنتاكى"بجامعة Weedman 2003" ويدمان" بينما هدفت دراسة 

ــدى طــالب           ــى مــستويات القــراءة ل ــادل عل ــدريس المتب ــى الت ــرامج القــراءة القائمــة عل ــر ب أث

، "جـانز، ومـاك جيـتس    " طريـق اختبـاري  المرحلة الثانوية، وقد تم اختيار المجموعتين عن    

وأظهرت الدراسة أن الطالب الذين تلقوا معلومات توضـيحية كاألسـئلة العامـة، وتلخـيص       

ــؤ    ــح، التنبــ ــصنيف الواضــ ــرات، التــ ــى أن    .. بعــــض الفقــ ــافة إلــ ــضابطة، باالضــ ــى الــ ــوا علــ تفوقــ

لتـي  المجموعتين قـد حققتـا معـدال كبيـرا فـي الفهـم، ولكـن تفـوق المجموعـة التجريبيـة ا                     

 :Meedman) .اسـتخدمت البرنـامج المقتـرح علـى المجموعـة الـضابطة كـان داال إحـصائيا        

2003) 

بأمريكــا إلــى معرفــة أثــر  " كاليفورنيــا" بجامعــة Weitz 2003" وايتــز"  وهــدفت دراســة 

برنامج محدد عـن القـراءة الـصامتة فـي فهـم قطـع القـراءة ، واكتـساب اللغـة والكلمـات،                       

القـراءة ؛ حيـث تـم اختيـار أكثـر مـن مائـة طالـب شـاركوا فـي هـذا                  واتجاهات القراء حيـال     

البرنامج ينتمون إلى مدارس جنوب كاليفورنيا من خالل عدة اختبارات، وقد شارك نصف   

 دقيقة، أمـا النـصف      ٥٠هؤالء الطلبة باالشتراك مع المدرسين في قراءة صامتة أستغرقت          

ة األجنبيــة، وقــد اســتغرقت هــذه اآلخــر فقــد شــارك مــشاركة أساســية فــي القــراءة باللغــ 

 شـــهور؛ أظهـــرت نتـــائج هـــذه الدراســـة فاعليـــة برنـــامج القـــراءة الـــصامتة فـــي    ٩الدراســـة 

 (Weitz: 2003). إكساب الطالب العديد من المهارات واالتجاهات القرائية
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بأمريكـا إلـى معرفـة تـأثير     " مسيـسبي " بجامعـة  Steele 2003" سـتيل "  وهدفت دراسة 

 القراءة السريعة على التقدم والتفـوق الدراسـي لـدى طـالب الثـانوى، وقـد         برنامج قائم على  

صمم البحث في صورة دراسـة مقارنـة، وقـد اسـتخدمت فـي ذلـك المجمـوعتين التجريبيـة                    

والـــضابطة، وحـــدد زمـــن الدراســـة بحـــوالى ثمانيـــة أشـــهر، وأشـــارت النتـــائج إلـــى تفـــوق           

 :Steele) .صائيا في القراءة والتحصيلالمجموعة التجريبية على الضابطة وأنه كان داال إح

2003) 

إلى معرفة أثر التفوق القرائي على مستويات Pruitt 2000 " برويت"كما سعت دراسة 

طــالب التعلــيم  الثــانوي الخــاص  فــي طالقــتهم اللغويــة، والقــدرة علــى الفهــم والتحليـــل           

ة النظر في آليات    بسهولة ويسر؛ وذلك من خالل برنامج  يقوم على إتقان التدريس، وإعاد           

وقـــد ). وتــذوق الكلمـــات - القــصص وقراءتهـــا -الـــصوتيات(القــراءة، ويعنـــى بثالثــة أشـــياء  

 بنــات ، ينتمــون إلــى فــر ق مختلفــة ، وتــم    ٣ بنــين، و٥ طــالب مــنهم  ٨شــارك فــي الدراســة  

وأظهرت .استخدام أسلوب تكرار القراءة مع عدد منهم وخاصة في  في المدارس العليا          

اضــحا فــي طالقــة  القــراءة ، ونمــو قــدرتهم علــى الفهــم والتحليــل لــدى عينــة   النتــائج  نمــوا و

 (Pruitt: 2000).الدراسة 

ــة كـــاول    ــت دراسـ ــيط والعـــرض     Cowellم ٢٠٠٦وعنيـ ــالب علـــى التخطـ ــدريب الطـ  بتـ

والتقويم كمكونات أساسية في البرامج المدرسية المقدمة، ومعرفة أثـر ذلـك فـي تنميـة                

 .أن التقويم يحسن مهارات الفهم القرائي لدى الطالبمهارات القراءة، وتوصلت إلى 

 بجامعة كاليفورنيـا بأمريكـا إلـى الكـشف      Truong م ٢٠٠٢كما سعت دراسة ترونج 

ــا مــن         عــن العناصــر التــي تــؤثر فــي إســتراتيجيات القــراءة المــستخدمة فــي المــدارس العلي

رات القـراءة علـى   وجهة نظر المدرسين الذين حقق تالميذهم أكبر قدر من النمو في مهـا         

 ، وهدفت الدراسة أيضا إلى الكـشف عـن مـدى تـأثير هـذه                ٢٠٠١ ،   ٢٠٠٠مدى عامين متتاليين    

اإلستراتيجيات ، واستخدمت الدراسة االحصاء الوصفي والكيفـي لـدرجات سـت مـدارس              

ــالل          ــددة خـ ــشطة متعـ ــي أنـ ــب فـ ــشاركة الطالـ ــى أن مـ ــلت إلـ ــا، وتوصـ ــن كاليفورنيـ ــا مـ عليـ
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دمة ومساعدته في التعرف على إسـتراتيجيات القـراءة تـساعده           اإلستراتيجيات المستخ 

علــى تحقيــق تعلــم أفــضل ، وأن حجــم التفييــرات التــي تحــدث فــي الــنص تــؤثر فــي الفهــم     

 (Truong: 2002).. القرائي للطالب

 :تعليق وإفادة
 :يتضح من دراسات هذا المحور أهتمامها بمايلي

ــة كد    - ــدريس متنوعـ ــرق تـ ــى طـ ــة علـ ــرامج قائمـ ــة تجريـــب بـ ــتيفنتون" راسـ ــي " سـ التـ

فـي التـدريس المتبـادل، ودراسـة        " وودمـان " استخدمت طريقة إعادة النص، ودراسة      

في القراءة الـسريعة، ودراسـة      " ستيل  " في طريقة القراءة الصامتة، ودراسة      " ويتز  "

 .في طريقة قائمة على على التخطيط والعرض والتقويم" كاول " 

 ".ويسون "  التعليمية كدراسة تجريب برامج قائمة على الوسائل -

 ".ستيل " معرفة العالقة بين التفوق القرائي والفهم والتحليل كدراسة  -

" بنــاء بــرامج تعنــي بتوظيــف العناصــر المــؤثرة فــي إســتراتيجيات القــراءة كدراســة      -

 "ترونج

 :ويمكن اإلفادة من نتائج هذه الدراسات في

 . جديدة في ضوء نتائج هذه الدراساتتطوير برامج القراءة الحالية أو اقتراح برامج -

إجراء دراسـات تقتـرح بـرامج جديـدة فـي ضـوء متغيـرات أخـرى لـم يـتم تناولهـا فـي                          -

 .دراسات هذا المحور وتجريبها

ــرامج القــراءة، فنعنــى علــى         - ــاء ب ــد بن مراعــاة جميــع مكونــات الموقــف التعليمــي عن

هاراتــه وحاجاتــه ســبيل المثــال بــالمعلم وإعــداده، والمــتعلم وخصائــصه وقدراتــه وم  

وميولــه، والمجتمــع ومتطلباتــه، والمــادة وطبيعتهــا، والمحتــوى واختيــاره وتنظيمــه،        

والوسائل التعليمية وتوظيفها، واألنشطة التعليمية ومناسـبتها وتنوعهـا، والتقـويم     

 .ومناسبته وحداثته، وطريقة التدريس وتطويرها
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عـالج جوانـب الـتعلم التـي     تدريب المعلمين على إسـتراتيجيات التـدريس المناسـبة ل      -

 .يوجد بها قصور لدى المتعلمين

ــاه       - ــداخل مـــع االتجـ ــرى؛ كالتـ ــات األخـ ــاه واالتجاهـ ــذا االتجـ ــين هـ ــداخل بـ ــاة التـ مراعـ

؛ ولكن الباحث يضع الدراسة تحت االتجاه الغالب        "ترونج" المعرفي كما في دراسة     

ى، فلكـل اتجـاه     فيها، فليس معنى ان نسلك اتجاهاً ما أننـا نهمـل االتجاهـات األخـر              

 .قيمته وأهميته ومميزاته

 :االتجاه المعياري: االتجاه التاسع
ويعتمــد هــذا االتجــاه فــي بنــاء تعلــيم اللغــة بــصفة عامــة والقــراءة بــصفة خاصــة علــى         

المعــايير التــي تــضعها المؤســسات والجهــات الرســمي، وهــو مــن االتجاهــات المعاصــرة فــي 

 تنعكس على جميع عناصر الموقف التعليمي تعليم اللغة؛ حيث يتم وضع معايير مختلفة 

اللغوي، قد عنيت الدول والمؤسسات بوضع معاير تعليمية مختلفـة تـنعكس علـى تعلـيم                

وتعلم اللغة، وهناك الكثير من الدراسـات التـي اتخـذت مـن المعـايير منطلقـا لهـا، سـوتء                     

 .معايير محلية أم عالمية

عياريــة فــي تعلــيم القــراءة فــي وفيمــا يلــي بعــض الدراســات التــي اعتمــدت علــى الم
 :المرحلة الثانوية

 التي هدفت إلى تطـوير بـرامج القـراءة    Weller 1999" ويلر" ومن تلك الدراسات دراسة 

تـوفير الفـرص للقـراءة اليوميـة     (في المرحلة الثانوية في ضوء معايير الجـودة فيمـا يعـرف بــ         

Providing Opportunities with Everyday Reading POWERحيــث يعنــى البرنــامج ؛ 

بتــدريب الطــالب علــى التركيــز أثنــاء القــراءة علــى منــاطق محــددة فــي المحتــوى، وقــد تــم       

تطــوير وتحــسين هــذا البرنــامج، و تــدريب العــاملين علــى تقديمــه، وتوصــلت الدراســة إلــى          

ــالمحتوى ، كمــا          ــامج فــي تحــسين مهــارات القــراءة وخاصــة تلــك المتعلقــة ب فاعليــة البرن

ت الطـــالب والمعلمـــين نحـــو القـــراءة ، وزاد اهتمـــام المعلمـــين بـــالقراءة  تحـــسنت اتجاهـــا

 (Weller& Weller: 1999: ERIC: EJ 592986) ..وتصميم برامجها وتحسينها 
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ــى تحليــل وتقــويم   ١٩٩٧غاليــة الخــصيبي  "  ومــن المنطلــق نفــسه ســعت دراســة      م إل

؛ حيــث اســتخدمت  موضــوعات القــراءة فــي المرحلــة الثانويــة فــي ضــوء معــايير اختيارهــا        

الدراســة قائمــة بمعــايير اختيــار موضــوعات القــراءة، واســتبانة موجهــة للمعلمــين وأخــرى   

للطـــالب حـــول ميـــولهم، وبطاقـــة تحليـــل محتـــوى، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم مطابقـــة  

موضوعات القراءة في المادة المطالعة لمعايير القراءة، وأوصت بإعادة اختيارهـا فـي ضـوء               

 )م١٩٩٧: غالية الخضيبي. (صلت إليها الدراسةالمعايير التي تو

 :تعليق وإفادة
يتضح مما سبق ندرة الدراسات في هذا المحور نظرا لحداثة هذا االتجاه أو بمعنى آخـر     

حداثة تطبيقه في مجال القراءة بالمرحلة الثانوية، فلم يتم التوصل إال إلى دراستين األولـى      

ة الثانويـة فـي ضـوء معـايير الجـودة المتعلقـة بمـدى        تناولت تطوير برامج القراءة في المرحلـ  

والدراسـة األخـرى    " ويلـر   " تحقيق البرامج لما يسمى بفـرص القـراءة اليوميـة، وهـي دراسـة               

دراسة عربية عنيت بتقويم موضوعات القراءة بالمرحلـة الثانويـة فـي ضـوء مجموعـة مـن                  

 :الدراستين فيما يليالمعايير التي اقترحتها الدراسة، ويمكن اإلفادة من هاتين 

 .معرفة بعض المعايير العالمية في الخاصة بتعليم اللغة بما فيها تعليم القراءة -

معرفة أنواع هذه المعايير ومؤشراتها التي ينبغـي أن تتـوافر فـي تعلـيم اللغـة بـصفة                   -

 .عامة والقراءة بصفة خاصة

 .معرفة مصادر اشتقاق هذه المعايير وإجراءات وضعها -

 .تنفيذها وتطويرها مستقبالمعرفة آليات  -

إجــراء دراســات جديــدة تتعلــق بوضــع معــايير لتعلــيم القــراءة أو تطبيــق المعــايير          -

 .العالمية أو المحلية في تعليمها وتعلمها

 .مراعاة التداخل والتكامل بين اتجاه المعايير واالتجاهات األخرى -
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ة لتعليم وتعلـم اللغـة      المداخل اللغوية التي انطلقت منها االتجاهات المعاصر      : ثالثا
 :في البحوث والدراسات التربوية

إن كل اتجاه من االتجاهات السابقة ينطلق من مدخل لغوي، وهذا يتطلـب رصـد تلـك                

 :المداخل، وعرض كل مدخل منها بصورة مبسطة، وأهم تلك المداخل ما يلي

   Function Approach :المدخل التكاملي الوظيفي-١

" فيجوتـسكي، ولنجـرن، وفريـر     " لعديـد مـن العلمـاء أهمهـم         وقد أسس لهذا المـدخل ا     

إضــافة إلــى جهــود علمــاء االنثربولوجيــا الــذين وضــحوا أهميــة اللغــة فــي تحقيــق االســتقرار    

 :Peyton) (Yatta: 1990: p.1)والتواصــــل بــــين أفــــراد الجماعــــات والمجتمعــــات  

1995.ERIC.ED.386960)       ه مـن نظريـات   ، إضافة إلى جهود علمـاء علـم الـنفس ومـا قـدمو

ــة،         ــة الوظيفي ــة، والنظري ــة المعرفي ــوظيفي التكــاملي وخاصــة النظري بنــي عليهــا المــدخل ال

  (Emilia:1990:p13)، ونظرية بياجيه " بندورا" ونظرية التعلم االجتماعي لـ

سلـسلة مـن   : "بأنـه  Venesky    ولهـذا المـدخل تعريفـات عـدة حيـث عرفـه فينـسكي        

تـــي يتعلمهـــا التلميـــذ بقـــصد اســـتخدامها وتوظيفهـــا داخـــل  المهـــارات اللغويـــة المتـــصلة ال

 )(Karmen: 1989: p.1 "المدرسة وخارجها

ــز   ــه Wells 1987    ويعرفــه ويل قــدرة الفــرد علــى القــراءة والكتابــة واالســتماع     : " بأن

والتحدث والتي تتسم بفك الرموز المكتوبة أو المسموعة، وتحويلهـا إلـى كـالم منطـوق،                

  (Sandra:1998: p.423) " وإدراك داللتها لتوظيفها فعليا في الحياةواكتساب المعلومات

امــتالك الفــرد لمهــارات القــراءة والكتابــة واالســتماع "  بأنــه Patriciaوتعرفهــا باترشــيا 

 :Patricia: 1995" (والتحدث بالمستوى الذي يمكنـه مـن التفاعـل مـع مجتمعـه مـن خاللهـا       

p73) 

ــ: األول.  علـــى جـــانبينوبـــصفة عامـــة فـــإن هـــذا المـــدخل يقـــوم   بـــين القـــراءة لالتكامـ

االرتبــاط بــين االســتماع والتحــدث   :  والثــاني،Literacyوالكتابــة وربطهمــا بمواقــف الحيــاة  

Oral.منفصلة غير مستخدمةت فال معني للغة إذا تحولت إلى مهارا . 
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ويعنــى هــذا المــدخل بتعلــيم القــراءة مــن خــالل تكاملهــا مــع الكتابــة، فــنحن نقــرأ مــا       

تب ونكتب ما نقرأ؛ فاالرتباط بينهمـا أمـر ضـروري، وكـذلك تعلـيم االسـتماع بالتكامـل            نك

مع التحدث، مع االعتماد في تعليمهما على موضوعات ومواقـف وخبـرات وظيفيـة حياتيـة                

 .مرتبطة بالمتعلمين

إن تبني هذا المدخل في تعليم اللغة يجعل برامجهـا تركـز فـي جميـع مكوناتهـا علـى                    

ي التطبيقــي للغــة مــع مراعــاة االرتبــاط بــين مهاراتهــا المختلفــة ومواقــف       الجانــب المهــار 

 .الحياة التي يعيشها الطالب

  Story Approach :مدخل القصة-٢

عمل أدبي يصور حادثة أو عدة حـوادث مـع االرتبـاط بالزمـان       : "وتعرف القصة على أنها   

ادي ونفـــسي والمكـــان، ووجـــود تفاعـــل حـــادث بـــين أبطالهـــا يـــصور مـــا بهـــا مـــن صـــراع مـــ  

علــي "(متسلــسال فــي عــرض األفكــار بطريقــة مــشوقة للوصــول إلــى نهايــة، وتحقيــق غايــة   

 )١٨٣:ص، ١٩٩٦: محمد طلب

ويقــوم هــذا المــدخل علــى اســتخدام القــصة بعناصــرها المختلفــة  فــي تعلــيم مهــارات   

   كأساس لهذا المدخل Mentalistic Theoryاللغة معتمدا  على النظرية التصورية العقلية 

وهي نظرية معرفية تفسر تعلم اللغة علـى أنـه مهـارة معرفيـة معقـدة تتـضمن اسـتخدام                     

أســـاليب متنوعـــة للتعامـــل مـــع المعلومـــات ، مـــع اهتمامهـــا بالعمليـــات الداخليـــة المنظمـــة 

جــودث جــرين ، .( والعمليــات المعرفيــة ،فهــي توضــح العالقــة الوثيقــة بــين اللغــة والتفكيــر   

  مــن األســس التــي يقــوم  Schemata Theory األشــكال  كمــا تعــد نظريــة  )١٠٢ص: ١٩٩٠

 R.C. Anderson  "أندرســون"عليهــا هــذا المــدخل ، وقــد تــم تطــوير هــذه النظريــة علــي يــد   

والمتخصصين في علم النفس التربـوي ، وتـري هـذه النظريـة أن المعرفـة شـبكات تلخـص                    

، وتــرى أن الفــرد (Widmayer2003)البنــي والتركيبــات العقليــة لمــا يــشاهده الفــرد فــي بيئتــه 

 وهـويتم عنـدما يـتعلم الفـرد المعلومـات       Accretationالربط : أوال:يتعلم الجديد من خالل 

ــا. الجديــدة وفــق االســكيما العقليــة الموجــودة لديــه بالفعــل       عنــدما Tuningالتوليــف : ثاني
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تكـــون االســـكيما المعرفيـــة لـــديهم غيـــر قـــادرة علـــى التعامـــل مـــع المعلومـــات الجديـــدة، 

 حيـث   ؛Restructionإعادة البناء   : ثالثا. قومون بتعديلها وتوليفها مع المعلومات الجديدة     في

يقومون بإعادة بناء االسكيما الخاصة بهـم عنـدما ال يكـون هنـاك اتـساق بـين االسـكيما              

 (Lee: 2004) .القديمة والمعلومات الجديدة

الطــالب وفــق هــذا  وهــذا يجعــل القــصة محــورا لبرنــامج اللغــة بكــل مكوناتــه، ويــتعلم     

المــدخل عــن طريــق ســماعه القــصة مــن المعلــم أو األقــران أو مــن خــالل مــواد ســمعية أو     

قراءتها، ثم يقوم الطالب بقراءتها أو إعادة كتابتهـا مـع العمـل علـى اإلفـادة ممـا تتـضمنه               

  (David: 1991: p.104). من جمل ومعاني في بناء قصة جديدة

  Whole Language Approachالمدخل اللغوي الكلي -٣

 يقوم هـذا المـدخل علـى النظـر إلـى اللغـة نظـرة كليـة شـاملة يـتم تعلمهـا فـي مواقـف                           

اجتماعيــة مختلفــة مــع الــربط بــين مهارتهــا األربــع؛ وبالتــالي يــتم تعلــيم القــراءة مــن خــالل  

مواقـف ذات طـابع اجتمـاعي تـستخدم فيهـا        : الثـاني .األول مهارات اللغة  : ارتباطها بأمرين 

 .اقعيةاللغة بو

ولتحقيق األمرين يتعاون فريق من المتعلمين لتحقيق الـتعلم بـصورة جماعيـة تعتمـد               

  (Peyton & Crandell: 1995:.: ERIC; ED.386460). التواصل اللغويعلى 

الذي ينظـر إلـى أن الـتعلم يـتم فـي صـورة              " الجشتالطي"ويقوم هذا المدخل على الفكر      

تعانة في تحقيق ذلك بقوانين التعلم المختلفة التي        كلية ثم يتم إدراك جزئياته، مع االس      

تناولتهــا النظريــة كالتــشابه والتكميــل، وغيــر ذلــك مــن جوانــب تــساعد علــى الــربط بــين       

ــتعلم،    كمــا أن الدراســات التــى أجريــت فــى مجــال الــذاكرة    العناصــر المختلفــة لموضــوع ال

 أثبتـت أنـه كلمـا        _ كمـا أشـار إلـى ذلـك نورمـان          – فى مجال علم الـنفس المعرفـى         والتذكر

لمتعلمة كلما ساعد ذلك على تذكرها بـصورة أفـضل     اأدرك المتعلم العالقات بين المادة      

ــق بهـــذه          ــى تتعلـ ــام التـ ــاهر للمهـ ــات واألداء المـ ــد للمعلومـ ــزين الجيـ ــو التخـ ــتعلم هـ ؛ ألن الـ

 )٣٣٨ص : ١٩٩٤: فؤاد أبو حطب وأمال صادق. . (.المعلومات من ناحية أخرى 
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النظرية اللغوية التي يقوم عليهـا هـذا    Interaction Theoryة التفاعلية كما تعد النظري

المدخل، والتي ترى أن الجانب البيئي وخاصة االجتماعي هو األساس في تعلـم اللغـة، ومـن                 

 )١٧٤ص : ١٩٩١النشواتي، " (شومان"رواد هذه النظرية 

مـل بـين مهـارات    وعند تبني هذا المدخل يركز برنـامج تعلـيم اللغـة علـى جوانـب التكا       

ــتعلم كالتعــاون والقيــام         اللغــة، مــع االهتمــام بتعلــيم الطــالب بعــض المهــارات الالزمــة لل

 .بالدور، والتقويم الذاتي، وغيرها

ويتم في ضوء هذا المدخل تحديد الكفايـات اللغويـة المختلفـة الالزمـة للمتعلمـين، ثـم                  

 بــرامج تعلــيم اللغــة تــوزع وفــق أســس نفــسية ولغويــة علــى الــصفوف الدراســية، ثــم تبنــى 

توزيـع  –تحديد الكفايـات اللغويـة    (لهذه الصفوف في ضوء تلك الكفايات على النحو التالي          

بنـاء  - بينهـا  ةالكفايات اللغوية في صورة مصفوفات تراعي التتابع والتكامـل واالسـتمراري     

 )التقويم–البرامج وتقديمها للطالب 

  Learner Writing Publishingمدخل كتابات المتعلمين المنشورة -٤

يعد المحتوى القرائـي هنـا نقطـة االنطـالق أو محـور تعلـم اللغـة ؛ وذلـك ألهميتـه، فكـم                    

من طالب انصرف عن تعلم اللغة ألن موضوعاتها غير مـشوقة، وال تمثـل لـه أي أهميـة ؛ لـذا         

يسعى هذا المدخل إلى بناء برامج تعليم اللغة فـي ضـوء مـا يكتبـه الطـالب مـن موضـوعات          

س اهتمامــاتهم وميــولهم وقــدراتهم، واالنطــالق منهــا فــي تعلــيمهم مهــارات اللغــة  تعكــ

المختلفـــة ، ويمكـــن فـــي ذلـــك االســـتعانة بالعـــصف الـــذهني الـــذي نتوصـــل مـــن خاللـــه إلـــى    

مجموعة من الموضوعات التي يكتب أو يقرأ أو يستمع أو يتحدث المتعلمون حولهـا ،  ثـم            

ــاء بـــرامج تعلـــيم الل   ــا فـــي بنـ ــادة منهـ  ;Peyton & Crandell: 1995:.:ERIC)غـــةاإلفـ

ED.386460) ــاعلي    ،وهـــذا المـــدخل  Action يفـــسح المجـــال الســـتخدام البحـــث التفـ

Research في بناء وتجريب وتطوير مثل هذه  البرامج . 
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  Language Experience Approachمدخل الخبرة اللغوية -٥
ة في بناء برامج تعليم اللغـة        وهو مدخل يعتمد على خبرات المتعلمين اللغوية السابق       

بقصد تنمية لغـتهم مـن ناحيـة وتفكيـرهم مـن ناحيـة أخـرى، ومـن هنـا ننطلـق ممـا يعرفـه                          

الطـالب ونبنــي عليــه مــا ال يعرفــه، وهــو مــدخل يمكــن اســتخدامه فــي تعلــيم مهــارات اللغــة  

 المختلفة، فتركز البرامج على المتعلمين والعمـل علـى اإلفـادة مـن خبـراتهم الـسابقة فـي              

ــرة واللغــة        ــين الخب ــاط الوثيــق ب ــيمهم المهــارات والموضــوعات المختلفــة نظــرا لالرتب . تعل

Jems&Dane: 1981:p1) (Mary: 1979:p1) (Patricia: 1996:p203) ( 

ــة         ــول المتعلمــين وتلبي ــة ومراعــاة مي ــراء واالبتكاري ــالتنوع والث ويتــسم هــذا المــدخل ب

فكيــر وتكــوين شخــصيات مــستقلة  حاجــاتهم وجاجــات المجتمــع، ومناســبته لتنميــة الت  

كما تتسم البرامج التـي تبنـى فـي ضـوء هـذا البـرامج بالمرونـة                 . قادرة على التجديد والتطوير   

 االعتمـاد فـي ذلـك علـى الخبـرات المـشتركة       ع مـ (Depra: 1997) .والتنوع والثراء والتطـور 

 )   ٩٨،ص ٢٠٠٣خلف الديب،. (بين الطالب بصورة أكبر

  Across The curriculumبر دروس المنهج مدخل تعليم اللغة ع-٦
 يتم تعليم اللغة من خالل المواد الدراسـية المختلفـة وهـذا يـساعد علـى نمـو التفكيـر                    

وتحقيق تعلم لغـوي هـادف، وتحقيـق التكامـل بـين اللغـة بـصفتها علمـا والعلـوم األخـرى،                      

، (Susan: 1992: p131)ويساعد الطالب على حل المشكالت التي تواجههم أثناء التعلم 

فيــتم تعلــم اللغــة بمهاراتهــا المختلفــة عبــر كــل المــواد الدراســية التــي تقــدم بتلــك اللغــة   

 .كالدراسات االجتماعية والتربية والدينية وغيرها

  Communication Approach :المدخل االتصالي-٧

 وينظــر هــذا المــدخل إلــى اللغــة مــن منظــور منظومــة اتــصالية متكاملــة تتــضمن مرســال   

تقبال ورسالة وقناة اتصال، ويتم نقل اللغة بين طرفي عمليـة االتـصال بهـدف توصـيل                 ومس

مــا يريــده كــل طــرف مــن اآلخــر؛ حيــث اعتمــد ونظــر هــذا المــدخل إلــى اللغــة علــى أنهــا أداة   

اتصال بـين أفـراد المجتمـع، وتتـأثر الرسـالة اللغويـة فـي ضـوء هـذا المـدخل بعـدة أمـور مثـل               
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قبل والرســالة وقنــاة االتــصال، ومــدى مناســبة الرســالة    طبيعــة كــل مــن المرســل والمــست  

ــصال ناجحــة كلمــا كانــت اللغــة ناجحــة فــي           ــة االت لجميــع األطــراف، وكلمــا كانــت عملي

 بهــذا المــدخل يجعــل منــاهج تعلــيم اللغــة    ذتحقيــق أهــداف تعلمهــا واســتخدامها، واألخــ  

 طبيعــة هــذا وطرائـق تعليمهــا وتعلمهــا تنحـى طريقــا يتناســب فـي إجراءاتــه ومكوناتــه مـع    

 .المدخل وطبيعة منظومة االتصال

 ويرجع تاريخ هذا المدخل الى جون اللغة الذي كان يـرى أن النـاس يتعلمـون اللغـة مـن              

أجل التعامل والتواصل مع المجتمـع الـذي يعيـشون فيـه، وترتـب علـى هـذا المـدخل وجـود                      

  الطريقـة  - Suggestopedia.  اإليحائيـة  الطريقة(عدة طرق اتصالية يمكن استخدامها هي       

 Community language learning اللغـة مـن خـالل المجتمـع      تعليم-Silent way. الصامتة

 االســتجابة الحركيــة الكليــة  - Delayed oral practice الممارســة الــشفوية المرجــأة  -

Total physical response) ٣٠، ٢٥، ص١٩٨٨: رشدي طعيمه، محمود الناقة( 

  Skills Approach :المخل المهاري-٨

 المركــب المعقــد الـذي يــتم أداؤه فــي أقـل وقــت ممكــن   لالعمـ :   تعـرف المهــارة بأنهــا 

وهــذا ينــسحب علــى جميــع المهــارات بغــض النظــر عــن نوعهــا     . بأقــل عــدد مــن األخطــاء 

 .فالمهارات اللغوية والعقلية والعملية والرياضية، وغيرها تخضع للمفهوم نفسه

مـــتعلم مـــن ممارســـة اللغـــة فـــي صـــورها المختلفـــة  والمهـــارة اللغويـــة تعنـــى تمكـــن ال

 .الشفهية والمكتوبة من خالل مهارات اللغة المختلفة

 – التحدث   –االستماع  ( وينظر هذا المدخل إلى اللغة على أنها مجموعة من المهارات           

وتركـز بـرامج وطرائـق تعلـيم اللغـة فـي ظـل هـذا المـدخل علـى جـانبي                      )  الكتابـة  –القراءة  

المعرفــي واألدائــي، وعلــى إكــساب اللغــة فــي صــورة مهــارات لغويــة معقــدة  مهــارات اللغــة 

ومركبة ومترابطة، ممـا يحـول اللغـة مـن مجـرد الدراسـة إلـى الممارسـة ، ويعـد علـم اللغـة                 

الــوظيفي منطلقــا مهمــا يقــدم تنظيــرا جيــدا لمهــارات اللغــة فــي ضــوء هــذا المــدخل، ســواء  
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صـورة منفـصلة أم ارتبـاط ثنـائي بـين كـل           كان االهتمام بتعلـيم مهـارات اللغـة سـيتم فـي             

 .أو رباعي بين جميع المهارات األربع) القراءة والكتابة) ( االستماع والتحدث( مهارتين 

 ويتشابه مع المدخل الـوظيفي فـي االهتمـام بالمهـارات، ويختلفـان فـي كـون المـدخل                

 .الوظيفي يربط تلك المهارات بالحياة

     Competencies Approachمدخل الكفايات -٩
واالتجاهـات بعـد    م الذي يتضمن المعارف والمهـارات علَّسلوك المُالمجمل " : الكفاية

أدوات قيـاس    ويظهـر ذلـك مـن خـالل    أدائـه، المـرور فـي برنـامج محـدد يـنعكس أثـره علـى        

 .)٤ ص،م١٩٨٩ :الفرا(" خاصة تعد لهذا الغرض 

لمختلفة مع وجـود جوانـب      وهي تعني تمكن المتعلم من المعارف واألداءات اللغوية ا        

 .انفعالية إيجابية نحو تعلمها وممارستها

  وينطلــق مــدخل الكفايــات مــن منظــور أن اللغــة عبــارة مجموعــة مــن الكفايــات التــي    

يجب على المـتعلم اكتـسابها وممارسـتها، وهـي يختلـف عـن المـدخل الـسابق فـي كونـه              

ــا فــي تعلــم اللغــة وهــو البعــد الوجــداني، فــإذ       ا كانــت المهــارة تعتمــد علــى   أضــاف بعــدا ثالث

المعرفة واألداء فإن الكفاية ثالثية األبعاد معرفية وأدائية ووجدانية، واألخذ بهـذا المـدخل         

يجعل برامج وطرائق وبرامج تعليم اللغة تأخذ منحي آخر ينـصب فيـه االهتمـام علـى تلـك            

 .الكفايات بمختلف مكوناتها

  Approach    Needs: مدخل الحاجات-١٠

شعور باالفتقار الجسمي أو النفسي تُشعِر الفرد بـالتوتر وعـدم           : " الحاجة بأنها   تعرف

 ) ٦٧م، ص١٩٦٨:أحمد عزت راجح ". (االستقرار حتى يتم تلبيتها وإشباعها

ينطلق هذا المدخل في تعليم اللغة من المتعلمين وطبيعتهم وحاجاتهم، وليس مـن             

 فـي ضـوء هـذا المـدخل تحديـد الحاجـات       طبيعة اللغة وعناصرها ومكوناتها؛ حيث يتم أوال 

اللغويــة المختلفــة للمتعلمـــين حــسب مــراحلهم العمريـــة والتعليميــة باســـتخدام أدوات      
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وغيرهـــا، ثـــم تبنـــى بـــرامج تعلـــيم اللغـــة .. مختلفـــة كاالختبـــارات والمقـــاييس والمقـــابالت 

 .وتوضع طرائق تعليمها وتعلمها في ضوء تلك الحاجات

     Technical Approach: المخل التقني-١١

نظرا للتقدم التقني في كـل المجـاالت بمـا فـي ذلـك مجـال التعلـيم ظهـر هـذا المـدخل                        

: الذي ينطلق في التعامـل فـي مواقـف تعلـيم وتعلـم اللغـة مـن تقنيـات العـصر، ويعـرف بأنـه            

إدارة تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهـــا فــي ضــوء برمجيـــات تعليميــة ومقــررات إلكترونيـــة        "

ــة؛ لتحقيــق ساب المتعلمــين مهــارات اللغــة   أجــل إكــ نــشطة مــن   التواصــل اللغــوي  العربي

 )م٢٠٠٧: مرضي الزهراني" ( والتعامل مع العصر ومتغيراتهالبناء،

ــتعلم مــــن خــــالل      ــيم والــ ــتخدام الحاســــب واالنترنــــت فــــي التعلــ ــد علــــى اســ    ويعتمــ

 .إستراتيجيات تدريسية مناسبة

تجاهـات المعاصـرة لتعلـيم وتعلـم        النظريات اللغوية التـي اعتمـدت عليهـا اال        : رابعا
 :اللغة في البحوث والدراسات التربوية

كمـا أن لكـل اتجـاه مــدخل لتعلـيم اللغـة لــه أيـضا نظريـة لغويــة يـستند عليهـا، ويقــصد          

بالنظرية اللغوية مجموعة من القوانين التي تقدم لنا تصورا عـن طبيعـة اللغـة ممـا يـسهل                   

، وهناك العديد من النظريات اللغوية التي تقدم      علينا التعامل معها بصورة علمية صحيحة     

لنا تصورا حول اللغة وطبيعتها، وهي برغم اختالفها إال أنها تتفق في كونها تتكامل فيما               

 :بينها لتقدم لنا تصورا كامال حول اللغة وطبيعتها، وأهم تلك النظريات ما يلي

 Theory Universal Grammar :نظرية القواعد العامة لتشومسكي
الـــذي يـــرى أن لـــدى الطفـــل اســـتعداداً فطريـــاً      " تشومـــسكي" أســـس هـــذه النظريـــة   

" جهـاز اكتـساب اللغـة     "الكتساب المهارات اللغوية، ويطلق على هذا االستعداد الفطـري          

ــاج اســتجابة          ــى، وإنت وهــو يمكــن الطفــل مــن اســتقبال اإلشــارات القادمــة وإعطائهــا معن

وتبنـي هـذه النظريـة يجعـل        ). ٥٧ص  : ١٩٩٨ :أحمـد مختـار   (تجاهها تظهر في صـورة لغويـة        

برنامج تعليم اللغة يقدم مهارات اللغة بصورة فطرية طبيعية، تعتمد على تقديم مثيـرات         
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مختلفــة تــساعد التالميــذ علــى إنتــاج لغــة طبيعيــة، ممــا يــنعكس علــى جميــع مكونــات             

 .البرنامج

   Mentalistic Theory: النظرية العقلية
التـي تـنص علـى أن الكلمـات هـي اإلشـارة الحاسـية         John Locke " جـون لـوك  " رائدها 

إلى األفكار التي تعد المغزى المباشر لها ؛ فاللغة أداة لتوصيل األفكار أو تمثيالً خارجياً لهـا                 

ــاً مــن الفكــرة وتمثيــل هــذه الفكــرة ؛ بحيــث يعطــي           ، وينبغــي أن يكــون المــتكلم متمكن

سامع ، ويتفق هذا الرأي مع أصـحاب النظريـة        التعبير الفكرة نفسها الموجودة في عقل ال      

المعرفيــة الــذين ينظــرون إلــى الــتعلم علــى أنــه مهــارة معرفيــة معقــدة تتــضمن اســتخدام      

ــة      ــة المنظمــ ــا بالعوامــــل الداخليــ ــات، واهتمامهــ ــة للتعامــــل مــــع المعلومــ ــاليب متنوعــ أســ

يـة تظهـر    وهذه النظر (McLead & McLaughlin: dat Not. P.109). والعمليات المعرفية 

 تحلــيالً يوضــح درجــة   Vygotskyالعالقــة بــين اللغــة والتفكيــر ؛ حيــث قــدم فيجوتــسكي       

ــين؛ وهمــا االتــصال         ــده تقــوم بــوظيفتين مختلفت ــر ؛ فاللغــة عن التفاعــل بــين اللغــة والتفكي

ــة للنقــل مــن          ــداخلي فــي األفكــار ، وهمــا يــستخدمان الرموزاللغوي الخــارجي ، والــتحكم ال

 )  ١٠٢ص : ١٩٩٠:نقالً عن جودث جرين : فيجوتسكي. (طرف آلخر

  Contextual Theoryالنظرية السياقية -٣
   Approach مــن رواد هــذه النظريــة التــي ظهــرت فــي لنــدن باســم    Firth" فيــرث"يعــد 

Contextual     واهتمــت هــذه النظريــة بالجانــب الــوظيفي االجتمــاعي للغــة، ويــرى فيــرث أن ، 

الـــسياق اللغـــوي ، :ذي يمكـــن أن يقـــسم إلـــى المعنـــى ينكـــشف لنـــا مـــن خـــالل الـــسياق الـــ

 ) ٦٣ص  : ١٩٦٢: استيفان أولمـان  (والسياق العاطفي ، والسياق الموقفي والسياق الثقافي      

  ) ٣٣٩ : ١٩٩٨: تمام حسان ) ( ٤٠، ص ٢٠٠٢: علم الداللة : محمد سعد محمد ( 

 وهـذا يتفـق مـع        فهذه النظرية تشير إلى االهتمام بالجوانب البيئية في معرفـة المعنـى،           

ويتم ذلك من   ) ١٥٠ص  : ١٩٩٦: عقلة محمود الصمادي  (ما نادى به أصحاب النظريات البيئية       

تفاعــل أحــادي االتجــاه،  : خــالل تفاعــل الفــرد مــع البيئــة؛ وذلــك يحــدث فــي ثــالث صــور هــي    
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وهـذا يجعـل برنـامج    ) ٣٠٩ص: ١٩٩٩: جابر عبد الحميد(تفاعل ثنائي االتجاه، تفاعل تبادلي   

اللغة يركز على السياقات المختلفة التي يتفاعل معها المتعلم الكتساب مهارات       تعليم  

  .اللغة المختلفة

     Semantic Field Theory: نظرية الحقوق الداللية-٤
مجموعـة مـن الكلمـات تـرتبط دالالتهـا، وتوضـع عـادة تحـت لفـظ عـام                    : الحقل الداللي 

كــي نفهــم معنــى كلمــة يجــب أن نفهــم وإننــا ل). أحمــر، أصــفر، أخــضر(يجمعهــا، مثــل لــون 

  أنـه يجـب    Lyons" الونـس " كـذلك مجموعـة الكلمـات المتـصلة بهـا دالليـاً، أو كمـا يقـول         

: ١٩٩٨: أحمــد مختــار. (دراســة العالقــات بــين المفــردات داخــل الحقــل أو الموضــوع الفــرع   

د على   الذي يعتم Kiss" كس"وهذا يشبه كثيراً نموذج ذاكرة المعنى الذي صممه ) ٧٩ص

 أو بمعنـى آخـر الكلمـات التـي مـن      Word Associationما يسمى تداعي أو تـرابط الكلمـات   

األرجح أن يأتي بها النـاس كاسـتجابات لكلمـات أخـرى تقـدم إلـيهم، ولكـن هـذا النمـوذج                  

اليقدم تفـسيراً لكـل العالقـات التـي تـربط بـين الكلمـات، وهـذه العالقـات قـد تكـون تـضاد                         

 )١٦٢ص: ١٩٩٠: جودث جرين( تشابه أو غير ذلك أو) أبيض وأسود(مثل 

واألخذ بهذه النظرية يجعل برنامج تعليم اللغة يأخذ شكال معينا في جميع مكوناته،             

 .وخاصة المحتوى بما يتفق مع ما تراه تلك النظرية

    Behavioral Theory: النظرية السلوكية-٥
 ارتبـاط بـين     –وك اللغـوي     بمـا فـي ذلـك الـسل        –يرى أصحاب هـذه النظريـة أن الـسلوك          

وبالتالي يكون المعنى هو االرتباط القائم بـين        ) ٦١ص: ١٩٩٨: أحمد مختار . (مثير واستجابة 

 .المثير القادم من العالم الخارجي واالستجابة اللفظية للفرد

 وهــذه النظريــة تتفــق مــع أصــحاب النظريــات البيئيــة التــي تهــتم بالجوانــب البيئيــة فــي       

 ".سكنر وسامبسون " ساني ومن روادها تفسير السلوك االن
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     Semantic Theory: نظرية المعنى-٦

 أننا  Katz & Ford" كاتز وفورد "تسمى بنظرية المعنى أو الحقول الداللية؛ حيث أشار 

لكي نصل  إلى المعنى البد أن نستخلصه من البنية العميقة، لمعرفة معاني كـل كلمـة مـن                

رفة العالقات النحوية الباطنية األساسية التي تربط بين هـذه          كلمات الجملة، فضالً عن مع    

الكلمـات ، وهـو مـا تحتويــه البنيـة العميقـة للتعبيــر ، واألهـم هـو مــدى واقعيـة المعنـى المــراد          

أن تعلـم اللغـة     " كراشـن "ويـرى   ) ١٤ص: ١٩٩٠: جـودث جـرين   . (التعبير عنه أو المراد فهمه      

لوقت االالزم الستعمال اللغة، والتركيـز علـى سـالمة          كي يكون فعاالً البد من أن يتوفر له ا        

 )١٤: ص١٩٩٦: عقلة محمود الصاوي(. اللغة، ومعرفة القواعد اللغوية، وتطبيقها

 وهــذا يجعــل برنــامج تعلــيم اللغــة منــصبا علــى تــدريب الطــالب علــى الفهــم العميــق           

المعــاني الحقيقــي لكــل مــا يتعلمونــه مــن خــالل اســتخدام جيــد ومتكــرر للغــة حتــى تــزداد    

 .عمقا ووضوحا

 Meanings relations :نظرية عالقات المعانى-٧
أن تعلم اللغة يعتمد بصورة كبيرة على الذاكرة الطويلة المدى          " نيول وسايمون   " يرى  

ذات الطبيعــة الترابطيــة، والتــي تــرتبط فيهــا المفــاهيم اللغويــة بعالقــات منطقيــة مختلفــة،   

. ن المعـاني يعبـر عنـه الفـرد وفقـاً للمواقـف واألغـراض         وتكون في النهايـة نموذجـاً هرميـاً مـ         

وكل واحدة من النظريات السابقة التـي تفـسر اللغـة تـدور             ) ١٦٣ص: ١٩٩٠: جودث جرين (

 ) التفكير، السياق، الداللة، البيئة(حول واحدة مما يلي 

 Interactional Theory: النظرية التفاعلية-٨
 الفطرية مع العوامل البيئية، دون الفصل بينهمـا         التي ترى أن اللغة نتاج تفاعل العوامل      

يمكننـا القـول إن اللغـة نتـاج لكـل           و،  )١٧٤.ص: ١٩٩١:النـشواتي   . (أو تفضيل عامل على آخر    

ما سبق، مع االهتمام بجانب التفاعل والتأثير والتأثر القـائم بينهـا، فـال يمكـن أن نـصل إلـى                  

يـه النظريـة التفاعليـة، ممـا يجعـل تعلـيم            المعنى بواحدة منها دون األخر، وهو ما أشـارت إل         
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اللغة يركز على تلك التفاعلية في جميع مكونات برنـامج تعلـيم اللغـة خاصـة فـي طريقـة                

    .التدريس واألنشطة التعليمية

 The Monitor Model :نظرية النموذج الموجه لـ كراشن-٩
 أن هناك نظامين    تفسر هذه النظرية األداء اللغوي واكتساب اللغة بصفة عامة، وترى         

 ، ويتشكل من قدرات خاصة باإلضافة  Acquired System: النظام المكتسب: للغة األول

ــاني   ــتعلم: إلـــى معرفـــة لغويـــة الشـــعورية مكتـــسبة، الثـ ــام المـ  ، Learned System: النظـ

ويشكل نتيجة للتدريس والتعليم في المؤسسات التربوية، وهو الشـعوري مـدرك، يوجـه       

: ١٩٩٦: عقلــة الــصمادي، فــواز العبــد  :   فــي Krachen: ١٩٨٢. (لمكتــسبويراقــب النظــام ا 

ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل تــوفير الوقــت الــالزم لممارســة واســتخدام اللغــة،    )١٤ص

 ، وهـذا يجعـل   (Williams: 1994: pp.45). والعناية بمعرفة مهاراتهـا، وقواعـدها المختلفـة   

لقـائم علـى توجيـه المعلـم أثنـاء ممارسـة            برنامج تعليم اللغة يركز علـى نـشاط المـتعلم ا          

 .األنشطة اللغوية، حتى يبني له النظام المكتسب الذي يوجه النظام اللغوي العام لديه

وتعتمد االتجاهات المعاصـرة لتعلـيم وتعلـم اللغـة إلـى جانـب مـا سـبق علـى مجموعـة                  

وطبيعتهـا  من نظريـات علـم الـنفس التعليمـي التـي تعنـى بتوضـيح عمليـة التعلـيم والـتعلم                  

وإجراءاتهــا، والدراســة التــي ال تــضع ذلــك فــي االعتبــار دراســة ينقــصها الكثيــر، وأهــم تلــك  

 :النظريات ما يلي

ــافلوف، واإلجرائــي لــسكنر،       ــديك، واالشــتراط الكالســيكي لب نظريــات االرتبــاط لثورن

والــتعلم الجــشتالطي لكوفكــا وكــوهلر وفرتهيمــر، والــتعلم ذي المعنــي ألزوبــل، والبنائيــة    

بياجيه، والـتعلم االجتمـاعي لبنـدورا، وتجهيـز المعلومـات، والـذكاءات المتعـددة لجـاردنر،                 ل

 ) م١٩٨٣: مصطفى ناصف، عطية هنا(وغيرها " دي بونو"والقبعات الست لـ 

 :النتائج ومناقشتها واإلجابة عن األسئلة: خامسا
 :بناء على العرض السابق يمكن استخالص النتائج في الجدول التالي
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االتجاهات التي سلكتها البحوث والدراسات التربوية في تعليم وتعلم ) ١(ول جد
 اللغة والنظريات التي اعتمدت عليها ولمداخل التي انطلقت منها

االتجاه  م
 المدخل اللغوي النظرية النفسية النظرية اللغوية المعاصر

 التفريد ١
نظرية النموذج 

الموجه 
النظرية -لـكراشن

 السلوكية

 علم نفس الفروق نظريات
 الفردية

مدخل الخبرة 
مدخل -اللغوية

كتابات المتعلمين 
المدخل -المنشورة

 .التقني

 التعاون ٢
-النظرية السياقية
نظرية عالقات 

النظرية -المعانى
 التفاعلية

نظرية التعلم االجتماعي 
الذكاءات -لبندورا

 المتعددة
 المدخل االتصالي

 التفكير ٣

-النظرية العقلية
لحقوق نظرية ا
نظرية -الداللية
نظرية -المعنى

 عالقات المعانى

ونظرية -تجهيز المعلومات
نظرية القبعات -الجشتالط

 االسكيما-الست لدي بونو
مدخل -مدخل القصة

 الخبرة اللغوية

 ما وراء التفكير ٤

-النظرية العقلية
نظرية الحقوق 

نظرية -الداللية
نظرية -المعنى

 عالقات المعانى

-تجهيز المعلومات
-ونظريات الجشتالت

نظرية القبعات الست لدي 
 االسكيما-بونو

مدخل -مدخل القصة
 الخبرة اللغوية

الوجداني  ٥
 االجتماعي

-النظرية السياقية
النظرية 
نظرية -السلوكية

 عالقات المعانى

نظرية التعلم االجتماعي 
 لبندورا

المدخل اللغوي 
مدخل -الكلي

كتابات المتعلمين 
مدخل -المنشورة

-اللغويةالخبرة 
 المدخل االتصالي

التكاملي  ٦
 الوظيفي

نظرية القواعد 
العامة 

-لتشومسكي
 النظرية السياقية

التعلم ذو -الجشتالت
 والبنائية-المعنى ألزوبل

المدخل التكاملي 
مدخل -الوظيفي

تعليم اللغة عبر 
-دروس المنهج 
 المخل المهاري

 المعياري ٧
نظرية القواعد 

العامة 
-لتشومسكي

 السياقيةالنظرية 

-نظريات التعلم الشرطي
 والبنائية

-مدخل الكفايات 
-مدخل المهارات
 مدخل الحاجات

 نظريات التعلم الشرطي النظرية السلوكية العالجي ٨
-مدخل الكفايات 
-مدخل المهارات
 مدخل الحاجات

مدخل -مدخل الكفايات  النظرية السلوكية التجريبي ٩
 مدخل الحاجات-المهارات

-ت مدخل الكفايا
-مدخل المهارات
 مدخل الحاجات
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 :بالنظر إلى الجدول السابق يتضح لنا ما يلي

ــة فــي تناولهــا        -١ أن هنــاك تــسعة اتجاهــات ســلكتها البحــوث والدراســات التربوي

لتعليم وتعلم اللغة، وأن تلـك االتجاهـات متداخلـة ومترابطـة، وال يوجـد فيهـا اتجـاه يفـوق                 

-التفريــد(بقــصد الدراســة، وهــذه االتجاهــات هــي  اآلخــر، وانــه فــصل بينهــا فــي هــذا البحــث   

ــاون ــر-التعــ ــر -التفكيــ ــا وراء التفكيــ ــاعي -مــ ــداني االجتمــ ــوظيفي -الوجــ ــاملي الــ -التكــ

وبذلك تكون الدراسـة قـد اجابـت عـن الـسؤال األول الـذي               ) التجريبي-العالجي-المعياري

 :ينص علي

علـم اللغـة    ما االتجاهات التي سـلكتها البحـوث والدراسـات التربويـة فـي تعلـيم وت               
 العربية؟

أن لكل اتجاه مـدخل لغـوى أو أكثـر يعتمـد عليـه، ويمكـن معرفـة ذلـك بـالعودة                       -٢

 :، وبذلك يكون البحث قد أجاب عن السؤال الثاني الذي ينص على)١(للجدول 

ما المداخل التي انطلقت منها االتجاهات التي سلكتها البحوث والدراسات التربوية       
 في تعليم وتعلم اللغة؟

كــل اتجــاه نظريــة لغويــة أو أكثــر يــستند عليهــا حتــى يكــون االتجــاه أكثــر       أن ل -٣

علميــة وموضــوعية واقناعــا للعــاملين فــي المجــال، وتناســبا مــع اللغــة وطبيعتهــا، وطبيعــة     

المتعلمين وعملية التعليم والتعلم، وبذلك تكون الدراسة قد أجابـت عـن الـسؤال الثالـث       

 :الذي ينص على

 عليهــا االتجاهــات التــي ســلكتها البحــوث والدراســات  مــا النظريــات التــي اعتمــدت
 التربوية في تعليم وتعلم اللغة؟

أن هناك مجموعة من الخصائص تتصف بهـا االتجاهـات التـي سـلكتها البحـوث                 -١

الثـراء فكـل اتجـاه ثـري     -التنوع حيـث بلغـت تـسعة اتجاهـات      (والدراسات التربوية أهمها    

ــه والتــي تــنعكس علــى جميــع مكونــات    بمجموعــة كبيــرة مــن االســتراتيجيات التــي تمث   ل

-التميز فبرغم تداخلها إال أن لكل اتجاه مالمحه التي يميـزه عـن غيـره              -البرامج التعليمي 
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التكامـل فيمـا بينهـا      -التـداخل فيمـا بينهـا فـي بعـض الدراسـات           -التأصيل في علم الـنفس    

راكم التراكميـة فكـل اتجـاه هـو نتيجـة لتـ           -بحيث تقدم جميعها تصورا كامال عـن اللغـة        

انطالقهـا مـن    -اعتمادها على نظريات متعـددة    -اتجاهات أخرى ودراسات مختلفة سابقة    

ال يوجــد فيهــا أفــضلية وإنمــا لكــل اتجــاه مميزاتــه وعيوبــه وأن األفــضلية    -مــداخل مختلفــة

 اتــصالها بعلــوم -تتوقــف علــى طبيعــة البحــث والمرحلــة والجانــب اللغــوي موضــوع البحــث 

أفـضل مــن اآلخـر فلكـل اتجـاه مميـزات وعيـوب، وعلينــا أن        ال يوجـد اتجـاه   -اللغـة األخـرى  

 أن االتجاه الجيـد هـو الـذي يقـوم علـى نظريـات داعمـة لـه               -نتبنى االتجاه المناسب ألهدافنا   

وبـذلك تكـون الدراسـة قـد     ) ومداخل ينطلق منهـا وإال فـسوف يكـون بحثـا ينقـصه الكثيـر        

 :أجابت عن السؤال الرابع للدراسة الذي ينص على

صائص االتجاهــات التــي ســلكتها البحــوث والدراســات التربويــة فــي تعلــيم    مــا خــ
 وتعلم اللغة؟

 : التوصيات: سادسا
يتضح مما سبق أهمية االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة بصفة عامة والقراءة بـصفة              

 :خاصة؛ وفي ضوء هذا البحث يمكن تطوير تعليمها في مدارسنا من خالل عمل ما يلي

 .عداد معلم اللغة في ضوء تلك االتجاهاتتطوير برامج إ -٢

 .تبني طرائق وإستراتيجيات التدريس المناسبة المتضمنة في تلك االتجاهات -٣

تطوير إدارات المدارس بحيث تساعد على تذليل العقبات اإلدارية التي تحول دون           -٤

 .األخذ بتلك االتحاهات الحديثة

المختلفة كمعامل اللغات   إعادة تصميم المدارس وتجهيزها بالقاعات والمعامل        -٥

والحاسب والوسائل التعليمية حتى نتمكن من األخذ بتلك االتجاهـات فـي تعلـيم          

 .اللغة

 .تفعيل الدور االجتماعي للمدرسة والمنزل في تنفيذ برامج تعليم اللغة -٦

 .االهتمام بتنمية اتجاهات الطالب ودافعيتهم نحو تعلم اللغة بصفة عامة -٧
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 .قويم بحيث تتناسب مع هذه االتجاهاتتطوير أساليب وأدوات الت -٨

األخذ بالتكامليـة فـي تبنـي تلـك االتجاهـات فـي تعلـيم اللغـة علـى أن يـتم ذلـك فـي                       -٩

 .أصول علمية محسوبة

تعلـيم  (في ضوء االتجاهات المعاصرة الـسابقة فـي تعلـيم اللغـة              :المقترحات: سابعا

 :يمكن إجراء الدراسات التالية) القراءة أنموذجا

 .ين االتجاهات المختلفة في تعليم اللغة وتعلمهاالمقارنة ب -

 .اقتراح طرائق وإستراتيجيات تعليم وتعلم جديدة في ضوء هذه االتجاهات -

إجــراء دراســات تتنــاول كيفيــة توظيــف الوســائل التعليميــة وتكنولوجيــا التعلــيم          -

 .كالحاسب والتعليم عن البعد واالنترنت في تعليم اللغة في ظل هذه االتجاهات

اء دراســات حــول أســاليب التقــويم الحديثــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي ضــوء  إجــر -

 .االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة

 .إجراء دراسات حول إعداد معلم اللغة في ضوء تلك االتجاهات -

إجراء دراسات حول صعوبات تعلم اللغة في المراحل التعليمية المختلفة وكيفية             -

 .الحديثة في تعليم اللغةالتغلب عليها في ضوء االتجاهات 

 واهللا أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 

 

@       @      @ 
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 :المراجع
 :المراجع العربية: أوال

 .٧دار الكتاب العربي، ط: أصول علم النفس، القاهرة) م١٩٦٨(أحمد عزت راجح  -١

 .عالم الكتب:علم الداللة، القاهرة) م١٩٩٨(أحمد مختار  -٢

 .عالم الكتب: ، القاهرة٣اللغة العربية، معناها ومبناها، ط) م١٩٩٨(ن تمام حسا -٣

ــصر   -٤ ــد نـ ــا     )" "م٢٠٠٦(اهللا توفيـــق محمـ ــراءة وعالقتهـ ــو القـ ــة نحـ ــة الثانويـ ــذ المرحلـ ــات تالميـ اتجاهـ

 . جامعة أم القرى، كلية التربية: ،مكة المكرمة "العربية الدراسي في اللغة بالتحصيل

ر برنـامج لتعلـيم النحـو بطريقـة وظيفيـة لطـالب الـصف الثـامن مـن          أثـ )"م١٩٩٠(ثريا احمد الشريف     -٥

 .ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس: القاهرة" التعليم األساس 

 .م١٩٩٩ العربية، دار النهضة التعلم، القاهرة، سيكولوجية التعلم ونظريات :الحميدجابر عبد  -٦

الريـاض، عـالم    : عبد الرحمن عبد العزيز العبدان    : ةالتفكير واللغة، ترجم  )" م١٩٩٠(جودث جرين    -٧

 .الكتب

دار : القــاهرة: أحمــد خيــري كــاظم : تــصميم البــرامج التعليميــة، ترجمــة  ) م١٩٧٧(جيرالــد كمــب   -٨

 .النهضة العربية

: تعليم التفكير، رؤية تطبيقة في تنمية العقول المفكرة، القاهرة) م٢٠٠٣(حسن حسين زيتون  -٩

 .عالم الكتب

 أثـر اسـتخدام إسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة        )"م٢٠٠٤(راشـد    مـدبولي    حنان مـصطفي   -١٠

 المــؤتمر العلمــي  :ة، القــاهر"مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طالبــاًت الــصف األول اإلعــدادي األزهــري    

 مـن  ٨ – ٧ فـي الفتـرة مـن     ):القـراءة وتنميـة التفكيـر     (الرابع للجمعيـة المـصرية للقـراءة والمعرفـة          

 .٢٢٢ – ١٧٧  صصيوليو، 

فاعلية اسـتخدام بعـض المـداخل التكامليـة الوظيفيـة فـي تعلـيم               )" "م٢٠٠٣(خلف الديب عثمان     -١١

" اللغة العربيـة علـى بعـض مهـارات القـراءة والكتابـة لـدى عينـة مـن تالميـذ الـصف الرابـع االبتـدائي               

 .دكتوراه غير منشورة، جامعة األزهر، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس
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 :، تحقيــقمفــردات ألفــاظ القــرآن )" م١٩٩٢(لراغــب األصــفهاني أبــي القاســم الحــسين بــن محمــد   ا -١٢

 .الشاميةالدار : بيروت القلم بدمشق، دار: دمشقصفوان الداوودي، 

ــالوطن العربــى     )" " م١٩٩٦(رشــدي أحمــد طعيمــة    -١٣ ــة ب ــة األجنبي ــة للعمال ــيم اللغــة العربي ــدوة " تعل ن

الدوحـة، المنظمـة العربيـة للتربيـة     : نبيـة فـى الـوطن العربـى، قطـر     تعليم اللغة العربيـة للعمالـة األج   

 .والثقافة والعلوم

دار : منــاهج تــدريس اللغــة العربيــة بــالتعليم األساســي، القــاهرة    ) م ١٩٩٨(رشــدي أحمــد طعيمــة   -١٤

 .الفكر العربي

ــاهج واإلســتراتيجيات،    ) م١٩٨٨: (رشــدي طعيمــه، ومحمــود الناقــة   -١٥ ــيم اللغــة اتــصاليا بــين المن  تعل

 .المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة

االتجاهـــات المعاصـــرة فـــي تعلـــيم اللغـــة  ) م٢٠٠٠(ســـامي محمـــود عبـــد اهللا، محمـــد عبـــد الوهـــاب   -١٦

 .جامعة األزهر، كلية التربية بالقاهرة: العربية، القاهرة

 .بابمكتبة الش: كمال بشر، القاهرة:  الكلمة في اللغة، ترجمةردو) م١٩٦٢(ستيفن أولمان  -١٧

تحليل محتوى تدريبات كتـب القـراءة بالمرحلـة الثانويـة العامـة             )"" هـ١٤٢٠(الغامدي   عبد اهللا  سعد -١٨

: ماجــستير غيــر منــشورة، مكــة المكرمــة  " فــي ضــوء مهــارات القــراءة الناقــدة الالزمــة لتالميــذها    

 .قسم المناهج وطرق التدريس/ كلية التربية/ جامعة أم القرى

إستراتيجية الـتعلم التعـاوني اإلتقـاني، رؤيـة معاصـرة فـي طـرق            ) م٢٠٠٤(سلطانة بنت فالح الفالح      -١٩

 . دار الزهراء للنشر والتوزيع: التعليم والتعلم، الرياض

فاعلية بعض إستراتيجيات التدريس في تنميـة مهـارات         )"" م٢٠٠٣(عصام محمد أحمد أبو الخير       -٢٠

غيــر منــشورة، قــسم المنــاهج   ، دكتــوراه "اإلبــداع اللغــوي لــدى تلميــذات مــدارس الفــصل الواحــد    

 .وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة األ زهر بالقاهرة

نظريات تعلـم اللغـة وطـرق اكتـسابها،     )""م١٩٩٦(عقلة محمود الصمادى، فواز محمد العبد الحق     -٢١

 .، يونيو١المنظمة العربية للعلوم والثقافة، ع" تضمينات لتعلم اللغة العربية وتعليمها 
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 النعنـاعى للطباعـة   دار: التعليم، القاهرة لى تكنولوجبا   إ لالمدخ) م١٩٩٨(لمنعم  اعلى محمد عبد     -٢٢

 .والنشر

فعّاليـــة برنـــامج مقتـــرح لتنميـــة مهـــارات القـــراءة الوظيفيـــة   " )"م٢٠٠٣(علـــي إبـــراهيم إســـماعيل  -٢٣

: دكتـوراه غيـر منـشورة، القـاهرة       " بمساعدة الحاسوب واتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحوها      

 .وث والدراسات التربوية، جامعة القاهرةمركز البح

 .المكتب العربي للمعارف: تدريس اللغة العربية، القاهرة) م١٩٩٨(علي إسماعيل  -٢٤

مطبعة : خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها، اإلسكندرية     )" م١٩٩٤(علي عبد العظيم سالم      -٢٥

 .الشرق

عــة األزهــر، كليــة اللغــة   جام: محاضــرات فــي األدب والنقــد، أســيوط  )" م١٩٩٦(علــي محمــد طلــب    -٢٦

 .العربية

موضوعات القراءة في كتب المطالعة والنـصوص بالمرحلـة         )" " م١٩٩٧(غالية بنت زاهر الخصيبي      -٢٧

 .كلية التربية:  عمانةدراسة تحليلية تقويمية، سلطن" الثانوية 

ــر   -٢٨ ــماعيل الغريـــب زاهـ ــودة،    ) م٢٠٠٩(إسـ ــراف والجـ ــيم اإللكترونـــي مـــن التطبيـــق إلـــى االحتـ التعلـ

 . الكتبمعال: قاهرةال

، " كفاءات تدريس الجغرافية باستخدام الوحدات النـسقية  رتطو)" "م١٩٨٩(فاروق حمدي الفرا     -٢٩

 .مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: جامعة الكويت، كلية التربية األساسية: الكويت

ة، مقاالت مختارة حول التعلم التعاوني وتعلـم المجموعـات الـصغير   ) م١٩٩١(فائقة سعيد الصالح    -٣٠

 .وزارة التربية والتعليم، قسم التوثيق التربوي: البحرين

اللغـــة العربيـــة والـــدين اإلســـالمي فـــي ريـــاض األطفـــال والمدرســـة    )" م١٩٩٦(فتحـــي علـــي يـــونس   -٣١

 .دار الكتب المصرية: االبتدائية، القاهرة

 .األنجلو المصرية:  النفس التربوى، القاهرةمعل)" م١٩٩٤(فؤاد أبو حطب، آمال صادق  -٣٢

أثـــر التـــدريس باســـتخدام الفـــصول االفتراضـــية عبـــر )" "هــــ١٤٢٤(بـــارك، أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الم -٣٣

الشبكة العالمية اإلنترنت على تحصيل طالب كلية التربية في تقنيات التعليم واالتـصال بجامعـة              
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جامعــة الملــك ســعود، كليــة التربيــة،  :  منــشورة، الريــاضر، رســالة ماجــستير، غيــ"الملــك ســعود

 .هـ١٤٢٤

تجريــب اســتخدام اســتراتيجيتي الــتعلم التعــاوني الجمعــي والــتعلم )" " ١٩٩٧(بــات أبــو عميــرة مح -٣٤

دراسـات فـي المنـاهج    " التنافسي الجمعي في تعلم الرياضيات لدى طـالب المرحلـة الثانويـة العامـة         

 .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: ، القاهرة٤٤وطرق التدريس، ع 

 .مكتبة زهراء الشمس: علم الداللة، القاهرة" )م٢٠٠٢(محمد سعد محمد  -٣٥

اتجاهــات حديثــة فــي  )" م١٩٨١(محمــد ســليمان شــعالن، ســعاد جــاد اهللا، محمــد محمــود رضــوان      -٣٦

 .ت.ن، د.د: أصول التدريس بمدرسة التعليم األساسي، القاهرة

ــرات العــصر   )" " م١٩٩٤(محمــد صــديق محمــد حــسن    -٣٧ ــذاتي ومتغي ــتعلم ال ــة، ع "ال : ر، قطــ١١١، التربي

 .اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

أثر صور مختلفـة مـن التعـاون والتنـافس علـى اتجاهـات التالميـذ                )" " م١٩٩٢(محمد مصطفى الديب     -٣٨

جامعــة األزهــر  : ، دكتــوراه، غيــر منــشورة، القــاهرة "واحتفــاظهم بــبعض مفــاهيم اللغــة العربيــة   

 .بالقاهرة، كلية التربية، قسم علم النفس التعليمي

، سلـسلة عـالم المعرفـة،       "نظريـات الـتعلم، دراسـة مقارنـة       )" "م١٩٨٣(مصطفى ناصف، عطية هنا      -٣٩

 .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكويت

فاعليـــة إســـتراتيجية مقترحـــة لتنميـــة بعـــض مهـــارات  )" "م١٩٩٩(منيـــرة عبـــد العزيـــز الحريـــشي   -٤٠

كليـة التربيـة للبنـات،    : الريـاض " ي مدينـة الريـاض   القراءة الناقدة لدى طالباًت الصف األول الثـانوي فـ         

 .األقسام األدبية بالرياض، قسم التربية وعلم النفس

اتجاهــــات طــــالب المرحلــــة الثانويــــة فــــي مــــصر  )" "م٢٠٠٦(النــــدوة العالميــــة للــــشباب اإلســــالمي   -٤١

المـــؤتمر : الريـــاض" والـــسعودية نحـــو الـــسعودية نحـــو القـــراءة وتأثيرهـــا علـــى مـــستقبل الـــشباب

 . نوفمبر٢٣-٢١شر، الشباب وبناء المستقبل، العا

اإلدراك البصري اللمسي لـدى تالميـذ الـصف الخـامس االبتـدائي وعالقتـه               )" "م١٩٩٤(هشام الخولي    -٤٢

 .٥٠علم النفس، ع : القاهرة" باإلنجاز القرائي 
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 .كلية مجتمع رام اهللا: فلسطين)" م١٩٨١(التعليم التعاوني : وحيد جبران -٤٣

محمـــود رشـــدي خـــاطر، وكافيـــة رمـــضان،  : م القـــراءة والكتابـــة، ترجمـــةتعلـــي: جـــراي. ولـــيم س -٤٤

 .م١٩٨١دار المعرفة، : وحسن شحاته، القاهرة

 . مكتبة األنجلو المصرية:، القاهرة لعلم النفس االجتماعيمقدمة )"م١٩٨٣( سويفمصطفى   -٤٥

 مفهومـه،   العربيـة، المدخل التقني في تعليم اللغـة       )"م٢٠٠٧(الزهراني   اهللا حسن مرضي بن غرم      -٤٦

 إســهامات: وآدابهــاالمــؤتمر العــالمي األول للغــة العربيــة   : ، ماليزيــا" وتطبيقاتــه، ومطالبــه،وأســسه

ذو / ٢٠-١٨بماليــزيا  اإلسـالمية العالميـة   الجامعة ،اإلسالميةاللغة واألدب في البناء الحضاري لألمة  
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 :المراجع األجنبية: ثانيا
47- Allan, J. & Bruton, A.(1997) Squeezing- out the Juice, Perceptions of 

Reading in the Secondary School, ERIC, ED472037 

48- Ametller, J. & Pinto, R. (2002) Students Reading of Innovative Images of 

Energy at Secondary school Level, International Journal of Science 

Education, v24, n3, p285-312m Mar. 2002, ERIC. EJ643831 

49- Ansay, P. Helen (2000) "Reading performances of former Reading Recovery 

students, U.S.A – Massachusetts", University of Massachusetts Lowell; 

Publication Number, AAT 9950457. 

50- Artz, A. & Newma, C. (1990) "How to Use Cooperative Learning in The 

Mathematics Class", the national Council Of teachers, Inc.U.S.  

51- Blackford, L. (2002) Scondary school Reading, School Administrator, v59, 

n1, p12-14, Jan 2002, ERIC. EJ639010 

52- Bonni Wing & Yin chow(2010)"Parent- child reading in English as a second 

language, Effects on language and literacy development of Chinese 

Kindergarteners", Journal of Research in Reading, Vol. 33, 2010, pp284-

301. 



 

 
١٥٢

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها ومداخل 
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

53– Catone, W. Vincent (2000) "Teacher opinions about the natureand treatment 

of reading deficits in adolescents, U.S.A – Rhode Island", University of 

Rhode Island; Publication Number, AAT 9988100. 

54- Cowell, E. (2006) "The Effects of Outcomes, PME on Student Reading 

Outcomes, U.S.A, The University of Wisconsin- Madison", Publication 

Number, AAT 3234666. 

55- Crain, A. Beatty (2003) "The role of reading specialist, Perspectives of 

content area teachers and reading specialists", U.S.A – Georgia, Georgia 

State University Publication Number, AAT 3110111. 

56- David W. & Jone M. (1991) Literacy and Language in the Primary years, 

London, New Fetter Lane. 

57- Depra, B. (1997) Language Experience Approach, Available (online) at: 

http,// www.cschico.edu.  

58- Dool, T. Ann (2000) "Ukrainian reading programs at the high school level in 

Edmonton, Alberta, An assessment of the experience of potential language 

learners at the university Level", Canada, University of Alberta (Canada) 

Publication Number, AAT MQ59716. 

59- Emilia, F. (1990) "Literacy Development Psychogenesis", (Ed), Yatta 

Goodman, How Children Construct Literacy. International Reading 

Association Inc.  

60- Goodman Y. (1990) How Children Construct Literacy. International Reading 

Association Inc.  

61- Gore, M. Blair (2002) "The relationship between student reading grade level 

and disciplinary referrals, U.S.A – Tennessee", Tennessee state University; 

Publication Number, AAT3061773. 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٥٣

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

62- Gregory, P. Risner (1994) Levels of Comprehension Promoted by 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), 1994, Program, 

ERIC. E.D.381751. 

63- Harvey, S. ,Building Effective Blended Learning Programs, Educational 

Technology, 2003,Vol.43, No.6. 
64- Hewitt, P. Bradley (1999) "An evaluation of the effectiveness of the Carver 

Middle School Reading Intervention Program", U.S.A – Mississippi, 

Mississippi State University; Publication Number, AAT 9930334.  

65- Hilger, L. Hughes (2000) "Cross-age tutoring in reading, Academic and 

attitudinal effects from high –school tutors and third-grade tutees U.S.A – 

Minnesota", University of Minnesota, Publication Number, AAT 9991418. 

66– Hood , B. Crofton (2001) A description of literacy materials secondary 

school reading teachers identify as instructionally effective for struggling 

secondary readers in Texas and the United States , U.S.A – Texas , 

University of Houston ;  Publication Number , AAT 3003149. 

http,//lyceeljirari.ibda3.org 

67- Jane R. Shore and John Sabatini(2009) English Language Learners With 

Reading Disabilities, A Review of the Literature and the Foundation for a 

Research Agenda. 

68- Johnson, M. (1995) an Excellent Match, Literacy Portfolio and ESP, Forum, 

Vol.33, No.4, Oct. 

69- Johnson, M. (1978) And Others, Effects of a Cloze Story Map Strategy on 

Reading Comprehension. ERIC. ED291072 

70- Jonson R. & Johnson (1987) Learning to Gather and Al, one, Cooperative & 

Individualistic Learning, N, J Prentice – Hall, inc., Englewood, Cliffs, 

U.S.A  



 

 
١٥٤

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها ومداخل 
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

71- Kim, Ae-Hwa (2002) "Effects of computer-assisted collaborative strategic 

reading on reading comprehension for high –school students with learning 

disabilities" , U.S.A – Texas , The University of Texas at Austin , 

Publication Number , AAT 3110632. 

72- Kohel, R. Phyllis (2003) "Using Accelerated Reader , Its impact on the 

reading levels and Delaware state testing scores of 10th grade students in 

Delaware's Milford High School" , U.S.A – Delaware , Wilmington College 

( Delaware) ; Publication Number , AAT 3067785. 

73- Lee, R. (2001)  "The differences among eighth-grade students of varied 

mobility in reading and mathematics achievement as measured by the lowa 

Test of Basic Skills" , U.S.A –Mississippi  , The University of Southern  

Mississippi ;  Publication Number, AAT 3013758  

74- Lietz, P.(2006) A meta-Analysis of Gender Differences in Reading 

Achievement at the Secondary School Level, Studies in Educational 

Evaluation, v32,n4,p317-344, ERIC.  EJ.751877 

75- Linn, J. (2005)" Reading Methods Used in Kansas Middle and High 

Schools" U.S.A, Kansas State University, Publication Number, AAT. 

3185962.  

76- Lynch, M. Therese (2001) "The effects of strategy instruction on reading 

comprehension in junior high students", U.S.A – Ohio, The University of 

Toledo; Publication Number, AAT 3036380. 

77– Lynch, L. Fawcett, A. & Nicolson, R., (2000) Computer- Assisted Reading 

Intervention in Secondary School, An Evaluation Study, British Journal of 

Educational Technology, v31, n4, p333-48, Oct., ERIC. EJ615302 

78- Lynn, R. (1981) "A Cooperative Study of The Effectiveness of a Language 

Experience Approach and Reading Laboratory Approach With Junior High 

School Student", Diss. Abst. Inter., Vol. 141, No. 12, P. 4983. 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٥٥

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

79- Margarita, C. (1977) Effects of Bilingual Cooperative Integrated Reading 

and Composition Students Transitioning From Spanish to English Reading, 

ERIC .ED. 405428. 

80- Marks, G.  & Ainley J. (1997), Reading Comprehension and Numeracy 

among Junior Secondary school Students in Australia,  ERIC., ED471628  

81- Mclead, B. & Mclaughin, B (1980), Restructuring or automatically? Reading 

in A second Language Learning, W.D. 36, pp 1-9. 

82- Melvin, H. Steals(1990)” Development of An Adapted Cooperative Learning 

Strategy In A secondary Chapter 1 Option 4 Reading English / Language 

Arts Pairing Program ( English Language Arts )” , Ph.D. University of 

Pittsburgh , Diss. Abst. Inter Vol. 51, No. 5, p. 1564. 

83- Mindish, J. Marie (2003)” Prediction of grade 11 PSSA mathematics and 

reading scores" U.S.A – Pennsylvania, Widener University; Publication 

Number, AAT 3086355. 

84- Ogles, P. (1990) “The Outcomes of Using Learning Contract with Adult 

Beginning Readers in a one –on- one Literacy Program" D.A.I, Vol.51, no. 

6.p.1875. 

85- Patricia M., et al (1995) Subject L earning In the Primary Curriculum Issue 

in English, Science and Mathematics, London, Biddles, Ltd.  

86- Patricia, A. Amato (1996) making it Happen Interaction in the Second 

Language Classroom from Theory to Practice, New York, Longman. 

87- Perkins, D. (1992) “Smart Schools From Training Memories to Education 

Minds“New York, McMillan. 
88- Peyton Joy & Crandell Jo Ann (1995) Philosophies and Approaches in Adult 

(ESL) Literacy Instruction, Eric, ED. 386960. 



 

 
١٥٦

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها ومداخل 
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

89- Pruitt, B. Anne (2000) the effects of "Great Leaps Reading" on the reading 

fluency of students served in special education, U.S.A – Kentucky,  

University of Kentucky; Publication Number, AAT 9980840. 

90- Sandra L. McKay & Nancy, H. Hornberger (1998) Sociolinguistics and 

Language Teaching, (U.K.) Cambridge University Press. 

91- Slavin, E. R. (1995) Cooperative Learning, Theory, Research, and Practice, 

Allyn and Bacon, U.S.A. 

92- Stahl. J. (1994) Cooperative Learning in the Language Arts, Addison Wesley 

Publishing Company, U.S.A. 

93- Steele, C. Townsend (2003) "The effectiveness of the Accelerated Reader 

program on the reading level of second – grade students as measured by the 

Student Test for Assessment of Reading" , U.S.A – Mississippi , 

Mississippi State University ; Publication Number , AAT 3080207 .  

94- Susan H. Alliwell (1992) Teaching English In the Primary Classroom, 

London, Longman. 

95- Takase, A. (2003) "The effects of extensive reading on the motivation of 

Japanese high school students", U.S.A – Pennsylvania", Temple University; 

Publication Number, AAT 3097732. 

96- Toni & Nell (1992) Enhancing Thinking through Cooperative Learning, 

Teachers College, Columbia University, U.S.A. 

97- Towson, M. Shelagh (1987) Changing Reading Ability Based Perception of 

Self and Others in high School Population, A Comparison of Tow 

Cooperative Intervention Strategies " D.A.I., Vol48, No. 5, P. 1550. 

98- Truong, L. Thi. (2002) "A case study of Long Beach Unified School District, 

How elements of effective reading strategies can be implemented at the 

secondary level", U.S.A – California, University of Southern California; 

Publication Number, AAT 3093930. 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٥٧

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

99- Vega, L. Fuentes (2001) "English language learners developing reading 

comprehension skills through Think-alouds", U.S.A – Connecticut, The 

University of Connecticut; Publication Number, AAT 3008144. 

100- Ward W., Rosetta R. (2001) "The effectiveness of instruction in using 

reading comprehension strategies with eleventh-grade social studies 

students", U.S.A - Mississippi   , The University of Mississippi; Publication 

Number, AAT 3040621. 

101- Weedman, D. (2003) "Reciprocal teaching effects upon reading 

comprehension levels on students in 9th grade", U.S.A – K entucky, 

Spalding University; Publication Number, AAT 3077709. 

102- Weitz, W. Erna (2003) "Sustained silent reading with non-native speakers 

of English, Its impact on reading comprehension, reading attitude, and 

language acquisition" .U.S.A – California, University of Southern 

California; Publication Number, AAT 3103978. 

103- Welle, L. David & Weller (1999) Secondary School Reading, Using the 

Quality Principle of Continuous Improvement to Build an Exemplary 

Program, NASSP Bulltin, v83, n607, p59-68, ERIC, EJ 592986 

104- Wesson, B. (2004)"The effects of instructional methods in developmental 

reading on students ' reading achievement at the end of Developmental 

Reading and English Composition", U.S.A – Tennessee, Union University; 

Publication Number, AAT 3143786. 

105- Young, A. Cheryl. (2001) "Comparing the effects of tracing to writing 

when combined with Orton-Gillingham methods on spelling achievement 

among high school students with reading disabilities" , U.S.A – Texas , The 

University of Texas at Austin ;  Publication Number , AAT 3064692 . 

106- ZhaoHong Han & Cheng-ling Alice Chen (2010) Repeated-reading-based 

instructional strategy and vocabulary acquisition, A case study of a heritage 



 

 
١٥٨

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها ومداخل 
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

speaker of Chinese, Reading in a Foreign Language, October, Volume 22, 

No. 2, pp. 242–262. 

107-Airhart, K. (2005) "The Effectiveness of Direct instruction in Reading 

Compared to a State –Mandated Language Arts Curriculum", U.S.A, 

Tennessee State University, Publication Number, AAT3203168 

108-Augusto, L. (1995) Putting Computer in Proper Place Inside The Classroom, 

Forum, V.33, No.4.   
109-Brown, N. (2006)" Investigation on Instructional Reading Strategies, 

Professional Development and Training, and Reading Assessments used at 

the Secondary Level to Improvement Student Reading Skills", U.S.A., 

Indiana State University, Publication Number, AAT3251403 

110-Chiang, L. (1998) "Enhancing Metacognitive Skills through Learning 

Contractors" Paper Presented at the annual Meeting of Midwestern 

Educational Research Association, Chicago, IL, October, (14-17) P.9, 

111-Clinton, J. Mary (2004)" Conversation about reading, The voices of students 

in their K—12 journey", U.S.A – Pennsylvania, University of Pittsburgh; 

Publication Number, AAT 3158757. 

112-Cox, D. Douglas (2007)" Improving High School Students` Reading 

Achievement, A study of The Organizational Structures in high Schools 

that Most Support Improved Student Achievements in Reading", California, 

University of La Verne, Publication Number, AAT. 3250486. 
113-De Bono, E. (1992) "Six Thinking Hats for Schools Cheltenham ", Vic 

Hawker and Brownlow Education. 

114Giess, S. (2006) "Effectiveness of a Multisensory, Orton –Gillingham – 

Influenced Approach to Reading Intervention for High School Students 

with Reading Disability", U.S.A, Florida   University, Publication Number, 

AAT 3177972 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٥٩

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

115-Hardiman, M. Mariale. (2004) "Teaching adolescents with reading deficits, 

The effects of a phonics-based approach, U.S.A –Maryland ", The Johns 

Hopkins University; Publication Number, AAT 3130691. 

116-Holubec, J.E. (1993) how you get there From Her? Getting Started with 

Cooperative Learning, Contemporary Education, Vol.63, No. 3 

117-Jowers, S. (2006) "The Impact on Reading, Writing, and Mathematics of the 

Education Accountability Act at tow South Carolina Schools", U.S.A, 

South Carolina University, Publication Number, AAT 3324445. 

118-Kalisek, A. Marie (2004) "The effects of a middle school corrective reading 

intervention on high school passage rate", U.S.A –California, University of 

La Verne; Publication Number, AAT 3135931. 

119-Lin, C. (2006) "The Impact of Literacy Enhancement through Storybook 

Reading Intervention for Taiwanese EFL Junior High School Student", 

U.S.A, Texas A&M University –Kingsville, Publication Number, AAT 

3249999 

120-Linn, J. (2005)" Reading Methods Used in Kansas Middle and High 

Schools", U. S.A, Kansas State University, Publication Number, AAT 

3185962. 

121-Marty Zimmerman  (2011) "Increasing Secondary Reading Comprehension 

and Reading Proficiency Across Content Areas", Masters in Education,  

Concordia University Portland   . 

122-Mason, P. (2006)" Revaluing Readers and Reading in a College Support 

Program", U.S.A., New York, Hofstra University, Publication Number, 

AAT 3239801 

123 -McCladdie(2006) K.," A comparison of the Effectiveness of The 

Montessori method  of Reading Instruction and the Balanced Literacy  



 

 
١٦٠

االتجاهات المعاصرة لتعليم وتعلم اللغة بين نظريات تفسيرها ومداخل 
 تعليمها في البحوث والدراسات التربوية 

 خالد محمود محمد عرفان. د

Method for inner city African American Students" , U.S. Pennsylvania, 

Saint Joseph`s University , Publication Number ,AAT.3213429 

124-Monzo, U.C & Monzo A. U (1995) Teaching Children to be Literate, 

Areflective Approach, Harcovert Brace College Publishers, London. 

125-Okebukola (1984) A. peter &  Ogunniyi, B. meshach , " cooperative , 

competitive  and  Individualistic   science   Laboratory  Interaction   

patterns  -  effects   on   students Achievement and Acquisition of practical  

skills" ,Journal  of research in science Teaching ,Vol.(21) , No .(9) 

126-Persad, B. Maharaj (2002) "The effects of the linguistic experiences reading 

habits, involvement between Latino parents and their student children, and 

native language use in the home on academic performance through high 

school", U.S.A – California, Alliant International University, San Diego; 

Publication Number, AAT 3056116. 

127-Rendon, J. Mary (1990) Learner Autonomy and Cooperative Learning 

English Teaching, Forurn October  

128-Rivera, R. (1985) "SA Study of the Effectiveness and Appropriateness of 

Three Methodological Approaches Basal, Mixed, and Language 

Experiences with Return Migrant Students in Humaco", Durtorico (Reading 

Bilingual) Ph.D. Pennsylvania Sate University, Dyss. Abst. Inter., Vol.45, 

No. 10, P.3064.  

129-Sharan .S. (1998)" Cooperative Learning in Small Groups, "Recent Methods 

and Effects on Achievement" attitudes, and Ethnic Relations", Review of 

Education, vol. 50, no.2. 

130-Steve, S.(2001) Use Blended Learning to Increase Learner Engagement and 

Reduce Training Costs. Dotting up Blended Learning Courses , Learning 

Safari- April,http, // www. Learningsim . com. 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٦١

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

131-Steventon, E. Candace. (2004)" Repeated reading within the context of a 

peer-mediated remedial reading program, U.S.A –Georgia", Georgia State 

University; Publication Number, AAT 3138249. 

132-Uyeo, S. (2006)" Before -and After- School Reading Intervention and 

Achievement at high –Performing elementary Schools U.S.A. California 

University of La Verne", Publication Number, AAT 3218809 

133-Williams, W. (1999) "The Effect of The Use of Learning Contracts on 

Student Performance in The Technology Teacher Training", ERIC. 

ED600221.    
134-Witkowski (2004) P. Marie," A comparison study of two intervention 

programs for reading- delayed high school students, U.S.A—Missouri", 

University of Missouri – Saint Louis; Publication Number, AAT 3135832. 

135-Woodman, H. (2005)" Selection of an Instrument that Will Measure and 

Predict Success in College reading", U.S.A, Oakland University, 

Publication Number, AAT3173702. 

136-Zigmond, N. (2006) Reading and Writing in Co- Taught Secondary School 

Social Studies ClassroomsAl, Readin & Writing Quarterly, v22,n3,p249-

268, Jul-Sep., 2006, ERIC. EJ.736977. 

137-Zipperer, M. Freya; Tomas, M. Sisson & Said (2002) W. Rhonda, Literacy 

Education and Reading Programs in the Secondary School, Status Problems 

and Solution, NASSP Bulletin, V.86, N. 632, P3-17, ERIC. EJ 652047 

 

@     @     @ 

 

 
  



42. Teleb, Ali Mahmoud. (1996). Lectures in Literature and Criticism. Asuit, 

Al-Azhar University, Faculty Of Arabic. 

43. Ulman, Stephen. (1962). The Role of Word in Language. (Beshr, Kamal. 

Trans). Cairo: Youth Library. 

44. World Assembly of Muslim Youth. (2006). Secondary School students’ 

Attitudes towards Reading and Impact on the Future of the Young in Egypt 

and Saudi Arabia. Riyadh: Tenth Congress, Young People and Building the 

Future, from 21 to 23 November. 

45. Younis, Fathy Ali. (1996). Arabic and Islam in Kindergarten and Primary 

Schools. Dar al- Kutub. 

46. Zaiton, Hassan. Hussein. (2003). Thinking Learning: an Empirical Vision in 

Developing Thinking Minds. Cairo: Alam El Kotob. 

@    @    @



 .

Dissertation. Curriculum & Instruction Dept, Faculty of Education, Al 

Azhar University. 

34. Rajeh, Ahmed. Ezzat. (1968). Psychology Fundamentals (7 ed.). Cairo: Dar 

El Ketab Alarabi. 

35. Rashed, Hanan. Mustafa. Madbuly. (2004). The Effect of Using 

Metacognitive Strategies in Developing Reading Comprehension Skills 

among First Year Female Students at Al Azhar Preparatory Stage. Cairo: 

Fourth Scientific Conference of the Egyptian Society for reading and 

knowledge (Reading and the Development of Thinking): in the period of 7-8 

July, pp. 177-222. 

36. Sallam, Ali Abdul Azeiem. (1994). Arabic Characteristics and Methods of 

Teaching. Alexandria: Al Sharq press. 

37. Shaalan, Muhammad Suleiman, Gadullah, Soaad, and Radwan, Muhammad 

Mahmoud. (1981). Recent Trends in Teaching Fundamentals at Basic 

Education School. Cairo, D, N, D, T. 

38. Suif, Mustafa. (1983). An Introduction to Socio-Psychology.  Cairo: Anglo-

Egyptian Library.  

39. Taima , Rushdie and Kamel ,Mahmoud. (1988) Teaching Language 

between Curriculum and Strategies. The Islamic Organization for 

Education, Science and Culture.

40. Taima, Ahmed Rushdie. (1996). Arabic Learning for Foreign Workers In 

the Arab World. A Seminar of Teaching Arabic for Foreign Workers In the 

Arab World. Qatar: Doha, the Arab Organization for Education, Culture and 

Science.

41. Taima, Ahmed Rushdie. (1998). Teaching Arabic Curricula in Primary 

Education. Cairo: Dar AlFekr Al Arabi.



23. Green, Godeth. (1990). Thinking and Language. (A.-R. A.-A. Al-Abdan, 

Trans.) Al Ryadh: Alam El Kotob. 

24. Hasan, Muhammad Seddik Muhammad. (1994). Self-Learning and Current 

Age Variables. Education (111). Qatar: National Commission for Education, 

Culture and Science. 

25. Hassan, Tammam. (1998). Arabic: Meaning and Structure. Cairo: Ala El 

Kotob. 

26. Ismail, Al Ghareb Zaher. (2009). E-Learning from Implementation to 

Professionalism. Cairo: Alam El Kotob. 

27. Ismail, Ali Ibrahim. (2003). The Effectiveness of a Proposed Computer-

Assisted Program on Developing Secondary Stage Students Functional 

Reading Skills and Their Attitudes. An Unpublished PhD Dissertation. 

Educational Research and Studies Center, Cairo University. 

28. Ismail, Ali. (1998). Arabic Teaching. Cairo: Almaktab Al Arabi Lelmaaref. 

29. Muhammad, Muhammad Saad. (2002). Semantics. Cairo: Zahraa El Shams 

Library. 

30. Mukhtar, A.Ahmed (1998). Semantics (7 ed.). Cairo: Alam El Kotob. 

31. Nasef, Mustafa and Hana, Attia. (1983). Learning Theories: A Comparative 

Study. Alam Al Marefa Series. Kuwait, National Council for Culture and 

Arts.

32. Nasrullah, Tawfik. Muhammad. (2006). Secondary School Students 

Attitudes towards Reading and its Relation to Academic Achievement in 

Arabic. Umm Al Qura University, Faculty of Education. 

33. Othman, Khalafuldeep. (2003). The Effectiveness of Using Some 

Functional Integrative Approaches of Teaching Arabic on some literal Skills 

among a sample of the fourth year Primary Pupils. Unpublished PhD 



 .

Islamic nation , International Islamic University in Malaysia 18-20 / Dhul 

Keaada / 1428 , corresponding to 28-30 / of  November. 

15. Al-Asfhany, Alragheb Abi El Kasem Al Hussein bin Muhammad. (1992). 

The Holy Quran Vocabulary. Verified by Safwan El Dawoody. Damascus: 

Dar Elkalam. Beirut: Al Dar Al Shamyya. 

16. Al-Ghamedy, Saad Abdullah. (1420 H.). Analysis of Reading Book Content 

in the Public Secondary Stage in the light of Critical reading Skills Needed 

for Secondary Students. Unpublished MA Thesis. Mecca: Curriculum and 

Instruction Dept, Faculty of Education, Umm Al Qura University. 

17. Al-Samady, Okla Mahmoud and AL-Haq, Fawaz Muhamad AlAbd. (1996). 

Language Acquisition and Learning Methods: Implications for Arabic 

Learning and Teaching. The Arab Organization for Science and Culture. 

(1), June. 

18. Alshareif, Thuraya. Ahmed. (1990). The Effect of a Function-Based 

Program to Teach Syntax to Eighth Grade Students in the Elementary Stage.

Unpublished MA Thesis. Ein Shams University: Faculty of Girls. 

19. Camb, Gerald. (1977). Instructional Program Design. (A. K. Kazem, 

Trans.) Cairo: Dar Elnahda Alarabia. 

20. El Kholy, Hesham. (1994). Tactile Visual Perception of Fifth-Grade 

Students of Primary Schools and its Relation to Reading Achievement. 

Psychology (50). 

21. Gibran, Waheed. (1981). Cooperative Education.  Palestine: Community of 

Ramallah College. 

22. Gray, S. William. (1981). Teaching Reading and Writing. (Khater, 

Mahmoud Rushdie, Ramadan, Kafia, and Shehata, Hassan Trans.). Cairo: 

Dar Al Marefa. 



8. Al Faleh, Sultana Bent Faleh. (2004). Mastery Cooperative Learning 

Strategy: A Contemporary Vision of Teaching and Learning Methods. Al-

Riyadh: Dar Al-Zahra for Publication and Distribution. 

9. Al Farra, Farouk Hamdy. (1989). The Improvement of Geography Teaching 

Proficiencies Using Systemic Units. Kuwait: Kuwait University, College of 

Basic Education: Kuwait Foundation for the Advancement of Science. 

10. Al Hereishy, Munira Abdul Aziz. (1999). The Effectiveness of a Proposed 

Strategy on Developing some Critical Reading Skills among First Year 

Secondary Female Students in Riyadh. Faculty of Education for Girls, 

Humanities, Riyadh, Department of Education and Psychology. 

11. Al Kouseby, Ghalia Bent Zaher. (1997). Reading Lessons in Reading 

Textbook in the Secondary Stage: Evaluative and analytic Study. The 

Sultanate of Oman: Faculty of Education. 

12. Al Mubarak, Ahmad Abdul Aziz. (1424 H.). The Effect of Using Web-

Based Virtual Classrooms on Prospective Teachers Achievement in 

Communication and Instructional Technology at King Saud University. An 

Unpublished MA Thesis. Riyadh: Faculty of Education, King Saud 

University. 

13. Al Saleh, Faeqa Saied. (1991). Selected Articles about cooperative and 

small group learning. Bahrain: Ministry of Education, Department of 

Educational Documentation. 

14. Al Zahrany, Mordy bin Gharm Allah Hassan. (2007). The Technical 

Approach ofTeaching Arabic: Concept, Basics, Demands, and Applications. 

Malaysia: First World Conference of the Arabic language and literature: the 

contributions of language and literature in the cultural building of the 



 .

List of References:

A- Arabic References: 

1. Abdul-Hameed, Gaber. (1999). Learning Psychology and Theories. Dar Al 

Nahda Al Arabia. 

2. Abdullah, Sami Mahmoud and Abdel Wahab, Mohamed. (2000). 

Contemporary Trends in Teaching Arabic, Cairo: Al-Azhar University, 

Faculty of Education. 

3. Abdul-Moneim, Ali Muhammad. (1998). An Introduction to Instructional 

Technology. Cairo: Dar Al Neanay for Publication and Distribution. 

4. Abu Emira, Mohebat. (1997). Experimenting the Use of Collective 

Cooperative learning and Collective Competitive Strategies in learning 

Mathematics among Public Secondary Stage Students. Studies in 

Curriculum and Instruction, (44). Cairo: The Egyptian Association of 

Curriculum and Instruction. 

5. Abu Hatab, Fouad and Sadek, Amal. (1994). Educational Psychology.

Cairo: Anglo- Egyptian Library. 

6. Abul-Kheir, Esam Muhammad Ahmad. (2003). The Effectiveness of Some 

Teaching Strategies on Developing Linguistic Creativity Skills among 

Female Pupils of One Class Schools. An Unpublished PhD Thesis,

Curriculum and Instruction Dept, Faculty of Education , Al-Azhar 

University in Cairo. 

7. Al Deeb, Muhammad Mustafa. (1992). The Effect of Different Kinds of 

Cooperation and Competition on Students Attitudes and Retainment of 

Some Arabic Language Concepts. An Unpublished PhD Thesis. Psychology 

Department, Faculty of Education, Al Azhar University in Cairo. 



The Contemporary Approaches of Learning and Teaching Language among 

Theories and their Explanations in  Educational Research Studies  
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Abstract: 

The large number of Educational Studies and Research, which meant 
teaching and learning of language and the multiplicity of trends in which they 
went, confused educational researchers, and make them perplexed when dealing 
with those studies .It made them wonder: what studies they should select? And 
which trend they should follow? This make the review and classifying of these 
studies according to specific basis are urgent, in order to understand the nature of 
these studies, the relationship between them, and the goals they seek. This means 
more awareness, deeper understanding and greater benefit. Also, the studies in 
the field of language teaching and learning has received a lot of attack by non-
educators working in the field of language teaching and learning. Accused it of 
weakness, unoriginality and superficial treatment. This prompted the researcher 
to show the value of these studies through the monitoring of trends and rooting 
them in language theories, psychological theories, and entrances to the teaching 
and learning language. Giving to those studies more credibility, confidence and 
persuasion. Making them more able to develop language teaching and learning
from an educational perspective which is supported on the dimensions of
linguistic, and psychological and communicational basis. This opens the way to 
conduct interdisciplinary researches involving linguists   and educators alike. 
Which is one of the most contemporary areas that received a lot of attention by 
researchers and scientific institutions. This research was monitoring nine 
directions for research and educational studies, and then followed by the various 
theories that have adopted them, then language entrances that launched them. 
After the presentation researcher concluded results in a table monitor every 
trend, linguistic and psychological theories relied upon and linguistic entrance 
related to them. That has been consolidated by a set of studies in the field of 
teaching reading for secondary school students, as models for studies in each 
trend that exceeded thousands of studies.  reading was chosen to without the 
other of its importance as an end in itself and a tool for learning and academic 
success, secondary stage was chosen as to their importance and being the point 
of contact between basic education and higher education. 
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 :ملخص البحث
كاديميـة لـدى    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة بـالقراءة األ                  

 ) .التقدير ( والتحصيل الدراسي )  أدبي –علمي ( طالب المرحلة الثانوية وعالقتها بمتغيري التخصص 
طالبا تم اختيـارهم عـشوائيا مـن طـالب الـصف الثالـث الثـانوي                ) ٤٧١( أجريت الدراسة على عينة عددها      

 .بوي العشرة  الموزعة في مدينة الرياضالذين يدرسون في عدد من الثانويات التابعة لمكاتب اإلشراف التر
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي المسحي وتـم تـصميم أداة الدراسـة وهـي اسـتبانة                  

 تتضمن مقياس متدرج يقيس مدى ممارسة الطالب لتلك االستراتيجيات
مجــال القــراءة الكليــة ومجــال حــل    : إســتراتيجية موزعــة علــى ثالثــة مجــاالت هــي     ) ٣٦(   يتكــون مــن  

المشكلة ومجال القراءة الخاصة وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها تم تطبيقها علـى عينـة الدراسـة ومـن                    
 .ثم تم معالجة البيانات إحصائيا

ون استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بـالقراءة  وأظهرت الدراسة أن طالب المرحلة الثانوية يمارس    
وقد حاز مجال حل المشكلة الترتيب األول مـن    ) ٥(      من    ٣٫١٤األكاديمية بدرجة متوسطة بمعدل  قدره       

 فـي حـين احتـل مجـال     ٣٫٠٧  ويليه مجـال القـراءة الكليـة بمعـدل  قـدره      ٣٫٥٧حيث الممارسة بمعدل قدره       
   .٢٫٩١تيب األخير بمعدل  قدره  القراءة الخاصة التر

بـين متوسـطات أفـراد العينـة   تعـزى             )  ٠٫٠١(  وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى         
إلــى القــسم وذلــك لــصالح طــالب القــسم العلمــي، فــي حــين أظهــرت الدراســة أيــضا فروقــا دالــة إحــصائيا عنــد  

وذلـك لـصالح الطـالب    ) التقـدير  ( نة  تعزى إلى التحصيل الدراسي بين متوسطات أفراد العي     )    ٠٫٠٥(  مستوى
 .الحاصلين على التقديرات األعلى 
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 :مقدمة
يتواصل الطالب أثناء حياته الدراسية بواسـطة واحـدة أو أكثـر مـن المهـارات اللغويـة           

األربع االستماع والتحـدث والقـراءة والكتابـة ويخـضع النـصيب المخـصص لممارسـة كـل                  

 .مهارة عادة لنوع الهدف ولطبيعة الموقف التعليمي

لــب عــن أي مهــارة مــن   وفــي مختلــف المواقــف التعليميــة األكاديميــة ال يــستغني الطا   

المهارات اللغوية فهو يمارسها بانتظام، وبتتابع، ولكن تظل مهـارة القـراءة هـي المهـارة           

األبرز في المواقف األكاديمية؛ نظرا ألن الطالـب يمارسـها مـن خـالل التكليفـات الدراسـية                   

ال  ، سـواء داخـل البيئـة التعليميـة أو خارجهـا فـض      )nash  2010(المتنوعـة أو بـشكل ذاتـي    

 .على أن معظم المهام التعلمية والتقويمية تعتمد عليها

وعنــد التأمــل فــي مفهــوم القــراءة يلحــظ أنــه مــر بمراحــل متعــددة، حيــث انتقــل مــن       

المفهــوم اآللــي الــذي يركــز علــى ميكانيكيــة القــراءة إلــى المفهــوم الحــديث الــذي يتــسم     

 )٢٠١٠عطيـة   (لنطـق   بالتعقيد حيث يشترك فيها العقل وحاسة البصر والـسمع وأعـضاء ا           

فــالقراءة وفــق المفهــوم الحــديث عمليــة بنائيــة نــشيطة يــؤدي فيهــا القــارئ دور المعــالج       

اإليجــابي، وال يكــون مجــرد متلــق ســلبي؛ ألنهــا تتــضمن عمليــات عقليــة ومــستويات تفكيــر  

 على أن مفهوم  )٢٠١٠( وعبد الباري ).(Farrel, 2001 عليا ولذلك يؤكد بعض الباحثين مثل

ــة فــسيولوجية تتمثــل فــي تعــرف الحــروف          القــراء ــة إدراكي ة قــد تطــور مــن كونهــا عملي

والكلمات والنطق بهـا  إلـى كونهـا عمليـة عقليـة داخليـة تحـدث فـي الـدماغ أثنـاء القـراءة                         

ألنها عملية بنائية تفاعلية تجعل القارئ يضفي على النص القرائـي معنـى جديـدا مـن خـالل          

 .المرتبطة بالموضوع استثماره للمعلومات السابقة لديه و

وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن مفهوم القراءة له ثالثة أبعاد رئيسة هي إدراك     

القــارئ للغــرض الــذي يقــرأ مــن أجلــه وإدراكــه للطرائــق واألســاليب لتحقيــق هــذا الغــرض        

وإدراكــه أيــضا لكيفيــة إدارة وتنظــيم النــشاطات الذهنيــة واللغويــة المبذولــة فــي موقــف          

؛ ولذلك تحول االهتمام في تعليمها من التركيـز علـى   ) (Green, & Oxford, 1995 القراءة



 

 
١٧٤

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

 وأصــبح التركيــز يتجــه نحــو مــا يجــري  ))Wharton, 2000النــاتج إلــى تركيــز علــى العمليــات  

داخل مخ القارئ مـن العمليـات العقليـة الداخليـة أثنـاء عمليـة القـراءة تفـاعال مـع الموقـف                       

  .))Miholic, 1994التعليمي والنص القرائي 

وفــي ضــوء ذلــك أصــبح التركيــز فــي تعلــيم القــراءة علــى تنميــة مهــارات االســتيعاب        

 وهــذا مــا جعــل كثيــرا مــن     )٢٠١٠عبــد البــارئ   (القرائــي والقــدرة علــى الفهــم لــدى القــراء      

البــاحثين يتجــه إلــى دراســة مــا يــدور فــي تفكيــر الطالــب إثنــاء قــراءة النــصوص حيــث تــم         

العقلية الداخلية لدى الطالب ودراسة كيف يخطط ويراقب ويقـيم       التركيز على العمليات    

 )٢٠٠٣عبد الرحمن، (يبني اإلحساس بما يقرأه ويستخدم المعلومات المتاحة لديه وكيف   

ونجم عن ذلك ظهور استراتيجيات كثيرة فـي تعلـيم القـراءة أثبتـت فاعليتهـا فـي تنميـة           

 اسـتراتيجيات  )٢٠١٠(كمـا يقـول عطيـة    مهارات الفهم القرائي وكان من بينها بل أبرزهـا     

مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة  وهــذا يتفــق مــع مــا ســبق أن أشــار إليــه كــل مــن عقلــة     

ــصمادي  ــن        )١٩٩٥(وال ــه ل ــة، وأن ــة بنائي ــة تفاعلي ــى أن القــراءة عمليــة تحليلي ــذين أكــدا عل  الل

ء المعرفـة الخاصـة    يتحقق ذلك للقارئ في أثناء القراءة إال إذا مـارس اسـتراتيجيات مـا ورا              

 ))Mokhtari,&  Reichard, 2000بها ؛ ألن استراتيجيات ما وراء المعرفـة كمـا فـي دراسـة     

 تــشير إلــى وعــي القــارئ بذاتــه ووعيــه بمــا يقــوم بــه مــن عمليــات       )٢٠٠٣(ودراســة  بهلــول  

معرفية في أثناء القراءة؛ مما يترتب عليه مراقبة تلك العمليات وتنظيمها لتحقيق أهدافـه     

 على أن تحقيق فهم النص يشمل مدى قدرة         )٢٠٠٨(ن القراءة وعلى هذا فقد أكد طلبه        م

المتعلم علـى معرفـة واسـتخدام اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة قبـل وأثنـاء وبعـد قـراءة                     

 على أنه ال يكون القارئ مـاهرا إال  إذا اعتبـر نفـسه مـسؤوال                 )٢٠١٣(النص كما يؤكد الحداد     

؛ ألنه عندما يراقب تعلمه فإنه يصبح على وعي بالمشكالت التي   عن درجة استيعاب النص   

 . تواجهه وكيف يتعامل معها 
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وفـــي ضـــوء هـــذا المفهـــوم تزايـــد االهتمـــام باســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الخاصـــة  

ألن لهــا دورا كبيــرا فــي الفهــم القرائــي وفــي    "بــالقراءة فــي جميــع مراحــل التعلــيم العــام؛    

 .)١٢٢، ٢٠١٢األحمدي، (" ينها ومن ثم توظيفهااكتساب المعلومات وتخز

نظــرا لوجــود كميــات "وقــد تركــز هــذا االهتمــام بــشكل واضــح فــي المرحلــة الثانويــة؛   

كبيرة من النصوص المختلفة التي يواجهها الطالب داخل الفصول، والتـي تتطلـب القـراءة     

ب فــي المرحلــة   فــضال علــى أن الطالــ )١٧٩، ٢٠٠٨طلبــه، (" فــي مجــاالت المحتــوى المتنوعــة   

الثانويــة يهيــئ للمرحلــة الجامعيــة؛ ألنــه فــي الغالــب مقبــل عليهــا ويحتــاج مهــارات عليــا فــي   

 .)٢٠٠٣بهلول (القراءة تتناسب مع الكم المعرفي الذي يتلقاه في المرحلة الجامعية  

  علـى    )٢٠٠٤مـصطفى،   ( و   )١٩٩٥عبـد العظـيم،     ( وقد أكد العديد مـن التربـويين ومـنهم        

لكفايات الالزم توفرها في مخرجات التعليم الثانوي عند التحاقهم بالمرحلـة  أن من أهم ا   

الجامعية قدرتهم على القراءة العميقة واالسـتيعاب، إال أن بعـض الدراسـات أشـارت إلـى                 

وجــود نقــص فــي الكفايــات الالزمــة لــدى خريجــي التعلــيم الثــانوي يتركــز فــي ضــعفهم فــي   

 .)٢٠١٣الحربي (راءة اللغة العربية وبالذات في مهارات الق

ولـذلك يؤكـد معظــم المتخصـصين بتعلــيم اللغـة علــى أهميـة تنميــة مهـارات القــراءة       

لـــدى الطـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة مـــن خـــالل تـــدريبهم علـــى االســـتراتيجيات المعرفيـــة   

عبد الحميد، ( و)١٩٩٧جاب اهللا ،  (المختلفة بما فيها استراتيجيات ما وراء المعرفة ومنهم       

هــو ) ٢٠٠٤عــوض (؛ ألن امــتالك هــذه االســتراتيجيات كمــا تــرى   )Gibson  2009( و)٢٠٠٠

ــة        ــة العربيـ ــون اللغـ ــه الطالـــب فـــي فهـــم وتحـــصيل فنـ ــد عليـ ــذي يعتمـ ــين الـ األســـاس الرصـ

ومهاراتها، كما أنها وسـيلة مهمـة فـي فهـم وتحـصيل مختلـف المـواد الدراسـية فمتـى مـا                        

ــا فـــسوف يت   ــراءة وتفـــوق فيهـ ــارات القـ ــواد   امتلـــك الطالـــب مهـ ــائر المـ ــا فـــي سـ فـــوق غالبـ

 . الدراسية

وفــي ضــوء ذلــك فــإن مــن الجوانــب المهمــة التــي يؤكــد عليهــا بعــض البــاحثين وجــود     

عالقـة بـين اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصــة بـالقراءة وبـين تحـصيل الطـالب حيــث          
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ــذا االســــتراتيجيات وبــــين ارتفــــاع           ــاط واضــــح بــــين ممارســــة هــ ــين لهــــم وجــــود ارتبــ تبــ

ــصيل ــ(التحــ ــة     )٢٠٠٤صطفى ، مــ ــرى  عقلــ ــا يــ ــع كمــ ــصيل المرتفــ ــالب ذوي التحــ  أي أن الطــ

ــرانهم ذوي    ) ١٩٩٥(والــــصمادي  ــتراتيجيات بــــشكل أعلــــى مــــن أقــ ــذه االســ يمارســــون هــ

 .التحصيل المنخفض

 إلــــى أن وعــــي طــــالب المرحلــــة الثانويــــة  )٢٠٠٨(وفــــي هــــذا الــــسياق تــــشير عــــصفور  

ألكاديمية يؤدي إلى التقليل من صعوبات      باستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة ا      

التعلم ، وأن الطالب الذين ال يمتلكون مهارات مـا وراء المعرفـة غالبـا مـا تنتهـي قـراءاتهم         

للموضـــوعات دون أن يفهمـــوا مـــا يقرأونـــه، أمـــا الطـــالب الـــذين يمتلكـــون مهـــارات مـــا وراء 

يرهم ويتوافق هذا مع مـا     المعرفة فإن لديهم القدرة على التدقيق فيما يقرأونه أكثر من غ          

 من أن الطالب ذوي التحصيل المرتفـع عـادة يمتلكـون قـدرات عقليـة                )٢٠١٣(ذكره الحداد   

تعينهم على توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة وبالتالي الـتمكن مـن              

 .المهارات القرائية المختلفة 

ات مـا وراء المعرفـة الخاصـة     وبهذا وذاك تتـضح أهميـة ممارسـة الطـالب السـتراتيجي       

بالقراءة، والبحث في درجة ممارستهم لها، كما يتضح أن هناك عالقة موجبة  بـين وعـي                  

طـــالب المرحلـــة الثانويـــة باســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة والتحـــصيل الدراســـي وهـــذا مـــا 

التي  )٢٠٠٣(أشارت إليه بعض الدراسات التي تناولت هذا المجال والتي منها دراسة بهلول     

ــيم القــراءة فــي ظــل اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة          ــة فــي تعل تناولــت االتجاهــات الحديث

وأكــدت علــى ضــرورة التــدريب علــى اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة مــن   

أجــل معالجــة الــضعف الواضــح لــدى طــالب المــدارس فــي أداء المهــارات األساســية للفهــم  

 وجــود عالقــة موجبــة بــين وعــي الطــالب باســتراتيجيات مــا القرائــي وأشــارت الدراســة إلــى 

 . وراء المعرفة الخاصة بالقراءة وبين التحصيل الدراسي

فــي حــين أن بعــض الدراســات ركــزت علــى االســتراتيجيات القرائيــة التــي يمارســها       

ــرحمن      ــد ال ــى اســتراتيجيات     )٢٠٠٣(الطــالب مثــل دراســة عب ــى التعــرف عل  التــي هــدفت إل
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 )١٠٥٩(لتي يمارسها طالب كليـة التربيـة بـسوهاج حيـث شـملت الدراسـة                الفهم القرائي ا  

ــة بكليــة التربيــة بــسوهاج          ــارهم عــشوائيا مــن طــالب الفرقــة الثالث ــا وطالبــة تــم اختي طالب

 الفهـم القرائـي، وأظهـرت       تطبقت عليهم استبانة تقيس مدى ممارستهم السـتراتيجيا       

اتيجيات حيـــث  تفـــوق طـــالب   نتائجهـــا تفاوتـــا بـــين الطـــالب فـــي ممارســـة هـــذه االســـتر       

 فــك الرمــوز يالتخصــصات العلميــة علــى زمالئهــم فــي التخصــصات األدبيــة فــي اســتراتيجيت 

واالســـتنتاج فـــي حـــين تفـــوق طـــالب التخصـــصات األدبيـــة علـــى زمالئهـــم فـــي التخصـــصات  

 .العلمية في استرتيجيتي النقد واإلبداع

لتعرف على مدى ممارسة  فقد هدفت إلى ا))Alhaqbani  & Mehdi , 2012أما دراسة 

طـــالب الجامعـــة الســـتراتيجيات قـــراءة النـــصوص األكاديميـــة حيـــث تـــم توزيـــع اســـتبيان  

ــا مــن الطــالب الجــامعيين الــذين   )١٢٢(واســتمارة تقيــيم ذاتــي علــى عينــة مكونــة مــن      طالب

يدرسون اللغة العربيـة كلغـة ثانيـة وأظهـرت النتـائج أن الطـالب يمارسـون اسـتراتيجيات                   

كاديمية بشكل مستمر وأن هناك عالقـة بـين تقيـيم الطـالب الـذاتي لقـدرتهم               القراءة األ 

علــى القــراءة وبــين اســتخدامهم الســتراتيجيات القــراءة الــشاملة واســتراتيجيات حــل        

 .المشكالت

 مـــا وراء المعرفـــة التـــي تكمـــا حاولـــت بعـــض الدراســـات التعـــرف علـــى اســـتراتيجيا 

ع والكتابة فـي الدراسـة األكاديميـة مثـل          يمارسها الطالب عند استخدام مهارتي االستما     

 المعرفية وفوق المعرفيـة  ت التي هدفت إلى التعرف على االستراتيجيا   )٢٠٠٧(دراسة نصر   

التـــي يمارســـها طـــالب شـــعبة اللغـــة العربيـــة بكليـــات التربيـــة فـــي مواقـــف االســـتماع إلـــى  

 وكتابتهـــــا حيـــــث قـــــام الباحـــــث بتـــــصميم قـــــائمتين األولـــــى خاصـــــة  ومحاضـــــرات النحـــــ

االستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفيـة فـي مواقـف االسـتماع إلـى المحاضـرات والثانيـة                 ب

لالستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية في مواقف الكتابة وطبق هـاتين القـائمتين علـى              

 مـــن الطـــالب والطالبـــات الـــذين يدرســـون فـــي المرحلـــة الجامعيـــة )١٠٤(عينـــة مكونـــة مـــن 

  واضــح فــي ممارســة عينــة الدراســة لالســتراتيجيات    وأســفرت النتــائج عــن ظهــور ضــعف  
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المعرفيــة وفــوق المعرفيــة الخاصــة بمواقــف االســتماع لمحاضــرات النحــو وكتابتهــا كمــا     

أظهـــرت الدراســـة تفـــوق الطـــالب ذوي التحـــصيل المرتفـــع علـــى زمالئهـــم ذوي التحـــصيل  

 .المنخفض في ممارسة تلك االستراتيجيات

جيات مــا وراء المعرفــة و القــراءة فقــد أجريــت     أمــا فــي مجــال العالقــة بــين اســتراتي     

دراســات متعــددة تناولــت اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة وســارت هــذه    

الدراسات في اتجـاهين رئيـسيين أولهـا ركـز علـى بنـاء وتـصميم أدوات لقيـاس مـدى وعـي             

جة ممارسـتهم   الطالب باستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة والتعرف على در         

لها، وثانيها ركز على فاعلية ممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بـالقراءة فـي             

تحــسين مهــارات القــراءة والبحــث عــن العالقــة بــين ممارســة هــذه االســتراتيجيات وبــين   

 . التحصيل الدراسي

ى فمن االتجاه األول وهو الدراسات التي ركـزت علـى بنـاء وتـصميم أدوات لقيـاس مـد            

وعـــي الطـــالب باســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الخاصـــة بـــالقراءة والتعـــرف علـــى درجـــة   

 التـي هـدفت إلـى معرفـة مـدى وعـي        )١٩٩٥(ممارستهم لهـا جـاءت دراسـة نـصر والـصمادي            

 مـا وراء اإلدراك الخاصـة بـالقراءة         تطالب نهاية المرحلـة الثانويـة فـي األردن باسـتراتيجيا          

ر عــاملي الجــنس والتخــصص األكــاديمي فــي ذلــك حيــث   إلغــراض االســتيعاب ومعرفــة اثــ 

 طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا وطبـق علـيهم مقيـاس متـدرج      )٩١٥(شملت الدراسة   

 ما وراء اإلدراك الخاصة بالقراءة وتوصلت الدراسة إلى تيقيس مدى وعيهم باستراتيجيا

دراسة وجود فروق دالة أن درجة وعي الطالب متقاربة وتميل إلى االرتفاع، كما أظهرت ال        

إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد العينـة تعـزى لمتغيـر التخـصص وذلـك لـصالح الفـرع                  

العلمي،  فـي حـين لـم تظهـر الدراسـة وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات                          

 عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس

ى الــــوعي  هــــدفت إلـــى تــــصميم أداة لقيـــاس مــــد  )٢٠٠٨(فـــي حــــين أن دراســـة طلبــــة   

 مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة التــي يمارســها طــالب المرحلــة الثانويــة   تباســتراتيجيا
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حيث قام الباحث بتصميم أداة الدراسة من خالل االطـالع علـى بعـض األدوات المـشابهة         

التي تقيس وعي الطالب أثناء قراءة النصوص ومن خالل مراجعة أدبيات الدراسة وقد تم              

بعرضها على عدد من الخبراء  ومن ثم تم التأكد من مدى صدقها وثباتها،    تحكيم القائمة   

ــي      ــسة هـ ــاد رئيـ ــة أبعـ ــن ثالثـ ــت األداة مـ ــتراتيجيا: وتكونـ ــشاملة   تاسـ ــة الـ ــراءة الكليـ  القـ

 .واستراتيجيات حل المشكالت واستراتيجيات القراءة الخاصة

لى تصميم أداة فقد هدفت إ) )Wu, &  Valcke, & Keer, &  Hilde , 2012أما دراسة 

ــالقراءة       لقيــاس مــدى إدراك الطــالب الــصينيين الســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة ب

حيــث قــام الباحــث ببنــاء األداة وبعــد التأكــد مــن مــدى صــدقها وثباتهــا قــام بتطبيقهــا علــى  

 .عينة من الطالب الصينيين وأسفرت النتائج عن مناسبة هذه األداة وصالحيتها للتطبيق

تجاه الثاني فهو الدراسات التـي ركـزت علـى فاعليـة ممارسـة اسـتراتيجيات مـا            أما اال 

وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة فــي تحــسين مهــارات القــراءة والبحــث بــين العالقــة بــين      

 )٢٠٠١(ممارسة هـذه االسـتراتيجيات وبـين التحـصيل الدراسـي والتـي منهـا دراسـة موسـى                    

 وراء المعرفة في تحـسين أنمـاط الفهـم القرائـي            التي هدفت إلى معرفة أثر إستراتيجية ما      

والوعي بما وراء المعرفة وإنتاج األسـئلة لـدى تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة حيـث اسـتخدمت                   

 تلميـذة، وأظهـرت   )٧٨(الدراسة المنهج شبه التجريبي وتم تطبيقه على عينة مكونة مـن         

 الفهـم القرائـي والـوعي       الدراسة فاعلية إستراتيجية مـا وراء المعرفـة فـي تحـسين أنمـاط             

 .بما وراء المعرفة

ــعيد    ــة عـــوض وسـ ــا دراسـ ــة بعـــض     )٢٠٠٣(أمـ ــى فاعليـ ــرف علـ ــى التعـ ــدفت إلـ ــد هـ  فقـ

استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة الفهـم القرائـي وإنتـاج األسـئلة والـوعي بمـا وراء                       

شــبه المعرفــة فــي النــصوص األدبيــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة، وتــم اســتخدام المــنهج   

 طالبـة حيـث صـمم الباحـث اختبـارا  طبقـه علـى عينـة            )٤٦(التجريبي على عينة مكونة مـن       

الدراسة لقياس مدى فاعلية االستراتيجيات، وأظهرت النتائج فاعلية بعض استراتيجيات        
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ما وراء المعرفة في تنمية جميع مستويات الفهم القرائي وإنتاج األسئلة والوعي بمـا وراء               

 وص األدبية لدى طالبات المرحلة الثانويةالمعرفة في النص

 هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى أثـــــر اســـــتخدام )٢٠٠٤(فـــــي حـــــين أن  دراســـــة راشـــــد 

استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهـارات الفهـم القرائـي لـدى طالبـات الـصف األول          

ــات الــصف األول اإلعــدادي          ــة عــشوائية مــن طالب ــار عين اإلعــدادي األزهــري حيــث تــم اختي

، وأظهـرت النتـائج   ة طالبة تم تقسيمهن إلى مجمـوعتين ضـابطة وتجريبيـ      )٧٠(ونة من   مك

  مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي، كمـا         توجود أثـر واضـح السـتراتيجيا     

أظهرت النتائج وجود فروق في كافة المحاور التي حـددتها الدراسـة وهـي الفهـم الحرفـي                  

 .ناقدوالفهم االستنتاجي والفهم ال

  فقد هدفت إلى معرفة أثر التدريب على اسـتراتيجيات           )٢٠٠٨(أما دراسة عبد الوهاب     

مــا وراء المعرفــة فــي مواقــف تعاونيــة فــي تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى التالميــذ ذوي   

صعوبات التعلم بالمرحلـة االبتدائيـة،  وطبقـت الدراسـة المـنهج شـبه التجريبـي علـى عينـة                

البا تم توزيعهم علـى ثـالث مجموعـات،  وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن                   ط )٤٨(مكونة من   

 ما وراء المعرفـة فـي مواقـف تعاونيـة فـي تنميـة       تفاعلية التدريس القائم على استراتيجيا 

 . جميع مهارات الفهم القرائي

، فقـد أكـدت علـى أهميـة التـدريب علـى اسـتراتيجيات مـا         )Gibson  2009(أمـا دراسـة   

صة بالقراءة وأشارت إلى أن الطالب الذين يخضعون للتـدريب علـى هـذه              وراء المعرفة الخا  

االستراتيجيات يتحسن مستواهم الدراسـي وأن هنـاك عالقـة موجبـة بـين اسـتخدامهم                

 . ومستواهم الدراسيتلهذه االستراتيجيا

 هدفت إلى التدريب علـى ممارسـة اسـتراتيجيات مـا     )nash  2010(في حين أن  دراسة 

الخاصة بالقراءة ومعرفة أثر ذلك في تحسين مهارات القـراءة لـدى الطـالب             وراء المعرفة   

ــيهم،           ــدريب عل ــر الت ــابعتهم وتقــصي أث ــى تــسعة طــالب تــم مت حيــث طبقــت الدراســة عل
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وأظهـــرت نتـــائج الدراســــة تحـــسن واضـــح فــــي أداء الطـــالب التـــسعة فــــي القـــراءة بعــــد        

 . استخدامهم الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة

ــا دراســــة األحمــــدي    فقــــد هــــدفت إلــــى معرفــــة فاعليــــة اســــتخدام بعــــض   )٢٠١٢(أمــ

استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية وأثر ذلك على التفكيـر            

فوق المعرفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة حيث قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهـارات        

البات المرحلة المتوسطة ثم صممت في ضوء ذلـك اختبـارا        القراءة اإلبداعية المناسبة لط   

ــر فــوق المعرفــي،          ــة والتفكي ــات مــن مهــارات القــراءة اإلبداعي لقيــاس مــدى تمكــن الطالب

وأظهــرت الدراســة فاعليــة اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة مهــارات   

 .القراءة اإلبداعية لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 مـا  ت فقـد هـدفت إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام اسـتراتيجيا       )Alalwan  2012(أما دراسة 

ــدى طالبــات        ــالقراءة علــى االســتيعاب القرائــي للنــصوص العربيــة ل وراء المعرفــة الخاصــة ب

 طالبــة مــن )٥٧(الــصف التاســع حيــث تــم تطبيــق المــنهج التجريبــي علــى عينــة مكونــة مــن 

ة، وأظهــرت النتــائج فاعليــة اســتخدام   طالبــات المدرســة الثانويــة فــي مدينــة معــان األردنيــ   

ــي        ــي الحرفــ ــتيعاب القرائــ ــي االســ ــالقراءة فــ ــة بــ ــة الخاصــ ــا وراء المعرفــ ــتراتيجيات مــ اســ

 . واالستيعاب القرائي التحليلي واالستيعاب القرائي التقييمي

 هــدفت إلــى معرفــة أثــر إســتراتيجية قائمــة علــى مــا )٢٠١٣(فــي حــين أن دراســة الحــداد 

ن االستيعاب القرائي لدى طالب الصف الثامن األساسي في األردن  وراء المعرفة في تحسي   

 بنـدا طبـق علـى    )٢٤(حيث قام الباحث ببناء اختبار يقيس االسـتيعاب القرائـي مكـون مـن       

مجموعتين تجريبية وضابطة،  وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسـطي     

مجموعــة التجريبيــة، كمــا أظهــرت   المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة لــصالح ال   

ــة       ــين الطلبـــة أصـــحاب التحـــصيل المرتفـــع والطلبـ ــود فـــروق دالـــة إحـــصائيا بـ الدراســـة وجـ

 .منخفضي التحصيل وذلك لصالح الطلبة مرتفعي التحصيل
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وفـــي ضـــوء نتـــائج تلـــك الدراســـات تبـــرز أهميـــة ممارســـة طـــالب المرحلـــة الثانويـــة          

ــالق   ــا وراء المعرفـــة الخاصـــة بـ ــتراتيجيات مـ ــة البحـــث فـــي مـــدى   السـ ــرز أهميـ ــا تبـ راءة، كمـ

ــة الدراســات التــي تناولــت هــذا المجــال فــي المملكــة           ممارســتهم لهــا، خاصــة فــي ظــل قل

العربيــة الــسعودية رغــم أن التوجــه الحــالي لــوزارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة العربيــة    

ريب الطـالب  السعودية يدعو إلى توظيـف النظريـة البنائيـة فـي التعلـيم والتـي مـن أهمهـا تـد                   

 .على ممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة في أثناء عملية التعلم

 :مشكلة الدراسة
تؤكــــد االتجاهــــات الحديثــــة فـــــي تعلــــيم القــــراءة علـــــى ضــــرورة امــــتالك الطـــــالب        

الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة لما لها من دور في تنمية االستيعاب فضال              

 .)٢٠٠٣بهلول، (مستوى التحصيل الدراسي على عالقتها بارتفاع 

وقد أكدت العديد من الدراسات على أن االستيعاب القرائي الناجح ال يحـدث بـشكل       

آلــي بــل يعتمــد علــى جهــد معرفــي موجــه مــن القــارئ مــن خــالل اســتخدام اســتراتيجيات      

 .))Alhaqbani  & Mehdi , 2012متعددة من أهمها استراتيجيات ما وراء المعرفة 

 الحظ الباحث من خالل تدريسه في المرحلة الجامعيـة وجـود بعـض القـصور فـي                  وقد

المهارات القرائيـة وضـعف فـي االسـتيعاب القرائـي لـدى الطـالب المتخـرجين مـن المرحلـة                     

 ودراســـة )٢٠٠٣(الثانويـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه بعـــض الدراســـات مثـــل دراســـة عبـــد الـــرحمن   

إلــى قــصور واضــح فــي ممارســة الطــالب    التــي قــد عــزت مثــل هــذا الــضعف   )٢٠١٢(األحمــدي 

لــبعض االســتراتيجيات القرائيــة والتــي مــن أبرزهــا اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة  

  التـي أشـارت إلـى أن القـدرات           )٢٠١٣(بالقراءة ويؤكد ذلـك مـا توصـلت إليـه دراسـة الحربـي               

ه يـــزداد المقيـــسة فـــي الجـــزء اللفظـــي فـــي اختبـــار القـــدرات العامـــة للطـــالب منخفـــضة وأنـــ

االنخفاض كلما كانت أسئلة االختبار تقـيس مهـارات عليـا أو كلمـا كانـت األسـئلة تتجـه                 

 .من المحسوس إلى التجريد
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وبمــا أن اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة مهمــة للطالــب    

أن بوجه عام وبوجه أخـص للطالـب الـذي يـدرس فـي المرحلـة الثانويـة وأنـه مـن المفتـرض                        

الطالب في نهايـة المرحلـة الثانويـة يكـون قـد امتلـك تلـك االسـتراتيجيات، وأنـه يمارسـها                       

باستمرار فقد رأى الباحث وجود حاجة ملحة للتعرف على استراتيجيات ما وراء المعرفة             

الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة مــن أجــل الوقــوف علــى درجــة      

 .ممارستهم لها

 :الدراسةأسئلة 
 :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

 ما استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصـة بـالقراءة األكاديميـة لـدى طـالب المرحلـة           -

  ؟)التقدير(الثانوية وما عالقتها بمتغيري القسم والتحصيل الدراسي 

 :وسيتم ذلك من خالل محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية

ا درجة ممارسة طـالب المرحلـة الثانويـة السـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة            م -

 .بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الكلية

 ما درجة ممارسة طـالب المرحلـة الثانويـة السـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة            -

 .بالقراءة األكاديمية في مجال حل المشكلة

رحلـة الثانويـة السـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة        ما درجة ممارسة طـالب الم     -

 .بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الخاصة

ــة فــي درجــة ممارســة          - ــة الثانوي ــين طــالب المرحل ــة إحــصائيا ب  هــل يوجــد فــروق دال

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية تعزى لمتغير التخصص          

 ؟) أدبي-علمي (

ــة فــي درجــة ممارســة          هــل- ــة الثانوي ــين طــالب المرحل ــة إحــصائيا ب  يوجــد فــروق دال

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصـة بـالقراءة األكاديميـة تعـزى لمتغيـر مـستوى               

  ؟)التقدير(التحصيل 
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 :هدف الدراسة
تهـــدف الدراســـة التعـــرف علـــى اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الخاصـــة بـــالقراءة        

ب المرحلـة الثانويـة، وعالقتهـا بمتغيـري القـسم والتحـصيل الدراســي       األكاديميـة لـدى طـال   

 : من خالل ما يلي)التقدير(

 تحديــد درجــة ممارســة طــالب المرحلــة الثانويــة الســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة         -

 .الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الكلية

اتيجيات مــا وراء المعرفــة    تحديــد درجــة ممارســة طــالب المرحلــة الثانويــة الســتر      -

 .الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال حل المشكلة

 تحديــد درجــة ممارســة طــالب المرحلــة الثانويــة الســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة         -

 .الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الخاصة

 ممارســة  معرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق بــين طــالب المرحلــة الثانويــة فــي درجــة    -

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بـالقراءة األكاديميـة تبعـا لمتغيـر التخـصص               

  .) أدبي-علمي (

 معرفــة مــا إذا كــان هنــاك فــروق بــين طــالب المرحلــة الثانويــة فــي درجــة ممارســة      -

اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة تبعــا لمتغيــر مــستوى   

 .)رالتقدي(التحصيل 

 :أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

 أنهـــا تواكـــب االتجاهــــات الحديثـــة فــــي القـــراءة التـــي تنــــادي بـــضرورة اســــتخدام       -

اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة كأحــد األســاليب التعليميــة والتعلميــة التــي يجــب       

 . ممارستها أثناء العملية التعليمية
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ا وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية     أنه تحاول الكشف عن استراتيجيات م      -

ــي        ــصيل الدراسـ ــري القـــسم والتحـ ــا بمتغيـ ــة وعالقتهـ ــة الثانويـ ــالب المرحلـ ــدى طـ لـ

 .)التقدير(

  أنهــا تحقــق بعــض توصــيات البحــوث التــي تناولــت اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة     -

 .وخاصة التي ربطتها بمهارات القراءة المتنوعة

 مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة  تتراتيجيا أن ممارســة الطــالب الســ-

 . يساعدهم على التقييم الذاتي ألنفسهم 

ـــ أن ممارســة اســتراتيجيا  ــالقراءة األكاديميــة يمكــن    تــــ  مــا وراء المعرفــة الخاصــة ب

 . الطالب من زيادة الفهم القرائي  للنصوص األكاديمية التي يقرأونها

مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة يزيــد مــن   ت أن ممارســة اســتراتيجيا-

 .وعي الطالب بعملياتهم المعرفية

 أن التعــرف علــى درجــة ممارســة الطــالب الســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة    -

 . بالقراءة األكاديمية يعد خطوة أساسية في بناء الطالب معرفيا

لدراسة في مراقبة التقـدم األكـاديمي        يمكن أن يفيد المعلمون والباحثون من أداة ا        -

 .البنائي للطالب

 :حدود الدراسة
تقتــصر الدراســة علــى طــالب الــصف الثالــث الثــانوي فــي المــدارس الحكوميــة بمدينــة       

 هـ١٤٣٤/١٤٣٥الرياض في القسم العلمي واألدبي في العام الدراسي 

يـة ومـن المفتـرض    واختار الباحث هذا الصف ألنه يمثل الصف األخير في المرحلة الثانو       

أن يكون الطالب على وعي باستراتيجيات ما وراء المعرفـة الخاصـة بالدراسـة األكاديميـة                

السيما أنهم قريبون من المرحلة الجامعية وأن كثيرا منهم سيواصـل دراسـته الجامعيـة               

 . فيما بعد
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ي تقتصر الدراسة على استراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة بـالقراءة األكاديميـة فـ              

 .مجال القراءة الكلية ومجال حل المشكلة ومجال القراءة الخاصة

 :مصطلحات الدراسة
 :استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

 هــي عــدد مــن اإلجــراءات المتتابعــة التــي يقــوم بهــا الطالــب بــشكل مــنظم لقــراءة         

 .النصوص األكاديمية بهدف استيعابها

 :  يجيات في ثالثة مجاالت رئيسة هيوتندرج هذه االسترات

 :استراتيجيات القراءة الكلية

وهي مجموعة من استراتيجيات القراءة الموجهة نحو التحليل الكلي للـنص، وتمثـل             

نمطــا مــن اســتراتيجيات القــراءة المتعمــدة أو المقــصودة والمــستهدفة أثنــاء مرحلــة أداء    

ــال ذلــــك   ــراءة ومثــ ــراءة  (:القــ ــد الهــــدف مــــن القــ ــاء التنبــــؤات -تحديــ ــذه ) بنــ وتوظــــف هــ

 .االستراتيجيات عادة مع النصوص المألوفة لدى القارئ 

 : استراتيجيات حل المشكلة
وهي نمط من االستراتيجيات يوجه نحو حل المشكالت بـداخل الـنص عنـدما يـصبح                

النص صعب القراءة، كمـا تعـرف أيـضا باسـتراتيجيات اإلصـالح المـستخدمة عنـدما تعـوق                   

التوقـف مـن وقـت آلخــر    (: ل الـنص فهــم المعلومـات النـصية ومثـال ذلــك    المـشكالت بـداخ  

  وتـزود هـذه االسـتراتيجيات القـراء بخطـط عمـل           ) إعـادة القـراءة لزيـادة الفهـم        -للتفكير

تــسمح لهــم باإلبحــار بــداخل الــنص بــشكل مــاهر وتوظــف هــذه االســتراتيجيات بــشكل    

 خاص مع النصوص غير المألوفة لدى القارئ 

 : القراءة الخاصةاستراتيجيات 
وهــي نمــط مــن االســتراتيجيات الخاصــة التــي يستحــضرها القــارئ عنــد الحاجــة إليهــا،    

والتي تعمل كميكانيزمات تهدف إلى المحافظة على االستجابة نحو قـراءة الـنص ومثـال               

 وبالتالي فهي   ) تسجيل المالحظات أثناء القراءة    -استخدام مواد ونصوص إضافية     (: ذلك
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يات وظيفيـة ومدعمـة للقـارئ لتحقيـق فهمـه للـنص ، وتعتمـد بـشكل               توصف كاسـتراتيج  

 .خاص على الخبرة الشخصية للقارئ، وعلى معرفته بمدى واسع من أبنية النص

اإلســتراتيجية الكليــة واســتراتيجيات حــل  (وبــشكل عــام فــان هــذه األنمــاط الثالثــة   

مثـل أداة تجمـع    تتفاعـل مـع بعـضها الـبعض وت         )المشكلة واستراتيجيات القراءة الخاصة   

 .)١٨٦-١٨٥، ٢٠٠٨طلبه، (قوية تساعد القارئ على الفهم والتعلم من خالل النص 

 : المنهجية للدراسةتاإلجراءا
 :منهج الدراسة

تــستخدم الدراســة المــنهج الوصــفي المــسحي لمناســبته  لتحقيــق أهــداف الدراســة        

ة ممارســتهم حيــث تــم  اســتجواب عينــة مــن طــالب المرحلــة الثانويــة للتعــرف علــى درجــ 

 .الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

 :مجتمع الدراسة
يــشمل مجتمـــع الدراســة جميـــع طـــالب المرحلــة الثانويـــة فـــي مدينــة الريـــاض البـــالغ     

 )هـ١٤٣٥موقع وزارة التربية والتعليم بالرياض ( طالبا ٥٧١٤٥عددهم 

 :عينة الدراسة
الب الــصف الثالــث الثــانوي فــي عــدد مــن المــدارس    تــم اختيــار عينــة عــشوائية مــن طــ   

الثانوية في مدينة الرياض حيث تم بشكل عشوائي اختيار مدرسة ثانوية واحدة من كل           

مكتب إشراف من مكاتب اإلشراف العشرة الموزعة في أحياء مدينـة الريـاض، ومـن ثـم                 

ــي          ــانوي فــي المدرســة الت ــى طــالب الــصف الثالــث الث ــع االســتبانات عل وقــع عليهــا  تــم توزي

االختيار، وتم ذلك مرتين المـرة األولـى للمـدارس التـي فيهـا القـسم  العلمـي والمـرة الثانيـة                       

 اســـتبانة وبعـــد اســـتبعاد غيـــر )٥١٦(وقـــد تـــم توزيـــع .للمـــدارس التـــي فيهـــا القـــسم األدبـــي 

 .والجداول التالية تمثل وصفا لعينة الدراسة.  طالبا)٤٧١(المكتمل منها بلغت العينة  
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 )  ١(ل رقم جدو

 توزيع عينة الدراسة وفق القسم
 

 النسبة العدد القسم

 ٢٥٫١ ١١٨ أدبي

 ٧٤٫٩ ٣٥٣ علمي

 ١٠٠٫٠ ٤٧١ المجموع

 أكثـــر مـــن طـــالب )العلمـــي( أن أعـــداد طـــالب القـــسم ) ١ (يالحـــظ مـــن الجـــدول رقـــم  

 وهــذا يعــود إلــى سياســة وزارة التربيــة والتعلــيم فــي  التوســع فــي فــتح      )األدبــي(التخــصص 

األقـسام العلميــة وتقلــيص األقــسام األدبيــة نظـرا لحاجــة ســوق العمــل لألقــسام العلميــة   

 .وكذلك لمواكبة أهداف التنمية التي تمر بها المملكة العربية السعودية 

 )٢  (جدول رقم 

 )التقدير(توزيع عينة الدراسة وفق التحصيل الدراسي 

 النسبة العدد التقدير

 ٤٥٫٢ ٢١٣ ممتاز

 ٢٧٫٠ ١٢٧ جيد جدا

 ١٩٫٧ ٩٣ جيد

 ٣٫٢ ١٥ مقبول

 ٠٫٤ ٢ ضعيف

 ٤٫٥ ٢١ لم يحدد

 ١٠٠٫٠ ٤٧١ المجموع
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طبقــت الدراســة فــي الفــصل الدراســي الثــاني وتــم رصــد التقــدير الدراســي للطــالب مــن   

خالل نتائجهم في الفصل الدراسي األول الذي يسبق وقت إجـراء الدراسـة  حيـث يالحـظ             

 حاصـلون  علـى تقـدير ممتـاز     )أفـراد العينـة  (ا من نصف الطالب  أن قريب) ٢(من الجدول رقم   

 فــي حــين أن نــسبة %٢٧ يلــيهم الحاصــلون علــى تقــدير جيــد جــدا بنــسبة  %٤٥٫٢بنــسبة  

  .%٠٫٤الحاصلين على تقدير ضعيف لم تتجاوز  

 :أداة الدراسة
مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث بتـــصميم اســـتبانة ضـــمنها قائمـــة    

 فـي  )٢٠٠٨(يات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديميـة التـي حـددها طلبـه          باستراتيج

دراسته الموسومة  بقائمة الوعي باستراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة بـالقراءة حيـث                 

تـم عـرض هـذه االسـتبانة علـى عـدد مـن المحكمـين للتعـرف علـى مـدى مناسـبة تطبيقهــا             

لكة العربية السعودية، وللتعرف على وضوح عباراتها      على طالب المرحلة الثانوية في المم     

ومناسبتها ألهداف الدراسة، حيث اتفق معظم المحكمين على مناسبة القائمة للتطبيق           

 .على طالب المرحلة الثانوية، واتفقوا على مناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة

ليكــرت وقــد تــم إعطــاء كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة وزنــا متــدرجا وفقــا لــسلم      

 ومثلـت رقميـا   )أفعل دائما، أفعل عادة، أفعل أحيانا، نادرا ما أفعل، ال أفعـل هـذا        (الخماسي  

اســم (:  كــذلك تــضمنت األداة معلومــات أساســية عــن أفــراد العينــة وهــي       )١ ، ٢ ، ٣، ٤، ٥(

  . )التقدير(الطالب، اسم المدرسة، القسم ، التحصيل الدراسي 

لباحـث األسـلوب التـالي لتحديـد مـستوى اإلجابـة          ولتسهيل تفـسير النتـائج اسـتخدم ا       

، أفعـــل ٤=، أفعـــل عـــادة٥=أفعـــل دائمـــاً: (حيـــث تـــم إعطـــاء وزن للبـــدائل. علـــى بنـــود األداة

ــاً ــادراً مــا أفعــل  ٣=أحيان ــى خمــسة     )١=، ال أفعــل هــذا ٢=، ن ، ثــم تــم تــصنيف تلــك اإلجابــات إل

 :مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

 ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة= (طول الفئة 

 )٣ (ومن ثم تم الوصول إلى التصنيف التالي في الجدول رقم  
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 ) ٣ (جدول رقم 

 توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
 مدى المتوسطات الوصف
 ٥٫٠٠ – ٤٫٢١ أفعل دائماً
 ٤٫٢٠ – ٣٫٤١ أفعل عادة
 ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ ياناًأفعل أح

 ٢٫٦٠ – ١٫٨١ نادراً ما أفعل
 ١٫٨٠ – ١٫٠٠ ال أفعل هذا

 :ولتحديد درجة الممارسة اعتمد الباحث على المعيار التالي
 .ة درجة  يدل على أن  الممارسة ضعيف)٢٬٥(أقل من  -

 . درجة يدل على أن الممارسة متوسطة)٣٬٧٥( - )٢٬٥( من -

 .لى أن الممارسة عالية درجة يدل ع)٣٬٧٥( أكثر من -

 :صدق األداة
للتأكــد مــن مــدى صــدق أداة الدراســة تــم اســتخدام معــامالت بيرســون لقيــاس مــدى      

 ولقيـاس  ) ٤ (ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للجانب المنتمية إليه  كمـا فـي الجـدول رقـم                 

س مـدى    كمـا تـم قيـا      )٥ (مدى ارتباط فقرات األداة بالدرجة الكلية كمـا فـي  الجـدول رقـم              

 حيـث تبـين     ) ٦  (كما في الجـدول  رقـم        (ارتباط جوانب األداة الثالثة بالدرجة الكلية لألداة        

 ودال إحـصائيا  ألداة الدراسـة، ممـا يـدل علـى صـدقها                يمن الجميع وجود معامل ارتباط قو     

 .ومناسبتها للتطبيق

 ) ٤ (جدول رقم 

 نتمية إليهمعامالت ارتباط بنود األداة بالدرجة الكلية للبعد الم
معامل  م البعد

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 االرتباط
٠٫٤٧٢٢ ١١ @@٠٫٥٦٨١ ٦ @@٠٫٤٦٥٩ ١@@ 
٠٫٦٦٧٤ ١٢ @@٠٫٥٤٨٢ ٧ @@٠٫٦٢١٤ ٢@@ 
٠٫٦٤٥٢ ١٣ @@٠٫٤٤٤٧ ٨ @@٠٫٤٩٦٧ ٣@@ 
٠٫٥٧١٣ ١٤ @@٠٫٥٥٣٨ ٩ @@٠٫٥٤٩٤ ٤@@ 

استراتيجيات القراءة 
 الكلية

٠٫٣٣٨٨ ١٠ @@٠٫٥٠٣٢ ٥@@   
استراتيجيات حل  @@٠٫٦٤٩٣ ٢١ @@٠٫٦٢٥٦ ١٨ @@٠٫٤٦١٦ ١٥

 @@٠٫٦٦٢١ ٢٢ @@٠٫٦٩٤٢ ١٩ @@٠٫٥٨٠٥ ١٦ المشكلة
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معامل  م البعد
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
 االرتباط

٠٫٥١٠٠ ٢٣ @@٠٫٥٦٦٤ ٢٠ @@٠٫٦٣٩٨ ١٧@@ 
٠٫٥١٣٥ ٣٤ @@٠٫٣٦٨٣ ٢٩ @@٠٫٤٩٨٤ ٢٤@@ 
٠٫٥٣٢٠ ٣٥ @@٠٫٦٢٧١ ٣٠ @@٠٫٥٨٠٨ ٢٥@@ 
٠٫٧٠٩٩ ٣٦ @@٠٫٦٨٢٩ ٣١ @@٠٫٦٥٤٣ ٢٦@@ 
٠٫٥١٢٥ ٣٢ @@٠٫٥٩١٧ ٢٧@@   

استراتيجيات القراءة 
 الخاصة

٠٫٦٤٥٠ ٣٣ @@٠٫٧١٨٣ ٢٨@@   

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 ) ٥ (جدول رقم 

 معامالت ارتباط بنود األداة بالدرجة الكلية
معامل  م

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 معامل االرتباط م االرتباط

٠٫٥٨٥٩ ٢٨ @@٠٫٥٢٨٧ ١٩ @@٠٫٣٣٥١ ١٠ @@٠٫٥٠٧٧ ١@@ 
٠٫٣٢٤٨ ٢٩ @@٠٫٣٨٩٨ ٢٠ @@٠٫٣٨٨٢ ١١ @@٠٫٦٢٤٩ ٢@ 
٠٫٥١٣٩ ٣٠ @@٠٫٤٩٢٤ ٢١ @@٠٫٦٨٦٤ ١٢ @@٠٫٤١٩١ ٣@@ 
٠٫٦٥١٥ ٣١ @@٠٫٤٨٨٥ ٢٢ @@٠٫٦١١٤ ١٣ @@٠٫٦٠٨٠ ٤@@ 
٠٫٥١٠٠ ٣٢ @@٠٫٥٧٩٠ ٢٣ @@٠٫٤٧٩٤ ١٤ @@٠٫٤٤٤٤ ٥@@ 
٠٫٥٧٩٣ ٣٣ @@٠٫٤٣٤٥ ٢٤ @@٠٫٣٨٥٣ ١٥ @@٠٫٤٣١٣ ٦@@ 
٠٫٥٧٤٠ ٣٤ @@٠٫٤٩١٥ ٢٥ @@٠٫٦١٢٠ ١٦ @@٠٫٤١١١ ٧@@ 
٠٫٥٠٧٣ ٣٥ @@٠٫٦١٦٨ ٢٦ @@٠٫٥١٨٩ ١٧ @@٠٫٤٠٣٦ ٨@@ 
٠٫٦٠٣٥ ٣٦ @@٠٫٥٦٣١ ٢٧ @@٠٫٥٤٤٢ ١٨ @@٠٫٤٤٧٠ ٩@@ 

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

 ) ٦ (جدول رقم 

 معامالت ارتباط أبعاد األداة بالدرجة الكلية

 معامل االرتباط البعد

 @@٠٫٨٧٩٠ استراتيجيات القراءة الكلية

 @@٠٫٨٣٣١ استراتيجيات حل المشكلة

 @@٠٫٩٠٣٧ استراتيجيات القراءة الخاصة

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 



 

 
١٩٢

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

 :ثبات األداة
للتأكد من الثبـات  قـام الباحـث باسـتخراج معامـل ثبـات ألفـا كرونبـاخ ألداة الدراسـة                     

 حيــث تبــين أن معــامالت االتــساق الــداخلي ألداة     ) ٧(ومجاالتهــا  كمــا فــي  الجــدول رقــم     

 وهـــذه المعـــامالت مقبولـــة ومناســـبة لتطبيـــق أداة  )٠٬٩٣ - ٠٬٨٢(الدراســـة تراوحـــت بـــين  

 .الدراسة

 ) ٧ (رقم جدول 

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة

 البعد
معامل ثبات ألفا  عدد البنود

 كرونباخ

 ٠٫٨٤ ١٤ استراتيجيات القراءة الكلية

 ٠٫٨٢ ٩ استراتيجيات حل المشكلة

 استراتيجيات القراءة الخاصة
 ٠٫٨٧ ١٣ 

 ٠٫٩٣ ٣٦ الثبات الكلي

 :المعالجات اإلحصائية
 لحـساب النـسب   ) spss(انات تم معالجتها بواسطة البرنامج اإلحصائي بعد جمع البي

المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التبـاين األحـادي للكـشف            

عن الفروق في المتوسـطات الحـسابية واسـتخدام اختبـار شـيفيه لتحديـد مـصدر الفـروق                   

س مـدى صـدق أداة الدراسـة ومعـامالت          إضافة إلى اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون لقيـا           

 .الفا كرونباخ للتعرف على مدى ثباتها

 :إجابة أسئلة الدراسة: رابعاً
ــو  - ــسؤال األول وهـ ــن الـ ــة عـ ــة     :  لإلجابـ ــة الثانويـ ــالب المرحلـ ــة طـ ــة ممارسـ ــا درجـ  مـ

 الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الكلية؟

 ) ٨( إلى الجدول رقم يمكن النظر



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٩٣

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد

 ) ٨ (جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً

 إلجابات عينة الدراسة عن درجة ممارستهم الستراتيجيات القراءة الكلية

 )اإلستراتيجية(العبارة  م
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 ٣٣ ٥٢ ١٤١ ١٠٥ ١٣٠ت

١ 

أفكر فيما لدي من 
معرفة حول النص، 

لتساعدني على 
 .فهم ما أقرأ

%٧٫٢ ١١٫٣ ٣٠٫٦ ٢٢٫٨ ٢٨٫٢ 
١ ١٫٢١ ٣٫٥٤ 

يوجد لدي هدف  ٢ ٣٥ ٦٤ ١٣٣ ٨٣ ١٥٣ت
 ٧٫٥ ١٣٫٧ ٢٨٫٤ ١٧٫٧ ٣٢٫٧% .عندما أقرأ

١ ١٫٢٨ ٣٫٥٤ 

 ٥٨ ٧٣ ١٠٧ ٩٩ ١٢٢ت

٨ 

عندما ال أصل إلى 
الفكرة الرئيسة 

للنص أحاول 
التخمين حول ما 

 .قرأت

%١٢٫٦ ١٥٫٩ ٢٣٫٣ ٢١٫٦ ٢٦٫٦ 
٣ ١٫٣٥ ٣٫٣٤ 

 ٦٩ ٨١ ٩١ ٩٢ ١٣٠ت

٣ 

استخدم الجداول، 
واألشكال، والصور 
بداخل النص، لتزيد 
 .من فهمي له

%١٤٫٩ ١٧٫٥ ١٩٫٧ ١٩٫٩ ٢٨٫١ 
٤ ١٫٤٢ ٣٫٢٩ 

 ٧٥ ٦١ ١٠٨ ٩٤ ١٢٥ت

٦ 

أفكر حول ما إذا 
كان محتوى النص 

يالئم هدفي من 
 .قراءته

%١٦٫٢ ١٣٫٢ ٢٣٫٣ ٢٠٫٣ ٢٧٫٠ 
٤ ١٫٤١ ٣٫٢٩ 

 ١٠١ ٦٠ ٧٦ ٧٤ ١٥٨ت

١٠ 

أستخدم األلوان 
والمساعدات 
: الطبيعية مثل

الخطوط المائلة 
والبنط الثقيل عند 

كتابة بعض 
المفاهيم لتحديد 

وتمييز المعلومات 
 الرئيسة بداخل

 .النص

%٢١٫٥ ١٢٫٨ ١٦٫٢ ١٥٫٨ ٣٣٫٧ 
٦ ١٫٥٦ ٣٫٢٧ 

 ٧٨ ٦٨ ١٠٤ ٩٨ ١١١ت
٥ 

أستعرض النص 
بشكل عام لرؤية 
 ١٧٫٠ ١٤٫٨ ٢٢٫٧ ٢١٫٤ ٢٤٫٢%ما يدور حوله قبل 

٧ ١٫٤٠ ٣٫٢١ 



 

 
١٩٤

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د
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 .قراءته
 ٧٨ ٨٠ ١١٢ ٩١ ٩٧ت

٧ 

أستخدم تلميحات 
السياق، حتى 

تساعدني على فهم 
 .ما أقرأ

%١٧٫٠ ١٧٫٥ ٢٤٫٥ ١٩٫٩ ٢١٫٢ 
٨ ١٫٣٨ ٣٫١١ 

 ٦٢ ١١٦ ١١٨ ٧٧ ٨٧ت

٤ 

أراجع، وأقيم 
تخميناتي حول 

النص، ما إذا كانت 
 .صحيحة، أم خاطئة

%١٣٫٥ ٢٥٫٢ ٢٥٫٧ ١٦٫٧ ١٨٫٩ 
٩ ١٫٣١ ٣٫٠٢ 

 ١٠٨ ٧٥ ٩٠ ٧٨ ١١١ت

٩ 

أحدد ما يجب أن 
يقرا مباشرة، وما 

يجب أن يهمل 
 .بداخل النص

%٢٣٫٤ ١٦٫٢ ١٩٫٥ ١٦٫٩ ٢٤٫٠ 
٩ ١٫٤٩ ٣٫٠٢ 

 ١٠٢ ١٢٣ ١١٨ ٥٤ ٧٠ت
١٢ 

بعد قراءة النص 
أقيم المعلومات 
 ٢١٫٨ ٢٦٫٣ ٢٥٫٣ ١١٫٦ ١٥٫٠% .الموجودة بداخله

١١ ١٫٣٣ ٢٫٧٢ 

 ١٣٣ ١٠٠ ٩٢ ٧٩ ٦٢ت

١٤ 

أثناء قراءة النص 
أتحرك لألمام 

وللخلف بداخله 
إليجاد العالقات بين 

 .األفكار

%٢٨٫٥ ٢١٫٥ ١٩٫٧ ١٧٫٠ ١٣٫٣ 
١٢ ١٫٣٩ ٢٫٦٥ 

 ١١٤ ١١٧ ١٠٦ ٧٦ ٤٩ت
١٣ 

أحلل النص لمعرفة 
أجزائه والعالقات 
 ٢٤٫٧ ٢٥٫٣ ٢٢٫٩ ١٦٫٥ ١٠٫٦% .القائمة بينها

١٣ ١٫٣٠ ٢٫٦٣ 

 ١٨٧ ٨٦ ٧٧ ٤٣ ٧٣ت

١١ 

أقوم بمسح النص 
أوال قبل قراءته 

لمالحظة خصائصه، 
الطول : مثل

والتنظيم، والعناوين 
سة، والفرعية الرئي

 .له

%٤٠٫١ ١٨٫٥ ١٦٫٥ ٩٫٢ ١٥٫٧ 
١٤ ١٫٤٧ ٢٫٤٢ 

 ٣٫٠٧ العام للبعد@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٩٥

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد

 أن المعدل العام لممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة ) ٨(يتضح من الجدول رقم  
  وهذا يعني أن طالب ٥ من ٣٫٠٧ الكلية  بلغ  الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة     

المرحلة الثانوية  يمارسـون هـذه االسـتراتيجيات  بدرجـة متوسـطة فـي حـين يالحـظ  قلـة                       
 )٢٫٤٢ - ٣٫٥٤   (١٫١٢المدى بين أقـل التقـديرات وأعالهـا لكـل إسـتراتيجية حيـث بلـغ المـدى          

راتيجيات بـشكل عـام     وهذا يعني أن نسبة ممارسـة طـالب المرحلـة الثانويـة لهـذه االسـت               
 .متقاربة

 فإنــه مــستوى الممارســة عــال   ٣٫٧٥وقــد حــددت الدراســة أنــه إذا زاد المتوســط عــن    
فلذلك يتضح من الجدول بأنه ال يوجد أي إسـتراتيجية مـن  اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة          
الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة فــي مجــال القــراءة الكليــة يمارســها طــالب المرحلــة الثانويــة 
بمـــستوى عـــال، كمـــا يتـــضح مـــن الجـــدول بـــأن معظـــم االســـتراتيجيات يمارســـها طـــالب   

ــصلت      ــث حــ ــستوى متوســــط حيــ ــة بمــ ــة الثانويــ ــوع   )١٣(المرحلــ ــن مجمــ ــتراتيجية مــ  إســ
االستراتيجيات الخاصة بهذا المجال على مـستوى متوسـط إذ تـراوح معـدل ممارسـتها مـا             

  ، كمــا يلحــظ مــن الجــدول أن هنــاك إســتراتيجية واحــدة فقــط وهــي   ٣٫٥٤  إلــى ٢٫٦٣بــين   
الطول والتنظـيم، والعنـاوين   : أقوم بمسح النص أوال قبل قراءته لمالحظة خصائصه، مثل       (

 مما يعني أن ممارسة طالب المرحلـة الثانويـة لهـا         ٢٫٤٢ حصلت على    )الرئيسة، والفرعية له  
 .ضعيفة

التنـــازلي الســـتراتيجيات هـــذا المجـــال فـــيالحظ أن هنـــاك       أمـــا عنـــد النظـــر للترتيـــب    
أفكــر فيمــا لــدي مــن معرفــة حــول (إســتراتيجية :  إســتراتيجيتان احتلتــا الترتيــب األول همــا

 .)يوجد لدي هدف عندما أقرأ(وإستراتيجية ) النص، لتساعدني على فهم ما أقرأ
الــنص لمعرفــة أحلــل (أمــا آخــر إســتراتيجيتين مــن حيــث الترتيــب فهمــا إســتراتيجية   

 التــي احتلــت الترتيــب مــا قبــل األخيــر وتليهــا إســتراتيجية  )أجزائــه والعالقــات القائمــة بينهــا
الطول والتنظـيم، والعنـاوين   : أقوم بمسح النص أوال قبل قراءته لمالحظة خصائصه، مثل       (

 .  التي احتلت الترتيب األخير)الرئيسة، والفرعية له

 درجــــة ممارســــة طــــالب المرحلــــة الثانويــــة  مــــا:لإلجابــــة عــــن الــــسؤال الثــــاني وهــــو
 الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال حل المشكلة؟

 ) ٩(يمكن النظر إلى الجدول رقم 



 

 
١٩٦

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

 ) ٩ (جدول رقم 
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً

 م الستراتيجيات حل المشكلةإلجابات عينة الدراسة عن درجة ممارسته

 )اإلستراتيجية(العبارة  م

ئماً
ل دا

فع
أ

دة 
عا

ل 
فع
أ

ياناً 
أح

ل 
فع
أ

عل 
 أف
ً ما
درا
نا

 

هذا
ل 
فع
ال أ

ط  
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ب 
رتي
الت

 

 ٣٩ ٥١ ٥٩ ٩٦ ٢٢٢ت

٢١ 

عندما افقد التركيز 
أثناء قراءة جزء من 
النص أحاول العودة 
إلى المسار الصحيح 

بإعادة قراءة هذا 
 .الجزء

%٨٫٤ ١٠٫٩ ١٢٫٦ ٢٠٫٦ ٤٧٫٥ 
١ ١٫٣٣ ٣٫٨٨ 

 ٣٥ ٤٩ ٧١ ٩٨ ٢١٧ت
٢٢ 

عندما يصبح النص 
صعبا أعيد قراءته 
 ٧٫٤ ١٠٫٤ ١٥٫١ ٢٠٫٩ ٤٦٫٢% .حتى يزداد فهمي له

١ ١٫٣٠ ٣٫٨٨ 

 ٤٢ ٥٥ ٧٨ ٩٥ ١٩٣ت

١٩ 

عندما يصبح النص 
صعبا أخصص 

انتباها قويا تجاه ما 
 .اقرأ

%٩٫١ ١١٫٩ ١٦٫٨ ٢٠٫٥ ٤١٫٧ 
٣ ١٫٣٥ ٣٫٧٤ 

 ٤٨ ٦٠ ٨٨ ٨٤ ١٨٨ت
١٥ 

أغير من سرعتي في 
قراءة النص طبقا 

 ١٠٫٣ ١٢٫٨ ١٨٫٨ ١٧٫٩ ٤٠٫٢% .لصعوبته
٤ ١٫٣٨ ٣٫٦٥ 

 ٣١ ٦٦ ١٠٨ ١٠٢ ١٦١ت

١٧ 

أقرأ النص ببطء 
وباهتمام حتى 

أتأكد من فهم ما 
 .أقرأ

%٦٫٦ ١٤٫١ ٢٣٫١ ٢١٫٨ ٣٤٫٤ 
٥ ١٫٢٧ ٣٫٦٣ 

 ٤٢ ٧٣ ٩٠ ١٢٣ ١٤٠ت

١٨ 

أحاول تصور 
المعلومات أو 

األفكار بداخل 
النص لتساعدني 
 .على تذكر ما قرأت

%٩٫٠ ١٥٫٦ ١٩٫٢ ٢٦٫٣ ٢٩٫٩ 
٦ ١٫٣٠ ٣٫٥٣ 

 ٤٩ ٧٧ ١٠٤ ١٠٥ ١٣٣ت

٢٠ 

أحاول التخمين 
حول معنى 

الكلمات والمفاهيم 
والجمل غير 

المعروفة بداخل 
 .النص

%١٠٫٥ ١٦٫٥ ٢٢٫٢ ٢٢٫٤ ٢٨٫٤ 
٧ ١٫٣٣ ٣٫٤٢ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٩٧

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد
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 ٧٢ ٦٦ ١٠٤ ٩٠ ١٣٢ت

١٦ 

أتوقف من وقت 
آلخر بداخل النص 

حتى أفكر فيما 
 .قرأت

%١٥٫٥ ١٤٫٢ ٢٢٫٤ ١٩٫٤ ٢٨٫٤ 
٨ ١٫٤٢ ٣٫٣١ 

 ٨١ ٨٢ ١١٥ ١٠١ ٩١ت

٢٣ 

بعد قراءة النص 
أحدد األجزاء التي 

تمثل مصدر صعوبة 
 .بداخله للتفكير بها

%١٧٫٢ ١٧٫٤ ٢٤٫٥ ٢١٫٥ ١٩٫٤ 
٩ ١٫٣٦ ٣٫٠٨ 

 ٣٫٥٧ العام للبعد@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

 أن المعدل العام لممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفة         )٩ (يتضح من الجدول رقم     

ــالقراءة األكاديميــة فــي مجــال حــل المــشكلة  بلــغ         وهــذا يعنــي أن  ٥ مــن ٣٫٥٧الخاصــة ب

 الثانوية  يمارسون هذه االستراتيجيات  بدرجة متوسطة فـي حـين يالحـظ                طالب المرحلة 

 - ٣٫٨٨   (٠٫٨قلة المـدى بـين أقـل التقـديرات وأعالهـا لكـل إسـتراتيجية حيـث بلـغ المـدى                   

 وهذا يعني أن نسبة ممارسة طالب المرحلة الثانويـة لهـذه االسـتراتيجيات بـشكل      )٣٫٠٨

 .عام متقاربة

ــه إ    فــإن مــستوى الممارســة عــال   ٣٫٧٥ذا زاد المتوســط عــن  وقــد حــددت الدراســة أن

فلــذلك يتــضح مــن الجــدول بأنــه يوجــد إســتراتيجيتان مــن  اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة   

الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة فــي مجــال حــل المــشكلة يمارســها طــالب المرحلــة الثانويــة 

 جـزء مـن الـنص أحـاول     عندما افقـد التركيـز أثنـاء قـراءة    (بمستوى عال وهما إستراتيجية  

عنـدما يـصبح الـنص      ( وإسـتراتيجية    )العودة إلـى المـسار الـصحيح بإعـادة قـراءة هـذا الجـزء              

 ) .صعبا أعيد قراءته حتى يزداد فهمي له
كما يتضح من الجدول السابق بأن معظم االسـتراتيجيات يمارسـها طـالب المرحلـة                

جمــوع االســتراتيجيات  اســتراتيجيات مــن م)٧(الثانويــة بمــستوى متوســط حيــث حــصلت 



 

 
١٩٨

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

 اســتراتيجيات علــى مــستوى متوســط إذ تــراوح معــدل    )٩(الخاصــة بهــذا المجــال وعــددها   
   .٣٫٧٤ إلى ٣٫٠٨الممارسة ما بين   

ويالحــظ  مــن الجــدول أيــضا أن آخــر إســتراتيجية مــن حيــث الترتيــب هــي إســتراتيجية   
التـي احتلـت    ) فكيـر بهـا   بعد قراءة النص أحدد األجزاء التي تمثل مصدر صعوبة بداخله للت          (

الترتيب األخير  بفارق كبير عن اإلستراتيجية التي قبلها حيث إن اإلستراتيجية التي قبلها       
حـصلت علـى   ) أتوقف مـن وقـت آلخـر بـداخل الـنص حتـى أفكـر فيمـا قـرأت                (بالترتيب وهي   

  .٣٫٣١متوسط قدره  

لثانويـــة   مـــا درجـــة ممارســـة طـــالب المرحلـــة ا    :لإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثالـــث وهـــو    
 الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الخاصة؟

 )١٠(يمكن النظر إلى الجدول رقم 

 ) ١٠ (جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً

  الخاصةإلجابات عينة الدراسة عن درجة ممارستهم الستراتيجيات القراءة

 )اإلستراتيجية(العبارة  م
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 ٦١ ٥٥ ٧٠ ٩٩ ١٧٩ت

٣٢ 

أضع خطا أو دائرة 
على المعلومات 

الهامة بداخل النص 
لتساعدني على 

 .تذكرها

%١٣٫١ ١١٫٩ ١٥٫١ ٢١٫٣ ٣٨٫٦ 
١ ١٫٤٣ ٣٫٦٠ 

 ٥٩ ٧٩ ١٠٩ ١٠٠ ١١١ت

٢٧ 

أقوم بمراجعة 
فهمي للنص عندما 

أواجه معلومات 
 .متناقضة بداخله

%١٢٫٩ ١٧٫٢ ٢٣٫٨ ٢١٫٨ ٢٤٫٢ 
٢ ١٫٣٤ ٣٫٢٧ 

 ٧٠ ٧١ ١١٩ ١١٣ ٩٣ت

٣٤ 

تتغير طريقة 
تفكيري في النص 

عندما انتقل من 
قراءة جزء مألوف 
إلى قراءة جزء غير 

 مألوف

%١٥٫٠ ١٥٫٢ ٢٥٫٥ ٢٤٫٢ ٢٠٫٠ 
٣ ١٫٣٣ ٣٫١٩ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ١٩٩

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد

 )اإلستراتيجية(العبارة  م
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 ١٠٥ ٦٦ ٨٣ ٩٨ ١١٥ت

٢٩ 

عندما يصبح النص 
صعبا أقوم بقراءته 

بصوت عال 
ليساعدني على 
 .فهم ما أقرأ

%٢٢٫٥ ١٤٫١ ١٧٫٨ ٢١٫٠ ٢٤٫٦ 
٤ ١٫٤٩ ٣٫١١ 

 ٩١ ٨٢ ٩٦ ٩٤ ١٠٢ت

٢٨ 

بعد قراءة النص 
أقوم بتلخيصه 

للتفكير في 
المعلومات الهامة 
 .المتضمنة بداخله

%١٩٫٦ ١٧٫٦ ٢٠٫٦ ٢٠٫٢ ٢١٫٩ 
٥ ١٫٤٣ ٣٫٠٧ 

 ١٠٦ ٨٣ ٨٦ ٧٤ ١٢١ت

٣٥ 

بعد قراءة النص 
أقوم بحذف 

المعلومات غير 
الضرورية الموجودة 

 .بداخله

%٢٢٫٦ ١٧٫٧ ١٨٫٣ ١٥٫٧ ٢٥٫٧ 
٦ ١٫٥١ ٣٫٠٤ 

 ٨٦ ٨٧ ١١٦ ٨٨ ٨٤ت

٢٦ 

أعيد صياغة أفكار 
النص في كلمات 

من عندي حتى 
 افهم جيدا ما تم

 .قراءته

%١٨٫٧ ١٨٫٩ ٢٥٫٢ ١٩٫١ ١٨٫٢ 
٧ ١٫٣٦ ٢٫٩٩ 

 ٨١ ١١٢ ١١٤ ٧٣ ٨٨ت

٣١ 

أثناء قراءة النص 
اطرح األسئلة التي 
ارغب في اإلجابة 

عنها لتعزز من 
 .فهمي للنص

%١٧٫٣ ٢٣٫٩ ٢٤٫٤ ١٥٫٦ ١٨٫٨ 
٨ ١٫٣٦ ٢٫٩٥ 

 ١١٦ ٨٢ ٨٩ ٩٦ ٨٧ت

٣٦ 

بعد قراءة أجزاء 
مختلفة من النص 

أسئلة بهدف أطرح 
إيجاد تكامل بين 

 .أجزائه

%٢٤٫٧ ١٧٫٤ ١٨٫٩ ٢٠٫٤ ١٨٫٥ 
٩ ١٫٤٥ ٢٫٩١ 

 ١٣٠ ١١٨ ٨٢ ٦٢ ٧٨ت

٢٤ 

أناقش ما قرأت مع 
زمالئي لمراجعة 
وفحص فهمي 

 .للنص
%٢٧٫٧ ٢٥٫١ ١٧٫٤ ١٣٫٢ ١٦٫٦ 

١٠ ١٫٤٣ ٢٫٦٦ 

 ١٥٠ ١١٨ ٨٣ ٥٧ ٥٨ت

٢٥ 

أسجل مالحظاتي 
أثناء القراءة 

على لتساعدني 
 .فهم ما قرأت

%٣٢٫٢ ٢٥٫٣ ١٧٫٨ ١٢٫٢ ١٢٫٤ 
١١ ١٫٣٧ ٢٫٤٧ 



 

 
٢٠٠

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د
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 ١٤٩ ١٠٨ ١٠٥ ٥٨ ٤٧ت

٣٣ 

بعد قراءة النص 
أقوم بتمثيل 
العالقات بين 

المفاهيم المتضمنة 
بداخله في شكل 

 )بصري(تخطيطي 

%٣١٫٩ ٢٣٫١ ٢٢٫٥ ١٢٫٤ ١٠٫١ 
١٢ ١٫٣٢ ٢٫٤٦ 

 ٢١٨ ٩٨ ٧٠ ٣٧ ٤٤ت

٣٠ 

استخدم النصوص 
: اإلضافية مثل

الكتب اإلضافية 
والمراجع العلمية 

لتساعدني على 
فهم النص األصلي 

 .المقروء

%٤٦٫٧ ٢١٫٠ ١٥٫٠ ٧٫٩ ٩٫٤ 
١٣ ١٫٣٣ ٢٫١٢ 

 ٢٫٩١ العام للبعد@ المتوسط

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

ــم    ــدول رقـ ــن الجـ ــضح مـ ــتر  ) ١٠(يتـ ــة اسـ ــام لممارسـ ــدل العـ ــا وراء  أن المعـ اتيجيات مـ

  وهـذا يعنـي   ٥ مـن  ٢٫٩١المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية في مجال القراءة الخاصة  بلغ    

أن طالب المرحلة الثانوية  يمارسون هذه االستراتيجيات  بدرجة متوسطة أيضا فـي حـين            

   ١٫٤٨يالحظ  اتساع المدى بين أقل التقديرات وأعالها لكل إسـتراتيجية حيـث بلـغ المـدى                  

 وهذا يعني أن نـسبة ممارسـة طـالب المرحلـة الثانويـة لهـذه االسـتراتيجيات         )٢٫١٢ - ٣٫٦٠(

 فإنـه  ٣٫٧٥بشكل عـام متباعـدة نوعـا مـا، وقـد حـددت الدراسـة أنـه أذا زاد المتوسـط عـن              

مـــستوى الممارســـة عـــال فلـــذلك يتـــضح مـــن الجـــدول بأنـــه ال يوجـــد أي إســـتراتيجية مـــن      

ة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة فــي مجــال القــراءة الخاصــة    اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــ 

  .يمارسها طالب المرحلة الثانوية بمستوى عال

 كما يتضح من الجدول السابق بأن معظم االستراتيجيات يمارسـها طـالب المرحلـة              

 اسـتراتيجيات مـن مجمـوع االسـتراتيجيات         )١٠(الثانوية بمـستوى متوسـط حيـث حـصلت          



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٠١

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد

 اســتراتيجيات علــى مــستوى متوســط إذ تــراوح معــدل  )١٣(وعــددها الخاصــة بهــذا المجــال 

  .٣٫٦٠ إلى ٢٫٦٦الممارسة ما بين   

ويالحظ من الجدول أن هنـاك ثـالث اسـتراتيجيات يمارسـها الطـالب بدرجـة ضـعيفة                  

  .٢٫٥٠حيث قل متوسط ممارستها عن 

ــي          ــث الترتيـــب هـ ــن حيـ ــتراتيجية مـ ــر إسـ ــسابق أن آخـ ــدول الـ ــن الجـ ــظ  مـ ــا يالحـ كمـ

ــت ــافية مثـــل  (راتيجية إسـ ــتخدم النـــصوص اإلضـ ــة   : اسـ ــافية والمراجـــع العلميـ الكتـــب اإلضـ

التي احتلت الترتيـب األخيـر  بفـارق كبيـر عـن          ) لتساعدني على فهم النص األصلي المقروء     

بعــد قــراءة  : (اإلســتراتيجية التــي قبلهــا حيــث إن اإلســتراتيجية التــي قبلهــا بالترتيــب وهــي    

 )ن المفــاهيم المتــضمنة بداخلــه فــي شــكل تخطيطــي      الــنص أقــوم بتمثيــل العالقــات بــي    

  .٢٫٤٦حصلت على متوسط قدره  

 ) ١١ (جدول رقم 

 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لدرجة ممارسة

 أفراد العينة الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراء األكاديمية

 األبعاد
@ المتوسط
 الترتيب الحسابي

 ٢ ٣٫٠٧ لقراءة الكليةاستراتيجيات ا

 ١ ٣٫٥٧ استراتيجيات حل المشكلة

 ٣ ٢٫٩١ استراتيجيات القراءة الخاصة

 ٣٫١٤ لممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفةالدرجة الكلية 

  درجات٥المتوسط من @ 

 أن جميـــع المجــاالت الثالثـــة تقــع فـــي نطــاق المـــستوى    )١١(يتــضح مــن  الجـــدول رقــم    

  أي أن ممارســة الطــالب لكــل هــذه االســتراتيجيات  ٣٫٧٥ إلــى ٢٫٥٠المتوســط وهــو مــا بــين

جــاء فــي مــستوى متوســط كمــا يظهــر أيــضا فــي المعــدل العــام للدرجــة الكليــة لممارســة   



 

 
٢٠٢

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصـة بـالقراءة األكاديميـة أي  أن معـدل ممارسـتها أيـضا          

 ٣٫١٤جاء بمستوى متوسط حيث جاء المعدل العام لها 

ه النتيجة بشكل عام تتفق مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات التـي أشـارت      وهذ

إلــى قــصور فــي تعلــيم القــراءة وتعلمهــا وإلــى  ضــعف عــام فــي اســتخدام االســتراتيجيات      

ــالقراءة مثــل دراســة جــاب اهللا      ــد   )١٩٩٧(المتنوعــة الخاصــة ب ــد الحمي  )٢٠٠٠(  ودراســة عب

 )٢٠٠٨( ودراسة عبد الوهاب )٢٠٠٤(  ودراسة راشد )٢٠٠٣(ودراسة فهمي 

وهذه النتيجة تحتاج إلى معرفة أسبابها فقد يكون من أسبابها عدم قيام المعلمـين              

ــا توجيــــه وتــــدريب الطــــالب علــــى ممارســــة هــــذه      بمهــــامهم التعليميــــة التــــي مــــن أهمهــ

االســتراتيجيات،  وربمــا يعــود ذلــك إلــى قــصور الكتــب الدراســية وعــدم تــضمينها تــدريبات   

ارسة هذه االستراتيجيات، وربمـا يعـود ذلـك أيـضا إلـى قلـة تـدريب الطـالب علـى                   كافية لمم 

ــداد     ــشير الحـــ ــا يـــ ــذاتي كمـــ ــتعلم الـــ ــذه    )٢٠١٣(الـــ ــة هـــ ــى ممارســـ ــساعدهم علـــ ــذي يـــ  الـــ

االستراتيجيات، ألنهم بهذه الحالة يعتمدون على أنفـسهم فـي اسـتيعاب المقـروء، وهـذا             

 .لقائيما يمكنهم على ممارسة هذه االستراتيجيات بشكل ت

 أن أعلى المجاالت في الممارسة بـشكل عـام هـو مجـال        )١١(كما يوضح الجدول رقم     

ــطه     ــث جـــاء متوسـ ــشكلة حيـ ــل المـ ــن ٣٫٥٧ حـ ــى أن معظـــم     )٥(  مـ ــود إلـ ــل هـــذا يعـ  ولعـ

اســتراتيجيات هــذا المجــال تمــارس عنــد محاولــة اســتيعاب المقــروء أمــا بإعــادة قراءتــه أو  

  وجاء في الترتيب األخير      ٣٫٠٧ءة الكلية بمتوسط    القراءة ببطء واهتمام يليه مجال القرا     

   ولعــل ســبب حــصول مجــال القــراءة الخاصــة علــى  ٢٫٩١مجــال القــراءة الخاصــة بمتوســط 

الترتيــب الخيــر يعـــود إلــى أن معظــم اســـتراتيجياته تركــز علــى اســـتخدام مــصادر أخـــرى        

مــع تــوفير ومعينــات متعــددة الســتيعاب المقــروء وهــذا يحتــاج إلــى تنظــيم للوقــت والجهــد   

  )nash  2010(مصادر التعلم المختلفة، إضافة إلى الحاجـة إلـى التـدريب المكثـف كمـا أشـار      

 .وهذا ربما ال يتوفر عند معظم الطالب
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ممارســة طــالب  درجــةهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي   :  الــسؤال الرابــع-

تعـــزى  األكاديميـــةالمرحلـــة الثانويـــة الســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الخاصـــة بـــالقراءة 

  ؟)القسم(: الختالف متغير

 :)١٢(يمكن النظر إلى الجدول رقم 

 )  ١٢  (جدول رقم 

 لداللة الفروق في درجة ممارسة أفراد العينة) ت(اختبار 

 باختالف القسم الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية
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 التعليق

استراتيجيات  ٠٫٦٩ ٢٫٩١ ١١٨ أدبي
 ٠٫٧٠ ٣٫١٣ ٣٥٣ علمي القراءة الكلية

دالة عند  ٠٫٠٠٤ ٢٫٨٨
 ٠٫٠١مستوى 

استراتيجيات حل  ٠٫٨٣ ٣٫٣٠ ١١٨ أدبي
 ٠٫٧٩ ٣٫٦٦ ٣٥٣ علمي المشكلة

دالة عند  ٠٫٠٠٠ ٤٫١٥
 ٠٫٠١مستوى 

استراتيجيات  ٠٫٨٣ ٢٫٧٧ ١١٨ أدبي
 ٠٫٧٧ ٢٫٩٦ ٣٥٣ علمي اءة الخاصةالقر

دالة عند  ٠٫٠٢٣ ٢٫٢٩
 ٠٫٠٥مستوى 

الدرجة الكلية  ٠٫٦٦ ٢٫٩٦ ١١٨ أدبي
لممارسة 

استراتيجيات ما وراء 
 المعرفة

 ٠٫٦٤ ٣٫٢٠ ٣٥٣ علمي
دالة عند  ٠٫٠٠٠ ٣٫٥٤

 ٠٫٠١مستوى 

:  فأقـل فـي مجـاالت      ٠٫٠٥ مـستوى    دالـة عنـد   ) ت( أن قـيم     ) ١٢ (يتضح من الجـدول رقـم       
اســتراتيجيات القــراءة الكليــة ، اســـتراتيجيات حــل المــشكلة ، اســتراتيجيات القـــراءة       (

، وكذلك في الدرجة الكلية لممارسة الستراتيجيات ما وراء المعرفـة، ممـا يـشير            )الخاصة
فــي درجــة ممارســتهم   أفــراد عينــة الدراســة   إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين      

ستراتيجيات الخاصـة بـالقراءة األكاديميـة تعـود الخـتالف القـسم، وكانـت جميـع تلـك                 لال
ــي        ــالب القـــسم العلمـ ــة طـ ــة ممارسـ ــي أن درجـ ــا يعنـ ــي؛ ممـ ــصالح القـــسم العلمـ ــروق لـ الفـ
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 ذلــك يعـود إلــى اســتخدام  ا أكثــر مـن زمالئهــم طـالب القــسم األدبــي وربمـ   تلالسـتراتيجيا 
ســاليب البحــث وتنظــيم المعلومــات التــي     الطــالب الــذين يدرســون فــي القــسم العلمــي أل     

يــستخدمونها فــي المــسائل والتطبيقــات العلميــة المطلوبــة مــنهم  ولعــل اســتخدامهم          
لذلك أدى إلـى ممارسـتهم لتلـك االسـتراتيجيات،  وهـذه النتيجـة تتوافـق مـع نتـائج دراسـة              

علمـي   التي توصلت إلى تفوق الطالب الـذين يدرسـون فـي القـسم ال              )١٩٩٥(عقلة والصمادي   
علـــى اقـــرأنهم الـــذين يدرســـون فـــي القـــسم األدبـــي فـــي ممارســـة اســـتراتيجيات مـــا وراء   

 .المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية
 التــي توصــلت إلــى تفــوق طــالب القــسم   )٢٠٠٩(كمــا تتفــق مــع دراســة العبــد الكــريم   

م العلمي على اقرأنهم في القسم األدبي في اسـتخدام االسـتراتيجيات المعرفيـة فـي تعلـ                
 .اللغة 

ممارسـة طـالب    درجـة هل توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي       :  السؤال الخامس  -
تعـــزى  المرحلـــة الثانويـــة الســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الخاصـــة بـــالقراءة األكاديميـــة

  ؟)التقدير(التحصيل الدراسي : الختالف متغير
 :)١٣(يمكن النظر إلى الجدول رقم 

 )  ١٣  (جدول رقم 
 لداللة الفروق في درجة ممارسة أفراد) ف(تحليل التباين األحادي اختبار 

 باختالف التقدير العينة الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

 مصدر التباين البعد
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مستوى 
 التعليق الداللة

بين 
استراتيجيات  ٢٫٠٤ ٤ ٨٫١٨ المجموعات

داخل  يةالقراءة الكل
 ٠٫٤٨ ٤٤٥ ٢١٤٫٥٨ المجموعات

٠٫٠٠٢ ٤٫٢٤ 

دالة 
عند 

مستوى 
٠٫٠١ 

بين 
استراتيجيات  ٢٫٤٥ ٤ ٩٫٨١ المجموعات

داخل  حل المشكلة
 ٠٫٦٥ ٤٤٥ ٢٩٠٫٧٨ المجموعات

٠٫٠٠٥ ٣٫٧٥ 

دالة 
عند 

مستوى 
٠٫٠١ 

استراتيجيات 
 القراءة الخاصة

بين 
غير  ٠٫٣٢٣ ١٫١٧ ٠٫٧٤ ٤ ٢٫٩٦ المجموعات

 دالة
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مستوى 
 التعليق الداللة

داخل 
 ٠٫٦٣ ٤٤٥ ٢٨١٫٦٠ المجموعات

بين 
الدرجة الكلية  ١٫٣٦ ٤ ٥٫٤٥ المجموعات

لممارسة 
استراتيجيات ما 
 وراء المعرفة

داخل 
 ٠٫٤٢ ٤٤٥ ١٨٦٫٥٢ المجموعات

٠٫٠١٢ ٣٫٢٥ 

دالة 
عند 

مستوى 
٠٫٠١ 

اسـتراتيجيات القـراءة    : (ة فـي مجـال    غير دال ) ف( أن قيم    ) ١٣ (يتضح من الجدول رقم     

فـي  أفـراد عينـة الدراسـة    ، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين            )الخاصة

درجـــة ممارســـتهم الســـتراتيجيات القـــراءة الخاصـــة تعـــود الخـــتالف مـــستوى التحـــصيل    

  .)التقدير(

ــة عنــد مــستوى  ) ف( أن قــيم )  ١٣(كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم     :  مجــالي فــي٠٫٠١دال

، وربمـا ذلـك يعـود علـى أن          )استراتيجيات القـراءة الكليـة ، اسـتراتيجيات حـل المـشكلة           (

معظم االستراتجيات الخاصة بهذين المجـالين تـساعد الطالـب علـى الفهـم واالسـتيعاب                 

للمــواد العلميــة المكتوبــة، وهــذا بــدوره يــسهم فــي زيــادة التحــصيل الدراســي ويظهــر فــي      

  فــــي الدرجــــة الكليــــة لممارســــة    ٠٫٠١ دالــــة عنــــد مــــستوى   )ف(الجــــدول أيــــضا أن قــــيم   

اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة، ممــا يــشير إلــى وجــود فــروق  

فـي درجـة ممارسـتهم لتلـك االسـتراتيجيات        أفـراد عينـة الدراسـة       ذات داللة إحصائية بين     

  . )التقدير( الخاصة بالقراءة األكاديمية تعود الختالف مستوى التحصيل

 :)  ١٤ (وباستخدام اختبار شيفيه للكشف عن مصدر تلك الفروق جدول رقم 
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 ) ١٤ (جدول رقم 

 اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في درجة ممارسة أفراد

 باختالف التقدير العينة الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

 التقدير البعد
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الفرق  ضعيف

 لصالح

 ممتاز @ @ @   ٣٫١٧ ممتاز
جيد 
 جيد جدا @     ٣٫٠٧ جدا

 جيد @     ٢٫٩٨ جيد
       ٢٫٧٠ مقبول

استراتيجيات 
القراءة الكلية 

@@ 

       ١٫٧٥ ضعيف
 ممتاز   @   ٣٫٦٧ ممتاز
جيد 
       ٣٫٦٤ جدا

       ٣٫٣٤ جيد
       ٣٫٣٨ مقبول

استراتيجيات 
 حل المشكلة

       ٢٫٦١ ضعيف
 ممتاز @  @   ٣٫٢٠ ممتاز
جيد 
 جيد جدا @     ٣٫١٩ جدا

       ٣٫٠٢ جيد
       ٢٫٨٩ مقبول

الدرجة الكلية 
لممارسة 

استراتيجيات ما 
 @@وراء المعرفة

       ٢٫١٣ ضعيف

  ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى @ 

ــار أقــل فــرق دال    @@  للكــشف عــن مــصدر الفــروق لعــدم    ) LSD(تــم اســتخدام اختب

 تمكن اختبار شيفيه من الكشف عنها

 : على النحو التالي٠٫٠٥ وجود فروق دالة عند مستوى ) ١٤ (يتضح من الجدول رقم 

توجد فروق دالة في درجـة ممارسـة اسـتراتيجيات القـراءة الكليـة بـين الطـالب                   -١-١

، وبـــين الطـــالب الحاصـــلين علـــى تقـــدير )جيـــد، مقبـــول، ضـــعيف(ديرات الحاصـــلين علـــى تقـــ

 ).ممتاز(، وذلك لصالح الطالب الحاصلين على تقدير )ممتاز(
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توجد فروق دالة في درجة ممارسة استراتيجيات القراءة الكلية بـين الطـالب         -٢-١

، )جيـد جـدا  (، وبين الطالب الحاصلين على تقـدير    )ضعيف(الحاصلين على تقدير    

 ).جيد جدا(لك لصالح الطالب الحاصلين على تقدير وذ

توجد فروق دالة في درجة ممارسة استراتيجيات القراءة الكلية بـين الطـالب         -٣-١

، )جيــد(، وبــين الطــالب الحاصــلين علــى تقــدير    )ضــعيف(الحاصــلين علــى تقــدير   

 ).جيد(وذلك لصالح الطالب الحاصلين على تقدير 

ارسة استراتيجيات حل المشكلة بـين الطـالب       توجد فروق دالة في درجة مم      -٢

، وذلـك  )ممتـاز (، وبين الطالب الحاصلين على تقدير       )جيد(الحاصلين على تقدير    

 ).ممتاز(لصالح الطالب الحاصلين على تقدير 

توجد فروق دالة في الدرجـة الكليـة لممارسـة اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة                -١-٣

، وبـين الطـالب الحاصـلين       )جيـد، ضـعيف   (بين الطالب الحاصـلين علـى تقـديرات         

 ).ممتاز(، وذلك لصالح الطالب الحاصلين على تقدير )ممتاز(على تقدير 

توجد فروق دالة في الدرجـة الكليـة لممارسـة اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة                -٢-٣

، وبين الطالب الحاصلين علـى تقـدير   )ضعيف(بين الطالب الحاصلين على تقدير     

 ).جيد جدا( لصالح الطالب الحاصلين على تقدير ، وذلك)جيد جدا(

وباستعراض ما سبق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الطالب الحاصـلين             

على تقديرات أعلى ممن هم دونهم في التقدير، وهذا يدل على أن ممارسـة اسـتراتيجيات              

التحـصيل ، وقلـة   القراءة الكلية واستراتيجيات حل المشكلة لها عالقة بارتفـاع مـستوى    

ممارســـتها يـــؤدي إلـــى انخفـــاض التحـــصيل، وهـــذا يتوافـــق مـــع نتـــائج كثيـــر مـــن البحـــوث     

 مــن أن الطــالب الــذين  )١٩٩٥(والدراســات وذلــك مــا أشــارت إلــى دراســة عقلــة والــصمادي    

يكون لـديهم وعـي باسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة بـالقراءة يكـون اسـتيعابهم                   

 م الذي يقل وعيهم بهذه االستراتيجياتللمقروء أكثر من أقرانه



 

 
٢٠٨

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

 مـن  )٢٠٠٣( ومـا ذكـره بهلـول    )(serran 2002( ونتائج الدراسة الحالية تؤكد ما ذكـره  

وجود عالقـة موجبـة بـين وعـي الطـالب باسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة بـالقراءة                      

طردية بين   من وجود عالقة     )٢٠٠٤(وبين التحصيل الدراسي كما تؤكد ما ذكره مصطفى           

وعــي طــالب الــصف الثالــث الثــانوي باســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة وبــين 

 تحصيلهم الدراسي

 التـي أشـارت إلـى وجـود عالقـة      )٢٠٠٧(وتتفق هذه النتيجة أيضا مع نتـائج دراسـة نـصر        

ــين اســتخدام اســتراتيجيا   ــة ب ــين التحــصيل،      تطردي  مــا وراء المعرفــة فــي تعلــم اللغــة وب

 التــي )٢٠١٣( ودراســة الحــداد  )Gibson  2009( ودراســة )٢٠٠٩(راســة العبــد الكــريم   ود

أشــارت إلــى وجــود عالقــة موجبــة بــين ممارســة اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تعلــم  

 .اللغة وبين التحصيل

ومع ذلك فإن نتائج الدراسة الحالية ال تجزم بالحكم بالسببية ألحـد المتغيـرين علـى                

ون ارتفاع تحصيل الطالب يؤدي لممارسة هذه االسـتراتيجيات ، وقـد يكـون     اآلخر فقد يك  

 .ممارسة هذه االستراتيجيات بشكل مرتفع يؤدي إلى زيادة التحصيل

 :التوصيات
 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات التالية

ــالقراءة األكا     - ديميــة فــي   ضــرورة تــضمين اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة ب

 .برامج إعداد معلمي اللغة العربية

 . إعادة النظر في أهداف تعليم القراءة وأساليب تعليمها في المرحلة الثانوية-

 إدراج تعلــيم اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الخاصــة بـــالقراءة األكاديميـــة ضـــمن   -

 .أهداف تعليم اللغة العربية لطالب التعليم العام

احة الفرص للطالب لممارسة استراتيجيات ما وراء المعرفـة   حث المعلمين على إت -

 .الخاصة بالقراءة األكاديمية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٠٩

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد

 تفعيــل الــتعلم الــذاتي وحــث الطــالب علــى االطــالع علــى الكتــب والمــصادر العلميــة    -

 .المتنوعة

 تدريب الطالب علـى التقيـيم الـذاتي المـستمر ألنفـسهم لمعرفـة مـدى ممارسـتهم                   -

 .معرفة الخاصة بالقراءة األكاديميةالستراتيجيات ما وراء ال

 تكثيف مهمات التعلم التـي تقـدم للطـالب والمبنيـة علـى الـتعلم البنـائي لمناسـبتها                    -

 .الستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

 تكثيف الـدورات التدريبيـة الخاصـة بتعلـيم اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة الخاصـة                   -

 .ديميةبالقراءة األكا

ــالقراءة       - ــة بـ ــة الخاصـ ــا وراء المعرفـ ــتراتيجيات مـ ــى اسـ ــرف علـ ــة للتعـ ــراء دراسـ  إجـ

 .األكاديمية التي يمارسها طالب المرحلة الجامعية

 إجراء دراسة لمعرفة دور المعلمين في تدريب الطالـب علـى اسـتراتيجيات مـا وراء                 -

 .المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

عالقة استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصـة بـالقراءة          إجراء دراسة للكشف عن      -

 .األكاديمية بعدد من العوامل مثل التحصيل الدراسي والدافعية ومهارات التفكير

 لمعرفة فاعلية بعض المتغيرات في تنمية اسـتراتيجيات مـا           ة إجراء دراسة تجريبي   -

 .اتوراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية لدى الطالب والطالب

 تحليل محتوى كتب اللغة العربية للتعرف على مدى تنميتها الستراتيجيات ما وراء           -

 .المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية

@     @     @ 

 

 



 

 
٢١٠

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

 المراجع العربية
فاعلية إستراتيجية ما وراء المعرفة في تنميـة عمليـات الكتابـة لـدى          : )م٢٠٠٤(. ــــــــ أبو سكينة، نادية علي      

مجلـــة القـــراءة والمعرفـــة، الجمعيـــة المـــصرية للقـــراءة والمعرفـــة، العـــدد  . الـــب معلـــم اللغـــة العربيـــةالط

 .الخامس والثالثون

فاعليــة اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة بعــض     : )م٢٠١٢(.  األحمــدي،  مــريم محمــد -

المجلــة . ات المرحلــة المتوســطةمهــارات القــراءة اإلبداعيــة وأثــر علــى التفكيــر فــوق المعرفــي لــدى طالبــ  

 .الدولية لألبحاث التربوية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الثاني و الثالثون

ــراهيم أحمــد    ـــ بهلــول،  إب اتجاهــات حديثــة فــي اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تعلــيم        : )م٢٠٠٣(. ـــــــ

 .قراءة والمعرفة، العدد الثالثونمجلة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لل. القراءة

ــد الــرحمن    - ــي،  خليــل عب مــستوى أداء خريجــي التعلــيم الثــانوي فــي المملكــة العربيــة        : )م٢٠١٣(.  الحرب

مجلــة رســالة التربيــة وعلــم الــنفس ، الجمعيــة . الــسعودية فــي القــدرات والمهــارات المعرفيــة األساســية

 . ادي واألربعونالسعودية للعلوم التربوية والنفسية، العدد الح

أثـــر إســـتراتيجية قائمـــة علـــى مـــا وراء المعرفـــة فـــي تحـــسين    : )م٢٠١٣(.  الحـــداد،  عبـــد الكـــريم ســـليم -

مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة البحرين ، . االستيعاب القرائي لدى طالب الصف الثامن األساسي  

 .المجلد الرابع، العدد الثالث 

تنمية بعـض مهـارات الفهـم القرائـي لـدى طـالب الـصف الثـاني الثـانوي           : )م١٩٩٧(. ـــــــ جاب اهللا ،  علي سعد      

مجلة كلية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، بحوث مؤتمر تربية الغد فـي العـالم العربـي،                   . العام

 .الجزء الثاني

ـــ  راشــد،  حنــان مــصطفى  المعرفــة فــي تنميــة مهــارات  أثــر اســتخدام اســتراتيجيات مــا وراء   : )م٢٠٠٤(. ــــــ

القـــراءة وتنميـــة " المـــؤتمر العلمـــي الرابـــع . الفهـــم القرائـــي لـــدى طالبـــات الـــصف األول اإلعـــدادي األزهـــري

 . م،  المجلد األول ٢٠٠٤ يوليو ٨ -٧التفكير، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، 

األردن، عمــان، دار المــسيرة للنــشر . اســتراتيجيات فهــم المقــروء  : )م٢٠١٠(.  عبــد البــاري، مــاهر شــعبان -

 .والتوزيع



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢١١

  هـ١٤٣٦ني رجب  الثاالعدد

فاعلية استراتيجيات معرفية معينـة فـي تنميـة المهـارات            : )م٢٠٠٠(. ــــــــ عبد الحميد،  عبد الحميد عبد اهللا       

مجلــة القــراءة والمعرفــة، الجمعيــة المــصرية    . العليــا للفهــم فــي القــراءة لــدى طلبــة الــصف األول الثــانوي    

 . العدد الثانيللقراءة والمعرفة،

اســتراتيجيات الفهــم القرائــي لــدى طــالب الجامعــة وعالقتهــا  : )م٢٠٠٣(. ـــــــــ عبــد الــرحمن، هــدى مــصطفى 

ــة  ــاتهم القرائيـ ــي الثالـــث  . باهتمامـ ــؤتمر العلمـ ــراءة    " المـ ــصرية للقـ ــة المـ ــاء اإلنـــسان، الجمعيـ ــراءة وبنـ القـ

 . م،  المجلد األول ٢٠٠٣ يوليو ١٠ -٩والمعرفة، 

فعاليــة نمــوذج مقتــرح قــائم علــى اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي  : )م١٩٩٥(. يم، ريــم أحمــدعبــد العظــ

رســالة دكتــوراه غيــر . تنميــة مهــارات القــراءة للدراســة والقــراءة اإلبداعيــة لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة  

 .منشورة، كلية اآلداب والعلوم التربوية، العدد الرابع والثالثون

ـــ العبــد الكــ  اســتراتيجيات تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة لــدى طــالب المرحلــة     : )م٢٠٠٩(. ريم، راشــد حــسين  ــــــ

ــالة التربيـــة وعلـــم الـــنفس ، الجمعيـــة الـــسعودية للعلـــوم التربويـــة     . الثانويـــة بمدينـــة الريـــاض  مجلـــة رسـ

 . والنفسية، العدد الثاني والثالثون

يب علـى اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي مواقـف       أثـر التـدر   : )م٢٠٠٨(. ـــــ عبد الوهاب، عبد الناصر أنـيس     

مجلــة . تعاونيـة فـي تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي لـدى التالميـذ ذوي صـعوبات الـتعلم بالمرحلـة االبتدائيـة            

 .القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد الواحد والثمانون

 خــرائط التفكيــر قــي تنميــة التحــصيل ومهــارات مــا وراء       فاعليــة : )م٢٠٠٨(. ــــــ عــصفور، إيمــان حــسنين   

مجلـة دراسـات فـي المنـاهج وطـرق التـدريس،            . المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي في مـادة المنطـق            

 .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد المائة واثنان وثالثون

ـــ عطيــة، محــسن علــي  األردن،عمــان، دار . المعرفــة فــي فهــم المقــروء اســتراتيجيات مــا وراء   : )م٢٠٠٠(. ـــ

 .المناهج للنشر والتوزيع

فعاليـة بعـض اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي تنميـة             : )م٢٠٠٣(. ـــــــ عوض، فايزة السيد ، محمد سعيد        

. يـة الفهم القرائي وإنتاج األسئلة والوعي بما وراء المعرفة في النصوص األدبية لـدى طـالب المرحلـة الثانو                  



 

 
٢١٢

استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة األكاديمية 
 لدى طالب المرحلة الثانوية

 محمد بن شديد البشري. د

م،  ٢٠٠٣ يوليـو    ١٠ -٩القراءة وبناء اإلنسان، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة،        " المؤتمر العلمي الثالث    

 . المجلد األول 

القـاهرة، ايتـراك    . االتجاهـات الحديثـة فـي تعلـيم القـراءة وتنميـة ميولهـا              : )م٢٠٠٤(. ــــ عوض، فايزة السيد     

 .للنشر والتوزيع

ـــ فهمــي،  إحــس فاعليــة اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة مهــارات    : )م٢٠٠٣(. ان عبــد الــرحمنـــــــ

مجلــة القــراءة والمعرفــة، الجمعيــة المــصرية للقــراءة   . القــراءة الناقــدة لــدى طالبــات الــصف األول الثــانوي  

 .والمعرفة، العدد الثالث والعشرون
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 المالحق
 بسم اهللا الرحمن  الرحيم

 

 .... أخي الطالب 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته         وبعد

لباحــــث بــــإجراء دراســــة لمعرفــــة مــــدى ممارســــة طــــالب المرحلــــة الثانويــــة  يقــــوم ا

القــراءة الخاصــة بالدراســة (الســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة الخاصــة بــالقراءة األكاديميــة  

 .ت وبين يديك قائمة بهذه االستراتيجيا)مثل قراءة الكتب والمراجع الدراسية 

 الــذي )٥ أو ٤ أو ٣ أو ٢ أو ١(رقم  آمــل منــك بعــد قــراءة كــل عبــارة وضــع دائــرة حــول الــ 

 :يشير إلى الدرجة التي تنفذ بها هذه العبارة أثناء قراءة النص، وكل رقم يشير إلى ما يلي

 . يشير إلى أنك ال تفعل هذه العبارة أثناء قراءة النص)١( 

 . يشير إلى أنك تفعل هذه العبارة نادرا أثناء قراءة النص)٢(

 . ذه العبارة أحيانا أثناء قراءة النص يشير إلى أنك  تفعل ه)٣(

 . يشير إلى أنك تفعل هذه العبارة عادة أثناء قراءة النص)٤(

 . يشير إلى أنك تفعل هذه العبارة دائما أثناء قراءة النص)٥(

ال حــظ أنــه ال توجــد إجابــة صــحيحة وأخــرى خاطئــة ، ولكــن تأكــد مــن أن اإلجابــة التــي  

 .ن إجابتك لن تستخدم إال في مجال البحث العلميتختار تنطبق عليك تماما، وتأكد أ

 .وبورك فيك ، وسدد اهللا خطاك

 

                                                                                               الباحث

 محمد بن شديد البشري.   د                                                                                  
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  علمي)   (  أدبي                                                                     )    (:            القسم 

  مقبول    )  ( جيد    )  ( جيد جدا    ) ( ممتاز    )   ( :   الماضيي الفصل الدراسيفالتقدير 

  ضعيف)  ( 

 قائمة استراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة: أوال
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 استراتيجيات القراءة الكلية : أوال

أفكر فيما لدي من معرفة حول النص، لتساعدني على  ١
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .فهم ما أقرأ

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .يوجد لدي هدف عندما أقرأ ٢

استخدم الجداول، واألشكال، والصور بداخل النص،  ٣
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .لتزيد من فهمي له

ا كانت أراجع، وأقيم تخميناتي حول النص، ما إذ ٤
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .صحيحة، أم خاطئة

أستعرض النص بشكل عام لرؤية ما يدور حوله قبل  ٥
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .قراءته

أفكر حول ما إذا كان محتوى النص يالئم هدفي من  ٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .قراءته

أستخدم تلميحات السياق، حتى تساعدني على فهم  ٧
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .ما أقرأ

 الرئيسة للنص أحاول عندما ال أصل إلى الفكرة ٨
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .التخمين حول ما قرأت

احدد ما يجب أن يقرا مباشرة، وما يجب أن يهمل  ٩
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .بداخل النص

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١: أستخدم األلوان والمساعدات الطبيعية مثل ١٠
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الخطوط المائلة والبنط الثقيل عند كتابة بعض 
المفاهيم لتحديد وتمييز المعلومات الرئيسة بداخل 

 .نصال

أقوم بمسح النص أوال قبل قراءته لمالحظة خصائصه،  ١١
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .الطول والتنظيم، والعناوين الرئيسة، والفرعية له: مثل

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .بعد قراءة النص أقيم المعلومات الموجودة بداخله ١٢
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .أحلل النص لمعرفة أجزائه والعالقات القائمة بينها ١٣

أثناء قراءة النص أتحرك لألمام وللخلف بداخله إليجاد  ١٤
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .العالقات بين األفكار

    استراتيجيات حل المشكلة: ثانيا
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .أغير من سرعتي في قراءة النص طبقا لصعوبته ١٥

أتوقف من وقت آلخر بداخل النص حتى أفكر فيما  ١٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .قرأت

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .باهتمام حتى أتأكد من فهم ما أقرأأقرأ النص ببطء و ١٧

أحاول تصور المعلومات أو األفكار بداخل النص  ١٨
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .لتساعدني على تذكر ما قرأت

عندما يصبح النص صعبا أخصص انتباها قويا تجاه ما  ١٩
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .اقرأ

أحاول التخمين حول معنى الكلمات والمفاهيم  ٢٠
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .وفة بداخل النصوالجمل غير المعر

عندما افقد التركيز أثناء قراءة جزء من النص أحاول  ٢١
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .العودة إلى المسار الصحيح بإعادة قراءة هذا الجزء

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .عندما يصبح النص صعبا أعيد قراءته حتى يزداد فهمي له ٢٢

 بعد قراءة النص أحدد األجزاء التي تمثل مصدر صعوبة ٢٣
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .بداخله للتفكير بها

 استراتيجيات القراءة الخاصة : ثالثا

أناقش ما قرأت مع زمالئي لمراجعة وفحص فهمي  ٢٤
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .للنص

أسجل مالحظاتي أثناء القراءة لتساعدني على فهم  ٢٥
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .ما قرأت

أعيد صياغة أفكار النص في كلمات من عندي حتى  ٢٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ . تم قراءتهافهم جيدا ما

أقوم بمراجعة فهمي للنص عندما أواجه معلومات  ٢٧
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .متناقضة بداخله
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بعد قراءة النص أقوم بتلخيصه للتفكير في المعلومات  ٢٨
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .الهامة المتضمنة بداخله

عندما يصبح النص صعبا أقوم بقراءته بصوت عال  ٢٩
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .ليساعدني على فهم ما أقرأ

٣٠ 
الكتب اإلضافية : استخدم النصوص اإلضافية مثل

والمراجع العلمية لتساعدني على فهم النص األصلي 
 .المقروء

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

أثناء قراءة النص اطرح األسئلة التي ارغب في اإلجابة  ٣١
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .عنها لتعزز من فهمي للنص

خل النص أضع خطا أو دائرة على المعلومات الهامة بدا ٣٢
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .لتساعدني على تذكرها

بعد قراءة  النص أقوم بتمثيل العالقات بين المفاهيم  ٣٣
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ )بصري(المتضمنة بداخله في شكل تخطيطي 

تتغير طريقة تفكيري في النص عندما انتقل من قراءة  ٣٤
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .جزء مألوف إلى قراءة جزء غير مألوف

أقوم بحذف المعلومات غير الضرورية بعد قراءة النص  ٣٥
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .الموجودة بداخله

بعد قراءة أجزاء مختلفة من النص أطرح أسئلة  ٣٦
 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ .بهدف إيجاد تكامل بين أجزائه
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Abstract: 

This study aimed to identify strategies beyond the knowledge of academic 

reading among secondary school students and the correlation with the student’s 

study branch (Scientific or literary),  and the academic  achievement ( Score) 

variables. 

The study was conducted on a sample of (471) students  randomly chosen 

from third secondary class, studying in several secondary schools controlled by 

ten educational supervision offices distributed in the city of Riyadh . 

To achieve the results of the study, descriptive survey method was used, and 

the instrument of the study was designed which is a questionnaire that included a 

gradual scale to measure the extent to which students were practicing  using 

these strategies. 

The questionnaire consisted of (36) strategies distributed over three domains: 

whole reading domain, problem solving domain, and private reading domain. 

After verifying the reliability and validity of the instrument, it was applied to 

the sample of the study and then the data were statistically manipulated. 

The study showed statistically significant differences at the level of  ( 0.01 )  

between the averages of the sample of the study, attributing the division in favor 

of the scientific  branch students , while the study also showed statistically 

significant differences at the level of (0.05) between the averages of the sample 

of the study attributed to academic achievement (grade) in favor of  the students 

having higher grades . 
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أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب والمعلومات الطلبة واتجاهات  
 محمد بن سعود اإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإلمامبجامعة 

 وعالقته ببعض المتغيرات )Blackboard ( بالك بورداإللكتروني
 
 عبد الرحمن بن عبد العزيز السدحان. د
  جامعة شقراء-ية التربية كل
 
 
 

 :ملخص البحث 
 فــي كليــة علــوم   أعــضاء هيئــة التــدريس  الطلبــة والكــشف عــن اتجاهــات   تهــدف هــذه الدراســة إلــى     

بـالك  الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سـعود نحـو اسـتخدام نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي         

 المـنهج  الباحـث  اسـتخدم معي ، ولتحقيـق هـذا الهـدف    فـي التعلـيم والتـدريس الجـا     )  Blackboard( بـورد 

طالبـا وطالبـةً تـم    ) ٥٣٣( وتكونت عينة الدراسة مـن   ، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة،الوصفي

من مجتمع الدراسـة الكلـي ، وبلغـت عينـة أعـضاء هيئـة التـدريس        ) %٢٠(بنسبة تقارب اختيارهم عشوائياً    

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن المتوســط العــام   .  مــن مجتمــع الدراســة  ) %٦٥(عــضواً وهــو مــا يمثــل  ) ٧٢(

التجاهـــات طلبـــة كليـــة علـــوم الحاســـب والمعلومـــات بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية نحـــو      

ام إدارة التعلم اإللكتروني يشير إلى االتجاه االيجابي ألفراد العينة من الطلبـة نحـو نظـام إدارة                استخدام نظ 

، وكـذلك الحـال بالنـسبة التجاهـات أعـضاء هيئـة التـدريس         )٣٬٤٦(حيـث بلـغ المقيـاس     الـتعلم اإللكترونـي  

تعمــيم هــذه : همهــا وتوصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصــيات أ  ) . ٣٫٦١(جــاءت إيجابيــة بنــسبة قــدرها  

 وتوفير التدريب المستمر والمكثـف للطلبـة وأعـضاء هيئـة التـدريس            ،التجربة على  جميع الكليات بالجامعة     

  ).  (Blackboardعلى استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد 
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 :المقدمة
وأصـبح التطـور    ،   لقد شهد القرن الحـالي كثيـراً مـن الثـورات المعرفيـة والتكنولوجيـة              

وال يمكــن ألي مجتمــع مــن المجتمعــات أن  ،  التكنولــوجي ســمة مــن ســمات عالمنــا اليــوم  

حيــث أصــبحت  ،  يتــوانى عــن مالحقــة هــذا التطــور التكنولــوجي فــي جميــع ميــادين الحيــاة     

واحدة مـن أهـم اللبنـات     ،  تصاالت في غضون فترة زمنية قصيرة     تكنولوجيا المعلومات واال  

واتجهـــت معظـــم الـــدول لتوظيـــف تطبيقاتهـــا فـــي كافـــة   ، األساســـية للمجتمـــع الحـــديث

ومن بينها بالضرورة مجـال التعلـيم الـذي شـأنه شـأن أي نـشاط إنـساني يتطـور              ،    المجاالت

ه العــالم مــن تقــدم ملحــوظ فــي  وتقنياتــه مــؤثراً ومتــأثراً بمــا يــشهد  ، فــي أهدافــه ومــضمونه

 .مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ــور     ــذا التطـ ــاً لهـ ــي نتاجـ ــيم اإللكترونـ ــأتي التعلـ ــات   حيـــث  ،   ويـ ــم التطبيقـ ــن أهـ ــد مـ يعـ

 علـى مـا تـوفره هـذه التكنولوجيـا           يقوم أساسـاً  و،    لتكنولوجيا االتصاالت في مجال التعليم    

. ه فـي انتـشاره وتطـوير      والتـي كانـت سـبباً     ،    نـت من أدوات متمثلة في الحاسب اآللي واإلنتر      

وقــد اتجهـــت معظـــم مؤســسات التعلـــيم العـــالي فــي العـــالم إلـــى االعتمــاد علـــى التعلـــيم     

فقــد اهتمــت اهتمامــاً . كونــه يعتبــر مــن األســاليب الحديثــة فــي مجــال التعلــيم  ، اإللكترونــي

ي رفــع كفــاءة األفــراد ولفاعليتهــا وكفاءتهــا فــ،  كبيــراً بهــذه التقنيــة لجــدواها االقتــصادية 

 يتجـاوز  التعلـيم اإللكترونـي  حجم صناعة " حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن  . وتأهيلهم

 وتــــشير التوقعــــات إلــــى أن هــــذا الــــرقم ، مليــــار دوالر علــــى الــــصعيد العــــالمي) ٥٦٫٢(مبلــــغ 

م ســوف تكــون نــصف الفــصول  ٢٠١٩وأنــه بحلــول عــام  ، م٢٠١٥سيتــضاعف بحلــول عــام 

 نظامــا إلدارة ٢٠أفــضل  ، ٢٠١٤.القايــد" .(الجامعيــة قائمــة علــى أســاس التعلــيم اإللكترونــي   

 . )LMS ، http://www.new-educ.com/top-20-lmsالتعلم 

  ذلـك أن مجتمــع المعرفـة الــذي تنــشده المجتمعـات يتطلــب الــسعي نحـو إيجــاد بيئــة     

والمالئمــة مــع متطلبــات العــصر   ،  تعليميــة قــادرة علــى تحقيــق متطلبــات الجــودة الــشاملة   

ل المؤسـسات التعليميـة وخاصـة مؤسـسات     ولن يتم هذا إال من خالل تحوي ،  ومستجداته



 

 
٢٢٨

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

مــن خــالل  ، بعيــدة عــن األســاليب التقليديــة ، التعلــيم العــالي إلــى وســائل إبداعيــة وإنتاجيــة 

ومـساحة أكبـر    ، أساليب جديدة وحديثة في التعليم يتم من خاللهـا إعطـاء فـرص أوسـع         

 يعـد التعلـيم     "حيـث   .  لعضو هيئة التدريس والطالب مـن خـالل تطبيـق التعلـيم اإللكترونـي             

وتكـسب المتعلمـين    ، اإللكتروني من البيئـات التـي تعمـل علـى خلـق بيئـة تعليميـة جديـدة           

حيث يهدف التعلـيم اإللكترونـي      ،  أكثر مما تكسبهم البيئة التقليدية       ،  عديد من الخبرات  

إلى مساعدة المعلم على الوصول إلى خبرات وتجارب علمية يصعب الوصول إليهـا بطـرق               

 ). ١٥ص ، ٢٠٠٤  ، المس". (أخرى 

ــر     ) ٢٠٠٧(  ويؤكــد صــالح   ــة التفكي ــي يــسهم فــي تنمي ــيم اإللكترون ــأن التعل  وإثــراء ، ب

كما يتيح للمتعلمين إمكانية االستمرارية في الوصـول إلـى المنـاهج والمـواد       ،  عملية التعلم 

ــة  ــى المعلومــة فــي الوقــت الــذي          . التعليمي ــزة تمكــن المــتعلم مــن الحــصول عل فهــذه المي

والتعلـيم المـستمر مـدى     ، حيث يتحقق في التعليم اإللكتروني مبدأ التعلم الـذاتي       ،  سبهينا

 .الحياة 

مجموعة المقررات التـي تقـدم مـن خـالل      م اإللكتروني أشمل من مجرديويعد التعل  

يـتم مـن خاللهـا إدارة عمليـة الـتعلم       ويتعدى ذلك إلى العمليـات التـي  ،  اإللكترونية المواقع

، وتــسجيل البيانــات ،  وتتبــع تقــدمهم، بمــا فــي ذلــك تــسجيل دخــول الطــالب   ، بكاملهــا

نظـم   م اإللكتروني بشكل رئيس علىيوبذلك يرتكز التعل  .وإعداد التقارير حول أدائهم

ــتعلم  ، حاســوبية إلدارة عمليــات الــتعلم اإللكترونيــة    Learning تعــرف بــنظم إدارة ال

Management System LMS.    مـساعدة فـي إدارة جميـع نـشاطات     لل وهـي بـرامج تـصمم

المركز الوطني للتعلم اإللكترونـي والتعلـيم   (.ا وتقييمه،  وتنفيذها، المؤسسات التعليمية التعلم في

 .)http://jusur.elc.edu.sa/jusur/jusur_advanced.php                       ) .٢٠١٢(عن بُعد 

 المواد المدرس يضع بحيث يميةالتعل للعملية ومعزز كمساند تعمل "   فهي أنظمة

 اًغرفـ  هنـاك  أن كمـا  ، النظـام  موقـع  فـي  ومـصادر  امتحانـات  و محاضـرات  مـن  التعليميـة 

 اإللكترونيــة الخــدمات مــن وغيرهــا (ePortfolios)  وحافظــة ألعمــال الطلبــة للنقــاش
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 تخـزين  فـي  تـساعد  بـرامج  هـي  الـتعلم  إدارة أنظمـة  أن أي. الدراسـية  للمـادة  المدعمـة 

.  الـتعلم  عمليـة  إدارة تـسهل  أنهـا  كمـا ،  تهـا دارإو إلكترونيـاً  الدراسـية  مقـررات ال محتوى

 :يلي ما البرامج تلك خصائص ومن

 .الدراسية المقرراتوتقديم  نشر -

 .أنشطتهم ومتابعة ، الطالب سجالت إدارة -

  .خاصة حوارية منتديات طريق عن والمدرسين الطالب بين التواصل إمكانية -

 .ييمهاوتق االمتحانات نشر -

 المنتـديات (: مثل األدوات من مجموعة أنها على األنظمة هذه إلى النظر يمكن كما

 )وغيرهـا  الطلبـة  ومعلومـات  التعليمـي  المحتـوى (:  مثـل والمعلومات )وغيرها االمتحانات و

 ).٦-٥ص ، ٢٠٠٨، الخليفة  (."محدد دراسي منهج سياق لخدمة توظف التي

. مـن أهـم حلـول التعلـيم اإللكترونـي      ) LMS(لكتروني    وتعتبر أنظمة إدارة التعليم اإل    

واستخدمت معظم الجامعـات حـول العـالم         ،  ووسيلة يعتمد عليها في التدريس الجامعي     

ــيم اإللكترونــي ســواء مفتوحــة المــصدر مثــل     أو ،  )Moodle  ،Dokeos(: أنظمــة إلدارة التعل

ــ ) . Blackboard ، Atutor( :تجاريــــة المــــصدر مثــــل     مــــن %٩٠ات إلــــى أن وتــــشير الدراســ

،  الــشهراني(. الجامعــات األمريكيــة تقــدم برامجهــا عبــر أنظمــة إدارة التعلــيم اإللكترونــي

-http://alshahrani1433.blogspot.com/2012/10/blog .نظـــــــم إدارة الـــــــتعلم،  ٢٠١٢

post.html(. 

وبناءً على المميـزات العديـدة التـي يوفرهـا التعلـيم اإللكترونـي فقـد خطـت المملكـة                      

العربية السعودية خطوة مهمة من أجـل تفعيـل دور التقنيـة فـي التعلـيم وخاصـة التعلـيم                 

حيــث حرصــت وزارة التعلــيم العــالي فــي المملكــة علــى تأســيس نظــام تعليمــي          ، العــالي

لـذا  ،  لتقنيـات الحديثـة فـي مجـال التعلـيم اإللكترونـي       يعتمد على االسـتفادة مـن ا       ،  متكامل

ــتعلُّم اإللكترونــي مــع شــركة   بتوقيــع فقــد قامــت مــؤخراً    - بــالك بــورد  " اتفاقيــة إلدارة ال

Blackboard"   ،                 بهدف توحيد الـسياسات الوطنيـة فـي مجـال الـتعلُّم اإللكترونـي والتعلـيم 
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 وغيــره مــن ،  مــن خــالل هــذا النظــام وضــمان جــودة التعلــيم العــالي فــي المملكــة ، عــن بُعــد

 لــــضمان انطالقــــة جديــــدة للــــتعلُّم ،  وفــــق المعــــايير الوطنيــــة المتبعــــة، األنظمــــة الحديثــــة

 . اإللكتروني ودعم االتجاهات التخصّصية للجامعات

 األنظمــــة مــــن  إلدارة الــــتعلم اإللكترونــــي) (Blackboard  بــــالك بــــورد ويعــــد نظــــام   

ــ فــي المــستخدمة التعليميــة  التعليمــي المحتــوى وضــع يتــيح حيــث  ،العــالم جامعــات ىأرق

 وإيجــاد  ،واحــد آن فــي والفيــديو والــصورة بــالنص  ،التعليميــة المنــصة هــذه علــى اإللكترونــي

 يـوفر   كمـا    ،نقاشـية   وحلقات  االفتراضية  الفصول  خالل  من  والمعلمين  الطلبة  بين  التفاعل

 بــالك بــورد  نظــامكمــا أن .بــاراتواالخت الواجبــات وتــصحيح إلرســال ســهلة آليــات النظــام

)Blackboard(   مــصنف عالميــا مــن منظمــةGartner    م ٢٠١١فــي نظــام المربــع الــذهبي لعــام

 ، ٢٠١٤، صحيفة الجامعـة الـسعودية اإللكترونيـة   (.لكترونيكرائد في أنظمة إدارة التعلم اإل  

ـــورد بالجام      ـــبالك بــ ــام الــ ــاز نظــ ــن امتيــ ــتفادة مــ ــة تبحــــث االســ ــات الحكوميــ ــة الجامعــ عــ

                                    .  )http://jisr.seu.edu.sa/topic.php?id=290 .اإللكترونية

 مــن  "Blackboard - بــالك بــورد " ونظــراً لمــا يمتــاز بــه نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي  

لطــرق التقليديــة فــي التــدريس فــي مؤســسات التعلــيم   ميــزات تــساعد فــي دعــم وتطــوير ا 

فقد قامت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمبادرة بتطبيق هـذا النظـام      ،  العالي

ــى  ــوم الحاســب والمعلومــات  وذلــك فــي   ، كتجربــة أول بــدأت الكليــة فــي   حيــث  ، كليــة عل

،  هــ ١٤٣٣-١٤٣٢امعي   مع مطلع الفصل الدراسي األول من العام الج        هذا النظام استخدام  

 .  وإثرائها والرفع من جودتها  ، وذلك بهدف دعم العملية التعليمية

اتجاهــات  وانطالقــاً مــن كــل هــذه المعطيــات فقــد جــاءت هــذه الدراســة الستقــصاء     

أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة   الطــالب والطالبــات و

بــالك   اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي ومــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية نحــاإل

 . اتببعض المتغيرة ذلك وعالق ، )Blackboard (بورد



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٣١

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 :مشكلة الدراسة
  تؤكـــد االتجاهـــات التربويـــة المعاصـــرة والحديثـــة ضـــرورة مواكبـــة الـــنظم التعليميـــة   

فقــد لــذا . فــضالً عــن متطلبــات المــستقبل المتوقــع حــدوثها،  لمتطلبــات العــصر واحتياجاتــه

 خطة إستراتيجية لتطبيق الـتعلم  بوضعجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    اهتمت  

وفــــي ضــــوء دراســــة الواقــــع  ، اإللكترونــــي فــــي الجامعــــة باســــتخدام المنهجيــــة العلميــــة 

ويـأتي هـذا     ،  عـد لكترونـي والتعلـيم عـن بُ      والتوجهات والتجارب الدولية في مجـال الـتعلم اإل        

 العالمية الجديدة في التعلم والتعليم والتي أكدت على دمج          المشروع كنتيجة للتوجهات  

وكاستجابة لتطلع إدارة ،  التقنية في التعليم مما يتيح للطالب التعلم بطريقة فعالة ومرنة    

" عـد عمـادة التعلـيم عـن بُ      " حيث ترغب الجامعة بعد إنشائها        ،  الجامعة في هذا الخصوص   

 ولعـل   .وات منهجية وبنـاءً علـى أسـس علميـة         لكتروني وفق خط  في التوسع في التعلم اإل    

ــتعلم اإللكترونــي       ــرز هــذه المــشروعات مــشروع تطبيــق نظــام إدارة ال ــورد  مــن أب  بــالك ب

Blackboard) ) في كلية علوم الحاسب والمعلومات. 

  وبالتــالي فــإن البحــث فــي اتجاهــات عــضو هيئــة التــدريس والطالــب نحــو اســتخدام          

وأصـبح بـذلك االهتمـام      ،    ة تطبيقاتـه فـي التعلـيم العـالي        التعليم اإللكتروني أهـم مـن معرفـ       

،  بتهيئة عضو هيئة التدريس والطالـب عـامالً حيويـاً إال أنـه كثيـراً مـا يجـد اإلهمـال واإلغفـال              

بــل حــدث فــي مــرات كثيــرة أن مــشروعاً للتطــوير التعليمــي قــد لقــي الخــذالن لــيس بــسبب  

ــيم  ــصميم أدوات التعلـ ــدم اال   ، رداءة تـ ــسبب عـ ــا بـ ــة    وإنمـ ــات هيئـ ــافي باتجاهـ ــام الكـ هتمـ

ــذه   ــى تنفيـ ــة علـ ــدريس القائمـ ــاهر (. التـ ــابر وظـ ــد   ). ١٩٨٧ ، جـ ــة العبيـ ــرت دراسـ ــث أظهـ حيـ

التـــي هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى واقـــع التعلـــيم اإللكترونـــي فـــي الجامعـــات ) ٢٠١٢(وآخـــرون

) %٦٢(السعودية ومدى تفاعـل أعـضاء هيئـة التـدريس مـع األنظمـة التعليميـة المتاحـة أن                    

ممـن ال   ) %٣٨(مقابـل    ،  ضاء هيئة التدريس يـستخدمون بـرامج التعلـيم اإللكترونـي          من أع 

، ٨(ومن بين المستخدمين لهذه البرامج أتـضح أن عـدداً قلـيالً جـداً      ، يستخدم هذه البرامج 

وقـد أوصـت الدراسـة بـضرورة دراسـة          .منهم يتعامل مع هـذه البـرامج بـشكل فعـال          ) %٨



 

 
٢٣٢

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

ســـاتذة فـــي اإلفـــادة مـــن هـــذه البـــرامج فـــي التـــدريس  األســـباب التـــي تمنـــع مـــن انخـــراط األ

 .   الجامعي

ــا فقــد رأى الباحــث الحاجــة إلــى الكــشف عــن اتجاهــات الطــالب والطالبــات          ومــن هن

وأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن        

 )Blackboard( ك بـورد  بـال  سعود اإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكترونـي          

 .في التعليم والتدريس الجامعي

 :أسئلة الدراسة
 :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن         في   الطلبةما اتجاهات    -١

  "Blackboard  " بالك بورد    سعود اإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني       

 ؟في التعليم الجامعي 

كليـــة علـــوم  فـــي الطلبـــةهـــل هنـــاك فـــروق ذات داللـــه إحـــصائية بـــين اســـتجابات  -٢

الحاسب والمعلومـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية نحـو اسـتخدام نظـام                     

، التخـصص  ،  المـستوى الدراسـي   (  تعـزى لمتغيـرات    )Blackboard(إدارة التعلم اإللكترونـي     

  ؟)الجنس

كلية علوم الحاسب والمعلومـات بجامعـة       ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في        -٣

اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية نحــو اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي بــالك   

    .؟ في التدريس الجامعي )Blackboard(بورد 

يس فــي هــل هنــاك فــروق ذات داللــه إحــصائية بــين اســتجابات أعــضاء هيئــة التــدر   -٤

كليـــة علـــوم الحاســـب والمعلومـــات بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية نحـــو   

تعــــــــزى  )Blackboard(بــــــــالك بــــــــورد اســــــــتخدام نظــــــــام إدارة الــــــــتعلم اإللكترونــــــــي  

  ؟)الخبرة ، الجنس، التخصص ، الدرجة العلمية(لمتغيرات



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٣٣

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 :   أهداف الدراسة
    : هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةسعت   

 فـي كليـة علـوم الحاسـب        أعـضاء هيئـة التـدريس     الطلبـة و  الكشف عـن اتجاهـات       -١

والمعلومــــات بجامعــــة اإلمــــام محمــــد بــــن ســــعود نحــــو اســــتخدام نظــــام إدارة الــــتعلم   

 .  في التعليم والتدريس الجامعي  (Blackboard) بالك بورد اإللكتروني

ــة     -٢ ــأثير متغيـــرات الدراسـ ــيالمـــستوى ال(التعـــرف علـــى مـــدى تـ ، التخـــصص ،  دراسـ

من الطلبة نحو استخدام نظام إدارة التعلم       على استجابات أفراد عينة الدراسة      ) الجنس

    . في التعليم الجامعي ( (Blackboard بالك بورد اإللكتروني

 ، الجـنس ، التخـصص  ،  الدرجـة العلميـة  (التعرف على مدى تـأثير متغيـرات الدراسـة         -٣

 مــن أعــضاء هيئــة التــدريس نحــو اســتخدام عينــة الدراســة علــى اســتجابات أفــراد )الخبــرة

   .  في التدريس الجامعي )Blackboard (بالك بوردنظام إدارة التعلم اإللكتروني 

  :أهمية الدراسة
 : يمكن حصر أهمية هذه الدراسة فيما يلي

 أهميــة موضــوع الدراســة الحاليــة وهــو االتجــاه نحــو اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم     -١

 والــذي تــسعى وزارة التعلــيم العــالي إلــى تعمــيم    ، )Blackboard (بــالك بــورد رونــي      اإللكت

ممــا . لتطــوير أســاليب التــدريس فــي بيئاتهــا التعليميــة   ، اســتخدامه بالجامعــات الــسعودية 

 .يساعد على اتخاذ قرار باستبداله أو تطويره 

سب علــم  حــ– تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن حيــث كونهــا األولــى مــن نوعهــا         -٢

 والتي تتناول اتجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس نحو استخدام نظـام إدارة             –الباحث  

وهـذا بـال شـك يزيـد مـن أهميـة هـذا البحـث؛          ، )(Blackboard  بـالك بـورد  التعلم اإللكتروني  

وذلك لمساعدة صناع القرار والمسؤولين في جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                  

ــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه الدراســة     فــي اتخــاذ القــر  لتعزيــز . ارات المناســبة فــي ضــوء النت

 .والتعامل مع االتجاهات السلبية وتعديلها  ، االتجاهات اإليجابية



 

 
٢٣٤

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

  :حدود الدراسة
 :تلخصت حدود الدراسة فيما يلي

 :الحدود الزمانية -

 .هـ ١٤٣٥ -١٤٣٤ من العام الجامعي الثاني طبقت هذه الدراسة ميدانياً في الفصل 

  :الحدود الموضوعية  -

 فـي   أعـضاء هيئـة التـدريس      اتجاهـات الطلبـة و     تقتصر هذه الدراسة على التعرف علـى        

كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود نحـو اسـتخدام نظـام        

 .  في التعليم والتدريس الجامعي )Blackboar( بالك بورد إدارة التعلم اإللكتروني

 :ود المكانيةالحد  -

ــة  ، اتجاهــــــات الطلبــــــة   تقتــــــصر هــــــذه الدراســــــة علــــــى اســــــتطالع    وأعــــــضاء هيئــــ

فـي كليـة علـوم الحاسـب والمعلومـات بجامعـة اإلمـام محمـد                ) الذكور واإلناث (التــدريـس

 .بن سعود اإلسالمية 

 : مصطلحات الدراسة
 : االتجاه-١

ــه) ٧ص، ١٤١٦(  عرفــه اللقــاني و الجمــل    ــة مــن االســت  : "بأن ــأثيراً   حال ــد ت عداد العقلــي تول

دينامكيــاً علــى اســـتجابة الفــرد تـــساعده علــى اتخـــاذ القــرارات المناســـبة ســواء أكانـــت       

 ." بالرفض أم اإليجاب فيما يتعرض له من مواقف ومشكالت 

 الدرجــة التــي يحــصل عليهــا  : ويعــرف الباحــث االتجــاه إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة بأنــه  

والتـي يتحـدد مـن خاللهـا      ، لمقيـاس المعـد مـن قبـل الباحـث     أفراد عينـة الدراسـة علـى أداة ا        

 .فيما يتعلق بموضوع االتجاهأو الرفض  ، مدى القبول أو التحييد

 :)Blackboard  - بوردبالك( نظام إدارة التعلم اإللكتروني-٢

عبـارة عـن نظـام متكامـل        )Blackboard -بـالك بـورد   (نظام إدارة التعلم اإللكتروني     

 ويتيح بيئة تعلم آمنـة وسـهلة        ،  عملية التعليمية بشكل تزامني وغير تزامني     يقوم بإدارة ال  
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 مقـرراتهم ومحاضـراتهم مـن خـالل إضـافة           أعضاء هيئة التدريس  االستخدام حيث يقدم    

 يجتمــــع فيهـــا المتعلمــــون  ، ) رســـوم ،  فيـــديو ،  صــــوت،  صـــور ، نــــص(الوســـائط المتعـــددة   

ون فيمــا بيــنهم عبــر أدوات االتــصال  ويتواصــل،   كــلّ بحــسب حاجتــه ، ليتــصفحوا المحتــوى

و عبــر أ ، دون التقيــد بعــاملي الوقــت والمكــان  ...)، البريــد اإللكترونــي والمنتــديات(المتعــددة 

ــن     ــشغيلها مــــــ ــن تــــــ ــي يمكــــــ ــية والتــــــ ــصول االفتراضــــــ ــن األ أالفــــــ ــوع مــــــ ــزة ي نــــــ جهــــــ

 .)-http://elearning.kau.edu.sa/Pages-blackboard(.الذكية

 :اإلطار النظري
  إن استخدام التقنيات والوسـائط اإللكترونيـة الحديثـة فـي عمليتـي التعلـيم والـتعلم                 

ــافها عـــصر       ــتها التطـــورات التكنولوجيـــة الهائلـــة التـــي أضـ ــاً بـــل ضـــرورة فرضـ لـــم يعـــد ترفـ

 Learning(ة الـــــتعلم وتعـــــد بـــــرامج أنظمـــــة إدار،  المعلومـــــات والتعلـــــيم اإللكترونـــــي

Management Systems) (LMS (   ــتعلم اإللكترونــي فهــي منظومــة   ، مــن أهــم مكونــات ال

متكاملــــة مــــسؤولة عــــن إدارة العمليــــة التعليميــــة اإللكترونيــــة عبــــر الــــشبكة العالميــــة   

حيــث تعتمــد عليهــا معظــم المؤســسات     ،  الــشبكة المحليــة " أو " االنترنــت"للمعلومــات 

والمتتبـع لـذلك االهتمـام الـشديد مـن قبـل            ،    مهـام التعلـيم اإللكترونـي     التعليمية في تنفيـذ     

دول العــالم والمؤســسات التعليميــة المختلفــة ســوف يــرى أن مــستقبل التعلــيم وخاصــة     

التعليم الجامعي مرتبط بشكل وثيق مع توظيف خدمات التعليم اإللكتروني في العمليـة             

 . التعليمية 

 :LMS)(ونيمفهوم نظام إدارة التعلم اإللكتر
 ، ٢٠١٠(يعرفه الغـديان )  Learning Management System) (LMS(  نظام إدارة التعلم 

نظـــام إدارة تعلـــيم شـــامل مـــن خـــالل الـــشبكة العنكبوتيـــة يـــوازي التعلـــيم " بأنـــه )  ١١ص 

حيث يتيح للجامعات والمعاهد العليا وغيرها مـن المؤسـسات التعليميـة جميـع               ،  التقليدي

إضــافة إلــى تقــديم مقرراتهــا عبــر    ، حتاجهــا إلدارة العمليــة التعليميــة فيهــا الوظــائف التــي ت

 " . شبكة االنترنت 
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حـــزم بـــرامج متكاملـــة " بأنهـــا ) ٢٣٥ص  ، ٢٠٠٥(   بينمـــا يعرفهـــا الموســـى والمبـــارك 

وتحقــــق التواصــــل بــــين أطــــراف  ، تــــشكل نظامــــاً إلدارة العمليــــة التعليميــــة اإللكترونيــــة

أو ،  ومــن أي مكــان عبــر الــشبكة العالميــة للمعلومــات     ،  أي وقــتالمنظومــة التربويــة فــي   

 ".  الشبكة المحلية بهدف تحسين عملية التعليم والتعلم 

 يطلــق والتــيأنظمــة إدارة الــتعلم اإللكترونــي ) " ٥ص  ، ٢٠٠٨(  وتعــرف هنــد الخليفــة 

 Virtual Learning Environments (VLE) االفتراضـية  التعلـيم   بيئـات  اسـم  أحيانًا عليها

 المـواد  المـدرس  يـضع  بحيث التعليمية للعملية ومعزز كمساند تعمل التي األنظمةبأنها 

 غرفًـا  هنـاك  أن كمـا  ، النظـام  موقـع  فـي  ومـصادر  امتحانـات  و محاضـرات  مـن  التعليميـة 

 اإللكترونيــة الخــدمات مــن وغيرهــا (ePortfolios)  وحافظــة ألعمــال الطلبــة للنقــاش

 تخـزين  فـي  تـساعد  بـرامج  التعلـيم هـي   إدارة أنظمـة  أن أي. الدراسـية  للمـادة  المدعمـة 

 . التعلـيم  عمليـة  إدارة تـسهل  أنهـا  كمـا ،  تهـا دارإو إلكترونيًا الدراسية المقررات محتوى

 :يلي ما البرامج تلك خصائص ومن

 .الدراسية المقرراتوتقديم  نشر •

 .أنشطتهم ومتابعة ، الطالب سجالت إدارة •

 .خاصة حوارية منتديات طريق عن والمدرسين بالطال بين التواصل إمكانية •

 .وتقييمها االمتحانات نشر •

 مثـل ( مثـل  األدوات مـن  مجموعـة  أنهـا  علـى  األنظمـة  هـذه  إلـى  النظـر  يمكـن  كمـا  

 الطلبـة  ومعلومـات  التعليمـي  المحتـوى ( والمعلومـات  )وغيرهـا  االمتحانـات  و المنتـديات 

  . " محدد دراسي منهج سياق لخدمة توظف التي )وغيرها

 ): LMS(أنواع أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 
 :  تقسم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني إلى نوعين هما

أو شــركة معينــة مــن  ،  وتعنــي أنهــا ليــست حكــراً لجهــة:أنظمــة مفتوحــة المــصدر -١

كما يمكـن الحـصول علـى نـسخة          ،  أو االستخدام  ،  أو التعديل  ،  أو التطوير  ،  حيث الملكية 
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 :ومـن أمثلـة الـنظم المفتوحـة        ،   من النظام من خالل المواقع علـى شـبكة االنترنـت           حديثة

 ) .Top Class(ونظام  ، )Caroline(ونظام) Moodle(نظام

،   وهي األنظمة التي تملكها شركة ربحية وتقوم بتطويرها   : أنظمة مغلقة المصدر   -٢

نها نظيـر مبلـغ مـالي       ويمكن الحصول على نسخة م     ،  وال تسمح باستخدامها إال بتراخيص    

 .)٢٠٠٦ ، مصطفى( ".Blackboard- WebCT" ومن أشهر هذه األنظمة  ، تحدده الشركة

 :أنواع بيئات التعلم اإللكترونية
 :بيئات التعلم اإللكترونية إلى) ٨٧ص  ، ٢٠٠٥، حسن زيتون(يصنف 

 وهـي حـزم برمجيـة عـادة مـا تقـدم مجموعـة         : برمجيات إدارة وتـصميم المقـررات      -١

،  Moodle  ،Webct (: األدوات التــي تــدير عمليــة تقـــديم المــادة التعليميــة ومــن أمثلتهـــا      مــن 

Blackboard. ( 

 وهــي برمجيــات تــساعد المعلــم فــي الــتحكم : برمجيــات إدارة الفــصل اإللكترونــي-٢

وتـصميم   ، وتساعده في تخطيط الـدروس     ،  في أجهزة الطالب من خالل حاسبه الرئيسي      

 ، Top Class ، Lotus Learning Space(: ومـن أمثلتهـا   ، علـى الطـالب  االختبـارات وتوزيعهـا   

Net Support. ( 

 وهي برمجيات تستخدم إلنشاء بيئـة تعلـم         : برمجيات تصميم المحتوى التعليمي    -٣

 :إلكترونية تفاعلية جذابة ويمكن تقسيمها إلى

 ).eBook Workshop ، eBook Edit Pro(برمجيات الكتب اإللكترونية  

 ) .Author Ware ، Macromedia Flash(يات تفاعلية برمج 

 :التعلم اإللكتروني  إلدارة(Blackboard)  نظام بالك بورد 
 :تعريفه

مــن الــشركات العالميــة  وهــي   Blackboardشــركة  مــن إنتــاج  (Blackboard)  نظــام 

ــي    ــتعلم اإللكترونـ ــة إدارة الـ ــي أنظمـ ــدة فـ ــام   . والرائـ ــست عـ ــد تأسـ ــشركة ١٩٩٧فقـ م كـ

شرع ألنظمة الـتعلم عـن       وتُ ىعنية ألنظمة التعلم عن بعد لمنظمات غير ربحية تُ        استشار
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 واسـتمر  ، م ظهرت الشركة بشكلها الجديد وقـدمت أنظمـة الـتعلم        ٢٠٠٠وفي عام   . بعد

  .م٢٠٠٤لى شركة عامة في عام إ تحولت أنلى إالتطور 

اإللكترونيـة   تقديم مجموعـة مـن الخـدمات          للمؤسسات التعليمية   النظام ويتيح هذا   

وقــد . إدارة عمليــة الــتعلم ومتابعــة الطلبــة ومراقبــة كفــاءة العمليــة التعليميــة    و، المميــزة 

في نظـام المربـع الـذهبي      Gartner من منظمة  عالمياً)Blackboard(  بالك بورد   نظام صنف

 -الجامعة السعودية  اإللكترونيـة  (.م كرائد في أنظمة إدارة التعلم االلكتروني٢٠١١لعام 

https://www.seu.edu.sa/sites/ar/partners/Pages/Partnership_blackboard.aspx(.     

  :Blackboardوظائف نظام  

  عـدد مـن الوظـائف    " Blackboard - بـالك بـورد   "يقدم نظام إدارة الـتعلم اإللكترونـي    

  :من أهمها ما يلي

 : توفير األدوات التي يتفاعل معها الطالب أثناء دراسته وهي كما يلي-١  

 تتـيح هـذه األداة للطالـب آخـر األخبـار أو اإلخطـارات أو اإلعالنـات التـي                    :اإلعالنات 

يريد أن يرسلها أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب أو إلى مجموعة منهم ويقـوم              

 .لب باستعراضهاالطا

تخبر هـذه األداة الطالـب بتوقيتـات األحـداث المرتبطـة بموضـوع              : التقويم الزمني  

المحاضـــرات واالجتماعـــات علـــى  : الـــتعلم وتنبهـــه عنـــدما يحـــين موعـــدها مثـــل  

ويمكــن للطالــب أن  ، أو لقــاءات وجهــاً لوجــه بالجامعــة ومــا إلــى ذلــك  ،  الــشبكة

 .يضيف إليها ما يشاء من أحداث

كمـا أنهـا تتـيح لـه تنظـيم          ،    تخبر الطالـب عمـا يجـب أن يؤديـه مـن مهـام              :المهام 

ويمكـن لعـضو هيئـة     ،  أو وفقـاً لرؤيتـه الشخـصية      ،    تلك المهام حسب الموضـوع    

 .التدريس أن يرسل لطالب بعينة مهمة معينة ال يرسلها لطالب آخر 

أو  تخــتص هــذه المهمــة بتقديراتــه ســواءً فــي االختبــارات المرحليــة     :التقــديرات 

 .النهائية
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 تعمل هذه األداة على عمـل دليـل بـالطالب المـشاركين فـي          :دليل المستخدمين  

 .المقرر؛ ليتعرفوا على بعضهم البعض 

هو دفتر شخصي للطالـب يـضع فيـه بيانـات عـن مـن يريـد التواصـل          : دفتر العناوين  

أمـا  ،  فدليل المستخدم السابق قد يضم مئات الطالب         ،  معهم من خالل النظام   

 .ر العناوين فيضم العناوين التي يضيفها الطالب بنفسه دفت

إن الوظيفة األساسية لنظام تقديم المـواد التعليميـة هـي تقـديم             :  عرض المحتوى  -٢

 .محتوى المادة التعليمية على الطالب

 ،  يتـيح النظـام ثالثـة طـرق للتواصـل بـين الطـالب بعـضهم الـبعض                  : وظيفة االتـصال   -٣

 :التدريس كما يليوبين الطالب وعضو هيئة 

 .إرسال واستقبال الرسائل البريدية  

 وهــي مــن أدوات التفاعــل غيــر المتــزامن : Discussion Boardلوحــات النقــاش 

يــستعرضه أو طــرح تــساؤل ل، حيــث يمكــن للطالــب إبــداء رأيــه حــول أي قــضية   

 .أقرانه فيما بعد

ــام  : Virtual Classroomالفــــصل االفتراضــــي   ــذه التــــسمية إلــــى نظــ ــز هــ  ترمــ

ويتـيح هـذا النظـام للطالـب أن        . االجتماعات على الـشبكة المـستخدم بالنظـام       

وذلـك  ،    يتحاور مع زمالئـه وعـضو هيئـة التـدريس فيمـا يـشبه الفـصل االفتراضـي                 

خانــة تمكــن الطالــب مــن كتابــة مــا :  وهــيChat Panelمــن خــالل لوحــة الحــوار 

جتماعـات فـي    عن طريق لوحة المفاتيح ؛ليراه كل مـن يتـصل بنظـام اال        ،  يشاء

وتنقـل  ،    كما تتيح لوحة رسومية أشبه ما تكون بالسبورة البيـضاء         . هذا الوقت   

.    أو عــضو هيئــة التــدريس ، أو الــصور والرســومات وعرضــها علــى الطــالب ، الــنص

 .)٢٠١٠، النجار(

 



 

 
٢٤٠

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 :الدراسات السابقة

جنبيـــة   تتنـــاول الدراســـة فـــي هـــذا الجـــزء الدراســـات الـــسابقة المحليـــة والعربيـــة واأل 

ــتعلم اإللكترونــي واالتجــاه نحوهــا     والتــي أتــيح للباحــث   ،  المتــصلة بموضــوع أنظمــة إدارة ال

،  وذلك بهدف اإلفادة منها في توضيح الحاجـة إلـى إجـراء الدراسـة الحاليـة                  ،  االطالع عليها 

 ،  وكــذلك الوقــوف علــى فنيــات البحــث العلمــي وخطــوات الــسير فيــه       ، وتحديــد منهجهــا 

 واإلفـادة منهـا   ،  وكيفيـة تـصميمها    ،  دوات المستخدمة في هذه الدراسات    والتعرف على األ  

ومـا   ،  هذا فـضالً عـن معرفـة أهـم مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج         ، في بناء أدوات الدراسة الحالية   

ثــم يختــتم الباحــث هــذا  .  مــن توصــيات ومقترحــات تفيــد فــي بنــاء الدراســة الحاليــة    هقدمتــ

مـع بيـان مـا تمتـاز بـه الدراسـة الحاليـة           ،  ات الـسابقة    الجزء بتعليق عام على جميع الدراسـ      

ومـن  .  ثـم بيـان  أهميـة الدراسـات الـسابقة للدراسـة الحاليـة             ،  عن تلك الدراسات السابقة   

   :أهم هذه الدراسات ما يلي

 اســتخدام  حيــث هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة واقــع      )٢٠١٢(دراســة العمــرو   

 بــورد الـبالك  الـتعلم  إدارة لنظـام  التعلـيم  نيـات تق بقـسم  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  و طالبـات 

)Blackboard( .       و عينـة    ،  حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمالئمته ألهداف البحث 

 عــضو هيئــة تــدريس فــي القــسم     ١٩ طالبــة و ٢٠البحــث اختيــرت قــصديا لمجتمــع شــمل     

أهـــم وقـــد كانـــت أهـــم نتـــائج هـــذه الدراســـة أن  . النـــسوي مـــن تخـــصص تقنيـــات التعلـــيم 

 حيـث    مفيدة في التواصل بمرونة وفاعليـة       النظام كوناتإيجابيات النظام هو أن خاصية م     

عــدم  فهــي ،  أمــا عيــوب النظــام مــن وجهــة نظــر الطالبــات   ، جــاءت بدرجــة أوافــق بــشدة 

كمـا أظهـرت   .  وقـت طويـل للمتابعـة     و حاجتـه إلـى   ،  متابعة بعض األسـاتذة لموقـع المقـرر       

بـــين   داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى الداللـــةالدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق ذات 

تعزى ) استجابات عينة البحث من أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام نظام البالك بورد        

 .لمتغيري الدرجة العلمية و الدورات التدريبية



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٤١

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات طلبــة الجامعــة     )٢٠١١(دراســة الجــراح   أمــا 

حقــين ببرنــامج الــدبلوم العــالي فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت فــي         األردنيــة الملت

فقــد أظهــرت وجــود اتجاهــات  . نحــو اســتخدام برمجيــة بــالك بــورد فــي تعلمهــم   ، التربيــة

فقد أشار أفـراد    . إيجابية لدى أفراد الدراسة نحو استخدام برمجية بالك بورد في تعلمهم          

ــورد قــد ســا      ــة بــالك ب ــى أن برمجي ــديهم   الدراســة إل ــتعلم ل  ، عدتهم فــي تــسهيل عمليــة ال

كما أن البرمجيـة تـسهل عمليـة    . وزيادة مشاركتهم الصفية وبالتالي زيادة في تحصيلهم 

وقد أوصى الباحث بـضرورة  . التدريس وتساعد على توفير فرص تعليمية عن بُعد للراغبين   

ــي مثــل تلــك البرمجيــة أو تطــوير برمجيــة مــشابهة محليــاً       ارة العمليــة  تــساعد فــي إد ، تبن

من أجل تطوير الكفايـات التعليميـة        ،  التعليمية في مؤسسات التعليم الجامعي في األردن      

 .لدى طلبتها 

إلــى التعــرف علــى اتجاهــات أعــضاء هيئــة       بدراســة هــدفت  )٢٠١١(حــسين كمــا قــام  

 )جــسور(التــدريس بالجامعــات الــسعودية نحــو اســتخدام نظــام إدارة الــتعلّم االلكترونــي 

 المــنهج الوصــفي الباحــثاســتخدم حيــث  ، لكترونــي للمركــز الــوطني للــتعلم اإلالــذي يتبــع

 هيئـة تـدريس بـبعض كليـات     ا مـن أعـضاء    عـضو ) ٩٠( على عينة قوامهـا      توطبق ،  التحليلي

 كان من أهم نتائج هـذه الدراسـة       وقد  . الجامعات السعودية تم اختيارهم بالعينة المتاحة     

 التدريس بالجامعـات الـسعودية نحـو نظـام إدارة        يجابية لدى أعضاء هيئة   إوجود اتجاهات   

أظهــرت كمــا  ، لكترونــي جــسور رغــم عــدم تفعيــل اســتخدامه بــشكل كــاف  الــتعلّم اإل

ــى اســتخدام النظــام وبخاصــة إدارة محتــوى          ــدريب عل ــة الدراســة مــدى حاجــاتهم للت عين

م  إلــى عــددراســة التكمــا توصــل ، الــتعلّم ومــشاركة الملفــات والمنتــديات وبنــك األســئلة 

وجود فروق في االتجاهات نحو استخدام النظام بين أعضاء هيئة التـدريس بـين نوعيـات                

 .الكليات اإلنسانية والعلمية والصحية

 لمعرفة مدى تحقيق تجربة جامعة )٢٠١٠(زين الدين  وفي دراسة استطالعية أجراها 

 ، هــا فــي التــدريس لألهــداف التــي رســمت ل EMESالملــك عبــد العزيــز فــي اســتخدام نظــام  
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 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

،  وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي  . ومحاولــة االســتفادة منهــا فــي التعلــيم المــصري  

وقـد كـان مـن أهـم        . طالبـا وطالبـة     ) ٢٣٠(،  عضو هيئة تدريس  ) ٢٦(وتمثلت عينة البحث من     

 فــي  EMESنتــائج الدراســة أن اســتجابات أفــراد العينــة لمــدى تطبيــق واســتخدام نظــام         

واسـتجابات أفــراد   ، العزيـز كانــت مـا بـين متوســطة وعاليـة    التـدريس بجامعـة الملــك عبـد    

العينة لمدى فائدة النظام فـي التـدريس بجامعـة الملـك عبـد العزيـز كانـت مـا بـين ضـعيفة                        

 EMESواستجابات أفـراد العينـة للمعوقـات التـي تـواجههم فـي اسـتخدام نظـام            ،  وعالية

 .فة وعالية في مساندة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز ما بين ضعي

 والتــي هــدفت إلــى معرفــة اتجاهــات    )٢٠١٠( الــسلوم  ومــن الدراســات كــذلك دراســة  

طالب كلية إدارة األعمال بجامعة الملك سعود بالرياض نحو التعليم اإللكتروني بشكل      

ــتعلم اإللكترونــي كنظــام   ) جــسور(ومعرفــة اتجاهــاتهم نحــو اســتخدام نظــام     ، عــام لل

 وقـد أجريـت الدراسـة علـى عينـة عـشوائية مـن طـالب                 .للتعلم اإللكترونـي بـشكل خـاص      

ــة البكــالوريوس والماجــستير فــي كليــة إدارة األعمــال     وذلــك باســتخدام المــسح    ، مرحل

وقد توصلت الدراسة إلى وجود اتجـاه       . الميداني واالستقصائي للتعرف على هذه االتجاهات     

 . ي ورغبة لدى طالب الجامعة نحو تطبيق التعليم اإللكترون ، إيجابي

 على تحصيل WEBCT التي هدفت إلى قياس أثر برنامج )٢٠٠٥( النباهين   وفي دراسة

ــة بالجامعــة اإلســالمية          ــة التربي ــيم بكلي ــا التعل ــات المعلمــات فــي مــساق تكنولوجي الطالب

واالختبـــار  ، والتـــي اتبـــع المـــنهج التجريبـــي   . واالحتفـــاظ بـــه  ، واتجاهـــاتهن نحـــوه ) بغـــزة(

فقد أظهـرت وجـود فـروق     ، لتحصيل لدى الطالبات عينة الدراسة    التحصيلي كأداة لقياس ا   

وكذلك وجود فروق دالـة إحـصائياً       . دالة إحصائياً في التحصيل لصالح المجموعة التجريبية      

كمـا أظهـرت    . في التحصيل لصالح الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعـة التجريبيـة            

المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة فــي النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين 

 .االتجاه نحو الوسائل والتكنولوجيا في التعليم



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٤٣

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 التــي أجريــت للتعــرف علــى مــدى تحقيــق تجربــة جامعــة  )٢٠٠٥( القرنــي   وفــي دراســة

" اإلنترنـت " عبر الشبكة العالميـة للمعلومـات        WEBCTالملك سعود في استخدام نظام        

فقــد أظهــرت نتائجهــا أن اســتجابات    ، مت لهــافــي مــساندة التــدريس لألهــداف التــي رســ    

ــا بـــين متوســـطة وعاليـــة     . أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي مجـــال المعرفـــة بالنظـــام كانـــت مـ

واســتجابتهم كــذلك فــي مجــال اســتخدام النظــام فــي مــساندة التــدريس كانــت مــا بــين    

واستجابة الطالب في مجال معرفتهم بالنظام كانت مـا بـين ضـعيفة       ،  ضعيفة ومتوسطة 

واستجابتهم في مجال استخدام النظام في مساندة التدريس كانت ما بـين   ،  سطةومتو

 .ضعيفة ومتوسطة

هيردزفيلـد  الدراسات األجنبية في هذا المجال دراسة استطالعية قـام بهـا      ومن أبرز   

والتـــي هـــدفت إلـــى معرفـــة مـــدى فاعليـــة وجـــدوى  )et al  ،2011  Heirdsfield(وآخـــرين   

الــتعلم اإللكترونــي الــبالك بــورد فــي التعلــيم العــالي وبخاصــة فــي        اســتخدام نظــام إدارة  

ومـدى   ،  في اسـتراليا للطـالب والطالبـات   Queensland University of Technologyجامعة 

كمــا هــدفت الدراســة إلــى معرفــة الفــرق بــين اســتخدام    ،  تأثيرهــا علــى العمليــة التعليميــة 

وخاصــة فــي بــرامج  ، ة بالنــسبة للمتعلمــيننظــام الــبالك بــورد فــي التعلــيم والطــرق التقليديــ

كمــا هــدفت الدراســة إلــى المقارنــة بــين الطــالب   ،  التعلــيم عــن بُعــد التــي تقــدمها الجامعــة 

وقـام  . وأعضاء هيئة التدريس ومعرفة أكثرهم إيجابية نحو استخدام نظام البالك بـورد             

ــد         ــة الت ــة مــن أعــضاء هيئ ــى عين ــاحثون بتــصميم اســتبانة تــم توزيعهــا عل ريس وطــالب الب

وأظهرت نتائج الدراسة أن  نظام الـبالك بـورد          . الجامعة نحو استخدام نظام البالك بورد       

يجعل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمادة العلمية التي يتم تدريسها   أكثر فاعلية من    

 . خالل استخدام هذا النظام

للتعرف علـى مـدى   هدفت  التي) Wiles ، & Naimi ،  2011(وايلز ونعيمي  دراسة   وفي 

أهـم  هـي   مـا و،   الـبالك بـورد    نظـام  أعضاء هيئة التدريس وموقفهم تجاه استخدام        تفاعل

،  مــن وجهــة نظــرهم  الــبالك بــورد فــي التعلــيم   التــي يقــدمها نظــام إدارة الــتعلم مميــزاتال
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 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 فـي قام الباحثون بإعداد استبانة ألعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بدوام كامـل           حيث  

 ، األمريكيــة  بالواليـات المتحـدة   Purdue University جامعـة بــوردو  فـي ة التكنولوجيـا  كليـ 

 هيئـــة أعـــضاء هـــو اســـتخدام :األولوركـــزت االســـتبانة علـــى مجـــالين رئيـــسيين المجـــال  

 هيئـة التـدريس   أعضاء اشتمل على تصورات :والمجال الثاني ،  البالك بورد لنظامالتدريس  

الســتبانة علــى مجموعــة مــن المفــاهيم  واألســئلة مفتوحــة  واشــتملت ا، ا النظــامتجــاه هــذ

 ،  قيــاس الخبــرة واآلراء ومعرفــة الفائــدة مــن هــذه التقنيــة   فــيوذلــك للمــساعدة ؛ النهايــات

وأظهرت النتائج أن غالبيـة أعـضاء هيئـة         . التعليم   فيوالمقارنة بينها وبين الطرق التقليدية      

وير العلمية التعليمية داخل المؤسسة     التدريس يرون أن نظام البالك بورد يسهم في تط        

 .التعليمية وبيئة التعلم على شبكة االنترنت

بدراسة هدفت إلى تحديد أهم وظائف نظـام إدارة     )Belanger  ، 2004(بلنقر  كما قام   

 ، وأكثرهــا فائــدة بالنــسبة لطلبــة جامعــة ديــوك األمريكيــة  ، الــتعلم اإللكترونــي بــالك بــورد

 قائمــة تحتــوي علــى   ، طالبــاً وطالبــة) ٦٧(اســة البــالغ عــددهم  حيــث عــرض علــى أفــراد الدر 

وأظهــرت نتــائج   ، عــشر وظــائف مــن وظــائف نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي بــالك بــورد       

قد حصل علـى    " وقراءتها ،  أي المحتوى ،  سهولة الوصول إلى المادة الدراسية    " الدراسة بأن   

 . اسة  من قبل أفراد الدر%٨٥أعلى تقدير وبنسبة تجاوزت 

 إلــى التعــرف علــى  فقــد هــدفت  ) Woodsa et al ،2004(وودز وآخــرين   أمــا دراســة  

طبقــت الدراســة فــي و ،  التعلــيمفــي الــبالك بــورد لنظــاماســتخدام أعــضاء هيئــة التــدريس 

 هيئة  أعضاءوتم اختيار عينة من     ،    األمريكية الواليات المتحدة    فيمؤسسة تعليمية   ) ٣٨(

واســتخدمت   .مــن أعــضاء هيئــة التــدريس   ) ٨٦٢( بلغــت   هــذه المؤســسات فــي التــدريس 

 أن األغلبيـة  :اهـ وأظهرت الدراسة  مجموعة من النتـائج مـن أهم      ،  الدراسة المنهج الوصفي  

كما أن هناك عدد    ،     البالك بورد مع الطالب    نظامالعظمي من عينة  الدراسة يستخدمون       

النتـائج أن هنـاك عـدد كبيـر         كما أظهرت   ،     عملية التقييم  فيقليل من العينة يستخدمونه     
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وجعـل   ،   البالك بـورد لتحـسين مـستوى التـدريس         نظام نَّ يفضل )عينة الدراسة  (من اإلناث 

 .يجابية إمناخ الدراسة أكثر 

 :  التعليق على الدراسات السابقة 
، التـي تـم استعراضـها فيمـا سـبق         ،     جميع الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية     

كانت تهدف إلى معرفة فاعلية استخدام أنظمة       ،    حث من االطالع عليها   والتي تمكن البا  

 ،  اكتــساب مهــارات، اتجاهــات، تحــصيل (إدارة الــتعلم اإللكترونــي فــي العمليــة التعليميــة  

 منها ماله عالقة بنوع     ،   وقد تباينت تلك الدراسات في جوانب مختلفة        ،  )االحتفاظ بالتعلم 

أو نــوع المتغيــرات التابعــة التــي   ، أو جــنس وحجــم العينــة ،نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي

 وفيما يلي توضـيح  ، أو في نتائجها التي توصلت إليها، أو في المنهجية المتبعة ،  تعاملت معها 

 :تلك التباينات التي ظهرت في جوانب مختلفة كما يلي

 منـذ عـام      وبالتحديـد فإنهـا زادت     ،   الدراسات السابقة تزداد تصاعدياً من عـام آلخـر         -١

مما يدل علـى وجـود اهتمـام مـن قبـل البـاحثين المتخصـصين فـي مجـال تقنيـات                      ،  )م٢٠٠٤(

 .التعليم بأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني

 يالحظ عدم وجود دراسات سابقة تناولت اتجاه الطالب وأعضاء هيئة التـدريس             - ٢

ــتعلم اإللكترونــي     ــالتعلي،  Blackboardنحــو اســتخدام نظــام إدارة ال م العــالي بالمملكــة  ب

 .وهذا يعطي أهمية للدراسة الحالية  ، العربية السعودية

 فـبعض الدراسـات اسـتهدفت       ،   تنوعت الفئة المستهدفة في الدراسات الـسابقة       -٣

ــراح  ــة الجــ ــة الــــسلوم ، )٢٠١١(الطــــالب كدراســ ــاهين  ، )٢٠١٠(ودراســ ــة النبــ  ، )٢٠٠٥(ودراســ

ات أخرى  استهدفت أعـضاء هيئـة التـدريس          بينما دراس  . )Belanger  ، 2004(ودراسة بلنقر 

 Woodsa(ودراسـة وودز وآخـرين   ، )٢٠٠٥(ودراسـة القرنـي    ، )٢٠١١( حسين فقط كدراسة

et al ،2004(  .   فــي حــين أن بعــض الدراســات اســتهدفت أعــضاء هيئــة التــدريس والطــالب

،  et al(ودراســة هيردزفيلــد وآخــرين  ، )٢٠١٠(ودراســة زيــن الــدين  ، )٢٠١٢(كدراســة العمــرو

2011  Heirdsfield( .      ــة ــضاء هيئـ ــات وأعـ ــالب والطالبـ ــستهدف الطـ ــة تـ ــة الحاليـ والدراسـ
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ــعود         ــن سـ ــد بـ ــام محمـ ــة اإلمـ ــي جامعـ ــات فـ ــب والمعلومـ ــوم الحاسـ ــة علـ ــدريس بكليـ التـ

 .اإلسالمية 

ــضاً مـــن تلـــك      -٤ ــدافها حيـــث أن بعـ ــات الـــسابقة مـــن حيـــث أهـ ــاين تلـــك الدراسـ  تبـ

ام هذه األنظمة علـى التحـصيل واالتجـاه كدراسـة           الدراسات هدفت إلى قياس أثر استخد     

وبعضها هدف لمعرفة واقع استخدامها وتحقيقها لألهداف التي وضعت         ) . ٢٠٠٥(النباهين

 ، )٢٠٠٥(ودراســة القرنــي  ، )٢٠١٠(ودراســة زيــن الــدين   ، )٢٠١٢(مــن أجلهــا كدراســة العمــرو 

  et al  ،2011(د وآخـرين  ودراسـة هيردزفيلـ   ، ) Woodsa et al ،2004(ودرسـة وودز وآخـرين  

Heirdsfield( ، ودرسة بلنقر)Belanger ، 2004.( 

     أما الدراسات التي هدفت لتحديد االتجاه نحو اسـتخدام أنظمـة الـتعلم اإللكترونـي               

حيـث هـدفت لتحديـد االتجـاه        )  ٢٠١٠(ودراسـة الـسلوم     ،    )٢٠١١( حسين   فقد جاءت دراسة  

فقــد ) ٢٠١١(أمــا دراســة الجــراح  ،  )جــسور (لكترونــياســتخدام نظــام إدارة الــتعلّم اال نحــو 

هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة األردنية الملتحقين ببرنامج الدبلوم العـالي             

نظــام إدارة الــتعلّم  نحــو اســتخدام   ، فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتــصاالت فــي التربيــة     

راسة الحالية حيـث تهـدف للتعـرف     بينما تختلف الد  .   في تعلمهم   Blackboard االلكتروني

على اتجاه الطالب والطالبات وأعضاء هيئة التـدريس بكليـة علـوم الحاسـب والمعلومـات               

 نظـام إدارة الـتعلّم االلكترونـي      بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية نحـو اسـتخدام           

Blackboard         م  حـسب علـ    -حيـث تعتبـر هـذه الدراسـة         .   في التعليم والتـدريس الجـامعي

  من الدراسات األولى على المستوى المحلي   -الباحث 

 :أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية
 ساعدت الدراسات السابقة في تكـوين تـصور شـامل لـدى الباحـث فـي كيفيـة بنـاء            

 .أدوات الدراسة الحالية وطرائق استخدامها 

 .ي  للدراسة الحاليةاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تدعيم اإلطار النظر 

 . ساعدت الدراسات السابقة في اختيار منهجية مالئمة للدراسة الحالية  
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ساعدت الدراسات السابقة في معرفة أنسب األساليب اإلحصائية الستقراء نتـائج          

 .الدراسة الحالية 

، وذللـت لـه الـصعاب   ،  وضحت للباحث الطريق -عموماً - فالدراسات السابقة  :وأخيراً

وبــصرته بمــا انتهــى إليــه اآلخــرون ليكــون نقطــة البدايــة       ،  ثيــراً مــن المــشكالت  وحلــت ك

 .بالدراسة الحالية 

 

@     @    @ 
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 :إجراءات الدراسة

 : منهج الدراسة:أوالً
فقــد ارتــأى  ، وانطالقــاً مــن مــشكلتها وأهــدافها وتــساؤالتها  ، نظــراً لطبيعــة الدراســة  

ناسب الذي يعتمد علـى وصـف البيانـات المتعلقـة          الباحث أن المنهج الوصفي هو المنهج الم      

أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات       الطلبــة و اتجاهــات  بتحديــد

 اسـتخدام نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي         مام محمد بن سعود اإلسالمية نحـو      بجامعة اإل 

 .  اتببعض المتغيرة ذلك وعالق ، )Blackboard - بالك بورد(

  :مجتمع الدراسة :ثانياً
 : من فئتين همايتكون المجتمع األصلي للدراسة الحالية   

 جميع طالب وطالبات كليـة علـوم الحاسـب والمعلومـات بجامعـة اإلمـام محمـد                  -١  

لعــام مــن ا الثــانيالفــصل فــي . طالبــاً وطالبــة) ٢٦٦٤(بــن ســعود اإلســالمية والبــالغ عــددهم   

 .    هـ ١٤٣٤/١٤٣٥الجامعي 

فـــي كليـــة علـــوم الحاســـب    ) الـــذكور واإلنـــاث ( ضاء هيئـــة التـــدريس أعـــ  جميـــع -٢

ممــن هــم علــى درجــة أســتاذ    ،  والمعلومــات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية    

لعــام مــن ا الثــانيالفــصل فــي . عــضو هيئــة تــدريس) ٧٢(مــساعد فمــا فــوق والبــالغ عــددهم  

 .   هـ ١٤٣٤/١٤٣٥الجامعي 

 : عينة الدراسة:ثالثاً
 :دراسة الحالية تتكون من ما يلي عينة ال 

 :عينة الدراسة من الطلبة -١

فلقــد لجــأ   ، .طالبــاً وطالبــة ) ٢٦٦٤(  نظــراً لكبــر مجتمــع الدراســة مــن الطلبــة والبــالغ       

ــار عينــة مــن مجتمــع الدراســة األصــلي بلــغ عــدد أفرادهــا        تــم  ، عــضواً) ٥٣٣(الباحــث الختي

مـن مجتمـع الدراسـة      ) %٢٠(ة تقارب   سحبها بأسلوب العينة العشوائية البسيطة وبنسب     

ومـــا لـــم ) غيـــر المكتمـــل(واســـتبعاد غيـــر الـــصالح منهـــا ، وبعـــد جمـــع االســـتبانات. الكلـــي 
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يــسترجع منهــا بلــغ مجمــوع االســتبانات المــستكملة التــي أدخلــت فــي عمليــة التحليــل          

 )١(والجـدول رقـم     . مـن العينـة المـستهدفة     ) %٧٩(حيث يمثلون . استبانة) ٤٢٣(اإلحصائي  

 :ضح توزيع عينة الطلبة وفق بيانتهم الشخصيةيو

 ) ١ (جدول رقم 

 توزيع عينة الطلبة وفق بياناتهم الشخصية
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 ١٥٫٦ ٦٦ السنة التحضيرية 
 المستوى الدراسي ٣١٫٤ ١٣٣  وثانيةىسنة أول

 ٥٣٫٠ ٢٢٤ سنة ثالثة ورابعة
 ٣٥٫٧ ١٥١ علوم الحاسب

 ٣٤٫٣ ١٤٥ ظم المعلوماتن
 التخصص ٢٧٫٢ ١١٥ دراسات المعلومات

 ٢٫٨ ١٢ لم يحدد
 ٤٥٫٢ ١٩١ ذكر
 الجنس ٥٣٫٤ ٢٢٦ أنثى

 ١٫٤ ٦ لم يحدد

 ١٠٠٫٠ ٤٢٣ المجموع

 : عينة أعضاء هيئة التدريس-٢

وإمكانيـة اسـتيعابهم فقـد     ،   نظراً لصغر مجتمع الدراسة مـن أعـضاء هيئـة التـدريس        

باسـتخدام أسـلوب    ، عضواً) ٧٢(لى كافة أفراد مجتمع الدراسة والبالغ      أجريت الدراسة ع  

وبعـد جمـع   ، )أي دراسة جميـع أفـراد المجتمـع دون اللجـوء إلـى أخـذ عينـة           (الحصر الشامل 

ا لم يسترجع منها بلـغ مجمـوع   وم) غير المكتمل (واستبعاد غير الصالح منها    ،  االستبانات

وهـو مـا    . اسـتبانة ) ٤٧(االستبانات المستكملة التي أدخلـت فـي عمليـة التحليـل اإلحـصائي              

 يوضــح توزيــع عينــة أعــضاء هيئــة   )٢(والجــدول رقــم   ).المجتمــع( مــن العينــة  )%٦٥(يمثــل 

 :التدريس وفق بياناتهم الشخصية
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 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 ) ٢ (جدول رقم 

 س وفق بياناتهم الشخصيةتوزيع عينة أعضاء هيئة التدري
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 -- -- أستاذ
 ٣٦٫٢ ١٧ أستاذ مشارك
 الدرجة العلمية ٥٩٫٦ ٢٨ أستاذ مساعد

 ٤٫٣ ٢ لم يحدد
 ٤٢٫٦ ٢٠ علوم الحاسب
 التخصص ١٠٫٦ ٥ نظم المعلومات
 ٤٦٫٨ ٢٢ دراسات المعلومات

 
 ٢١٫٣ ١٠  سنوات٥أقل من 

 عدد سنوات الخبرة ٣٦٫٢ ١٧  سنوات١٠- ٥من 
 ٤٢٫٦ ٢٠  سنوات١٠أكثر من 

 
 ٢١٫٣ ١٠ أنثى الجنس ٧٨٫٧ ٣٧ ذكر

 ١٠٠٫٠ ٤٧  المجموع
 

 :تم استخدام األداتين التاليتين إلجراء الدراسة : الدراسةأدوات  :رابعاً 

 -بـــالك بـــورد " مقيـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام نظـــام إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي -  أ

Blackboard"  والموجه إلى عينة الدراسة من الطلبة . 

ــتعلم اإللكترونــي    -ب  ــورد  " مقيــاس االتجــاه نحــو اســتخدام نظــام إدارة ال  - بــالك ب

Blackboard"  والموجه إلى عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس . 

 : وفق الخطوات التاليةنائهماقام الباحث ببوقد  

١ J ينصياغة عبارات المقياس: 

 إن صـياغة عبــارات المقيــاس تمثـل ســلوكاً لفظيــاً إجرائيـاً يحــاكي الــسلوك الفعلــي      

وقـد استرشـد    . للفرد عند مواجهته لبعض المواقف المرتبطـة بموضـوع االتجـاه ومكوناتـه            

 :  وصياغتها بما يليينالباحث في اشتقاقه لعبارات المقياس

 صميم مقاييس االتجاه مراجعة العديد من الدراسات التي تناولت كيفية بناء وت 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٢٥١

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 بمبـادئ تـصميم مقـاييس االتجاهـات علـى           ين الحـالي  ينااللتزام في بنـاء المقياسـ      

 لكـون هـذه الطريقـة مـن أسـهل مقـاييس االتجـاه مـن         )Likert Method(    طريقة ليكـرت 

 كمـا يمتـاز هـذا النـوع بـسهولة بنائـه وإمكانيـة اختيـار            ،  نوع التقرير الذاتي وأكثرها شيوعاً    

وقــد تــم صــياغة عبــارات المقيــاس طبقــاً   .ات التــي لهــا عالقــة باالتجــاه المــراد قياســه العبــار

- غيـر متأكــد –موافـق  –  بـشدة موافـق (الخمـس مــستويات ليكـرت ذي  ) لطريقـة (لنمـوذج 

ــر  ــد مــستوى      ). أرفــض بــشدة  –موافــق غي  وقــد اســتخدم الباحــث األســلوب التــالي لتحدي

ــة   ــي الدراسـ ــود أداتـ ــى بنـ ــة علـ ــدائلحيـــث تـــم إعطـــ . اإلجابـ  ، ٥=موافـــق بـــشدة : (اء وزن للبـ

 ثـم تـم تـصنيف تلـك اإلجابـات      ،  )١= أرفض بـشدة   ،  ٢= غير موافق  ،  ٣= غير متأكد  ،  ٤=موافق

 :إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

 ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة= (   طول الفئة 

 :التصنيف التالي    لنحصل على 

  توزيع للفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث) ٣ (جدول رقم 
 مدى المتوسطات الوصف

 ٥٫٠٠ – ٤٫٢١ موافق بشدة

 ٤٫٢٠ – ٣٫٤١ موافق

 ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ غير متأكد

 ٢٫٦٠ – ١٫٨١ غير موافق

 ١٫٨٠ – ١٫٠٠ أرفض بشدة

 : بطريقتين هما ينتم التأكد من صدق المقياس :ينصدق المقياس -٢

 :صدق المحكمين -أ

 األوليــــة علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين  ما فــــي صــــورتهينتــــم عــــرض المقياســــ   

 وذلــك والحاســب اآللــي، وتقنيــات التعلــيم  ، المتخصــصين فــي مجــال التربيــة وعلــم الــنفس

 : من حيثينللحكم على عبارات المقياس
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 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 .مدى انتماء العبارات للبعد الخاص بها  

 .بارات ودقة صياغتها وضوح صياغة الع 

 .مدى مالءمتها للفئة المستهدفة  

وفــي ضــوء مالحظــات المحكمــين تــم إعــادة صــياغة بعــض العبــارات وحــذف الــبعض  

 ومقيـاس   .عبـارة ) ١٩( مكـون مـن       الموجه لعينة الدراسة من الطلبـة      اآلخر وأصبح المقياس  

 .عبارة ) ٢١(عينة الدراسة الموجه ألعضاء هيئة التدريس مكون من 

 :االتساق الداخلي -ب
ــداخلي       حيــث تــم   ،    لتعزيــز التأكــد مــن صــدق المقيــاس تــم إجــراء صــدق االتــساق ال

حساب معامل ارتباط بيرسون لحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة     

 :وهذا يتضح من خالل النتائج التالية،  الكلية للمقياس

 )٤(جدول رقم  

  الموجه للطلبة بالدرجة الكلية للمقياسمعامالت ارتباط بنود المقياس
معامل  م

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 معامل االرتباط م االرتباط

٠٫٧٦١١ ١٦ @٠٫٣٥٣٧ ١١ @@٠٫٧١٣٨ ٦ @@٠٫٧٠٩٤ ١@@ 
٠٫٧٥٢٨ ١٧ @@٠٫٧٤٦٨ ١٢ @@٠٫٦٥٢٠ ٧ @@٠٫٦٣٧٠ ٢@@  
٠٫٧١٢٣ ١٨ @@٠٫٨٠٥٩ ١٣ @٠٫٢٩٩٦ ٨ @@٠٫٣٥٨٥ ٣@@ 
٠٫٥٨٦٢ ١٩ @@٠٫٧٩٥٨ ١٤ @@٠٫٦٤٩٦ ٩ @@٠٫٧٢٠٣ ٤@@ 
٠٫٧٦٦٥ ١٥ @@٠٫٧٨٧٨ ١٠ @@٠٫٦٣٣٧ ٥@@   

  

  ٠٫٠١دالة عند مستوى                              @@ ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 
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 )٥(جدول رقم 

 معامالت ارتباط بنود المقياس الموجه ألعضاء هيئة التدريس بالدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م االرتباطمعامل  م 

٠٫٤١٠٧ ١٥ @@٠٫٥٩٥٣ ٨ @@٠٫٨٠٥١ ١@@ 
٠٫٦٠٨٨ ١٦ @@٠٫٥٣٣٨ ٩ @@٠٫٦٢١٦ ٢@@ 
٠٫٧٠٥١ ١٧ @@٠٫٦٢١٣ ١٠ @@٠٫٧٠١٥ ٣@@ 
٠٫٢٩٠٢ ١٨ @@٠٫٦٨١٤ ١١ @@٠٫٦٠١٨ ٤@ 
٠٫٦٠٨٩ ١٩ @٠٫٣٣١٣ ١٢ @@٠٫٦٨٠٠ ٥@@ 
٠٫٤٩٠٨ ٢٠ @@٠٫٦٥٧٧ ١٣ @@٠٫٦٣٧٧ ٦@@ 
٠٫٦٠٨١ ٢١ @@٠٫٧٣٦٠ ١٤ @@٠٫٥٩٣١ ٧@@ 

 ٠٫٠١دالة عند مستوى                             @@ ٠٫٠٥دالة عند مستوى                      @ 

 :ينثبات المقياس -٣
ــاخ        ــا كرونبـ ــة ألفـ ــتخدام معادلـ ــاس باسـ ــات المقيـ ــل ثبـ ــساب معامـ ــم حـ  Alpha(تـ

Cronbach's( ،فكانت النتائج على النحو التالي: 

 ) ٦ (جدول رقم 

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألدوات الدراسة
حجم عينة  المقياس

 الثبات
عدد 
 البنود

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

 ٠٫٩١ ١٩ ٥٢  مقياس الطالب والطالبات

 ٠٫٨٨ ٢١ ٤٧ مقياس أعضاء هيئة التدريس

بلـغ   ،  لطلبـة الموجـه ل   أن معامـل الثبـات العـام للمقيـاس           )٦( يتضح من الجدول رقـم           

وقيمـــــة معامـــــل الثبـــــات العـــــام للمقيـــــاس الموجـــــه ألعـــــضاء هيئـــــة التـــــدريس         ، )٠٫٩١(

  .  قيم يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسةهذهو)٠٫٨٨(بلغ

 :نتائج الدراسة وتفسيرها
 :فيما يلي عرض وتحليل ألهم نتائج أسئلة الدراسة

 نحـو  والمعلومـات  سـب  علـوم الحا كليةفي  الطلبةما اتجاهات : إجابة السؤال األول  

 ؟Blackboardاستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 
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 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

ــرارات     ــساب التكـ ــم حـ ــسؤال تـ ــذا الـ ــى هـ ــة علـ ــسابية ،    ولإلجابـ ــطات الحـ ،  والمتوسـ

والرتـــب الســـتجابات عينـــة الدراســـة مـــن الطلبـــة علـــى عبـــارات    ، واالنحرافـــات المعياريـــة

وجــاءت .Blackboard ام إدارة الــتعلم اإللكترونــي مقيــاس االتجــاه نحــو اســتخدام نظــ    

 :اآلتي) ٧(النتائج كما يوضحها الجدول رقم 

 يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها ) ٧ (جدول رقم 

 نحوحول اتجاههم  والمعلومات سب علوم الحاكليةفي تنازلياً إلجابات عينة الطلبة 

 Blackboardتعلم اإللكتروني استخدام نظام إدارة ال
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 في جميع كليات Blackboardأرى أن يتم تفعيل نظام  ٧
 ١ ١٫١٩ ٤٫٠٧ .الجامعة

 بيئة مالئمة لتطبيق التعليم Blackboardأرى أن نظام  ١٠
 ٢ ١٫٠٧ ٣٫٩٤ اإللكتروني

 Blackboardمع نظام أشعر أنه من السهل التعامل  ٩
 ٣ ١٫١٢ ٣٫٨٤ وتطبيقاته

 على متابعة عملية Blackboardيساعدني استخدام نظام  ١٩
 ٤ ١٫١٧ ٣٫٨١ .التعلم في االوقات التي تناسبني

 يساعد على فهم Blackboardاعتقد أن استخدام نظام  ١
 ٥ ١٫٢٠ ٣٫٦٩ .محتوى المادة الدراسية

الل نظام أرغب بدراسة جميع المقررات من خ ٤
Blackboard ٥ ١٫٣٢ ٣٫٦٩ 

 Blackboardأرى أن تعلم المقررات باستخدام نظام  ٦
 ٧ ١٫٢١ ٣٫٦٥ .يساعدني أكثر على تنظيم الوقت

أرغب في الحصول على المزيد من التدريب حول نظام  ٣
Blackboard. ٨ ١٫١٤ ٣٫٦٤ 

 يسهم في حل Blackboardالتدريس من خالل نظام  ١٨
 ٩ ١٫١٣ ٣٫٥٧ . يعاني منها التعليم التقليديالمشكالت التي

 بنظام آخر اكثر Blackboardأتمنى أن يستبدل نظام  ١١
 ١٠ ١٫٢٢ ٣٫٥٠ .فعالية وكفاءة

 ١٫١٢ ٣٫٤٥ .Blackboardأناقش زمالئي حول استخدام نظام  ٥
١١ 
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  يحقق مبدأ اإلنصاف Blackboardأشعر أن نظام  ١٦
 ١٢ ١٫١٤ ٣٫٤٤ .ل التقويم المختلفةوالمساواة بين الطالب في وسائ

 ١٣ ١٫١٨ ٣٫٤٠ . في تطوير مهاراتيBlackboardيساعدني استخدام نظام  ٢

 يزيد من Blackboardأشعر ان التعلم بمساعدة نظام  ١٣
 ١٤ ١٫٢٤ ٣٫٣٥ .التعاون بيني وبين زمالئي

١٤ 
 بمصادر تعلم إضافية متعلقة Blackboardيزودني نظام 

 .اسيةبالمقررات الدر
 

١٥ ١٫٢٥ ٣٫٢٩ 

 ١٦ ١٫٢٨ ٣٫٢٦ .Blackboardاستمتع بتلقي محاضراتي من خالل نظام  ١٢

أعبر عن نفسي بحرية كبيرة من خالل أنشطة التعلم في  ١٥
 ١٧ ١٫١٧ ٣٫٢٠ .Blackboardنظام 

 يقلل من مستوى Blackboardأظن أن استخدام نظام  ١٧
 ١٨ ١٫٢٥ ٣٫١٠ ء المحاضرةالتفاعل بين األستاذ الجامعي والطالب أثنا

 ال يصلح لجميع Blackboardأرى أن استخدام نظام  ٨
 ١٩ ١٫٣٨ ٢٫٨٧ .المقررات الجامعية

٣٫٤٦ 

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

ــدول رقــــم    ــر الجــ ــة علــــوم الحاســــب    ) ٧(يظهــ ــة بكليــ ــات الطلبــ الــــسابق أن اتجاهــ

استخدام نظـام إدارة الـتعلم   والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية نحو     

حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي    ،  كانــت فــي المــستوى اإليجــابي  Blackboardاإللكترونــي 

 – ٣٫٤١(وهــو متوســط يقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي  ) ٤٦، ٣(العــام 

 وهـــي الفئـــة التـــي تـــشير إلـــى اتجـــاه أفـــراد العينـــة اإليجـــابي نحـــو نظـــام إدارة الـــتعلم  )٤٫٢٠

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء توفر قدرٍ كـافٍ مـن الـوعي               . Blackboardاإللكتروني  

وذلــك لــدى أفــراد عينــة ،  Blackboardبمميــزات وإمكانــات نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي 

بـل وربمـا تعـدى األمـر مرحلـة تـوافر الـوعي إلـى الممارسـة           ، الدراسة من الطلبة بصفة عامة 
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 لهــذه األدوات فــي العمليــة التعليميــة مــن قبــل معظــم أفــراد عينــة         واالســتخدام الفعلــي 

وهــو مــا انعكــس باإليجــاب علــى اتجاهــاتهم نحــو اســتخدام هــذه        ، الدراســة مــن الطلبــة  

وبناءً عليه يمكن القول بأن االتجاه االيجابي لدى أفراد عينة الدراسـة            ،    األدوات في التعليم  

 إلــى وعــي معظمهــم بمميــزات نظــام إدارة   مــن الطلبــة والــذي تــم التحقــق منــه هنــا يرجــع   

 الـب أو الطالبـة  يتـيح فـرص كبيـرة للط   والتي من أهمها أنه ،  Blackboardالتعلم اإللكتروني   

،  مـع المقـرر الدراسـي خـارج قاعـة المحاضـرات فـي أي مكـان وفـي أي وقـت                      في أن يتواصـل   

طـالع علـى محتـوى    لكتروني الذي يـؤمن لـه أدوات متنوعـة لإل        وذلك من خالل هذا النظام اإل     

باإلضــافة إلــى التواصــل مــع أســتاذ   ، ةوالتفاعــل معهــا بطــرق ميــسر ، المــادة العلميــة للمقــرر

  .لكترونية متنوعةإبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل  و المقرر

ــه جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود            ــوعي بالــضرورة مــن خــالل مــا أولت ــأتي هــذا ال     وي

،  مــن اهتمــام بتطبيقــات التعلــيم والــتعلم اإللكترونــي داخــل الجامعــة       اإلســالمية مــؤخراً  

والعمــل علــى تــشجيع أعــضاء هيئــة التــدريس والطلبــة علــى توظيــف واســتخدام أدوات         

. واالستفادة منها داخل إطار نظـم إدارة الـتعلم اإللكترونـي             ،  التعلم اإللكتروني المختلفة  

والتــي أظهــرت أن ) ٢٠١٠(دراســة الــسلوم و) ٢٠١١(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة الجــراح 

هنــاك اتجاهــات ايجابيــة مرتفعــة لــدى الطــالب نحــو اســتخدام أنظمــة العلــم اإللكترونــي      

 .المختلفة في تعلمهم

  كما يتضح مـن النتـائج أن متوسـطات اسـتجابة عينـة الدراسـة مـن الطلبـة تتـراوح مـا                 

،  )  موافـق   –غيـر متأكـد     ( وهي متوسطات تدخل ضمن نطاق الخيـارين         )٤٫٠٧ – ٢٫٨٧(بين  

. حسب توزيع اإلجابات علـى المتوسـطات الحـسابية الـذي تـم اعتمـاده فـي هـذه الدراسـة          

وعنـــدما نتتبـــع المتوســـطات الحـــسابية للفقـــرات الـــسابقة نجـــد أن أفـــراد عينـــة الدراســـة  

ــة تلــك الفقــرات    ــى غالبي ــار      ، موافقــون عل ونجــد أن متوســطاتها تــدخل ضــمن نطــاق الخي

فــي  Blackboard أرى أن يــتم تفعيــل نظــام  "حيــث حققــت فقــرة  ،  )٢٠، ٤ – ٤١، ٣(موافــق

وهـي تقـع ضـمن    ،   )٤٫٠٧(المرتبة األولى بمتوسـط حـسابي قـدره         ،    "جميع كليات الجامعة    
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وهــذه النتيجـة تــشير بــشكل عـام إلــى أن الطلبــة جميعـاً يــشعرون بالرضــى    ،  )موافــق(فئـة  

 تعطي مؤشراً إيجابياً على مدى إلمام عينة  كما أنها،   عن دراستهم من خالل هذا النظام     

،  Blackboardالدراســة مــن الطلبــة بالمهــارات األساســية لنظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي    

ــيم وتعــاملهم معهــا        ــا التعل ــولهم اســتخدام معطيــات تكنولوجي ــدوره ســهل قب ،  وهــذا ب

ودمجهـا  ،  ت  واكتسابهم خبرات كبيرة في كيفيـة االسـتخدام األمثـل لمثـل هـذه التقنيـا               

بيئة مالئمة لتطبيـق   Blackboardأرى أن نظام " بينما حققت فقرة  .  في العملية التعليمية    

في حين جاءت فقرة     ،  )٣٫٩٤(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره      " التعليم اإللكتروني   

فــي المرتبــة الثالثــة   "  وتطبيقاتــهBlackboardأشــعر أنــه مــن الــسهل التعامــل مــع نظــام    " 

وقــد يعــزى ذلــك إلــى تــدريب الطلبــة بــشكل جيــد علــى     ) . ٣٫٨٤(توســط حــسابي قــدره  بم

وتتوافق هذه النتيجـة مـع دراسـة         . Blackboardالتعامل مع نظام إدارة التعلم االلكتروني       

التــي أظهــرت أن مــن مميــزات نظــام الــبالك بــورد مــن وجهــة نظــر الطالبــات  ) ٢٠١٢(العمــرو 

 .واستخدامه  ، ه تعلمةلوسه

-٢٫٨٧(ا الفقـرات الـسبع األخيـرة فقـد كانـت متوسـطاتها الحـسابية تتـراوح بـين                   أم

حيــث جــاءت ). غيــر متأكــد(وهــذه المتوســطات تــدخل ضــمن نطــاق الخيــار محايــد   ، )٣٫٤٠

فــي المرتبــة الثالثــة  "   فــي تطــوير مهــاراتيBlackboardيــساعدني اســتخدام نظــام " فقــرة 

ــشرة بمتوســـط حـــسابي قـــدره     ــ ،  )٣٫٤٠(عـ ــاء فـ أرى أن " ي المرتبـــة األخيـــرة الفقـــرة   وجـ

بمتوســط حــسابي ،   " ال يــصلح لجميــع المقــررات الجامعيــةBlackboardاســتخدام نظــام 

وهذه النتيجة تفيد أن عينة الدراسة من الطلبة غير متأكدين من مدى صحة     ) . ٢٫٨٧(قدره  

مـن ذلـك   وقد يرجع السبب في عدم تأكـدهم  . أو عدم صحة ما تحتويه الفقرات السابقة  

إلى حداثة التجربة التي مرت بها كلية علوم الحاسب والمعلومـات بجامعـة اإلمـام محمـد         

 . بن سعود اإلسالمية  في مجال التعليم اإللكتروني إذ ال تتجاوز التجربة ثالث سنوات 

 فـي   الطلبـة هل هناك فروق ذات دالله إحصائية بين استجابات          :إجابة السؤال الثاني  

ب والمعلومــات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية نحــو       كليــة علــوم الحاســ  
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، التخــصص (تعــزى لمتغيــرات  Blackboard اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي    

  ؟)الجنس،  المستوى الدراسي

لإلجابة على هذا الـسؤال تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي لداللـة الفـروق                     

ن الطلبة حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم     في استجابات عينة الدراسة م    

 : اآلتي يوضح ذلك)٨(والجدول رقم  ، تبعاً لمتغير التخصص  Blackboardاإللكتروني 

 

 اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة )٨(جدول رقم 

 Blackboard لتعلم اإللكتروني من الطلبة حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة ا

 تبعاً لمتغير التخصص

مجموع  نمصدر التباي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 التعليق الداللة

 ١٫٧٦ ٢ ٣٫٥١ بين المجموعات

 ٠٫٥٣ ٤٠٨ ٢١٤٫٣٨ داخل المجموعات
دالة عند  ٠٫٠٣٦ ٣٫٣٤

 ٠٫٠٥مستوى 

 مما يشير إلى وجود ،  ٠٫٠٥دالة عند مستوى    ) ف(قيمة  أن  ) ٨(  يتضح من الجدول رقم     

فروق ذات داللة إحصائية بـين اسـتجابات عينـة الدراسـة مـن الطلبـة حـول اتجـاههم نحـو                     

ــي    ــتعلم اإللكترونـ ــام إدارة الـ ــتخدام نظـ ــصاتهم  ،  Blackboardاسـ ــتالف تخصـ ــود الخـ . تعـ

اآلتـي  ) ٩(رقـم  والجـدول  . وللكشف عن مـصدر تلـك الفـروق تـم اسـتخدام اختبـار شـيفيه         

 :يوضح ذلك
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اختبار شيفيه للكشف عن مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة ) ٩(جدول رقم 

 Blackboard من الطلبة حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 تبعاً لمتغير التخصص

المتوسط  التخصص
 الحسابي

علوم 
 الحاسب

نظم 
 المعلومات

دراسات 
 الفرق لصالح المعلومات

     ٣٫٣٦ علوم الحاسب

نظم    @ ٣٫٥٧ نظم المعلومات
 المعلومات

     ٣٫٤٩ دراسات المعلومات

  ٠٫٠٥تعني وجود فروق دالة عند مستوى      @ 

 بـين أفـراد العينـة فـي     ٠٫٠٥وجود فروق دالـة عنـد مـستوى       ) ٩(  يتضح من الجدول رقم     

 وذلــك ، )نظــم المعلومــات (ة فــي تخــصص   وبــين أفــراد العينــ ، )علــوم الحاســب (تخــصص 

 ).نظم المعلومات(لصالح أفراد العينة في تخصص 

 

  ولمعرفة الفروق تبعاً لمتغير المستوى الدراسي تم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين         

ــة حــول اتجــاههم نحــو           ــة الدراســة مــن الطلب ــة الفــروق فــي اســتجابات عين األحــادي لدالل

 ، تبعــاً لمتغيــر المــستوى الدراســي   Blackboardإللكترونــي اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم ا 

 :اآلتي يوضح ذلك) ١٠(والجدول رقم 

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة )١٠(جدول رقم 

  Blackboardمن الطلبة حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

 لمستوى الدراسيتبعاً لمتغير ا

مجموع  نمصدر التباي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 التعليق الداللة

 ٠٫٢٣ ٢ ٠٫٤٥ بين المجموعات

 ٠٫٥٣ ٤٢٠ ٢٢١٫٨٦ داخل المجموعات
 غير دالة ٠٫٦٥٢ ٠٫٤٣
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ق  ممـا يـشير إلـى عـدم وجـود فـرو            ،  غير دالة ) ف(أن قيمة   ) ١٠( يتضح من الجدول رقم     

ــو       ــاههم نحـ ــول اتجـ ــة حـ ــة الدراســـة مـــن الطلبـ ــتجابات عينـ ــين اسـ ــصائية بـ ذات داللـــة إحـ

ــي     ــتعلم اإللكترونـ ــام إدارة الـ ــتخدام نظـ ــستواهم   ، Blackboard اسـ ــتالف مـ ــود الخـ  تعـ

وهـذه النتيجـة تـدل علـى أن متغيـر المـستوى الدراسـي لـيس لـه أثـر فـي اتجاهـات                . الدراسي

ســب والمعلومــات بجامعــة اإلمــام محمــد بــن    عينــة الدراســة مــن طلبــة كليــة علــوم الحا   

سعود اإلسـالمية ممـا يـدل علـى اسـتعداد الطلبـة التقنـي للدراسـة مـن خـالل نظـام الـتعلم                         

وتأتي هـذه النتيجـة منـسجمة مـع مـا توصـلت لـه دراسـة الـسلوم                   . Blackboardاإللكتروني  

رة األعمـال   من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين اتجاهـات طـالب كليـة إدا               ) ٢٠١٠(

بــاختالف متغيــر المرحلــة ) جــسور(بجامعــة الملــك ســعود نحــو نظــام الــتعلم اإللكترونــي  

 .التعليمية 

لداللـة الفـروق   ) ت(  ولمعرفة الفروق تبعاً لمتغير الجنس تم استخدام اختبـار اختبـار      

في استجابات عينة الدراسة من الطلبة حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم         

 :اآلتي يوضح ذلك) ١١(والجدول رقم ،  تبعاً لمتغير الجنس  Blackboardلكتروني اإل

لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة من الطلبة حول ) ت(اختبار ) ١١(جدول رقم 

 باختالف الجنسBlackboard اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
مستوى  قيمة ت المعياري

 التعليق الداللة

 ٠٫٧٧ ٣٫٥٢ ١٩١ ذكر

 ٠٫٦٨ ٣٫٤٢ ٢٢٦ أنثى 
 غير دالة ٠٫١٥٨ ١٫٤١

غيــر دالـة ممــا يــشير إلــى عــدم وجــود فــروق  ) ت(أن قيمــة ) ١١(يتـضح مــن الجــدول رقــم  

ذات داللــة إحــصائية بــين اســتجابات عينــة الطلبــة حــول اتجــاههم نحــو اســتخدام نظــام     

ويعـزو الباحـث ذلـك إلـى     .  تعود الخـتالف جنـسهم  ، Blackboard رة التعلم اإللكتروني إدا

 .تكافؤ الطلبة في القدرة على امتالك المهارات التعليمية الالزمة لهذا النمط من التعلم 
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كليـة علـوم الحاسـب      ما اتجاهات أعـضاء هيئـة التـدريس فـي            :إجابة السؤال الثالث  

محمد بن سعود اإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم والمعلومات بجامعة اإلمام 

    ؟   Blackboard  اإللكتروني

،  والمتوســـطات الحــــسابية ،  ولإلجابـــة علـــى هــــذا الـــسؤال تـــم حــــساب التكـــرارات     

والرتب الستجابات عينة الدراسة من أعضاء هيئـة التـدريس علـى           ،  واالنحرافات المعيارية 

ــو اســــــ    ــاه نحــــ ــاس االتجــــ ــارات مقيــــ ــي  عبــــ ــتعلم اإللكترونــــ ــام إدارة الــــ  تخدام نظــــ

Blackboard. اآلتي) ١٢(وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول رقم: 

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً )١٢(جدول رقم 

حول  والمعلومات سب علوم الحاكليةفي إلجابات عينة أعضاء هيئة التدريس 

 Blackboardام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  استخدنحواتجاههم 

 العبارة م

ط 
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم
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أتوقع في المستقبل أن يزداد عدد أعضاء هيئة التدريس  ٧
 ١ ٠٫٦٨ ٤٫٢٨ .Blackboardالمستخدمين لنظام 

 مهم في تطوير Blackboardاعتقد أن استخدام نظام  ١
 ٢ ٠٫٧٦ ٤٫١٧ .امعيةتدريس المقررات الج

أرغب في الحصول على المزيد من التدريب حول نظام  ٢
Blackboard. ٣ ٠٫٩٣ ٤٫٠٩ 

 في تدريسي المقررات Blackboardاحتاج الستخدام نظام  ٥
 ٣ ١٫٠٢ ٤٫٠٩ .الدراسية

 في تطوير مهاراتي Blackboardيساعدني استخدام نظام  ٣
 ٥ ٠٫٧٩ ٤٫٠٢ .التدريسية

 بيئة مالئمة لتطبيق التعليم Blackboardم أرى أن نظا ١١
 ٦ ٠٫٧١ ٣٫٩٨ اإللكتروني

 في جميع كليات Blackboardأرى أن يتم تفعيل نظام  ٨
 ٧ ٠٫٩١ ٣٫٩٦ .الجامعة

  يتوافق مع مستويات المتعلم Blackboardأشعر أن نظام  ٢١
 ٨ ٠٫٨٣ ٣٫٧٢ .كمبتدئ ومتقدم

  يزيد من Blackboardاعتقد أن التعلم بمساعدة نظام  ١٤
 ٩ ٠٫٨٩ ٣٫٦٨ .التعاون بين طالبي



 

 
٢٦٢

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د
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 ١٠ ٠٫٧١ ٣٫٦٢ .Blackboardأناقش زمالئي حول استخدام نظام  ٦

 ١١ ٠٫٩٧ ٣٫٥٧ .Blackboardاستمتع بتقديم محاضراتي من خالل نظام  ١٣

 Blackboardأشعر أنه من السهل التعامل مع نظام  ١٠
 ١١ ١٫٠٢ ٣٫٥٧ وتطبيقاته

 يساعد على فهم Blackboardام نظام اعتقد أن استخد ٤
 ١٣ ٠٫٩١ ٣٫٥١ .محتوى المادة الدراسية

  يسهم في حل Blackboardالتدريس من خالل نظام  ٢٠
 ١٣ ١٫٠٢ ٣٫٥١ .المشكالت التي يعاني منها التعليم التقليدي

 يحفز الطالب على Blackboardأرى أن استخدام نظام  ١٧
 ١٥ ١٫٠٤ ٣٫٤٣ .التعلم

 يزيد من أعباء عضو Blackboardن استخدام نظام اعتقد أ ١٨
 ١٦ ١٫١٩ ٣٫٣٨ هيئة التدريس

 يساعد الطالب في Blackboardاعتقد أن استخدام نظام  ١٦
 ١٧ ٠٫٨٧ ٣٫٣٤ التعبير عن أفكارهم دون خجل

 في التعليم عملية Blackboardأحس أن استخدام نظام  ١٥
 ١٨ ٠٫٩٩ ٣٫٢٦ .مشوقة لطالبي

 بنظام آخر أكثر فعالية Blackboardستبدل نظام أتمنى أن ي ١٢
 ١٩ ٠٫٩٤ ٣٫١١ .وكفاءة

 ال يصلح لجميع Blackboardأرى أن استخدام نظام  ٩
 ٢٠ ١٫٠٣ ٢٫٩٤ .المقررات الجامعية

 يقلل من مستوى Blackboardأظن أن استخدام نظام  ١٩
 ٢١ ١٫٠١ ٢٫٥٣ التفاعل بين األستاذ وطالبه أثناء المحاضرة

٣٫٦١ 

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

الــسابق أن اتجاهــات أعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم   ) ١٢(يظهــر الجــدول رقــم    

الحاسب والمعلومـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية نحـو اسـتخدام نظـام                     

حيـث بلـغ المتوسـط      ،     كانت فـي المـستوى اإليجـابي       Blackboardإدارة التعلم اإللكتروني    

وهو متوسـط يقـع فـي الفئـة الرابعـة مـن فئـات المقيـاس الخماسـي                   ) ٣٫٦١(ي العام   الحساب

 وهي الفئة التي تشير إلى اتجاه أفراد العينة اإليجابي نحو نظـام إدارة الـتعلم                 )٤٫٢٠ – ٣٫٤١(
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ــة التــدريس       . Blackboardاإللكترونــي  وتعكــس هــذه النتيجــة مــدى اســتعداد أعــضاء هيئ

وربمـا يعـزى هـذا     ، يات التعلم اإللكترونـي وتعـاملهم معهـا   لقبول استخدام معطيات وتقن  

االستعداد إلى كون أعضاء هيئة التدريس قد أدركوا أهمية تقنيات التعليم كطريقة لحل  

وإدراكهم كذلك لما يمكن أن تسهم به هذه التقنيـات مـن        ،    مشكالت التعليم التقليدي  

عليميــة مــن حالــة اتــصال ونقــل     ونقــل العمليــة الت  ، تطــوير لكفــاءة عــضو هيئــة التــدريس    

ممــا يــساعد علــى بلــوغ األهــداف وتحــسين جــودة العمليــة   ، إلــى حالــة تفاعــل ، للمعلومــات

ومــن  ، ويعــد عــضو هيئــة التــدريس عمــاد العمــل األكــاديمي فــي الجامعــة . التعليميــة ككــل

ممـــا  ، العناصـــر البـــشرية المتميـــزة والتـــي تـــسعى دومـــاً للتميـــز ولتجويـــد العمـــل األكـــاديمي

ولـذا فمـن البـديهي أن تكـون          ،  ينعكس بالضرورة على جميـع عناصـر المنظومـة التعليميـة          

، ) ٢٠١٠(وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة زيـن الـدين    . االتجاهات لتلك الفئة المتميزة إيجابية   

التـي أظهـرت وجـود اتجاهـات ايجابيـة لـدى أعـضاء هيئـة التـدريس                  )  ٢٠١٢(ودراسة حسين 

 .رة التعلم اإللكترونينحو استخدام أنظمة إدا

 كما يتضح من النتائج أن متوسـطات اسـتجابة أعـضاء هيئـة التـدريس تتـراوح مـا بـين                 

 )  موافق بشدة   –غير موافق   ( وهي متوسطات تدخل ضمن نطاق الخيارين        )٤٫٢٨ – ٢٫٥٣(

. حسب توزيع اإلجابات علـى المتوسـطات الحـسابية الـذي تـم اعتمـاده فـي هـذه الدراسـة          

أتوقـــع فـــي  "  المتوســـطات الحـــسابية للفقـــرات الـــسابقة نجـــد أن فقـــرة      وعنـــدما نتتبـــع 

ــدريس المــستخدمين لنظــام       ــة الت ــزداد عــدد أعــضاء هيئ ،  "Blackboard المــستقبل أن ي

وهـذه   ، )موافـق بـشدة  (وهـي تقـع ضـمن فئـة          ،  )٤٫٢٨(حققت المرتبة األولى بمتوسط قدره    

حيث كانت استجابة أفـراد  ) ٢٠١١(حالنتيجة تأتي منسجمة مع ما توصلت إليه دراسة الجرا       

ممن يتوقعون أن يـصبح اسـتخدام هـذا النظـام     ) %٨٠(عينة الدراسة عالية بنسبة وصلت   

ممـــا يـــدل علـــى أن أعـــضاء هيئـــة . فـــي المـــستقبل ضـــرورة لجميـــع أعـــضاء هيئـــة التـــدريس 

 سيــصبح فــي المــستقبل القريــب وأنــه،  التــدريس بمــستوى وعــي جيــد للتعلــيم اإللكترونــي 

أظـــن أن " بينمـــا نجـــد أن الفقـــرة  .  لخصائـــصه و مميزاتـــهراًالـــسائد فـــي التعلـــيم نظـــالـــنمط 
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 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 يقلــل مــن مــستوى التفاعــل بــين األســتاذ الجــامعي وطالبــه  Blackboardاســتخدام نظــام 

) غيـر موافـق  (وهـي تقـع ضـمن الفئـة        ،    )٢٫٥٣(حققت أقل متوسط قدره     ،     "أثناء المحاضرة 

ويرجع ذلك إلـى أن أعـضاء هيئـة التـدريس     . هذه الفئة وهي الفقرة الوحيدة التي تقع ضمن   

 تتــيح للطالــب ووســائطه المتعــددة معظمهــم يتفقــون علــى أن تقنيــات الــتعلم اإللكترونــي 

و غيــر أ بــصورة متزامنــة  التعليمــيالتفاعــل النــشط مــع المحتــوى    وعــضو هيئــة التــدريس   

ممـا يـساعد    ، قدرتـه في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروف المـتعلم و         ،  متزامنة

 . ومراعاة الفروق الفردية بين الطالب ، في تحسين جودة العملية التعليمية ككل

  كما يتضح أيضاً من الجدول السابق أن هناك خمس فقرات متوسطاتها الحـسابية             

ــراوح بــين    ــد      ، )٢٫٩٤ –٣٫٣٨(تت ــار محاي ــر (وهــذه المتوســطات تــدخل ضــمن نطــاق الخي غي

 :ت التاليةوهي العبارا). متأكد

 . يزيد من أعباء عضو هيئة التدريس Blackboardاعتقد أن استخدام نظام  

 يـساعد الطــالب فــي التعبيـر عــن أفكــارهم   Blackboardأعتقـد أن اســتخدام نظــام   

 .دون خجل

 . في التعليم عملية مشوقة لطالبيBlackboardأحس أن استخدام نظام  

 .ر أكثر فعالية وكفاءة بنظام آخBlackboardأتمنى أن يستبدل نظام  

 . ال يصلح لجميع المقررات الجامعيةBlackboardأرى أن استخدام نظام  

  وهــذه النتيجــة تفيــد أن عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس غيــر متأكــدين مــن 

ــا تحتويــه الفقــرات الــسابقة        وقــد يرجــع الــسبب فــي عــدم     . مــدى صــحة أو عــدم صــحة م

ربــة التــي مــرت بهــا كليــة علــوم الحاســب والمعلومــات  تأكــدهم مــن ذلــك إلــى حداثــة التج

بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  فــي مجــال التعلــيم اإللكترونــي اذ ال تتجــاوز       

 . التجربة ثالث سنوات 

هـل هنـاك فـروق ذات داللـه إحـصائية بـين اسـتجابات أعـضاء              : إجابة السؤال الرابـع    

ومـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود        هيئة التـدريس فـي كليـة علـوم الحاسـب والمعل           
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 تعـزى لمتغيـرات      "Blackboard" اإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني        

 ؟ ) . الجنس- العلمية الدرجة - الخبرة - التخصص(

 لداللـة الفـروق فـي     ويلـز  -كوسـكال   لإلجابة علـى هـذا الـسؤال تـم اسـتخدام اختبـار              

أعضاء هيئة التدريس حول اتجاههم نحـو اسـتخدام نظـام       استجابات عينة الدراسة من     

ــي   ــتعلم اإللكترون اآلتــي ) ١٣(والجــدول رقــم   ، تبعــاً لمتغيــر التخــصص    Blackboardإدارة ال

 :يوضح ذلك

 ويلز لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة من -اختبار كوسكال ) ١٣(جدول رقم 

 ام نظام إدارة التعلم اإللكتروني التدريس حول اتجاههم نحو استخد أعضاء هيئة

Blackboardتبعاً لمتغير التخصص  

 

متوسط  العدد التخصص
 التعليق مستوى الداللة ٢قيمة كا الرتب

 ٢٥٫١٠ ٢٠ علوم الحاسب

 ١١٫٨٠ ٥ نظم المعلومات

 ٢٥٫٧٧ ٢٢ دراسات المعلومات

  ٤٧ المجموع

 غير دالة ٠٫١١ ٤٫٤٧

 ممــا يــشير إلــى عــدم وجــود  ، غيــر دالــة) ٢كــا(أن قيمــة ) ١٣(م يتــضح مــن الجــدول رقــ     

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة أعضاء هيئة التدريس حول اتجـاههم نحـو           

ولعل . تعود الختالف تخصصاتهم،  Blackboard استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

حيـث امـتالك مهـارات اسـتخدام        ذلك يرجع إلى التكـافؤ بـين أعـضاء هيئـة التـدريس مـن                

  .Blackboardنظام إدارة التعلم اإللكتروني  

 



 

 
٢٦٦

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 لداللـة    ويلـز  -كوسـكال     ولمعرفة الفروق تبعاً لمتغيـر الخبـرة تـم اسـتخدام اختبـار              

الفــروق فــي اســتجابات عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس حــول اتجــاههم نحــو        

،  تبعـاً لمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة         ،    Blackboardاستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني      

 :اآلتي يوضح ذلك) ١٤(والجدول رقم     

ويلز لداللة الفروق في استجابات عينة أعضاء هيئة - اختبار كوسكال)١٤(جدول رقم 

 Blackboard حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  التدريس

 باختالف عدد سنوات الخبرة

متوسط  العدد سنوات الخبرةعدد 
مستوى  ٢كاقيمة  الرتب

 التعليق الداللة

 ١٧٫٩٠ ١٠  سنوات٥أقل من 

 ٢٨٫١٨ ١٧  سنوات١٠- ٥من 

 ٢٣٫٥٠ ٢٠  سنوات١٠أكثر من 

  ٤٧ المجموع

 غير دالة ٠٫١٧ ٣٫٦٠

وق  مما يشير إلى عدم وجود فـر       ،   غير دالة  )٢كا(أن قيمة   ) ١٤(  يتضح من الجدول رقم     

ذات داللــة إحــصائية بــين اســتجابات عينــة أعــضاء هيئــة التــدريس حــول اتجــاههم نحــو          

 تعــود الخــتالف عــدد ســنوات    ، Blackboard اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم اإللكترونــي    

ويعــزو الباحــث ذلــك أن التعلــيم اإللكترونــي أصــبح مفهومــاً متــداوالً لــدى أعــضاء  . خبــرتهم

بحيـث   ، أسـاليب التعلـيم والـتعلم وحـل المـشكالت      هيئة التدريس كأسلوب متطـور مـن        

لــم تعــد ســنوات الخبــرة عــامالً مــؤثراً فــي تــشكيل ســلوكهم تجــاه اســتخدام مثــل هــذه    

بعد أن أصـبحت عمليـة تـصميم المنـاهج وطـرق التـدريس       ،    التقنيات في التدريس الجامعي   

ظم وهادف  مبنية أساساً على مدى االستفادة من معطيات تكنولوجيا التعليم بشكل من          

 . 
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لداللة  ) وتني-مان(  ولمعرفة الفروق تبعاً لمتغير الدرجة العلمية تم استخدام اختبار  

الفــروق فــي اســتجابات عينــة الدراســة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس حــول اتجــاههم نحــو        

ــاً لمتغيـــر الدرجـــة العلميـــة ،  Blackboardاســـتخدام نظـــام إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي   ،  تبعـ

 :اآلتي يوضح ذلك) ١٥(والجدول رقم 

وتني لداللة الفروق في استجابات عينة أعضاء هيئة -اختبار مان) ١٥(جدول رقم 

 Blackboardحول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  التدريس

 باختالف الدرجة العلمية

متوسط  العدد الدرجة العلمية
 الرتب

مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

 تعليقال الداللة

 ٣٩٧٫٠٠ ٢٣٫٣٥ ١٧ أستاذ مشارك

 ٦٣٨٫٠٠ ٢٢٫٧٩ ٢٨ أستاذ مساعد
 غير دالة ٠٫٨٨٨ ٠٫١٤

 ممـا يـشير إلـى عـدم وجـود فـروق             ،  غيـر دالـة   ) ز(أن قيمة   ) ١٥(  يتضح من الجدول رقم     

ذات داللــة إحــصائية بــين اســتجابات عينــة أعــضاء هيئــة التــدريس حــول اتجــاههم نحــو          

. تعـود الخـتالف درجـتهم العلميـة    ،  Blackboard تعلم اإللكتروني استخدام نظام إدارة ال

وربما ترجع هذه النتيجة لتساوي الفرص المتاحة ألعضاء هيئة التدريس الستخدام نظام    

وتتفق هذه النتيجة مع مـا توصـلت لـه         .   في التدريس     Blackboardإدارة التعليم اإللكتروني    

داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  جــود فــروق ذات التــي أظهــرت عــدم و) ٢٠١٢(دراســة العمــرو 

بــين اســتجابات عينــة البحــث مــن أعــضاء هيئــة التــدريس نحــو اســتخدام   الداللــة

وتختلـف هـذه   . تعزى لمتغير الدرجة العلميـة  ،  Black Boardنظام إدارة التعلم اإللكتروني

ت داللة إحـصائية بـين      التي أظهرت وجود فروق ذا    ) ٢٠١٢(النتيجة مع نتيجة دراسة حسين    

ــة     ــة العلمي ــدريس ترجــع للرتب ــة الت ــة األســاتذة ثــم األســاتذة      ، أعــضاء هيئ ــصالح فئ وذلــك ل

 .المشاركين ثم األساتذة المساعدين على الترتيب 

 



 

 
٢٦٨

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 لداللة الفروق   ) وتني -مان( ولمعرفة الفروق تبعاً لمتغير الجنس تم استخدام اختبار         

 هيئـة التـدريس حـول اتجـاههم نحـو اسـتخدام             في استجابات عينـة الدراسـة مـن أعـضاء         

اآلتـي  ) ١٦(والجدول رقـم  ، تبعاً لمتغير الجنس،   Blackboardنظام إدارة التعلم اإللكتروني     

 :يوضح ذلك

 وتني لداللة الفروق في استجابات عينة أعضاء هيئة-اختبار مان) ١٦(جدول رقم 

 Blackboardإللكتروني التدريس حول اتجاههم نحو استخدام نظام إدارة التعلم ا

 باختالف الجنس

متوسط  العدد الجنس
 الرتب

مجموع 
مستوى  Zقيمة  الرتب

 التعليق الداللة

 ٨٧٩٫٠٠ ٢٣٫٧٦ ٣٧ ذكر

 ٢٤٩٫٠٠ ٢٤٫٩٠ ١٠ أنثى
 غير دالة ٠٫٨٢٨ ٠٫٢٣

 ممـا يـشير إلـى عـدم وجـود فـروق       ، غيـر دالـة   ) ز(أن قيمـة    ) ١٦(  يتضح من الجدول رقم     

ائية بــين اســتجابات عينــة أعــضاء هيئــة التــدريس حــول اتجــاههم نحــو        ذات داللــة إحــص 

وربمـا  .  تعـود الخـتالف جنـسهم   ، Blackboard اسـتخدام نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي     

الســتخدام ) أنثــى/ ذكــر(ترجــع هــذه النتيجــة كــذلك لتــساوي الفــرص المتاحــة للجنــسين 

) ٢٠١٢(ذه النتيجة مع دراسة حسين وتتفق ه. نظام إدارة التعلم اإللكتروني في التدريس       

ترجـع للنـوع بـين      ) ٠٥،  ٠(التي أوضحت عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             

 .الذكور واإلناث

 :أهم نتائج الدراسة
 :كان من أهمها ما يلي،  توصلت الدراسة لعدد من النتائج

ت بجامعـة    جاء المتوسط العام التجاهات طلبـة كليـة علـوم الحاسـب والمعلومـا              -١

 اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية نحـــو اســـتخدام نظـــام إدارة الـــتعلم اإللكترونـــي   

Blackboard) وهــو متوســط يقــع فــي الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي   ، )٤٦، ٣
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 وهي الفئة التي تشير إلى اتجاه أفراد العينة اإليجابي نحو نظـام إدارة الـتعلم                 )٤٫٢٠ – ٣٫٤١(

  .Blackboardاإللكتروني 

كلية علوم الحاسـب     في   الطلبةفروق ذات دالله إحصائية بين استجابات        ال توجد    -٢

والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية نحو استخدام نظـام إدارة الـتعلم       

 .)الجنس،  المستوى الدراسي(تعزى لمتغير Blackboard اإللكتروني 

 في استخدام نظام إدارة التعلم اإللكترونـي   )٠٫٠٥( توجد فروق دالة عند مستوى       -٣

Blackboard        وذلك لصالح أفراد العينة     ،   بين أفراد العينة من الطلبة تعزى لمتغير التخصص 

 ).نظم المعلومات(في تخصص 

 جاء المتوسط العام التجاهات أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـة علـوم الحاسـب                   -٤

عود اإلسالمية نحو استخدام نظـام إدارة الـتعلم   والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن س    

وهـو متوسـط يقـع فـي الفئـة الرابعـة مـن فئـات المقيـاس           ، )٣٫٦١ (Blackboard اإللكترونـي 

 وهي الفئة التي تشير إلى اتجاه أفـراد العينـة اإليجـابي نحـو نظـام              )٤٫٢٠ – ٣٫٤١(الخماسي        

  .Blackboardإدارة التعلم اإللكتروني 

فروق ذات دالله إحصائية بين استجابات أعضاء هيئة التـدريس فـي كليـة             ال توجد    -٥

علوم الحاسـب والمعلومـات بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية نحـو اسـتخدام              

ــي   ــتعلم اإللكترونـ ــام إدارة الـ ــرات   Blackboard نظـ ــزى لمتغيـ ــرة - التخـــصص( تعـ  - الخبـ

 ) . الجنس- العلمية الدرجة

 :التوصيات
عة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية أن تتوجـه بتعمـيم تجربتهـا لنظـام                على جام  -١

وخاصـة وأن هنـاك   ، علـى جميـع الكليـات بالجامعـة     Blackboard  التعلم اإللكترونـي  ةإدار

 .تقبل واسع من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس لهذا النوع من التعليم 



 

 
٢٧٠

 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

ــي   -٢ ــتعلم اإللكترونــ ــام إدارة الــ ــضاع نظــ ــويم  Blackboard إخــ ــراءات التقــ ــى إجــ  إلــ

ــد نقــاط القــوة لتعزيزهــا    ، المــستمر ونقــاط الــضعف لمعالجتهــا مــن أجــل تحقيــق      ، وتحدي

 . األهداف المنشودة من تطبيق هذا النظام 

 تحفيـــز الطلبـــة وأعـــضاء هيئـــة التـــدريس الـــذين يـــستخدمون نظـــام إدارة الـــتعلم   -٣

 . اإللكتروني على المستويين المادي والمعنوي 

ر التدريب المستمر والمكثف للطلبة وأعضاء هيئة التـدريس علـى اسـتخدام              توفي -٤

  .Blackboardنظام إدارة التعلم اإللكتروني 

 ضرورة العمل على توفير البنية التحتية والخدمات المساندة بما يتناسـب وحجـم              -٥

ومتطلبـــات اســـتخدام أنظمـــة وبرمجيـــات متطـــورة فـــي الـــتعلم    ، المـــستخدمين المتوقـــع

 . ترونياإللك

ــي      -٦ ــتعلم اإللكترونـ ــام إدارة الـ ــول نظـ ــوث حـ ــات والبحـ ــد مـــن الدراسـ ــراء المزيـ  إجـ

Blackboard وفاعلية استخدامه . 

 

@    @    @ 
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 :المراجع

ــي   ).٢٠٠٤(أحمــد، ســالم - ــيم اإللكترون ــيم والتعل ــا التعل ــى  . تكنولوجي ــاض، الطبعــة األول مطــابع : الري

 .الحميضي 

ــتعلم   ). ١٩٨٧.(اقعبــدالرز، عبدالحميــد وظــاهر ، جــابر - ــيم وال ــنظم بــين التعل دار :القــاهرة.أســلوب ال

 .النهضة العربية

اتجاهـات طلبـة الجامعـة األردنيـة نحـو اسـتخدام برمجيـة بـالك              " ) ٢٠١١ (. عبدالمهدي علي  ،  الجراح -

 ملحــق ، ٣٨مــج ،  األردن  ،  العلــوم التربويــة-مجلــة دراســات . " فــي تعلمهــم )Blackboard(بــورد

  .١٣٠٤ – ١٢٩٣ ص ص ، )٢٠١١(

: من نظم إدارة التعلم اإللكتروني إلى بيئـات الـتعلم الشخـصية      ) ٢٠٠٨(هند بنت سليمان  ،    الخليفة -

 المملكة ، الرياض،  هـ٢١/٥/١٤٢٩-١٩ ملتقى التعليم اإللكتروني األول خالل الفترة .عرض وتحليل 

 .العربية السعودية

نحــو  لتــدريس بالجامعــات الــسعودية  اتجاهــات أعــضاء هيئــة ا ) ٢٠١١. ( هــشام بركــات ، حــسين -

 ورقة مقدمة إلـى    . جامعة الملك سعود نموذجا    ،  استخدام نظام إدارة التعلّم  االلكتروني جسور      

المملكــة العربيــة  . النــدوة األولــى فــي تطبيقــات تقنيــة المعلومــات و االتــصال فــي التعلــيم و التــدريب     

 .الرياض: السعودية

ــتعلم ا) ٢٠٠٥(حــسن حــسين  ،  زيتــون - ــي المفهــوم والقــضايا والتطبيــق  ال ــدار : الريــاض.إللكترون  ال

    .الصوتية للتربية

تجربــة جامعــة الملــك عبــدالعزيز فــي اســتخدام نظــام إدارة    " )  ٢٠١٠( محمــد محمــود ، زيــن الــدين -

مجلـة كليـة    ." وإمكانية االستفادة منها في التعليم الجـامعي المـصري      EMESالتعلم اإللكتروني   

 .٥١-١١ص ص  .٢٠١٠ يونيو ، ٨ ع ، ور سعيدجامعة ب،  التربية

اتجاهـات طـالب كليـة إدارة األعمـال بجامعـة الملـك ســعود       )  ٢٠١٠( عثمـان بـن إبـراهيم    ، الـسلوم  -

 . ٢٠١٠ ابريل ، ٦ ع ، الرياض، مجلة اعلم  .نحو استخدام نظام جسور

 فــي الجامعــات الــسعودية  التعلــيم اإللكترونــي). ٢٠١٢(هويــدا ، زروق ، رفيــدة،  العبيــد،  منــال، العبيــد -

  .٩٣-٨١ص ص ، ١ع ، السعودية، المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية ". دراسة حالة"

 ، أدواتـه ،  البحـث العلمـي مفهومـة     ).٢٠٠٥( كايـد  ،  ق وعبدالح ،   ذوقان ،   وعبيدات ،  عبدالرجمن،  عدس -

 .دار أسامة للنشر والتوزيع: الرياض.٣ط. أساليبه
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 محمــد بــن ســعود اإلمــامأعــضاء هيئــة التــدريس بكليــة علــوم الحاســب والمعلومــات بجامعــة  الطلبــة واتجاهــات 
  وعالقته ببعض المتغيرات)Blackboard ( بالك بورداإلسالمية نحو استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني

 د العزيز السدحانعبد الرحمن بن عب. د

 واقع اسـتخدام طالبـات و أعـضاء هيئـة التـدريس بقـسم تقنيـات        )٢٠١٢( بنت منـصور  رزان،  العمرو -

 كليـة  ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة  . ) Black Board(التعليم لنظام إدارة التعلم البالك بورد 

 . المملكة العربية السعودية.الرياض .  جامعة الملك سعود ، التربية

دراســة مقارنــة   : أنظمــة إدارة التعلــيم اإللكترونــي  .)٢٠١٠( عبدالمحــسن بــن عبــدالرزاق   ، الغــديان -

 – TADARUS(ومــصادر مغلقــة  ) CLAROLINE – MOODLE(لمــصادر مفتوحــة  

BLACKBOARD( .    ص ص ، ٢٠١٠مـايو  . ١٧ع ،    جامعة المنـصورة   ،  مجلة بحوث التربية النوعية 

٥٢-٢.  

لوكية مـــع تطبيقـــات مــنهج البحـــث فـــي العلـــوم الـــس ). ١٤٢٥(وآخـــرون، ســـالم ســـعيد، القحطــاني  -

 .مكتبة العبيكان:الرياض. ٢ط . SPSSعلى

 عبـر  WEBCTتقـويم تجربـة جامعـة الملـك سـعود فـي اسـتخدام نظـام                ) ٢٠٠٦( سعيد   ،  القرني -

 ،  رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة        .فـي مـساندة التـدريس       " االنترنـت " الشبكة العالمية للمعلومـات     

 .المملكة العربية السعودية.الرياض.  جامعة الملك سعود ، كلية التربية

معجــم المــصطلحات التربويــة المعرفــة فــي المنــاهج وطــرق    ). ١٤١٦(أحمــد و علــي الجمــل  ، اللقــاني -

 .عالم الكتب :القاهرة. التدريس

 .القاهرة. دار عالم الكتب. إنتاج مواقع االنترنت التعليمية) ٢٠٠٦( أكرم فتحي ، مصطفى -

 الرياض .  ١ط .  األسس والتطبيقات: التعلم اإللكتروني) ٢٠٠٥( أحمد، والمبارك،   عبداهللا، الموسى  -

 علـى تحـصيل الطالبــات المعلمـات فـي مــساق     WEBCTأثــر برنـامج  ) ٢٠٠٥( همـام علـي  ، النبـاهين  -

 رسـالة  .واالحتفـاظ بـه  ،  تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بالجامعـة اإلسـالمية واتجاهـاتهن نحـوه       

 .فلسطين ،  غزة. الجامعة اإلسالمية ،  بية كلية التر، ماجستير غير منشورة

 نظام الـتعلم  Blackboardتحسين جودة التعليم باستخدام نظام ) ٢٠١٠(جواد كاظم   ،   النجار -

ص ص ، ٢٠١٠ .٦٦ع، العـــراق،  الجامعـــة المستنـــصرية ، كليـــة التربيـــة األساســـية مجلـــة.اإللكترونـــي

٤٩٣-٤٧٣. 
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Trends of Students and Faculty  of the  College of Information and Computer 

Sciences at  Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University towards Using E-

Learning Management System (Blackboard) and Its Correlation with Some 

Variables. 

Dr. Adbulrahman Abdulaziz Al-Sadhan 

Assistant Professor of Teaching Technology 

Faculty of Education – Shagra University 

Abstract: 

This current study aims to detect the trends of students and faculty members 

at Faculty of Information and Computer Sciences at the Islamic University of 

Imam Muhammad bin Saud towards using e-learning management system 

(Blackboard) in the university education and teaching, and to achieve this 

objective, the researcher used the descriptive methodology, and the study sample 

consisted of 533 male and female students who were selected randomly by 

around (20%) of the total study population. The sample of faculty members 

consisted of (72) members, which represents 65% of the study population, the 

researcher used the questionnaire as an instrument for the study and it was 

verified and validated using Cronbach's alpha equation (Alpha Cronbach's) and 

its stability coefficient was (0.88).Findings of the study also showed that the 

overall average of the trends of students of the Faculty of Information and 

Computer Science at the Islamic University of Imam Muhammad bin Saud 

towards the use of e-learning management system towards the use of e-learning 

management system indicates a positive trend of the respondents towards e-

learning management system at a rate of (3.46). Well as the positive trends of 

faculty members that was at a rate of (3.61).The study concluded a set of 

recommendations, including mainstreaming this experience to all faculties at the 

university particularly that there is a wide acceptance among students and faculty 

members for this type of education, providing ongoing and intensive training for 

students and faculty members on the use of e-learning management system 

(Blackboard) and the need to provide infrastructure and support services that 

commensurate with the expected size of the users. 
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 السعودية ن أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتيتمك 

  ت ودرجة الممارسةبين إدراك القيادا
 
 محمد خميس حرب.د

 قسم اإلدارة التربوية وسياسات التعليم
  جامعة اإلسكندرية–كلية التربية 

 
 :ملخص البحث

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز الفوائد الناجمـة عـن تطبيـق التمكـين لكـل مـن الجامعـات وأعـضاء هيئـة                      
ــة التــدريس با      ــادات    التــدريس، ثــم تحديــد أبعــاد تمكــين أعــضاء هيئ لجامعــات الــسعودية، ورصــد إدراك القي

بالجامعــات الــسعودية لهــذه األبعــاد، وتحديــد درجــة ممارســتهم لهــا، ومــن ثــم تقــديم رؤيــة مقترحــة لتعزيــز  
 .تمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية

سعودية لقد أسفرت الدراسة النظرية التحليلية عن أبعاد تمكين أعـضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات الـ                  
المشاركة في عملية صنع القرارات بالجامعة، تحفيز أعضاء هيئـة التـدريس، تطـوير شخـصية أعـضاء               : وهي

 .هيئة التدريس، حرية االختيار واالستقاللية، الفعالية الذاتية، معنى العمل، التأثير
 :وكشفت الدراسة الميدانية عن النتائج التالية

 . وأهميتهاأعضاء هيئة التدريسسعودية ألبعاد تمكين ارتفاع إدراك القيادات بالجامعات ال −
علــى الــرغم مــن إدراك القيــادات بالجامعــات الــسعودية ألهميــة أبعــاد التمكــين، إال أن هــذا اإلدراك لــم     −

يُترجم إلى الممارسة المطلوبة، فهناك خلـل فـي ممارسـة بعـض األبعـاد، األمـر الـذي يـؤثر علـى تطبيـق                        
 .عالقة طردية بين أبعاد التمكين وبعضها البعضمفهوم التمكين، حيث توجد 

عدم وجود داللة إحـصائية للفـروق بـين متوسـطات اسـتجابات أعـضاء هيئـة التـدريس بالنـسبة لألبعـاد             −
تطــوير شخــصية أعــضاء هيئــة التــدريس وحريــة االختيــار واالســتقاللية، والتــأثير تبعــاً  الخــتالف    : الثالثــة

المـشاركة فـي   : فروق دالـة إحـصائية فـي األبعـاد الثالثـة      وجدت  بينما  ). سعودي، غير سعودي  (الجنسية
، ومعنــى العمــل لــصالح أعــضاء هيئــة   وتحفيــز أعــضاء هيئــة التــدريس  عمليــة صــنع القــرارات بالجامعــة،   

كانت الفروق دالة إحصائية في بعد الفعالية الذاتية لصالح أعضاء هيئة          ن، بينما   التدريس غير السعوديي  
 .التدريس السعوديين

القيــادات بالجامعــات الــسعودية لبُعــدي المــشاركة فــي   م وجــود فــروق دالــة إحــصائياً فــي ممارســة عــد −
عمليــة صــنع القــرارات بالجامعــة، وحريــة االختيــار واالســتقالل مــن وجهــة أعــضاء هيئــة التــدريس تبعــاً    

 أعــضاء تحفيــز:  فــي األبعــاد األربعــة التاليــةلــدرجاتهم العلميــة، بينمــا وجــدت فــروق ذات داللــة إحــصائية
فـروق ذات   وكذلك هنـاك  .لصالح فئة األساتذةهيئة التدريس، والفعالية الذاتية، ومعنى العمل، والتأثير     

 . بعد تطوير شخصية أعضاء هيئة التدريس لصالح فئة األساتذة المساعدين فيداللة إحصائية
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تعد اإلدارة هي العنصر األساسي المـتحكم فـي نجـاح أي مؤسـسة مـن المؤسـسات،                  

وذلك لما تلعبه من أدوار حيوية فـي اسـتثمار كافـة المـوارد واإلمكانـات البـشرية والماديـة                  

 .المتاحة بإتباع أساليب إدارية متعددة من أجل تحقيق األهداف العامة لهذه المؤسسات

اإلداريــة التقليديـة والتــي تعتمـد اعتمــاداً كليـاً علــى المـدير الــذي      ولقـد صــارت األسـاليب   

يجمع في يديه كل الصالحيات، ويصدر التوجيهـات والتعليمـات للعـاملين، غيـر مجديـة ألن                

نتائجها كانت تقتصر على قيـام العـاملين بتنفيـذ الحـد األدنـى مـن المطلـوب مـنهم، ولكـن                 

اليب أخرى غير تقليديـة، خاصـة فـي ظـل التغيـرات             اإلبداع واالبتكار وتميز العمل يلزمه أس     

يــدفعها إلــى تبنــي أســاليب  "المتــسارعة والــضغوط الواقعــة علــى المؤســسات، األمــر الــذي   

إدارية جديدة استجابة لهذه التغيرات، ورغبة منها في البقاء، واستثمار مواردهـا البـشرية              

كـين مـن أبـرز هـذه األسـاليب          ويعـد التم  ). ١٠٣: ٢٠١١علوان؛ وعبد الرحمن،    "(أفضل استثمار 

 . اإلدارية

ــا يبــرز مفهــوم تمكــين العــاملين والــذي أصــبح مــن أحــدث مخرجــات الفكــر         ومــن هن

تحــول "اإلداري، وأهــم االتجاهــات الحديثــة فــي اإلدارة فكــراً وتنظيمــاً وممارســة، بعــد أن        

: ٢٠١١أحمــد، ("االهتمــام مــن نمــوذج الــتحكم واألوامــر، إلــى مــا يــسمى بالمنظمــة الممكنــة    

، ويظهـــر جـــوهر التمكـــين فـــي إعطـــاء العـــاملين كافـــة الـــصالحيات والمـــسئوليات،    )٤٣٥

ــوارد        ــوفير المـ ــع تـ ــن اإلدارة، مـ ــر مـ ــدخل مباشـ ــم دون تـ ــي أداء عملهـ ــة فـ ــنحهم الحريـ ومـ

المطلوبة وبيئة العمل المناسبة لضمان نجاحهم فـي إنجـاز مهـامهم، كمـا يـستلزم أيـضاً                  

دراتهم ومهــاراتهم فــي حــل المــشكالت والمواقــف تنميــة العــاملين وتــأهيلهم، وتعزيــز قــ

 تحـسين  إلـى  يسعى األول، المقام في إصالحياً مدخالً التمكين يعدولذلك  . التي تواجههم 
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 االســتقاللية مــن المزيــد ومــنحهم ،بهــا العــاملين مــشاركة خــالل مــن بالمؤســسات األداء

   .المهنية والتنمية

 المـستويات، حيـث أفـادت نتـائج إحـدى      ويعد التمكين ذا أهمية لكل األفراد وفـي كـل   

 بأن المديرين الذين يشعرون بالتمكين بـصورة أكبـر، يـديرون    (Wallace, 2011)الدراسات

. مؤسساتهم وينفذون مهامهم بصورة أفضل من المديرين الذين يشعرون بتمكين أقـل           

 المؤســسة التــي تحــاول تمكــين  "كمــا أن التمكــين يقــف وراء تحــسن أداء العــاملين، ألن   

ــتقاللية وحريــــة فــــي      ــلطتها وصــــالحيتها واســ ــا وســ ــاول أن تمــــنحهم ثقتهــ ــا تحــ عامليهــ

ــى الطــالب فــي جامعــاتهم ومدارســهم فــي حاجــة إلــى       )١١٠: ٢٠٠٩ ملحــم،("التــصرف ، حت

 حيـث  (Delaine & others 2010)التمكـين، وهـذا مـا أشـارت إليـه نتـائج إحـدى الدراسـات        

  . تهم الذاتية في المجال األكاديميتوصلت إلى أن تمكين الطالب يعزز ويدعم كفاءا

وإذا كان التمكين يعد من المفاهيم الهامة ألي مؤسـسة مـن المؤسـسات، فإنـه يعـد                

ــنمط          ــنمط التقليــدي إلــى ال أكثــر أهميــة للجامعــات، خاصــة فــي ظــل حتميــة تحولهــا مــن ال

الــديمقراطي المـــشارك األكثـــر انفتاحـــاً ومرونـــة، فـــالتمكين يرســـخ روح المـــسئولية لـــدى  

عـــضاء هيئـــة التـــدريس، ويطـــور مـــستوى أدائهـــم لمهـــامهم، ويحـــررهم مـــن التعليمـــات    أ

الجامدة والرقابة المتشددة، باإلضافة إلى تعزيزه للرضا الوظيفي لديهم، باإلضافة إلى تأثيره         

الواضــح فــي زيــادة الثقــة واالحتــرام بيــنهم وبــين قيــاداتهم، وتــشجيعه إلطــالق طاقــاتهم     

لية أكبــر، وزيــادة اإلحــساس باإلنجــاز فــي عملهــم، ممــا قــد     اإلبداعيــة، وإعطــائهم مــسئو 

يسهم في تحقيق الوالء واالنتماء لجامعاتهم خاصة في ظل بيئـة تتـسم بـسرعة التغيـر،                

ــاً فــي     ــائج تحــسيناألمــر الــذي يــؤثر إيجاب   بالجامعــات، ممــا يــؤدي إلــى تقــدمها نحــو   األداء نت

جمعـــت عليهـــا نتـــائج العديـــد مـــن وتحقيـــق االعتمـــاد، وغيرهـــا مـــن الفوائـــد التـــي أ  لجـــودةا
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 & Schermuly& others, 2011: 252; Messersmith؛ ٧٠١: ٢٠١٠عــشيبة، (الدراســات

others, 2011; Aryee & Chen, 2006: 798; Scribner & others, 2001: 48)    

ولجني هذه الفوائد المتعددة يلزم توفر مجموعة من المتطلبات التـي تـدعم التمكـين               

تي إدراك اإلدارة العليــا والقيــادات الجامعيــة بأهميــة التمكــين وأبعــاده فــي       وتطبيقــه، ويــأ 

يبــدأ بتغييــر األنمــاط اإلداريــة للرؤســاء المباشــرين،  "مقدمــة تلــك المتطلبــات، ألن التمكــين 

 أحمــد،("وبــدون اقتنــاعهم الكامــل بــه وبــالتغيير المترتــب عليــه لــن تــنجح عمليــة التمكــين  

، وتركــز علــى  التمكــين بأهميــة واعيــة إداريــة قيــادة إلــى فالجامعــة فــي حاجــة . )٤٤٠ :٢٠١١

تطــوير العــاملين وتفهــم حاجــاتهم، وتــوفير الــرؤى لتطــوير األهــداف العامــة، وتركــز علــى      

ومن هنا انطلقت هذه الدراسة للتعرف   . النتائج بشكل أكبر من االلتزام باللوائح والقواعد      

 .جة ممارستهم لهاعلى إدراك القيادات الجامعية ألبعاد التمكين، ودر

 

 .مشكلة الدراسة
؛ شوشـة،   ٤٤٨: ٢٠١١؛ أحمـد،    ٢٠٥: ٢٠١١الطعـاني،   (لقد أشارت نتـائج العديـد الدراسـات         

 ;Salfi, 2011: 428؛ ٨٧-٨٦: ٢٠٠٨؛ إســـــكندر، ١١٣-١١٢: ٢٠٠٩ ملحـــــم،؛ ٢٢: ٢٠١١

Schermuly& others, 2011: 252-262; Messersmith & others, 2011; Ciabattini & 

Custer, 2008)       إلى أهمية تطبيق التمكين بالمؤسسات المختلفـة، وإلـى الفوائـد المترتبـة 

وأنــه يعــد أحــد المــداخل . عليــه، ســواء علــى هــذه المؤســسات أو علــى األفــراد العــاملين بهــا

 . اإلدارية الحديثة التي تسعى إلى تحقيق اإلصالح، وتحسين األداء

ي االهتمــام بمفهـوم التمكــين سـواء مــن   كمـا لـوحظ فــي الـسنوات األخيــرة تزايـدا فـ     

قبــل المنظــرين أو الممارســين، وقــد أرجعــت نتــائج الدراســات فــي مجــال مهــارات القيــادة    

 & Moye)واإلدارة إلى أن التمكين يعتبر العامل الرئيس فـي الكفـاءة اإلداريـة والتنظيميـة    
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others, 2005: 272)ث التربوية، حيـث   بما يفسر سبب هذا التزايد، وكذلك األمر في البحو

تبــين أن التمكــين يلقــى هــو اآلخــر اهتمامــاً متزايــداً بــين البــاحثين التربــويين فــي الــسنوات       

 .(Schermuly & others, 2011: 262)األخيرة

ــى مجموعــة مــن          ــائج الدراســة االســتطالعية التــي أجراهــا الباحــث عل ولقــد أفــادت نت

، لرصـد بعـض المؤشـرات       ) عـضواً  ٣٤(أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الـسعودية قوامهـا         

التــي قــد تعبــر عــن مــدى تمكــين أعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الــسعودية، بــأن هنــاك   

 ضــعف: مؤشــرات تــشير لوجــود خلــل مــا فــي هــذا التمكــين؛ ومــن هــذه المؤشــرات مــا يلــي    

ات، وعدم الرضـا تجـاه نظـام        بالجامع القرارات صنع عملية في لمشاركةل المتاحة فرصال

ال  اتبالجامعـــ والتعليمـــات األنظمـــةبالجامعـــات وضـــعف ارتباطـــه بالكفـــاءة، وأن الحـــوافز 

، باإلضــافة إلــى ضــعف  العمــل فــي هممهــاراتأدائهــم و تطــوير علــى  بــشكل كبيــر تــساعد

 .اتالجامع وخطط أهداف وضع في سهاماإل

ونظــراً لتزايــد االهتمــام مــن كافــة األطــراف لتطبيــق هــذا المفهــوم لالرتقــاء بمــستوى    

بالمؤســسات المختلفــة، كــان انطــالق هــذه الدراســة التــي تــسعى إلــى معرفــة مــدى      األداء 

توافره وتطبيقه بالجامعات السعودية، وذلـك مـن خـالل رصـد إدراك القيـادات بالجامعـات               

السعودية ألبعاد التمكين، ودرجة ممارستهم لها، األمر الذي قد يُسهم في عملية تطـوير              

 .لكة العربية السعودية في األعوام األخيرةوتحسين الجامعات التي تتبناه المم

 :وعليه يمكن إيجاز مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

 ما أبعاد تمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية ، وما أبرز فوائده؟ .١

 ما إدراك القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين؟ .٢

عودية ألبعـاد التمكـين مـن وجهـة نظـر          ما درجة ممارسة القيادات بالجامعات الـس       .٣

 أعضاء هيئة التدريس؟
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هل هناك اختالف في وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس تبعـاً لـدرجاتهم العلميـة                     .٤

ــاد       ــسعودية ألبعــ ــات الــ ــادات بالجامعــ ــة القيــ ــة ممارســ ــاه درجــ ــسياتهم تجــ وجنــ

 التمكين؟

ــات       .٥ ــدريس بالجامعــ ــة التــ ــضاء هيئــ ــين أعــ ــز تمكــ ــة لتعزيــ ــيات المقترحــ ــا التوصــ مــ

 السعودية؟

 .أهداف الدراسة
 -:تسعى هذه الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف لعل من أهمها ما يلي

 .أن توضح أبعاد تمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية .١

 .أن ترصد مدى إدراك القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين .٢

ودية ألبعــاد التمكــين أن تكــشف عــن درجــة ممارســة القيــادات بالجامعــات الــسع .٣

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ــة        .٤ ــدرجاتهم العلميـ ــاً لـ ــدريس تبعـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــة أعـ ــي رؤيـ ــتالف فـ ــد االخـ أن ترصـ

 .وجنسياتهم تجاه ممارسة القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين

ــدم تـــصورها لتعزيـــز تطبيـــق تمكـــين أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات         .٥ أن تقـ

 . السعودية

 .أهمية الدراسة
تعــود أهميــة هــذه الدراســة إلــى العديــد مــن الجوانــب التــي يمكــن إيجازهــا فــي النقــاط      

 :التالية

تناولها أحد الموضوعات الهامة والجديدة في مجال الفكر اإلداري، خاصة أنـه يلقـى               .١

اهتماماً متزايداً بين الباحثين التربويين على الساحة العالمية والعربية في السنوات           

 .األخيرة
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دراستها ألحد المفاهيم الحديثة التي تعزز االهتمام بـالموارد البـشرية بالجامعـات،              .٢

ويأتي أعضاء هيئة التدريس على قمتها، وتدعم االبتكار واإلبداع وهمـا مـن عوامـل              

 . التميز بين بالجامعات

تقــوم هــذه الدراســة بتوجيــه نظــر القيــادات الجامعيــة إلــى أهميــة مــدخل تمكــين         .٣

ين، والفوائد اتي تعود على الجامعة نتيجة تطبيقه، وتحقيق الرضا بين أعـضاء             العامل

هيئـــة التـــدريس، وبيـــان نتـــائج الدراســـات والبحـــوث العربيـــة واألجنبيـــة التـــي تثبـــت   

فعاليته، وضرورة األخـذ بهـذا المـدخل مـع مراعـاة ظـروف البيئـة والعوامـل المـؤثرة                     

 .على تطبيقه

 القيــادات الجامعيــة لتمكــين أعــضاء هيئــة   تكــشف عــن الواقــع الفعلــي لممارســة   .٤

 .التدريس، ومدى إدراكهم ألبعاده المختلفة

 لـى تعتبر هذه الدراسـة مكملـة للدراسـات العربيـة فـي هـذا المجـال، نظـراً للحاجـة إ                     .٥

المزيد من الدراسات التي تتناول هذا المفهـوم داخـل الجامعـات، حيـث لـوحظ قلـة             

 .ى أعضاء هيئة التدريسالدراسات التي تتناول هذا المفهوم عل

 .منهج الدراسة وإجراءاتها
فــي ضــوء مــشكلة الدراســة وأهــدافها، ترتكــز هــذه الدراســة فــي جملتهــا إلــى مــنهج      

 -:البحث الوصفي، ويتبين ذلك من خالل الخطوات التالية

مــسح وتحليــل األدب والدراســات المتعلقــة بمفهــوم التمكــين، لتوضــيح المقــصود    .١

لى تعريف محدد لمفهوم تمكين أعضاء هيئـة التـدريس          بهذا المفهوم، والتوصل إ   

ــا        ــن أن تجنيهـ ــي يمكـ ــد التـ ــرز الفوائـ ــتقراء أبـ ــرى اسـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــات، ومـ بالجامعـ

 .الجامعات من تطبيق هذا المفهوم
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األبعاد المختلفة للتمكين، واستخالص أبعاد تمكين أعضاء هيئة التدريس         تحليل   .٢

 .بالجامعات

يقــدم للقيــادات  اســتبيان : عــن اســتبيانين، األولمــا عبــارةوه الدراســة أداتــي بنــاء .٣

 هيئـة  أعـضاء  تمكـين بالجامعات السعودية، ويكشف عن مدى إدراكهـم ألبعـاد          

ــدريس، ــاني  التـ ــا الثـ ــى  : أمـ ــه إلـ ــتم توجيهـ ــضاء فيـ ــة أعـ ــدريس هيئـ ــ التـ ات بالجامعـ

ــاداتهم ألبعــاد التمكــين مــن وجهــة       الــسعودية، للتعــرف عــن درجــة ممارســة قي

 .نظرهم

حـصائي والوصـفي للبيانـات والمعلومـات التـي يـتم الحـصول عليهـا عـن                  التحليل اإل  .٤

 بالجامعــات القيــادات إدراكطريــق تطبيــق أداتــي الدراســة، بهــدف التعــرف علــى   

، ودرجــــة ممارســــتهم لهــــا، وارتباطهــــا بعــــدد مــــن  التمكــــين ألبعــــاد الــــسعودية

 .المتغيرات، وتفسير هذه النتائج

 ، تقدم الدراسـة رؤيتهـا لتعزيـز تطبيـق        في ضوء ما تكشف عنه الدراسة من نتائج        .٥

 . السعوديةبالجامعات التدريس هيئة أعضاء تمكين

 .مصطلحات الدراسة
 تتبنــى الدراســة التعريــف اإلجرائــي التــالي :تمكــين أعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــات

 :وهو كما يلي

 هو بنية متعددة األبعاد تتضمن منح أعضاء هيئة التدريس سـلطات إضـافية، وفرصـة              "

للمــشاركة فــي صــنع القــرارات، واالســتقاللية فــي العمــل، والقــدرة علــى التــأثير فــي نــواتج   

العمل بالجامعة، واإلحساس بالتقـدير، والفاعليـة الذاتيـة، والنمـو المهنـي لهـم، مـن أجـل                   

 ".تحسين األداء بالجامعة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية
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 اإلطار النظري للدراسة
: دراسة األول، يتناول اإلطار النظري ثالثة محـاور أساسـية وهـي           لإلجابة على تساؤل ال   

وفيما يلـي   .  ، أبعاد التمكين     بالجامعات التمكين تطبيق ومميزات فوائدمفهوم التمكين ،    

 .عرض كل محور من هذه المحاور بالتفصيل

 . التمكينمفهوم: أوالً
الـذي أدى إلـى ظهـور       حظي مفهوم التمكين باهتمام بالغ في السنوات األخيرة، األمـر           

نوع من التداخل بينه وبين المفاهيم المتقاربة مثل تفويض الـسلطة والمـشاركة وغيرهـا               

من المفـاهيم األخـرى، ممـا أحـدث خلطـاً لـدى الـبعض، ولكـن فـي الحقيقـة أنـه ال تـداخل أو              

ــه كمفهــوم يمكنــه أن           ــين مفهــوم التمكــين، إذ يتبــين أن تعــارض بــين هــذه المفــاهيم وب

ــوي المفــ  اهيم األخــرى التــي تعــد مــن األســس التــي يقــوم عليهــا التمكــين ومــن أهــم         يحت

 .وسائله

فيعد تمكين العاملين مدخالً حديثاً لتحويل المؤسسات مـن مؤسـسات تقليديـة إلـى               

مؤسسات متمكنـة فـي أداء العمـل مـن خـالل زيـادة األهميـة االسـتراتيجية للعـاملين بهـا،                      

لية في التكليفـات والمهـام المـسندة إلـيهم،      وذلك بمنحهم الثقة  للتصرف بكفاءة وفاع      

التمكين يعتبـر تطـويراً لنظريـة تفـويض الـسلطة بحيـث يـشتمل علـى مهـام                   "ومن ثم فإن  

وأنشطة محددة وهذا يتطلـب وضـع معـالم واضـحة لتـصرفات العـاملين ومـشاركتهم فـي               

، فــالتمكين يعمــل علــى  )١٣: ٢٠١٢حــسين، "(المعلومــات لتمكيــنهم مــن التــصرف الــسريع  

ــاملين بالمؤســـسات المختلفـــة مـــن القيـــود المفروضـــة علـــيهم، وتـــشجعيهم    ت حريـــر العـ

وتحفيزهم على المبادرة واإلبداع، كما أن التمكين يتم من خالل المشاركة والمـساهمة         

 .في اتخاذ القرار وتحمل المسئولية واالنتماء
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ى ومن هنا تحاول الدراسة توضيح المقـصود بمفهـوم التمكـين مـن خـالل عـرض الـرؤ                  

ــذه       ــاذج مـــن هـ ــا يلـــي عـــرض نمـ ــة لتفـــسيره، وفيمـ ــاوالت المختلفـ ــه، والمحـ ــددة حولـ المتعـ

 .  التعريفات

ــا )١٩٦٠بـــن منظـــور، ("القـــدرة" العربيـــة بمعنـــى فـــي اللغـــةيـــأتي مفهـــوم التمكـــين   ، أمـ

أي جعــل لــه عليــه ســلطاناً، وفــي اللغــة " مكــن لــه الــشيء"بــيّن أن ) ٢٠٠٠(المعجــم الوســيط

 بمعنـــى اكتـــساب الـــسلطة أو النفـــوذ، أي    (Empowerment)كـــين اإلنجليزيـــة فيـــأتي التم 

 .    (Adam, 1982)إعطاء الفرد المزيد من السلطة أو القوة الالزمة ألداء العمل

وبعــد قيــام الدراســة بتحليــل هــذا المفهــوم فــي األدبيــات والدراســات فــي هــذا المجــال 

ــرؤى          ــه، حيــث تعــددت ال ــى المقــصود ب ــام عل ــين عــدم وجــود اتفــاق ت تجاهــه، واختلفــت  تب

مجـرد   أنـه  علـى   التمكـين  مفهـوم  صرقـ  مـن  هنـاك ف وجهات النظر نحـو تحديـد تعريـف لـه،         

 بــشكل والــسلطة المــسئولية نقــل هــو"، وهــذا مــا وضــحه التعريــف التــالي     للــسلطة نقــل

وهناك من اتجه لقصره علـى أنـه        . )٣٠٢: ٢٠١١ صالح،"(نالمرؤوسي إلى المديرين من متكافئ

زيــادة صــالحيات " الممنوحــة للعــاملين بالمؤســسة، فعرفــه علــى أنــه  زيــادة فــي الــصالحيات

إعطـــاء "، أو أنـــه )٢٥: ٢٠٠٩ســـالم، "(العـــاملين لتمكيـــنهم فـــي أداء عملهـــم بـــشكل تـــام  

صالحيات للعاملين في وضع األهداف الخاصة بعملهم، واتخاذ القرارات وحل المـشكالت     

 ).١٤: ٢٠٠٣أفندي، "(في نطاق مسئولياتهم وسلطاتهم

 خــالل  مــن لتفــويضمفهــوم ال تطــور أنــه علــى التمكــين لوصــف آخــر فريــق اتجــه نمــابي

 فـي  المنظمـة  داخـل  واسـعة  حريـة  المـوظفين  مـنح  "أنـه  على التمكين فرأى نطاقه، توسيع

ــادة للــسلطة، التفــويض نطــاق توســيع خــالل مــن القــرارات اتخــاذ عمليــة  المــشاركة وزي

 .)١٣٠: ٢٠٠٧ المحاسنة،"(همل اإلبداعي السلوك وتنمية الذاتي، والتحفيز
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في حين ربطه آخرون بعمليـة مـشاركة العـاملين فـي جوانـب عديـدة بمؤسـساتهم،          

العملية التي يسمح من خاللها للعـاملين بالمـشاركة         "فكان التمكين من هذه الوجهة هو       

فــي المعلومــات، وفــي التــدريب والتنميــة، والتخطــيط والرقابــة علــى مهــام وظــائفهم بغيــة     

القحطـاني،  "(ى النتائج اإليجابية في العمل وتحقيـق األهـداف الفرديـة والتنظيميـة            الوصول إل 

٢٠٥: ٢٠١٢.( 

ــي           ــتقاللية فـ ــن االسـ ــدر مـ ــاملين قـ ــنح العـ ــو إال مـ ــا هـ ــين مـ ــأن التمكـ ــرأي بـ ــه الـ ــم اتجـ ثـ

عملية مـنح القـادة للعـاملين       هو  "ممارساتهم اليومية، وهذا ما عبرت عنه التعريفات التالية         

 االجتهــاد وإصــدار األحكــام والتقــدير    ةمقــدرة بحيــث تــصبح لــديهم ملكــ    االســتقاللية وال

: ٢٠٠٩القاضـي،  ".(وحرية التصرف في القضايا التي تواجههم خالل ممارسـاتهم لمهـامهم      

إعطاء الثقة والحرية والموارد للعاملين ليتصرفوا طبقاً ألحكـامهم         "، أو أنه يتمثل في      )٦٣٠

 ).٥٧٠: ٢٠١١قاسم، "(الشخصية

دى فريـق آخــر أنــه ال يمكـن أن يعتــد بتمكــين العـاملين دون أن تكــون هنــاك     واتـضح لــ 

قوة وسلطة حقيقية في أيديهم ومن ثم المسئولية عـن اختيـاراتهم، لـذا كانـت رؤيـتهم                  

مـنح العـاملين مـا يكفـي مـن الـسلطة والقـوة لـصنع القـرارات والمـشاركة فـي                      "له علـى أنـه      

ــاح للعــاملين المــتالك الــسلطة      ا"، أو أنــه (Richard, 2001: 501)"اتخاذهــا لفرصــة التــي تت

 . (Scribner & others, 2001: 47)"واالستقالل الذاتي واالختيار والمسئولية

ــالتمكين علـــى مـــنح األفـــراد القـــوة      فـــي حـــين لـــم يقتـــصر الـــبعض تحديـــد المقـــصود بـ

ــراتهم وقــدراتهم لخدمــة العمــل         والــسلطة فحــسب، بــل االتجــاه إلــى االســتفادة مــن خب

 اكتــساب عمليــة"األداء بمؤســساتهم، لــذا كانــت رؤيــتهم للتمكــين علــى أنــه    وتحــسين 

 وظيفـة  تمـس  التـي  تلـك  خاصـة  الخطـط  وضـع  في واإلسهام القرارات التخاذ الالزمة القوة

 اإلبـــراهيم"(المنظمـــة أداء لتحـــسين األفـــراد لـــدى الموجـــودة الخبـــرة واســـتخدام الفـــرد
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 فـــي وتـــسخيرها العـــاملين وإبـــداعات راتقـــد مـــن االســـتفادة"، أو أنـــه )١٥: ٢٠٠٨ وآخـــرون،

 .)٢٣: ٢٠٠٥ الفياض،"(الوظيفة أو العمل خدمة

ــداً فــي تعريــف التمكــين،  حيــث أشــار بعــضهم إلــى أن         وأضــاف فريــق آخــر بعــداً جدي

  المناسـبة لهـم    فرصـة ال إتاحـة   العمـل علـى    بـل  فقـط  القـوة مـنح العـاملين      عنـي ي الالتمكين  

ــديم ــضل لتقــ ــا أفــ ــديه مــ ــرات وإم لــ ــن خبــ ــل    م مــ ــوير األداء والعمــ ــل تطــ ــن أجــ ــات مــ كانــ

 الموظـف  إعطـاء  يعنـي  ال التمكـين "بمؤسساتهم، وهـذا مـا عبـرت عنـه التعريفـات التاليـة،              

 إلـى  ليـؤدي  ومعلومـات،  خبـرات  مـن  عنـده  مـا  أفـضل  لتقديم له الفرصة إتاحة يعني بل القوة

 الفرصــة إتاحــة ةعمليــ"أو أنــه  ،)١٦: ٢٠٠٨ وآخــرون، اإلبــراهيم"(العمــل فــي واإلبــداع التفــوق

 مجــال  فــي  لــديهم  مــا  أفــضل  وتقــديم والجماعيــة،  الفرديــة  قــدراتهم  زيــادة  فــي  لآلخــرين

ــشاركة ــة والمهــــــام والقــــــرارات بالمعلومــــــات المــــ  والتطــــــور النمــــــو لتحقيــــــق اإلداريــــ

 خــالل مــن الكامنــة الطاقــات وتحريــر إطــالق عمليــة"، أو أنــه )٣١: ٢٠٠٨ العــديلي،"(واإلبــداع

ــشجيع ــوظفين تـــ ــي اركةللمـــــش المـــ ــع فـــ ــول وضـــ ــل الحلـــ ــاطرة وتحمـــ ــة المخـــ  وملكيـــ

 .)٧: ٢٠٠٧ القواقنة،"(القرار

ثــم أكــد مجموعــة مــن البــاحثين فــي تفــسيرهم للتمكــين علــى أنــه دعــم إلمكانــات       

العــاملين وتنميتهــا كــي يتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة خــالل أدائهــم لمهــامهم،    

املين بحيــث يتــوافر لــديهم ملكــة  تعزيــز قــدرات العــ"حيــث رأى بعــضهم أن التمكــين هــو  

ــواجههم خــــالل      ــدير والتــــصرف فــــي القــــضايا التــــي تــ ــام والتقــ ــدار األحكــ ــاد وإصــ االجتهــ

ممارســــــــتهم لمهــــــــامهم، وإســــــــهامهم الكامــــــــل فــــــــي القــــــــرارات التــــــــي تتعلــــــــق        

عمليــة مــنح األفــراد حريــة اإلدارة والتــصرف فــي    "، أو أنــه )٥٦: ٢٠١٢المــسيليم، "(بأعمــالهم

مـــن خـــالل توســـيع نطـــاق تفـــويض الـــسلطة وزيـــادة المـــشاركة،   عمليـــة صـــنع القـــرارات 

 .)١٣٩: ٢٠٠٧المحاسنة، "(وتحفيزهم، وتطوير شخصيتهم، وتوفير بيئة مناسبة لتفعيله
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إســـتراتيجية تنظيميـــة تهـــدف إلـــى إعطـــاء "وأخيـــراً نظـــر الـــبعض للتمكـــين علـــى أنـــه 

تهم دون تـدخل    العاملين الـصالحيات والمـسئوليات ومـنحهم الحريـة ألداء العمـل بطـريق             

ــاً        ــأهيلهم مهنيـ ــبة لتـ ــة العمـــل المناسـ ــوارد وبيئـ ــة المـ ــوفير كافـ ــع تـ ــن اإلدارة، مـ ــر مـ مباشـ

، حيث نظر هذا التعريـف  )٢٠٥: ٢٠١١الطعاني، "(وسلوكياً ألداء العمل مع الثقة التامة فيهم  

للتمكين على انه إستراتيجية تحكـم العمـل داخـل المؤسـسة وتوجهـه، وبـذلك ال يُتـرك           

جتهــاد قيــادات المؤســسة تأخــذ بــه وتنفــذه أو تتركــه، ولكنــه إطــار عــام للعمــل    تطبيقــه ال

 .داخل المؤسسة ال يتغير بتغير قيادتها

طـاً  اختال هنـاك يتضح من العرض السابق للتعريفـات المختلفـة لمفهـوم التمكـين أن              

 العـاملين،  اسـتقاللية  علـى  ركـز  فبعـضها  النظـر،  وجهـات  بـين  واالهتمـام  التركيز نقاط في

 أخـرى  ومجموعـة  وتعزيزهـا،  ودعمهـا  وإمكانـاتهم  قدرات من االستفادة على أكد اآلخرو

 مــشاركة علــى اآلراء غالبيــة اتفقــت بينمــا الشخــصية، وتطــوير المهنــي النمــو علــى ركــزت

 .اليومية وممارساتهم بعملهم المتعلقة القرارات صنع في العاملين

ي داخــل المؤســسات، يتوقــف كمــا تبــين أيــضاً أن التمكــين هــو محــصلة ألســلوب إدار 

علــى رغبــة وقــدرة إدارتهــا علــى التخلــي عــن بعــض ســلطاتها ومــسئولياتها ومنحهــا حريــة 

التصرف للعاملين، بهدف تحسين األداء الكلي للمؤسسة وجودة العمل بهـا، واالسـتقرار             

ــي، كمــا أن محــور اهتمــام هــذا األســلوب هــو العــاملين         ــوظيفي للعــاملين ونمــوهم المهن ال

عورهم بقيمتهم داخل المؤسـسة بهـدف اسـتنفار طاقـاتهم وقـدراتهم لـصالح               لزيادة ش 

 .األداء العام وتحسينه

ومن خالل تحليل هذه التعريفات ووجهـات النظـر المتعـددة تجـاه مفهـوم التمكـين،                 

 :يمكن استخالص خصائصه والتي يمكن إيجاز بعضها في النقاط التالية
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ــام      • ــي المقــ ــالحياً فــ ــدخالً إصــ ــين مــ ــد التمكــ ــسين األداء   يعــ ــى تحــ ــسعى إلــ األول، يــ

بالمؤســسات مــن خــالل مــشاركة العــاملين بهــا ومــنحهم المزيــد مــن االســتقاللية    

 .والتحفيز والتنمية المهنية

ــهاماتهم     • ــة مـــــن خـــــالل إســـ ــتقاللية والمرونـــ ــاملين االســـ يُكـــــسب التمكـــــين العـــ

 .ومشاركتهم والتنمية المستمرة لمهاراتهم ومعارفهم

ايــة فــي حــد ذاتــه، حيــث يبــدأ كتغيــر ســلوكي يبــدأ مــن إن التمكــين وســيلة ولــيس غ •

القمــة وينتــشر فيــشمل المنظومــة كلهــا، فهــو وســيلة لتحقيــق أهــداف المؤســسة  

 .   والوصول إلى النتائج المرغوبة بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية

يعتمــد التمكــين اعتمــاداً كليــاً علــى مــشاركة العــاملين فــي صــنع القــرارات والعمــل    •

 .ذه المشاركة وتشجيعهاعلى دعم ه

يحقــق التمكــين زيــادة النفــوذ الفعــال للعــاملين بالمؤســسة بإعطــائهم المزيــد مــن     •

 .الحرية واالستقاللية ألداء مهامهم

يسعى التمكين إلى اسـتثمار الكفـاءة والطاقـة التـي تكمـن داخـل األفـراد اسـتغالالً           •

 .كامالً

لعـاملين فـي أداء مهـامهم       يدعم التمكين معنـى المـسئولية وذلـك بإتاحـة الحريـة ل             •

 .مع جعلهم مسئولين عن نتائج أعمالهم وقراراتهم

يجعل التمكين األفراد أقل اعتمـاداً علـى اإلدارة فـي تنظـيم أنـشطتهم، ويعطـيهم            •

 .السلطات الكافية في بعض المجاالت

 .يسعى التمكين إلى تعزيز وتدعيم السلوك اإلبداعي للعاملين •

لعـاملين هـو تحـسين األداء، حيـث ال تعتبـر عمليـة       إن الهدف األساسي من تمكـين ا      •

 .المشاركة هدفاً في حد ذاتها
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ال شــــك أن عمليــــة التمكــــين هــــي عمليــــة تغيــــر فــــي اتجاهــــات وســــلوك العــــاملين   

بالمؤســسة، وبالتــالي ســلوك المؤســسة ككــل فــي حــال تطبيقهــا بــصورة صــحيحة، بــأن   

لقـرارات، وحينمـا تنمـو      يشارك جميع العاملين مشاركة حقيقيـة فـي المعلومـات وصـنع ا            

، وعنــدما يــشعر جميــع العــاملين بــأن مهــامهم ذات مالثقــة المتبادلــة بيــنهم وبــين قيــاداته

معنى لهم وتلقى تقديراً من اآلخر، وأن يعتقد كل فرد بأن له تـأثير فـي إنجـاز العمـل داخـل                   

 .مؤسسته بما يمتلكه من خبرات وإمكانات

التــي حاولــت تفــسير المقــصود بمفهــوم    المتعــددةوفــي ضــوء اآلراء ووجهــات النظــر   

التمكين، يمكن للدراسة الحالية أن تتوصل لتعريف إجرائي لمفهوم تمكين أعضاء هيئـة   

 :التدريس بالجامعات كما يلي

ــدريس ســلطات إضــافية،        " ــة الت ــة متعــددة األبعــاد تمــنح أعــضاء هيئ التمكــين هــو بني

عمـل، والقـدرة علـى التـأثير فـي      وفرصة للمشاركة فـي صـنع القـرارات، واالسـتقاللية فـي ال         

نواتج العمل بالجامعة، واإلحساس بالتقدير، والفاعليـة الذاتيـة، والنمـو المهنـي لهـم، مـن                 

 ".أجل تحسين األداء بالجامعة وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية

ومما سـبق يمكـن اسـتنتاج أبـرز األهـداف التـي يمكـن أن يحققهـا التمكـين فـي حـال             

 :يمكن إيجازها في النقاط الثالثة التاليةتطبيقه بالجامعات و

مـــنح أعـــضاء هيئـــة التـــدريس مـــسئولية تحـــسين وتطـــوير مهـــامهم ووظـــائفهم          •

 .بأساليب أكثر فاعلية

إشــراك كافــة أعــضاء هيئــة التــدريس فــي صــناعة القــرارات المهمــة والتــي تتعلــق         •

 تـرتبط   بالخطط اإلستراتيجية والخطط التنفيذية بالجامعة، وغيرها مـن األمـور التـي           

 .بمهامهم وممارساتهم
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ــذ        • ــدريس بغـــرض تنفيـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــا أعـ ــي يحتاجهـ ــوارد التـ ــن المـ ــد مـ ــوفير المزيـ تـ

المــسئوليات الملقــاة علــى عــاتقهم وتحمــل المــساءلة والمحاســبة علــى تحقيــق         

 .األهداف التنظيمية بأعلى مستويات االلتزام

 .فوائد ومميزات تطبيق التمكين بالجامعات: ثانياً
عــرض التعريفــات المتعــددة لمفهــوم التمكــين وأبــرز خصائــصه، وفــي ظــل   مــن خــالل 

حتمية تحول الجامعات من النمط التقليدي إلى النمط الديمقراطي األكثر انفتاحاً ومرونـة،             

يتضح أن مفهوم التمكين أصـبح موضـع اهتمـام ونقـاش واسـع مـن قبـل البـاحثين، وذلـك                      

س، حيـــث إن الهـــدف الـــرئيس مـــن     لترســـيخ روح المـــسئولية لـــدى أعـــضاء هيئـــة التـــدري     

تمكينهم هو إيجاد قوى عاملة ذات قدرات فاعلة إلنتاج منتج تعليمـي فـائق الجـودة ورفـع                 

 .مكانة الجامعة بين كافة الجامعات والمؤسسات األخرى

وعليه يمكن إيجاز أبرز الفوائد التي يمكن أن تجنيهـا الجامعـات مـن تطبيـق مفهـوم                   

ــا تمكـــين أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي   علـــى تعـــود التـــي الفوائـــد : محـــورين أساســـيين همـ

ــا يلـــي عـــرض لهـــذين  التـــدريس هيئـــة أعـــضاء علـــى تعـــود التـــي الفوائـــد ، الجامعـــات ، وفيمـ

 .المحورين

 :الفوائد التي تعود على الجامعات )١(

لقـــد أكـــدت نتـــائج العديـــد مـــن الدراســـات علـــى أن تطبيـــق مفهـــوم التمكـــين فـــي أي   

فع والفائـدة ويمكـن إبــراز أهـم هـذه الفوائـد فيمــا      مؤسـسة بالمؤسـسات يعـود عليهــا بـالن    

 :يلي

يعمل تطبيق مفهوم التمكين على تغييـر الثقافـة         : تغيير الثقافة التقليدية للجامعة    •

التقليدية للجامعة التي تقوم على الفـصل بـين التخطـيط والتنفيـذ تغييـراً جـذرياً، بمـا                   

ز والــتعلم، فــالتمكين يعــد  يــدفع العــاملون لالســتفادة مــن الدافعيــة الداخليــة لإلنجــا   
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أحد عوامل تعديل النموذج التقليدي للقيادة القائم علـى نقـص أو عـدم المـشاركة                "

في صنع القـرار، وذلـك بهـدف تنميـة القيـادات الناجحـة وزيـادة ثقـة المرؤوسـين فـي                      

 ).٨٧-٨٦: ٢٠٠٨إسكندر، "(أنفسهم

دريس كل ما يمكنها فإذا قدمت إدارة الجامعة لعضو هيئة الت: تحسين نتائج األداء •

 قدراتـه  رفـع  أجل من وحوافز وثقة وتدريب هارةمو عرفةمو  معلومات أن تقدمه من  

ــه، ــذلك يكــون أن" الطبيعــي فمــن وإمكانات ــه ل ــى يــنعكس بالمقابــل مــردوده كل  عل

 فـي  تـساهم  إيجابية نتائج لها يحقق الذياألمر   الجاد، والعمل بالخير الجامعة ككل 

خاصــة أن نتــائج إحــدى . )١١٢: ٢٠٠٩ ملحــم،("المــدى رةوقــصي طويلــة أهــدافها تحقيــق

 أكـدت علـى أن األداء المرتفـع للعمـل     (Messersmith & others, 2011)الدراسـات  

 .بالمؤسسات يرتبط بوجود عدة عوامل يأتي التمكين في مقدمتها

مـن  " أشارت نتائج الدراسـات أن  :زيادة والء وانتماء أعضاء هيئة التدريس للجامعة   •

بالتمكين وحرية التصرف في العمـل يعلـم بـأن هـذه الحريـة جـزء مـن عالقـة                   يشعر  

إيجابية وصحية بين اإلدارة والعاملين، وهذا يسهم بدوره في تحسين مـستوى والء        

، وبالتالي فإن التمكين يـساهم      )١١٤: ٢٠٠٩ ملحم،("العاملين للعمل وانخراطهم فيه   

التــدريس، كمــا يــساهم فــي زيــادة  فــي زيــادة االنتمــاء الــداخلي بالنــسبة لعــضو هيئــة   

 .انتمائه للمهام التي يقوم بها، فضالً عن زيادة انتمائه للجامعة التي يعمل بها

 :المـــساهمة فـــي اكتـــشاف المـــوارد البـــشرية المتاحـــة ودعمهـــا لخدمـــة الجامعـــة  •

يمكن القيادات مـن تحديـد األفـراد الموهـوبين          "فتطبيق التمكين بصورته الصحيحة     

هــم لتكــريس المزيــد مــن الوقـت والجهــد لخدمــة الــشئون المهمــة  والمبـدعين ودفع 

، وبالتــالي تــتمكن القيــادات الجامعيــة مــن زيــادة      )٢٠٥: ٢٠١١الطعــاني، "(بالمؤســسة

ــات   ــضاءالتعــــرف علــــى إمكانــ ــة أعــ ــدريس هيئــ ــد  التــ ــاتهم، ورصــ ــاملين بجامعــ  العــ
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الموهوبين منهم ودعمهم من أجل االستفادة من قـدراتهم وتوجيههـا فـي خدمـة          

 القيـادة  مهـارات  مجـال  فـي  الدراسـات  نتـائج الجامعة وتحسين األداء بها، خاصـة أن        

ــرئيس العامــل يعتبــر التمكــين بــأن أفــادت واإلدارة  اإلداريــة الكفــاءة  تحقيــقفــي ال

 .)Schermuly & others, 2011: 262(والتنظيمية

هيئـة   وذلك نتيجة لحريـة التـصرف وتـشجيع أعـضاء            :زيادة فرص اإلبداع واالبتكار     •

التدريس على روح المبادرة والتفكير االبتكاري وتقـديم أفكـار خالقـة، حيـث توجـد       

؛ ٤٤٨: ٢٠١١أحمــد، (.عالقــة إيجابيــة بــين الــسلوك اإلبــداعي للعــاملين وبــين التمكــين 

 )١١٣: ٢٠٠٩ ملحم،؛ ٢٢: ٢٠١١شوشة، 

 إذا كانــت كــل مــن تنميــة العــاملين مهنيــاً :العمــل علــى تحقيــق الجــودة بالجامعــات •

وثقتهم بأنفـسهم ومـشاركتهم الفعالـة فـي العمـل تعـد مـن أهـم أبعـاد التمكـين،              

كـــل هـــذه األمـــور تعـــد فـــي نفـــس الوقـــت مـــن المتطلبـــات الرئيـــسة لتحقيـــق     "فـــإن 

، وبالتالي فإن من ثمار سعي الجامعة لتطبيق التمكين         )٧٠٣: ٢٠١٠عشيبة،  "(الجودة

 .هو اقترابها من تحقيق الجودة بها

 حيث أن زيادة العبء والـضغوط علـى القيـادات تـؤثر            :القياداتتخفيف العبء على     •

ــامهم بتطبيــق مفهــوم تمكــين العــاملين         ــى أدائهــم اإلداري، فقي ــر عل بــشكل كبي

بجامعاتهم، من شأنه يقلل الكثيـر مـن هـذه األعبـاء، فمـشاركة العـاملين لهـم فـي                    

ــداف        ــتراتيجية وأهـــ ــالنواحي االســـ ــر بـــ ــون أكثـــ ــتجعلهم يهتمـــ ــاء ســـ ــذه األعبـــ هـــ

 األمـر الـذي يـسهم    (Ciabattini & Custer, 2008؛٧٤-٧٣: ٢٠١١ محمـد، (.ؤسـسة الم

في تحسين درجة أدائهم وجعلها أكثر فعالية، األمر الذي يصب في نهايـة األمـر فـي           

 . مصلحة العمل بالجامعة وتحقيق أهدافها
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 بــأن الغالبيــة العظمــى مــن   (Salfi, 2011: 428)كمــا أفــادت نتــائج إحــدى الدراســات   

دات الناجحـــة هـــي مـــن قامـــت بتمكـــين اآلخـــرين فـــي القيـــادة، وقامـــت بتوزيـــع  القيـــا

مــسئوليات القيــادة علــيهم، بــل وقامــت بإشــراك مختلــف أصــحاب المــصلحة فــي         

 .عملية صنع القرار

: ٢٠٠٨ وآخـرون،   اإلبـراهيم  ؛٢٠٥: ٢٠١١الطعـاني،   (كما أفـادت نتـائج بعـض الدراسـات         •

بـأن تطبيـق التمكـين فـي بعـض      ) Lo& Gu, 2008: 522؛ ١٤٠: ٢٠٠٧؛ المحاسـنة،  ١٦

المؤسسات بطريقة جيـدة أدى إلـى إصـالحها بـشكل كبيـر، حيـث أدى تطبيقـه إلـى                    

ســرعة إنجــاز المهــام بهــذه المؤســسات نتيجــة غيــاب البيروقراطيــة، فــضالً عــن           

المــساهمة فــي انخفــاض نــسبة الغيــاب بــين العــاملين، وزيــادة التعــاون فيمــا بيــنهم    

ل األخطاء الناجمة عن العمـل بنـسبة كبيـرة، باإلضـافة        لمواجهة المشكالت وتقلي  

 مــساعدة هــذه المؤســسات فــي تحقيــق ارتفــاع إنتاجيتهــا بدرجــة كبيــرة، ممــا    لــىإ

ساهم في زيادة قدرتها التنافسية، األمر الذي يضمن زيادة فعالية الجامعـة وكفـاءة              

 .األداء بها في حال تطبيق قياداتها لمفهوم التمكين بأسلوب علمي صحيح

مــن ناحيــة أخــرى فــإن عمليــة التمكــين تعــد أحــد العمليــات التــي يُعتمــد عليهــا فــي         •

تحويل الجامعة إلى مجتمع ديمقراطي، فالتمكين يعنـي توزيـع الـسلطة، أي يتـضمن               

مشاركة العاملين وحرية اختيارهم واستقالليتهم وتحمل المسئولية وغيرهـا مـن         

مكين يعـد أحـد الـسبل إلقامـة مجتمـع         فالت"اآلليات األخرى التي تدعم الديمقراطية،      

 .(Hatcher, 2005)"ديمقراطي

 : الفوائد التي تعود على أعضاء هيئة التدريس )٢(

ــذي يفكــر           ــصر البــشري هــو األســاس فــي أي جامعــة مــن الجامعــات، فهــو ال يعــد العن

ويــتعلم وينفــذ ويتنــافس ويغيــر، لــذا فــإن التمكــين يــضمن حــسن اســتثمار طاقــات أعــضاء  
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فـإذا كـان أعـضاء      . ى الوجه األمثل، كما يجعل العمل أكثر قيمـة ومعنـى          هيئة التدريس عل  

هيئـة التـدريس الممكنـون يفيـدون منظمـاتهم فـإنهم يفيـدون أنفـسهم فـي ذات الوقــت،          

فمن خالله يتكون لديهم إحساس بتحقيق هدف أسمى فيما يتعلق بعملهـم وحيـاتهم،              

وإمكاناتهم، وإلـى جلـب     وتترجم مشاركتهم مباشرة إلى تحسين مستمر في قدراتهم         

أفضل أفكارهم ومبادراتهم إلى مكان العمل بإحساس تمأله اإلثارة، والشعور بالملكية           

واالعتـــزاز، فـــضالً عـــن أنهـــم يتـــصرفون بقـــدر كبيـــر مـــن المـــسئولية، ويـــضعون مـــصالح           

 .مؤسستهم في أول سلم أولوياتهم

ئـد التـي تعـود علـى        ولقد أشارت بعض الدراسـات فـي نتائجهـا إلـى بعـض المزايـا والفوا               

العاملين في أي مؤسسة تنجح قيادتها في تطبيق مفهوم التمكين، ويمكـن إيجـاز بعـض       

 :هذه الفوائد في النقاط التالية

وهذا يعد من األمور األساسية التي تقـف        : تطوير مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس      •

ــات وغي     ــين فــــي الجامعــ ــوم التمكــ ــادي بتطبيــــق مفهــ ــوات التــــي تنــ ــا وراء األصــ رهــ

فكـرة ذات أهميـة كقـوة       "ففكرة تحسين أداء العاملين هي      . بالمؤسسات األخرى 

دافعــة ومحــصلة هامــة تقــف خلــف بــرامج التمكــين، لــذا فعــضو هيئــة التــدريس هــو      

المستفيد األول من بـرامج التمكـين، ألن المؤسـسة التـي تحـاول تمكـين موظفيهـا             

الســتقاللية والحريــة فــي  تحــاول أيــضاً أن تمــنحهم ثقتهــا وســلطتها وصــالحيتها وا   

، فــضالً عــن أن النجــاح فــي بيئــات العمــل المختلفــة فــي   )١١٠: ٢٠٠٩ ملحــم،("التــصرف

العــصر الحــالي يتطلــب المعرفــة، واألفكــار، والطاقــة، واإلبــداع لجميــع العــاملين علــى  

، ; Chant& others, 2009: 65)٢٤: ٢٠٠٧المهـدي،  (اخـتالف مـستوياتهم التنظيميـة   

حقق ذلك من خالل تمكين العاملين ليأخذوا زمام المبادرة ،       وأفضل المؤسسات ت  
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والتصرف كما لو كانوا أصحاب العمل، بما ينعكس باإليجاب علـى تطـوير مـستوى               

 .أدائهم لمهامهم المختلفة

تحريــر العــاملين مــن التعليمــات الجامــدة والرقابــة المتــشددة فــي بعــض األحيــان،           •

شاركتهم فــــي وضــــع األهــــداف وتــــشجيعهم علــــى بنــــاء األحكــــام المهنيــــة، ومــــ

والسياسات، وإعطائهم الحرية في تحمل المسئولية عن التصرفات واألعمال التي          

 )٧٠١: ٢٠١٠عشيبة، .(يقومون بها، وهذا بدوره يحرر إمكاناتهم ومواهبهم الكامنة

تعزيــز الــشعور اإليجــابي لــدى العــاملين وتزويــدهم باإلحــساس بــالتوازن الشخــصي     •

رصـــة لممارســـة التمـــارين الذهنيـــة إليجـــاد البـــدائل والطـــرق  والمهنـــي، ومـــنحهم الف

الفعالـــة لتنفيـــذ أعمـــالهم، باإلضـــافة إلـــى تعزيـــز الرضـــا الـــوظيفي لـــديهم، فـــضالً عـــن  

الطعـاني،  .(تحسين دافعية والتزام العاملين فيمـا يتعلـق بتنفيـذ األعمـال والقـرارات             

 ;Schermuly& others, 2011: 252)ولقد أشارت العديـد مـن الدراسـات    ) ٢٠٥: ٢٠١١

Aryee & Chen, 2006: 798; Carless, 2004: 420; Holdsworth& Cartwright, 

2003: 137; Siggins, 1992) فــي ســياقاتها المختلفــة إلــى العالقــة االرتباطيــة بــين 

التمكــين والرضــا الــوظيفي، بــل أن بعــض الدراســات توصــلت إلــى أن أبعــاد التمكــين    

 .التنبؤ بالرضا الوظيفيالمختلفة يمكن أن تستخدم في 

ينطوي التمكين في جـوهره علـى شـعور نفـسي بالملكيـة مـن قبـل العـاملين، ومـن                      •

: ٢٠١١صـالح،   .(ثم تقديم أفضل ما لديهم والسعي إلى التحسين المستمر في العمـل           

٣١٧( 

للتمكــين تــأثير واضــح فــي زيــادة الثقــة واالحتــرام بــين القيــادات والعــاملين أو بــين           •

 & Scribner؛ ٩١: ٢٠٠٨ إســكندر، ؛٨٣ :٢٠١١ الخــشالي،(وبعــضالعــاملين بعــضهم 

others, 2001: 48(       فضالً عن أنه يعمل علـى تقليـل الـصراعات سـواء بـين العـاملين ،
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أنفسهم أو بيـنهم وبـين قيـاداتهم، بـل وينظـر العـاملون إلـى قيـاداتهم نظـرة أكثـر                      

لية الملقـاة   إيجابية، فالجميع يسعى إلى تحقيق نفـس الهـدف لـشعورهم بالمـسئو            

 .   على عاتقهم، واللتزامهم بنجاح العمل لمشاركتهم في صناعته والتخطيط له

حــرص أعــضاء هيئــة التــدريس علــى تجنــب األخطــاء فــي العمــل، فمــشاركتهم فــي   •

المخــاطرة وتحمــل تبعــات المــسئولية تــؤدي بهــم إلــى زيــادة حرصــهم علــى تجنــب    

يئ بالنـسبة للجامعـة، فمثلمـا أنـه        األخطاء، وتجنب النتائج التـي قـد يكـون لهـا أثـر سـ              

 .يكافأ على النتائج الجيدة، سيُسأل عن النتائج السلبية

فالعامـل الممكـن يــدرك قيمـة العمـل بـشكل أكبـر مــن       : الـشعور بمعنـى الوظيفـة    •

غيــره، خاصــة عنــدما يستــشعر ســيطرته علــى مهــام العمــل ويــدرك قيمــة نفــسه       

هام له دوره وله مساهمته التي تصب    ودوره في التأثير على النتائج ويشعر أنه عنصر         

في مصلحة مؤسسته، بل ويرى األمور بنظرة شاملة وليس فقط من زاوية ما يقـوم             

به من عمل منفصل، وإنما يرى ما يقوم به حلقة ضمن حلقات أخرى تصب جميعها 

أي أن معنــى العمــل بالنــسبة لــه    ) ١١١: ٢٠٠٩ملحــم، .(فــي تحقيــق أهــداف مــشتركة   

ي يـسهم فـي تحقيـق تميـز         ذق إلى إطار أوسع وأشمل، األمر الـ       يتحول من معنى ضي   

عضو هيئـة التـدريس فـي عملـه وإشـباع حاجاتـه العليـا بـدالً مـن العمـل علـى إشـباع                         

 .حاجاته المادية فقط

؛ ٩١: ٢٠٠٨ إســكندر،؛ ١٦: ٢٠٠٨ وآخــرون، اإلبــراهيم(لقــد أجمعــت بعــض الدراســات •

اع حاجــات مــن تقــدير وإثبــات  علــى أن التمكــين يعمــل علــى إشــب )٣٠٥: ٢٠١١صــالح، 

الذات، وارتفاع مقاومته لضغوط العمل، وارتفاع والئـه للمنظمـة، وإحـساسه بالرضـا              

عن وظيفته ورؤسائه، وارتفاع دافعيتـه الذاتيـة، وتنميـة شـعوره بالمـسئولية، وربـط                
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مصالحه الشخصية مع مصالح المؤسسة، كما أنه  يسهم في رفـع الـروح المعنويـة        

 .مؤسسة، ويساعد في المحافظة على كفاءاتها البشريةللعاملين في ال

ومن هنا تتضح أهمية تطبيق التمكين بالجامعات بمـا يحققـه ألعـضاء هيئـة التـدريس                 

ــر، وإحـــساسهم       ــائهم مـــسئولية أكبـ ــة، وإعطـ ــاتهم اإلبداعيـ مـــن تـــشجيع إلطـــالق طاقـ

اصة فـي ظـل   باإلنجاز في عملهم، مما قد يسهم في تحقيق الوالء واالنتماء لجامعاتهم خ  

بيئة تتسم بسرعة التغير، األمر الذي يحتم عليها تبني أسلوب التمكـين وتطبيقـه بـصورة               

 .علمية سليمة، حتى تكون أكثر استجابة لمتغيرات العصر

فالجامعــة فــي حاجــة إلــى تطبيــق التمكــين حتــى تــنجح فــي االســتثمار األمثــل لجميــع    

القـدرات اإلبداعيـة للعـاملين بهـا، ولكـي      مواردها المتاحة، خاصة الموارد البـشرية، وإطـالق      

يشعروا بمزيد مـن الرضـا الـوظيفي واالنتمـاء إليهـا، كمـا أنهـا فـي حاجـة إلـى تخفـيض عـدد                  

المــستويات اإلداريــة فــي هياكلهــا التنظيميــة، بحيــث تــضمن ســرعة اتخــاذ القــرارات مــن       

 .ناحية، وضمان تنفيذها على الصورة المطلوبة من جهة أخرى 

رض السابق يوضح المنافع والمكاسب والمزايا المتعددة بالنسبة لعـضو     وإذا كان الع  

هيئة التدريس، ولكنه في نفس الوقت يتضمن مزيداً من األعباء والمسئوليات التـي البـد أن      

يتحملهــا، حيــث أن تحمــل المــسئولية يــصاحبها المحاســبة عليهــا، فتمكــين عــضو هيئــة      

ائــد فحــسب، بــل يتــضمن كــذلك نتــائج   التــدريس ال يعنــي حــصوله علــى مجموعــة مــن الفو  

مشاركته سواء كانت نتائج إيجابية أم سلبية، فمثلما أنه سـيكافأ علـى النتـائج اإليجابيـة                

فالبد أن يساءل عن النتائج السلبية أيضاً، األمر الـذي يـؤدي بـه إلـى بـذل جـل جهـده لتجنـب                        

تمكـين أعـضاء هيئـة    هذه النتائج السلبية، وحصد أغلـب النتـائج اإليجابيـة، ويمكـن تـشبيه           

التدريس إلى حد كبير بملكيتهم لوظيفتهم ولجامعتهم التي يعملون بها، فالمالك عادة            

 .يتحمل المخاطرة ونتائجها
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لذلك قد يرى البعض أن عملية التمكين تبدو غير مناسبة لكل العاملين ألن بعـضهم               

ــسئولي      ــل المـ ــن تحمـ ــصرفون عـ ــالي ينـ ــا، وبالتـ ــل نتائجهـ ــاطرة وتحمـ ــرفض المخـ ــاً يـ ة تجنبـ

البعض يتهـرب مـن التمكـين خوفـاً مـن المـساءلة فـي               "لذلك قد تجد    . للمساءلة وعواقبها 

حالة النتائج غير المرضية، لذلك تجد لديه رغبة بأن تُحدد له كـل األمـور وكـل المهـام دون                    

أن يكـــون لـــه أي دور فـــي تحديـــد النتـــائج أو ســـير العمـــل، خوفـــاً مـــن تحمـــل المـــسئولية          

ولكــن مــن خــالل . )١١٢: ٢٠٠٩ ملحــم،(" منــه فــي األمــان واســتقرار النتــائجوالمــساءلة ورغبــة

العــرض الــسابق لفوائــد التمكــين ومزايــاه، يبــدو أنهــا أكبــر وأعظــم مــن أعبائــه إذا تــوافرت  

المتطلبـــات المناســـبة للتمكـــين وخاصـــة وجـــود عـــضو هيئـــة التـــدريس صـــاحب القـــدرة          

 .ستقالليةواالستعداد المسبق، ومن يتحلى بروح المبادرة واال

 .أبعاد تمكين اعضاء هيئة التدريس: ثالثاً
لم يعد مفهوم التمكين قاصراً على منح العاملين الـسلطة والـصالحية لـصنع قـرارات                

ــاداً أخـــرى مثـــل      ــاد تتـــضمن أبعـ تتعلـــق بمهـــام عملهـــم، ولكنـــه أصـــبح بنيـــة متعـــددة األبعـ

ــل،      ــواتج العمـ ــأثير فـــي نـ ــدرة علـــى التـ ــل، والقـ ــتقاللية فـــي العمـ ــدير  االسـ واإلحـــساس بالتقـ

وعلى الـرغم   . والمكانة المهنية، والفعالية الذاتية والنمو المهني وغيرها من األبعاد األخرى         

من أن الكتابات قد اختلفت في تحديد ماهية هذه األبعاد وعددها، إال أنها تتفق على اعتبار               

ض وجهــات ا تقــوم الدراســة بعــرض بعــذلــ. ظــاهرة تمكــين العــاملين بنيــة متعــددة األبعــاد

 .النظر تجاه أبعاد عملية التمكين

بتحديـد  (Thomas & Velthouse,1990: 675-676) وقـام كـل مـن تومـاس وفيلثـوس     

 :    أربعة أبعاد للتمكين، وهي كالتالي

 طـرق  اختيـار  فـي  بهـا  يتمتع التي الحرية درجة وهي ):االستقاللية (االختيار حرية •

 فـي  للفـرد  تتـاح  التـي  الذاتيـة  الـسيطرة  درجة"ها  ولقد وضحها آخرون بأن   .   عمله مهام تنفيذ
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 يـنعكس  ممـا  ،)٧٩: ٢٠٠٥ الـصيرفي، ("عملـه  أداء في يتبعها التي واإلجراءات الطرق اختيار

 تـشجيع  إلـى  تلجـاً  التـي  ،لمؤسـسته  والئـه  زيـادة  إلـى  يـؤدي  ممـا  العمل بهذا تعلقه زيادة على

ــصالحيات المــسئولية ومــنحهم العــاملين ــةال عطــائهموإ العمــل تجــاه وال ــر فــي حري  تقري

، ومـن هنـا جـاءت        القـرارات  صـنع  فـي  المـشاركة  علـى  وتـشجيعهم  عملهـم  إنجاز كيفية

، مؤكـدة علـى   (Broussard, 2007: 34; Pearson & Moomaw, 2005: 41)نتائج الدراسات

االرتباط الوثيق بين االستقاللية والتمكين، وأن تمكين العاملين يحتاج إلى منحهم المزيد            

 .لحرية في العمل واالستقاللية في أداء مهامهممن ا

 هيئـة  عضو يمتلكها التي والمهارات المعارف مجموعة إلى االستقاللية تشيربالتالي  و

 التــي جامعتــه، فــي المالئــم العمــل ومنــاخ والتــدريب والمــؤهالت الخبــرات نتيجــة التــدريس

 فتبـسيط . "دقة بكل إليه الموكلة المهام إنجاز في تناسبه التي الطريقة تحديد من تمكنه

 متطلبـات  أهـم  ومـن  االسـتقاللية،  مقومـات  أهـم  مـن  العمـل  خطـوات  واختـصار  اإلجراءات

: ٢٠١١ صــالح،"(قياســي وقــت وفــي بكفــاءة الخــدمات تقــديم مــن لتــتمكن المعاصــرة اإلدارة

٣١١.( 

 علـى  اسـتناداً  بنجـاح  عملـه  مهـام  إنجـاز  علـى  ة الفـرد  قـدر  وتعني   :الذاتية الفعالية •

ثقتـه فـي نفـسه بـشأن قدرتـه علـى أداء أنـشطة                 بـأن  اعتقـاده  أو ومعرفته ومهاراته هخبرات

 علــى إيجابيــاً تــأثيراً تــؤثر التــي األمــور مــن بالمهــارات وتمتعــه ،الشخــصية كفاءتــهو وظائفــه،

 .عمله أداء

ــى • ــأن  الفــردإدراكويعنــي  :العمــل معن  وقيمــة معنــى ذات يؤديهــا التــي المهــام ب

 علــى يــؤثر اإلدراك وهــذا وخبراتــه لمعارفــه اآلخــرين بــاحترام رهوشــعو لآلخــرين، بالنــسبة

 . العمل على قدرته
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بمعنى أنه إذا نظر عضو هيئة التدريس إلـى عملـه علـى أنـه مهـم وذو قيمـة فهـذا يـؤدي                  

إلى جعل معنى لعمله األمر، الـذي يعـزز التمكـين لديـه، ويـساعد علـى زيـادة اإلنتـاج، وإنجـاز                        

خدام األمثــل للمـــوارد، وأداء العمــل كمــا هـــو مطلــوب علـــى     العمــل بأقــصر وقـــت، واالســت   

 إلـى  (Schermuly& others, 2011: 252)ولقد توصلت نتائج إحـدى الدراسـات  . أحسن وجه

 .أن هذا البعد يعد من أقوى أبعاد التمكين تأثيراً، ويجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيزه

امــتالك القـدرة علــى  "هـو  " ى العمــلمعنـ " تنميـة  لــىولعـل مـن أبــرز العوامـل التــي تـؤدي إ    

القيــام بالمهــام والقــدرة هــي مــستوى األداء الفعلــي الــذي يــستطيع أن يمارســه الفــرد، لــذا     

يجــب أن يتــوفر الــدافع ألداء هــذا العمــل، باإلضــافة إلــى حــب العمــل وحــسن األداء واإللمــام 

 .)٣١٠: ٢٠١١صالح، "(بطبيعته

ــأثير • ــي  :التـ ــادويعنـ ــرداعتقـ ــأن  الفـ ــه بـ ــأثي لـ ــى رتـ ــرارات علـ ــي القـ ــتم التـ ــا يـ  اتخاذهـ

أي لديه من القناعة والفهم مـا       . بعمله المتعلقة خاصة المؤسسة تضعها التي والسياسات

 Scribner)ولقـد أشـارت إحـدى الدراسـات    . يسهم في إنجازه لعمله والمهام المكلف بها

& others, 2001:47)        مـشاركته   إلى أنـه لنجـاح عمليـة التمكـين البـد أن يـشعر العامـل بـأن 

 .ذات تأثير على صناعة القرار في مؤسسته

 :  أن للتمكين بعدين رئيسين وهما(Spector, 1995)بينما يرى سبكتور

 ويقصد به إكساب العاملين مهارات العمـل الجمـاعي مـن خـالل              :البعد المهاري  •

 .التدريب وخاصة مهارات التوافق وحل النزاع والقيادة وبناء الثقة

يقـــصد بـــه إعطـــاء حريـــة وصـــالحية اتخـــاذ القـــرار لكـــل أعـــضاء    و:البعـــد اإلداري •

 .المنظمة
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 (Lashely & McGoldrick, 1994: 29)ولقــد حــدد كــل مــن الشــيلي وماكجولــديك

خمسة أبعاد للتمكين تتشابه بعضها مع ما توصل إليه غيرهم مـن البـاحثين مـع مالحظـة          

 :لنقاط التاليةوجود اختالفات في مسمياتها، ويمكن إيجاز هذه األبعاد  في ا

 ويركز هذا البعد على حرية التصرف التي تسمح للفـرد مـن أداء المهـام                :المهمة •

التي تم توظيفه من أجلها، وإلى أي مدى يسمح للفرد من تفسير الجوانب الملموسة وغيـر     

 .الملموسة في المنظمة

هـا  ويأخذ هذا البعد بعين االعتبار مـدى االسـتقاللية المـسئول عن           : تحديد المهمة  •

مجموعــة العــاملين للقيــام بمهــام عملهــم، وإلــى أي مــدى يــتم تــوجيههم أو حــاجتهم          

ــا، وإلـــى     ــاز المهـــام التـــي يقومـــون بهـ  درجـــة توضـــح سياســـات  أيللحـــصول علـــى إذن إلنجـ

وإجــراءات المنظمــة مــا يجــب القيــام بــه، ومــن ثــم إعطــاء الفرصــة للعــاملين للقيــام بإنجــاز  

 مـــسئولية االســـتقاللية واألهـــداف المرســـومة  المهـــام، وإلـــى أي مـــدى يوجـــد تـــضارب بـــين  

 .لتحقيق األداء الفعال

 إن أولى الخطوات في التبـصر والتعمـق فـي مفهـوم التمكـين يرتكـز علـى                   :القوة •

دراسة مفهوم القوة وكيفية تأثيرها علـى عمليـة التمكـين سـواء مـن ناحيـة وجهـة نظـر                     

ن االعتبـــار الـــشعور بـــالقوة القيـــادة أو العـــاملين علـــى حـــد ســـواء، ويأخـــذ بُعـــد القـــوة بعـــي  

 .الشخصية التي يمتلكها األفراد نتيجة تمكينهم

 ويبحث هـذا البعـد فـي مـدى قـدرة ثقافـة المنظمـة علـى تعزيـز              :الثقافة التنظيمية  •

الشعور بالتمكين، فالثقافة التنظيمية التي توصف بـالقوة والـتحكم مـن غيـر المحتمـل أن                 

 .ى األرجح قد تشكل عائقاً لبيئة التمكينتوفر بيئة مالئمة لنجاح التمكين، بل عل

إدراك العدالــة، : وأشـار فريـق آخـر فـي دراسـته إلــى وجـود ثمانيـة أبعـاد للتمكـين وهـي          

وضوح أهداف المؤسسة، تحمل المخـاطر، القـرارات بـشأن العمـل، تـشجيع فـرق العمـل،          
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ي المسئولية عن الجودة، المـسئولية عـن المؤسـسة، المـسئولية عـن نجـاح المؤسـسة فـ                   

 (Roy& others, 1999) .أداء مهامها

في دراسته على وجود أبعـاد أخـرى للتمكـين يمكـن            ) ٣١٦-٣٠٩: ٢٠١١(ولقد أكد صالح  

 :ذكر بعضها كما يلي

والــذي يهــدف إلــى تزويـــد األفــراد بالمعلومــات والمهــارات واألســـاليب       : التــدريب  •

ر مهــاراتهم المختلفـة والمتجـددة عــن طبيعـة أعمــالهم الموكولـة لهـم وتحــسين وتطـوي      

وقدراتهم، ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاهاتهم بـشكل إيجـابي، وبالتـالي رفـع مـستوى               

األداء والكفاءة واإلنتاجية بما يعود بالنفع على المنظمة والعـاملين بهـا، فالتـدريب وسـيلة                

وأكــدت علــى ذلــك نتــائج إحــدى    . للــتعلم وتبــادل الخبــرات واآلراء والتغلــب علــى العقبــات   

التي توصلت أن تدريب فرق العمل بالمؤسسات من (Hagen & Aguilar, 2012)الدراسات

 .أجل تمكينها لها األثر الفعال في نواتج العمل

وهولدســورث  )٢١٢: ٢٠١١(الطعــاني و)١٤٠: ٢٠٠٧(المحاســنةولقــد اتفــق أيــضاً كــل مــن  

نـي  علـى اعتبـار التـدريب والنمـو المه    (Holdsworth & Cartwright, 2003: 47) وكارترايـت 

 كبعد من أبعاد التمكين، حيـث       الشخصية تطويرمن أبعاد التمكين، مؤكدين على أهمية       

 أن بــشرط إنتاجيــة، أكثــر وجعلــه الفــرد، شخــصية لتطــوير الطــرق أفــضل التــدريب اعتبــروا

ــي ــدريب يرتقـ ــى التـ ــستوى إلـ ــارات مـ ــذ المهـ ــسلوكيات ونبـ ــر الـ ــة غيـ  واكتـــساب المرغوبـ

 & Burks)  ذلـك نتـائج إحـدى الدراسـات لهـم     ولقـد أكـدت علـى   . المرغوبـة  الـسلوكيات 

Reeves, 2009)          حيث توصلت إلـى أن أقـل العـاملين مهـارة هـم أقلهـم تعرضـاً للتـدريب فـي

 .مؤسساتهم

وتـــسعى المؤســـسات مـــن خـــالل التـــدريب إلـــى إكـــساب األفـــراد العـــاملين مهـــارات    

ــة،       ــر فاعليـ ــالهم بـــشكل أكثـ ــام بأعمـ ــدة، تـــساعدهم علـــى القيـ ــدرات جديـ ــارف وقـ ومعـ
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ومواكبة التطورات الحديثة علـى مختلـف األصـعدة، ومـا تفرضـه مـن متطلبـات تكنولوجيـة                

 .ومهارات وتقنيات متقدمة التي تحتاج إلى أفراد ذوي قدرات خاصة للقيام بالتزاماتهم

التــي أجريــت علـــى   (Yeatts& others, 2010)وفــي تحليــل لنتـــائج بعــض الدراســات    

لمختلفة، تبين أن التدريب المتوفر بأغلب هذه       مجاالت التدريب في كثير من المؤسسات ا      

المؤسسات يـدور حـول المـشاركة فـي صـنع القـرارات، والتـي تعـد أحـد األبعـاد األساسـية                       

للتمكين، وهذا يدل على اهتمام المؤسسات بتنمية قدرات العاملين بها وإمكانـاتهم فـي              

الل التــدريب وأن تمكيــنهم مــن خــهــذا المجــال كخطــوة لنجــاح تطبيــق عمليــة التمكــين،  

تناسبهم هـو أحـد الـسبل لـضمان تحفيـزهم وجعلهـم أكثـر اسـتفادة مـن                   التخاذ قرارات   

 .(Burks & Reeves, 2009) الفرص المختلفة المتاحة لهم

ــا ومـــن ــول يمكـــن هنـ ــأن القـ ــدريب بـ ــدريس   تـ ــة التـ ــرتبطأعـــضاء هيئـ ــاً   يـ ــاً وثيقـ ارتباطـ

 بثقـتهم  ويرتقـي  ،ممعنويـاته  رفـع ي تهم وينميهـا األمـر الـذي      شخصي يطور ألنه ،همبتمكين

 .      واآلخرين منفسهأب موبإيمانه ، للقيام بالمهام الموكلة إليهمأنفسهم في

تعد الحوافز من أهم األساليب التي تـستطيع اإلدارة بواسـطتها أن تحـث               : الحوافز •

العاملين على أداء واجبـاتهم بـصورة تـساهم فـي تحقيـق اسـتراتيجية المؤسـسة،                 

 :تحفيز يحقق الكثير من النتائج اإليجابية منها ما يليونجاح عملية ال

 .الزيادة في إنتاجية العاملين •

 .إيجاد شعور الوالء لدى العاملين نحو المنظمة •

 .تالفي الكثير من مشكالت العمل مثل الغياب والصراع وانخفاض المعنوية •

د تخفــيض تكلفــة العمــل فــي المنظمــة مــن خــالل عــدم هــدر العــاملين للوقــت ومــوار •

 . اإلنتاج
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فــالتحفيز يطلــق طاقــات الفــرد الكامنــة، ويجعلــه أكثــر قــدرة علــى تحمــل المــسئولية،  

: ٢٠٠٧(ولقــد اتفــق كــل مــن المحاســنة. ويخلــق لديــه الدافعيــة إلنجــاز العمــل بــصور أفــضل 

 على أهمية التحفيز باعتباره أحد أبعـاد التمكـين، مؤكـدين علـى              )٢١٢: ٢٠١١(الطعاني و )١٣٩

 أســـباب قيــام األفــراد بعمـــل مــا بحمــاس واقتنـــاع، بينمــا ال يتــوفر هـــذا       أن التحفيــز يفــسر  

الحماس لدى آخـرين، ممـا دفـع العديـد مـن المنظمـات لتبنـي اتجاهـات حديثـة فـي التحفيـز،                        

والتي تقوم على زيادة مشاركة المرؤوس في اتخاذ القرارات التي يقوم بتنفيذها، ففكـرة              

د يميلـــون إلـــى دعـــم القـــرارات التـــي يـــشاركون   اإلدارة بالمـــشاركة مبنيـــة علـــى أن األفـــرا 

 . بوضعها

ــا يبــرز دور القيــادات الجامعيــة الواعيــة التــي تــستطيع أن تــوائم بــين تحقيــق        ومــن هن

أهـــداف أعـــضاء هيئـــة التـــدريس وأهـــداف الجامعـــة، وأن تعمـــل علـــى أن يكـــون إرضـــاؤهم  

. يـة األداء وجودتـه    وبالتالي تحفيزهم سبيالً إلى تحقيق أهداف الجامعة وفـي مقـدمتها فعال           

أن  كمــا ،الجامعــات فــي التمكــين منــاخ لتحــسين األساســية العوامــل مــن الحــوافز تعــدلــذا 

 مـن  فالبـد  للمـسئولية،  وتحمـل  النتـائج  علـى  ومحاسـبة  المخاطر في مشاركة التمكين فيه 

 صحيح، بشكل المسئولية تحمل على أعضاء هيئة التدريس   يشجع للحوافز نظام وجود

وبـذلك مـن يـستثمر مـنهم        . مـنهم  الممكَـن  بـأداء  مباشـر  بـشكل  رتبطـة م الحـوافز  وهذه

التمكين في تحقيق نتائج أداء متفوقة عن أقرانه يحصل على حوافز أكبر، وهذا يؤدي إلـى                

المنافــسة بــين الممكنــين نحــو تحمــل أفــضل للمــسئولية والكفــاءة والمزيــد مــن اإلبــداع       

 .          والتفكير الخالق

يعــد االتــصال الفعــال فــي نقــل وتبــادل :  ن القيــادات والعــامليناالتــصال الفعــال بــي •

ــاء       ــين الرؤســ ــؤثرة لتحقيــــق التفاعــــل بــ ــة مــــن العوامــــل المــ ــات داخــــل المنظمــ المعلومــ

ــط          ــسياسات والخطـ ــاح الـ ــى نجـ ــأثير علـ ــي التـ ــدرة فـ ــه القـ ــصال لـ ــذا االتـ ــين، فهـ والمرؤوسـ
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. لمنظمـات األخـرى  والقرارات، وربط أجزاء المنظمة مـع بعـضها الـبعض، بـل وربطهـا مـع ا        

 :كما تسهم االتصاالت الجيدة في تحقيق بعض النتائج اإليجابية منها ما يلي

 .المساهمة في اتخاذ القرارات المهمة •

 .توجيه األفراد وممارسة السلطة •

 .تجديد عوامل التحفيز وتشجيع العمل الجماعي •

 .مراقبة العمليات داخل المنظمة •

اسـته أن االتـصال الفعـال مـع كـل المـستويات             فـي در  ) ٥٨: ٢٠١٢(ولقد أكـد المـسيليم    

اإلداريــة يعــد المفتــاح األساســي لتمكــين العــاملين، فــاإلدارة ال تــستطيع حــل المــشكالت    

بمفردهــا، ألنهــا ال تملــك كــل تفاصــيلها وكافــة المعلومــات عنهــا، والتــي تتــوفر لــدى األفــراد  

 ومشاركتهم لن المنغمسين فيها، لذا يجب إشراكهم في الحل، فبدون التواصل معهم      

تتمكن من مواجهة المشكلة، فضالً عن أنه ال يمكن بـدون هـذا االتـصال أن تكـون هنـاك                 

مشاركة، وبدون المشاركة لن يكون هناك التزام من األفراد، وبدون االلتزام لـن يتحقـق               

 .  التمكين

 وتعني تمكن الفـرد مـن أداء نـشاطاته الوظيفيـة بمهـارة مـن خـالل                  :المشاركة   •

في اتخاذ القرارات ووضع األهداف والخطـط فـي المنظمـة، ممـا يـؤثر إيجابـاً علـى        مساهمته  

وتتـــضمن المـــشاركة حريـــة التعبيـــر عـــن الـــرأي ممـــا يُـــشعر األفـــراد بـــأهميتهم . التمكـــين

واحتيــاج المنظمــة لهــم، فــضالً عــن تيــسير المنــاخ المناســب الــذي يــشجع علــى التمكــين      

 :         ا المشاركة كما يليويمكن إيجاز بعض مزاي. والثقة المتبادلة

 .انخفاض نسبة غياب العاملين وتأخرهم عن العمل •

 .انخفاض معدل الشكوى من العاملين •

 .عالقات أفضل بين المدير والمرؤوسين •
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زيادة الجهود الشخـصية مـن قبـل العـاملين ممـل يقلـل الهـدر وتحقيـق معـدالت                     •

 .أعلى من اإلنتاج

فحــين تقحــم . ل نــسبة الــرفض ألي تطــويراســتعداد أكبــر لقبــول التغييــر، وتقليــ  •

التغييرات بشكل تعسفي مـن اإلدارة العليـا دون أيـة تفـسيرات فـإن المرؤوسـين يميلـون                   

ــذه         ــة هـ ــأنها عرقلـ ــن شـ ــضادة مـ ــراءات مـ ــاذ إجـ ــل واتخـ ــان بـ ــدم االطمئنـ ــشعور بعـ ــى الـ إلـ

 .التجديدات

ن تكـون   القرارات المتعلقة بالقضايا التعليمية التي يشارك في صـناعتها العـاملو           •

قرارات واعية أفضل من القرارات التي ينفرد بها المسئولون، كما أن القـرارات التـي تـصدر              

من أعلى ألسفل غالباً ما تصاب بالفشل ألنها تفتقر إلى الدعم من أولئـك المـسئولين عـن                  

 (Pearson & Moomaw, 2005: 41) .تنفيذ القرار ونجاحه

 ;Cassar& Debono, 2000; Hicks& DeWalt, 2006)أشـارت نتـائج الدراسـات    •

Kathleen,2005:7) إلـــى أن مـــشاركة العـــاملين فـــي صـــنع القـــرارات تجعلهـــا قويـــة وأكثـــر 

. فعالية وتجعلهم أكثر التزاماً، فضالً عن أنها تعد العنصر األساسي لتحقيـق الرضـا لـديهم               

علـى أن مـشاركة   (Bogler& Somech, 2005: 432) ولقـد أكـدت نتـائج إحـدى الدراسـات     

لمعلمين في عملية صنع القرار تحث المعلمين على تولي أدواراً جديدة، وتجعل لهم تأثير     ا

 زيادة اسـتثمار جهـودهم لتحقيـق وإنجـاز أهـداف            علىمباشر على العمل، األمر الذي يؤدي       

 .   مؤسستهم

 فـي دراسـتهما     )٢٤-٢٣: ٢٠٠٧(المهـدي و) ١٣٩: ٢٠٠٧(ولقد أشـار كـل مـن المحاسـنة        

 بـــصورةهـــم عمل علـــى تـــؤثر التـــي المهمـــة القـــرارات صـــنع فـــي عـــاملين المـــشاركة إلـــى أن

كما أن رؤية وأهداف المنظمة كانت توضع بواسطة .  تعد من أهم أبعاد التمكين   مباشرة

اإلدارة العليا فقط، ولكن مع تطور األمر أصـبحت عمليـة مـشتركة بـين اإلدارة والعـاملين،                 
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هم على تحقيق أهـداف المنظمـة، والنظـر         مما يمد العاملين بأبعاد وخبرات جديدة تساعد      

بطريقـــة مختلفـــة لعالقـــتهم بأعمـــالهم كمـــشاركين فـــي األعمـــال ولـــيس كمـــراقبين أو 

 . منفذين

 :على بعدين آخرين للتمكين وهما) ٢١١-٢١٠: ٢٠١١(ولقد أكد الطعاني

ــه مــن أجــل ضــمان بقــاء المؤســسات       :تنميــة الــسلوك اإلبــداعي   •  حيــث أكــد أن

ويــة ومــؤثرة يجــب أال تقــف عنــد حــد الكفــاءة، بــل البــد أن يــصبح       الناجحــة واســتمرارها ق 

وتظهر الحاجـة إلـى اإلبـداع نتيجـة     . االبتكار واإلبداع والتجديد من السمات المميزة ألدائها  

للظــروف التــي تفرضــها التغيــرات فــي بيئــة المنظمــة، لــذلك فهــي تلجــأ إليــه لــسد أو تقلــيص   

تفاعــل بــين المنظمــة والبيئــة التــي تعمــل بهــا، الفجــوة، كمــا أنــه يعمــل علــى تقويــة عالقــة ال

 .          وإيجاد الحلول لمشاكلها الداخلية والخارجية التي تواجهها

 حيــث تلعــب فــرق العمــل دوراً كبيــراً وبــارزاً فــي ):فــرق العمــل(العمــل الجمــاعي •

مجــال تطبيــق التمكــين اإلداري، حيــث تعتبــر إحــدى اآلليــات األساســية إلحــداث التطــوير       

وقــد أصــبح تطبيــق فــرق العمــل داخــل المنظمــات أمــراً مألوفــاً وطبيعيــاً . سين اإلداريوالتحـ 

بعد أن كانت حالة استثنائية في السابق لما لهـا مـن دور مهـم فـي تحـسين أداء المنظمـة                      

ويُنظـر لفـرق العمـل علـى أنهـا مجموعـات مـن األفـراد لـديهم المهـارات                 . وتحقيق أهدافها 

اتها بصورة فعالة، وتربطهم عالقـات قائمـة علـى المـشاركة            والقدرات الكافية ألداء مهم   

 .   والتبادلية ويعملون على تحقيق هدف محدد

 :إلى بعد آخر للتمكين وهو) ٢٤-٢٣: ٢٠٠٧(ولقد أشار المهدي

 والتي تشير إلى التقدير واالحترام المهني الذي يحـصل عليـه المعلمـون              :المكانة •

خبـرة التـي يتمتـع بهـا المعلمـون، والناتجـة عـن دعـم         من زمالئهم، والذي مرده المعرفـة وال      

 .وتأييد أعمالهم من اآلخرين
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بعــد العــرض الــسابق لــآلراء المتعــددة ألبعــاد التمكــين يتبــين أن هنــاك مجموعــة مــن    

اتيـة  ذاألبعاد اتفقت عليها أغلب الدراسات وإن اختلفت مسمياتها مثل التأثير والفعالية ال           

 االختيار وتطوير الشخصية والتحفيز والمشاركة فـي صـنع          ومعنى العمل واالستقاللية في   

كرها دراسـات أخـرى مثـل       ذالقرارات، كما تبين وجود بعض األبعاد األخرى التـي تفـردت بـ            

القــوة واالتــصال وفــرق العمــل والمكانــة وتنميــة الــسلوك اإلبــداعي وغيرهــا مــن األبعــاد           

 .األخرى

ــاد تمكـــين    أعـــضاء هيئـــة التـــدريس  وعليـــه يمكـــن للدراســـة أن تـــستخلص أهـــم أبعـ

ــيين ك   ــاهين أساسـ ــةبالجامعـــات، والتـــي يمكـــن عرضـــها فـــي اتجـ ــدل محاولـ ــا  هاتحديـ وهمـ

 :كالتالي

 .مدخل العالقات: االتجاه األول
ا االتجاه يتضمن األبعاد التي تساعد على تحسين أداء أعضاء هيئـة التـدريس مـن                 ذوه

االتجـاه يمكـن تحديـد ثالثـة        خالل مشاركتهم في سلطة صنع واتخاذ القـرار، ووفقـاً لهـذا             

 :أبعاد أساسية لتمكين أعضاء هيئة التدريس وهي كما يلي

 .المشاركة في عملية صنع القرارات بالجامعة •

 . تحفيز أعضاء هيئة التدريس •

 .التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس •

 .مدخل الدافعية: االتجاه الثاني
ريس بـشأن قـدرتهم علـى أداء    والذي يركز على تحـسين مـدركات أعـضاء هيئـة التـد          

مهامهم وتزويدهم بالدعم لتعويضهم عن الضغوط التي تمارس عليهم في بيئـة العمـل،           

 :وبناء على ذلك فإن هذا االتجاه يتضمن أربعة أبعاد أساسية وهي كما يلي

 .حرية االختيار واالستقاللية •
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 . الفعالية الذاتية •

 .معنى العمل •

 .التأثير •

بعــاد ودورهــا فــي تحقيــق عمليــة التمكــين بالجامعــات، تــسعى    ونظــراً ألهميــة هــذه األ 

الدراســة مــن خــالل الجانــب الميــداني للتعــرف علــى مــدى إدراك القيــادات الجامعيــة لهــذه     

األبعاد، ورصد درجة ممارسـتهم لهـا مـن جهـة أخـرى، وهـذا مـا توضـحه الدراسـة الميدانيـة            

 .في الجزء التالي

 اإلطار الميداني للدراسة
 :اءات الدراسة الميدانية إجر: أوالً 

 :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة التالية الدراسة الميدانية تسعى

 ما إدراك القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين؟ .١

ما درجة ممارسة القيادات بالجامعـات الـسعودية ألبعـاد التمكـين مـن وجهـة نظـر                   .٢

 أعضاء هيئة التدريس؟

ضاء هيئـة التـدريس تبعـاً لـدرجاتهم العلميـة           هل هناك اختالف فـي وجهـة نظـر أعـ           .٣

 وجنسياتهم تجاه درجة ممارسة القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين؟

 وفيما يلي عرض إلجراءات الدراسة الميدانية
 : الدراسةأدوات) ١(

 أداتــيلتحقيــق أهــداف الدراســة الميدانيــة وجمــع البيانــات المطلوبــة لهــا، أعــد الباحــث 

يكـشف عـن مـدى إدراك القيـادات بالجامعـات           : األولاستبيانين،  التي تتمثل في    الدراسة و 

لقيـاس درجـة ممارسـة القيـادات        : الثـاني السعودية ألبعاد تمكين أعضاء هيئة التـدريس، و       
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ــدريس،     ــة التـ ــر أعـــضاء هيئـ ــة نظـ ــاد التمكـــين مـــن وجهـ  وتـــم بالجامعـــات الـــسعودية ألبعـ

 .مارداته إلى عينة الدراسة لإلجابة عن مفماتقديمه

 االستبيان بناء -أ

مفرداتهمــا إلــى مجموعــة مــن المحــاور تمثــل    وقــسم االســتبيانينقــام الباحــث ببنــاء  

والتـي أسـفرت عنهـا الدراسـة         أبعاد تمكين أعضاء هيئة التـدريس بالجامعـات الـسعودية،         

 -:كاآلتيالتحليلية النظرية وهي 

 .ةبالجامع القرارات صنع عملية في المشاركة:  األولالبعد

 .التدريس هيئة أعضاء تحفيز: الثاني البعد

 .التدريس هيئةالتنمية المهنية ألعضاء : الثالث البعد

 .حرية االختيار واالستقاللية: الرابع البعد

 . الفعالية الذاتية: الخامس البعد

 .معنى العمل: السادس البعد
 .التأثير: السابع البعد

وقـد  . ة مـن العبـارات التـي تعبـر عنـه          بحيث يتـضمن كـل بعـد مـن هـذه األبعـاد مجموعـ              

تـم  و األوليـة علـى مجموعـة مـن المحكمـين،            ما بـصورته  االسـتبيانين  ينعرض الباحث هـذ   

مفــردة موزعــة علــى  )٣٥ ( كــل منهمــا بلــغ عــدد مفــرداتوقــد آرائهــم، فــي ضــوء هماتعــديل

 -:النحو التالي
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 ) ١ (جدول 

  .لالستبيانين السبعةمفردات على المحاور اليوضح توزيع 
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 .حساب الصدق  - ب

 :قام الباحث بحساب صدق االستبيانين كما يلي

 صدق المحكمين  *

حيث طلب مـنهم  المتخصصين  على مجموعة من المحكمين     االستبيانينتم عرض   

 تهــاكفايو بهــا،مفــردات المحــاور وارتبــاط ال: ء آرائهــم مــن حيــث وإبــدااالســتبيانتحكــيم 

 اقتـراح  ، أووضـوح ودقـة صـياغة المفـردات     فـضالً عـن مـدى        ، الذي تقيسه  المحورللتعبير عن   

 .نو المحكمأبداهاراء التي ء اآل في ضواالستبيانينوتم تعديل  .مفردات أخري

 .التساق الداخليا  *

يق قياس االرتباط بـين كـل محـور مـن محـاور             عن طر  االستبيانينوتم حساب صدق    

كــل اســتبيان واالســتبيان ككــل باســتخدام معامــل بيرســون، وجــاءت نتــائج حــساب          
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ــداخلي ل  ــصدق ال ــادات إدراك: األول الســتبيانال  تمكــين ألبعــاد الــسعودية بالجامعــات القي

 :  كما هو موضح في الجداول التاليةالتدريس هيئة أعضاء

  ) ٢( جدول 

 .باط بين كل محور وبين االستبيان ككليوضح االرت
 قيمة معامل االرتباط المحور

 @٠٫٨٦١ .القرارات صنع عملية في المشاركة -١

 @٠٫٨٥٠ .التدريس هيئة أعضاء  تحفيز-٢
 @٠٫٨١٨ .التدريس هيئةالتنمية المهنية ألعضاء  -٣
 @٠٫٨٦٠ . حرية االختيار واالستقاللية-٤
 @٠٫٦٨١ . الفعالية الذاتية-٥
 @٠٫٨٤٥ . معنى العمل-٦
 @٠٫٨٥١ . التأثير-٧

 ٠٬٠١مستوى الداللة  @                  

يتضح من الجدول أن هناك ارتباط قوي بين كل محور من محـاور االسـتبيان الـسبعة          

وقــام البحــث بحــساب االرتبــاط بــين كــل . ٠٬٠١وبــين االســتبيان ككــل عنــد مــستوى داللــة 

بالمحـاور األخـرى وجـاءت النتـائج كمـا هـو موضـح فـي الجـدول                  محور من محاور االستبيان     

 :التالي

  ) ٣( جدول 

 يوضح االرتباط بين كل محور من محاور االستبيان بالمحاور األخرى
 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المحـاور
       ـ ـ األول
      ـ ـ @٠٫٥٨٣ الثاني
     ـ ـ @٠٫٨٧٢ @٠٫٦٢٤ الثالث
    ـ ـ @٠٫٥٠٧ @٠٫٥٩٢ @٠٫٨٨٦ الرابع
   ـ ـ @٠٫٥٢٢ @٠٫٦٠١ @٠٫٣٩٣ @٠٫٦٧١ الخامس
  ـ ـ @٠٫٥٠٧ @٠٫٥٩١ @٠٫٧٢٧ @٠٫٧٨٩ @٠٫٦٠٤ السادس
 ـ ـ @٠٫٦٩٥ @٠٫٤٦٦ @٠٫٧٨٩ @٠٫٤٩٤ @٠٫٦٢٣ @٠٫٦٤١ السابع

 ٠٫٠١مستوى الداللة  @ 
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ة بين كل محور من محاور االستبيان   يتبين لنا من هذا الجدول أن هناك ارتباطاً ذا دالل         

وعليــه فــإن هــذا االســتبيان يتــسم بالــصدق وهــذا مــا أكدتــه المعــامالت     . والمحــاور األخــرى

 .اإلحصائية فضالً عن آراء المحكمين تجاهه

 القيــادات ممارســة درجــة قيــاس: الثــاني السـتبيان أمـا نتــائج حــساب الــصدق الــداخلي ل 

 فجـاءت كمـا      التـدريس  هيئة أعضاء نظر وجهة من التمكين ألبعاد السعودية بالجامعات

 : هو مبين في الجداول التالية

  ) ٤( جدول 

 يوضح االرتباط بين كل محور وبين االستبيان ككل
 قيمة معامل االرتباط المحور

 @٠٫٧٢٢ .القرارات صنع عملية في المشاركة -١

 @٠٫٧٦٨ .التدريس هيئة أعضاء  تحفيز-٢
 @٠٫٨٢٧ .التدريس هيئةاء التنمية المهنية ألعض -٣
 @٠٫٨٩٢ . حرية االختيار واالستقاللية-٤
 @٠٫٣٦٠ . الفعالية الذاتية-٥
 @٠٫٨٢٠ . معنى العمل-٦
 @٠٫٦٩٥ . التأثير-٧

 ٠٬٠١مستوى الداللة  @             

يتضح من الجدول أن هناك ارتباطاً قوياً بين كل محور مـن محـاور االسـتبيان الثمانيـة            

وقــام البحــث بحــساب االرتبــاط بــين كــل . ٠٬٠١ســتبيان ككــل عنــد مــستوى داللــة وبــين اال

محور من محاور االستبيان بالمحـاور األخـرى وجـاءت النتـائج كمـا هـو موضـح فـي الجـدول                      

 :التالي
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  ) ٥( جدول 

 يوضح االرتباط بين كل محور من محاور االستبيان بالمحاور األخرى
 السابع السادس الخامس ابعالر الثالث الثاني األول المحـاور
       ـ ـ األول
      ـ ـ @٠٫٥٩٠ الثاني
     ـ ـ @٠٫٥٧٦ @٠٫٤٧٥ الثالث
    ـ ـ @٠٫٧٧٢ @٠٫٥٨٩ @٠٫٦٢٣ الرابع
   ـ ـ @٠٫٣٦١ @٠٫٢٠٤ @٠٫٢٢٣ @٠٫٢٣٣ الخامس
  ـ ـ @٠٫٤٠٤ @٠٫٦٥٩ @٠٫٥٨٤ @٠٫٦٦٩ @٠٫٥٨٨ السادس
 ـ ـ @٠٫٤٦٧ @٠٫٤٣٢ @٠٫٥٢٣ @٠٫٥٦٠ @٠٫٥٢٧ @٠٫٤٣٢ السابع

 ٠٫٠١مستوى الداللة @ 

يتبــين مــن هــذا الجــدول أن ثمــة ارتبــاط ذو داللــة بــين كــل محــور مــن محــاور االســتبيان 

وعليــه فــإن هــذا االســتبيان يتــسم بالــصدق وهــذا مــا أكدتــه المعــامالت     . والمحــاور األخــرى

 .اإلحصائية فضالً عن آراء المحكمين

  .حساب الثبات  - ج

-ألفــا باســتخدام معادلــة  لالســتبيانين وذلــك ثبــات معامــل الب قــام الباحــث بحــسا  

كرونباخ، حيث جاءت نتائج ثبات االستبيان األول الموجه للقيادات بالجامعات الـسعودية         

 :كما هو موضح في الجدول التالي
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  ) ٦( جدول 

 يوضح قيم معامالت ثبات محاور وعبارات االستبيان 
 محاور االستبيان

 المحور 
المحور  محور الثانيال األول

 الثالث
المحور 
 الرابع

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

المحور 
 السابع

رة
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م ال
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ت 
ثبا
ل ال
عام
م
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م
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م

 

رة
عبا
م ال
رق
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م

 

رة
عبا
م ال
رق

ت 
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م
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ت 
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ل ال
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م

 

رة
عبا
م ال
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ثبا
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عام
م

 ت

٠٫٩٠٨ ٣١ ٠٫٦٩٨ ٢٦ ٠٫٤٨٩ ٢١ ٠٫٧٥٦ ١٣ ٠٫٨٤١ ١١ ٠٫٧٦٢ ٦ ٠٫٧٩١ ١ 

٠٫٨٦٥ ٣٢ ٠٫٥٤١ ٢٧ ٠٫٢٩٢ ٢٢ ٠٫٧٢٤ ١٧ ٠٫٨٧١ ١٢ ٠٫٧٣٩ ٧ ٠٫٧٩٤ ٢ 

٠٫٩١٤ ٣٣ ٠٫٦٨٨ ٢٨ ٠٫٤٩١ ٢٣ ٠٫٦٤٣ ١٨ ٠٫٨٢٤ ١٣ ٠٫٧٥٤ ٨ ٠٫٧٩٨ ٣ 

٠٫٨٨٩ ٣٤ ٠٫٦٢٨ ٢٩ ٠٫٣٦٦ ٢٤ ٠٫٦٢٢ ١٩ ٠٫٨٤٧ ١٤ ٠٫٥٧٤ ٩ ٠٫٨٣٥ ٤ 

٠٫٨٥٢ ٣٥ ٠٫٧٩٨ ٣٠ ٠٫٣٧٩ ٢٥ ٠٫٧٨٠ ٢٠ ٠٫٨٩٦ ١٥ ٠٫٦٨٣ ١٠ ٠٫٨٤١ ٥ 

معامل ثبات 
 المحور األول

معامل ثبات 
 المحور الثاني

معامل ثبات 
المحور 
 الثالث

معامل ثبات 
المحور 
 الرابع

معامل ثبات 
المحور 
 الخامس

معامل ثبات 
المحور 
 السادس

معامل ثبات 
المحور 
 السابع

٠٫٩٠٨ ٠٫٧٢٢ ٠٫٤٦٥ ٠٫٧٦٠ ٠٫٨٨١ ٠٫٧٥٢ ٠٫٨٤٨ 

 ٠٫٩٥١= معامل ثبات االستبيان ككل 

ــذا   ثبـــات هـــذا يـــشير الجـــدول الـــسابق إلـــى   ــتبيان، حيـــث بلـــغ معامـــل الثبـــات لهـ االسـ

وهـو معامـل ثبـات مرتفـع، باإلضـافة إلـى ارتفـاع معـامالت ثبـات محـاوره،                    ) ٠٫٩٥١(االستبيان

 .الستبيانفضالً عن ارتفاع معامل ثبات كل عبارة من عبارات محاور ا

أمـــا ثبـــات االســـتبيان الثـــاني الموجـــه ألعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات الـــسعودية  

 :فجاءت نتائجه كما هو موضح في الجدول التالي
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  ) ٧( جدول 

 يوضح قيم معامالت ثبات محاور وعبارات االستبيان 
 محاور االستبيان

 المحور 
المحور  المحور الثاني األول

 الثالث
المحور 
 عالراب

المحور 
 الخامس

المحور 
 السادس

المحور 
 السابع
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٠٫٨١٥ ٣١ ٠٫٤٠٩ ٢٦ ٠٫٧١٦ ٢١ ٠٫٧٨٧ ١٣ ٠٫٧٧٩ ١١ ٠٫٥١٣ ٦ ٠٫٨٠١ ١ 

٠٫٧٦٠ ٣٢ ٠٫٥٢١ ٢٧ ٠٫٦٢٢ ٢٢ ٠٫٧٧٩ ١٧ ٠٫٨٣٠ ١٢ ٠٫٣٣٨ ٧ ٠٫٦٤٤ ٢ 

٠٫٧٦٩ ٣٣ ٠٫٦١٠ ٢٨ ٠٫٥٣٦ ٢٣ ٠٫٧٩٠ ١٨ ٠٫٧٦٥ ١٣ ٠٫٧٢٦ ٨ ٠٫٦٩٦ ٣ 

٠٫٨١٠ ٣٤ ٠٫٥٠٥ ٢٩ ٠٫٧٠٨ ٢٤ ٠٫٧٦١ ١٩ ٠٫٧٥٤ ١٤ ٠٫٤٨٣ ٩ ٠٫٦٤٨ ٤ 

٠٫٧٤٣ ٣٥ ٠٫٦١٨ ٣٠ ٠٫٥٢٦ ٢٥ ٠٫٧٧٤ ٢٠ ٠٫٧٨٤ ١٥ ٠٫٥٤٠ ١٠ ٠٫٦٩٢ ٥ 

معامل ثبات 
 المحور األول

معامل ثبات 
 المحور الثاني

معامل ثبات 
المحور 
 الثالث

معامل ثبات 
المحور 
 الرابع

معامل ثبات 
المحور 
 الخامس

معامل ثبات 
المحور 
 السادس

معامل ثبات 
المحور 
 السابع

٠٫٨٢٤ ٠٫٦١٩ ٠٫٦٨١ ٠٫٨١٥ ٠٫٨٢٠ ٠٫٥٩٦ ٠٫٨٤٨ 

 ٠٫٩١٧= معامل ثبات االستبيان 

ــ االســـــتبيان المـــــستخدم فـــــي الدراســـــة  ثبـــــات هـــــذا دول الـــــسابق إلـــــى يـــــشير الجـــ

وهو معامل ثبـات مرتفـع، باإلضـافة إلـى     ) ٠٬٩٨٧(الميدانية،حيث بلغ معامل ثبات االستبيان 

معــامالت ثبــات محــاوره، فــضالً عــن ارتفــاع معامــل ثبــات كــل عبــارة مــن عبــارات محــاور      

 .االستبيان

 :المجتمع األصل وعينة الدراسة) ٣( 

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس والقيــادات بالجامعــات    األصــل للدراســة يتكــون المجتمــع

الــسعودية، وتــم اختيــار عينــة عــشوائية مــن هــذه الجامعــات، والتــي كانــت أربــع جامعــات   

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وجامعــة   : وهــي

ان األول على عينة عشوائية من القيادات بتلـك    ولقد طُبق االستبي  . طيبة، وجامعة الطائف  
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 ٥ اســتمارة، واســتبعدت عــدد   ٤٧ قائــداً، وتــم اســتالم عــدد    ٨٦الجامعــات، وبلــغ عــددها   

اســتمارات نظــراً لعــدم اســتيفائها اإلجابــة عــن كافــة عبــارات االســتبيان، وبــذلك يكــون     

 .ودية  قيادة من قيادات الجامعات السع٤٢العدد النهائي ألفراد العينة هو 

أما االستبيان الثاني فتم تطبيقـه علـى عينـة عـشوائية مـن أعـضاء هيئـة التـدريس مـن                  

 اسـتمارة، واســتبعدت  ٣٧٩عـضواً، وتـم اســتالم عـدد    ٤٨٦الجامعـات األربـع، وبلـغ عــددها    

ــارات االســتبيان، وبــذلك       ٤١عــدد   اســتمارة نظــراً لعــدم اســتيفائها اإلجابــة عــن كافــة عب

 .  عضوا٣٣٨ً العينة هو يكون العدد النهائي ألفراد

فــي الجــدولين   تتــضحوبعــد تطبيــق األداة وتفريــغ البيانــات وجــد أن خــصائص العينــة       

  -:التاليين

 ) ٨ (جدول 

 يوضح بيان الدرجة العلمية ألفراد عينة أعضاء هيئة التدريس
  اإلجمالي مساعد.أ مشارك.أ أستاذ

 العينة تمعالمج العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع

 ٣٣٨ ٦٨٧١ ١٩٠ ٤٢٣٧ ١٠٠ ١٧١٥ ٤٨ ٩١٩ اإلجمالي
النسبة المئوية 

 % ٤٫٩٢ % ٤٫٤٨ % ٥٫٨٣ % ٥٫٢٢ للعينة

 ) ٩ (جدول 

 يوضح بيان جنسية عينة أعضاء هيئة التدريس
 العدد الجنسية 
 ١٤٣ سعودي

 ١٩٥ غير سعودي
 ٣٣٨ اإلجمالي
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 ) ١٠ (جدول 

 لعينة المتعلقة بالقيادات الجامعيةيوضح بيان بالمجتمع األصلي وا
عدد المجتمع  الجامعة

النسبة  المئوية  عدد العينة األصلي
 للعينة

 %١٥ ١٥ ٩٤ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 %٩٫١٦ ١٢ ١٣١ جامعة الملك عبد العزيز

 %٦٫٥٦ ٨ ١٢٢ جامعة طيبة
 %٧٫٧٨ ٧ ٩٠ جامعة الطائف

 %٩٫٦٣ ٤٢ ٤٣٦ اإلجمالي

ا يلي عرضٌ لمناقشة أهم النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث بعـد إجـراء الدراسـة                      وفيم

 .الميدانية وتحليل البيانات إحصائياً

 .ومناقشاتهاالدراسة الميدانية نتائج : انياً ث
 الباحـــث نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة بعـــد إجـــراء التحليـــل اإلحـــصائي للبيانـــات    يعـــرض

 :، كما هو موضح فيما يلي)SPSS -17(١٧-باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية

 : النتائج المتعلقة بالتساؤل التالي

 ما إدراك القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين؟
لإلجابــة علــى هــذا التــساؤل اســتخدم الباحــث أســلوب المتوســط الحــسابي المــوزون   

شفت الدراسـة   لترتيب أبعاد التمكـين كمـا تـدركها القيـادات بالجامعـات الـسعودية، وكـ               

 :عن النتائج التي يبينها الجدول التالي
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محمد خميس حرب.د

  ) ١١( جدول 

 يوضح المتوسط الحسابي الموزون الستجابات عينة القيادات الجامعية السعودية

المتوسط الحسابي  أبعاد التمكين
 درجة الشيوع الترتيب الموزون

 مهمة ٦ ٣٫٧٥٧ . المشاركة في عملية صنع القرارات بالجامعة -١
 مهمة ٣ ٤٫١٢٨ .تحفيز أعضاء هيئة التدريس  -٢
 مهمة ٤ ٤٫٠٢٨ . هيئة التدريسألعضاء المهنية التنمية  -٣
 مهمة ٥ ٣٫٨١٤ .حرية االختيار واالستقاللية  -٤

مهمة بدرجة  ١ ٤٫٣٧١ .الفعالية الذاتية  -٥
 كبيرة

مهمة بدرجة  ٢ ٤٫٣٤٢ .معنى العمل  -٦
 كبيرة

 مهمة ٧ ٣٫٥٢٨ .التأثير  -٧

ــات        ــادات بالجامعـ ــتجابات القيـ ــطات اسـ ــاع متوسـ ــسابق ارتفـ ــدول الـ ــن الجـ ــين مـ يتبـ

السعودية فيما يتعلق بإدراكهم بأهمية أبعاد تمكين أعضاء هيئة التدريس بجامعـاتهم،            

بما يعني أن هناك ارتفاعاً في إدراكهـم لهـذه األبعـاد بـصورة إجماليـة، كمـا يـأتي كـل مـن                   

تطــوير شخــصية ، وتحفيــز أعــضاء هيئــة التــدريس ، ومعنــى العمــلو، الفعاليــة الذاتيــةأبعــاد 

 . على الترتيب في مقدمة األبعاد التي تدركها هذه القياداتأعضاء هيئة التدريس

بمعنى أن هذه القيادات على وعي بأهمية أن تتـاح ألعـضاء هيئـة التـدريس  الحريـة فـي             

ــابلهم    ــارات تحديـــد كيفيـــة التعامـــل مـــع المواقـــف والمـــشكالت التـــي تقـ ، وامـــتالك المهـ

والمعلومـــات التـــي تمكـــنهم مـــع مـــسئوليات وأعبـــاء وظيفـــتهم، وأهميـــة توزيـــع المهـــام  

علـــيهم إلتاحـــة فرصـــة أفـــضل الســـتخدام قـــدراتهم، فـــضالً عـــن أهميـــة وعـــيهم برســـالة  

 . الجامعة وأهدافها، األمر الذي يضمن تحقيق الفعالية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس

ئج أيــضاً أن القيــادات بالجامعــات الــسعودية مدركــة ألهميــة بعــد  كمــا تعنــي هــذه النتــا

معنى العمـل والـذي يظهـر مـن خـالل إدراكهـم ألهميـة شـعور أعـضاء هيئـة التـدريس بـأن                 
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أنشطة وظيفته ذات قيمة شخصية بالنسبة لهـم، وأن مهـام عملـه لهـا معنـى وقيمـة لـدى           

 .عاتهمرؤسائه، فضالً عن ضرورة شعورهم بأنهم عنصر فاعل في جام

؛ أحمــد، ٢٠١١شوشــة، (وتتفــق هــذه النتــائج مــع مــا أســفرت عنــه الدراســات ذات الــصلة 

والتي أكدت على أن كل مـن بُعـد الفعاليـة الذاتيـة ومعنـى العمـل مـن                   ) ٢٠٠٩؛ حسين،   ٢٠١١

 .أكثر األبعاد تأثيراً على السلوك اإلبداعي للعاملين

لهـذه القيـادات لبعـدي التحفيـز        كما يتضح أيضاً من الجـدول الـسابق أن هنـاك إدراكـاً              

وتطوير شخصية أعضاء هيئة التدريس، حيث أنهـا تعطـي لهـذين البعـدين أهميـة، وتـدرك            

ضـــرورتهما، فهـــذه القيـــادات مدركـــة ألهميـــة تقـــدير الجامعـــة ألعـــضاء هيئـــة التـــدريس          

وتحفيــزهم لتحمــل المــسئولية، ومــن أجــل إحــساسهم بــاألمن واالســتقرار، وضــرورة أن     

عـضاء هيئـة التـدريس مـن المعـايير األساسـية لتوزيـع الحـوافز، كمـا تؤكـد              تكون كفاءة أ  

ــد      ــة لتجديـ ــة قيـــام الجامعـــات بتـــوفير األنظمـ ــادات بالجامعـــات الـــسعودية علـــى أهميـ القيـ

معارفهم وتطوير مهاراتهم في العمل المكلفين به، مع توفير نظـام للمكافـآت والفـرص      

 .المناسبة التي تشجعهم على تطوير ذواتهم

؛ ٢٠٠٩القاضـــي، (ءت هـــذه النتـــائج متفقـــة مـــع مـــا توصـــلت إليـــه بعـــض الدراســـات وجـــا

والتي أكدت على أهمية التركيـز علـى تـدريب وتطـوير            ) ٢٠٠٧؛ المحاسنة،   ٢٠٠٨اإلبراهيم،  

وتحفيز العاملين لما لهم من أثر فعال على العاملين وإنتاجهم، فتطبيق التمكـين يتطلـب      

 التـــدريس لتنميـــة مهـــاراتهم، وتطـــوير قـــدراتهم  تـــوفير الفـــرص المناســـبة ألعـــضاء هيئـــة 

الفردية، واكتسابهم القدرة على تحليل المهارات المطلوبة في العمليـة اإلداريـة وتطبيـق              

 .معايير الجودة

ولكن المالحظ من الجدول السابق أن هناك ثالثة أبعاد لم تكـن علـى نفـس الدرجـة        

المـشاركة فـي   التـأثير، و : دية، وهـي من األهمية من وجهة نظر القيادات بالجامعات الـسعو   
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، والتــي جــاءت فــي مــؤخرة حريــة االختيــار واالســتقاللية، وعمليــة صــنع القــرارات بالجامعــة

وجاءت هذه النتائج على عكس ما أسفرت عنه بعـض          . األبعاد التي تدركها هذه القيادات    

هــم أبعــاد بــأن حريــة االختيــار والتــأثير يعــدا مــن أ) ٢٠١١؛ شوشــة، ٢٠٠٩حــسين، (الدراســات

 .عملية تمكين العاملين

وقد يعود ذلك إلـى الطبيعـة المركزيـة التـي يتـسم بهـا العمـل بالجامعـات الـسعودية،                   

وبـــذلك قـــد تكـــون رؤيـــة القيـــادات بـــأن التخطـــيط وعمليـــة صـــنع القـــرارات تكـــون مهمـــة 

المستوى األعلى بالجامعات، وبالتالي ال يوجد مـا يبـرر مـشاركة أعـضاء هيئـة التـدريس فـي                  

ذه العمليات ألنهـا ليـست مـن اختـصاصاتهم األساسـية، وبالتـالي ال يكـون لهـم تـأثير فـي                 ه

 . السياسات واألهداف التي تصنعها الجامعة

فرؤية القيادات لهذه األبعاد الثالثة ليست في درجة أهميـة األبعـاد األخـرى، فالقيـادات                

ــاد    ــا مثـــل بقيـــة األبعـ ــادة  بالجامعـــات الـــسعودية فـــي حاجـــة إلدراك أهميتهـ ، فالبـــد مـــن زيـ

إدراكهــم بأهميــة أن يكــون ألعــضاء هيئــة التــدريس تــأثير فيمــا يــتم داخــل الجامعــة مــن       

أعمال، وأن يكون لـديهم إسـهام فـي وضـع أهـداف وخطـط الجامعـة، ومـنحهم الـسلطة                  

 لـى أشـارت إ  (Scribner & others, 2001:47)الالزمـة إلتمـام عملهـم، خاصـة أن الدراسـات     

ين يعتمد على شـعور العامـل بـأن مـشاركته ذات تـأثير علـى صـناعة        أن نجاح عملية التمك  

 . القرار في مؤسسته

باإلضــافة إلــى ضــرورة اقتنــاعهم بأهميــة مــشاركة أعــضاء هيئــة التــدريس فــي عمليــة    

صـنع القـرارات بالجامعـة، وتـوفير أنظمـة فاعلـة وفـرص متنوعـة لتـدعيم هـذه المـشاركة،            

القـرار بالجامعـة، مـع الـسماح لهـم بـالتعبير عـن              وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع أصـحاب        

فــضالً عــن أهميــة إتاحــة الحريــة لهــم فــي اختيــار األســلوب المناســب ألداء  . آرائهــم بحريــة

عملهم، وتمكينهم لتخطي اإلجراءات الروتينية إلنجـاز عملهـم، مـع المرونـة فـي تطبيـق                 
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 &Cassar& Debono, 2000; Hicks)التعليمـات والتكليفـات، خاصـة أن نتـائج الدراسـات     

DeWalt, 2006; Kathleen,2005:7)     أشارت إلى أن مشاركة العـاملين فـي صـنع القـرارات 

تجعلها قوية وأكثر فعالية وتجعلهم أكثـر التزامـاً، فـضالً عـن أنهـا تعـد العنـصر األساسـي                     

 .لتمتعهم بالرضا

بحيث ال  ومن هنا كان التأكيد على أن أبعاد التمكين جميعها على درجة من األهمية              

يمكـن االســتغناء عــن بعــضها، أو االهتمــام ببعــضها علـى حــساب الــبعض اآلخــر، وهــذا مــا   

والتي توصلت إلى وجود عالقـة طرديـة بـين أبعـاد     ) ٢٠١١أحمد، (أكدته نتائج إحدى الدراسات  

 منهـا، ألنهـا   أيالتمكين وبعضها البعض، وأهمية كل بعد بحيـث ال يمكـن االسـتغناء عـن       

ومن هنا يلزم قيادات الجامعـات الـسعودية أن يكونـوا علـى             . بعاد األخرى ذات تأثير على األ   

وعي بأهمية أبعاد التمكين جميعها، وطبيعة التـرابط بينهـا، وتـأثير كـل منهـا علـى اآلخـر،                    

 .حتى تنجح عملية التمكين بالجامعات السعودية

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل التالي

ت السعودية ألبعـاد التمكـين مـن وجهـة نظـر            ما درجة ممارسة القيادات بالجامعا    
 أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابــة علــى هــذا التــساؤل اســتخدم الباحــث أســلوب المتوســط الحــسابي المــوزون   

 أعـضاء  نظـر  وجهـة  مـن لترتيب ممارسـة القيـادات بالجامعـات الـسعودية ألبعـاد التمكـين              

 :جدول التالي بتلك الجامعات، وجاءت النتائج كما يبينها الالتدريس هيئة
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  ) ١٢( جدول 

 يوضح المتوسط الحسابي الموزون الستجابات عينة أعضاء هيئة التدريس 

المتوسط الحسابي  أبعاد التمكين
 درجة الشيوع الترتيب الموزون

 أحياناً ٣ ٢٫٨٢٣ . المشاركة في عملية صنع القرارات بالجامعة -١
 حياناًأ ٤ ٢٫٦٨٦ .تحفيز أعضاء هيئة التدريس  -٢
 قليالً ٦ ٢٫٣٩٢ .عضاء هيئة التدريسالتنمية المهنية أل  -٣
 قليالً ٥ ٢٫٤٥٦ .حرية االختيار واالستقاللية  -٤
 غالباً ١ ٤٫١٠٥ .الفعالية الذاتية  -٥
 غالباً ٢ ٣٫٢٩٨ .معنى العمل  -٦
 قليالً ٧ ١٫٩٤٥ .التأثير  -٧

ــائج الجــدول الــسابق إلــى ارتفــاع بعــدي الف     عاليــة الذاتيــة، ومعنــى العمــل مــن    تــشير نت

وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الــسعودية، حيــث كانــت متوســطاتهما         

 معملهــ مهــام إنجــاز علــى  علــى الترتيــب، بمعنــى أنهــم يــشعرون بقــدرتهم٣٫٢٩٨، ٤٫١٠٥

 منفـسه أ فـي  مثقـته  بـأن  مواعتقـاده  م، بـل  ومعـرفته  مومهـاراته  مخبـراته  إلـى  استناداً

 أداء علـى  إيجابيـاً  تـأثيراً  تـؤثر  التـي  األمـور  مـن  بالمهـارات  موتمـتعه  شخصية،ال موكفاءته

 لآلخـرين،  بالنـسبة  وقيمـة  معنى ذات اونهيؤد التي المهام كما أنهم يشعرون أن      .معمله

 مقــدرته علــى يــؤثر اإلدراك وهــذا موخبــراته ملمعــارفه اآلخــرين بــاحترام هموشــعوره

ــى ــل علـــ ــة   العمـــ ــائج متفقـــ ــذه النتـــ ــاءت هـــ ــدى     ، وجـــ ــائج إحـــ ــه نتـــ ــفرت عنـــ ــا أســـ ــع مـــ مـــ

 .بأن هذا البعد يعد من أقوى أبعاد التمكين (Schermuly& others, 2011: 252)الدراسات

وجاءت هـذه النتـائج متوافقـة مـع مـا أسـفرت عنـه النتـائج المتعلقـة بـإدراك القيـادات                       

لقيـادات  الجامعية ألبعاد التمكين، حيث جاء هذان البعدان في مقدمة األبعـاد التـي تـدرك ا           

بالجامعــات الــسعودية أهميتهــا، فإدراكهــا ألهميــة هــذه األبعــاد، انعكــست علــى شــعور        

 .األعضاء بممارسة هذه القيادات لها
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، بمعنـى  ١٫٩٤٥بينما جاء بُعد التأثير في المرتبة األخيـرة بـين أبعـاد التمكـين بمتوسـط            

ــأثير بـــأن أن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــات الـــسعودية يعتقـــدون    علـــى ضـــعيف همتـ

 .مبعملهــ المتعلقــة خاصــة الجامعــة تــضعها التــي والــسياسات اتخاذهــا يــتم التــي القــرارات

وتُعد هـذه النتيجـة منطقيـة طبقـاً لمـا أسـفرت عنـه نتـائج تطبيـق اسـتبيان القيـادات، والتـي               

ويعد ضعف ممارسة القيادات . بينت ضعف اهتمامهم بهذا البُعد وعدم إدراكهم ألهميته   

حــد المعوقــات التــي تقــف أمــام تطبيــق عمليــة التمكــين، فــال يمكــن أن تــنجح   لهــذا البعــد أ

 فــي القـرار  صــناعة علـى  تـأثير  ذات ممــشاركته بـأن  ونالعـامل  شــعر إذاإال  التمكـين  عمليـة 

 ,Scribner & others)م، طبقــاً لمــا مــا أســفرت عنــه نتــائج إحــدى الدراســات   مؤســسته

2001:47). 

ر واالستقاللية الذي حصل على متوسط قيمته نفس األمر بخصوص بُعد حرية االختيا     

، وفي نفس الوقت ال ترى القيادات الجامعية لهـذا البعـد أهميـة، األمـر الـذي انعكـس                   ٢٫٤٥٦

ــه، فلــم يــشعر األعــضاء ب     ــاداتهم حــرصعلــى ممارســتهم ل  قبــل هــمآرائ معرفــة علــى قي

 المناســب لوباألســ اختيــار فــي الحريــة، ولــم تــتح لهــم قــدراً مــن القــرارات باتخــاذ قيــامهم

 عاليــة جــودة تحقيــق ضمنتــ اتقــرار باتخــاذهــم، فــضالً عــن عــدم الــسماح لهــم  عمل ألداء

 الــصادرة الرســمية التعليمــات تطبيــق، فــضالً عــدم وجــود المرونــة عنــد هونــؤدي الــذي للعمــل

 .لهم

كما أوضحت النتائج بالجدول السابق ضعف ممارسة القيادات بالجامعات السعودية          

، علـى الـرغم مـن       ٢٫٣٩٢، حيث كـان متوسـطه       التدريس هيئة ة أعضاء شخصي تطويرلبُعد  

بــيّن أن هــذه القيــادات تــدرك أهميــة هــذا البعــد ودوره فــي تحقيــق تمكــين    ) ١٠(أن الجــدول

فلـم  . أعـضاء هيئـة التـدريس، فلـم يكـن لهـذا االهتمـام صـدى علـى ممارسـتهم لهـذا البعـد            

 فـي  هممهـارات  تطـوير  علـى  هماعدتـس  بالجامعـة  والتعليمـات  األنظمـة  بأنيشعر األعضاء   
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 ال يــشجعهم علــى تطــوير شخــصياتهم، والحــوافز لمكافــآتا نظــام، فــضالً عــن أن العمــل

، العمــل فــي هممهــارات لتطــويرباإلضــافة إلــى ضــعف الفــرص التــي يوفرهــا لهــم رؤســائهم     

 همومعــرفت همقــدرات لتطــويرالجامعــة  تتبناهــا واضــحةوأخيــراً لــم يــشعروا بوجــود خطــة  

 ؛٢١٢: ٢٠١١،  الطعـاني  ( الدراسـات  بـه ت  أوصـ ، وجاءت هذه النتائج علـى خـالف مـا           همومهارات

(Holdsworth & Cartwright, 2003: 47  بــضرورة االهتمــام ببعــد التنميــة المهنيــة علــى 

اعتباره من أهم أبعاد التمكين، وبذلك يكون يمثل الضعف الذي يعاني منه هذا البعـد أحـد                 

 .ملية التمكين بالجامعات السعودية بالصورة المطلوبةالمعوقات الرئيسة أمام تطبيق ع

ممــا ســبق يتــضح أنــه علــى الــرغم مــن إدراك القيــادات بالجامعــات الــسعودية ألهميــة   

أبعاد التمكين، إال أن هـذا االهتمـام لـم يُتـرجم إلـى الممارسـة المطلوبـة، فهنـاك خلـل فـي                        

عالقـة  تمكـين، حيـث توجـد       ممارسة بعض األبعاد، األمر الذي يـؤثر علـى تطبيـق مفهـوم ال             

طرديــة بــين أبعــاد التمكــين وبعــضها الــبعض، فــضعف أحــد األبعــاد يــؤثر ســلباً علــى بقيــة         

 .األبعاد، مما ينعكس على تنفيذ عملية التمكين بالجامعات السعودية

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل التالي

ــر       ــدريس الـــسعوديين وغيـ ــة التـ ــر أعـــضاء هيئـ ــة نظـ ــين وجهـ ــتالف بـ هـــل هنـــاك اخـ

 السعوديين لدرجة ممارسة القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين؟

لإلجابــة علــى هــذا التــساؤل اســتخدم الباحــث أســلوب المتوســط الحــسابي المــوزون   

كـل مـن     نظـر  وجهـة  مـن لترتيب ممارسة القيادات بالجامعات السعودية ألبعـاد التمكـين          

لك الجامعات، وجاءت النتائج كمـا       السعوديين وغير السعوديين بت    التدريس هيئة أعضاء

 :يبينها الجدول التالي
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ــضاء هيئـــة التـــدريس         ــوزون الســـتجابات عينـــة أعـ ــح المتوســـط الحـــسابي المـ يوضـ

 السعوديين وغير السعوديين 

 عينة األعضاء السعوديين
 عينة األعضاء غير السعوديين

 أبعاد التمكين
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 المــشاركة فــي عمليــة صــنع القــرارات      -١
 أحياناً ٣ ٣٫٠٢٩ قليالً ٤ ٢٫٥٤١ .بالجامعة

 أحياناً ٤ ٢٫٧٦٧ قليالً ٣ ٢٫٥٧٦ .تحفيز أعضاء هيئة التدريس  -٢
 قليالً ٦ ٢٫٣٧٢ قليالً ٦ ٢٫٣٩٥ .عضاء هيئة التدريسالتنمية المهنية أل  -٣
 قليالً ٥ ٢٫٥٠٠ قليالً ٥ ٢٫٤١٩ .حرية االختيار واالستقاللية  -٤
 غالباً ١ ٣٫٩٦٤ دائماً ١ ٤٫٢٩٩ .الفعالية الذاتية  -٥
 غالباً ٢ ٣٫٤٥٨ أحياناً ٢ ٣٫٠٧٩ .معنى العمل  -٦
 قليالً ٧ ١٫٨٣٩ قليالً ٧ ٢٫٠٨٩ .التأثير  -٧

ق أن هنـاك اتفاقـاً بـين عينتـي أعـضاء            يتضح من خالل استعراض نتائج الجدول الـساب       

هيئة التدريس السعوديين وغير السعوديين في ترتيـب أغلـب أبعـاد التمكـين، فجـاء بُعـدا                  

الفعاليــة الذاتيــة، ومعنــى العمــل فــي مقدمــة أبعــاد التمكــين بالنــسبة للعينتــين، بمعنــى أن        

عرهم جميــع أعــضاء هيئــة التــدريس بــاختالف جنــسياتهم يــشعرون بــأن قيــاداتهم تُــش    

ــدرتهم علـــى التعامـــل   ــعبقـ ــاء تحـــدث التـــي والمـــشكالت المواقـــف مـ ، وأنهـــم العمـــل أثنـ

ــاء مــسؤوليات مــع التعامــل مــن يمكــنهم مــا والمعلومــات المهــارات يمتلكــون مــن   وأعب

ــاداتهم الجامعيــة يثقــون فــيهم بمــا يجعلهــم قــادرين علــى التعامــل      وظيفــت  هم، أي أن قي

 ومـن ناحيـة أخـرى يؤكـد         .عاجلـة  مواجهـة  لـب تتط التـي  الوظيفية المشكالت مع بكفاءة

أعـــضاء هيئـــة التـــدريس الـــسعوديين وغيـــر الـــسعوديون علـــى أن قيـــاداتهم يًـــشعرونهم   
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ــأهميت ــد الجامعــة فــي همب  وقيمــة معنــى لهــا هــمعمل مهــامهم، وأن وظيفــت ممارســة عن

 . هم، وأنهم عنصر فاعل في الجامعةلرؤسائ بالنسبة

 هيئــة أعــضاء شخــصية تطــويرالتــأثير، و : الثالثــة وعلــى الجانــب اآلخــر نجــد أن األبعــاد 

 قـد احتلـت مـؤخرة أبعـاد التمكـين التـي تمارسـها               واالسـتقاللية  االختيـار  حريـة ، و التدريس

القيــادات الجامعيــة مــن وجهــة نظــر العينتــين، فلقــد أجمعــت العينتــين علــى أن ممارســات  

امهم العلميـة، أو أن     أقـس  داخـل  يحـدث  فيما رتأثيقياداتهم ال تسمح لهم بأن يكون لهم        

يكون لهم إسهام في وضع خطـط وأهـداف جامعـاتهم، ممـا جعلهـم يـشعرون بـضعف                   

فمـــا زال هنـــاك قـــدر كبيـــر مـــن المركزيـــة فـــي إدارة العمـــل . العمـــل نـــواتج علـــى همتـــأثير

 بالجامعات الـسعودية، يـشعر معـه األعـضاء بـضعف تـأثيرهم فـي القـرارات وإدارة العمـل،                   

هـم،  عمل ألداء المناسـب  األسـلوب  اختيـار  فـي المتـاح لهـم      الحريـة  مما أدى إلى تضييق قـدر     

 العمــل، األمــر الــذي يقــف عقبــة فــي   إلنجــاز الطويلــة الروتينيــة اإلجــراءاتوصــعوبة تخطــي 

 وقــد يعــود تــأخر بُعــد تطــوير شخــصية  .بمرونــةلهــم  الــصادرة الرســمية التعليمــات تطبيــق

 بالجامعـة  والتعليمـات  األنظمـة جـود   أعضاء هيئة التدريس في كل من العينتين إلى عدم و         

لتطـــوير  متنوعـــةال فـــرص، وضـــعف الالعمـــل فـــي هممهـــارات تطـــوير علـــى همتـــساعدالتـــي 

ــدم    ــم، فـــضالً عـــن عـ ــىأدائهـ ــة تبنـ ــة الجامعـ ــحة خطـ ــوير واضـ ــدرات لتطـ ــرفت همقـ  همومعـ

 . همومهارات

وقد يعود اشتراك أعضاء هيئة التـدريس فـي ترتيـب هـذه األبعـاد الثالثـة والتـي جـاءت                 

في مؤخرة أبعاد التمكين إلى أن نمط اإلدارة الـذي يتـسم بقـدر كبيـر مـن المركزيـة سـائد              

على كافة العاملين سواء أكـانوا سـعوديين أو غيـر سـعوديين، وأن الـنظم والخطـط التـي                    

تعمــل علــى تطــوير شخــصية أعــضاء هيئــة التــدريس موحــدة علــى كافــة األعــضاء علــى           

 .ي رؤيتهم لضعف هذه األبعاد الثالثةاختالف جنسياتهم، وبالتالي اتفقوا ف
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يوضح قيم الفرق بين متوسطات استجابات أفراد العينة طبقاً لجنـسية أعـضاء هيئـة               

 " ت"باستخدام اختبار )  غير سعوديين–سعوديون (التدريس 
المتوسط  العدد الجنسية األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  "ت"قيمة  المعياري

 الداللة
المشاركة في  -١ ٣٫٨١٩٥٨ ١٢٫٧٠٦٣ ١٤٣ يسعود

عملية صنع القرارات 
 ٢٫٩٤٨٦٠ ١٥٫١٤٨٧ ١٩٥ غير سعودي .الجامعةب

٠٫٠١ ٦٫٦٣٣ 
 دال

تحفيز أعضاء هيئة   -٢ ٣٫٨٠٢٣١ ١٢٫٨٨١١ ١٤٣ سعودي
 ٢٫٢١٣٧٧ ١٣٫٨٣٥٩ ١٩٥ غير سعودي .التدريس

٠٫٠١ ٢٫٩٠٠ 
 دال

 المهنية التنمية  -٣ ٤٫٢٨٢٨١ ١٢٫٠٩٧٩ ١٤٣ سعودي
  هيئة ألعضاء

 ٣٫٠٤٧١١ ١١٫٨٦١٥ ١٩٥ غير سعودي .التدريس
٠٫٥٥٤ ٠٫٥٩٣ 

 غير دال

حرية االختيار   -٤ ٤٫٢٣٦٧٧ ١١٫٩٧٩٠ ١٤٣ سعودي
 ٣٫٦٠٠٣٦ ١٢٫٥٠٢٦ ١٩٥ غير سعودي .واالستقاللية

٠٫٢٢١ ١٫٢٢٥ 
 غير دال

 .الفعالية الذاتية  -٥ ٢٫٢٢٣٠٤ ٢١٫٤٩٦٥ ١٤٣ سعودي
 ٣٫٤١٩٧١ ١٩٫٨٢٠٥ ١٩٥ غير سعودي

٠٫٠١ ٥٫١٢٠ 
 دال

 .معنى العمل  -٦ ٣٫١٧٣٧٠ ١٥٫٣٩٨٦ ١٤٣ سعودي
 ٣٫٤٣٥٩٧ ١٧٫٢٩٢٣ ١٩٥ غير سعودي

٠٫٠١ ٥٫١٦٩ 
 دال

 .التأثير  -٧ ٤٫٢٣٦٧٧ ١١٫٩٧٩٠ ١٤٣ سعودي
 ٣٫٦٠٠٣٦ ١٢٫٥٠٢٦ ١٩٥ غير سعودي

٠٫٢٢١ ١٫٢٢٥ 
 غير دال

يتبـــين مـــن الجـــدول الـــسابق عـــدم وجـــود داللـــة إحـــصائية للفـــروق بـــين متوســـطات     

حريـة  وتطـوير شخـصية أعـضاء هيئـة التـدريس           : بات العينة بالنـسبة لألبعـاد الثالثـة       استجا

، والتــأثير، وقــد يعــود ذلــك إلــى مــا أشــار إليــه الباحــث فــي تعليقــه علــى  االختيــار واالســتقاللية

، حيث أن أسلوب إدارة الجامعات يتسم بقدر كبيـر مـن المركزيـة، وال يعطـي                 )١٢(الجدول

 هيئة التدريس الختيار ما يناسبهم من قرارات وأفعال خالل أداء           الحرية الكافية لألعضاء  

عملهم، وهذا األسلوب يطبق على كافة أعضاء هيئة التدريس سواء كـانوا سـعوديين أو        
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أمـا عـدم وجـود داللـة       . غير سعوديين، مما يشعرهم بضعف تأثيرهم على مجريـات األمـور          

 فقــد يعــود إلــى أن  يئــة التــدريستطــوير شخــصية أعــضاء ه للفــروق بــين العينتــين فــي بعــد   

البرامج والخطط التي تقدمها الجامعات السعودية موجهة لكافـة أعـضاء هيئـة التـدريس               

 .دون تمييز

ــين متوســطات          ــة إحــصائياً ب ــى وجــود فــروق دال ــسابق إل ــائج الجــدول ال كمــا تــشير نت

، معـــةبالجا القــرارات  صــنع  عمليـــة فــي  المــشاركة : اســتجابات العينــة فــي األبعـــاد الثالثــة    

 لــــصالح أعــــضاء هيئــــة التــــدريس غيــــر العمــــل معنــــى، وتحفيــــز أعــــضاء هيئــــة التــــدريسو

وقد تعود هـذه الفـروق إلـى أن الجامعـات الـسعودية تحـرص علـى اسـتقطاب                   . السعوديين

أعـضاء هيئـة تــدريس مـن ذوي الكفــاءات والخبـرات مـن مختلــف الـدول مــن أجـل االرتقــاء        

ولـذلك فهـي    . تهم إلى زمالئهم من السعوديين    بالجامعات وتحسين األداء بها ونقل خبرا     

تسعى لالستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم بقدر اإلمكان، ومـن هنـا جـاءت مـشاركتهم               

ومــن ناحيــة أخــرى فالجامعــات تــسعى إلــى      . فــي عمليــة صــنع بعــض القــرارات بالجامعــة     

. تحفيزهم لدفعهم إلى مزيـد مـن المـشاركة واألداء ولـضمان اسـتمرارهم فـي العمـل بهـا                   

أما بالنسبة لبُعد معنى العمل فإن أعضاء هيئـة التـدريس غيـر الـسعوديين المتعاقـدين مـع              

هذه الجامعـات يـسعون بـصورة أكبـر إلثبـات قـدراتهم وذواتهـم لرؤسـائهم، ومـن ناحيـة             

 .أخرى فإن األمكانات المادية المتاحة بهذه الجامعات تمثل فرصة لهم إلثبات وجودهم

ــدول ا    ــائج الجـ ــن نتـ ــضح مـ ــطات      ويتـ ــين متوسـ ــصائياً بـ ــة إحـ ــروق دالـ ــود فـ ــسابق وجـ لـ

وقـد  . استجابات العينة في بعـد الفعاليـة الذاتيـة لـصالح أعـضاء هيئـة التـدريس الـسعوديين                  

تعود هذه الفروق إلى أن األعضاء غيـر الـسعوديين قـد يتجنبـون إلـى حـد كبيـر التعامـل مـع           

، وذلـك تجنبـاً     عاجلـة  ةمواجهـ  تتطلـب  التـي المواقف والمشكالت التي تطرأ في عملهم، و      
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لمشكالت قد تطرأ نتيجة لتدخلهم، ومن ثم يلجأون لرؤسائهم للتعامـل معهـا، ومـن هنـا        

 .كان شعورهم بالفعالية الذاتية جاء أقل من أقرانهم السعوديين

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل التالي

يـة  هل هناك اختالف بين وجهة نظر أعضاء هيئـة التـدريس طبقـاً لـدرجتهم العلم               
 لدرجة ممارسة القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين؟

لإلجابــة علــى هــذا التــساؤل اســتخدم الباحــث أســلوب المتوســط الحــسابي المــوزون   

 أعـضاء  نظـر  وجهـة  مـن لترتيب ممارسـة القيـادات بالجامعـات الـسعودية ألبعـاد التمكـين              

 بتلـــك الجامعـــات، ) مــساعدون  أســـاتذة/نومـــشارك أســاتذة / أســـاتذة (التـــدريس هيئــة 

 :وجاءت النتائج كما يبينها الجدول التالي

  ) ١٥( جدول 

ــة    ــتجابات عينــ ــوزون الســ ــاتذة(يوضــــح المتوســــط الحــــسابي المــ ــاتذة / األســ األســ

 ) األساتذة المساعدين/ المشاركين

 عينة األساتذة
 عينة األساتذة المساعدين عينة األساتذة المشاركين

 أبعاد التمكين

ط 
س
متو
ال
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ا
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 المشاركة  -١
في عملية صنع 

القرارات 
 .بالجامعة

 أحياناً ٣ ٢٫٨١٠ أحياناً ٣ ٢٫٩٠٦ أحياناً ٤ ٢٫٧٠٠

تحفيز   -٢
أعضاء هيئة 
 .التدريس

 قليالً ٤ ٢٫٥٨٨ أحياناً ٤ ٢٫٧٧٤ ناًأحيا ٣ ٢٫٨٩١

 التنمية  -٣
 ألعضاء المهنية

 .هيئة التدريس
 قليالً ٥ ٢٫٤٦٩ قليالً ٦ ٢٫٢١٨ قليالً ٦ ٢٫٤٥٠

 قليالً ٦ ٢٫٤٤٣ قليالً ٥ ٢٫٤٦٤ قليالً ٥ ٢٫٤٩١حرية   -٤
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 عينة األساتذة
 عينة األساتذة المساعدين عينة األساتذة المشاركين

 أبعاد التمكين

ط 
س
متو
ال

سا
لح
ا

بي  ون
وز
الم

ب 
رتي
الت

وع 
شي
ة ال
رج
د

 

ط 
س
متو
ال

بي 
سا
لح
ا

ون
وز
الم

ب 
رتي
الت

وع 
شي
ة ال
رج
د

 

ط 
س
متو
ال

بي 
سا
لح
ا

ون
وز
الم

ب 
رتي
الت

وع 
شي
ة ال
رج
د

 

االختيار 
 .واالستقاللية

الفعالية   -٥
 غالباً ١ ٤٫١٤١ غالباً ١ ٣٫٩٥٨ دائماً ١ ٤٫٢٧٥ .الذاتية

 غالباً ٢ ٣٫٢٦٩ أحياناً ٢ ٣٫٢٢٨ غالباً ٢ ٣٫٥٥٨ .معنى العمل  -٦
 قليالً ٧ ١٫٨٤٣ قليالً ٧ ٢٫١١٤  قليالً ٧ ١٫٩٩٥ .التأثير  -٧

يتضح من نتائج الجدول السابق أن هناك تقارباً بين وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  

 األســـــاتذة/ نوالمـــــشارك ةاألســـــاتذ/ األســـــاتذة(علـــــى اخـــــتالف درجـــــاتهم العلميـــــة   

 تجاه ممارسة القيادات بالجامعات الـسعودية ألبعـاد التمكـين، فاحتـل بُعـدا              )نوالمساعد

الفعالية الذاتية، ومعنى العمل قمة أبعاد التمكـين علـى الترتيـب، وكـذلك جـاء بُعـد التـأثير                    

ــة          ــادات مــن وجهــة نظــر أعــضاء هيئ  فــي مــؤخرة أبعــاد التمكــين التــي تمارســها هــذه القي

وجــاء ترتيــب األبعــاد األخــرى متقاربــاً إلــى حــد    . التــدريس علــى اخــتالف درجــاتهم العلميــة  

كبير، مما يوحي بأن هناك اتفاقاً بين أعضاء هيئة التدريس على واقـع ممارسـة قيـاداتهم                 

 .ألبعاد التمكين

 مـن   التمكـين  ألبعـاد  الـسعودية  بالجامعـات  القيـادات  ممارسـة ولمعرفة الفروق بـين     

اســتخدم الباحــث  تبعــاً الخــتالف درجــاتهم العلميــة، التــدريس هيئــة أعــضاء وجهــة نظــر

 : أسلوب تحليل التباين األحادي، وجاءت نتائجه كما هو موضح في الجدول التالي
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  )١٦( جدول 

ــاين األحــادي للفــروق فــي وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس تبعــاً          يوضــح تحليــل التب

لممارسـة القيـادات بالجامعـات      ) سـتاذ مـساعد     أ/أستاذ مـشارك  /أستاذ(للدرجة العلمية   

 السعودية ألبعاد التمكين 
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة
بين 

 ١٨٫٠٥٨ ٢ ٣٦٫١١٦ المجموعات
داخل 

 ١٢٫٥٨٠ ٣٣٥ ٤٢١٤٫٣٨٤ المجموعات

المشاركة 
في عملية 

صنع 
القرارات 
  ٣٣٧ ٤٢٥٠٫٥٠٠ الكلي بالجامعة

٠٫٢٣٩ ١٫٤٣٥ 
 غير دال

بين 
 ٥٧٫٦٧٣ ٢ ١١٥٫٣٤٥ المجموعات

داخل 
 ٨٫٨٤٧ ٣٣٥ ٢٩٦٣٫٥٩٠ المجموعات

تحفيز 
أعضاء هيئة 
 التدريس

  ٣٣٧ ٣٠٧٨٫٩٣٥ الكلي

٠٫٠١ ٦٫٥١٩ 
 دال

بين 
 ٥٤٫١١٨ ٢ ١٠٨٫٢٣٦ المجموعات

داخل 
 ١٢٫٨٤٣ ٣٣٥ ٤٣٠٢٫٢٦٤ المجموعات

تطوير 
شخصية 

أعضاء هيئة 
  ٣٣٧ ٤٤١٠٫٥٠٠ الكلي التدريس

٠٫٠١ ٤٫٢١٤ 
 دال

بين 
 ١٫٢٣٥ ٢ ٢٫٤٧٠ المجموعات

داخل 
 ١٥٫١٧٦ ٣٣٥ ٥٠٨٣٫٨٢٩ المجموعات

حرية 
االختيار 
 واالستقاللية

  ٣٣٧ ٥٠٨٦٫٢٩٩ الكلي

٠٫٩٢٢ ٠٫٨١ 
 غير دال

بين 
 ٤٧٫٤٣٥ ٢ ٩٤٫٨٦٩ المجموعات

داخل 
 ٩٫٢٧٦ ٣٣٥ ٣١٠٧٫٣٣٥ المجموعات

الفعالية 
 الذاتية

  ٣٣٧ ٣٢٠٢٫٢٠٤ الكلي

٠٫٠١ ٥٫١١٤ 
 دال

بين 
 ٤٨٫٧٢٢ ٢ ٩٧٫٤٤٣ المجموعات

داخل 
  العملمعنى ١١٫٦٩٩ ٣٣٥ ٣٩١٩٫٤٧٣ المجموعات

  ٣٣٧ ٤٠١٦٫٤٧٣ الكلي

٠٫٠١ ٤٫١٦٥ 
 دال

بين 
 ٦١٫٨٨٥ ٢ ١٢٣٫٧٦٩ المجموعات

داخل 
 التأثير ١٠٫١٣٠ ٣٣٥ ٣٣٩٣٫٦٤٢ وعاتالمجم

  ٣٣٧ ٣٥١٧٫٤١١ الكلي

٠٫٠١ ٦٫١٠٩ 
 دال



 

 
٣٤٠
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  القيـادات يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً في ممارسـة        

 لبُعــدي المـــشاركة فـــي عمليــة صـــنع القــرارات بالجامعـــة، وحريـــة    الـــسعودية بالجامعــات 

رجاتهم العلمية، وهـذا يؤكـد      االختيار واالستقالل من وجهة أعضاء هيئة التدريس تبعاً لد        

، فطبيعـة  )١٢(،)١٠(ما ذكره الباحث من قبل خالل تفسيره للنتائج التي وردت فـي الجـدولين         

اإلدارة بالجامعــات الــسعودية تتــسم بالمركزيــة ممــا أدى إلــى أن تكــون الفرصــة المتاحــة      

رات أمام أعضاء هيئة التدريس على اختالف درجاتهم العلمية للمـشاركة فـي صـنع القـرا               

ضعيفة، باإلضافة إلى عدم توفر قدر من الحرية الذي يسمح لهم باالسـتقاللية فـي عملهـم                 

 .وتحديد الطريقة المناسبة ألداء عملهم وإنجازه

ــة إحــصائياً، ممــا دفــع الباحــث          ــائج إلــى وجــود فــروق دال أمــا بقيــة األبعــاد فأشــارت النت

رجـة علميـة بالنـسبة للداللـة،        الستخدام اختبـار شـيفيه لمعرفـة اتجـاه الفـروق لـصالح أي د              

 :وجاءت النتائج كما هي موضحة كما يلي

  )١٧( جدول 

للفروق فـي وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس تبعـاً للدرجـة العلميـة              ) ف(يوضح قيمة   

لممارسة القيادات بالجامعات الـسعودية ألبعـاد   ) أستاذ مساعد/ أستاذ مشارك / أستاذ(

 التمكين 
 أستاذ

 ٤٨= ١ن
 أستاذ مشارك

 ١٠٠= ٢ن

أستاذ 
 مساعد

 ١٩٠= ٣ن
 األبعـــاد اتجاه الفروق بطريقة شيفيه

 )٣(،)٢( )٣(،)١( )٢(،)١( م م م
تحفيز أعضاء هيئة 

 .التدريس
١٢٫٩٧٢ ١٣٫٨٧٠ ١٤٫٤٥٨ @@   

تطوير شخصية أعضاء 
 هيئة التدريس

١٢٫٣٤٧ ١١٫٠٩٠ ١٢٫٢٥٠  @@  

   @@ ١٩٫٧٩٠ ٢٠٫٧٠٥ ٢١٫٣٧٥ .الفعالية الذاتية
   @@ ١٦٫١٤٠ ١٦٫٣٤٧ ١٧٫٧٩١ .معنى العمل
   @@ ٩٫٢١٥ ٩٫٩٧٩ ١٠٫٥٧٠ .التأثير

 ٠٫٠٥دالة عند مستوى @@ 
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يتــضح مــن خــالل نتــائج اختبــار شــيفيه الموضــحة بالجــدول الــسابق وجــود فــروق ذات   

أسـاتذة وأسـاتذة مـشاركون، أسـاتذة        ( بين المجموعات    ٠٫٠٥داللة إحصائية عند مستوى     

: فـي األبعـاد األربعـة التاليـة    ) ، أساتذة مـشاركون وأسـاتذة مـساعدون       وأساتذة مساعدون 

 .لصالح فئة األساتذة   التأثيرو ،العمل معنى، و الذاتية الفعالية، و التدريس هيئة أعضاء تحفيز

وقــد يرجــع ذلــك إلــى حــرص الجامعــات الــسعودية علــى االســتفادة مــن خبــرات األســاتذة     

ا لتحفيــزهم وتــوفير المــوارد والمنــاخ المالئــم لهــم  وإمكانــاتهم، األمــر الــذي يــدفع بقياداتهــ

لتحمــل المزيــد مــن المــسئوليات والتــي تتــاح بــصورة أكبــر لفئــة األســاتذة، ومــن هنــا يكــون     

شعور األساتذة بأن قيادات الجامعات يقدرون جهـدهم أكبـر مـن شـعور الفئـات األخـرى                   

ــاتذة بفعـــاليتهم وقـــدرته   ــالي يـــزداد شـــعور األسـ م علـــى التعامـــل مـــع  بهـــذا التقـــدير، وبالتـ

المواقف والمشكالت التي تحدث أثنـاء العمـل، كمـا يـزداد أيـضاً شـعورهم بمعنـى العمـل                     

الذي يقومون بـه بالنـسبة لهـم وبالنـسبة لرؤسـائهم، وبالتـالي يكـون لفئـة األسـاتذة التـأثير                     

 . األكبر على العمل داخل األقسام، وعلى نواتج العمل

موضــحة بالجــدول الــسابق وجــود فــروق ذات داللــة   كمــا تُبــين نتــائج اختبــار شــيفيه ال  

أســـاتذة وأســـاتذة مـــشاركون، أســـاتذة ( بـــين المجموعـــات ٠٫٠٥إحـــصائية عنـــد مـــستوى 

 بعـد تطـوير شخـصية    فـي ) وأسـاتذة مـساعدون، أسـاتذة مـشاركون وأسـاتذة مـساعدون      

لـى  وقد تبـدو هـذه النتـائج منطقيـة إ         . أعضاء هيئة التدريس لصالح فئة األساتذة المساعدين      

حــد كبيــر، خاصــة أن فئــة األســاتذة المــساعدين بالجامعــات الــسعودية هــي الفئــة األحــدث 

واألقل خبرة، مما يجعلها أكثر إحساساً باهتمـام قياداتهـا بتطـوير مهـاراتهم وقـدراتهم                

وتحــسين أدائهــم فــي العمــل بعكــس الفئــات األخــرى التــي تمتلــك قــدراً أكبــر مــن الخبــرة  

عر بالـدور الـذي تبذلـه هـذه القيـادات فـي هـذا الجانـب، أو أن مـا          والكفاءة ممـا ال يجعلهـا تـش      

 . تقدمه من خدمات وفرص ال تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم العميقة
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من خالل اإلطار النظري والدراسة الميدانية يتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج            
 :لعل من أهمها ما يلي

 األساليب اإلدارية لتحسين نتـائج األداء       ال يعد التمكين هدفاً في حد ذاته ولكنه أحد         •

 .بالجامعات

ال يعتبر التمكين مجرد توزيـع اختـصاصات والمهـام، بـل يعـد فلـسفة جديـدة تقـوم                    •

 .على مبدأ المشاركة بين القيادات والعاملين

يعد التمكين أحد عوامل تعديل النموذج التقليدي للقيادة الجامعية، وتغييـر الثقافـة            •

. عــة التــي تقــوم علــى الفــصل بــين التخطــيط والتنفيــذ تغييــراً جــذرياً   التقليديــة بالجام

 وتطويرهــا إلصــالحها هامــاً مــدخالً يعــد بالجامعــات التــدريس هيئــة أعــضاء تمكــينف

 .بها األداء وتحسين

تطبيــق التمكــين بــصورته الــصحيحة بالجامعــات يُمكــن قياداتهــا مــن تحديــد األفــراد  •

ــريس ا    ــدعين ودفعهـــم لتكـ ــوبين والمبـ ــد لخدمـــة     الموهـ ــن الوقـــت والجهـ لمزيـــد مـ

 .الجامعة

يعد تنمية أعضاء هيئة التدريس وتطوير مستوى أدائهـم مـن األمـور األساسـية التـي          •

 .تقف وراء األصوات المنادية بتطبيق مفهوم التمكين في الجامعات

يــدرك عــضو هيئــة التــدريس الممكــن قيمــة العمــل بــشكل أكبــر، خاصــة عنــدما            •

لعمــل ويــدرك قيمــة نفــسه ودوره فــي التــأثير علــى  يستــشعر ســيطرته علــى مهــام ا

 .النتائج، ويشعر أنه عنصر هام له دوره وله مساهمته التي تصب في مصلحة جامعته

ــا اإلدارةثقــة  • ــدريس، و   العلي ــة الت ــد بالجامعــة فــي أعــضاء هيئ ــة  ودعم هاتأيي هــا لعملي

ة يـسهل  تعد من المتطلبات األساسية لنجاح تطبيقهـا، فـإذا تـوفرت اإلراد        التمكين

 .التنفيذ
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تتطلــب عمليــة التمكــين تغييــرات ضــرورية فــي اتجاهــات وقــيم كــل مــن القيــادات       •

وأعضاء هيئة التدريس، وتتطلـب كـذلك تغييـر ثقافـة المنظمـة ذاتهـا، وهـذا التغييـر                   

يتطلــب وقتــاً طــويالً  نــسبياً، لــذلك فــالتمكين يتــسم بأنهــا عمليــة بطيئــة ومتدرجــة،   

 .لتسرع في تطبيقهومن ثم يجب عدم االستعجال وا

تعد المعلومات وتوفرها من العوامل الهامـة لنجـاح تطبيـق مفهـوم تمكـين أعـضاء                  •

هيئـــــة التـــــدريس، فهـــــم يحتـــــاجون إلـــــى معرفـــــة الكثيـــــر عـــــن أهـــــداف العمـــــل،     

واســتراتيجيات تنفيــذه، فــضالً عــن األكاديميــة والمهنيــة والخبــرة الفنيــة، فــامتالك      

دون خـوف أو تـردد مـن أن تـصرفهم قـد      المعلومة تمنحهم الثقـة للتـصرف الـصحيح        

 .يكون خطأ، وبالتالي تشكل قوة المعلومات جزءاً من الثقة التي يكتسبونها

تعددت اآلراء حول أبعاد مفهوم التمكين، وتمكنت الدراسـة مـن اسـتخالص أهـم               •

أبعاد تمكين أعضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات، والتـي يمكـن دمجهـا فـي اتجـاهين                   

يتـضمن األبعـاد التـي تـساعد علـى تحـسين        والذيل العالقات،  مدخ :أساسيين وهما 

المـــشاركة فـــي عمليـــة صـــنع : أداء أعـــضاء هيئـــة التـــدريس وتـــشمل األبعـــاد التاليـــة

القرارات بالجامعة، وتحفيز أعـضاء هيئـة التـدريس، وتطـوير شخـصية أعـضاء هيئـة                 

والــذي يركــز علــى تحــسين مــدركات أعــضاء هيئـــة       مــدخل الدافعيــة،   و. التــدريس 

التــدريس بــشأن قــدرتهم علــى أداء مهــامهم وتزويــدهم بالــدعم لتعويــضهم عــن      

حريـة االختيـار    : الضغوط التي تمارس عليهم في بيئة العمل، وتشمل األبعاد التاليـة          

 .واالستقاللية، والفعالية الذاتية، ومعنى العمل، والتأثير

ناء عــن أبعــاد التمكــين جميعهــا علــى درجــة مــن األهميــة بحيــث ال يمكــن االســتغ      •

بعضها، أو االهتمام ببعضها على حساب البعض اآلخـر، فهنـاك عالقـة طرديـة بـين                 
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أبعاد التمكين وبعضها البعض، بحيـث ال يمكـن االسـتغناء عـن أي بعـد منهـا، نظـراً                

 .للتأثير المتبادل بين األبعاد

تـدرك القيــادات بالجامعـات الــسعودية أهميـة أبعــاد تمكـين أعــضاء هيئـة التــدريس       •

تهم بصورة إجمالية، ولكن نظرتهم لهذه األبعاد لم تكن على نفـس القـدر            بجامعا

الفعاليــة الذاتيــة، ومعنــى العمــل،   : مــن األهميــة، ففــي حــين يــرون أن األبعــاد األربعــة    

 علـى درجـة     التـدريس  هيئـة  أعضاء شخصية تطوير، و التدريس هيئة أعضاء تحفيزو

 القـرارات  صنع عملية في لمشاركة ا :كبيرة من األهمية، فإن رؤيتهم لألبعاد الثالثة      

ــة، وبالجامعــة ــار حري ــى نفــس القــدر مــن      واالســتقاللية االختي ــم تكــن عل ــأثير ل ، والت

ــاد فـــي غايـــة األهميـــة وال يمكـــن أن يُطبـــق      األهميـــة علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه األبعـ

 .التمكين بدونها

جــاء ترتيـــب أبعـــاد التمكـــين بنـــاء علـــى درجــة أهميتهـــا مـــن وجهـــة نظـــر القيـــادات    •

معنـى العمـل، تحفيـز أعـضاء هيئـة           الفعاليـة الذاتيـة،    :الجامعات السعودية كما يلي   ب

 حريــة االختيــار واالســتقاللية،   تطــوير شخــصية أعــضاء هيئــة التــدريس،    التــدريس، 

 .المشاركة في عملية صنع القرارات بالجامعة، التأثير

عــضاء ممارســة القيــادات بالجامعــات الــسعودية ألبعــاد التمكــين مــن وجهــة نظــر أ    •

المـشاركة  ،  معنى العمل ،  الفعالية الذاتية  :هيئة التدريس جاءت وفقاً للترتيب التالي     

حريــة االختيــار ، تحفيــز أعــضاء هيئــة التــدريس، فــي عمليــة صــنع القــرارات بالجامعــة

 .، التأثيرتطوير شخصية أعضاء هيئة التدريس، واالستقاللية

لـسعوديين وغيـر الـسعوديين    كان هناك اتفاق بـين عينتـي أعـضاء هيئـة التـدريس ا       •

 .في ترتيبهم ألغلب ممارسات قيادتهم ألبعاد التمكين
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كانــت هنــاك فــروق دالــة إحــصائياً بــين متوســطات اســتجابات عينتــي أعــضاء هيئــة    •

المشاركة في  : التدريس السعوديين وغير السعوديين في ممارسة القيادات ألبعاد       

، الفعاليــة الذاتيــة، وئــة التــدريستحفيــز أعــضاء هيو ،الجامعــةبعمليــة صــنع القــرارات 

  تطـوير شخـصية     :بينما كانـت هنـاك فـروق غيـر دالـة إحـصائياً ألبعـاد              . ومعنى العمل 

 .، والتأثيرحرية االختيار واالستقالليةو، أعضاء هيئة التدريس

وجـــود تقـــارب بـــين وجهـــة نظـــر أعـــضاء هيئـــة التـــدريس علـــى اخـــتالف درجـــاتهم     •

 تجـاه ممارسـة     )نوالمـساعد  األسـاتذة / نواركالمـش  األسـاتذة / األساتذة(العلمية

 .القيادات بالجامعات السعودية ألبعاد التمكين

كانت هناك فروق دالة إحصائياً بين متوسـطات اسـتجابات أعـضاء هيئـة التـدريس            •

ــة   ــاتهم العلميـ ــتالف درجـ ــاتذة(علـــى اخـ ــاتذة/ األسـ ــاتذة/ نوالمـــشارك األسـ  األسـ

 أعـضاء  تحفيـز : عـات الـسعودية ألبعـاد      تجاه ممارسـة القيـادات بالجام      )نوالمساعد

وبُعـد  . لـصالح فئـة األسـاتذة      التـأثير و ،العمـل  معنـى ، و الذاتية الفعالية، و التدريس هيئة

بينمـا  . تطوير شخصية أعضاء هيئة التدريس جاء لـصالح فئـة األسـاتذة المـساعدين        

  المـشاركة فـي عمليـة صـنع القـرارات          :كانت هناك فروق غيـر دالـة إحـصائياً ألبعـاد          

 .حرية االختيار واالستقالليةوة، الجامعب

وفـي ضــوء هــذه النتـائج التــي توصــلت إليهـا الدراســة الحاليــة يمكـن للباحــث أن يقــدم     

تــصوره لمجموعــة مــن اإلجــراءات التــي يمكــن أن تنفــذها الجامعــات الــسعودية لتطبيــق   

 .مفهوم التمكين

دراك مرتفع ألهميـة    لقد كشفت الدراسة أن القيادات بالجامعات السعودية تتمتع بإ        

التمكــين بأبعــاده المختلفــة، ويعــد ذلــك خطــوة جيــدة ومــوفرة للوقــت والجهــد الالزمــين        

لتغييــر قناعـــات هـــذه القيــادات، لـــذلك فعمليـــة تمكـــين أعــضاء هيئـــة التـــدريس تـــستلزم    
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وضــــوحاً لرؤيــــة تطبيقــــه، وكيفيــــة تنفيــــذه، وتــــشجيعاً مــــن إدارة الجامعــــة، وجعلــــه مــــن  

وعليــه تقتــرح الدراســة الحاليــة بعــض اإلجــراءات      . ية بالجامعــةاالســتراتيجيات األساســ 

لتــدعيم التمكــين بالجامعــات الــسعودية وتعزيــز تطبيقــه، والتــي تتــضح فــي مجموعــة مــن     

 :الخطوات التالية

 .تحديد جوانب القصور في تطبيق التمكين بالجامعات السعودية .١

لتـي تـسبب شـعور أعـضاء        البد في البداية تحديد جوانب القصور الداخلية بالجامعـة وا         

هيئـــة التـــدريس بفقـــدان القـــوة والثقـــة، فـــالتعرف عليهـــا يُمكـــن الجامعـــة مـــن معالجتهـــا   

وتــصحيح أوضــاعها، ولقــد كــشفت الدراســة الحاليــة بعــض هــذه النقــاط منهــا علــى ســبيل  

ضـــعف مـــشاركة أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي عمليـــات صـــنع القـــرار بالجامعـــات    : المثـــال

 تأثيرهم في على المواقف واألحداث التي تتم على مستوى          السعودية، وشعورهم بضعف  

األقسام والجامعات ككل، وعلى نواتج العمل اإلداريـة والتـشغيلية، كمـا أن بعـض أبعـاد              

التمكين لم تكن في بؤرة اهتمام قيادات هذه الجامعات، وذلك بخالف العوامل الـسلبية               

عــاملين فــي الــسلطة، والمنــاخ  األخــرى مثــل العوامــل التنظيميــة كــالخوف مــن مــشاركة ال  

البيروقراطي وزيادة الروتين، والمركزية فـي اتخـاذ القـرارات، التفاعـل المحـدود مـع اإلدارة                 

وهنــاك العوامــل التحفيزيــة كــضعف المكافــآت، والــشعور بــضعف نوعيــة وقيمــة      . العليــا

فـــأول خطـــوة لتطبيـــق وتبنـــي اســـتراتيجية  . الحـــوافز والمكافـــآت المقدمـــة مـــن الجامعـــة 

ــة لجوانــــب القــــصور      لل ــباب المؤديــ ــات تكمــــن فــــي التعــــرف علــــى األســ تمكــــين بالجامعــ

 .لتصحيحها

 .تحسين المناخ وبيئة العمل بالجامعة .٢

إن لترسيخ ثقافة الديمقراطية خاصة في عملية صنع القرارات الجامعية دور هـام فـي               

 فهـذا المنـاخ   نجاح عملية التمكين، حيث أن المناخ السائد يعد آلية فاعلة في هذه العملية،   
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يضمن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في أنشطة الجامعة المختلفـة، ويمـنحهم الفـرص              

وهذه الخطوة تمثل إحدى التحديات التي . المتعددة الكتساب الخبرات الالزمة لتمكينهم   

يجب أن يتغلب عليها القيادات الجامعية، فإيجاد بيئة عمل ممكنـة تتوقـف إلـى حـد كبيـر                   

لـدى القيـادات للتخلـي عـن بعـض الـسلطات للعـاملين، وهـذه تعـد خطـوة                    على وجود رغبـة     

 .جوهرية نحو تنفيذ التمكين

 . وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطبيق التمكين بالجامعات .٣

عملية تحسين األداء بالجامعة عن طريـق تمكـين أعـضاء هيئـة التـدريس بهـا، يجـب                

المنهجية العلمية والموضوعية، فنجاحهـا  أال تعتمد على العشوائية، ولكن البد أن تتسم ب       

. مرهون بوجود خطة واستراتيجية شـاملة ومتكاملـة تلتـزم بهـا الجامعـة قيـادة وعـاملين                 

لــذا يجــب أن تتبنــى الجامعــات مبــدأ التخطــيط االســتراتيجي، وتطــوير الخطــط التنفيذيــة           

 . بأهداف ومؤشرات محددة

 أعــضاء يمكــن أن يــشارك فيهــا  وتتــضمن هــذه االســتراتيجية تحديــداً للقــرارات التــي  

ــة ــادات لهــم،      .  بالجامعــةالتــدريس هيئ ــد نوعيــة القــرارات التــي ســيتخلى عنهــا القي فتحدي

يــشكل أحــد الوســائل للقيــادات والعــاملين للتعــرف علــى متطلبــات الغيــر فــي ســلوكهم،    

 .ويتم تحديد هذه القرارات بشكل تدريجي

اليب اإلداريــة التــي تــدعم  وتــشمل هــذه االســتراتيجية اســتخدام مجموعــة مــن األســ  

عملية التمكين مثل اإلدارة بالمشاركة وغيرها من األساليب األخـرى التـي تمـنح العـاملين              

 . الذين لديهم الرغبة والقدرة فرصة المشاركة في صنع القرارات، ومسئولية إنجازها

كمـا تتـضمن هــذه المرحلـة أيـضاً تكــوين فـرق العمـل، وجعلــه أسـلوباً لتنفيـذ األعمــال         

بالجامعة، فالعـاملين الـذين يعملـون بـشكل جمـاعي تكـون أفكـارهم وقـراراتهم أفـضل                   

 .من الفرد الذي يعمل منفرداً
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 .توفير المعلومات والشفافية .٤

 –وفــي هــذه الخطــوة يــتم العمــل علــى مواجهــة أوجــه القــصور التــي ترصــدها الجامعــة   

ي كانــت مقتــصرة علــى  باإلضــافة إلــى تــوفير المعلومــات التــ-كمــا جــاء فــي المرحلــة األولــى

فيجـــب إمـــداد أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بالجامعـــة بالمعلومـــات   . القيـــادات بالجامعـــة فقـــط

المطلوبة في مجاالت شـتى، فتـوفير هـذه المعلومـات لهـم، وتيـسير طريقـة الوصـول إليهـا،                

ــر الـــذي          ــة، األمـ ــل بالجامعـ ــة العمـ ــامهم وطبيعـ ــتهم ومهـ ــم وظيفـ ــى تفهـ ــساعدهم علـ تـ

 .ت أفضل للجامعةيمكنهم من اتخاذ قرارا

 .التدريب والتنمية المهنية .٥

ضرورة العمل على صنع سياسة واضحة ومحددة لتطوير شخصية وأداء أعضاء هيئة            

فــضالً عــن . التــدريس، مــع مراعــاة أن تــرتبط هــذه الــسياسة بــالخطط التنفيذيــة بالجامعــة    

الــسائد وجــود خطــة تــدريب موازيــة للقيــادات الجامعيــة تهــدف إلــى تغييــر الفكــر اإلداري       

وتطويره، وكيفيـة تطبيـق التمكـين وتنفيـذه علـى الـصورة المثلـى، مـن أجـل تحقيـق أعلـى                

فالتدريب يعد من المكونات األساسية لتمكـين أعـضاء هيئـة           . درجة من األداء المؤسسي   

 .التدريس ألنه يرفع من قدراتهم ويطور إمكاناتهم المهارية والفنية

 .تائجه بالتمكين ونالتدريس هيئة أعضاء شعور .٦

 بـالتمكين فـي هـذه المرحلـة، عـن طريـق تفـويض            التـدريس  هيئـة   أعضاء ويأتي شعور 

الـــسلطات، وتوزيـــع المـــسئوليات والـــصالحيات، لتـــدعيم االســـتقاللية والذاتيـــة فـــي اتخـــاذ   

القـــرارات وفـــي المـــشاركة فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بالعمـــل، ويعـــد ذلـــك تحفيـــزاً ذاتيـــاً لهـــم،    

د الفرد أن فعاليته الذاتية قـد تـم تعزيزهـا، فـإن قيـام الفـرد                 فالتمكين يعد العملية التي يعتق    

بمضاعفة أدائه في المهام المكلف به يعتمد على توقعه بأن مجهوده سيؤدي إلى مستوى     

 .األداء المطلوب، وأن هذا األداء سيحقق النتائج واألهداف الموضوعة
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ثـر، وال حــالً فوريــاً  ولكـن البــد أن نــضع نـصب أعيننــا أن التمكــين لـيس عالجــاً ســريع األ   

للمـــشكالت القائمـــة بالجامعـــات، ولكنـــه يعـــد برنامجـــاً للتغييـــر والتجديـــد البـــد أن يـــسبق   

تطبيقــه بــرامج لتهيئــة المنــاخ المناســب لــه بالجامعــة، ولكــن إن تــم تطبيقــه بنجــاح أدى إلــى 

نتائج نهائية إيجابيـة علـى مـستوى كـل مـن أعـضاء هيئـة التـدريس والجامعـة ككـل كمـا                    

 .  لدراسة من قبلبينت ا

فلقــد أكــدت نتــائج بعــض الدراســات علــى ضــرورة تــوافر مجموعــة مــن المتطلبــات           

األساســـية لتحقيـــق التمكـــين النـــاجح للعـــاملين، ويمكـــن إلقـــاء الـــضوء علـــى بعـــض هـــذه  

 : المتطلبات كما يلي

ــة  • ــادات       :الثقــة اإلداري  حيــث تعــد أســاس عمليــة التمكــين، والتــي تعنــي ثقــة القي

ــي أعـــض  ــة فـ ــادات      الجامعيـ ــذه القيـ ــدى هـ ــون لـ ــاتهم، بحيـــث يكـ ــدريس بجامعـ ــة التـ اء هيئـ

االستعداد للتعامل معهم معتقدين بكفـاءاتهم وأمـانتهم، واالعتمـاد علـيهم بمـا لـديهم                

من معرفة وخبرات ومهارات، لذا كلما توفرت هـذه الثقـة كلمـا قامـت القيـادات بمـنحهم         

ومن هنا كانت الثقة مقوماً جوهرياً من مزيداً من المعلومات وحرية االختيار واالستقاللية،    

 مقومات التمكين، 

وبنــاء هــذه الثقــة يحتــاج إلــى معــايير وقــيم يتمثلهــا وينــشرها القــادة ويــرون صــداها فــي  

ــا يحتـــاج القائـــد إلـــى بـــذل جهـــد خـــاص فـــي تعزيـــز تلـــك القـــيم     ســـلوك المرؤوســـين، وهنـ

شجيع كـل صـاحب     وترسيخها، من خالل االتصال واالحتكـاك المـستمر مـع اآلخـرين وتـ             

 .قرار في المؤسسة بأن يقوم بنفس الدور في بناء الثقة في مرؤوسيه

ولقد جاءت نتائج العديـد مـن الدراسـات مؤكـدة علـى أهميـة الثقـة ودورهـا كمتطلـب                     

ــائج هــذه الدراســات فــي هــذا         رئــيس لتحقيــق التمكــين، وتعــرض الدراســة جوانــب مــن نت

 :الجانب كما يلي
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باطاً وثيقاً، حيث أن الثقة تعزز وتحقق التمكـين، كمـا أن      التمكين يرتبط بالثقة ارت    −

الثقــة المتبادلــة تعــزز شــعور العــاملين بالمــسئولية الشخــصية عــن عملهــم ونتــائج    

  (Moye& Henkin, 2006).أدائهم

؛ اإلبـراهيم وآخـرون،     ٥٨: ٢٠١٢المـسيليم،   .(تعد الثقة أولى خطوات تمكـين األفـراد        −

٢٠: ٢٠٠٨ ( 

بالعـاملين معهـم دوراً هامـاً فـي التغلـب علـى المخـاطر التـي قـد                 تلعب ثقة المـديرين      −

 )٣٠٨: ٢٠١١صالح، .(تظهر خالل تطبيق التمكين

يُعد ضعف ثقة المديرين بقدرة مرؤوسيهم مـن أبـرز العوامـل الرئيـسة والمباشـرة                 −

 )٤٥٧: ٢٠٠١حلواني، .(التي تمنع المديرين من تبني أسلوب التمكين أو تطبيقه

ون أنهم متمكنون في بيئتهم، هم مـن لـديهم مـستويات عاليـة      المعلمون المدرك  −

 (Moye& others, 2005: 272) .من الثقة المتبادلة مع قياداتهم

 يجب أن تقتنع اإلدارة العليا بالجامعة بعملية التمكين :تأييد ودعم اإلدارة العليا •

ــه، ألن التمكــــين يــــؤدي إلــــى تغييــــر األنمــــاط اإلداريــــ    ة للرؤســــاء أوالً، حتــــى يمكــــن تطبيقــ

المباشرين، وبدون اقتناعهم الكامل به وبالتغيير المترتب عليه لن تنجح عمليـة التمكـين              

     )٤٤٠ :٢٠١١ أحمد،(.في المنظمة

ــشريعات  • ــة التمكــين،     : القــوانين والت ــا للجامعــة بعملي ــراف اإلدارة العلي بعــد اعت

ــوائح والقــر        ــى وضــع الل ــد أن تــسعى إل ــدها، الب ــى دعمهــا وتأيي ارات الخاصــة بهــا  والعمــل عل

والداعمــة لتطبيقهــا، والتــي ستــضيف بعــداً هامــاً إلــى المهــام التــي يقــوم بهــا القائــد داخــل        

جامعته وهي تكوين الكوادر اإلداريـة مـن أعـضاء هيئـة التـدريس بالجامعـة، بحيـث تكـون                 

ملزمة له بالعمل على هذا الشأن، وأيضاً ستكون محفزة للعاملين لبذل كل ما عندهم من          

 .تى يثبتوا كفاءة في العملجهد ح
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 حيـث يـسعى كـال       :وجود رؤية مـشتركة بـين القـادة والعـاملين فـي المؤسـسة              •

الطــرفين إلــى بلــوغ ذات الهــدف، وإذا كانــت هنــاك رؤيــة مــشتركة فالبــد أن تكــون جاذبــة  

للعاملين وليس لإلدارة فقط،  ومن هنا يمكن للجامعة أن تحقق درجة عالية من التمكين                

ء هيئــة التــدريس بهــا أهــداف ورؤيــة وإســتراتيجية اإلدارة العليــا، األمــر الــذي إذا أدرك أعــضا

يترتـــب علـــى ذلـــك شـــعورهم بقـــدرتهم علـــى التـــصرف ذاتيـــاً، بـــدالً مـــن انتظـــار األوامـــر           

ــأنه أن يـــسهم فـــي معالجـــة األزمـــات      ــا، األمـــر الـــذي مـــن شـ والتوجيهـــات مـــن اإلدارة العليـ

 .الحلوالمشكالت قبل استفحالها واستعصائها على 

 تعد المعلومة سالحاً مهماً يعتمـد عليـه عـضو هيئـة التـدريس               :تدفق المعلومات  •

تعــد المعرفــة مــن العناصــر    "فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، وفــي حــل مــشكالت العمــل، كمــا        

الرئيسة لتطبيـق التمكـين، حيـث يحتـاج العـاملون إلـى معرفـة الكثيـر عـن أهـداف العمـل،                       

 إلى امـتالك المعرفـة األكاديميـة والمهنيـة والخبـرة            واستراتيجيات تنفيذه، كما يحتاجون   

، فبـدون المعلومـة الـصحيحة والمتجـددة، ال          )١٥: ٢٠١٢ حـسين، ("الفنية والمعـايير األخالقيـة    

يمكــن لعــضو هيئــة التــدريس التــصرف بحريــة واقتــدار، ألنــه ببــساطة يفتقــر للمعلومــة التــي  

تـصرفه قـد يكـون خطـأ، وبالتـالي       تمنحه الثقة بالتصرف الصحيح دون خـوف أو تـردد مـن أن              

امــتالك المعرفــة "تــشكل قــوة المعلومــات جــزءاً مــن الثقــة التــي يكتــسبها، فــضالً عــن أن  

وهــذا مــا . (Chant& others, 2009: 64)"يعــزز الــسلوكيات المرتبطــة باإلبــداع واالبتكــار 

 بـــأن تحـــسين اآلداء (Weldy& Gillis, 2010: 468) تؤكــده نتـــائج إحــدى الدراســـات  

ؤســسات يعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى تــوفير المعلومــات ومــشاركتها مــع المــستويات  بالم

 .الدنيا بها

 يتطلب تمكين العاملين ثقافـة تنظيميـة تؤكـد علـى أهميـة العنـصر                :فرق العمل  •

البــشري وتــشجع إقامــة فــرق عمــل تــشارك فــي صــناعة القــرارات، لــذا علــى اإلدارة العليــا     
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تهـا، ومنحهـا سـلطة كافيـة لتنفيـذ قراراتهـا، وتطبيـق              احترام أفكار فرق العمل ومقترحا    

ــائج إحــدى الدراســات    ) ٥٨: ٢٠١٢المــسيليم، .(تــصوراتها التــي تقترحهــا   ولقــد أشــارت نت

(Donnelly, 2009)          إلى العالقة القويـة بـين فـرق العمـل والرضـا الـوظيفي للعـاملين ومـن ثـم

 .تمكينهم

ة أن باســتطاعتهم العمــل معــاً  لــذا البــد أن يــشعر أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــ  

لحل المشكالت، وأن أفكارهم لها تقديرها عند اإلدارة العليا، كمـا تؤخـذ بجديـة فـي ذات       

إلــى أن فريــق العمــل يكــون  ) ٢١١: ٢٠١٢القحطــاني، (ولقــد أشــارت إحــدى الدراســات . الوقــت

أكبـر  أكثر فاعية من العمل الفردي ألنـه يتمتـع بمـوارد أكثـر وبمهـارات متنوعـة وبـسلطة                    

في اتخاذ القرارات، فضالً عـن إمكانيـات أفـضل للحـصول علـى المعلومـات، لـذلك يجـب أن            

يمنح المديرون فريق العمل سلطة لتنفيذ قراراته وتطبيق التحـسينات التـي يقترحهـا، وإال              

 .    سوف ينتهي تمكين السلطة سريعاً

ومتدرجـة   يعد التمكين عملية بطيئة  :تخصيص الوقت الكافي لعملية التمكين     •

ألنها تتطلب تغييرات ضرورية في اتجاهات كل من المديرين والعاملين، بـل وتغييـر ثقافـة                

 لـذا يتعـين علـى       )٤٤٠ :٢٠١١ أحمـد، (.المنظمة ذاتها، وهـذا التغييـر يتطلـب وقتـاً طـويالً نـسبياً             

القيادات الجامعية أال تستعجل في تطبيقه وأن تستغرق الوقت المناسب فـي تنفيـذه مـن            

 .مان الحصول على أفضل النتائج وتحسن ملموس في أداء أعضاء هيئة التدريسأجل ض

عــضو هيئـــة التــدريس بـــأي جامعـــة    يفهـــم أن ضـــرورة : ثقافــة تنظيميـــة داعمــة   •

وذلـك  . وللمنظمـة  لـه  هميتهأو التمكين أبعاد استيعاب على وتشجيعه التغيير، إلى الحاجة

والمخـاطرة والتجديـد، تـدعم تمكيـنهم         لتغييـر لداعمـة   إيجابية و  تنظيمية ثقافة من خالل 

 المكاشــــفةوالثقــــة  علــــى يقــــوم تنظيمــــي منــــاخوأن يتــــوفر  وتتميــــز باالبتكــــار واإلقــــدام،
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 فــي تهممــشاركدعــم و المعلومــات حجــب وعــدم والــشفافية العــاملين مــع والمــصارحة

 )٧٤: ٢٠٠٩؛ حسين، ٣٠٨: ٢٠١١؛ صالح، ١٦: ٢٠١٢ حسين،(.القرارات وصنع األهداف وضع

 الــذي يــسهل تحقيــق التــوازن، ويــوفر المرونــة بحيــث يــسمح    :زيــة اإلدارةالمرك •

بالتطور فـي جميـع األوقـات، ويزيـل كافـة العوائـق البيروقراطيـة التـي تحـد مـن المـشاركة               

ــال  ــصال الفعـ ــشالي، .(واالتـ ــسين، ٦٨: ٢٠١١الخـ ــة    ) ٧٤: ٢٠٠٩؛ حـ ــت المطالبـ ــا كانـ ــن هنـ ومـ

 Flatterليـه الهيكـل التنظيمـي األفقـي     بتطبيق مدخل جديـد لـإلدارة مـن خـالل مـا يطلـق ع      

organisational structures  الــــذي يــــضمن المزيــــد مــــن فــــرق العمــــل، وأقــــل درجــــة مــــن 

البيروقراطية، واتصاالت أفضل بين القيادات والعاملين، وإتاحة فرص أفضل للنمو المهنـي،            

 .وتؤدي إلى المزيد من الرضا الوظيفي

 ال يمكـن البـدء فـي مـشروع التمكـين دون             هأنـ يتضح من خالل عرض هذه المتطلبـات        

المتطلبـات بـصورة فاعلـة، حيـث أنهـا تمثـل البيئـة الـصالحة التـي          أغلـب هـذه   ضمان تحقيق   

 كمـــا يتوقـــع بعـــد تطبيـــق هـــذه اإلجـــراءات وتـــوفير تلـــك  .سينـــشأ فيهـــا التمكـــين وينمـــو

 فــي المتطلبــات أن يــتم حــصد نتــائج تمكــين أعــضاء هيئــة التــدريس، مــن خــالل زيــادة الثقــة 

ــزام          ــادة فــي االلت ــوظيفي، وزي ــة مــن الرضــا ال ــاتهم وقــدراتهم، فتتحقــق درجــة عالي إمكاني

واالنــضباط فــي العمــل، مــع الحــصول علــى نتــائج مرتفعــة فــي أدائهــم، واإلصــرار علــى التميــز  

واإلبــداع حتــى فــي ظــل وجــود بعــض المعوقــات التنظيميــة، بمــا يحقــق أهــداف الجامعــة،        

 .وتطوير األداء المؤسسي بها

 

@     @     @ 

 

 



 

 
٣٥٤
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 مراجع الدراسة
 .المراجع العربية: أوالً 

درجـة ممارسـة التمكـين    "، )٢٠٠٨(اإلبراهيم، عدنان؛ العضايلة، عـدنان عبـد الـسالم؛ العمـري، جمـال          

 .٣٩-١١، ص ص ٣، ع١٤، مجدراسات تربوية واجتماعية، "اإلداري لدى العاملين في جامعة اليرموك

 ،علمــي لغــوي معجــم : المحــيط العــرب لــسان ،)١٩٦٠(مكــرم بــن محمــدجمــال الــدين  منظــور، ابــن 

 .بيروت، دار صادر

أثر التمكين الـوظيفي علـى اإلبـداع التنظيمـي بـالتطبيق علـى              "،  )٢٠١١(أحمد، علي يونس إبراهيم سيد     

مجلة البحـوث التجاريـة كليـة       ،  "العاملين بالجهاز اإلداري بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية       

 .   ٤٦٠-٤٢٣، ص ص١، ع٣٣، مج جامعة الزقازيقالتجارة

دراســة : أثــر أبعــاد تمكــين العــاملين علــى بيئــة العمــل االبتكاريــة    "، )٢٠٠٨(إســكندر، ســوزي رؤوف  

 .١٢١-٧٤، ص ص١، ع٢٦، مجمجلة البحوث اإلدارية، "ميدانية على قطاع الفنادق بالقاهرة

، القــاهرة، ن والتطــوير المــستمر مــدخل للتحــسي : تمكــين العــاملين ، )٢٠٠٣(أفنــدي، عطيــة حــسين  

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 المعجــم ،)١٩٦٠(؛ منتــصر، عبــد الحلــيم؛ الــصوالحي، عطيــة؛ أحمــد، محمــد خلــف اهللا   إبــراهيم أنــيس، 

 .ن.، القاهرة، د٢، طالوسيط

 ، مجلـــة إدارة"، التمكـــين ودوره فـــي تنميـــة القيـــادات اإلداريـــة  )٢٠١٢(حـــسين، ســـالمة عبـــد العظـــيم  

 .١٧-١٣، ص ص ١٣٦األعمال، جمعية إدارة األعمال العربية، ع

دراسة ميدانية علـى    : أبعاد تمكين المديرين كمدخل لإلصالح المدرسي     "،  )٢٠٠٩(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

-٣٩، ص ص٥٥ع، ١٥، مــجمــستقبل التربيــة العربيــة، "المــدارس الثانويــة العامــة بمحافظــة القليوبيــة

١٤٥. 

دراسـة  : أسـلوب التمكـين ومـدى اسـتعداد المـديرين لتطبيقـه      "،  )٢٠٠١(حلواني، ابتسام عبد الـرحمن     

المجلـة العلميـة للبحـوث      ،  "ميدانية على عينة عشوائية من مديري اإلدارات الحكوميـة بمدينـة جـدة            

 .٤٧٠-٤٢٤، ص ص٤، عوالدراسات اللتجارية
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أثر المناخ التنظيمي على تمكين العاملين مع دراسة تطبيقيـة        "،)٢٠٠٦(الخاجة، فاطمة عبد الحميد    

، رسـالة دكتـوراه، كليـة االقتـصاد     "على أجهزة الحكومة االتحادية بدولة اإلمارات العربيـة المتحـدة    

 .والعلوم السياسية جامعة القاهرة

ين اإلداري فـي  أثر التمكـ  "،  )٢٠١١(الخشالي، شاكر جاد اهللا؛ الزعبي، حسن علي؛ القطب، محيي الدين          

دراسـة ميدانيـة فـي شـركات الـصناعات الكهربائيـة والهندسـية           : تعزيز خاصـية الثقـة بـين العـاملين        

-٦١، ص ص٥، ع٢٦، مجسلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات، "األردنية

١٠٠. 

دراسـة تطبيقيـة    : عيأثر تمكـين العـاملين علـى سـلوكهم اإلبـدا          "،  )٢٠١١(شوشة، أمير علي المرسي    

ــة المنـــصورة    ــا المعلومـــات بجامعـ ــاع تكنولوجيـ ــاملين بقطـ ــات  " علـــى العـ ــصرية للدراسـ ــة المـ المجلـ

 .٢٨-١، ص ص ١، ع٣٥، مجالتجارية

دور التمكــــين اإلداري فــــي تطــــوير إدارة المــــوارد البــــشرية فــــي المنظمــــات "، )٢٠١١(صــــالح، عطــــا اهللا 

، األردن، ص ددة، المنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة    مؤتمر منظمات متميزة في بيئة متجـ ،  "المعاصرة

 .٣٢٩-٢٩٩ص 

 .، عمان، دار الصفا للنشراإلدارة الرائدة، )٢٠٠٥(الصيرفي، محمد عبد الفتاح 

درجة التمكين اإلداري لدى مديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة             "،  )٢٠١١(الطعاني، حسن أحمد   

 .٥٩٤-٥٦٦، مارس، ص ص٢، ع٢٥مج، المجلة التربوية بالكويت، "الكرك األردن

 .، الرياض، معهد اإلدارة العامةالسلوك التنظيمي، )٢٠٠٨(العديلي، ناصر حمود 

، "تمكــن المعلــم العربــي علــى ضــوء خبــرات بعــض الــدول       "، )٢٠١٠(عــشيبة، فتحــي درويــش محمــد    

رؤى : أهيلـه تربيـة المعلـم العربـي وت      : المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم التربوية بجامعـة الجـرش         

    .٧٢٦-٦٧٧، ص صاألردن، معاصرة

التمكــين اإلداري فــي المنظمــات  "، )٢٠١١(علــوان، شــذى أحمــد؛ عبــد الــرحمن، عبــد الــرحمن عبــد اهللا     

مجلـة العلـوم   ، "دراسة تطبيقية مقارنة بين القطاعيم العام والخاص في محافظة البصرة       : الخدمية

   .         ١٣٨-١٠٢، ص ص٢٧، ع٧، مجاالقتصادية

ــد اهللا     ــد عبـ ــد أحمـ ــاض، محمـ تمكـــين العـــاملين كمـــدخل إداري وأثـــره علـــى القـــدرة      "، )٢٠٠٥(الفيـ

 .، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا"التنافسية
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: أثــر تمكــين العــاملين فــي ســلوكيات المواطنــة التنظيميــة      "، )٢٠١١(قاســم، مرفــت إبــراهيم راشــد    

 .٥٩٤-٥٦٦، ص ص ٢، عة لالقتصاد والتجارةالمجلة العلمي، "دراسة ميدانية

التمكــين اإلداري لــدى القــادة األكــاديميين فــي الجامعــات األردنيــة فــي إقلــيم    "، )٢٠٠٩(القاضــي، نجــاح 

 .٦٥٤-٦٢٥، ص ص ٢، ج٣٣، عمجلة كلية التربية، عين شمس، "الشمال من وجهة نظرهم

ن لــدى القيــادات التربويــة بمــدارس  اإلدارة بــالتمكي"، )٢٠١٢(القحطــاني، مــصلح بــن ســعيد بــن مبــارك   

مجلـــة الجمعيــــة التربويــــة للدراســــات  ، "التعلـــيم العــــام بــــين إدارك المفهـــوم ودرجــــة الممارســــة  

 .٢٣٧-١٩٨، ص ص٤٤، عاالجتماعية

دراسـة ميدانيـة بجامعـة    : إدراك أعـضاء هيئـة التـدريس لمفهـوم التمكـين         "،  )٢٠٠٧( عمـر  القواقنة، 

 .ر، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، دراسة ماجستي"البلقاء التطبيقية

دراسـة  : أثـر التمكـين اإلداري فـي بلـورة سـمات فـرق العمـل       "، )٢٠٠٧(المحاسنة، محمد عبد الرحيم    

 .١٦٩-١٤٣، ص ص٢١، ٨، مجمجلة النهضة، "تطبيقية على مدينة العقبة االقتصادية الخاصة

وأثـــره علـــى اإلنتاجيـــة لـــدى العـــاملين فـــي جامعـــة  التمكـــين اإلداري "، )٢٠١١(المحتـــسب، أحمـــد علـــي 

 .١٦٩-١٤٣، ص ص٢، ع٣٥، مجالمجلة المصرية للدراسات التجارية، "الحسين بن طالل

تمكين العاملين وإمكانية تطبيقـه فـي مؤسـسات التعلـيم قبـل          "،  )٢٠١١(محمد، مي خميس شفيق    

 .، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة اإلسكندرية"الجامعي

صعوبات تمكين مدراء المدارس من وجهة نظر قيـاديي المنـاطق           "،  )٢٠١٢(ليم، محمد يوسف  المسي 

 .٨٦-٥٣، ص ص ١٠٣، ع ٢٦، الكويت، مجالمجلة التربوية، "التعليمية

 العربية المنظمة، جامعة الدول العربية، مفهوم إداري معاصر: التمكين، )٢٠٠٩(سليم يحيى ،ملحم 

 .اإلدارية للتنمية

: تمكــين المعلمــين بمــدارس التعلــيم األساســي فــي مــصر   "، )٢٠٠٧( فتحــي الهنــداويالمهــدي، ياســر 
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Faculty  Empowerment in  Saudi Universities: 

between the realization of Leadership and Practice 

Dr. Mohamed Khamis Harb 
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Faculty of Education, Alexandria University 

Abstract: 

This study aims to reveal the benefits resulting from applying empowerment 
of both universities and the teaching staff, identify the dimensions of 
empowering the teaching staff in Saudi universities, observe the extent of 
awareness of these dimensions by leaderships in Saudi universities, identify the 
degree of practicing them, and present a proposed view to enhance teaching staff 
empowerment in Saudi universities. The analytic theoretical study has revealed 
the dimensions of empowering the teaching staff in Saudi universities: 
participation in the process of decision-making in university, motivating the 
teaching staff, developing the personality of the teaching staff, free choice and 
independence, self-efficiency, the meaning of work, and effectiveness.  

The field study has also revealed the following conclusions: 
- Saudi universities leaderships have high awareness about the 

dimensions of faculty members empowerment and its importance.  
- Although leaderships in Saudi universities are aware of the importance 

of the empowerment dimensions, this awareness has not been translated into the 
required practice. There is a defect in practicing some dimensions, which affects 
the application of the concept of empowerment. There is a direct relationship 
between empowerment dimensions and among themselves.  

- There are no statistic differences between the average responses of the 
faculty members regarding three dimensions: developing the personality of the 
teaching staff, free choice and independence, and effect according to the 
difference in nationality (Saudi, non-Saudi). However, There are statistic 
differences in the three dimensions: participation in the process of decision-
making in university, motivating the teaching staff, and the meaning of work in 
favor of non-Saudi teaching staff; while the statistic differences in the self-
efficiency dimension are in favor of Saudi teaching staff.  

- There are no statistic differences in the practices of leaderships in Saudi 
universities of the two dimensions of participation in the process of decision-
making in university and free choice and independence from the faculty 
members’ view point according to their educational qualification. However, 
there are statistic differences in the four dimensions: motivating the teaching 
staff, self-efficiency, the meaning of work, and effectiveness in favor of 
professors category. There are also statistic differences in the dimension of 
developing the personality of the teaching staff in favor of assistant professors 
category.
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 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كاديمية دور القيادات األ 

 في تفعيل العمل التطوعي 
 
 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

   كلية العلوم االجتماعية-قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص البحث
ة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في        على دور القيادات األكاديمي    التعرفهدفت الدراسة إلى    
والمعوقــات التــي تحــد مــن تفعيلــه، وإبــراز المقترحــات التــي تــسهم فــي تفعيــل دور  ، تفعيــل العمــل التطــوعي

، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، واالستبانة    العمل التطوعي تفعيل   في    األكاديمية ياداتقال
، بالجامعــةوالعمــادات المــساندة  جميــع عمــداء ووكــالء الكليــات   اســة أداة للدراســة، وشــمل مجتمــع الدر  

 :  وتوصلت الدراسة إلى اآلتي . عميداً ووكيال١١٤ًوعددهم 
أدوارهـم فـي تفعيـل      أداء  واقـع   على  من القيادات األكاديمية غير موافقين      الدراسة  أن معظم أفراد      -أ 

ـ بعض األعمـال فـي العمـل التطـوعي      الكلية أو العمادة تفعل :  ، وأبرز هذه العباراتالعمل التطوعي
الكلية أو أقدم من خالل ـ أكلف أعضاء هيئة التدريس بحث الطالب على ممارسة العمل التطوعي  

 . لألعمال التطوعيةاً إرشاديدليالًالعمادة 
عيــل علــى المعوقــات التــي تحــد مــن تف  مــن القيــادات األكاديميــة يوافقــون الدراســةأن معظــم أفــراد  -ب 

 ـ     األعمــال التطوعيــةنحــو التوجيهيــةقلــة البــرامج : أبــرز المعوقــات، ومــن دورهــم للعمــل التطــوعي 
عـدم وجـود آليـات وأنظمـة      ـ  ضعف الوسائل اإلعالمية وعدم تسليطها الضوء على العمل التطوعي

 .للعمل التطوعي
ات التـي تـسهم فـي       أن معظم أفراد الدراسة من القيادات األكاديمية يوافقون بشدة على المقترح            -ج 

 .تفعيل دور القيادات األكاديمية للعمل التطوعي
 لـصالح  ،ترجـع الخـتالف متغيـر الرتبـة الوظيفيـة     ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى            -د 

 .من الوكالء الدراسةمجموعة أفراد 
ة الوظيفيـة،   ترجـع الخـتالف متغيـر الخبـر       ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                -ه 

 .)  سنوات٥أقل من ( ممن خبرتهم الوظيفية الدراسةوكانت هذه الفروق بين مجموعة أفراد 
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 :المقدمة
العمــل التطــوعي فــي اآلونــة األخيــرة باهتمــام بــالغ مــن قبــل البــاحثين ومراكــز   يظــ  ح

 مــن المــسؤولية االجتماعيــة،  لمــا تــسهم بــه مــن  حيــث يُعــد ذلــك جــزءاً األبحــاث العلميــة،

 تقويـــة الـــروابط فـــيتعزيـــز القـــيم االجتماعيـــة واالقتـــصادية ، والتـــي تـــؤثر بـــشكل إيجـــابي  

ضافة إلى أن التطوع يسهم في المشاركة اإليجابيـة فـي توجيـه             ه،  باإل  االجتماعية بين فئات  

ورســم الــسياسة التــي تقــوم عليهــا المؤســسات االجتماعيــة، ومتابعــة تنفيــذ برامجهــا         

 .                                         وتقويمها

 إنه أحد   بل،  كزات التنمية االجتماعية واالقتصادية   تعد العمل التطوعي من أهم مر      ويُ

فمـــن خـــالل العمـــل التطـــوعي يتحقـــق التكافـــل  مرتكـــزات التنميـــة بمفهومهـــا الـــشامل،

 والمساعدة في أوقات الطوارئ والكوارث الطبيعية       ،وتنمية المجتمع المحلي   االجتماعي،

                    ).  م٢٠٠٧رحال،(

 وتقنيـاً، تغيـرت   فيـاً  وثقا إعالميـاً   بيد أن المجتمعات في اآلونة األخيرة شهدت انفتاحـاً        

وألقــت بظاللهــا علــى االتجــاه  علــى  إثــره الكثيــر مــن المعــايير والقــيم واألخــالق والــسلوك، 

الفرديـة، واألنانيـة، وغيــاب الحيـاة االجتماعيـة، والعمــل التطـوعي، ممـا يــستدعي        لألنـشطة 

ــوعي   ــل العمـــل التطـ ــه تفعيـ ــز  ،معـ ــالتطوع ركيـ ــوع، فـ ــضية التطـ ــام بقـ ــية ة واالهتمـ  أساسـ

ــشار ــة   للمـ ــة إيجابيـ ــان اجتماعيـ ــيم ومعـ ــيخ قـ ــة، وترسـ ــاء  ،كة االجتماعيـ ــالوالء واالنتمـ  كـ

وتأتي أهمية إيجـاد حـد أدنـى لفهـم     ).  م٢٠٠١ماهر،( ،)م ٢٠٠٥مكروم ،(ومساعدة اآلخرين   

تاحة الفرصة لهـم لتقـديم   إماهية التطوع مع أهمية المشاركة والمسؤولية االجتماعية، و       

 .                                اب الخبرة وتعزيز قيمة اكتس،خدمات التطوع

قد دلت االتجاهات واالهتمامات الدولية والعالمية المعاصرة على أهمية تنـاول العمـل        و

 كونــه يــساهم فــي تــسريع التنميــة فــي المجــاالت  ، وغــرس ثقافتــه لــدى الــشباب،التطــوعي
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شباب بما ينفع ويفيد فـي       وفي استثمار أوقات ال    ،الثقافية واالقتصادية والتعليمية والصحية   

 ، وتطـــوير قـــدراتهم ومهـــاراتهم الفكريـــة،اب لـــوطنهم ومجـــتمعهمبتعزيـــز انتمـــاء الـــش

 ، وميـــولهم، والعلميـــة، وفرصـــة لهـــم للتعبيـــرعن رغبـــاتهم، والتعليميـــة، والتقنيـــة،والفنيـــة

 .            واهتماماتهم

 : مشكلة الدراسة

 ألن أي قصور ؛ي تنمية المجتمع وتطورههمة فم    يُعد العمل التطوعي من األنشطة ال    

 مما يـستوجب معـه      ، عملية التنمية برمتها   فيفي هذا المجال قد يكون له تأثيراته السلبية         

 باعتبـاره قيمـة دينيـة واجتماعيـة وإنـسانية يجـب             ،تفعيل ثقافـة العمـل التطـوعي وتأصـيله        

ــا، ال الدراســــــــــــات كدراســــــــــــة  ســــــــــــيما وأن بعــــــــــــض نتــــــــــــائج  المحافظــــــــــــة عليهــــــــــ

إلـــى أن ممارســـة الـــشباب للعمـــل    أشـــارت ) هــــ١٤٣٢البـــاز ،(ودراســـة ،)ه١٤٣٢ان،الـــسلط(

وبعض جهات العمـل ال تطلـب مـن األفـراد المـشاركة فـي األعمـال          ، جداً ةالتطوعي ضعيف 

 .التطوعية المختلفة

    والجامعـــات عليهـــا مـــسؤولية نـــشر ثقافـــة العمـــل التطـــوعي مـــن خـــالل التربـــويين   

 والتخطــيط ،واإلجــراءات التنفيذيــة لتنميــة ثقافــة التطــوع    وتحديــد الــسياسات  ،بالجامعــة

ــر اتجاهــات األفــراد نحــو العمــل التطــوعي، و       ــة االســتراتيجي للعمــل التطــوعي، وتغيي أهمي

 وإشراك اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس      ،التزام اإلدارة العليا في تحفيز العمل التطوعي      

ــرش، (طـــوعي تتـــصل بالعمـــل التاتعووالطـــالب فـــي التخطـــيط ألي مـــشر  ، )م٢٠٠٨العكـ

 ).م٢٠٠٦عارف،(

بــداع والتطــور، بمــا تملكــه مــن األدوات   ن الجامعــات هــي مــصدر المعرفــة واإل إوحيــث 

خدمـة المجتمـع    ل فإنـه يُنتظـر منهـا دور ريـادي        الالزمة لإلسهام في تفعيل العمل التطوعي،       
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 حاجـات   والنهوض به، فـي توظيـف الطاقـات البـشرية المدربـة والمؤهلـة لـديها فـي تحقيـق                   

 ).                                م٢٠٠٠رضا ، (المجتمع ومتطلباته التنموية 

 ،لـــى أهميـــة العمـــل التطـــوعيإنتـــائج وتوصـــيات بعـــض الدراســـات الـــسابقة وأشـــارت 

ــة،    ــة الجامعيـــــ ــي المرحلـــــ ــه فـــــ ــه وتفعيلـــــ ــرورة تطبيقـــــ ــو وضـــــ ــا وهـــــ ــه   مـــــ أكـــــــدت عليـــــ

 . )هـ١٤٣٢الباز ،(و ،)م٢٠٠٨ العكرش،(، و)١٤٣٠السلطان،(دراسة

يــزال دون المنــشود، ممــا   وتأسيــساً علــى مــا تقــدم فــإن االهتمــام بالعمــل التطــوعي ال  

ــة بجامعــة         ــادات االكاديمي ــى دور القي ــصية للتعــرف عل يتطلــب معــه إجــراء دراســة تشخي

 وتتركـز مـشكلة الدراسـة       ،سالمية في تفعيل العمـل التطـوعي      اإل مام محمد بن سعود   اإل

 :في األسئلة اآلتية 

قع دور القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية فـي               ما وا  -١

 تفعيل العمل التطوعي؟ 

ما المعوقات التي تحد من تفعيل دور القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمـد              -٢

 بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي؟

ة اإلمـام   ما المقترحات التـي تـسهم فـي تفعيـل دور القيـادات األكاديميـة بجامعـ                 -٣

 محمد بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي؟ 

  الخبـرة ـ   -الرتبـة الوظيفيـة   (هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية تعـزى لمتغيـر         -٤

 ؟)الدورات التدريبية

 :أهداف الدراسة
التعرف على دور القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية            -١

 . في تفعيل العمل التطوعي
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ف عن المعوقات التي تحد من تفعيل القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام           الكش -٢

 .محمد بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي

التعـــرف علـــى المقترحـــات التـــي تبـــرز دور القيـــادات األكاديميـــة بجامعـــة اإلمـــام  -٣

 . محمد بن سعود اإلسالمية في تفعيل العمل التطوعي

  :أهمية الدراسة
 :  فيما يليوتبرز أهمية الدراسة

أن هذه الدراسة تأتي تلبية لنتائج توصـيات مـؤتمرات علميـة تؤكـد علـى أهميىـة                   -١

 .إجراء المزيد من الدراسات في مجال العمل التطوعي

أن هـــذه الدراســـة ســـوف تكـــشف واقـــع دور القيـــادات األكاديميـــة فـــي تفعيـــل   -٢

 .العمل التطوعي

 .طوعي بصفة عامةأنها تتماشى مع االهتمام المحلي والدولي بالعمل الت -٣

 لتفعيـل  يؤمل الباحـث ـ بـإذن اهللا ـ أن تفيـد نتـائج الدراسـة صـناع القـرار بالجامعـة           -٤

 .العمل التطوعي

 : حدود الدراسة 
 : اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية 

اقتــصر موضــوع الدراســة علــى التعــرف علــى واقــع دور القيــادات  : الحــدود الموضــوعية 

محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية فـــي تفعيـــل العمـــل التطـــوعي،  األكاديميـــة بجامعـــة اإلمـــام 

 يـادات قوالمعوقات التي تحد من تفعيلـه، وإبـراز المقترحـات التـي تـسهم فـي تفعيـل دور ال           

 . في العمل التطوعياألكاديمية

 .بالجامعةوالعمادات المساندة جميع عمداء ووكالء الكليات : الحدود المكانية 
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 الفــصل الدراســي األول مــن العــام الجــامعي  ســة خــاللطبقــت الدرا: الحــدود الزمانيــة 

 .هـ١٤٣٥/١٤٣٦

  :مصطلحات الدراسة
مجموعــة مــن الفعاليــات التــي يقــوم بهــا األفــراد بــصفة : " يعــرف العمــل التطــوعي بأنــه

ــي مجتمــــــع         ــسي فــــ ــشاط المؤســــ ــور النــــ ــة لتطــــ ــر نتيجــــ ــار األجــــ ــة، دون انتظــــ اختياريــــ

 ).٣هـ،١٤٢١الحمادي،"(ما

ــز     : اًويعرفــه الباحــث إجرائيــ   ــد األكــاديمي لتحفي ــذلها القائ ــالجهود واألنــشطة التــي يب ب

 .  اآلخرين على المشاركة في األعمال التطوعية؛ احتساباً وطلباً لألجر والمثوبة من اهللا

 عمـــداء ووكـــالء الكليـــات " :ويقـــصد بهـــم فـــي هـــذه الدراســـة : القيـــادات األكاديميـــة

 ."والعمادات المساندة بالجامعة

 : الدراسات السابقةاإلطار النظري و

 :مفهوم العمل التطوعي 

ــه فــي مفهــوم         ــاحثين، ولكــل باحــث رؤيت تتفــاوت تعريفــات العمــل التطــوعي بــين الب

 . العمل التطوعي، بيد أن هناك اتفاقاً على أن العمل التطوعي يقدم من دون أجر أو منفعة

لفــرد بــدافع منــه الجهــد أو الوقــت أو المــال الــذي يبذلــه ا :بأنــه ويعــرف العمــل التطــوعي  

لتحمـــــــــــل مـــــــــــسؤولية مجتمعـــــــــــه دون انتظـــــــــــار عائـــــــــــد مـــــــــــادي يقابـــــــــــل جهـــــــــــده 

عمل يقوم به شخص  ما أو مؤسـسة     :، كما يعرف بأنه     )٢٥٠:م،ص٢٠٠٥النعيم،(المبذول

 مهمـا كـان حجمـه ودرجتـه     ، دون أن يعطى أجراً مقابل مـا يـؤدي مـن عمـل    ،بصورة منظمة 

ــة     ــة والمعنويـ ــه الماديـ ــه وتكلفتـ ــة،(ونوعـ ـــ،١٤١٥عجوبـ ــه ).١٧٩:ص هـ ــرف بأنـ الجهـــود : ويعـ

المبذولــة التــي يقــوم بهــا أفــراد المجتمــع بــصفة اختياريــة بهــدف تقــديم خــدمات إنــسانية     
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 إسهاماً منهم في تحمل المسؤولية دون انتظار األجر المـادي           ؛واجتماعية ألفراد المجتمع  

     . )٩٩٧:ه،ص١٤٣٣العبيد ،(بذلك

ث يــرى أن مجمــل التعريفــات تتفــق علــى أن وفــي ضــوء التعريفــات الــسابقة فــإن الباحــ

العمـــل التطـــوعي يمكـــن أن يقـــوم بـــه أفـــراد، أوجماعـــات، أو مؤســـسات رســـمية، أوغيـــر  

 . رسمية ، وأن المتطوع ال يبحث عن فوائد مادية أو معنوية لقاء قيامه بالعمل التطوعي

دة الجهـود واألنـشطة والخـدمات المتعـد    : ويخلص الباحث إلى أن العمل التطوعي هـو     

 .التي يبذلها أفراد المجتمع تجاه اآلخرين بصفة احتسابية طلباً لألجر والمثوبة من اهللا

 :خصائص العمل التطوعي
والتـي تركـزت علـى     ،تناول عدد من الباحثين مجموعة من خـصائص العمـل التطـوعي         

أهميتــه فــي تحقيــق التنميــة الــشاملة، وأنــه عمــل إنــساني يتــسم بمجموعــة مــن القــيم،            

 :في اآلتي ) م٢٠٠٨العكرش،(، و)م٢٠٠٠صيبعي،األ(و، )م٢٠٠٠باشا،(ل من لخصها كو

 .  ـ العمل التطوعي يقوم به اإلنسان من تلقاء تفسه، واليرجو بذلك أي أجر مادي١

 . بل عليه الفرد دون تكليف رسمي أو مجتمعي ق ـ العمل التطوعي ي٢ُ

 . ـ العمل التطوعي يقابله تضحية الفرد بالوقت والمال٣

 . العمل التطوعي يتطلب من أدائه القدرة العقلية والبدنية  ـ٤

 .أهدافهوالعمل التطوعي ينبع من غايات المجتمع -٥

 . تقديمهابدمات التطوعية اليمكن قيام األجهزة الرسمية خ بعض ال-٦

العمل التطوعي يدل على تكاتف أفراد المجتمع، والمساهمة في تنمية المجتمـع،            -٨

 .  الناجمة عن المشكالت االجتماعيةوتقليل األضرار

 يسهم العمـل التطـوعي فـي تـدريب بعـض أفـراد المجتمـع علـى تقـديم الخـدمات                      -٩

 .االجتماعية
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 .  وهذا ال يتأتى في العمل الحكومي،مرونة العمل التطوعي-١٠

ــساعدة          ــاعي، ومـ ــل االجتمـ ــق التكافـ ــاء ليحقـ ــالم جـ ــإن اإلسـ ــبق فـ ــوء ماسـ ــي ضـ وفـ

 الروابط وتعزيز األخوة اإلسالمية، وذلك مـن خـالل مـساعدة       ، وتقوية همالمسلمين لبعض 

كمــا دلــت علـــى ذلــك نــصوص الكتـــاب     المحتــاجين والمعــوزين وذوي الحاجــات الخاصـــة    

 .والسنة

 :مجاالت العمل التطوعي
ــي          ــور فـ ــد أن التطـ ــدد، بيـ ــال محـ ــي مجـ ــصور فـ ــست محـ ــوعي ليـ ــل التطـ ــاالت العمـ مجـ

وقـد   ة تُعنـى بفئـات المجتمـع المختلفـة،        المجتمعات، ألقى بظاللـه علـى بـروز جهـات خدميـ           

ــن   ــسلطان،(، و)م١٩٩٨بـــــسيوني ، (: لخـــــص كـــــل مـــ ـــ١٤٣٠الـــ ــيبعي،األ(و ،)هـــ ، )م٢٠٠٢صـــ

 :مجاالت العمل التطوعي في اآلتي )  م٢٠٠٠الزهراني،(و ،)م٢٠٠٦الشهراني،(و

ويتنــاول االهتمــام باألطفــال، ورعايــة المــرأة، وإعــادة  : المجــال االجتمــاعي والثقــافي-١

ل مدمني المخدرات، ورعاية األحداث، والمشردين، واأليتام، وذوي الحاجـات الخاصـة،             تأهي

ومكافحة التدخين، ورعاية كبار الـسن ، واإلرشـاد األسـري ، ومـساعدة األسـر المحتاجـة                  

 . ونشر الوعي الثقافي،والفقيرة

 ،تمر والتعليم المس، وتعليم الكبار،ويشمل محو األمية:المجال التربوي والتعليمي  -٢

 وتقــديم التعلــيم  ، وبــرامج صــعوبات الــتعلم ، وحلقــات تحفــيظ القــرآن الكــريم  ،والتــدريب

 . وإكساب المهارات المهنية والتعليم للمهنة،المنزلي للمتأخرين دراسياً

 ودعـوة الجاليـات   ، والزيـارات ،ويشمل المناشط الدعوية   :المجال الدعوي والخيري  -٣

 .  المراكز والجمعيات اإلسالمية  واإلشراف على،المسلمة وغير المسلمة



 

 
٣٧٦

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

  وإقامة النـدوات الـصحية،     ،سعافيةويتضمن الخدمات الصحية واإل    :المجال الصحي -٤

 والتمـــريض ، وتقـــديم اإلرشـــاد النفـــسي والـــصحي ،والحـــوادث المروريـــة، وخدمـــة المرضـــى 

 . المنزلي 

كرات  ومعس ، والدفاع المدني  ،ويشمل الدفاع عن الوطن    :المجال الوطني واألمني  -٥

ــود الـــشباب علـــى الخدمـــة العامـــة    ــوارث مـــن  واإلغاثـــة ،الـــشباب والكـــشافة التـــي تعـ الكـ

 .الطبيعية

ــال البيئـــي -٦  ، والعنايـــة بالغابـــات ،وفـــي هـــذا المجـــال العنايـــة باإلرشـــاد البيئـــي     :المجـ

 ومكافحـة التلـوث     ، والروضـات  ، والشواطئ ، والعناية بالمنتزهات العامة   ،ومكافحة التصحر 

 . البيئي 

 وتقـديم اإلغاثـة     ،وهذا المجال يركز على إغاثـة الملهـوف والفقـراء         :ل اإلغاثة   مجا-٧

 . واإلغاثة في مجال الحروب والمجاعات،في الكوارث الطبيعية والبيئية

 :النظريات المفسرة للعمل التطوعي
 وهــي فــي مجملهــا تحــاول ،إن النظريــات المفــسرة للعمــل التطــوعي تأخــذ أبعــاداً عــدة

الخطيــب ، (كــل مــن  لخــصها  و،ان الــذي يقــوم بــه للعمــل التطــوعي  تفــسير ســلوك اإلنــس 

 : كما يلي ) هـ١٤٣٢الباز،(و ،)ـه١٤٢٧الشهراني،(و ،)م٢٠٠٦العنزي،(، و)م٢٠٠٢

 : النظرية التبادلية-١

كلما زادت مكاسب الفرد من قيامه بعمل مـا          هذه النظرية تقوم على أنه       فرضياتإن  

 هنــاك مكاســب زاد مــن تكلمــا كانــ، ومــرة أخــرىزادت مــن احتماليــة قيامــه بهــذا العمــل 

كلما كان تقييم الفـرد لنتـائج فعلـه أو نـشاطه إيجابيـاً زادت               ، و احتمالية تكرار ذلك العمل   

  .من احتمالية قيامه بالفعل
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 : نظرية الدور-٢

، وأن المجتمـع مكـون مـن عـدد        أحد عناصر التفاعل االجتماعي    الدور تشكل ونظرية  

وهذا يوضح الدور البارز الذي يؤديه المتطـوع فـي تفعيـل    همة يقوم بها، األفراد، ولكل فرد م 

، وأن الـدور     والنهوض بخدماته لسد حاجات األفراد والجماعات      ،النشاط والعمل التطوعي  

 .ركيزة أساسية في بناء اإلنسان

 : النظرية البنائية والوظيفية-٣

وع إلـى تفـسير النتـائج       وهي نظرية تحاول تفسير السلوك التطوعي االجتماعي بالرج       

 مترابطـة  فالمجتمع في هذه النظريـة يمثـل أجـزاءً    التي يحققها هذا السلوك في المجتمع، 

يؤدي كل منها وظيفة من أجل خدمة أهداف الجميـع، وهـذه النظريـة تـرى أن المجتمـع لـه          

 ، ومن ثم تجمع هذه العالقات في صورة منظمة اجتماعية       ،من العالقات االجتماعية   نسق

 ،لتالي ينبغي النظر للمجتمع نظرة كلية باعتباره نسقاً يحوي مجموعة أجـزاء مترابطـة        وبا

كمــا يترتــب علــى هــذه الرؤيــة التــصويرية تعــدد العوامــل االجتماعيــة، كمــا أن التكامــل فــي  

 الخلـل واالنحـراف الـذي يحـدث فـي            مـن   وهـذا يحـدث    ،المجتمع لن يكون تاماً على اإلطـالق      

 .الكشف االجتماعي

العمــــل التطــــوعي لــــه عالقــــة ء اســــتعراض النظريــــات الــــسابقة يتبــــين أن وفــــي ضــــو

 عنــد قيــام الفــرد بــأي عمــل يجنــي منــه  النظريــة التبادليــة، حيــث إن بالنظريــات التــي تفــسره

. تبادليـة لـدى الفـرد فـي المجتمـع     عمليـة  العمـل التطـوعي    بعض المكاسـب، فهـذا يعنـي أن         

جهـد معـين فـي موقـف مـا، ممـا يعكـس           عندما يقوم اإلنسان بعمـل      نظرية الدور   وكذلك  

تفـسر  ، والتـي  النظرية البنائية الوظيفيةو. الدور الذي يقوم به الفرد لخدمة المجتمع وتنميته  

 . السلوك االجتماعي من خالل النتائج التي يحققها هذا السلوك في المجتمع
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 :الدراسات السابقة 
لتطــوعي وإســهاماته فــي   القطــاع ا : وهــي بعنــوان  )م٢٠٠١ ،أحمــد بــشير (راســة  ـ د   ١

 ، التطــوعفــيتهــدف إلــى تحديــد العوامــل المــؤثرة  و. تحقيــق أهــداف التخطــيط االجتمــاعي 

 ، وعـدم اشـتراك األعـضاء فـي المنظمـات التطوعيـة            ،والتي تحددت في األوضاع االقتصادية    

 وخـصوصاً   ،ارتفـاع معـدل البطالـة     و ،هم االقتـصادية  توكذلك انشغال المـوظفين بمـشكال     

 وعــدم  اهتمــام وســائل  ، وكــذلك األوضــاع الــسلبية الــسائدة فــي المجتمــع   ،بــين الــشباب 

 . بالوظيفة االجتماعية وعدم الوعي،اإلعالم بالعمل التطوعي

ســهامات الخدمــة االجتماعيــة فــي تنميــة  إ:  وهــي بعنــوان )م ٢٠٠١فهمــي ( ـ دراســة    ٢

اعية في  أكدت على ضرورة مساهمة الخدمة االجتم     حيث  .اب نحو التطوع    باتجاهات الش 

توجيــــه الــــشباب نحــــو العمــــل التطــــوعي مــــن خــــالل توجيهــــه إلــــى المجــــاالت المناســــبة 

للتطوع،كما يمكن تحقيق ذلك من خالل دراسـة قـدرات وإمكانـات الـشباب مـن ناحيـة،                  

ومعرفة متطلبات ومجاالت التطوع بالجمعيات األهلية من ناحية أخرى، مع ضـرورة إتاحـة       

ــة المرتبطــة بالعمــ    ــي      المعــارف العلمي ــشباب مــن خــالل المنظمــات الت ل التطــوعي أمــام ال

 ، والذي يتطلب دراسة ما لديهم مـن معـارف ومعلومـات وخبـرات ومهـارات             ،يتطوعون بها 

 .لديهم وفي النهاية  يمكن أن يحقق ذلك زيادة دافع المشاركة

ــوان ) ـهــ١٤٢٥العــامر ،( ـ دراســة     ٣ ــدى الــشباب الــسعودي   : وهــي بعن ، ثقافــة التطــوع ل

 الوقوف على أهم العوامل المؤثرة في ثقافة التطوع لدى الشباب، باإلضافة إلى         وهدفت إلى 

ــدفعهم للمــشاركة فــي مؤســسات العمــل           ــي ت ــدوافع الت ــة الــشباب وال ــى رؤي التعــرف عل

واسـتخدمت الدراسـة    ،  التطوعي، والموانع التـي تمـنعهم مـن االلتحـاق بهـذه المؤسـسات             

وتوصــلت إلــى أن مفهــوم ثقافــة    ، ة للدراســة أداةالمــنهج الوصــفي؛ معتمــداً علــى االســتبان    

التطــوع يعــاني مــن ازدواجيــة معرفيــة، وعــدم قــدرة خطــاب ثقافــة التطــوع علــى التجديــد      
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 وإهماله لدور المرأة في هذا المجال، وأن أهم دوافـع العمـل             ،والتجاوب مع متغيرات الواقع   

 .اد المجتمعالتطوعي استثمار وقت الفراغ بالنافع المفيد، ودعم التكافل بين أفر

دور الجامعــة فــي تنميــة اتجاهــات الطــالب : بعنــوان  وهــي) م2006عــارف ،( ـ دراســة   ٤

هــدفت إلــى توضــيح ماهيــة    و.نحــو العمــل التطــوعي فــي ضــوء مفهــوم التنميــة المــستدامة    

 ، والتعــرف علــى اتجاهــات طــالب الجامعــة نحــو ظــاهرة العمــل التطــوعي   نواعــه،التطــوع وأ

تنميــة ثقافــة التطــوع كمــدخل أساســي فــي تحقيــق التنميــة   والتعريــف بــدور الجامعــة فــي  

 وتوصــلت .  واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي، واالســتبانة أداة للدراســة   المــستدامة،

 ووجـود  ، ودوره فـي تحقيـق التنميـة المـستدامة    نواعـه، بيان مفهوم التطـوع وأ  إلى  الدراسة  

اء ألبعــاد القــيم للعمــل  ســو،اتجاهــات ســالبة لعينــة الدراســة ككــل نحــو العمــل التطــوعي

 وبينــت أهــم ، ونظــرة المجتمــع نحــو التطــوع،ولية االجتماعيــة للتطــوعؤ أو المــس،التطــوعي

 وتحديــد الــسياسات ،عوامــل نــشر ثقافــة العمــل التطــوعي مــن خــالل التربــويين بالجامعــة  

 والتخطيط االسـتراتيجي للعمـل التطـوعي فـي          ،واإلجراءات التنفيذية لتنمية ثقافة التطوع    

 .امعاتالج

اتجاهات الـشباب الجـامعي الـذكور نحـو     :وهي بعنوان ) هـ١٤٣٠السلطان ،( ـ دراسة  ٥

هـدفت إلـى الكـشف عـن     و . دراسـة تطبيقيـة علـى جامعـة الملـك سـعود        ،العمل التطـوعي  

اتجاهات الشباب الجامعي نحو ممارسة العمل التطوعي، وماهية األعمـال التطوعيـة التـي           

خدمت الدراســة مــدخلين مــن مــداخل المــنهج الوصــفي  يرغبــون فــي ممارســتها، وقــد اســت 

 كمـا تـم اسـتخدام       ، ومـدخل المـسح االجتمـاعي للعينـة        ،مدخل الدراسـات الوثائقيـة    : هما

ــتبانة أداة للدراســـة ــامعي للعمـــل    و .االسـ توصـــلت إلـــى أن متوســـط ممارســـة الـــشباب الجـ

لجـامعي فـي   التطوعي ضعيف جداً، وأن أبرز المعوقات التي تحول دون مـشاركة الـشباب ا    

فر مراكـز التعريـف   االعمل التطوعي عـدم اإلعـالن عـن بـرامج العمـل التطـوعي، وعـدم تـو            
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ــو    ــدم تـ ــات، وعـ ــي الجامعـ ــوعي فـ ــل التطـ ــل    ابالعمـ ــى العمـ ــشباب علـ ــدريب للـ ــرامج التـ فر بـ

 حيــث جــاءت مــساعدة   ،التطــوعي، وأن هنــاك اتجاهــات إيجابيــة نحــو العمــل التطــوعي      

ا زيـارة المرضـى، ثـم المـشاركة فـي اإلغاثـة اإلنـسانية،           ويليهـ  ،ورعاية الفقراء والمحتاجين  

 ومكافحة المخدرات والتدخين في صدر المجاالت       ، والحفاظ على البيئة   ،ورعاية المعوقين 

 .التي يرغب الشباب الجامعي المشاركة فيها

ــ دراســـة ٦  فـــي المرحلـــة الـــشباب و العمـــل التطـــوعي:  وهـــي بعنـــوان )هــــ١٤٣٢البـــاز (ــ

وهـدفت إلـى التعـرف علـى مـدى مـشاركة الـشباب               ة العربية السعودية،  الجامعية بالمملك 

 واســـتخدم الباحـــث المـــنهج المـــسحي العمـــل التطـــوعي بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية،ب

ــى أن  . االجتمــاعي ــيس لهــم مــشاركة فــي العمــل      وتوصــلت الدراســة إل  معظــم الطــالب ل

 منهــا ،طــوعي حيــث تلعــب معوقــات عــدة تحــد مــن مــشاركتهم فــي العمــل الت   ،التطــوعي

 . التطوعي وقلة الوعي بأهمية العمل،غياب التقدير المجتمعي

واقـع العمـل التطـوعي ومعوقاتـه وأسـاليب      : وهي بعنـوان  )هـ ١٤٣٣العبيد، ( ـ دراسة  ٧

 وهدفت إلـى    .تنميته واتجاهات الطالب نحوه بجامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية        

 ، ودوافعـــه، ومجاالتــه ،والنظريـــات المفــسرة لـــه  ،بيــان مفهـــوم العمــل التطـــوعي ووظائفــه   

 والتعــــرف علــــى واقــــع العمــــل التطــــوعي لــــدى طــــالب جامعــــة القــــصيم، ،واســــتراتيجياته

ــائقي والمــسحي      وتكــون مجتمــع الدراســة مــن   ،واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي الوث

طــالب جامعــة القــصيم الملتحقــين بهــا خــالل الفــصل الدراســي الثــاني مــن العــام الجــامعي  

 وأن أكثـر  ، أن الطـالب غالبـاً مـا يقومـون  بأعمـال تطوعيـة      ى  وتوصـلت إلـ    ، هــ  ١٤٣٢ - هـ   ١٤٣١

وتكليف عضو هيئة التـدريس     ،  مؤشرات واقع العمل التطوعي لديهم وجود دليل إرشادي       

 للمــشاركة باألعمــال التطوعيــة   خطــة وعمــل الطالــب  ،لهــم بممارســة العمــل التطــوعي  

 وكـان مـن مؤشـرات االتجـاه     ،و العمل التطوعي مرتفعـاً وكان اتجاه الطالب نح . المختلفة
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نه يـساهم فـي نمـو المجتمـع     أرؤية الطالب للعمل التطوعي    : المرتفع نحو العمل التطوعي   

 وشــــعورهم أن العمــــل التطــــوعي أمــــر دينــــي يــــشعر الفــــرد  ، وحــــل مــــشكالته،وتطــــوره

 . واالنتماء للوطن،باإلحساس الديني

واقع العمل التطوعي لدى متدربي الكليات : ي بعنوان وه) هـ ١٤٣٣الرومي ،( ـ دراسة ٨

وهــدفت إلــى التعــرف علــى واقــع مــشاركة متــدربي الكليــات     . التقنيــة ومقترحــات تفعيلــه 

واســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي، كمــا تــم اســتخدام   التقنيــة فــي العمــل التطــوعي،

ليات التقنية في العمل    االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت إلى  أن واقع مشاركة متدربي الك          

توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين اسـتجابات المتـدربين        ، وأنه ال )ضعيف جداً (التطوعي  

وأن  حــول واقــع مــشاركتهم فــي العمــل التطــوعي تعــود الخــتالف القــسم الملتحقــين بــه، 

أبــرز معوقــات المــشاركة فــي العمــل التطــوعي قلــة تــوافر البــرامج التدريبيــة فــي مجــاالت       

 .التطوعيالعمل 

 : الدراسات األجنبية: ثانياً
عـن فحـص  أولويـات نمـط الحيـاة      Noboru,Hayase,2000)  (نوبرو وهايسي ـ دراسة ١

) %٧٥(مــن اليابــانيين العمــل التطــوعي، ويرغــب ) %٦٦( حيــث يمــارس ،باليابــان و أمريكــا 

 ويمثـــل  مــع عــدم وجـــود خبــرات ســابقة،    ،مــنهم فــي المــشاركة بالمنظمـــات التطوعيــة    

ــان   الم  وتمثــل أنــشطة العطــاء والــشعور    بأمريكــا، %١٨، مقابــل %٥٧تطوعــون فــي الياب

، والمجتمع أسباباً أساسية للتطوع باليابان، بجانب تحقيق رضا الذات         بااللتزام تجاه اآلخر  

 ودور برامج خدمـة المجتمـع باليابـان         ، وتقديم الخدمات لآلخر   ،وتنمية مؤسسات المجتمع  

وليات ؤتاحــة الفرصــة إلدراك المــسإ و،العمــل التطــوعي فــيفــي تيــسير مــشاركة الــشباب 

 ، ونمو االتجاهات اإليجابية إلنجـاز خدمـة المجتمـع         ، وتعزيز اإلدراك نحو اآلخر    ،االجتماعية

 .ودعم التعلم خالل العمل،  وتقديم الفرصة لكل طالب إلدراك الذات وتقديرها
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مـدى مـشاركة   : بعنـوان  وهـي  ) Judy , Esmond , 2001( وجـودي  وند م ـ دراسـة إسـ   ٢

لتعـــرف علـــى إلـــى اوهـــدفت  . الطـــالب بـــالتعليم الجـــامعي باســـتراليا فـــي العمـــل التطـــوعي 

ــو العمـــل التطـــوعي  ــاتهم نحـ ــه،اتجاهـ ــنهج  ودوافـــع االهتمـــام ،، وطبيعتـ ــتخدمت المـ  واسـ

 وتوصـلت إلـى ظهـور اتجـاه إيجـابي نحـو األنـشطة التطوعيـة بـالمجتمع                 الوصفي المـسحي،  

 خبـــرة واهتمـــام بالعمـــل التطـــوعي  لهـــمالدراســـة أفـــراد  مـــن %٧٠ن  حيـــث إ،األســـترالي

 للقيمــة االقتــصادية واالجتماعيــة فــي   ووضــوح النــشاط التطــوعي،  ، منهــا ألســباب متعــددة 

للتــدريب واإلعــداد للعمــل فــي     ، وســتثمار الوقــت فــي خدمــة المجتمــع    ، واتنميــة المجتمــع 

 . المستقبل

دور بـرامج  : وهـي بعنـوان    ) Christina , Willar , 2001(  ـ دراسـة كرسـتيان وويلـر     ٣

ــل        ــشباب بالعمـ ــات الـ ــات واهتمامـ ــاء اتجاهـ ــي بنـ ــع فـ ــة المجتمـ ــال خدمـ ــي مجـ ــة فـ الجامعـ

ــاء اهتمامــات         . التطــوعي ــرامج الجامعــة لخدمــة المجتمــع فــي بن ــد دور ب ــى تحدي وهــدفت إل

الـــشباب الجـــامعي بالعمـــل التطـــوعي، مـــن خـــالل المـــشاركة فـــي برنـــامج أســـبوع خدمـــة  

 مثل حمالت الـسالم ، وحمايـة البيئـة ، وال للمخـدرات ،          ، أوبرنامج حمالت التطوع   ،عالمجتم

وال للتدخين ، أوبرنامج الخط الساخن لالتصال واالستفسار ، لتعزيز المشاركة في تقـديم              

 وتنمية المهارات المتعلقة بها ، وإتاحة الفـرص المتنوعـة لتلبيـة حاجـات حقيقيـة           ،الخدمة

فـــضل لـــسياق خدمـــة المجتمـــع فـــي إدراك الـــذات ، وإدراك اآلخـــرين  بـــالمجتمع، وإدراك أ

والمزايا االجتماعية للتطوع ، وتوصلت إلى أن برامج خدمة المجتمـع نمـوذج إلدراك أفـضل               

 .للذات ولآلخرين ، وقوة إيجابية لتنمية المجتمع ، وأسلوب للحياة

@      @      @ 
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 :  التعقيب على الدراسات السابقة
 : اق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  أوجه اتف

ـــ اتفــاق غالبيــة الدراســات الــسابقة مــع الدراســة الحاليــة بأهميــة العمــل التطــوعي           ١

 . وضرورة دراسته

اتفاق معظـم الدراسـات الـسابقة مـع الدراسـة الحاليـة فـي االهتمـام بالعمـل التطـوعي علـى                 ـ  ٢

 . سسات التعليم العالي وخاصة مؤ،مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية

الدراسـة  مـنهج   اسـتخدام   ـ اتفاق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في ٣

 .)م٢٠٠٦عارف ،(و ،)١٤٣٣الرومي،(، و)هـ١٤٢٥العامر،(واألداة، كدراسة 

 : أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
في الدراسة عينة  م الطالب، بيد أن  ـ  عينة الدراسة في معظم الدراسات السابقة ه ١

 .  بالجامعةووكالء الكليات والعمادات المساندة عمداءالحالية هم الدراسة 

 ـ  بعض الدراسات السابقة اختلفت مع الدراسـة الحاليـة فـي مـنهج الدراسـة، حيـث        ٢

 ودراســـة ،)هــــ١٤٣٠الـــسلطان،( كدراســـة اســـتخدمت بعـــض الدراســـات المـــنهج الوثـــائقي

 . المسحيالدراسة الحالية استخدمت المنهج الوصفي   ، لكن)ه،١٤٣٣العبيد،(

 : مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة 
 :وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية اآلتي

 . ـ إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية ١

ات الدراســات الــسابقة فــي  ـ دعــم وتعزيــز مــشلكة الدراســة الحاليــة بنتــائج وتوصــي    ٢

أهمية دراسة دور القيادات األكاديمية فـي تفعيـل العمـل التطـوعي بجامعـة اإلمـام محمـد                 

 . بن سعود اإلسالمية

ــ  ٣ ، وبخاصــة دراســة   واالســتفادة مــن إجــراءات الدراســة  ،بنــاء أداة الدراســة الحاليــة ـ

 ).هـ١٤٣٢العبيد،(
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 :ةمنهج الدراس: أوال

نظــراً لطبيعــة البحـــث الحــالي واألهــداف التـــي يــسعى لتحقيقهــا، ولمـــا كــان المـــنهج        

الوصفي هو تجميع منسق للحقائق بالبحث أو الدراسة في موضوع معين، ثـم تحليـل هـذه        

ــسحي       ــفي المـــ ــنهج الوصـــ ــث المـــ ــد الباحـــ ــد اعتمـــ ــفها، فقـــ ــائق ووصـــ أبوحطـــــب ، (الحقـــ

 ).٢٠٩:م،ص١٩٩١صادق،

 :مجتمع الدراسة:ثانياً 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية        القيادات الجامعية  الدراسة جميع لت  شم

ــامعي   ــام الجـ ــددهم  ١٤٣٥/١٤٣٦للعـ ــالغ عـ ـــ، والبـ ــيالً ) ١١٤(هـ ــداً ووكـ ــات  (عميـ إدارة الدراسـ

ــ ١٤٣٦والمعلومــات،   ) ١٧(عميــداً ووكــيالً، وتــم اســتبعاد     ) ٨٨(، حيــث اســتجاب مــنهم    )هـ

 . لصفة المطلوبةاستبانة؛ لعدم اكتمال البيانات با

 : وصف أفراد الدراسة : ثالثاً 
  اشــتملت الدراســة علــى عــدد مــن الخــصائص الشخــصية والوظيفيــة ألفــراد الدراســة،  

والمتمثلـــة فـــي الرتبـــة العلميـــة، والخبـــرة الوظيفيـــة، والـــدورات التدريبيـــة، وفـــي ضـــوء هـــذه   

 : المتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد الدراسة على النحو اآلتي

 )١(ول جد

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الرتبة العلمية    
 النسبة المئوية العدد الرتبة العلمية
 %٢٫٨٢ ٢ أستاذ

 %٥٢٫١١ ٣٧ أستاذ مشارك
 %٤٥٫٠٧ ٣٢ أستاذ مساعد
 %١٠٠ ٧١ اإلجمالي
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مـن القيـادات األكاديميـة بجامعـة         مـن الجـدول الـسابق أن أكثـر أفـراد الدراسـة            اتضح  

 بنـــسبة ،)أســـتاذ مـــشارك(د بـــن ســـعود اإلســـالمية مـــن ذوي الرتبـــة العلميـــة اإلمـــام محمـــ

بنــــسبة ) أســــتاذ مــــساعد(مــــن ذوي الرتبــــة العلميــــة  ، ثــــم يــــأتي أفــــراد الدراســــة)%٥٢٫١١(

 ).%٢٫٨٢(بنسبة ) أستاذ(ذوي الرتبة العلمية  من ، وأخيراً أفراد الدراسة)%٤٥٫٠٧(

 )٢(جدول 

  الخبرة الوظيفيةتوزيع أفراد الدراسة وفق متغير    
 النسبة المئوية العدد الخبرة الوظيفية

 %١٢٫٧ ٩  سنوات٥أقل من 
 %٥٧٫٧ ٤١  سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من 

 %٢٩٫٦ ٢١  سنوات فأكثر١٠من 
 %١٠٠ ٧١ اإلجمالي

مـن القيـادات األكاديميـة بجامعـة          مـن الجـدول الـسابق أن أكثـر أفـراد الدراسـة             اتضح

 وذلـك   ،) سـنوات  ١٠ سنوات إلى أقل من      ٥من  (عود اإلسالمية خبرتهم    اإلمام محمد بن س   

، )%٢٩٫٦( وذلك بنـسبة    ،) سنوات فأكثر  ١٠من  (، ثم يليهم من خبرتهم      )%٥٧٫٧(بنسبة  

 ).%١٢٫٧(بنسبة )  سنوات٥أقل من (الذين خبرتهم  وأخيرًا يأتي أفراد الدراسة

 )٣(جدول 

 ت التدريبية توزيع أفراد الدراسة وفق متغير عدد الدورا
عدد الدورات التدريبية في اإلشراف على األعمال 

 النسبة المئوية العدد التطوعية

 %٤٣٫٦٦ ٣١ بدون دورات
 %٣٢٫٣٩ ٢٣ دورة واحدة
 %٩٫٨٦ ٧ دورتان

 %١٤٫٠٨ ١٠ ثالث دورات فأكثر
 %١٠٠ ٧١ اإلجمالي

ديمية لم يحـصلوا    من القيادات األكا    من الجدول السابق أن أكثر أفراد الدراسة       اتضح

، ثـم يلـيهم   )%٤٣٫٦٦(بنـسبة  ،  على دورات تدريبيـة فـي اإلشـراف علـى األعمـال التطوعيـة             
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 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

الــذين  ، ثــم يــأتي أفــراد الدراســة  )%٣٢٫٣٩(مــن حــصلوا علــى دورة تدريبيــة واحــدة بنــسبة    

الــذين حــصلوا  ، وأخيــراً أفــراد الدراســة)%١٤٫٠٨(حــصلوا علــى ثــالث دورات فــأكثر بنــسبة  

، مما يؤكد أهميـة إقامـة الجامعـة لـدورات تدريبيـة فـي               )%٩٫٨٦(بنسبة مئوية   ن  يعلى دورت 

ــى العمــل التطــوعي، وذلــك مــن خــالل مــدربين متخصــصين          ــات اإلشــراف عل أســلوب وآلي

 . ومهتمين بالعمل التطوعي

 :   الدراسةاةأد: رابعاً
 رأى الباحث         بناء على طبيعة البيانات التي تم جمعها، والمنهج المتبع في الدراسة،          

أن األداة األكثر تحقيقاً ألهداف الدراسـة هـي االسـتبانة، وتـم تـصميم االسـتبانة مـن خـالل                   

الرجـــوع لإلطـــار النظـــري، والبحـــوث والدراســـات الـــسابقة، والكتـــب العلميـــة ذات العالقـــة 

  :كما يلي ، محاورةوتحتوي االستبانة على ثالثبموضوع الدراسة، 

يـــادات األكاديميـــة بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود       واقـــع دور الق: المحـــور األول

 .  عبارة) ١٥( وتكون هذا المحور من ،اإلسالمية في تفعيل العمل التطوعي

المعوقات التي تحد من تفعيل دور القيادات األكاديمية بجامعة اإلمـام           : المحور الثاني 

 .بارةع) ١٢(ون هذا المحور من تك و،محمد بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي

المقترحات التي تـسهم فـي تفعيـل دور القيـادات األكاديميـة بجامعـة               : المحور الثالث 

 .عبارة) ١٦( وتكون هذا المحور من ،اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي

ــارات االســتبانة بإحــدى االســتجابات الخمــس التاليــة     نوتمــت اإلجابــة عــ   :  جميــع عب

، وتأخـذ االسـتجابات    )، غيـر موافـق، غيـر موافـق بـشدة          دغيـر متأكـ   موافق بشدة، موافق،    (

وقـــام الباحـــث بعـــرض الـــصورة . علـــى الترتيـــب) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(الخمـــس الـــسابقة الـــدرجات 

األوليـة لالســتبانة علـى مجموعــة مـن المحكمــين المتخصـصين فــي مجـال اإلدارة التربويــة،      

ــارة         ــى مــدى وضــوح وشــمولية ودقــة كــل عب ــاهج البحــث، للحكــم عل ومــدى انتمائهــا   ،ومن



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٣٨٧

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

ــذي تقيــسه   ــه، وقــدموا بعــض اآلراء والتعــديالت التــي اســتفاد منهــا      ،للمحــور ال  أو تنتمــي إلي

 وبعــد ذلــك تــم تطبيــق االســتبانة علــى أفــراد   ،الباحــث فــي تعــديل صــياغة بعــض العبــارات  

 .الدراسة

 : خامساً ـ صدق أداة الدراسة 
 : Internal consistently Validity)االتساق الداخلي(الصدق الداخلي 

لحساب صـدق االتـساق الـداخلي لالسـتبانة تـم حـساب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين             

 وبين الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وأيضاً تم حساب معامل           ،الدرجة لكل عبارة  

 وإجمــالي االســتبانة، وتــم ،االرتبــاط بــين الدرجــة الكليــة لكــل محــور مــن محــاور االســتبانة  

 :والجداول التالية توضح ذلك) SPSS(ج استخدام برنام

 )٤(جدول 

واقـع دور القيـادات     : معامالت ارتباط بيرسـون لكـل عبـارة مـن عبـارات المحـور األول              

 .األكاديمية في تفعيل العمل التطوعي

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
لدرجة الكلية با

 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٩ @٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ١@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٠ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٢@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١١ @@٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٣@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٢ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٤@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ١٣ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٥@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٤ @@٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٦@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٥ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٧@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٨@@    

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 
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 )٥(جدول 

ــاني      ــارات المحــور الث ــارة مــن عب المعوقــات التــي  : معــامالت ارتبــاط بيرســون لكــل عب

 .تحول دون تفعيل القيادات األكاديمية للعمل التطوعي

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمحور

توى الداللة مس
 اإلحصائية

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٧ @@٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٨ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٩ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٣@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٠ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٤@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١١ @@٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٥@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٢ @@٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٦@@ 

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 

 )٦(جدول 

المقترحــات التــي : معــامالت ارتبــاط بيرســون لكــل عبــارة مــن عبــارات المحــور الثالــث

 .تسهم في تفعيل دور القيادات األكاديمية للعمل التطوعي

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 ورللمح

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

 للمحور

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٩ @@٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٠ @@٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١١ @@٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٣@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٢ @@٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٤@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٣ @@٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٥@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٤ @@٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٦@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٥ @@٠٫٠٠٧ ٠٫٣٢ ٧@@ 
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٦ @@٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٨@@ 

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 
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 )٧(جدول 

معــامالت ارتبــاط بيرســون لكــل محــور مــن محــوري االســتبانة وبــين الدرجــة الكليــة      

 .)٤٠= ن( لالستبانة 

االرتباط بالدرجة معامل  المحور
 الكلية للمحور

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

واقع دور القيادات األكاديمية بجامعة : المحور األول
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تفعيل العمل 

 .التطوعي
٠٫٠٠ ٠٫٨٧@@ 

المعوقات التي تحول دون تفعيل القيادات : المحور الثاني
بن سعود اإلسالمية األكاديمية بجامعة اإلمام محمد 
 .للعمل التطوعي

٠٫٠١١ ٠٫٣٠@ 

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور : المحور الثالث
القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .اإلسالمية للعمل التطوعي
٠٫٠٠ ٠٫٥١@@ 

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 

تباط بيرسون في الجداول األربعة السابقة يتبـين ارتبـاط جميـع           من خالل معامالت ار   

فـي  ) ١( عـدا العبـارة رقـم    ،)٠٫٠١( ومعظمهـا عنـد مـستوى داللـة         ،العبارات بالمحور التابعة لـه    

، كما تبين ارتباط كل محـور مـن محـاور    )٠٫٠٥( فكان مستوى الداللة عندها   ،المحور األول 

 وأن معظم هذه االرتباطات أيـضًا عاليـة عنـد مـستوى             ،االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة   

ــة إحــصائية   ــاني  ،)٠٫٠١(دالل ــد     ، عــدا المحــور الث ــة عن  فكــان مــستوى ارتباطــه بالدرجــة الكلي

 ويؤكــد قــوة االرتبــاط الــداخلي  ،، ممــا يــدل علــى ارتفــاع االتــساق الــداخلي لالســتبانة  )٠٫٠٥(

لية من الصدق، وأنها صـالحة لقيـاس        أن أداة الدراسة تتسم بدرجة عا     و ،لعبارات االستبانة 

 .ضعت لقياسهما وُ

  :ثبات االستبانة :سادساً 
 Cronbach's(تــم حــساب ثبــات االســتبانة، وذلــك باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ   

Alpha(كما هو موضح في الجدول التالي ،: 
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بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
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 )٨(جدول 

  . حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ           

عدد  حورالم
 العبارات

معامل ثبات ألفا 
 كرونباخ

واقع دور القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام : المحور األول
 ٠٫٩٣ ١٥ .محمد بن سعود اإلسالمية في تفعيل العمل التطوعي

المعوقات التي تحول دون تفعيل القيادات : المحور الثاني
للعمل األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 .التطوعي
٠٫٧٧ ١٢ 

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات : المحور الثالث
األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للعمل 

 .التطوعي
٠٫٩٢ ١٦ 

 ٠٫٨٩ ٤٣ الدرجة الكلية لالستبانة

 ، من الجدول الـسابق ارتفـاع معـامالت ثبـات كـل مـن عبـارات محـاور االسـتبانة           اتضح

 مما يدل علـى ارتفـاع       ،)٠٫٩٣ – ٠٫٧٧( حيث انحصرت بين     ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ   

 حيـث  ،ثبات معظم محاور االستبانة، كـذلك تبـين ارتفـاع معامـل ثبـات إجمـالي االسـتبانة         

  . عاموجه، مما يدل على ارتفاع ثبات االستبانة ب)٠٫٨٩(بلغ 

 : األساليب اإلحصائية:سابعاً
 .الدراسةسب المئوية لوصف خصائص أفراد التكرارات والن −

 وذلـك لمعرفـة مـدى ارتفـاع أو انخفـاض اسـتجابات              ،" Mean" المتوسط الحـسابي   −

 .أفراد الدراسة حول عبارات محاور االستبانة

للتعــــرف علــــى مــــدى انحــــراف    ؛  "Standard Deviation" االنحــــراف المعيــــاري  −

 .استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات محاور االستبانة

 .لقياس صدق االستبانة" بيرسون"معامل ارتباط  −

 .لقياس ثبات االستبانة" ألفا كرونباخ"معامل ثبات  −
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 (Independent Samples T. Test)للمجموعـات المـستقلة   ) ت(اسـتخدام اختبـار    −

حول أي محور من محـاور   ين متوسطات استجابات أفراد الدراسة    إليجاد الفروق ب  

 . ترجع الختالف متغير الوظيفة،االستبانة

حـول أي    لدراسة الفروق في آراء أفراد الدراسة     ) ANOVA(تحليل التباين األحادي     −

 الـدورات  -الخبـرة  ( ترجع الختالف كل من المتغيـرين   ،محور من محاور االستبانة   

 ).التدريبية

 .لدراسة الفروق البعدية)  Scheffe(ر شيفيه اختبا −

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 :الدارسة ومناقشتها كما يلينتائج يعرض الباحث في هذا الفصل 

مــا واقــع دور القيــادات األكاديميــة بجامعــة اإلمــام  :  والــذي نــصهالــسؤال األولإجابــة 

 محمد بن سعود اإلسالمية في تفعيل العمل التطوعي؟

 والمتوســـطات ، والنـــسب المئويـــة،تـــم حـــساب التكـــرارات ،  الـــسؤالنابـــة عـــولإلج

 والترتيــب للمتوســط الحــسابي لعبــارات المحــور األول  ، واالنحرافــات المعياريــة،الحــسابية

 : الجدول اآلتيكما هو موضح في
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بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

 ) ٩(جدول 
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 ١٣ ٤٤ ٥ ٤ ٥ت

١ 

أشرف على األعمال 
التطوعية داخل 

الجامعة وعبر 
جمعيات 

ومؤسسات 
 .المجتمع

%١٨٫٣١ ٦١٫٩٧ ٧٫٠٤ ٥٫٦٣ ٧٫٠٤ 
١٤ ١٫٠٤ ٢٫٢١ 

 ٢٤ ٢٧ ٧ ٣ ١٠ت

٢ 

توجد إدارة داخل 
)  العمادة-الكلية (

عنى بالعمل تُ
 .التطوعي

%٣٣٫٨ ٣٨٫٠٣ ٩٫٨٦ ٤٫٢٣ ١٤٫١ 
١٣ ١٫٣٥ ٢٫٢٧ 

 ٨ ٥٠ ٢ ٣ ٨ت

٣ 

أسهم من خالل 
)  العمادة-الكلية (

في التواصل مع 
الجهات التي تُعنى 
 .بالعمل التطوعي

%١١٫٢٧ ٧٠٫٤٢ ٢٫٨٢ ٤٫٢٣ ١١٫٣ 

١٢ ١٫١١ ٢٫٣٤ 

 ٢٠ ٣٥ ٥ ٥ ٦ت

٤ 

أقدم من خالل 
)  العمادة-الكلية (

دورات تدريبية 
لالهتمام بالعمل 

 .التطوعي
%٢٨٫١٧ ٤٩٫٣ ٧٫٠٤ ٧٫٠٤ ٨٫٤٥ 

١٥ ١٫١٨ ٢٫١٨ 

 ٧ ٤١ ٨ ٥ ١٠ت

٥ 

 -الكلية (تفعل 
بعض ) العمادة 

األعمال في العمل 
 ٩٫٨٦ ٥٧٫٧٥ ١١٫٢٧ ٧٫٠٤ ١٤٫١% .التطوعي

٧ ١٫٢ ٢٫٥٨ 

 ٥ ٤٣ ٤ ٥ ١٤ت

٦ 
أملك خبرة إشرافية 

في مجال العمل 
 ٧٫٠٤ ٦٠٫٥٦ ٥٫٦٣ ٧٫٠٤ ١٩٫٧% .التطوعي

٣ ١٫٣ ٢٫٧٢ 

 ٢٠ ٢٨ ٢ ٦ ١٥ت

٧ 

أكلف أعضاء هيئة 
التدريس بحث 

الطالب على 
ممارسة العمل 
 .التطوعي

%٢٨٫١٧ ٣٩٫٤٤ ٢٫٨٢ ٨٫٤٥ ٢١٫١ 
٨ ١٫٥١ ٢٫٥٥ 

 ١٣ ٣٩ ٤ ٦ ٩ت

٨ 

أعمل من خالل 
)  العمادة-الكلية (

خطة لتنظيم 
المشاركات في 

%١٨٫٣١ ٥٤٫٩٣ ٥٫٦٣ ٨٫٤٥ ١٢٫٧ 
١١ ١٫٢٥ ٢٫٤٢ 
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األعمال التطوعية 
 .المختلفة

 ٢٠ ٢٦ ٨ ٢ ١٥ت

٩ 

أقدم من خالل 
)  العمادة-الكلية (

 لألعمال اً إرشاديدليالً
 ٢٨٫١٧ ٣٦٫٦٢ ١١٫٢٧ ٢٫٨٢ ٢١٫١% .التطوعية

٩ ١٫٤٧ ٢٫٥٢ 

١ ١١ ٣٦ ٣ ٧ ١٤ت
٠ 

أتابع األعمال 
واألحداث الخاصة 
 ١٥٫٤٩ ٥٠٫٧ ٤٫٢٣ ٩٫٨٦ ١٩٫٧% .بالعمل التطوعي

٦ ١٫٣٩ ٢٫٦٨ 

 ١٤ ٣٥ ٥ ٨ ٩ت

١١ 

أشارك من خالل 
)  العمادة-الكلية (

في المؤتمرات 
والملتقيات التي تُعنى 
 .باألعمال التطوعية

%١٩٫٧٢ ٤٩٫٣ ٧٫٠٤ ١١٫٢٧ ١٢٫٧ 

١٠ ١٫٢٩ ٢٫٤٨ 

١ ٤ ٤٣ ٥ ٨ ١١ت
٢ 

 من اًأخصص جزء
وقتي لإلشراف على 
 ٥٫٦٣ ٦٠٫٥٦ ٧٫٠٤ ١١٫٢٧ ١٥٫٥% .األعمال التطوعية

٤ ١٫٢٢ ٢٫٧ 

 ٤ ٤١ ٤ ٩ ١٣ت

١
٣ 

أشارك في 
المناقشات 

والحوارات التي 
تهتم بالعمل 
 .التطوعي

%٥٫٦٣ ٥٧٫٧٥ ٥٫٦٣ ١٢٫٦٨ ١٨٫٣ 
١ ١٫٢٨ ٢٫٨ 

 ١٣ ٣٢ ٤ ٧ ١٥ت

١
٤ 

أقدم من خالل 
)   العمادة-الكلية (

المسابقات في 
مجال العمل 
 .التطوعي

%١٨٫٣١ ٤٥٫٠٧ ٥٫٦٣ ٩٫٨٦ ٢١٫١ 
٤ ١٫٤٤ ٢٫٧ 

 ٨ ٣٥ ٨ ٥ ١٥ت

١
٥ 

أقيم من خالل 
)  العمادة-الكلية (

شراكات مع 
الجهات  المعنية 

لتفعيل العمل 
 .التطوعي

%١١٫٢٧ ٤٩٫٣ ١١٫٢٧ ٧٫٠٤ ٢١٫١ 

٢ ١٫٣٥ ٢٫٧٧ 

  ١٫٢٩ ٢٫٥٣ المتوسط العام



 

 
٣٩٤

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

ــ   اســـتجابات  أن معظـــم الـــسابق مـــن الجـــدول  اتـــضح ادات أفـــراد الدراســـة مـــن القيـ

األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية غيـر مـوافقين علـى واقـع أدوارهـم                     

 مـن   ٢٫٥٣(ومتوسـط هـذا المحـور يقـع بـين            ، عـام  وجـه وذلـك ب  ،  في تفعيل العمل التطوعي   

ــا )٥٫٠ وهـــي متوســـطات تقابـــل  ، )٢٫٨٠ – ٢٫١٨(تراوحـــت متوســـطات العبـــارات بـــين   ، بينمـ

، وأجاب بعض أفراد الدراسة عن سـت عبـارات   ) غير موافق  غير متأكد، (درجتي الموافقة   

أبــرز هــذه   و،)٢٫٨٠ – ٢٫٦٨(بــين متوســط العبــارات الــست   وانحــصر ، بدرجــة غيــر متأكــد  

ــارات  ــي     العب ــاً حــسب المتوســط الحــسابي كمــا يل ــة تنازلي أشــارك فــي المناقــشات   : مرتب

شـراكات مـع   ) لعمـادة  ا-الكليـة  (قيم من خـالل   ـ أ والحوارات التي تهتم بالعمل التطوعي

أملـــك خبـــرة إشـــرافية فـــي مجـــال العمـــل   ـ     الجهـــات  المعنيـــة لتفعيـــل العمـــل التطـــوعي

ــابوا بدرجــــة بيــــد أن معظــــم أفــــراد الدراســــة  . التطــــوعي  علــــى تــــسع) غيــــر موافــــق (أجــ

تنازليـاً   عبـارات الوتم ترتيب أبـرز     ,) ٢٫٥٨ – ٢٫١٨(انحصر متوسطها الحسابي بين     وارات،بع

ـ بعـض األعمـال فـي العمـل التطـوعي       الكلية أو العمادة تفعل (ابيحسب المتوسط الحس

أقدم من خـالل  ـ أكلف أعضاء هيئة التدريس بحث الطالب على ممارسة العمل التطوعي  

في الكلية أو العمادة أشارك من خالل ـ  لألعمال التطوعية  اً إرشاديدليالًالكلية أو العمادة 

الكليـة أو العمـادة   أعمـل مـن خـالل    ـ عمـال التطوعيـة     المؤتمرات والملتقيات التي تُعنى باأل

ويعـزو الباحـث هـذه النتيجـة       . خطة لتنظيم المشاركات فـي األعمـال التطوعيـة المختلفـة          

إلــى انــشغال القيــادات األكاديميــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية باألعمــال     

ف علــى األعمــال التطوعيــة اإلداريــة والفنيــة، واألبحــاث والدراســات، وضــيق الوقــت لإلشــرا  

 ).م٢٠٠٢عارف،(، ودراسة ) هـ١٤٣٠السلطان،(وتفعيلها، وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

 وهــو مقــدار تــشتت اســتجابات أفــراد ،ومــن خــالل النظــر إلــى قــيم االنحــراف المعيــاري

 عن المتوسط الحسابي لكل عبارة، فكلمـا زاد االنحـراف المعيـاري يزيـد تـشتت                 الدراسة
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موافــق بــشدة، موافــق، غيــر متأكــد، غيــر  ( الخمــسة ختيــاراتاال حــول الدراســةاد آراء أفــر

 أن معظـم قـيم االنحـراف المعيـاري          يتبـين في الجدول الـسابق     ) موافق، غير موافق بشدة   

لعبارات محور واقع دور القيادات األكاديميـة بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                   

 وكــان أقــل انحــراف معيــاري للعبــارة ،)١٫٥١، ١٫٠٤(فــي تفعيــل العمــل التطــوعي تنحــصر بــين 

 ،)أشــرف علــى األعمــال التطوعيــة داخــل الجامعــة وعبــر جمعيــات ومؤســسات المجتمــع(

 حولهــا، وكانــت أكبــر الدراســةممــا يــدل علــى أنهــا أكثــر العبــارات التــي تقاربــت آراء أفــراد  

لطـــالب علـــى أكلـــف أعـــضاء هيئـــة التـــدريس بحـــث ا (قيمـــة لالنحـــراف المعيـــاري للعبـــارة  

 الدراسـة  مما يدل علـى أنهـا أكثـر عبـارة اختلفـت حولهـا أفـراد                  ،)ممارسة العمل التطوعي  

 .من القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مــا المعوقــات التــي تحــد مــن تفعيــل دور القيــادات  :  والــذي نــصهالــسؤال الثــانيإجابــة 

 سعود اإلسالمية للعمل التطوعي؟األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن 

 وللتعــرف علــى المعوقــات التــي تحــد مــن تفعيــل دور القيــادات   ، الــسؤالنولإلجابــة عــ

 والمتوســطات ، والنــسب المئويــة ، تــم حــساب التكــرارات  ،األكاديميــة للعمــل التطــوعي  

:  والترتيـب للمتوسـط الحـسابي لعبـارات المحـور الثـاني        ، واالنحرافات المعياريـة   ،الحسابية

لمعوقات التي تحد مـن تفعيـل دور القيـادات األكاديميـة للعمـل التطـوعي كمـا هـو موضـح             ا

 : الجدول اآلتيفي
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بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

 )١٠(جدول 
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 ١ ٥ ٣ ٤٧ ١٥ت
١ 

عدم وضوح ماهية 
 ١٫٤١ ٧٫٠٤ ٤٫٢٣ ٦٦٫٢ ٢١٫١٣% .العمل التطوعي

١٢ ٠٫٨٢ ٣٫٩٩ 

 ١ ٠ ٥ ٤٣ ٢٢ت

٢ 

قلة المواد المطبوعة 
وغير المطبوعة التي 

عنى بالعمل تُ
 .التطوعي

%١٫٤١ ٠ ٧٫٠٤ ٦٠٫٥٦ ٣٠٫٩٩ 
٨ ٠٫٦٩ ٤٫٢ 

 ٠ ١ ١ ٤٥ ٢٤ت

٣ 

قلة القنوات التي 
عنى بالعمل تُ

التطوعي داخل 
 ٠ ١٫٤١ ١٫٤١ ٦٣٫٣٨ ٣٣٫٨% .الجامعة

٤ ٠٫٥٧ ٤٫٣ 

 ٠ ١ ٢ ٢٧ ٤١ت
٤ 

قلة البرامج 
التوجيهية نحو 
 ٠ ١٫٤١ ٢٫٨٢ ٣٨٫٠٣ ٥٧٫٧٥% .األعمال التطوعية

١ ٠٫٦٣ ٤٫٥٢ 

 ٠ ١ ٠ ٤٧ ٢٣ت

٥ 

عدم توفير دليل 
إرشادي لألعمال 

التطوعية في 
 ٠ ١٫٤١ ٠ ٦٦٫٢ ٣٢٫٣٩% .الجامعة

٤ ٠٫٥٥ ٤٫٣ 

 ٠ ١ ٠ ٣٩ ٣١ت

٦ 

ضعف الوسائل 
مية وعدم اإلعال

تسليطها الضوء 
على العمل 
 .التطوعي

%٠ ١٫٤١ ٠ ٥٤٫٩٣ ٤٣٫٦٦ 
٢ ٠٫٥٨ ٤٫٤١ 

 ١ ٣ ٥ ٤٥ ١٧ت
٧ 

عدم االهتمام 
بالعمل التطوعي 
 ١٫٤١ ٤٫٢٣ ٧٫٠٤ ٦٣٫٣٨ ٢٣٫٩٤% .داخل الجامعة

١٠ ٠٫٧٨ ٤٫٠٤ 

 ٠ ٠ ١ ٥٠ ٢٠ت

٨ 

ضعف الجانب 
التوعوي بأهمية 

وفضل العمل 
 .التطوعي

%٠ ٠ ١٫٤١ ٧٠٫٤٢ ٢٨٫١٧ 
٦ ٠٫٤٨ ٤٫٢٧ 

 ٢ ١ ٣ ٣٧ ٢٨ت

٩ 

ضعف الحوافز 
المادية والمعنوية 

للمشاركة في 
 ٢٫٨٢ ١٫٤١ ٤٫٢٣ ٥٢٫١١ ٣٩٫٤٤% .األعمال التطوعية

٧ ٠٫٨٤ ٤٫٢٤ 

 ٣ ٠٫٥٨ ٤٫٣٤ ٠ ٠ ٤ ٣٩ ٢٨تعدم وجود آليات  ١٠
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وأنظمة للعمل 
 ٠ ٠ ٥٫٦٣ ٥٤٫٩٣ ٣٩٫٤٤% .التطوعي

 ١ ٦ ٧ ٢٧ ٣٠ت
١١ 

عدم قناعة البعض 
بأهمية األعمال 
 ١٫٤١ ٨٫٤٥ ٩٫٨٦ ٣٨٫٠٣ ٤٢٫٢٥% .التطوعية

٩ ٠٫٩٩ ٤٫١١ 

 ٣ ٢ ٤ ٤٣ ١٩ت
١٢ 

كثرة األعباء 
 ٤٫٢٣ ٢٫٨٢ ٥٫٦٣ ٦٠٫٥٦ ٢٦٫٧٦% .األكاديمية واإلدارية

١١ ٠٫٩١ ٤٫٠٣ 

  ٠٫٧٠ ٤٫٢٣ المتوسط العام

مــن القيــادات األكاديميــة بجامعــة  أفــراد الدراســةغالبيــة  أنمــن الجــدول أعــاله  اتــضح

اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية يوافقـون علـى المعوقـات التـي تحـد مـن تفعيـل دورهـم                   

) ٥٫٠ مـن  ٤٫٢٣( والمتوسط الحسابي لهذا المحـور   ،)موافق بشدة (للعمل التطوعي بدرجة    

عبـارات  أبـرز ال  وفيمـا يلـي     ،  درجـة ) ٤٫٥٢ – ٣٫٩٩(ن   بـي  عبـارات المحـور    متوسطاتتراوح  ، وت 

قلـة البـرامج التوجيهيـة نحـو        ( مرتبـة تنازليـاً حـسب المتوسـط الحـسابي            الثاني   محورفي ال 

ضـــعف الوســـائل اإلعالميـــة وعـــدم تـــسليطها الـــضوء علـــى العمـــل     ـ     األعمـــال التطوعيـــة

عنــى بالعمــل التــي تُقلــة القنــوات  ـ   عــدم وجــود آليــات وأنظمــة للعمــل التطــوعي  ـ   التطــوعي

ضـعف  ـ  عدم توفير دليل إرشادي لألعمال التطوعية في الجامعةـ ـ  التطوعي داخل الجامعة  

ضـــعف الحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة  ـ    الجانـــب التوعـــوي بأهميـــة وفـــضل العمـــل التطـــوعي

، ) هــ   ١٤٣٣الرومي،  (وتتفق بعض هذه النتائج مع دراسة       . للمشاركة في األعمال التطوعية   

بــأن مفهــوم ثقافــة التطــوع يعــاني مــن ازدواجيــة معرفيــة، وعــدم ) ه١٤٢٥العــامر، (ودراســة

قــدرة خطــاب ثقافــة التطــوع علــى التجديــد والتجــاوب مــع متغيــرات الواقــع، وقلــة البــرامج     

ــائج مــــع دراســــة       ــا تتفــــق بعــــض هــــذه النتــ التدريبيــــة فــــي مجــــال العمــــل التطــــوعي، كمــ
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بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

كمـن فـي عـدم تـوافر مراكـز التعريـف            بأن معوقات العمـل التطـوعي ت      ) هـ١٤٣٠السلطان،(

 .بالعمل التطوعي في الجامعات، وعدم اإلعالن عن برامج العمل التطوعي

 أن معظـــم قـــيم يتبـــينالنظر إلـــى قـــيم االنحـــراف المعيـــاري فـــي الجـــدول الـــسابق  بـــو

االنحراف المعياري لعبارات محور المعوقات التي تحد من تفعيل دور القيادات األكاديميـة         

ضــعف (للعبــارة كــان  وأقــل انحــراف معيــاري  ،)٠٫٩٩، ٠٫٤٨(طــوعي تنحــصر بــين  للعمــل الت

التقـاءً   مما يدل علـى أنهـا أكثـر العبـارات            ،)الجانب التوعوي بأهمية وفضل العمل التطوعي     

عدم قناعة ( للعبارة   كانت حولها، وأكبر قيمة لالنحراف المعياري      آراء أفراد الدراسة   بين

آراء  ممــا يــدل علــى أنهــا أكثــر عبــارة اختلفــت حولهــا  ،)عيــةالــبعض بأهميــة األعمــال التطو

 .أفراد الدراسة

ما المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيـادات   :  والذي نصه  السؤال الثالث إجابة  

 األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي ؟

ــ  والمتوســـطات ،ئويـــة والنـــسب الم،تـــم حـــساب التكـــرارات ،  الـــسؤالنولإلجابـــة عـ

:  والترتيب للمتوسـط الحـسابي لعبـارات المحـور الثالـث           ، واالنحرافات المعيارية  ،الحسابية

المقترحــات التــي تــسهم فــي تفعيــل دور القيــادات األكاديميــة للعمــل التطــوعي كمــا هــو      

 :ي الجدول اآلتيموضح ف
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 ٠ ٠ ٠ ٣٧ ٣٤ت

١ 
إيجاد مواد مطبوعة 

عنى وغير مطبوعة تُ
 ٠ ٠ ٠ ٥٢٫١١ ٤٧٫٨٩%     .بالعمل التطوعي

٨ ٠٫٥ ٤٫٤٨ 

 ٠ ٠ ٠ ٣٦ ٣٥ت

٢ 

المبادرة في تقديم 
الندوات (

والمؤتمرات وورش 
العمل والدورات 

في مجال ) تدريبيةال
     . التطوعيالعمل

%٠ ٠ ٠ ٥٠٫٧ ٤٩٫٣ 
٥ ٠٫٥ ٤٫٤٩ 

 ٠ ٠ ٠ ٣٦ ٣٥ت
٣ 

تفعيل المسابقات 
الثقافية واألنشطة 

عنى بالعمل التي تُ
 ٠ ٠ ٠ ٥٠٫٧ ٤٩٫٣%      .التطوعي

٥ ٠٫٥ ٤٫٤٩ 

 ٠ ٠ ٣ ٣٤ ٣٤ت
٤ 

إنشاء مجلة دورية 
عنى باألعمال تُ

 ٠ ٠ ٤٫٢٣ ٤٧٫٨٩ ٤٧٫٨٩% .التطوعية
١٢ ٠٫٥٨ ٤٫٤٤ 

 ٠ ١ ٠ ٣٣ ٣٧ت
٥ 

إنشاء وحدات على 
مستوى الكليات 
والعمادات تُعنى 
 ٠ ١٫٤١ ٠ ٤٦٫٤٨ ٥٢٫١١%      .بالعمل التطوعي

٥ ٠٫٥٨ ٤٫٤٩ 

 ٠ ٠ ٠ ٣٤ ٣٧ت

٦ 

حث الباحثين من 
أعضاء هيئة 

التدريس وطالب 
الدراسات العليا على 
دراسة المشكالت 
والنماذج المتميزة 

ال في األعم
 . التطوعية

%٠ ٠ ٠ ٤٧٫٨٩ ٥٢٫١١ 
٤ ٠٫٥ ٤٫٥٢ 

 ٠ ٠ ٠ ١٩ ٥٢ت

٧ 

تشجيع الزيارات 
للمؤسسات 

والمراكز 
المتخصصة بالعمل 

     .التطوعي
%٠ ٠ ٠ ٢٦٫٧٦ ٧٣٫٢٤ 

١ ٠٫٤٥ ٤٫٧٣ 
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 ٠ ٠ ٠ ٣٠ ٤١ت

٨ 

فتح قنوات اتصال 
وعقد شراكات بين 

المؤسسات 
عنى والمراكز التي تُ

لتطوعية باألعمال ا
 .مع الجامعة

%
٥٧٫٧
٥ 

٠ ٠ ٠ ٤٢٫٢٥ 
٢ ٠٫٥ ٤٫٥٨ 

 ٠ ٣ ١ ٣٠ ٣٧ت

٩ 

إشراك الجميع في 
األعمال التطوعية 

من خالل 
المحاضرات 
     .والندوات

%٠ ٤٫٢٣ ١٫٤١ ٤٢٫٢٥ ٥٢٫١١ 
١٣ ٠٫٧٣ ٤٫٤٢ 

 ٠ ٠ ٠ ٣٣ ٣٨ت
١٠ 

 التواصل مع اإلعالم 
المرئي والمقروء 

للتشجيع على 
   .ل التطوعيةاألعما

%٠ ٠ ٠ ٤٦٫٤٨ ٥٣٫٥٢ 
٣ ٠٫٥ ٤٫٥٤ 

 ٠ ٠ ١ ٣٧ ٣٣ت
١١ 

تفعيل المنتديات 
لكترونية اإل

عنى واإلعالمية التي تُ
 ٠ ٠ ١٫٤١ ٥٢٫١١ ٤٦٫٤٨%   .باألعمال التطوعية

١٠ ٠٫٥٣ ٤٫٤٥ 

 ٠ ٠ ٣ ٣٩ ٢٩ت
١٢ 

توفير دبلومات 
عنى مهنية تُ

 ٠ ٠ ٤٫٢٣ ٥٤٫٩٣ ٤٠٫٨٥%     .باألعمال التطوعية
١٤ ٠٫٥٧ ٤٫٣٧ 

١ ٠ ٠ ٠ ٤٦ ٢٥ت
٣ 

توفير قاعدة بيانات 
طالبية لألعمال 
 ٠ ٠ ٠ ٦٤٫٧٩ ٣٥٫٢١%       .التطوعية

١٦ ٠٫٤٨ ٤٫٣٥ 

 ٠ ٠ ٠ ٣٩ ٣٢ت

١٤ 

تفعيل األنظمة 
والقوانين واللوائح 

التي تيسر 
المشاركة باألعمال 

       .التطوعية
%٠ ٠ ٠ ٥٤٫٩٣ ٤٥٫٠٧ 

١٠ ٠٫٥ ٤٫٤٥ 

١ ٠ ٠ ٠ ٣٧ ٣٤ت
٥ 

نشر المبادئ والقيم 
اإلسالمية التي تحث 

على العمل 
 ٠ ٠ ٠ ٥٢٫١١ ٤٧٫٨٩%           .التطوعي

٨ ٠٫٥ ٤٫٤٨ 

 ٠ ١ ٠ ٤١ ٢٩ت
١٦ 

ربط محفزات العمل 
التطوعي بالعمل 
 ٠ ١٫٤١ ٠ ٥٧٫٧٥ ٤٠٫٨٥% .األكاديمي

١٤ ٠٫٦٤ ٤٫٣٧ 

  ٠٫٥٤ ٤٫٤٨ المتوسط العام
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من القيـادات األكاديميـة      معظم أفراد الدراسة  استجابات   من الجدول أعاله أن      اتضح

بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية يوافقــون علــى المقترحــات التــي تــسهم فــي     

ا المتوسـط الحـسابي العـام لهـذ    و ،)موافـق بـشدة   (تفعيل دورهم للعمل التطوعي بدرجـة       

بــين فــي هــذا المحــور   ة للعبــارات الحــسابياتتــراوح المتوســط ، وت)٥٫٠ مــن ٤٫٤٨(المحــور 

ــا حــسب المتوســط الحــسابي   ترتيــب أبــرز العبــارات درجــة، ويمكــن) ٤٫٧٣ – ٤٫٣٥(  تنازليً

فـتح  ـ تـشجيع الزيـارات للمؤسـسات والمراكـز المتخصـصة بالعمـل التطـوعي         : (كمـا يـأتي  

عنـى باألعمـال التطوعيـة      لمؤسـسات والمراكـز التـي تُ      قنوات اتصال وعقد شـراكات بـين ا       

حـث  ـ التواصل مع اإلعالم المرئي والمقروء للتشجيع على األعمال التطوعية ـ  مع الجامعة

ــا علــى دراســة المــشكالت        البــاحثين مــن أعــضاء هيئــة التــدريس وطــالب الدراســات العلي

 النـدوات والمـؤتمرات وورش   المبادرة في تقـديم  ـ  والنماذج المتميزة في األعمال التطوعية

 تفعيـــل المـــسابقات الثقافيـــة   ـ    فـــي مجـــال العمـــل التطـــوعي  تدريبيـــةالالعمـــل والـــدورات 

 إنـشاء وحـدات علـى مـستوى الكليـات والعمـادات        ـ عنى بالعمل التطـوعي واألنشطة التي تُ

 . تُعنى بالعمل التطوعي

هميـة هـذه المقترحـات،      ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى إدراك القيـادات األكاديميـة بأ           

( ركرسـتيان وويلـ   ودورها في تفعيل العمل التطوعي، وتتفق بعض هذه النتائج مع دراسـة             

Christina , Willar , 2001(   بأهميــة دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع فــي بنــاء العمــل 

 .التطوعي

 أن معظـــم قـــيم يتبـــينإلـــى قـــيم االنحـــراف المعيـــاري فـــي الجـــدول الـــسابق  وبـــالنظر 

راف المعيـــاري لعبـــارات محـــور المقترحـــات التـــي تـــسهم فـــي تفعيـــل دور القيـــادات  االنحـــ

للعبـارة  كـان    وأقل انحراف معياري     ،)٠٫٧٣،  ٠٫٤٥(األكاديمية للعمل التطوعي تنحصر بين      

 مما يدل على أنها ،)تشجيع الزيارات للمؤسسات والمراكز المتخصصة بالعمل التطوعي   (
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ــارات   ــاري     أفــراد الدراســة  آراء التقــاءً بــين أكثــر العب ــر قيمــة لالنحــراف المعي حولهــا، وأكب

 ممـا يـدل     ،)إشراك الجميع في األعمال التطوعية من خالل المحاضرات والنـدوات         (للعبارة  

 .من القيادات األكاديمية  أفراد الدراسةآراء على أنها أكثر عبارة اختلفت حولها 

عـزى لمتغيـر   اللـة إحـصائية تُ  هل توجـد فـروق ذات د  :  والذي نصه السؤال الرابعإجابة  

 ؟) الدورات التدريبية-  الخبرة -الرتبة الوظيفية (

لعينتـين مـستقلتين لدراسـة أثـر     ) T. test( الـسؤال تـم إجـراء اختبـار ت     نولإلجابة عـ  

على محاور االستبانة، كما تم إجراء اختبار التباين أحادي االتجاه          ) الرتبة الوظيفية (متغير  

)One –way ANOVA (دراسـة أثـر كـل مـن متغيـري      ل)  عـدد الـدورات التدريبيـة   –الخبـرة  (

 :على محاور االستبانة، وفقاً لآلتي

 : الفروق حول محاور االستبانة والتي تُعزى الختالف متغير الرتبة الوظيفية  -أ 
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مستوى  قيمة ت
 لةالدال

: المحور األول ١١٫٧٥ ٣٩٫٥٨ ٣١ عميد
واقع دور القيادات 

األكاديمية 
بجامعة اإلمام 

محمد بن سعود 
اإلسالمية في 
تفعيل العمل 
 .التطوعي

 ١٣٫٢٦ ٣٦٫٦٥ ٤٠ وكيل
٠٫٣٣٥ ٠٫٩٧ ٦٩ 

: المحور الثاني ٢٫٨٠ ٤٩٫٩٤ ٣١ عميد
المعوقات التي 

تحول دون تفعيل 
القيادات 

األكاديمية 
بجامعة اإلمام 
ود محمد بن سع

اإلسالمية للعمل 
 .التطوعي

 ٥٫٦٠ ٥١٫٣٥ ٤٠ وكيل
٠٫٢٠٣ ١٫٢٩ ٦٩ 
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مستوى  قيمة ت
 لةالدال

: المحور الثالث ٥٫٠٩ ٦٨٫٩٤ ٣١ عميد
المقترحات التي 

تسهم في تفعيل 
دور القيادات 
األكاديمية 

بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود 
اإلسالمية للعمل 

 .التطوعي

 ٥٫٤٦ ٧٣٫٧٥ ٤٠ وكيل
٠٫٠٠ ٣٫٧٩ ٦٩@@ 

دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة     @@ ، )٠٫٠٥(دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة     @ 

)٠٫٠١(. 

حــول ) ٠٫٠١( مــن الجــدول أعــاله وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى  اتــضح

المقترحـــات التـــي تـــسهم فـــي تفعيـــل دور القيـــادات األكاديميـــة للعمـــل    : المحـــور الثالـــث

ف متغيـــر الرتبـــة الوظيفيـــة لـــصالح مجموعـــة أفـــراد الدراســـة مـــن التطـــوعي ترجـــع الخـــتال

الوكالء، أي أن مجموعة أفـراد الدراسـة مـن الـوكالء أكثـر موافقـة علـى  المقترحـات التـي                       

تسهم في تفعيل دور القيادات األكاديمية للعمـل التطـوعي مـن مجموعـة أفـراد الدراسـة                  

 .من العمداء

 :عزى الختالف متغير الخبرة الوظيفيةالفروق حول محاور االستبانة والتي تُ  -ب 



 

 
٤٠٤

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

 )١٣(جدول 

للفروق بين استجابات أفـراد الدراسـة   ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      

 .حول محاور االستبانة والتي تُعزى الختالف متغير الخبرة الوظيفية

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

رية
لح
ت ا
جا
در

 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

ستوى م
 الداللة

واقع : المحور األول ٣٦٩٫١٠ ٢ ٧٣٨٫١٩ بين المجموعات
دور القيادات 

األكاديمية بجامعة 
اإلمام محمد بن 

سعود اإلسالمية في 
تفعيل العمل 
 .التطوعي

داخل 
 ١٥٣٫٠١ ٦٨ ١٠٤٠٤٫٤٦ المجموعات

٠٫٠٩٧ ٢٫٤١ 

: المحور الثاني ٢٫٠٠ ٢ ٤٫٠ بين المجموعات
المعوقات التي تحول 
دون تفعيل القيادات 

ديمية بجامعة األكا
اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية 
 .للعمل التطوعي

داخل 
 ٢١٫٩١ ٦٨ ١٤٨٩٫٩ المجموعات

٠٫٩١٣ ٠٫٠٩ 

: المحور الثالث ١٥٥٫٣٧ ٢ ٣١٠٫٧ مجموعاتبين ال
المقترحات التي 

تسهم في تفعيل 
دور القيادات 

األكاديمية بجامعة 
اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية 
 .للعمل التطوعي

داخل 
 ٢٩٫٩٣ ٦٨ ٢٠٣٥٫٥ المجموعات

٠٫٠٠٨ ٥٫١٩@@ 

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 

ــ ضح مــن الجــدول الــسابق أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة      ات

المقترحات التي  :  المحور الثالث  لتقديرات أفراد العينة من القيادات األكاديمية حول      ) ٠٫٠١(

 ترجـع الخـتالف     ،تسهم في تفعيل دور القيادات األكاديمية للعمل التطوعي على الترتيـب          



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠٥

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

متغير الخبرة الوظيفية، أي أنه يوجد تأثير لمتغير الخبرة الوظيفية على محـور المقترحـات               

ة ومعرفـة هـذه     التي تسهم في تفعيل دور القيـادات األكاديميـة للعمـل التطـوعي، ولدراسـ              

ــة       ــرة الوظيفي ــين أي مجموعــة مــن مجموعــات الخب  ٥ ســنوات، مــن  ٥أقــل مــن  (الفــروق ب

) Scheffe( اختبـار شـيفيه   تم إجـراء )  سنوات فأكثر١٠ سنوات، من ١٠سنوات إلى أقل من  

 :كما هو موضح فيما يأتي

 ) ١٤(جدول 

 ترجع الختالف متغيـر     نتائج المقارنات البعديّة لبيان الفروق حول المحور الثالث والتي        

 .الخبرة الوظيفية باستخدام اختبار شيفيه

المتو العدد الخبرة الوظيفية المحور
 سط

االنحراف 
 المعياري

أقل من 
٥ 

 سنوات

 ٥من 
سنوات إلى 

 ١٠أقل من 
 سنوات

 ٥أقل من 
 - - ٢٫٠٥ ٧٦٫٢٢ ٩ سنوات

 سنوات ٥من 
 ١٠إلى أقل من 
 سنوات

٦٫١٢ ٥٫٤٥ ٧٠٫١٠ ٤١@ - 

: المحور الثالث
المقترحات التي 

تسهم في تفعيل 
دور القيادات 
األكاديمية 

بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود 
اإلسالمية للعمل 

 التطوعي

 سنوات ١٠من 
 .٢٫٦٢ ٣٫٥١ ٦٫٣٧ ٧٢٫٧١ ٢١ فأكثر

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 

) ٠٫٠٥(ة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة      من الجدول السابق وجود فـروق ذات داللـ        اتضح

المقترحات التـي تـسهم فـي تفعيـل دور القيـادات األكاديميـة للعمـل                : حول المحور الثالث  

أقـل  ( وكانت هذه الفروق بين مجموعة أفراد الدراسة ممن خبـرتهم الوظيفيـة              ،التطوعي

ت إلـى   سـنوا ٥مـن  ( وبين مجموعة أفراد الدراسة ممن خبـرتهم الوظيفيـة     ،) سنوات ٥من  

 ممـن خبـرتهم     الدراسـة  لـصالح المتوسـط الحـسابي لمجموعـة أفـراد            ؛) سنوات ١٠أقل من   



 

 
٤٠٦

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

، أي أن مجموعــة أفــراد الدراســة ممــن خبــرتهم الوظيفيــة   ) ســنوات٥أقــل مــن (الوظيفيــة 

كــانوا أكثــر موافقــة علــى المقترحــات التــي تــسهم فــي تفعيــل دور     )  ســنوات٥أقــل مــن  (

عي من مجموعة أفراد الدراسة ممن خبرتهم الوظيفيـة         القيادات األكاديمية للعمل التطو   

 ). سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من (

الفروق حول محاور االستبانة والتي تُعزى الختالف متغير عدد الدورات التدريبية             -ج 

 :في اإلشراف على األعمال التطوعية

 )١٥(جدول 

جابات أفـراد الدراسـة   للفروق بين است) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      

 والتـي تُعـزى الخـتالف متغيـر عـدد الـدورات التدريبيـة فـي اإلشـراف           ،حول محـاور االسـتبانة    

 على األعمال التطوعية

مجموع  مصدر التباين المحور
ت  مربعات

جا
در

رية
لح
ا

 

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

واقع : المحور األول ٢٤٠٫٨٧ ٣ ٧٢٢٫٦٠ بين المجموعات
دور القيادات 

األكاديمية بجامعة 
مام محمد بن اإل

سعود اإلسالمية في 
تفعيل العمل 
 .التطوعي

داخل 
 ١٥٥٫٥٢ ٦٧ ١٠٤٢٠٫٠٥ المجموعات

٠٫٢١٠ ١٫٥٥ 

: المحور الثاني ١٫٨٢ ٣ ٥٫٥ موعاتبين المج
المعوقات التي تحول 
دون تفعيل القيادات 
األكاديمية بجامعة 

اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية 
 .للعمل التطوعي

داخل 
 ٢٢٫٢٢ ٦٧ ١٤٨٨٫٥ المجموعات

٠٫٩٧ ٠٫٠٨ 

: المحور الثالث ٢٣٠٫٥٠ ٣ ٦٩١٫٥ بين المجموعات
المقترحات التي 

تسهم في تفعيل 
دور القيادات 

األكاديمية بجامعة 
اإلمام محمد بن 
سعود اإلسالمية 
 .للعمل التطوعي

داخل 
 ٢٤٫٧٠ ٦٧ ١٦٥٤٫٧ المجموعات

٠٫٠٠ ٩٫٣٣@@ 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠٧

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 

 مــن الجــدول الــسابق أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى داللــة      اتــضح

المقترحـات  :  من القيـادات األكاديميـة حـول المحـور الثالـث           الدراسةلتقديرات أفراد   ) ٠٫٠١(

 ترجــع ،ة للعمــل التطــوعي علــى الترتيــب  التــي تــسهم فــي تفعيــل دور القيــادات األكاديميــ   

الختالف متغيـر عـدد الـدورات التدريبيـة، أي أنـه يوجـد تـأثير لمتغيـر عـدد الـدورات التدريبيـة                        

على محور المقترحات التي تسهم فـي تفعيـل دور القيـادات األكاديميـة للعمـل التطـوعي،         

ت التدريبيــة ولدراســة ومعرفــة هــذه الفــروق بــين أي مجموعــة مــن مجموعــات عــدد الــدورا 

 اختبــــار شــــيفيه تــــم إجــــراء) بــــدون دورات، دورة واحــــدة، دورتــــان، ثــــالث دورات فــــأكثر(

)Scheffe (كما هو موضح فيما يأتي: 

 )١٦(جدول 

 والتي ترجع الختالف متغير ،نتائج المقارنات البعديّة لبيان الفروق حول المحور الثالث   

 .لتطوعية باستخدام اختبار شيفيهعدد الدورات التدريبية في اإلشراف على األعمال ا

عدد الدورات  المحور
 العدد التدريبية

ط
س
متو
ال

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ت 
ورا
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دة 
اح
ة و
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د

 

 - - - ٥٫٥٧ ٧٢٫٣٥ ٣١ بدون دورات

 - - @٤٫٧٤ ٤٫٦٨ ٦٧٫٦١ ٢٣ دورة واحدة

 - @٨٫٨٢ ٤٫٠٧ ١٫١٣ ٧٦٫٤٣ ٧ دورتان

: المحور الثالث
المقترحات التي 

تسهم في 
تفعيل دور 

القيادات 
األكاديمية 

بجامعة اإلمام 
محمد بن سعود 
اإلسالمية للعمل 

 .التطوعي

ثالث دورات 
 ١٫٠٣ @٧٫٧٩ ٣٫٠٥ ٥٫١٠ ٧٥٫٤٠ ١٠ فأكثر

 .)٠٫٠١(يعني مستوى الداللة @@ ، )٠٫٠٥(يعني مستوى الداللة @ 



 

 
٤٠٨

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

) ٠٫٠٥(ى داللـة   من الجدول السابق وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو           اتضح

المقترحات التـي تـسهم فـي تفعيـل دور القيـادات األكاديميـة للعمـل                : حول المحور الثالث  

دورة ( وكانــت هــذه الفــروق بــين مجموعــة أفــراد الدراســة ممــن حــصلوا علــى         ،التطــوعي

 وبين كل من مجموعات أفراد الدراسة ممن لـم يحـصلوا علـى أي دورة                ،من ناحية ) واحدة

 وكانـت  ،مـن ناحيـة أخـرى   ) ثـالث دورات فـأكثر  (أو) دورتـين ( حصلوا علـى    أو ،)بدون دورات (

هذه الفروق لصالح المتوسـط الحـسابي لمجموعـة أفـراد العينـة ممـن لـم يحـصلوا علـى أي                       

، أي أن كـل مـن   )ثـالث دورات فـأكثر  (أو) دورتـين ( أو ممن حصلوا علـى  ،)بدون دورات(دورة  

 أو حــصلوا علــى ،)بــدون دورات(أي دورة مجموعــات أفــراد الدراســة ممــن لــم يحــصلوا علــى  

أكثــر موافقــة علــى محــور المقترحــات التــي تــسهم فــي    ) ثــالث دورات فــأكثر(أو) دورتــين(

تفعيل دور القيادات األكاديمية للعمل التطوعي من مجموعة أفراد الدراسة ممـن حـصلوا           

 ).دورة واحدة(على 

  :نتائج الدراسة ملخص
واقـــع دور القيــادات األكاديميـــة بجامعـــة  : ألولأهــم النتـــائج المتعلقــة بـــالمحور ا    -أ 

أن معظـم أفـراد الدراسـة    : اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية فـي تفعيـل العمـل التطـوعي          

من القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية غير موافقين من واقـع   

 . عاموجهأداء أدوارهم في تفعيل العمل التطوعي ب

ــائج   -ب  ــاني أهـــم النتـ ــالمحور الثـ ــة بـ ــل دور   : المتعلقـ ــد مـــن تفعيـ ــي تحـ ــات التـ المعوقـ

ــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية للعمــل التطــوعي        ــادات األكاديمي أن :  القي

معظم أفراد الدراسة من القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية               

 وجـه  وذلـك ب   ،ورهم للعمل التطـوعي   يوافقون بشدة على المعوقات التي تحد من تفعيل د        

 .عام



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠٩

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

المقترحــات التــي تــسهم فــي تفعيــل دور : أهــم النتــائج المتعلقــة بــالمحور الثالــث -ج 

أن : القيــادات األكاديميــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية للعمــل التطــوعي         

ية معظم أفراد الدراسة من القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالم              

يوافقون بشدة على المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيـادات األكاديميـة بجامعـة                

 . عاموجه وذلك ب،اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للعمل التطوعي

ــستوى       -د  ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــث  ) ٠٫٠١(توجـ ــور الثالـ ــول المحـ : حـ

 بجامعــة اإلمــام محمــد بــن  المقترحــات التــي تــسهم فــي تفعيــل دور القيــادات األكاديميــة  

 لصالح مجموعـة    ؛ ترجع الختالف متغير الرتبة الوظيفية     ،سعود اإلسالمية للعمل التطوعي   

 .أفراد الدراسة من الوكالء

ــة       -ه  ــستوى داللـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــراد  ،)٠٫٠١(توجـ ــديرات أفـ  لتقـ

سالمية حـول المحـور    الدراسة من القيادات األكاديمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل         

المقترحات التي تسهم في تفعيل دور القيادات األكاديمية بجامعـة اإلمـام محمـد              : الثالث

ــى الترتيـــب    ــوعي علـ ــالمية للعمـــل التطـ ــعود اإلسـ ــرة   ،بـــن سـ ــر الخبـ ــتالف متغيـ ــع الخـ  ترجـ

أقـل  (الوظيفية، وكانت هـذه الفـروق بـين مجموعـة أفـراد العينـة ممـن خبـرتهم الوظيفيـة             

 سـنوات إلـى     ٥مـن   ( وبـين مجموعـة أفـراد العينـة ممـن خبـرتهم الوظيفيـة                ،) سـنوات  ٥من  

 لـصالح المتوسـط الحـسابي لمجموعـة أفـراد الدراسـة ممـن خبـرتهم                 ؛) سنوات ١٠أقل من   

 ). سنوات٥أقل من (الوظيفية 

لتقـديرات أفـراد العينـة      ) ٠٫٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة              -و 

المقترحــات التــي تــسهم فــي تفعيــل دور   : يــة حــول المحــور الثالــث  مــن القيــادات األكاديم 

القيــادات األكاديميــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية للعمــل التطــوعي علــى      

ــب ــال       ،الترتيـ ــى األعمـ ــراف علـ ــي اإلشـ ــة فـ ــدورات التدريبيـ ــدد الـ ــر عـ ــتالف متغيـ ــع الخـ  ترجـ



 

 
٤١٠

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

) دورة واحـدة (ن حصلوا علـى  التطوعية، وكانت هذه الفروق بين مجموعة أفراد العينة مم 

بـدون  ( وبين كل من مجموعات أفـراد الدراسـة ممـن لـم يحـصلوا علـى أي دورة                    ،من ناحية 

 وكانــت هــذه ،مــن ناحيــة أخــرى) ثــالث دورات فــأكثر( أو،)دورتــين( أو حــصلوا علــى ،)دورات

الفروق لصالح المتوسط الحسابي لمجموعة أفراد الدراسة ممن لم يحصلوا علـى أي دورة       

 ).ثالث دورات فأكثر( أو،)دورتين( أو ممن حصلوا على ،)دون دوراتب(

 :توصيات الدراسة 
 : في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يقترح التوصيات التالية 

 :  ما يلي أهمية نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي، وذلك من خالل 

 .إنشاء كراسي بحثية تدعم العمل التطوعي في جميع مجاالته •

 .حدات داخلية بالكليات والعمادات المساندةعمل و •

 .عقد المؤتمرات والندوات والورش العلمية لتفعيل العمل التطوعي •

فعاليــات العمــل بمناشــط بالمــشاركة طــالب الدراســات العليــات بالجامعــة  حــث  •

 .التطوعي

عنــى باألعمــال التطوعيــة مــع    عقــد شــراكات بــين المؤســسات والمراكــز التــي تُ      

 .الجامعة

 .ورات تدريبية للقيادات حول اإلشراف على األعمال التطوعيةإقامة د 

والقــيم اإلســالمية كترونــي والمقــروء للحــث علــى نــشر المبــادئ تفعيــل اإلعــالم اإل 

 .للعمل التطوعي

@   @    @ 

 



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١١

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 : مراجع الدراسة 

منــاهج البحــث وطــرق التحليــل اإلحــصائي ،مكتبــة األنجلــو للنــشر     )م١٩٩١(أبوحطب،فؤاد،صــادق،آمال 

 .التوزيع، القاهرةو

مـــؤتمر العمـــل .نمـــاذج وتطبيقـــات:العمـــل التطـــوعي فـــي المجـــاالت األمنيـــة).م٢٠٠٠(األصـــيبعي،محمد 

أكاديميــة نــايف  . هـــ٢٩/٦/١٤٢١-٢٧)األمــن مــسؤولية الجميــع  (التطــوعي واألمــن فــي الــوطن العربــي    

 .الرياض.العربية للعلوم األمنية 

دراســة ميدانيــة علــى طــالب المرحلــة الجامعيــة فــي : الــشباب والعمــل التطــوعي) هـــ١٤٣٢(البــاز، راشــد  

 .كلية الملك فهد األمنية، الرياض، ٢٠ ، العدد ١٠ المجلد  مجلة البحوث األمنية،،مدينة الرياض

العمــل التطــوعي فــي اإلســالم ودور المنظمــات والهيئــات اإلســالمية فــي التنميــة  ) م٢٠٠٠(باشــا،عدنان 

أكاديميـة نـايف    ) مـن مـسؤولية الجميـع     األ(ي  فـي الـوطن العربـ     مؤتمر العمل التطـوعي واألمـن       .الشاملة

 .الرياض.العربية للعلوم األمنية

 مكتــب ،األنــشطة العلميــة غيــر الــصفية ونــوادي العلــوم دراســة ميدانيــة    )م١٩٩٨(بــسيوني، إبــراهيم   

 .الرياض،ل الخليجوالتربية العربي لد

 المـؤتمر   ،أهداف التخطيط االجتمـاعي    القطاع التطوعي وإسهاماته في تحقيق       )م٢٠٠١(، أحمد   بشير 

 . جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية،مارس/٢٩-٢٨العلمي الرابع عشر الفترة 

مــؤتمر العمــل التطــوعي  .مــن والتنميــة فلــسفة العمــل التطــوعي ومتالزمــة األ  ) هـــ١٤٢١(الحمــادي، علــي   

 .ياضالر،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،واألمن في الوطن العربي

 .مطبعة النيل:  القاهرة،نظرة في علم االجتماع المعاصر) م٢٠٠٢(الخطيب، سلوى  

         .الشباب والعمل التطوعي، مركز حقوق اإلنسان، شمس البيرة) م٢٠٠٧(رحال، عمر  

 .صالح الجامعي، دار القلم ، الكويت اإل،)م٢٠٠٠(رضا،محمد جواد  

 . لدى متدربي الكليات التقنية ومقترحات تفعيله، دراسةواقع العمل التطوعي)هـ١٤٣٣(الرومي،أحمد  

مفهــــــوم العمــــــل التطــــــوعي فــــــي التربيــــــة اإلســــــالمية وثمراتــــــه الدنيويــــــة   ).م٢٠٠٠(الزهراني،علــــــي 

 أكاديميـة نـايف    ،)من مـسؤولية الجميـع    األ(مؤتمر العمل التطوعي واألمن في الوطن العربي      .واألخروية

 .الرياض.العربية للعلوم األمنية 

 دراسـة تطبيقيـة    ـ  اتجاهـات الـشباب الجـامعي الـذكور نحـو العمـل التطـوعي       ،)هـ١٤٣٠(طان، فهدالسل 

 .، الرياض) ١١٢( مجلة رسالة الخليج العربي ع ـعلى جامعة الملك سعود



 

 
٤١٢

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  دور القيادات األكاديمية 
 التطوعي في تفعيل العمل 

 عبدالعزيز بن سليمان الدويش. د

 ، رسالة ماجستير غير منـشورة     ، العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمع     ،)هـ١٤٢٧( معلوي   ،الشهراني 

 .منية، الرياضجامعة نايف للعلوم األ

 دور الجامعة في تنمية اتجاهات الطالب نحو العمل التطـوعي فـي ضـوء               ،)م٢٠٠٦(عارف، إيمان محمد     

 .مفهوم التنمية المستدامة، المؤتمر القومي السنوي العاشر، جامعة المستقبل في الوطن العربي

مر العلمي السنوي لقـسم      ثقافة التطوع لدى الشباب السعودي، أبحاث المؤت       ،)هـ  ١٤٢٥(العامر، عثمان  

 . مصر.، جامعة الزقازيق)التعليم والتنمية المستدامة(أصول التربية 

واقع العمل التطوعي ومعوقاتـه وأسـاليب تنميتـه واتجاهـات الطـالب نحـوه        ،  )هـ  ١٤٣٣(العبيد، إبراهيم    

، ٦المجلـد  ، مجلة علميـة تـصدرها جامعـة القـصيم      العلوم العربية واإلنسانية ،     بجامعة القصيم، مجلة    

         .٢العدد

 .القاعدة النظرية لألنشطة التطوعية الخيرية فـي المملكـة العربيـة الـسعودية            ،)هـ١٤١٥(عجوبة،مختار 

مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج ) ٣٤(العــدد.مجلــة التعــاون .دراســة وثائقيــة لتجربــة الجمعيــات الخيريــة 

 .العربية

دراســة لــبعض نظــم   .ي بــالمجتمع الــسعودي  معوقــات العمــل التطــوع ،)م٢٠٠٨(العكرش،الجــوهرة 

ــاعي   ــة الريـــاض  (ومعوقـــات العمـــل التطـــوعي االجتمـ ــفية بمدينـ ــة وصـ ــر   ،)دراسـ ــالة ماجـــستير غيـ رسـ

 .سعود الرياض جامعة الملك.كلية اآلداب قسم الدراسات االجتماعية، منشورة،

لمرأة السعودية  أثر بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية على مشاركة ا     ،)م٢٠٠٦(العنزي،موضي 

كليــــة .قــــسم الدراســــات االجتماعيــــة .رســــالة ماجــــستير غيــــر منــــشورة. فــــي األعمــــال التطوعيــــة

 .الرياض.جامعة الملك سعود.اآلداب

إســهامات الخدمــة االجتماعيــة فــي تنميــة اتجاهــات الــشباب نحــو  ) م٢٠٠١(فهمــي، نــصيف، متقريــوس 

 ، كليــة الخدمــة االجتماعيــة ،جتماعيــة ورقــة عمــل مقدمــة بــالمؤتمر الرابــع عــشر للخدمــة اال  ،التطــوع

 .جامعة حلوان

الخدمة االجتماعية بين التطوع واالحتراف المهني، المؤتمر العلمـي الرابـع           ) م٢٠٠١(ماهر، أبو المعاطي   

 .مصر. عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

 يــة، كليــة التربيــة،  المــستقبل العربــي مــدخل فــي دراســة فلــسفة الترب  ،)م٢٠٠٥(مكــروم ، عبــدالودود  

 .مصر. جامعة المنصورة 
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العمــل االجتمــاعي مــع التركيـز علــى العمــل التطــوعي فــي المملكــة العربيــة  ، )هـــ١٤٢١(النعـيم، عبــداهللا   

 .السعودية، مكتبة الملك فهد، الرياض
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The Role of  Academic Leaderships at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University in Promoting Volunteering  

Dr. Abdulaziz Suleiman Al-Duweish 

Associate Professor in Department of Management & Educational Planning  

Faculty of Social Studies – Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

The study aimed to know the role of academic leaders at Imam Muhammad 

ibn Saud Islamic University on activating voluntary work, what makes voluntary 

work less effect and what are the suggestions that make academic leaders 

participate on activating voluntary work. The study used descriptive survey as a 

study tool, it included 114 members: colleges deans, vice deans and supported 

deans at Imam Muhammad ibn Saud University. It came up with the following:  

a- Most of who participated on the study were not agree on their roles on 

activating voluntary work , the most prominent phrases: The college or 

dean activating some voluntary work.  I ask faculty members to encourage 

students on voluntary work and I present a guidebook for voluntary work.  

b- Most of who participated on the study agree that there are drawbacks limit 

their voluntary work, these drawbacks are: Few programs on voluntary 

work, media are not focusing on voluntary work and no rules or plans for 

voluntary work.  

c- Most of academic leaders who participated on the study agree on what 

makes academic leaders affected on voluntary work.  

d- There are statistical significant differences on (0.01) because of different 

job level. 

There are statistical significant differences on (0.01) because of different job 

experience. Those differences among study members whom their experience less 

than 5 years
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 :ملخص البحث 

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المــشكالت المختلفــة التــي تواجــه طالبــات الــدبلوم التربــوي فــي   
مــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، وتــم تطبيــق المــنهج الوصــفي المــسحي فــي الدراســة لمالءمتــه    جامعــة اإل

 . لتحقيق أهداف البحث
 وقــد تــألف مجتمــع الدراســة مــن جميــع طالبــات الــدبلوم العــام فــي التربيــة فــي الفــصل الدراســي الثــاني       

م اختيـار العينـة بطريقـة قـصدية     طالبة في المستوى األول والثاني، وت   ) ٥٨٩(هـ والذي يتكون من     ١٤٣٣/١٤٣٤
طالبـة، وتكونـت العينـة النهائيـة     ) ٣٢٦(من جميع طالبات الدبلوم العام في التربية المستوى الثاني، وعددهن     

وأوضحت نتـائج الدراسـة أن اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى المـشكالت             .طالبة) ٢٢٤(في الدراسة من    
كثـرة التكليفـات التـي تُكلـف        : وتمثلت بالترتيـب فـي    )٥-٤٬٢١(ا من   األكاديمية كبيرة جداً، وتراوح متوسطه    

بها الطالبة، التداخل بين مفردات المقـررات الدراسـية فـي البرنـامج، صـعوبة اللقـاءات المكتبيـة بـين الطالبـة                       
ا في برنامج الدبلوم وعضو هيئة التدريس، قلة التوازن بين الجانـب النظـري والتطبيقـي للمـواد الدراسـية، بينمـ                

، وتمثلـت بالترتيـب   )٤٬٢٠ – ٣٬٤١(عبارة فـي اسـتجابة أفـراد العينـة كبيـرة، حيـث تـراوح متوسـطها              ) ١١(كانت  
ضــعف االنــسجام بــين كــم المــادة والفتــرة الزمنيــة   . اإللقــاءاعتمــاد أعــضاء هيئــة التــدريس علــى طريــق   : فــي

المخصصة لهـا، صـعوبة مراجعـة أوراق االمتحانـات، قـصور فـي توزيـع األنـشطة والواجبـات بطريقـة مناسـبة                
علـى مـدار الفـصل الدراسـي، االفتقـار إلـى الموضـوعية فـي تقـسيم الطالبـات مـن قبـل أعـضاء هيئـة التـدريس،                

التــدريس الفــروق الفرديــة بــين الطالبــات، قــصور فــي أداء أعــضاء هيئــة التــدريس عــدم مراعــاة عــضوات هيئــة 
أكاديمياً، عدم مراعـاة عـضو هيئـة التـدريس ربـط المـادة العلميـة بـالواقع، عـدم تركيـز المقـررات الدراسـية                       
ــرر قبـــل تدريـــسه متـــضمنة األهـــداف والمحتـــوى        ــود خطـــة واضـــحة للمقـ ــة، عـــدم وجـ علـــى الجوانـــب التربويـ

وفي محـور المـشكالت اإلداريـة والتنظيميـة          .  تأخير عضو هيئة التدريس عن مواعيد المحاضرات       والمراجع،
قـصور  : ، وتمثلـت فـي  )٥-٤٬٢١(كانت إجابات أفراد عينة الدراسة بأنها كبيـرة جـداً، حيـث تـراوح متوسـطها             

مـسؤولين عـن   في تجهيز القاعة الدراسية، افتقار الجامعـة لمكـان مخـصص للـصالة، صـعوبة التواصـل مـع ال               
عبارات في استجابة أفراد العينة كبيـرة، حيـث تـراوح     )٥(بينما كانت ، الدبلوم عبر موقع الجامعة إلكترونياً   

مــساحة القاعــات الدراســية غيــر مالئمــة لعــدد الطالبــات، ضــعف        : ، وهــي بالترتيــب )٤٬٢٠ – ٣٬٤١(متوســطها
مات الطالبيــة مثــل التــصوير، ضــعف تعــاون   كفــاءة القــائمين علــى المكتبــة الجامعيــة، افتقــار الجامعــة للخــد   

وكانـت أيـضاً اسـتجابات أفـراد عينـة       .موظفات الجامعات مع طالبـات الـدبلوم، صـعوبة قبـول األعـذار الطبيـة       
، تمثلـت بالترتيـب   )٥-٤٬٢١(الدراسة على المشكالت االجتماعية واالقتصادية كبيـرة جـداً تـراوح متوسـطها         

 الحـصول علـى الـدبلوم، ارتفـاع ثمـن الكتـب والمراجـع التربويـة،                 الخـوف مـن عـدم اسـتكمال متطلبـات         : في
صعوبة التكيف مع طول الدوام المسائي لمدة عام، وجود التزامات أسـرية تتعـارض مـع وقـت المحاضـرات،        

 .صعوبة الحصول على المواصالت المسائية
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 : المقدمة -١
شهدت دول العالم المتقدمة اهتماماً بتطوير المعلـم إعـداداً وتـدريباً ورعايـة، وكانـت               

المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مواكبـــة لهـــذا االهتمـــام، حيـــث يُعـــد المعلـــم محـــور العمـــل  

ــات،          ــاهج الدراســية والمعامــل والمكتب ــه مهمــا بــذل مــن جهــد فــي تطــوير المن التربــوي؛ ألن

وتقنياتــه، فلــن يــتم تحقيــق النجــاح ألهــداف العمليــة التعليميــة بــدون معلــم وأدوات الــتعلم 

 .)١(أُحسن إعداده

ــات أساســية،         ــة مكون ــدريس ثالث ــة الت ــامج إعــداد المعلمــات لمهن ــذلك يتــضمن برن ول

 :)٢(هي

الجانـــب العلمـــي األكـــاديمي، حيـــث يمثـــل اإلعـــداد األكـــاديمي للمعلـــم التعمـــق فـــي  -

االت العلميـة التـي سـيقوم بتدريـسها، ويُعـد ذلـك جانبـاً             دراسة تخصص أو أكثر مـن المجـ       

أساسياً لنجاحه في عمله، وتعمق المعلـم فـي تخصـصه يتطلـب مـن المعلـم أن يظـل علـى                      

 .صلة بالتطورات العلمية المتالحقة

الجانب الثقافي العام، وهو مرتبط بثقافة المجتمع والعصر؛ ولذا فـإن إعـداد المعلـم                -

 .عيه بثقافة مجتمعه ومشكالته وعالقاتهفي هذا الجانب ينمي و

الجانب المهني التربوي، حيث يُعد اإلعداد التربوي من أكثر الجوانـب الثالثـة أهميـة،                -

كمــا يُعــد شــرطاً ضــرورياً فــي جميــع المهــن، ومنهــا التعلــيم، ويــشمل هــذا الجانــب بعــض      

 باإلضـافة إلـى     المقررات التربوية والنفسية التـي تؤهـل المعلـم للممارسـة كـصاحب مهنـة،              

                                     
ــة الحاضــر واستــشراف المــستقبل،      ).م٢٠٠٤( وآخــرون ،محمــد معجــب الحامد)١( ــيم فــي المملكــة رؤي  التعل

 .٢٨٨ ص،مكتبة الرشد: الطبعة الثانية، الرياض
، تطــور نظــام التعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، )هـــ١٤٢٦(الغامدي،حمــدان ونــور الــدين عبــد الجــواد)٢(

 .١٩٤،١٩٥ص. ،مكتبة الرشد:الطبعة الثانية،الرياض
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أن نجـاح   ")١(التربية العملية التي تُعد جزءاً أساسياً من اإلعـداد التربـوي، حيـث يؤكـد شـهال       

المعلم في عمله يقوم على عناصر كثيرة، غير أن إعداده التربوي هو أكثر العوامل أهميـة          

 ".في هذا النجاح

 التربوي للمعلمة   وقد أدركت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أهمية اإلعداد         

السعودية، وإتاحـة الفرصـة لخريجـات الجامعـات والكليـات األدبيـة الالتـي ال يحملـن مـؤهالً                    

ــر           ــدبلوم العــام فــي التربيــة لغي ــامج ال ــد برن ــيم، حيــث يُع ــاً مــن العمــل فــي مهنــة التعل تربوي

ويـاً  التربويات، والذي تقدمه جامعة اإلمام أحـد المتطلبـات األساسـية لتأهيـل المعلمـات ترب        

لمهنـــة التـــدريس مـــن خـــالل إكـــسابهن المعلومـــات والمعـــارف والمهـــارات والقـــيم التـــي  

 .يحتجنها في أثناء قيامهن بعملهن كمعلمات في مراحل التعليم العام

 :  مشكلة الدراسة-٢
  علــى ضــوء ماتقــدم تتبلــور هــذه الدراســة فــي تحديــد المــشكالت التــي تواجــه طالبــات  

وهـن المعلمـات الالتـي لـم يـتم      . مام محمد بن سعود اإلسـالمية الدبلوم التربوي بجامعة اإل 

 أهميــة إعــداد المعلــم الــذي يلــم     )٢(تــأهيلهن تربويــاً لمهنــة التــدريس، حيــث يــرى الحقيــل      

بالعملية التربوية بجميع جوانبها والتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق إعـداده،             

تعانة بـالمعلمين غيـر المـؤهلين تربويـاً مـن       وجود آثار سلبية من جراء االسـ    )٣(وأكد الحامد 

ــا أكـــدت دراســـة    : أهمهـــا عـــدم اإللمـــام بالحاجـــات النفـــسية والتعليميـــة للدارســـين، كمـ

                                     
 . ٣٤٠ص،، الوعي ومستقبل البالد العربية، بيروت، دار العلم للماليين )م١٩٨٢(شهال، جورج وآخرون )١(

نظام وسياسية التعليم في المملكة العربية السعودية، الطبعـة       ).م٢٠١١(عبدالرحمنالحقيل،سليمان  )٢(     
 .٣٠٧ ص،السادسة عشر، الرياض

لتربية بكليات الرياض للبنـات فـي بعـض مـدن           تقويم برنامج الدبلوم العام في ا     ). "م١٩٩٢( آسيا   ،كندري)٣(    
 إلــى ٣٦١الــسعودية، مجلــة جامعــة أم القــرى، الــسنة الخامــسة، العــدد الــسابع مــن ص    المملكــة العربيــة 

 . ٤٠٨ص
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أنه انطالقـاً مـن أن التعلـيم عمليـة متـشابكة متداخلـة تـؤثر فيهـا عناصـر كثيـرة،                       )١(كندري

ــة    ــرة الميدانيـ ــا باكتـــساب الخبـ ــداداً مـــسبقاً، وال يمكـــن نجاحهـ ــدهاومن وتتطلـــب إعـ  وحـ

ــشكالته         ــرف مـ ــوي، وأن تعـ ــام التربـ ــي النظـ ــتراتيجياً فـ ــداً اسـ ــدّ بعـ ــم يُعـ ــق أن المعلـ منطلـ

المختلفــة والــسعي الــدؤوب إلــى حلهــا يــساهم مــساهمة فعالــة فــي تطــوير آليــات إعــداده،    

وعليه تأتي هذه الدراسة للكشف عن المعوقات األساسـية التـي تحـول دون تطـوير آليـات                  

ســيمثل ذلــك مؤشــراً مهمــاً ومــؤثراً فــي إعــداد برنــامج الــدبلوم         إعــداد المعلمــات، حيــث   

التربـــوي، وحتـــى يمكـــن تـــشخيص المـــشكالت بجوانبهـــا المتعـــددة مـــن أجـــل النهـــوض   

 بالمستوى العلمي في الجامعة، خاصة وأن جامعة اإلمام تتمتع بسمعة علمية مرموقة 

 :  الدراسةتساؤالت -٣
 : اليتسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الت

ما المشكالت التـي تواجـه طالبـات الـدبلوم التربـوي بجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود                  

 اإلسالمية؟ 

 ما المشكالت األكاديمية التي تواجه الطالبات في الدبلوم العام في التربية؟/ ١س

ما المشكالت اإلدارية والتنظيميـة التـي تواجـه الطالبـات فـي الـدبلوم العـام فـي               / ٢س

 التربية؟

ما المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تواجه الطالبات فـي الـدبلوم العـام             / ٣س

 في التربية؟ 

                                     
التعلــيم فــي المملكــة رؤيــة الحاضــر واستــشراف المــستقبل،   ). م٢٠٠٤(وآخــرون ،محمــد معجــب الحامد)١ (  

 .٢٩٢ ص،رشدمكتبة ال: الطبعة الثانية، الرياض
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 :  هدف الدراسة-٤
تتمحور أهـداف الدراسـة الحاليـة فـي التعـرف علـى المـشكالت المختلفـة التـي تواجـه                     

طالبات الدبلوم التربوي في جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية، متمثلـة تحديـداً فـي            

 . النواحي األكاديمية، واإلدارية، والتنظيمية، واالجتماعية، واالقتصادية

 :  أهمية الدراسة-٥
 :تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها

تسعى للتعرف على أهم المعوقات األساسـية التـي تواجـه طالبـات الـدبلوم التربـوي                 -

ادهن المتكامـل   بجامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية،والتي تحـول دون تحقيـق إعـد              

 .المهني، والثقافي، والتربوي

 تتعامل الدراسة مع مرحلة حساسة تتدرب فيها المعلمات على تطبيـق األسـاليب        -

التربويــة، حيــث إن هــؤالء المعلمــات قــادرات وحــدهن علــى رفــد مؤســسات التعلــيم العــام  

 . بنوعية متميزة من الطالبات فيما لو تم إعدادهن بشكل تربوي صحيح

الدراسة المسؤولين عن برنامج الـدبلوم التربـوي فـي جامعـة اإلمـام مـن خـالل                  تفيد  -

تحديــد المــشكالت التــي يفتــرض العمــل علــى حلهــا وتجاوزهــا بطريقــة صــحيحة وعلميــة     

 .منظمة

 :  مصطلحات الدراسة-٦
 :المشكالت-

 الصعوبات المتعلقة بالطالبة في برنامج الدبلوم العـام فـي    : تُعرف في هذا البحث بأنها    

 . التربية والتي قد تؤثر في تكيفها وتحصليها الدراسي



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٥

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 :البرنامج -
مجموعة من الموضوعات الدراسـية تقـدم لفئـة مـن المتعلمـين بغيـة تحقيـق أهـداف                   

 .)١(تعليمية مقصودة في فترة زمنية محددة

 : طالبة الدبلوم التربوي الملتحقة ببرنامج الدبلوم العام في التربية-
ــات اآلداب والعلــوم، أو أي     هــي الحاصــلة علــى د   رجــة البكــالوريوس التــي تمنحهــا كلي

 . درجة أخرى معادلة، وليس لديها مؤهل تربوي

 :برنامج الدبلوم العام في التربية -
ــة، وذلـــك حتـــى        ــات التربيـ ــات كليـ ــر خريجـ ــا مـــن كانـــت مـــن غيـ ــررات تخـــضع لهـ مقـ

رسـة علـى درجـة      تستكمل تأهيلها المهني والثقافي لمـدة عـام دراسـي، وتحـصل بعـد الدا              

 .)٢(الدبلوم العام في التربية

 

@     @     @ 

 

                                     
دار : مفــاهيم ومــصطلحات فــي العلــوم التربويــة، عمــان     ).م٢٠٠٨( الــسالم العــديلي  نــواف وعبــد  ســمارة،)١(

 . ٤٨ ص،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
التعلــيم فــي المملكــة رؤيــة الحاضــر واستــشراف المــستقبل،    ). م٢٠٠٤( وآخــرون ،محمــد معجــبالحامد)٢ (

 .٢٩٦ ص،الرشدمكتبة : الطبعة الثانية، الرياض



 

 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  التربويالدبلوم  التي تواجه طالباتلمشكالتا٤٢٦

 وفاء بنت إبراهيم الفريح.د

 : أدبيات الدراسة والدراسات السابقة
تُعـــد التربيـــة فـــي المجتمعـــات هـــي المـــسؤولة عـــن تطـــوير الثقافـــة، وقيـــادة التغيـــر          

االجتماعي؛ لذا تحظى مهنة التعليم باهتمام كبير في نظام التعليم السعودي، باعتبـار أن         

حجــر الزاويــة فــي العمليــة التعليميــة، فهــو العنــصر الــرئيس الــذي يتوقــف عليــه    المعلــم هــو 

نجاح العملية التعليمية أو فشلها في تحقيق أهدافها، ولقد مـرت مهنـة التعلـيم بتطـورات            

تاريخيـــة عديـــدة إلـــى أن أصـــبحت مهنـــة مثـــل غيرهـــا مـــن المهـــن تقـــوم علـــى اإلعـــداد لهـــا 

التعلــيم الــسعودي اهتمامــاً بالغــاً بإعــداد  مؤســسات أنــشئت خصيــصاً،ولذلك اهــتم نظــام  

المعلــم وتدريبــه، والزالــت المملكــة تبــذل مزيــداً مــن الجهــد لرفــع مــستوى المعلمــين ماديــاً    

ــى           ــة، كمــا تحــرص عل ــنشء بحمــاس وفاعلي ــدورهم فــي إعــداد ال ــاً حتــى يقومــوا ب ومعنوي

 التعلـيم العـام     تحقيق االكتفاء الذاتي من المعلمـات المـؤهالت علميـاً وتربويـاً فـي مراحـل               

كافة، وتبذل المملكة جهوداً كبيرة في تطوير إعداد المعلـم كميـاً ونوعيـاً خـالل مراحـل       

ــار أفــضل العناصــر لاللتحــاق بمؤســسات إعــداد          ــدأ باختي التكــوين المهنــي للمعلــم التــي تب

المعلــم، واإلعــداد داخــل تلــك المؤســسات والتــدريب المــستمر للمعلــم فــي أثنــاء الخدمــة، 

المعلمــة بــأدوار متعــددة، بعــضها فــي إطــار الموقــف التعليمــي، وبعــضها اآلخــر   حيــث تقــوم 

خارج إطار هذا الموقف، وغالباً ما يُقاس تقدم الـنظم التعليميـة بمقيـاس المعلمـات الالتـي                  

يعملــن فيهــا، ذلــك أن المعلــم المثــالي ال يقــوم فقــط بــاألدوار والوظــائف التقليديــة للعمليــة    

  )١(لى أدوار ووظائف أخرى تفوق ذلك بكثيرالتعليمية، بل يتجاوزها إ

                                     
، تطــور نظــام التعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، )هـــ١٤٢٦(الغامدي،حمــدان ونــور الــدين عبــد الجــواد)١( 

 .١٩٢،١٩١ ص،الرشد   مكتبة:الطبعة الثانية،الرياض



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٧

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 : سياسة إعداد المعلم في نظام التعليم السعودي: أوالً
تتحدد سياسة إعداد المعلـم فـي نظـام التعليمـي الـسعودي فـي ضـوء وثيقـة سياسـة                     

 :)١(التعليم، وأهم بنودها في هذا المجال ما يلي

هل علمياً ومسلكياً لمراحل    تولي الجهات التعليمية عنايتها بإعداد المعلم المؤ       - ١

 . التعليم كافة، حتى يحقق االكتفاء الذاتي وفق خطة زمنية

ــر المــواد        - ٢ تتوســع الجهــات التعليميــة فــي معاهــد المعلمــين والمعلمــات فــي تقري

 . كافة في الخطة الزمنية المحددة

تركز مناهج إعداد المعلمين في مختلف الجهات التعليمية وفي جميع المراحل           - ٣

 .  بالتربية اإلسالمية واللغة العربيةعنايتها

يكون اختيار الجهاز التعليمي واإلداري منسجماً مـع مـا يحقـق الخلـق اإلسـالمي          - ٤

 . والمستوى العلمي والتأهيل التربوي

 . تشجيع الطالب على االلتحاق بالمعاهد والكليات التي تعد المعلم - ٥

لمراتـب أعلـى فـي مجـال        إفساح المجال أمام المعلم لمتابعة دراسته التي تؤهله          - ٦

 . تخصصه

يوضــع للمعلمــين كــادر خــاص يــشجع علــى االضــطالع بهــذه المهنــة التربويــة،           - ٧

 . ويضمن استمرارهم في سلك التدريس

اســتمرار تــدريب المعلمــين بــدءاً بغيــر المــؤهلين مــسلكياً؛ لتــدريبهم وتــأهيلهم    - ٨

 . وفق خطة زمنية محددة

                                     
سياســة التعلــيم فــي المملكــة ) . هـــ١٤١٦(اللجنــة العليــا لــسياسة التعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية  )١(

 .٣١-٣٠ ص،بية السعودية، الطبعة الرابعة، الرياضالعر



 

 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  التربويالدبلوم  التي تواجه طالباتلمشكالتا٤٢٨

 وفاء بنت إبراهيم الفريح.د

 :  نظم إعداد المعلم في المملكة١-١
يكـون االتجـاه الـراهن فـي تنظـيم عمليـة إعـداد المعلـم أن يـتم هـذا اإلعـداد فـي                       يكاد  

إطار الجامعات، ولمدة ال تقـل عـن أربـع سـنوات، وذلـك ضـماناً لتخـريج المعلمـين مـن ذوي                       

الكفاية العلمية والتربويـة والمهنيـة، وثمـة نظامـان فـي إعـداد المعلـم فـي الـسياق التربـوي                    

 : )١(هما

 : تابعيالنظام الت: أوالً
فيــه يلتحــق الطالــب بعــد تخرجــه مــن الجامعــة، ويــدرس لمــدة ســنة أو ســنتين بإحــدى   

كليــات التربيــة بهــدف الحــصول علــى الــدبلوم العــام، أو إجــازة التــدريس، ويتركــز برنــامج     

الدراسة على اإلعداد الثقافي والمهني للمعلم، أما اإلعداد المتخصص فيفتـرض أنـه قـد تـم         

لــى الدرجــة الجامعيــة األولــى فــي تخــصص معــين قبــل التحاقــه     إنجــازه بحــصول الطالــب ع 

 . بكلية التربية سواء في تخصص العلوم، أو تخصص اآلداب

 : النظام التكاملي: ثانياً
يدرس الطالب وفق هذا النظـام المقـررات التربويـة والتخصـصية والثقافيـة فـي الوقـت                  

ريوس فـي التربيـة والعلـوم    ذاته، وعلى مدى أربع سنوات يحصل بعدها علـى درجـة البكـالو            

 . أو التربية واآلداب

وكــال النظــامين موجــودان فــي المملكــة، حيــث إن هنــاك فرصــة لمــن يريــد أن يلتحــق     

بمهنة التدريس من غير خريجي كليـات التربيـة، وذلـك بـأن تـدرس الطالبـة الـدبلوم العـام                     

 . للتربية كما سبق توضيحه في النظام التتابعي

                                     
التعلــيم فــي المملكــة رؤيــة الحاضــر واستــشراف المــستقبل،    ). م٢٠٠٤( وآخــرون ، محمــد معجــب الحامــد)١(

 ٢٨٦-٢٨٥ص. ،مكتبة الرشد: الطبعة الثانية، الرياض



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٢٩

  هـ١٤٣٦ الثاني رجب العدد

 : لتربوي للمعلم أهمية اإلعداد ا٢-١
خطــت تربيــة المعلمــين خطــوات ســريعة مــسايرة لتغيــر وظيفــة المعلــم التــي كانــت   

قاصرة على نقل الخبرات والمعارف للتالميذ لحفظها فقـط، حيـث تجاوزتهـا إلـى ممارسـة                

القيادة والبحث والتقـصي وبنـاء شخـصية التالميـذ علـى أسـس علميـة سـليمة تتطلـب منـه                      

د والتوجيـه وفـن التـدريس والعالقـات العامـة، فلـم يعـد يكفـي                 قدرات ومهارات في اإلرشـا    

للنجــاح فــي التــدريس أن يكــون المعلــم متمكنــاً مــن مــادة تخصــصه العلمــي، وإن كــان هــذا  

 .)١(شرطاً أساسياً، بل يلزمه أن يكون دارساً للموقف التعليمي بعناصره المختلفة

ي بمـستوى المعلـم ويـدفع بـه فـي           هو اإلعداد الـذي يرتقـ     ) التربوي(ويُعد اإلعداد المهني    

طريق التمهين، أي اتباع األصول وقواعد مهنة التعليم وفهم الواجبـات المنوطـة بـالمعلم                

 .في العملية التعليمية

 : )٢(ويتكون اإلعداد المهني من أربعة جوانب

الجانـــب التربـــوي، وهـــو الـــذي يتنـــاول األســـس االجتماعيـــة والفلـــسفية للعمليـــة    -

 . ربية وأصولها اإلسالمية واالجتماعية والتاريخيةالتربوية كأسس الت

الجانـــب النفـــسي، ويـــشمل موضـــوعات فـــي مجـــال علـــم الـــنفس العـــام، وعلـــم  -

 . النفس التعليمي، وعلم نفس النمو

المــواد التــي تخــدم العمليــة التدريــسية، كــالتقويم التربــوي، والوســائل التعليميــة،  -

 . وطرق التدريس، وتخطيط وتطوير المناهج

                                     
اتــه، الطبعــة الثالثــة، أســسه وأســاليبه وتقــويم نتائجــه وتطبيق: التــدريس). م١٩٨٤(ريــان، فكــري حــسن )١(      

  .٥ص،عالم الكتب: القاهرة
التعلــيم فــي المملكــة رؤيــة الحاضــر واستــشراف المــستقبل،     ). م٢٠٠٤( وآخــرون ،محمــد معجــب الحامد)٢(

 .٢٩١-٢٩٠ ص،مكتبة الرشد: الطبعة الثانية، الرياض



 

 
 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  التربويالدبلوم  التي تواجه طالباتلمشكالتا٤٣٠

 وفاء بنت إبراهيم الفريح.د

بية العملية، وهو اإلعداد الذي يتيح للطالبة المعلمة فرصة الممارسة الواقعية           التر -

لمهنــة التــدريس وفــق نظــام تــدريب متــدرج فــي المــدارس بإشــراف ذوي الخبــرة والكفايــة  

 . التدريسية

 : برنامج الدبلوم العام في التربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود: ثانياً
ــدب  ١-٢ جامعــة اإلمــام، عمــادة المركــز   (لوم العــام فــي التربيــة   أهــداف البرنــامج فــي ال

 ). الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر

اإلســهام فــي بنــاء الشخــصية المــسلمة التــي تــدرك واجباتهــا وتلتــزم بالــسلوك  -

 . اإلسالمي لتكون قدوة تربوية حسنة

ــة للعمــل فــي الوظــائف          - ــر التربوي تأهيــل خريجــي الجامعــات مــن التخصــصات غي

 . تعليمية المختلفة في التعليم العامال

رفع المستوى المهني لشاغلي الوظائف التعليمية من معلمي ومـديري المـدارس             -

 . ووكالئها

تــدريب الدارســين علــى أهــم االتجاهــات والنظريــات الحديثــة فــي التربيــة وطــرق      -

 . التدريس، وأثر ذلك في عملية تطوير التعليم

سها، مــع التركيــز علــى المراحــل المختلفــة   التعريــف بالمنــاهج، وأنواعهــا، وأســ   -

للتعلــيم فــي المملكــة العربيــة الــسعودية فــي ضــوء األســس والنظريــات العلميــة الحديثــة      

 . السائدة في تقويم المنهج

وتتحدد شروط القبول كما جاء في الئحة عمـادة المركـز الجـامعي لخدمـة المجتمـع                

 . والتعليم المستمر

 . هادة البكالوريوسأن تكون المتقدمة حاصلة على ش -

 . اجتياز المقابلة الشخصية -
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ومــدة الدراســة للحــصول علــى الــدبلوم العــام للتربيــة فــصالن دراســيان، تــدرس بواقــع   

اثنــين وثالثــين ســاعة، مقــسمة إلــى خمــس عــشرة ســاعة فــي المــستوى األول، وســبع           

 . عشرة ساعة في المستوى الثاني

ــ       ي التربيـــة المقـــررات التربويـــة   وتتـــضمن خطـــة الدراســـة لبرنـــامج الـــدبلوم العـــام فـ

 : والنفسية، وهي موزعة على النحو التالي

 )١(جدول 

 خطة الدراسة للدبلوم العام للتربية
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

عدد  اسم المقرر
 اسم المقرر الوحدات

ت
حدا

الو
دد 
ع

 

 التربية اإلسالمية 
 أصول التربية 

 أساسيات المنهج 
 المدرسيةاإلدارة 

 طرق التدريس العامة
 اإلشراف التربوي 

 التوجيه واإلرشاد الطالبي
 المدخل إلى مناهج البحث التربوي 

٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
١ 

 علم النفس التربوي 
 القياس والتقويم التربوي

 تقنيات التعليم
 التربية ومشكالت المجتمع
التعليم في المملكة العربية 

 السعودية
 التربية العملية 

 اسوب في التعليمالح
 مشكالت ومواقف تدريسية 

 

٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
٣ 
٢ 
٢ 

 

 ١٧ مجموع الوحدات ١٥ مجموع الوحدات

 ) جامعة اإلمام، عمادة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر(المصدر 

 : الدراسات السابقة
من المالحظ أن هناك العديد من البحـوث والدراسـات التـي تناولـت مـشكالت الطلبـة                 

ين بأبعادهـــا التربويـــة واالجتماعيـــة والنفـــسية والعلميـــة والتحـــصيلية، والدراســـة  الجـــامعي

ــتم عـــرض       ــوي، ويـ ــدبلوم التربـ ــات الـ ــى طالبـ ــا علـ ــز فيهـ ــة، حيـــث إن التركيـ ــة مختلفـ الحاليـ

 . الدراسات وفق التسلسل التاريخي
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 دراسة حول بعض المشكالت التـي يعـاني منهـا          الكندريأجرت  ) م١٩٩٠( في عام    -

التربيـة األساسـية فـي الكويـت، وهـدفت الدراسـة إلـى تحديـد نـوع المـشكالت                    طلبة كلية   

التي يعاني منها الطلبة في المجاالت المختلفة، وأجرت الباحثة الدراسـة علـى عينـة مؤلفـة                 

ــن  ــاً و٩٣مـ ــة   ٩٣طالبـ ــائج التاليـ ــى النتـ ــلت إلـ ــة، وتوصـ ــصادية  : طالبـ احتلـــت المـــشكالت االقتـ

ــد    ــر ل ــات، تلتهــا المــشكالت     والــصحية المركــز األول، وهــي أكب ــدى الطالب ى الطــالب منهــا ل

 لـدى   دّةالشخصية واألسرية، ثم المشكالت الدراسية واالنفعالية، وهـي أكثـر وضـوحاً وحـِ             

 . )١(الطالبات

دور الجامعـات  "عـن  ) م١٩٩٧(أبـو عليـا   في دراسة اسـتطالعية قـام بهـا الباحـث            -

أهيل وفاعليته ومشكالته، هدفت   األردنية في تأهيل المعلمين في أثناء الخدمة، وحجم الت        

الدراســة إلــى التوصــل إلــى المــشكالت التــي تواجــه بــرامج التأهيــل التربــوي فــي الجامعــات       

وتوصل الباحث إلى أن برامج التأهيل التربوية تقف عاجزة عن تلبية أهداف خطة             . األردنية

 لــدى ضــعف الدافعيــة : التطــوير التربــوي، وذلــك لجملــة مــن المــشكالت األساســية أهمهــا    

الدارســين، تبعــات المــشكالت االقتــصادية التــي يعــاني منهــا الطلبــة، المــشكالت المتعلقــة 

ــة        ــري، ثـــم مـــشكالت الطلبـ ــى الجانـــب النظـ ــي علـ ــد بـــشكل أساسـ ــذي يعتمـ ــاج الـ بالمنهـ

 . )٢(االجتماعية والصحية

ــد قــام  - ــة،    )م٢٠٠٢(عبدالحمي  بدراســة مــشكالت طلبــة جامعــة اإلمــارات العربي

 تحديـد أهـم مـشكالت طلبـة الجامعـة، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن                   وهدفت الدراسـة إلـى    

                                     
للبنـات فـي بعـض مـدن        تقـويم برنـامج الـدبلوم العـام فـي التربيـة بكليـات الريـاض                 ). "م١٩٩٢(آسيا  ،كندري  )١(

 .٤٠٨ إلى ص٣٦١ص،المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة أم القرى، السنة الخامسة
حجـم  : دور الجامعات األردنية فـي تأهيـل المعلمـين فـي أثنـاء الخدمـة           ). "م١٩٩٧(أبو عليا، محمد مصطفى     )٢(

 تطـوير التربيـة مـن أجـل التنميـة      المؤتمر التربوي في دول كليـات التربيـة فـي    " التأهيل، فاعليته، مشكالته    
 . ٧٨٣ إلى ص٧٦٢جامعة دمشق، من ص" في الوطن العربي
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 طالبــة، وبينــت  ١٨٦١ طالبــاً، وعــدد الطالبــات   ٦٢٤طالبــاً وطالبــة، وبلــغ عــدد الطــالب     ) ٢٥١٥(

الدراسة أن المشكالت األكاديمية واالجتماعية والنفسية أكثر حِـدّة لـدى الطالبـات منهـا         

 . )١(لدى الطالب

المـشكالت المختلفـة لـدى طلبـة دبلـوم التأهيـل             ")م٢٠٠٧(عيـسى علـي     دراسة   -

التربوي، دراسة مونوغرافية في كلية التربية بجامعة البعث، وهدفت الدراسة إلى التعـرف             

على أهم المشكالت التي تعتـرض طلبـة دبلـوم التأهيـل التربـوي، وترتيبهـا حـسب حـدتها             

 والحالـــة االجتماعيـــة تنازليــاً فـــي ضـــوء متغيـــرات الجـــنس، والخلفيـــة التخصـــصية العلميـــة، 

ــاً، مــنهم  ١٥٠والمهنيــة، وطبقــت الدراســة علــى عينــة بلغــت      مــن ٦٩ مــن الــذكور، و ٨١طالب

اإلنـــاث، ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائياً بـــين   

مشكالت الذكور االقتـصادية، ومـشكالت اإلنـاث لمـصلحة الـذكور، ولمـصلحة اإلنـاث فـي                  

ألساسية، وتوصلت الدراسة إلى ترتيب المشكالت حسب شدتها لدى أفراد          المشكالت ا 

عينة الدراسة، فكانت المشكالت التربوية، ثم التعليميـة، ثـم اإلداريـة، ثـم التنظيميـة، ثـم             

 . )٢(النفسية، فاالقتصادية، فاالجتماعية

 الصعوبات التي تواجـه الدارسـين ببرنـامج الـدبلوم    ) "م٢٠١١(علي الغامدي   دراسة   -

العام في التربية بجامعة طيبـة وعالقتهـا بالتقـدير للمؤهـل الدراسـي والوظيفـة مـن وجهـة                   

وهــدفت الدراســة إلــى تحديــد الــصعوبات التــي تواجــه الدارســين ببرنــامج    ". نظــر المتعلمــين

الــدبلوم العــام فــي التربيــة، والتعــرف علــى درجــة ارتبــاط الــصعوبات التــي تواجــه الدارســين  

م فــي التربيــة بالتقــدير العــام للمؤهــل الــسابق،وكذلك التعــرف علــى   ببرنــامج الــدبلوم العــا

                                     
مجلـة العلـوم    "مـشكالت طلبـة جامعـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة             ) "م٢٠٠٢(عبدالحميد، إبراهيم شـوقي     )١(

 .٦٩ – ٣٩ ص،، العدد األول١٨اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اإلمارات،مجلد
 .التربية المقارنة، منشورات جامعة دمشق، جامعة دمشق). م١٩٩٩(عيسى، علي ) ٢(
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درجة ارتباط الصعوبات التي تواجه الدارسين ببرنامج الدبلوم العام فـي التربيـة بالوظيفـة،               

ــدبلوم العــام فــي      )١٢٢(وتكونــت عينــة الدراســة مــن    ــامج ال دارســاً مــن المــسجلين فــي برن

 .  بجامعة طيبةالتربية بكلية التربية والعلوم اإلنسانية

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن أعلـــى الـــصعوبات التـــي تواجـــه الدارســـين هـــي الـــصعوبة  

المتعلقـــة بتكليـــف الطلبــــة بـــالبحوث والتقـــارير بكثــــرة، وكـــشفت الدراســـة أن غالبيــــة       

الــصعوبات التــي تواجــه الدارســين كانــت درجــات الموافقــة عليهــا إلــى حــد مــا، إذ حــصلت      

بشراء الكتب على أعلى متوسط، وحصلت صـعوبة عـدم        )ينالدارس(صعوبة إلزام الطلبة    

التزام بعض األساتذة بحضور المحاضرات علـى أقـل متوسـط، كمـا بينـت الدراسـة فروقـاً                   

ذات داللــة إحــصائية تبعــاً الخــتالف التقــدير العــام للمؤهــل الــسابق، وعــدم مالءمــة مواعيــد  

 .)١(المحاضرات، وإلزام الطلبة بشراء الكتب

ــدبلوم التربــوي بكليــة     )"م٢٠١٢( عمــريمهــرة الدراســة  - ــامج ال درجــة مالءمــة برن

، وتحــددت أهــداف الدراســة فــي تحديــد   "التربيــة بجامعــة أم القــرى الحتياجــات الدارســات  

درجــة توقــع المهــام المنتظــرة مــن الدراســة فــي الــدبلوم التربــوي، وتحديــد درجــة تحقــق       

جــة تــوافر المهــارات التــي الــسمات الشخــصية للدارســات فــي الــدبلوم التربــوي، وتحديــد در 

ــوي للدارســات    ــدبلوم الترب ــي،    . يكتــسبها ال ــة المــنهج الوصــفي التحليل واســتخدمت الباحث

حيث قامت بإجراء دراستها على مجتمع الدراسة المتمثل في دارسات الدبلوم العام في            

ت دارسـة، وقامـ  )١٢٥(التربية بكلية التربية بجامعـة أم القـرى، وبلـغ العـدد الكلـي للمجتمـع            

وكانــت أهــم نتــائج الدراســة أن الدارســات . الباحثــة باســتخدام االســتبانة كــأداة للدراســة

                                     
الصعوبات التي تواجه الدارسين ببرنـامج الـدبلوم العـام فـي التربيـة بجامعـة              )."م٢٠١١(علي محمد  الغامدي، )١(

،مجلـة دراسـات العلـوم      "طيبة وعالقتها بالتقـدير للمؤهـل الدراسـي والوظيفـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين                 
 .،عمادة البحث العلمي،الجامعة األردنية٣٨لة التربوية،المج
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ــا أن         ــرة، كمـ ــام المنتظـ ــق المهـ ــة تحقـ ــرة إمكانيـ ــسبة كبيـ ــدن بنـ ــوي يؤكـ ــدبلوم التربـ بالـ

الدارسات بالدبلوم التربوي يؤكدن بنسبة كبيرة إمكانية تحقق السمات الشخصية التي           

ت بالــدبلوم التربــوي يؤكــدن بنــسبة كبيــرة إمكانيــة تــوافر  تــم اعتمادهــا، كمــا أن الدارســا

 .)١(المهارات التي تم اعتمادها في الدراسة

 :تعقيب على الدراسات السابقة
بــالرجوع إلــى الدراســـات الــسابقة تعرفـــت الباحثــة علــى المـــشكالت المختلفــة فـــي       

والحاجـة إلـى     ، وأوضحت الدراسات السابقة بعـضاً مـن عوائـق التعلـيم           ،العملية التعليمية   

وقــد اســتفادت الباحثــة أيــضاً فــي تحديــد أهــداف   . التطــوير األكــاديمي واإلداري فــي التعلــيم 

 .الدراسة الحالية وتحديد أهميتها

وأيــضاً بــالرجوع إلــى الدراســات الــسابقة تــم التعــرف علــى المحــاور الرئيــسة ألدبيــات     

ــة ممــا كتــب فيهــا، واســتفادت مــن الدراســ     ،الدراســة ات الــسابقة فــي   واســتفادت الباحث

 .التعرف على المشكالت المختلفة في المراحل التعليمية

واستفادت هذه الدراسة مـن الدراسـات الـسابقة بمـا لهـذه المـشكالت مـن تـأثير فـي           

عملية اإلعداد التربوي، واألكاديمي للطالب، وقد أكدت نتـائج هـذه الدراسـات مثـل دراسـة                 

امدي، ومهرة العمري أن معظـم المـشكالت        الكندري، وأبوعليا، وعبدالحي، وعيسى، والغ    

الدراسية واألكاديميـة تـأتي فـي أولـى القائمـة فـي المـشكالت، ثـم المـشكالت االقتـصادية                     

فاالجتماعيـــة، وهـــذا يعكـــس وال شـــك الواقـــع التربـــوي المحتـــاج إلعـــادة التقيـــيم للـــنظم   

لدراســة التربويــة، وتكونــت عينــة الدراســات مــن الطــالب والطالبــات، فيمــا اختــصت هــذه ا    

                                     
درجة مالءمة برنامج الدبلوم التربوي بكلية التربية بجامعـة أم القـرى الحتياجـات    )."م٢٠١٢(، مهرة العمري)١(

 .رسالة ماجستير،قسم اإلدارة التربوية، جامعة أم القرى"الدارسات
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بالطالبات فقـط، كمـا اعتمـدت الدراسـات الـسابقة علـى االسـتبانة شـأنها فـي ذلـك شـأن                       

 .الدراسة الحالية

 : منهج البحث: ثالثاً
اعتمــدت الدراســة المــنهج الوصــفي المــسحي لمالءمتــه لتحقيــق أهــداف البحــث، وهــو  

 أو عينـة  ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته استجواب جميع أفراد مجتمع البحث،   

ــا، ودرجـــة      كبيـــرة مـــنهم، وذلـــك بهـــدف وصـــف الظـــاهرة المدروســـة مـــن حيـــث طبيعتهـ

 .)١(وجودها، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب

 :  مجتمع الدراسة والعينة١-٣
تكون مجتمع البحث من جميع طالبات الدبلوم العام في التربية في الفصل الدراسي             

ــاني  ـــ، والـــذي يتكـــون مـــن  ١٤٣٤-١٤٣٣الثـ ــز  ( طالبـــة ٥٨٩هـ ــادة المركـ ــام، عمـ جامعـــة اإلمـ

أمــا بالنــسبة لعينــة البحــث فقــد اختيــرت    ). الجــامعي لخدمــة المجتمــع والتعلــيم المــستمر  

) ٣٢٦(بطريقة قصدية لجميع طالبات الدبلوم العام فـي التربيـة المـستوى الثـاني، وعـددهن                 

طالبة، وذلك بعد استبعاد الحـاالت التـي        ) ٢٢٤ (طالبة، وتكونت العينة النهائية للدراسة من     

 . لم تلتزم الجدية في االستجابة

 :  أدوات الدراسة٢-٣
 طالبة من   ٣٠لتحقيق هدف البحث تم تطبيق استبانة استطالعية بسؤال مفتوح إلى           

خارج العينة الفعلية للبحث، ومن خالل هذا الـسؤال المفتـوح تبـين وجـود عـدة مـشكالت               

 . ي ثالثة محاورتمت صياغتها ف

 .المشكالت األكاديمية في الدبلوم العام في التربية: المحور األول

                                     
 ،مكتبــة العبيكــان: وم الــسلوكية، الريــاضالمــدخل إلــى البحــث فــي العلــ ). م١٩٩٥(العــساف، صــالح حمــد  )١(

 . ١٩١ص
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 .المشكالت اإلدارية والتنظيمية في الدبلوم العام في التربية: المحور الثاني

 . المشكالت االجتماعية واالقتصادية في الدبلوم العام في التربية: المحور الثالث

 : صدق األداة ٣-٣
الختبار إلى التأكد من مدى فاعلية أداة البحث في قياس مـشكلة البحـث،         يهدف هذا ا  

ولتحقيق ذلك تم استخدام اختبار الصدق الظاهري ألداة البحث، ويعنـي ذلـك مـدى اتفـاق                 

المحكمين على أن أداة البحث تعكس ما يجـب قياسـه، فبعـد بنـاء االسـتبانة تـم عرضـها         

يها، وإبداء الرأي حـول بنودهـا فـي صـورتها         على عدد من المحكمين المختصين لالطالع عل      

األولية، وبعد إبـداء المالحظـات التـي تـم أخـذها بالحـسبان، تـم تعـديل بنـود االسـتبانة بنـاء                        

عليها، والتوصل إلـى االسـتبانة النهائيـة التـي اعتمـدت كـأداة قيـاس للبحـث مـن قبـل لجنـة                        

 . المحكمين التي تكونت من مجموعة من الخبراء

 : Internal Consistently Validityساق الداخلي  صدق االت٤-٣
قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس من خالل حساب معامل ارتبـاط بيرسـون              

بين الدرجة لكل عبارة تنتمي لكل محـور، والدرجـة الكليـة لهـذا المحـور الـذي تنتمـي إليـه،            

االســتبانة، وتــم  وأيــضاً معامــل االرتبــاط بــين كــل محــور مــن محــاور االســتبانة وإجمــالي         

 :  والجداول التالية توضح ذلك،(SPSS)استخدام برنامج 
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 )٢(جدول 

 :معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول

 .المشكالت األكاديمية في الدبلوم العام في التربية
رقم 
 العبارة

رقم  مستوى الداللة معامل االرتباط
 العبارة

 مستوى الداللة معامل االرتباط

٠٫٠١ ٠٫٧١٩ ٩ ٠٫٠١ ٠٫٧٥١ ١ 
٠٫٠١ ٠٫٨٣٣ ١٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٢٣ ٢ 
٠٫٠١ ٠٫٧٦٥ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٨٣٤ ٣ 
٠٫٠١ ٠٫٨٥٦ ١٢ ٠٫٠١ ٠٫٧٢٩ ٤ 
٠٫٠١ ٠٫٨٦١ ١٣ ٠٫٠١ ٠٫٨٦١ ٥ 
٠٫٠١ ٠٫٨٤٧ ١٤ ٠٫٠١ ٠٫٣٤٣ ٦ 
٠٫٠١ ٠٫٨١٠ ١٥ ٠٫٠١ ٠٫٥٢٨ ٧ 
٠٫٠١ ٠٫٥٧٢ ٨    

المحــور بالدرجــة الكليــة يتــضح مــن الجــدول الــسابق ارتبــاط كــل عبــارة مــن عبــارات   

 .مما يدل على الصدق الداخلي للمحور) ٠٫٠١(للمحور ارتباطاً داالً عند مستوى 

 )٣ (جدول

 .وتنظيميةمشكالت إدارية :  الثانير ارتباط بيرسون لعبارات المحومعامالت
رقم 
رقم  مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة

 مستوى الداللة معامل االرتباط العبارة

٠٫٠١ ٠٫٨١٧ ٧ ٠٫٠١ ٠٫٦١٠ ١ 
٠٫٠١ ٠٫٧٦١ ٨ ٠٫٠١ ٠٫٥٦٥ ٢ 
٠٫٠١ ٠٫٤٦٥ ٩ ٠٫٠١ ٠٫٤٨٣ ٣ 
٠٫٠١ ٠٫٦٠١ ١٠ ٠٫٠١ ٠٫٧٠٠ ٤ 
٠٫٠١ ٠٫٧٣٢ ١١ ٠٫٠١ ٠٫٧٤٣ ٥ 
٠٫٠١ ٠٫٧٥٢ ٦    

ويتضح مـن الجـدول الـسابق ارتبـاط كـل عبـارة مـن عبـارات المحـور بالدرجـة الكليـة                   

 .، مما يدل على الصدق الداخلي للمحور)٠٫٠١ (للمحور ارتباطاً داالً عند مستوى
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 )٤ (جدول

 .مشكالت اجتماعية واقتصادية:  ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالثمعامالت

 
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم  مستوى الداللة
 العبارة

 مستوى الداللة معامل االرتباط

٠٫٠١ ٠٫٦٤٢ ٤ ٠٫٠١ ٠٫٦٤٢ ١ 
٠٫٠١ ٠٫٥٥٤ ٥ ٠٫٠١ ٠٫٦٥٢ ٢ 
٠٫٠١ ٠٫٨٢٣ ٣    

يتــضح مــن الجــدول الــسابق ارتبــاط جميــع عبــارات المحــور بالدرجــة الكليــة للمحــور     

 .مما يدل على الصدق الداخلي للمحور ) ٠٫٠١(ارتباطاً داالً عند مستوى 

 )٥ (جدول

 . الكلية لالستبانةالدرجة محور وكل بين ارتباط بيرسون معامالت

 
 وى الداللةمست معامل االرتباط مج كلي

 ٠٫٠١ ٠٫٩٣٨ المحور األول
 ٠٫٠١ ٠٫٨٥٧ المحور الثاني
 ٠٫٠١ ٠٫٦١٩ المحور الثالث

ــستوى       ــد مـ ــاط دال عنـ ــود ارتبـ ــدول وجـ ــن الجـ ــضح مـ ــي   ) ٠٫٠١(يتـ ــوع الكلـ ــين المجمـ بـ

 . لالستبانة وكل من المحاور األول والثاني والثالث

 : Reliability ثبات االستبانة ٥-٣
بانة أن تعطي النتائج نفسها تقريبـاً لـو تكـرر تطبيقهـا أكثـر مـن                 المقصود بثبات االست  

  )١(مرة على األشخاص أنفسهم في ظروف مماثلة

                                     
مكتبــــة  : المــــدخل إلــــى البحــــث فــــي العلــــوم الــــسلوكية، الريــــاض      ). م١٩٩٩٥(العــــساف، صــــالح حمــــد   )١(

 . ٣٩٦،صالعبيكان
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وقد قامت الباحثـة بحـساب ثبـات االسـتبانة، وذلـك باسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ                    

Gronbach’s Alphaكما هو موضح في الجدول التالي  : 

 )٦(جدول 

 )٢٢٤= ن (ام معامل ألفا لكرونباخ حساب ثبات االستبانة باستخد
 معامل ألف كرونباخ عدد العبارات المجال

 ٠٫٩٤٣ ١٥ المحول األول
 ٠٫٨٧٣ ١١ المحور الثاني
 ٠٫٥٢٥ ٥ المحور الثالث
 ٠٫٩٣١ ٣١ المجموع الكلي

ــا كرونبـــاخ للمجمـــوع الكلـــي      يتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق ارتفـــاع معامـــل ثبـــات ألفـ
، )٠٫٩٤٣(، وهو معامل ثبات مرتفع، بينما نجد معامل ثبـات المحـور األول              )٠٫٩٣١(لالستبانة  

، وهـو معامـل ثبـات مرتفـع،         )٠٫٨٧٣(وهو معامل ثبات مرتفع، ومعامل ثبات المحـور الثـاني           
، وهــو معامــل ثبــات متوســط، ممــا يــدل علــى ثبــات      )٠٫٥٢٥(ومعامــل ثبــات المحــور الثالــث   

 . االستبانة بوجه عام
ولتسهيل تفسير النتائج استخدمت الدراسة األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابـة           

= ، متوسطة ٤= ، كبيرة ٥= كبيرة جداً : (حيث تم إعطاء وزن للبدائل  . عن بدائل المقياس  
 تــصنيف تلــك اإلجابــات إلــى خمــس مــستويات متــساوية  ، ثــم تــم)١= ، منعدمــة ٢= ، قليلــة ٣

 : المدى من خالل المعادلة التالية
  ٠٫٨٠ = ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل المقياس ÷ )  أقل قيمة–أكبر قيمة = (طول الفئة

 : لنحصل على مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديل

 )٧ (جدول

 .ة البحث مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداتوزيع
 مدى المتوسطات الوصف
 ٥ – ٤٫٢١ كبيرة جداً
 ٤٫٢٠ – ٣٫٤١ كبيرة
 ٣٫٤٠ – ٢٫٦١ متوسطة
 ٢٫٦٠ – ١٫٨١ قليلة
 ١٫٨٠ – ١ منعدمة
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 :  األساليب اإلحصائية٦-٣
 . التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينة -

 . المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية -

 . لقياس صدق المقياس" بيرسون"معامل ارتباط  -

 . لقياس ثبات االستبانة" ألفا كرونباخ"معامل ثبات  -

 :تفسير نتائج الدراسة: رابعاً
 : تتناول الباحثة فيما يلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة 

ــو    ــة األول وهـ ــؤال الدراسـ ــن سـ ــة عـ ــه    : لإلجابـ ــي تواجـ ــة التـ ــا المـــشكالت األكاديميـ مـ

 التربية؟ الطالبات في الدبلوم العام في 

قامــــت الباحثـــــة بحــــساب التكـــــرارات، والنـــــسب المئويــــة، والمتوســـــط الحـــــسابي    

 : واالنحراف المعياري، لعبارات المحور األول من أداة الدراسة كما يلي

 )٨(جدول 

المشكالت األكاديمية التي تواجه : استجابات أفراد العينة حول عبارات المحور األول

 ).٢٢٤= ن (ية حيث طالبات الدبلوم العام في الترب

  العبــــارةك

جداً
رة 
كبي

 

رة
كبي

طة 
س
متو

 

يلة
قل

مة 
عد
من

ط 
س
متو
ال

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ب 
رتي
الت

 

كثرة التكليفات  ٦
المنزلية التي تكلف 

 . بها الطالبة

ت 
% 

١٣٣ 

٥٩٫٤ 

٧٢ 

٣٢٫١ 

١٥ 

٦٫٧ 

٤ 

١٫٨ 

 ١ ٠٫٧٠ ٤٫٤٩ 

يوجد تداخل بين  ٨
مفردات المقررات 

الدراسية في 
 . البرنامج

ت
% 

١٢٠ 

٥٣٫٦ 

٧٧ 

٣٤٫٤ 

١٩ 

٨٫٥ 

٦ 

٢٫٧ 

٢ 

٠٫٩ 

٢ ٠٫٨٢ ٤٫٣٧ 

صعوبة اللقاءات  ٧
المكتبية بين 

الطالبة في برنامج 
الدبلوم وعضو هيئة 

 . التدريس

ت
% 

١٢٧ 

٥٦٫٧ 

٦٣ 

٢٨٫١ 

٢٥ 

١١٫٢ 

٤ 

١٫٨ 

٥ 

٢٫٢ 

٣ ٠٫٩١ ٤٫٣٥ 
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  العبــــارةك

جداً
رة 
كبي

 

رة
كبي

طة 
س
متو

 

يلة
قل

مة 
عد
من

ط 
س
متو
ال

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

ب 
رتي
الت

 

قلة التوازن بين  ١
الجانب النظري 

والتطبيقي للمواد 
 .الدراسية

ت
% 

١٣٥ 

٦٠٫٣ 

٣٥ 

١٥٫٦ 

٤٠ 

١٧٫٩ 

١٣ 

٥٫٨ 

١ 

٠٫٤ 

٤ ٠٫٩ ٤٫٢٩ 

اعتماد أعضاء هيئة  ٤
التدريس على 
 . طريقة االلقاء

ت
% 

١٠٩ 

٤٨٫٧ 

٦٩ 

٣٠٫٨ 

٢٣ 

١٠٫٣ 

١٨ 

٨٫٠ 

٢٥ 

٢٫٢ 

٥ ١٫٠٥ ٤٫١٦ 

ضعف االنسجام  ٢
بين كم المادة 
والفترة الزمنية 
 . المخصصة لها

ت
% 

١١٦ 

٥١٫٨ 

٥٤ 

٢٤٫١ 

٣١ 

١٣٫٨ 

١٥ 

٦٫٧ 

٨ 

٣٫٦ 

٦ ١٫١١ ٤٫١٤ 

صعوبة مراجعة  ٩
 .أوراق االمتحانات 

ت
% 

١١٣ 

٥٠٫٤ 

٥٨ 

٢٥٫٩ 

٣٣ 

١٤٫٧ 

١٠ 

٤٫٥ 

١٠ 

٤٫٥ 

٧ ١٫١٠ ٤٫١٣ 

قصور في توزيع  ١١
األنشطة 

والواجبات بشكل 
مناسب على مدار 
 . الفصل الدراسي

ت
% 

١١١ 

٤٩٫٦ 

٥٢ 

٢٣٫٢ 

٣١ 

١٣٫٨ 

١٩ 

٨٫٥ 

١١ 

٤٫٩ 

٨ ١٫١٩ ٤٫٠٤ 

االفتقار إلى  ١٠
الموضوعية في 

ات من تقييم الطالب
قبل أعضاء هيئة 

 . التدريس

ت
% 

١٠٧ 

٤٧٫٨ 

٤٦ 

٢٠٫٥ 

٣٧ 

١٦٫٥ 

٢٨ 

١٢٫٥ 

٦ 

٢٫٧ 

٩ ١٫١٨ ٣٫٩٨ 

عدم مراعاة  ١٥
عضوات هيئة 

التدريس الفروق 
الفردية بين 
 . الطالبات

ت 
% 

١٠٣ 

٤٦٫٠ 

٥٥ 

١٢٫٩ 

٢٩ 

١٢٫٩ 

٢٣ 

١٠٫٣ 

١٤ 

٦٫٣ 

١٠ ١٫٢٥ ٣٫٩٤ 

قصور أداء أعضاء  ٣
هيئة التدريس 
 . أكاديمياً

 ت
% 

١٠٤ 

٤٦٫٤ 

٤٠ 

١٧٫٩ 

٢٧ 

١٢٫١ 

٣٨ 

١٧٫٠ 

١٥ 

٦٫٧ 

١١ ١٫٣٥ ٣٫٨٠ 

عدم مراعاة  ١٤
عضوات هيئة 
التدريس ربط 
المادة العلمية 

 .بالواقع 

 ت
% 

٩٤ 

٤٢٫٠ 

٤٩ 

٢١٫٩ 

٢٧ 

١٢٫١ 

٣٢ 

١٤٫٣ 

٢٢ 

٩٫٨ 

١٢ ١٫٣٩ ٣٫٧٢ 

عدم تركيز  ١٢
المقررات الدراسية 

على الجوانب 
 . التربوية

 ت
% 

١٠٤ 

٤٦٫٤ 

٣٨ 

١٧٫٠ 

٢٠ 

٨٫٩ 

٣١ 

١٣٫٨ 

٣١ 

١٣٫٨ 

١٣ ١٫٥٠ ٣٫٦٨ 
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  العبــــارةك
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عدم وجود خطة  ١٣
دراسية واضحة 

للمقرر قبل تدريسه 
متضمنة األهداف 

/ المحتوى/
 .المراجع

 ت
% 

٩٧ 

٤٣٫٣ 

٤٤ 

١٩٫٦ 

٢٤ 

١٠٫٧ 

٢٧ 

١٢٫١ 

٣٢ 

١٤٫٣ 

١٤ ١٫٤٨ ٣٫٦٦ 

تأخر عضو هيئة  ٥
التدريس عن 

مواعيد 
 . المحاضرات

 ت
% 

٨٥ 

٣٧٫٩ 

٥٤ 

٢٤٫١ 

٢٥ 

١١٫٢ 

٣٥ 

١٥٫٦ 

٢٥ 

١١٫٢ 

١٥ ١٫٤١ ٣٫٦٢ 

 ٠٫٨٩=                          ع المحور األول ٤٫٠٢= م المحور األول 

ــائج الجــدول الــسابق أن اســتجابات أفــراد العينــة علــى عبــارات المحــور         يتــضح مــن نت

المــشكالت األكاديميــة التــي تواجــه طالبــات الــدبلوم العــام فــي التربيــة جــاءت علــى  : األول

 : النحو التالي

، وتتمثـل فـي    )٥ – ٤٫٢١(جابة أفراد العينة كبيرة جداً يتراوح متوسطها من         كانت است 

 عبـارة فـي اسـتجابة أفـراد         ١١، بينما كانت هناك     )١ – ٧ – ٨ – ٦( عبارات هي التي أرقامها      ٤

 ٤(، وهي العبـارات ذات األرقـام   )٤٫٢٠ – ٣٫٤١(العينة كبيرة وهي التي يتراوح متوسطها من        

– ٥ – ١٣ – ١٢ – ١٤ – ٣ – ١٥ – ١٠ – ١١ – ٩ – ٢ .( 

كثـرة التكليفـات المنزليـة التـي تكلـف بهـا          : فـي المرتبـة األولـى     ) ١(جاءت العبارة رقـم     

يوجـد  : فـي المرتبـة الثانيـة   ) ٨(، وتليها العبارة رقم   )٤٫٤٩(الطالبة كبيرة جداً بمتوسط بلغ      

 يليهـا الفقـرة رقـم    ،)٤٫٣٧(تداخل بين مفردات المقرر الدراسية في البرنامج بمتوسط بلغ    

صعوبة اللقاءات المكتبية بين الطالبة في برنامج الـدبلوم وعـضو هيئـة             : بالمرتبة الثالثة ) ٧(

قلــة التــوازن بــين  : بالمرتبــة الرابعــة) ١(، يليهــا الفقــرة رقــم  )٤٫٣٥(التــدريس بمتوســط بلــغ  
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لـى وقـت    ، ويرجـع ذلـك إ     )٤٫٢٩(الجانب النظـري والتطبيقـي للمـواد الدراسـية بمتوسـط بلـغ              

 .  الدوام الرسمي للدبلوم، وضغط المواد في فترة محددة

عبارة في استجابات أفراد العينة كبيرة يتراوح متوسطها بـين          ) ١١(بينما كانت هناك    

اعتمــاد أعـضاء هيئــة التـدريس علــى طريقــة   ) : ٤(، حيـث أخــذت العبـارة رقــم   )٤٫٢٠ – ٣٫٤١(

عف اإلنـــسجام بـــين كـــم المـــادة والفتـــرة ضـــ): ٢(، والعبـــارة رقـــم )٤٫١٦(اإللقـــاء بمتوســـط 

ــارة رقــم    )٤٫١٤(الزمنيــة المخصــصة لهــا بمتوســط بلــغ     صــعوبة ): ٩(، فــي حــين كانــت العب

ــارة رقــم   )٤٫١٣(مراجعــة أوراق االمتحانــات بمتوســط بلــغ    قــصور فــي توزيــع   ): ١١(، أمــا العب

، أمـا   )٤٫٠٤(األنشطة والواجبات بشكل مناسب على مدار الفصل الدراسي بمتوسـط بلـغ             

االفتقـــار إلـــى الموضـــوعية فـــي تقيـــيم الطالبـــات مـــن قبـــل أعـــضاء هيئـــة ): ١٠(العبـــارة رقـــم 

عـدم مراعـاة عـضوات هيئـة التـدريس        ): ١٥(، والعبـارة رقـم      )٣٫٩٨(التدريس بمتوسط بلغ    

قـصور أداء أعـضاء   ): ٣(، والعبـارة رقـم   )٣٫٩٤(الفروق الفردية بـين الطالبـات بمتوسـط بلـغ          

عــدم تركيــز المقــررات ): ٢(، والعبــارة رقــم )٣٫٣٨(ديميــاً بنــسبة بلغــت هيئــة التــدريس أكا

تـأخر  ): ٥(، أمـا العبـارة رقـم       )٣٫٦٦(الدراسية على الجوانب التربوية فجاءت بمتوسـط بلـغ          

 ). ٣٫٦٢(عضو هيئة التدريس عن مواعيد المحاضرات جاءت بمتوسط بلغ 

رة جـداً، وكبيـرة مـن قبـل     وهذه النتائج في المـشكالت األكاديميـة وباسـتجابات كبيـ          

، ودراسة )م٢٠٠٢عبدالحميد، (أفراد العينة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة، مثل دراسة  

في أن المشكالت األكاديمية تكون في      ) م٢٠١١الغامدي،(، ودراسة   )م٢٠٠٧عيسى علي،   (

 .المرتبة األولى في المشكالت المختلفة لدى الطلبة المعلمين

ما المـشكالت اإلداريـة التنظيميـة التـي تواجـه           : دراسة الثاني وهو  لإلجابة عن سؤال ال   

 طالبات الدبلوم العام في التربية؟
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ــسابي،        ــط الحــ ــة، والمتوســ ــسب المئويــ ــرارات، والنــ ــساب التكــ ــة بحــ ــت الباحثــ قامــ

 : واالنحراف المعياري لعبارات المحور الثاني من أداة الدراسة كما يلي

 )٩(جدول 

المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي : ول عبارات المحور الثانياستجابات أفراد العينة ح

 ).٢٢٤= ن (تواجه طالبات الدبلوم العام في التربية حيث 
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قصور في تجهيز  ٣
 . القاعة الدراسية

 ١٣٧ %ت
٦١٫٢ 

٧٣ 
٣٢٫٦ 

١١ 
٤٫٩ 

٢ 
٠٫٩ 

١ 
٠٫٤ 

١ ٠٫٦٨ ٤٫٥٣ 

افتقار الجامعة  ٩
لمكان مخصص 

 .للصالة 

 ١٥ %ت
٦٧٫٠ 

٥٧ 
٢٥٫٤ 

٨ 
٣٫٦ 

٣ 
١٫٣ 

٦ 
٢٫٧ 

٢ ٠٫٨٥ ٤٫٥٣ 

صعوبة التواصل  ٢
مع المسؤولين 

عن الدبلوم عبر 
موقع الجامعة 
 . إلكترونياً

 ١٣٥ %ت
٦٠٫٣ 

٦٧ 
٢٩٫٩ 

١٢ 
٥٫٤ 

٨ 
٣٫٦ 

٢ 
٠٫٩ 

٣ ٠٫٨٢ ٤٫٤٥ 

 صعوبة الحصول ١
على دليل إرشادي 

عن الدبلوم 
التربوي في 
 . جامعة اإلمام

 ١٢٦ %ت
٥٦٫٣ 

٦٧ 
٢٩٫٩ 

١٩ 
٨٫٥ 

٨ 
٣٫٦ 

٤ 
١٫٨ 

٤ ٠٫٩١ ٤٫٣٥ 

صعوبة الخروج  ١٠
من الجامعة إال في 

الوقت المحدد 
النتهاء 
 . المحاضرات

 ١٣٣ %ت
٥٩٫٤ 

٥٣ 
٢٣٫٧ 

٢٥ 
١١٫٢ 

٦ 
٢٫٧ 

٧ 
٣٫١ 

٥ ٠٫٩٩ ٤٫٣٣ 

افتقار المكتبة  ٥
 . ةللكتب التربوي

 ١١٠ %ت
٤٩٫١ 

٧٥ 
٣٣٫٥ 

٢٦ 
١١٫٦ 

٩ 
٤٫٠ 

٤ 
١٫٨ 

٦ ٠٫٩٤ ٤٫٢٤ 

مساحة القاعات  ٤
الدراسية غير 

مالئمة لعدد 
 . الطالبات

 ١٠٦ %ت
٤٧٫٣ 

٧٥ 
٣٣٫٥ 

٢١ 
٩٫٤ 

١٣ 
٥٫٨ 

٩ 
٤٫٠ 

٧ ١٫٠٧ ٤٫١٤ 

ضعف كفاءة  ٦
القائمين على 

 ١٠١ %ت
٤٥٫١ 

٧٠ 
٣١٫٣ 

٢٣ 
١٠٫٣ 

١٧ 
٧٫٦ 

١٣ 
٥٫٨ 

٨ ١٫١٨ ٤٫٠٢ 
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المكتبة 
 . الجامعية

افتقار الجامعة  ٨
للخدمات الطالبية 
 . مثل التصوير

 ١٠٨ %ت
٤٨٫٢ 

٦١ 
٢٧٫٢ 

٢٢ 
٩٫٨ 

١٥ 
٦٫٧ 

١٨ 
٨٫٠ 

٩ ١٫٢٦ ٤٫٠١ 

ضعف تعاون  ٧
موظفات الجامعة 

مع طالبات 
 . الدبلوم

 ١٠٣ %ت
٤٦٫٠ 

٦٣ 
٢٨٫١ 

٢٩ 
١٢٫٩ 

١٣ 
٥٫٨ 

١٦ 
٧٫١ 

١٠ ١٫٢١ ٤٫٠٠ 

صعوبة قبول  ١١
 . األعذار الطبية

 ٩٧ %ت
٤٣٫٣ 

٥٤ 
٢٤٫١ 

٢٨ 
١٢٫٥ 

٢٤ 
١٠٫٧ 

٢١ 
٩٫٤ 

١١ ١٫٣٤ ٣٫٨١ 

 ٠٫٦٩=                         ع المحور األول ٤٫٢٢= م المحور األول 

ــائج الجــدول الــسابق أن اســتجابات أفــراد العينــة علــى عبــارات المحــور         يتــضح مــن نت

بية جـاءت   المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي تواجه طالبات الدبلوم العام في التر         : الثاني

 : على النحو التالي

، وتتمثـل فـي    )٥ – ٤٫٢١(كانت استجابة أفراد العينة كبيرة جداً يتراوح متوسطها من          

 عبــارات فــي  ٥، بينمــا كانــت هنالــك   )٥ – ١٠ – ١ – ٢ – ٩ – ٣: ( عبــارات أرقامهــا كالتــالي  ٦

ارات ذات ، وهــي العبــ)٤٫٢٠ – ٣٫٤١(اســتجابة أفــراد العينــة كبيــرة، ويتــراوح متوســطها مــن  

وعندما نتتبع المتوسطات الحسابية للفقـرات الـسابقة نجـد          ). ١١ – ٧ – ٨ – ٦ – ٤(األرقام  

أن أفـــراد عينـــة الدراســـة موافقـــون بدرجـــة كبيـــرة جـــداً وكبيـــرة علـــى تلـــك المـــشكالت 

، حـسب توزيـع اإلجابـات،    )٣٫٤١ إلى ٤٫٢١(اإلدارية والتنظيمية؛ ألن متوسطاتها في الفئة من      

ئج تشير بشكل عام إلى أن الطالبات جميعاً يـشعرن بوجـود هـذه المـشكالت              وهذه النتا 

اإلدارية والتنظيمية، وعدم الرضا عن دراستهن بوجود هذه المشكالت، ويؤيد ذلـك نتـائج              

 ). م١٩٩٠الكندري، (دراسة 
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ما المـشكالت االجتماعيـة واالقتـصادية       : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي نصه      

 طالبات الدبلوم العام في التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية؟ التي تواجه 

قامــــت الباحثــــة بحــــساب التكرارات،والنــــسب المئوية،والمتوســــطات الحــــسابية،      

 : واالنحراف المعياري، لعبارات المحور الثالث من محاور الدراسة كما يلي

 )١٠(جدول 

المشكالت االجتماعية : لثالثاستجابات أفراد العينة حول عبارات المحول ا

 ).٢٢٤= ن ( واالقتصادية التي تواجه طالبات الدبلوم العام في التربية حيث 
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الخوف من عدم  ٣
استكمال 

متطلبات الحصول 
 . على الدبلوم

ت 
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ــائج الجــدول الــسا    بق أن اســتجابات أفــراد العينــة علــى عبــارات المحــور    يتــضح مــن نت

المشكالت االجتماعية واالقتصادية التـي تواجـه طالبـات الـدبلوم العـام فـي التربيـة         : الثالث

 : جاءت على النحو التالي

، وقـد   )٥-٤٫٢١(كانت استجابة كـل أفـراد العينـة كبيـرة جـداً، يتـراوح متوسـطها مـن                   

): ٣(ت، وقــد جــاءت فــي المرتبــة األولــى الفقــرة رقــم    اشــتمل هــذا المحــور علــى أربــع فقــرا  

الخـــوف مـــن عـــدم اســـتكمال متطلبـــات الحـــصول علـــى الـــدبلوم، حيـــث بلـــغ متوســـطها    

ــسابي  ــي     )٤٫٤٩(الحـ ــة فهـ ــة الثانيـ ــت المرتبـ ــي احتلـ ــرة التـ ــا الفقـ ــب   : ، أمـ ــن الكتـ ــاع ثمـ ارتفـ

الثالثــة ، وتـأتي فـي المرتبـة    )٤٫٤١(والمراجـع التربويـة، حيـث حـصلت علـى متوســط حـسابي       

صــعوبة : وجــود التزامــات أســرية تتعــارض مــع وقــت المحاضــرات، والمرتبــة الرابعــة: عبــارة

الحصول علـى مواصـالت مـسائية، وقـد حـصلت كـل مـن العبـارتين علـى متوسـط حـسابي                       

، ونظــراً ألن المتوســطات الحــسابية للفقــرات الــسابقة تــدخل ضــمن نطــاق       )٤٫٣٤(قــدره 

د مــدى موافقــة الطالبــات علــى وجــود هــذه المــشكالت  كبيــرة جــداً، فــإن هــذه النتــائج تؤكــ 

االجتماعية واالقتصادية لدى طالبات الدبلوم العام فـي التربيـة، وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا                    

ــة   ــه دراسـ ــلت إليـ ــدري،(توصـ ــة )م١٩٩٠الكنـ ــا،  (، ودراسـ ــو عليـ ــة )م١٩٩٧أبـ ــرة (، ودراسـ مهـ

 ).م٢٠١٢العمري،
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 ياتالنتائج والتوص: خامساً
 : النتائج

ما المشكالت األكاديمية التـي تواجـه طالبـات الـدبلوم العـام فـي               : نتائج السؤال األول  

 التربية؟ 

أوضحت استجابات أفـراد عينـة البحـث علـى أن المـشكالت األكاديميـة كبيـرة جـداً،                   

 : وتتمثل في أربع عبارات بالترتيب التالي

 . كثرة التكليفات التي تكلف بها الطالبة -

 .  تداخل بين مفردات المقررات الدراسية في البرنامجيوجد -

 . صعوبة اللقاءات المكتبية بين الطالبة في برنامج الدبلوم وعضو هيئة التدريس  -

 . قلة التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي للمواد الدراسية -

عبــــارة عــــن المــــشكالت ) ١١(هنــــاك اتفــــاق فــــي اســــتجابات أفــــراد العينــــة حــــول  -

 . في الدبلوم، والمشكالت حسب الترتيب التالياألكاديمية 

 . اعتماد أعضاء هيئة التدريس على طريقة اإللقاء -

 . ضعف االنسجام بين كم المادة والفترة الزمنية المخصصة لها -

 . صعوبة مراجعة أوراق االمتحانات -

 . قصور في توزيع األنشطة والواجبات بشكل مناسب على مدار الفصل الدراسي -

 . لى الموضوعية في تقسيم الطالبات من قبل أعضاء هيئة التدريساالفتقار إ -

 . عدم مراعاة عضوات هيئة التدريس الفروق الفردية بين الطالبات -

 . قصور أداء أعضاء هيئة التدريس أكاديمياً -

 . عدم مراعاة عضو هيئة التدريس ربط المادة العلمية بالواقع -

 .  التربويةعدم تركيز المقررات الدراسية على الجوانب -
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عـــدم وجـــود خطـــة واضـــحة للمقـــرر قبـــل تدريـــسه متـــضمنة األهـــداف والمحتـــوى     -

 . والمراجع

 . تأخر عضو هيئة التدريس عن مواعيد المحاضرات -

مـا المـشكالت اإلداريـة والتنظيميـة التـي تواجـه طالبـات الـدبلوم                : نتائج السؤال الثـاني   

 العام في التربية؟ 

 المــشكالت اإلداريــة والتنظيميــة كبيــرة جــداً،     أوضــحت اســتجابات أفــراد العينــة أن   

 : وتمثلت في ست عبارات، والعبارات بالترتيب التالي

 . قصور في تجهيز القاعة الدراسية -

 . افتقار الجامعة لمكان مخصص للصالة -

 . صعوبة التواصل مع المسؤولين عن الدبلوم عبر موقع الجامعة إلكترونياً -

 . ن الدبلوم التربوي في جامعة اإلمامصعوبة الحصول على دليل إرشادي ع -

 . صعوبة الخروج من الجامعة إال في الوقت المحدد النتهاء المحاضرات -

 . افتقار المكتبة للكتب التربوية -

عبـارات عـن المـشكالت اإلداريـة       ) ٥(هناك اتفاق في استجابات أفراد العينة حول       -

 : والتنظيمية الكبيرة وهي على الترتيب كالتالي

 . قاعات الدراسية غير مالئمة لعدد الطالباتمساحة ال -

 . ضعف كفاءة القائمين على المكتبة الجامعية -

 . افتقار الجامعة للخدمات الطالبية، مثل التصوير -

 . ضعف تعاون موظفات الجامعات مع طالبات الدبلوم -

 . صعوبة قبول األعذار الطبية -
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ة التي تواجه طالبات الـدبلوم      المشكالت االجتماعية واالقتصادي  : نتائج السؤال الثالث  

 . العام في التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

كانت استجابات أفراد العينة كبيرة جداً عـن المـشكالت االجتماعيـة واالقتـصادية ،           

 : وتتمثل في العبارات التالية حسب ترتيبها

 . الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على الدبلوم -

 . اع ثمن الكتب والمراجع التربويةارتف -

 . صعوبة التكيف مع طول الدوام المسائي لمدة عام -

 . وجود التزامات أسرية تتعارض مع وقت المحاضرات  -

 . صعوبة الحصول على المواصالت المسائية -

 : توصيات الدراسة
 : في ضوء نتائج الدراسة الحالية تتحدد توصيات الدراسة 

 : لدبلوم بوجود مشكالت أكاديمية،ولتجاوزها البد منتوعية المسؤولين عن ا-١

ــدبلوم العــام فــي         - ــامج ال مراعــاة الطالبــة وعــدم اإلثقــال عليهــا بالتكليفــات فــي برن

 .التربية

إعـادة النظــر فــي مقـررات الــدبلوم التربــوي بمـا يحقــق التــوازن بـين الجانــب النظــري      -

 .والتطبيقي

ين كــم المــادة والفتــرة الزمنيــة إلــزام أعــضاء هيئــة التــدريس بتحقيــق االنــسجام بــ -

 .المخصصة لها،كما ينبغي إلزامهم بإعالن الساعات المكتبية للطالبات

ــوفير اإلرشــاد والــدعم للطالبــات مــن قبــل المــسؤولين بخدمــة المجتمــع         - ضــرورة ت

 . والتعليم المستمر
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االلتــزام بــالرد الــسريع والمباشــر مــن قبــل المــسؤولين فــي عمــادة خدمــة المجتمــع   -

ــي ــد     والتعلـ ــا يخـــص التـــسجيل ومواعيـ ــات فيمـ ــى استفـــسار الطالبـ م المـــستمر علـ

 . االمتحانات وغيرها

ضــرورة توجيــه أعــضاء هيئــة التــدريس بــالتنويع فــي طــرق التــدريس،والتركيز علــى     -

ــة         ــة والموضــوعية، وربــط المــادة العلمي ــة، ومراعــاة الفــروق الفردي الجوانــب التربوي

 .بالواقع،واللتزام بمواعيد المحاضرات

رورة توعيــة المــسئولين بوجــود مــشكالت إداريــة وتنظيميــة البــد مــن تجاوزهــا،   ضــ-٢

 : وهي

تجهيز القاعة الدراسية بالوسائل التعليميـة، وتـوفير قاعـات دراسـية مالئمـة لعـدد                 -

 .الطالبات

 . توفير مكان مخصص للصالة -

 . التواصل مع المسؤولين عن الدبلوم عبر موقع الجامعة إلكترونياً -

 . ليل إرشاد عن الدبلوم التربوي في جامعة اإلمامالحصول على د -

 . تسهيل عملية خروج الطالبة من الجامعة -

 .توفير الكتب التربوية في مكتبة الجامعة -

 . الموظفات القائمات على المكتبة الجامعية تأهيل كفاءة -

 . توفير الخدمات الطالبية في الجامعة، مثل التصوير -

 . وم بدورة في العالقات االجتماعيةإلحاق الموظفات في برنامج الدبل -

 . تسهيل عملية قبول األعذار الطبية -
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ضــرورة وجــود قــدر مــن التعــاون والفهــم المــشترك مــن المــسؤولين عــن برنــامج     -٣

الدبلوم في وجود صعوبات اجتماعية البـد مـن تجاوزهـا لتـسهيل متطلبـات الحـصول علـى                   

 : الدبلوم عن طريق

مج الدبلوم العـام فـي التربيـة؛ لمـا لهـذه البـرامج مـن        ضرورة االستمرار في إقامة برنا  -

 :أهمية في

 .تأهيل المعلمات تربوياً لمهنة التدريس بمراحل التعليم العام -

 .توفير مكتبة تجارية في الجامعة، ووضع خصم خاص على الكتب التربوية -

 . توفير المواصالت المسائية في الجامعة  -

 

@    @     @ 
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 المراجــع
: دور الجامعـات األردنيـة فـي تأهيـل المعلمـين فـي أثنـاء الخدمـة                ). "م١٩٩٧(، محمد مـصطفى     أبو عليا  -

 المؤتمر التربوي في دول كليـات التربيـة فـي تطـوير التربيـة مـن         "حجم التأهيل، فاعليته، مشكالته     

 .جامعة دمشق ،" أجل التنمية في الوطن العربي

معي لخدمة المجتمع والتعليم المـستمر، كليـة     جامعة اإلمام محمد بن سعود، عمادة المركز الجا        -

 : العلوم االجتماعية، وكالة العمادة لشؤون الطالبات ويمكن الرجوع إلى الرابط التالي

www.imamu.edu.sa/colleg-instt/colleg/sociology-colleg/culture- 

department/pages/dep-program.aspx 

ــد  - ــب  الحامـ ــد  معجـ ــرون ،محمـ ــشراف     ). م٢٠٠٤(وآخـ ــر واستـ ــة الحاضـ ــة رؤيـ ــي المملكـ ــيم فـ التعلـ

 .مكتبة الرشد: ، الطبعة الثانية، الرياضالمستقبل

، نظام وسياسية التعليم في المملكـة العربيـة الـسعودية         ).م٢٠١١(عبد الرحمن الحقيل،سليمان  - -

 .بعة السادسة عشر، الرياضالط

، الطبعة الثالثة، أسسه وأساليبه وتقويم نتائجه وتطبيقاته: التدريس). م١٩٨٤(ريان، فكري حسن  -

 . عالم الكتب: القاهرة

دار : ، عمانمفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية).م٢٠٠٨( السالم العديلي نواف وعبد سمارة، -

 . المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 . ، بيروت، دار العلم للماليينالوعي ومستقبل البالد العربية، )م١٩٨٢(هال، جورج وآخرون ش -

مجلــة "مــشكالت طلبـة جامعـة اإلمــارات العربيـة المتحـدة     "، )م٢٠٠٢(عبدالحميـد، إبـراهيم شـوقي     -

 .، العدد األول١٨، جامعة اإلمارات، مجلدالعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . ، منشورات جامعة دمشق، جامعة دمشقربية المقارنةالت). م١٩٩٩(عيسى، علي  -

مكتبـــة : ، الريـــاضالمـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الـــسلوكية  ). م١٩٩٥(العـــساف، صـــالح حمـــد  -

 . العبيكان
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درجــة مالءمــة برنــامج الــدبلوم التربــوي بكليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى  )."م٢٠١٢(مهــرة ، العمــري -

 .قسم اإلدارة التربوية، جامعة أم القرى ر،، رسالة ماجستي"الحتياجات الدارسات

، تطـــور نظـــام التعلـــيم فـــي المملكـــة العربيـــة  )هــــ١٤٢٦(الغامدي،حمـــدان ونـــور الـــدين عبـــد الجـــواد  -

 .مكتبة الرشد:، الطبعة الثانية،الرياضالسعودية

الــصعوبات التــي تواجــه الدارســين ببرنــامج الــدبلوم العــام فــي التربيــة    )."م٢٠١١(الغامــدي،علي محمــد -

ــة ،"جامعــة طيبــة وعالقتهــا بالتقــدير للمؤهــل الدراســي والوظيفــة مــن وجهــة نظــر المعلمــين       ب مجل

 .،عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية٣٨، المجلة دراسات العلوم التربوية

تقويم برنامج الدبلوم العام في التربية بكليـات الريـاض للبنـات فـي بعـض      ). "م١٩٩٢ (، آسيا  ،كندري -

 .، السنة الخامسة، العدد السابع مجلة جامعة أم القرىعربية السعودية، مدن المملكة ال

ــسعودية        - ــة ال ــيم فــي المملكــة العربي ــسياسة التعل ــا ل ــة العلي سياســة التعلــيم فــي   ) . هـــ١٤١٦(اللجن

 .، الطبعة الرابعة، الرياضالمملكة العربية السعودية
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Abstract: 

This study aimed at identifying the different problems that faced female 
students in the diploma of education at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 
University. The study used a descriptive survey method as it is more appropriate 
to realize the objectives of the study. The sample population of the study 
included the female students of the diploma of education of the second semester 
1433-1434 which totaled 589 female students in the first and second level. The 
sample was chosen purposefully from among all the female students of the 
general diploma of education in the second level who were 326.. The final 
sample totaled 224 female students. The results of the study showed that the 
responses of the sample of the study to the academic problems were very much 
high, which were in average (5-4, 21). They were illustrated in:   female students  
being given a lot of tasks to do, the mix among the items of the curricular course 
of the program, the difficulty of having office hours  for the student and the 
teaching staff, the lack of balance between the theoretical part and the practical 
part in the study courses. There were 11 statements in their responses which 
scored very high, which were in average (4, 20-3, 41) and showed that the 
teaching staff  emphasized lecturing; the lack of balance between the size of the 
course and the hours allotted for the course; the difficulty of revising the exam 
notes; the inefficiency of making available the activities and assignments in such 
an easy way for the students over the term of the study; the lack of dividing the 
female students into groups; the mixed abilities of the students were not taken 
into consideration by the teaching staff; the academic incompetence of the 
teaching staff; the lack of associating the curricula courses with  reality; the lack 
of  focus of the curricular courses on the educational aspects; the absence of a 
clear-cut study plan for the courses before teaching them that could include the 
content, objectives, and references; the teaching staff coming late to class. In 
terms of the administrative and organizational problems, the responses of the 
sample population were very high with an average if (5-4, 21) and showed that 
the classrooms were not appropriately equipped; there was no mosque on 
campus; it was not easy to contact the people responsible for the diploma online. 
There were 5 responses high for the sample population of the study with an 
average of 4, 20 – 3, 41) and show that the  size of the classrooms was not 
appropriate for the number of the students; the inefficiency of the people 
responsible for the university  library; the lack of facilities and utilities for the 
students such as photocopying; the lack of cooperation among  university 
employees with the diploma students; the difficulty of accepting  mitigating 
circumstances and medical reports. The responses of the sample population of 
the research study to the social and economic problems were very  high with an 
average of 5-4, 21) which showed: that there was the fear of not completing the 
requirements of the diploma; the cost of  books and  references was very high; 
there was the difficulty of adapting to the evening shift hours for one year; there 
were family obligations that were not in harmony with the time of the classes 
and the difficulty of  commuting in the evening.  




