
 
 

 
 
 1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
 

 1441/2020( 1) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

2 

  



 
 

 
 
 3 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 

 

 

 

 

 جملة العلوم الرتبوية
 دورية علمية حمكمة نصف سنوية 

 تصدر عن جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد األول اخلامساجمللد 

 م2020 فربايرــ  ـه1441 رجب

 1557ــ  8447ر.د.م.د.: 

ISSN 1658-7448 

URL: http://jes.psau.edu.sa 
 

http://jes.psau.edu.sa/


 

 
 
 

 1441/2020( 1) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

4 

 هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية رئيس

 أسم اجلامعة التخصص  الدرجة العلمية االسم

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  إدارة تربوية وختطيط أستاذ  مبارك فهيد سرحان القحطاني 

 أعضاء هيئة التحرير

 اسم اجلامعة التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة حائل مناهج وطرق تدريس رياضيات أستاذ الفريح إبراهيمعبدالرمحن  1

 جامعة عني مشس وتقويمقياس  أستاذ حممد الفقي إمساعيل 2

 األمري سطام بن عبدالعزيز إسالميةتربية  مشارك أستاذ عبدالسالم عمر الناجي 3

 االمام حممد بن سعود االسالمية علم نفس تربوي مشارك أستاذ فرحان سامل العنزي 4

 األمري سطام بن عبدالعزيز تقنيات تعليم مشارك أستاذ خالد عبداهلل الغمالس 5

 األمري سطام بن عبدالعزيز تربية خاصة مشارك أستاذ محد النهديغالب  5

 امللك سعود تربية أصول مشارك أستاذ نوال محد اجلعد 8

 مدير التحرير

 اسم اجلامعة التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  الرتبية اخلاصة أستاذ مساعد خالد ناصر العاصم  1

 االستشاريةاهليئة 

 اسم اجلامعة التخصص الدرجة العلمية االسم م

 امللك سعود مناهج وطرق تدريس علوم أستاذ جرب حممد اجلرب 1

 وكيل وزارة التعليم سابقًا تربوية إدارة أستاذ حممد حسن الصايغ 2

 اإلسالميةاالمام حممد بن سعود  تربية أصول أستاذ عبداهلل فاحل السكران 3

 جامعة أم القرى طرق وتدريس رياضيات أستاذ املالكي عوض صاحل 4

 جامعة عني مشس مناهج وطرق تدريس اللغة العربية أستاذ حممود كامل الناقة 5

 الفنيةاهليئة 

 االسم م

 د. عبدالفتاح ضو 1

 عاصميالبن ناصرا. عبداهلل  2

 

 jes@psau.edu.sa مجيع املراسالت توجه إىل الربيد اإللكرتوني
 

 م ، جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز2020/ـه1441 ©

 ، وال يسمح بإعادةسطام بن عبدالعزيزمجيع حقوق الطبع حمفوظة جمللة العلوم الرتبوية جبامعة األمري 

معلومات دون احلصول على موافقة ، أو إدخاله يف أي نظام حفظ طبع أي جزء من اجمللة، أو نسخه

 كتابية من رئيس هيئة التحرير

mailto:jes@psau.edu.sa


 
 

 
 
 5 

 لة التعريف باجمل

العزيز للدراســات الرتبويــة جملــة علميــة حمك مــة، وهــي   عبــد جملــة جامعــة األمــري ســطام بــن 

دورية نصف سنوية ُتعنى بنشر البحوث وتطوير املعرفة العلميـة يف جمـال الرتبيـة، ومـا يتصـل بهـا مـن        

، مبا يتفق ورسـالة اجلامعـة وأهـدافها،    كافة  دم العملية الرتبوية يف املراحل التعليميةالعلوم اليت خت

 .وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

.أن تكون جملة متميزة ضمن قواعد النشر العاملية يف نشر حبوث العلوم الرتبوية والنفسية: الرؤية

نشر البحوث األصيلة واحملكمة يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية باتباع معايري أكادمييـة   الرسالة

ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

تهـدف اجمللــة بشــكل عــام إىل تسـليط الضــوء علــى بعــ  جوانـب النشــا  العلمــي يف جامعــة     

جمـال العلـوم الرتبويـة، مـن     ث العلميـة األصـيلة يف   والعزيز، من خـالل نشـر البحـ   عبد األمري سطام بن

، كمـا تهـدف   خالل توفري وعاء للنشر يليب حاجات البـاحنيني املتخصصـني داخـل اجلامعـة وخارجهـا     

 اجمللة بشكل خاص إىل حتقيق األهداف التالية:

ثـراء حركـة البحـث    يف إالفاعل مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي احمللية والعامليـة   إلسهاما .1

يف اجملال الرتبوي.

طــرح املعاجلــات العلميــة املتعمقــة واملبتكــرة للمســتجدات   لالبــاحنيني املتميــزين همــم ســتنهاض ا .2

.والقضايا الرتبوية املعاصرة

.العلمية األصيلة يف التخصصات الرتبوية والنفسية بحوثتوفري وعاء لنشر ال .3

.متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4

 دار:املوافقة على اإلص

  م2015/ـه1435صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية عام

 م4/2015ـ  ه8/1438 العدد األول من اجمللة   صدر اجمللد األول

 عنوان املراسلة:

 جملة العلوم الرتبوية
 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 11942اخلرج:  183ص. ب. 
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 يف جملة العلوم الرتبويةوتعليمات النشر قواعد 

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 يشرت  يف األحباث املقدمة للنشر يف اجمللة ما يلي:  .1

أن يكون البحث أصياًل، وتتوافر فيه شرو  البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية   •

 العلوم الرتبوية.واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث األكادميية يف جماالت 

اجمللة اإللكرتوني، مطبوعة على  اإللكرتوني وعرب موقعيتم ارسال البحوث عرب الربيد   •

سم(، مع ترك 24×سم18، ويكون تصميم الصفحات بقياس )Microsoft Wordبرنامج 

سم( أعلى الصفحة وأسفلها، وميكن 2.5سم( على اجلانبني، وهامش )2هامش )

 توافر على املوقع اإللكرتوني للمجلة يف ذلك.االستعانة بالتصميم امل

يراعى أن يكون البحث مكتوبًا بلغة سليمة، ومراعيًا لقواعد الضبط ودقة الرسوم   •

( للبحوث Traditional Arabic( وخبط )15ومطبوعًا ببنط ) إن وجدتواألشكال 

كتوبة باللغة ( للبحوث املTimes New Romanوخط ) 12املكتوبة باللغة العربية، وبنط 

( 10اإلجنليزية، مع مراعاة أن يكون التباعد بني السطور مسافة مفردة، وبني الفقرات )

 ويكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة.

( 7000( كلمة، وال يزيد عن )4000يشرت  أال يقل عدد كلمات ملف البحث عن )  •

ينبغي أن تكون اجلداول كلمة متضمنة املستخلص، واهلوامش، واملراجع، كما 

واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية 

الضرورية، ويراعى أال تتجاوز أبعاد األشكال واجلداول مساحة الصفحة، ويستخدم 

( يف منت اجلداول يف البحوث العربية، واخلط 10(، بنط )Traditional Arabicاخلط )

(Times New Roman( بنط ،)يف منت اجلداول يف البحوث اإلجنليزية.7 ) 

أن يكون البحث ملتزمًا بدقة التوثيق، وحسن استخدام املصادر واملراجع، مع األخذ يف   •

احلسبان أن نظام التوثيق املعتمد فـي اجمللة هو نظام مجعية علم النفس األمريكية 

 (.American Psychological Association, APA, 6th Editionاإلصدار السادس )

إضافة املصادر واملراجع العربية باللغة العربية وترمجتها إىل اللغة االجنليزية يف نهاية   •

  البحث.
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يتبع يف تنسيق العنوان واملستخلص ومنت صفحات البحث ومراجعة األحباث املتوافر على   •

  املوقع اإللكرتوني للمجلة.

مستخلصًا باللغة اإلجنليزية، ويأتي بعد املستخلص العربي يف  يرفق بالبحث املراد نشره  •

أول البحث، وإذا كان البحث باللغة اإلجنليزية فريفق مستخلصًا باللغة العربية يف حدود 

 ( كلمة.150250)

 يشرت  أال يكون البحث قد سبق نشره أو ُقدم للنشر يف أي جهة أخرى.  •

موقعًا منه ومن مجيع الباحنيني )إن وجدوا( بفيد بأن البحث املراد يقدم الباحث الرئيس تعهدًا   .2

نشره مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر يف جهة أخرى حتى تنتهي 

 إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

 هليئة التحرير حق الفحص األّولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه دون إبداء . 3

 األسباب.

حتتفظ اجمللة حبقها يف إخراج البحث، وإبراز عناوينه مبا يتناسب وأسلوبها يف التحرير  . 4

 والنشر.

حكمني من  يف حالة قبول البحث مبدئيًا، يتم إشعار الباحث، ومن ثم ختتار هيئة التحرير . 5

 ذوي االختصاص، باإلضافة إىل حكم مرجح لالستعانة برأيه عند احلاجة.

 على األكنيرة أشهر ـالل ستـا خـن عدمهـر مـيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبنيه للنش  .5 

 من تاريخ استالم البحث.

يف حالة ورود مالحظات من احملكمني، ترسل تلك املالحظات إىل الباحث إلجراء التعديالت   .8

 إرساهلا إليه.الالزمة مبوجبها، على أن تعاد للمجلة خالل مدة أقصاها أسبوعني من 

 األحباث اليت ال يتم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحنيني.   .7

( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfيستطيع الباحث احلصول على نسخة من حبنيه )ملف    .9

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 

جيوز نشره فـي أي منفذ فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، وال   . 10

 نشر آخر ورقيًا أو إلكرتونيًا، دون إذن كتابي من هيئة حترير اجمللة.
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مراسلة اجمللة تعين قبول شرو  النشر والالئحة الداخلية للنشر، وهليئة التحرير احلق يف    .11

 حتديد أولويات نشر البحوث.

نظر الباحنيني، وال تعرب بالضرورة عن رأي اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة  . 12

 اجمللة.
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 احملتويات

 الصفحة الباحث عنوان البحث

 11  العدد افتتاحية

 دور اجلامعات السعودية يف تنمية القيادات اإلدارية

يف جامعة اإلمام  إلنشاء مركز القيادةتصور مقرتح 

 عبدالرمحن بن فيصل 

 املعمرد. عمر حممد 

 د. ناصر سعود الريس
13 

أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة 

التعليم باململكة العربية السعودية  وكما يراها مدير

 بل حتقيقهاوُس

 49 د. أروى علي عبداهلل أخضر

يف تدريس التعلم املدمج  متطلباتلتطوير  تصور مقرتح

رؤية  وفقالرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية 

م( من وجهة نظر معلماتها مبحافظة 2030)اململكة 

 عفيف

 79 فاتن علي حممد الدوسري

اململكة  مقررات اللغة العربية يف حتليل حمتوى أنشطة

عادات يف ضوء املرحلة املتوسطة ب العربية السعودية

 (كوستا وكاليك)العقل وفًقا لتصنيف 

 133 خبيته هادي صاحل آل كليب

بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين النيقة 

 يف مكة املكرمة الطالبيني
 159 از العمرييعناد فّو

اخلوف االجتماعي يف ضوء بع  املتغريات 

 لدى طالب املرحلة النيانوية الدميوغرافية
 208 جالل سعود احلسن

مشكالت التدريب امليداني لطلبة الرتبية اخلاصة 

بن عبدالعزيز من وجهة نظر جبامعة األمري سطام 

 الطلبة املعلمني

 239 د. أمين اهلادي حممود

القيم وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة 

 النيانوية مبدينة الباحة

حممد عتيق الزهراني                 

 فهد حممد احلارثي
283 

صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة 

 معاجلتهااملكرمة وسبل 
 319 أمحد علي يوسف الغفـرييد. 

 353 355  املستخلصات باللغة اإلجنليزية
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 العدد افتتاحية

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه 

 والتابعني، وبعد:

الرتبوية ضرورة تعليمية، وحاجة علمية، وكمالية ثقافية، ذلك أنه فإن البحث يف العلوم 

يكشف للمختصني والعاملني يف احلقل الرتبوي عن معلومات جديدة تقدم بدائل وحلول تتسم 

 باحلداثة والتطور، وتتمتع بفاعليتها يف جتديد العمل، وتطوير املمارسات الرتبوية حينًا بعد آخر.

ة جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز لرتجو أن تقدم للقارئ الكريم وإن جملة العلوم الرتبوي

ضالته املنشودة يف ثنايا البحوث املنشورة من خالهلا، اليت انتخبتها من بني البحوث الواردة إليها، ثم 

أخضعتها للتمحيص والتدقيق والتحكيم خدمة للقراء األفاضل، واحرتامًا للِفْكر وللعملية 

و عام، وجاءت يف هذا العدد األول من اجمللد اخلامس مشتملة على العناوين اآلتية: التعليمية على حن

تصور مقرتح إلنشاء مركز القيادة يف جامعة  دور اجلامعات السعودية يف تنمية القيادات اإلدارية( 1

صالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة كما يراها أولويات اإل( 2 .الرمحن بن فيصلعبد اإلمام

تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم ( 3 .التعليم باململكة العربية السعودية وسبل حتقيقها ومدير

من وجهة نظر ( 2030)املدمج يف تدريس رياضيات املرحلتني املتوسطة والنيانوية وفق رؤية اململكة 

العربية  حتليل حمتوى أنشطة مقررات الّلغة العربّية يف اململكة( 4 .معلماتها مبحافظة عفيف

النيقة بالنفس ( 5 .السعودية باملرحلة املتوّسطة يف ضوء عادات العقل وفقًا لتصنيف كوستا وكاليك

اخلوف االجتماعي يف  (5 .وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

دريب امليداني مشكالت الت( 8 .ضوء بع  املتغريات الدميوغرافية لدى طالب املرحلة النيانوية

القيم ( 7 .لطلبة الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر الطلبة املعلمني

صعوبات تكيُّف املعلمني ( 7 .وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة

 .املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة وسبل معاجلتها

ومبناسبة صدور اجمللد اخلامس للمجلة يطيب ألسرة التحرير أن تسدي عاطر ثنائها ملعالي 

مدير اجلامعة الذي ما فتئ داعمًا ومساندًا للحراك البحنيي يف اجلامعة عمومًا وللمجالت العلمية 
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احملكمة فيها على وجه اخلصوص. كما نشكر للباحنيني إسهاماتهم القّيمة، وستبقى اجمللة بعون 

 اهلل موئاًل للبحوث الرصينة املاتعة، ومصدرًا للمعرفة النافعة بإذن اهلل.

 واهلل املوفق ،،،      

 رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية

 د. مبارك بن فهيد القحطاني أ.
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تصور مقرتح إلنشاء  دور اجلامعات السعودية يف تنمية القيادات اإلدارية (.0202) .املعمر، عمر. الريس، ناصر

 .1184 ،(1) 5 ،. جملة العلوم الرتبويةاإلمام عبدالرمحن بن فيصلمركز القيادة يف جامعة 

 دور اجلامعات السعودية يف تنمية القيادات اإلدارية

 الرمحن بن فيصل عبد يف جامعة اإلمام إلنشاء مركز القيادةتصور مقرتح 

 (2)د. ناصر سعود الريس(1)د. عمر حممد املعمر

 :املستخلص

، مـن خـالل إنشـاء مركـز     يف تنمية القيادات اإلدارية السعوديةاجلامعات دور تتناول الدراسة 

، وكذلك املساهمة الفاعلـة  اإلدارية لتطوير القيادات من اجلنسني، يركز خدماته يف تنمية القيادة

ــري        ــاص، غـ ــومي، اخلـ ــع النيالثـــة )احلكـ ــات اجملتمـ ــي للمؤسســـات، يف قطاعـ ــوير التنظيمـ يف التطـ

 (.      2030ة )قيق رؤية اململكالرحبي(، مما يساهم يف حت

بغــرض   ،ملالءمتــه لطبيعــة موضــوعها   ؛اســتخدم الباحنيــان يف هــذه الدراســة املــنهج الوصــفي     

ــق أهــداف الدراســة، ثــم نف ــ     ذ الباحنيــان دراســة اســتطالعية بغــرض اإلملــام جبوانــب الدراســة        حتقي

ــائج الدراســة االســتطالعية، اســتخدم الب      ــة. وبعــد االســتفادة مــن نت ــان أســلوب اخلــرباء،   امليداني احني

والذين اختريوا من قطاعات اجملتمع النيالثة )احلكـومي، اخلـاص، غـري الرحبـي(، واسـتجاب مـنهم       

تفـق خـرباء الدراسـة علـى حتديـد الفئــة      ا( خـبرياا وخـبريًة. وتوصـلل الدراسـة ألهـم النتـائج اآلتيــة:       50)

 : ، وهم(98.9)املوجهة هلم بنسبة  واخلدمات املستهدفة من خدمات املركز

 املوجهة هلم تنطلق من متكني الفرد من قيادة ذاته إىل قيادة املنظمة.   اخلدماتاألفراد:  -

املوجهة هلا تنطلـق مـن حتليـل املنظمـة إىل تقـديم حلـول نوعيـة لتحقيـق قيـادة           اخلدماتاملنظمة:  -

 التغيري املأمولة فيها.

ــا آلراء خــرباء الدراســة    ــقووفًق ــى  اتُِّف ــام امل عل ــربامج    أنَّ مــن مه ركــز: تقــديم جمموعــة مــن ال

واملواهـب  برنـامج تـدرييب يف تطـوير املهـارات     و ،: برنامج تدرييب يف أساسيات القيادةالتدريبية، منها

                                                             
 .أستاذ التفوق العقلي واملوهبة واإلبداع والقيادة املشارك جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل   (1)

 nassersr@gmail.com ،جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل اساعداإلدارة الرتبوية املأستاذ   (2)

mailto:nassersr@gmail.com
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برنـامج  و ،قيادة املنظمات وحتقيق التغيري املنشـود يف برنامج تدرييب و ،القيادية )املتوسطة واملتقدمة(

تأسـيس  ، والقيادية الشخصـية  املوهبةكتشاف وتطوير برنامج ال . وكذلكتدرييب يف الوعي بالذات

 الرمحن الفيصل.  عبد للقيادات الشابة يف جامعة اإلمام ناٍد

 ملرئيات مشرتكة يف بناء تصور مقرتح إلنشاء مركز القيـادة يف جامعـة اإلمـام    ُتُوصِّلومن ثم 

 .الرمحن بن فيصلعبد

 خدمة اجملتمع. ، التطوير التنظيمي،البشريةاملوارد التدريب، تنمية  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:

ملـن يقـوم بقيادتهـا،     سينسبالنجاح الذي يتحقق داخل أي مؤسسة تعمل يف أي نشا  كان، 

إدارتهـم الرشــيدة هـي الــيت تسـري بهــم حنــو     بقـدر مــا أنَّ  ،ل دور األفــراد والعـاملني بهــا غفِـ لـيس ألننــا نُ 

النجاح وحتقيق األهداف املرسومة بكفاءة وفاعلية. وهذا يـربر التوسـع الواضـح يف حجـم الدراسـات      

اليت تتناول موضوع قيـادة املؤسسـات، وقيـاس مسـتوى ممارسـات أنـواع القيـادة وأمناطهـا ومناذجهـا          

 وتنوع نظرياتها يف خمتلف اجملاالت.

بـني األفـراد واملصـادر املتـوفرة يف املؤسسـة مــن       الـذي ُيـربط فيــه   اإلطـار الفاعـل   فالقيـادة هـي  

يف تأثريهـا علـى السـلوك     تهـا أهمي وتكمـن مـن جهـة أخـرى،     ةاملؤسسـ  ورؤيـة  جهة، وحتقيق أهـداف 

 (.18هـ، ص1427)احلريري،  وبالسلوك اإلداري ،اإلنساني

حنـو   املؤسسـة  وهـي مـن توجيـه   ة، املسـتقبلي  املؤسسـة  خطـط و العـاملني  بني الوصل حلقةوهي 

تـأثري   مواكبـة العمـل علـى   ، وبتـدريبهم  األفـراد مهـارات    ةتنميـ كـذلك  ، واملأمولـة  األهـداف  حتقـي 

 (. 18هـ، ص1429املؤسسة )الزهراني،  خلدمةالعمل على استنيمارها والعوامل احمليطة واملتغرية 

سلوك إنساني بالغ التعقيد والتشـعب، ويتـدخل يف السـلوك القيـادي الكـنيري مـن        والقيادة هي

ــاعي،     ــل الـــذكاء التحليلـــي، االجتمـ ــانية يف املوقـــف القيـــادي منيـ ــيم اإلنسـ ــارات والقـ القـــدرات واملهـ

القدرة على حل املشكالت، ولـذا كـان   إىل  العاطفي، العملي، االسرتاتيجي، اإلبداعي، باإلضافة

خــر آقيــاس القــدرات القياديــة بــالطرق التقليديــة الســيكومرتية، ومــن جانــب   ٍنمــن الصــعوبة مبكــا

حتتل هذه القدرة اإلنسانية بالغة التعقيد أرقى القدرات اإلنسانية، فقليـل مـن البشـر ميتلكـون ذلـك      

جنـاح الكـنيري مـن املؤسسـات مـرتبط بوجـود        الطيف الواسع مـن القـدرات بكفـاءة عاليـة. ولـذا فـإنَّ      

ودها عرب رؤية واضحة جلية لواقع مؤسسته واستشراف مستقبلها، واالسـتمرار يف منـو   قائد فاعل يق

املؤسسات مبختلف أنواعها، وضمان تقدمها حيتاج انتقاء واكتشاف املواهب القيادية فيها، وصقل 

ــة    ــيهم. وتنميـ ــاظ علـ ــاراتهم، واحلفـ ــة مهـ ــة للمنظمـــات    القياديـــة ُتاملوهبـ ــات الرئيسـ ــن األولويـ ــرب مـ عتـ

ت اليت تسعى إىل حتقيق أهدافها وقياس مؤشرات أدائها. لذلك جنـد اهتمامهـا باالسـتنيمار    واملؤسسا

االسـتنيمار يف املـوارد البشـرية أهـم اسـتنيمار       القياديـة لميميـان العميـق بـأنَّ    واملواهب يف تنمية املهارات 

تغـيري يف  ا تلك القدرات البشرية الواعـدة الـيت سـتأخذ علـى عاتقهـا قيـادة إدارة ال      ممكن، وخصوصا

تلـك األهميـة،    (2030)وقد استشـعر القـائمون علـى رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية         هذه املنظمات.
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ودور التـدريب والتطـوير    واآلثار املرتتبة على غياب القيادات الواعية وامللهمـة يف حتقيـق رؤيـة الـوطن،    

  املستمر يف عالج هذا القصور.

ة املــوارد البشــرية، الــذي يعمــل علــى حتديــد أفضــل       برنــامج امللــك ســلمان لتنميــ    لــذا اطِلــق  

مــوظفي القطــاع العــام ميتلكــون املقومــات واملهــارات الالزمــة    املمارســات وتطبيقهــا للتأكــد مــن أنَّ 

لتطبيـق   ُيـأهَّلوا عـد و ( ألـف موظـف حكـومي عـن بُ    500أكنيـر مـن )   ُيـدرَّب للمستقبل. ومبوجـب ذلـك   

م(، وســتتبع مجيــع 2020 ـ/هــ1442مبــادئ إدارة املــوارد البشــرية يف أجهــزة احلكومــة حبلــول عــام )  

حقـق النتـائج املتوقعـة منهـا     الوزارات واملؤسسات احلكومية أفضـل املمارسـات يف املـوارد البشـرية وتُ    

ــدًأ أساســيتا، ويعمــل علــى ت     أســيس قاعــدة مــن  بــإذن اهلل. وسيســتمر الربنــامج يف اعتبــار اجلــدارة مب

املواهب والكفاءات البشرية ليكونوا قادة املستقبل. وسيؤسـس برنـامج امللـك سـلمان لتنميـة املـوارد       

البشرية إدارة للموارد البشرية يف كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبيـة لتطـوير املهـارات    

عـرب تطبيـق معـايري إدارة     واملواهب، وسيعمل على رفع إنتاجية املوظـف وكفاءتـه إىل أعلـى مسـتوى،    

ات رقميــة للمهمــات األساســية املشــرتكة، وسيضــع سياســات   األداء والتأهيــل املســتمر، وبنــاء منص ـّـ 

فيها املتميزون  افأكلتحديد قادة املستقبل ومتكينهم، وصنع بيئة حمفزة، تتساوى فيها الفرص وُي

 .(55، ص2015)رؤية، 

تكمــن الغايــة األبــرز واجلوهريــة للجامعــات يف حتقيــق التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــالل     

حتقيق التنمية البشرية املستدامة بصورة فاعلة، وجند أنَّ ذلك ينعكس علـى تنميـة املـوارد البشـرية؛     

جية صنع ومتابعة اسرتاتيلكونها تتشكل من خنبة أفراد اجملتمع، الذين يقومون بالدور األكرب يف 

 (. 33، ص2015التنمية املستدامة للمجتمع )تواتي، 

مفتاح التطوير يف قطاعات اجملتمع النيالثة )احلكومي، اخلاص، غـري الرحبـي(، يكمـن    إنَّ 

ألنهم ثروتها احلقيقية، ومن يشكل حجـر الزاويـة يف    ؛يف العائد من االستنيمار يف رأس املال البشري

ريــة احلاليــة واملســتقبلية. هنــا يكمــن دور اجلامعــات يف إنشــاء  ذلــك هــو االســتنيمار يف القيــادات اإلدا

القياديــة مــن جهــة، وتقــديم    واملواهــب  مراكــز متخصصــة، تســتهدف اكتشــاف وتنميــة املهــارات     

خدمات استشـارية وحبنييـة تسـتهدف التطـوير التنظيمـي املؤسسـي مـن جهـة أخـرى، لتحقيـق التنميـة            

كـة العربيـة السـعودية، ومـن هنـا بـرزت احلاجـة إلجـراء         الشاملة املستدامة بكفاءة وفاعليـة يف اململ 

 هذه الدراسة.
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 مشكلة الدراسة:

القياديـة مـن املوضـوعات الـيت احتلـل اهتماماـا واسـعاا        املهـارات واملواهـب   عتـرب موضـوع تنميـة    ُي

ــة املاضــية علــى خمتلــف املســتويات احملليــة واإلقليميــة والعامليــة. وتــأتي أهميــة       خــالل الســنوات القليل

املوضــوع كــون القيــادة أحــد أهــم عناصــر جنــاح املنظمــات واملؤسســات علــى اخــتالف مســتوياتها          

واختصاصــاتها. ولقــد اهتمــل اململكـــة العربيــة الســعودية ممنيلــة يف عـــدة جهــات مبوضــوع تطـــوير         

 ،وسعل الكنيري من اجلهات إىل االهتمام بالقيـادات الواعـدة والشـابة    ،القيادات اإلدارية يف اململكة

نها من املهارات الضرورية والالزمة للقائد. والدليل على ذلك اهتمام حكومة خادم احلـرمني  ومتكي

ــيت        ــادرات النوعيــة للشــباب ال ــك املب ــب الوزاريــة، وتل ــف احلقائ ــادات الشــابة يف خمتل الشــريفني بالقي

بح يف هـذا العصــر، يصــ  تهـدف إىل تنميــة القـدرات القياديــة لـديهم. وملواكبــة ســرعة التطـور والــتغري    

يف تنميـة املـوارد البشـرية،     لـدوره الـرئيس   ؛التدريب هـو الوسـيلة األجنـع يف معاجلـة هـذه اإلشـكالية      

يف حتقيــق التنميــة الشـــاملة    واالســتنيمار يف رأس املــال البشــري، الــذي يشـــكل العنصــر األساســي      

 املستدامة بكفاءة وفاعلية. 

، مـن خـالل برنــامج رأس   (2030) يف رؤيـة اململكــة العربيـة السـعودية    اكِّـد وهـذا االسـتنيمار   

بأهـداف اسـرتاتيجية    ،2020 (، وأكده برنامج التحول الـوطين 87 ، ص2015)رؤية،  املال البشري

 (.98 34، ص2015لعدد من اجلهات املشاركة فيه )برنامج التحول، 

قياديـة  وموهبـة  هناك تأثري إجيابي بني ممارسات القائد القائمة على ما ميتلكه مـن مهـارات   

مســتوى الــوالء التنظيمــي، وتنميــة وتطــوير النيقافــة التنظيميــة    يــزة، ومــا يشــعر فيــه العــاملني مــن   مم

، م؛ السـلمي 2012)زنـيين،   لديهم، وارتباطها املوجب بأبعاد املناخ التنظيمي، وارتفـاع الـروح املعنويـة   

 (. ـه1435م؛ النخالة، 2013 ،بــوراس؛ ـه1433

اليت تؤدي للرتكيز على املواهـب القياديـة وأهميـة رأس     ويف املقابل هناك العديد من األسباب

املال البشري، وهي تتعلق بسبعة عوامل حميطـة ورئيسـية، تـؤدي الـيت تغـيري املنظمـات، وأثـرت علـى         

وهي: التغريات يف اإلنتاج االقتصادي، وأثر التكنولوجيا احلدينية، الـتغريات اهليكليـة    ،قدرة القادة

ك اليت متلكها وتسـيطر عليهـا احلكومـات، وبـروز الشـركات متعـددة       يف املنظمات مبا يف ذلك تل

اجلنسيات، وتغيري املنافسة التجارية من خالل التجارة والتبادل العاملي، وتغيري أمنا  العمل، وزيـادة  

 (.Piip, 2015, p.723املعارف واملهارات الالزمة القتصاد املعرفة )
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القيادية، من خالل إنشـاء  املهارات واملواهب يف تنمية  السعوديةتتناول الدراسة دور اجلامعات 

مركز لتطوير القيادات من اجلنسني، يركز خدماته يف تنمية املوهبة القيادية، وكذلك املسـاهمة  

 . الفاعلة يف التطوير التنظيمي للمؤسسات

حتتـاج  ملمارسة اجلامعات السعودية لدورها يف خدمة اجملتمع، خصوصاا وأنها  ويف ذلك تفعيٌل

جابـة عـن السـؤال التـالي ميكـن      م(. ويف اإل2015 ذلك رغم الصـعوبات الـيت تواجههـا )الشـريف،    إىل 

 التغلب على مشكلة الدراسة: 

 ؟اإلدارية بن فيصل يف تنمية القيادات الرمحنعبد ما التصور املقرتح لدور جامعة اإلمام

 أسئلة الدراسة:

ــا  .1 ــة  امـ ــادات اإلداريـ ــة للقيـ ــات التدريبيـ ــة  الحتياجـ ــع النيالثـ ــات اجملتمـ ــومي،  :يف قطاعـ )احلكـ

 ؟اخلاص، غري الرحبي(

 القيادية؟ املوهبةما الربامج واملبادرات اليت تقدمها املراكز العاملية واحمللية يف جمال تنمية  .2

 ما التصور املقرتح ملركز القيادة يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل؟ .3

 أهمية الدراسة:

 يعمل علىعمل مؤسسي  ريطأتتسعى لكونها من الدراسات اليت لتربز أهمية هذه الدراسة 

بناءا على أبرز التحديات اليت  ،صياغة رؤية وأهداف وبرامج ومبادرات لتطوير القيادات اإلدارية

يشهدها هذا اجملال يف املرحلة احلالية اليت تشهدها اململكة، ويف ظل أفضل املمارسات القيادية 

، السعوديةيسهم يف تفعيل دور اجلامعات  امقرتحا اتصوراالدراسة قدم على مستوى العامل. فُت

باكتشاف وتطوير وتنمية املواهب واملهارات القيادية، والتطوير التنظيمي يف قطاعات اجملتمع 

)احلكومي، اخلاص، غري الرحبي(، واليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة بكفاءة  :النيالثة

قطاعات يكمن يف العائد من االستنيمار ال هذه مفتاح التطوير يف أنَّراسة الد تؤكدوفاعلية. كما 

، وبرنامج (2030)يف رؤية اململكة  اكِّدوهذا ما  ،يف رأس املال البشري، ألنهم ثروتها احلقيقية

االستنيمار الرشيد  لرفع يف توجيه اجلهود احلنيينيةالدراسة . وتساهم (2020)التحول الوطين 

يف خدمة اجملتمع. وتطور سبل ها احة يف اجلامعات السعودية، وتفعيل دورلميمكانيات املت

اكتشاف وتأهيل القيادات اإلدارية، من خالل برامج مكنيفة، يف خمتلف املستويات والقطاعات 
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عمل املراكز الشبيهة يف اململكة  ِةس س ْأاإلدارية، مبا حيقق التميز للفرد واملنظمة. وتسعى إىل م 

 رؤى ومبادرات خمتلفة للعناية بهذا اجلانب.  من خالل تقديم

 حدود الدراسة: 

اإلدارية،  يةالقيادواملواهب يف تنمية املهارات  السعوديةتتناول الدراسة دور اجلامعات 

يف قطاعات اجملتمع النيالثة )احلكومي، اخلاص، غري الرحبي(.  للمنظماتوالتطوير التنظيمي 

واقتصرت الدارسة على بناء تصور مقرتح ملركز القيادة يف البيئة السعودية، ليسهم يف تنمية املوارد 

تعليمية يف  ةمؤسسكالرمحن بن فيصل عبد قطاعات، ودور جامعة اإلمامهذه الالبشرية يف 

، ـه1435بقل الدراسة خالل الفرتة بني نهاية العام اجلامعي ُطوذلك.  يف اململكة العربية السعودية

 ، ومشلل الدراسة اجلنسني من القيادات اإلدارية يف القطاعات النيالثة. ـه1437والعام اجلامعي 

 املصطلحات:

اإلداريــة، والتطــوير  يــةالقيادواملواهــب مركــز القيــادة: بيــل خــربة يعمــل علــى تنميــة املهــارات    -

  :للمؤسسات يف قطاعات اجملتمع النيالثة التنظيمي

: مجيــع مــا يتبــع احلكومــة مــن املصــاحل واملؤسســات واهليئــات،        احلكــومي القطــاع  .1

 وحنوها.

 : وهو القطاع الرحبي.اخلاصالقطاع  .2

: وهو القطـاع النيالـث اجملتمعـي، ويشـمل املنظمـات غـري احلكوميـة        غري الرحبيالقطاع  .3

 .وغري الرحبية

الصفات الـيت جيـب أن تتـوافر يف القائـد ليكـون ناجحاـا يف حتقيـق أهـداف         املهارات القيادية:  -

 املنظمة بكفاءة وفاعلية.

، أو مكتســبةالشخصـية الـيت قـد تكـون فطريـة أو       املوهبـة القياديـة: هـي جمموعـة القـدرات      -

هناك ثالث جمموعات من الظروف اليت تؤثر على املواهـب  و تطورت من خالل جتارب خمتلفة.

علــى  القــائموالــتعلم املســتمر  الفــرص يف احليــاة والعمــل،  أبعــاد الشخصــية،، وهــي: القياديــة

 (.Piip, 2015, p.721-723) اخلربة
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 :اإلطار النظري

حبكم حماور الدراسة وما تتناوله، ُركِّز يف اإلطار النظري على القيادة اإلدارية، 

الرتبا  ذلك بالربامج التدريبية اليت تستهدف ومفهومها، ومن ثم تنمية املهارات واملواهب القيادية؛ 

 .القيادات اإلدارية

 القيادة:

تعددت التعريفات حول مفهوم القيادة باختالف الباحنيني وباختالف املدارس الفكرية اليت 

معظم التعريفات تشرتك يف كون القيادة عملية تأثري وتوجيه  ينطلقون منها وينتمون إليها، إال أنَّ

 جمموعة من التعريفات التالية:وتناول الباحنيان هدف مشرتك، األفراد حنو 

مهارة متارس من قبل أفراد، يتصـفون بالقـدرة عـلى املبـادرة والتأثري على أفراد اجملموعـة  :القيادة

. فالقائد وفرضه على اآلخرين بودٍّ حبـزم وحكمـة، لـديهم القـدرة والـذكاء الختـاذ القـرار

يئل له إىل كاريزما خاصة به، وإذا ُه مسات القيادة وخصائصها، باإلضـافة اًلحامد ِلُو

 أصـبح قائـداا مـؤثراا وفعـااًل ،الفرص لصقل قدراته العقلية، وتنمية املعرفة لديه

 (.43، صم2012 إجيابي يف مرؤوسيه )هللوب، والصرايرة، بشـكل

الرمسية،  وال تكون حمصورة يف السلطة ،على اآلخرين والتأثري اإلقناع على القدرة هي: والقيادة

القائد الذاتية اليت  من قدرة قوتها الرمسية، وتستمد السلطة غري ولكنها تتواجد كذلك يف

غريه  عن ختتلف وصفات وكذلك فيما يتوافر لديه من مميزات تدفعه للتأثري على األتباع،

 (.15، صهـ1433 )السلمي،

التوجيه والتأثري يف سلوك اآلخرين مـن أجـل حتقيـق هـدف عملية وتشري القيادة اإلدارية إىل 

عن تنسيق جمهودات مرؤوسيه ونشـاطاتهم لتحقيـق اهلـدف  اًلوؤمعـني، فالقائـد يكـون مس

عمليـة  يف أنها  Deach(دبيتش، ) Tannenbaum(تانينبوموأكد هذا املنحى كلٌّ من: )املشـرتك، 

األهـداف يف موقف معني. وقد ترتبط القيادة بقدرة املدير على تـأثري يف سـلوك العـاملني لتحقيـق 

ـا هلـدف املنظمة. ومفهوم القيادة أوسع التوجه والتأثري والتنسيق والرقابة لسلوك املرؤوسـني حتقيًق

)املصري،  مفهـوم السـلوك القيـادي أوسـع وأشـمل مـن السـلوك اإلداري كـما أنَّ ،مـن مفهـوم اإلدارة

 .(12-11ص ،م2013 وعامر،

الفعالة هي عملية  اإلدارية القيادةأنَّ  م(2012) هللوب، والصرايرة،كما أشارت كل من 
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االسـرتاتيجية، وحتقيـق  ابتكار الرؤية البعيـدة الشـاملة، اليت تؤدي إىل صياغة اهلدف، ووضـع

 للعمل. والقائد الناجح هو الذي: التعـاون واسـتنهاض اهلمـم

  للمستقبل آخذاا يف االعتبـار املصـاحل املشـروعة البعيــدة املــدى، جلميــع األطـراف        يصوغ الرؤى

 يضع اسرتاتيجية راشدة للتحرك يف اجتاه تلك الرؤى املنشودة. كما املعنية،

     ُأو العمــــــل  أو توافقهـــــا  عـــــد تعاونهــــــا يضــــمن دعــــم مراكـــــز القــــوة الرئيســـــة لــــه، الـــــيت ي

 لتحرك املطلوب.يف إجناز ذلك ا اضروريت أمراا معهـا

    ُــه، الـــيت ي ــن حولـ ــة للعمـــل مـ ــم النـــواة الرئيسـ ـــيت يســـتنه  همـ ـــا أساسـ ـــد حتركهـ ـــق اعـ  لتحقيـ

  (.45اسرتاتيجية احلركة )

القيادة وأثرها  وتعد القيادة اإلدارية من املفاهيم اليت لقيل اهتمام الباحنيني، وهذا راجع إىل دور

الالزم لتحقيق أهداف  ق التفاعل اإلنسانييف خل لكعلى حركية اجلماعة ونشا  املنظمة، وكذ

القطاع  يفأ فالقيادة اإلدارية عملية مهمة وضرورة أساسية يف كل املؤسسات، سواءا. الفرد واملنظمة

 .(35ص م،2013 )بوراس، ملا هلا من دور يف حتقيق التميز والنجاح ؛أو القطاع اخلاصكانل العام 

 :تنمية املهارات واملواهب القيادية

ذكاء جناح القيادة بالقدرة  ( WICSيف القيادة ) ( يف نظريته2007) روبرت ستنابرغربط 

القيادة الفعالة هي توليفة للحكمة واإلبداع  على امتالك قدرات حتليلية، وعملية، وإبداعية، فإنَّ

والذكاء التحليلي لتقويم ما إذا كانل  ،بداع لتوليد األفكاراإلإىل  الفردحيتاج ، ووالذكاء

عملي لتنفيذ األفكار وإقناع اآلخرين بقيمها، واحلكمة ملوازنة الذكاء الاألفكار جيدة، و

 ونظر إليها سعى إىل الصاحل العام.ت القائدأعمال  وللتأكد من أنَّ ،مصاحل مجيع أصحاب املصلحة

نظمات واجملتمعات وتوظيفها لتحقيق األهداف على أنها القدرة على فهم السياقات الضمنية يف امل

 (.Sternberg, 2007 pp: 34-35) املنشودة

 بأنهم على على مدار التاريخُذكروا الذين القادة ( 2003) روبرت ستنابرغوكذلك يصف 

 طرق التفكري حيولون أولئك الذين حيولون املنظمات أو بشكل أعمٍّ يف معظم احلاالت،واألرجح 

(Sternberg, 2003 p: 393.) 

أن حمددات القيادة  من ( أنَّم1973) الذكاءات املتعددة يف نظريته اردنرج هوردوأوضح 
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  (.138، صم2014 )أبو محد، األشخاص الذكاء االجتماعيميتلك 

الذكاء العاطفي أحد أهم مؤشرات النجاح يف احلياة إذا  أنَّ( م2000) وملانجدانيال د وأك 

أهم مقومات القدرة القيادية باإلضافة إىل طيف  أحد  دُّعُيه ن، وأالتقليدي للذكاءورن باملفهوم ما ُق

، القدرة علـى حتـريـك آالف اجلـمـاهـيـر هو ز القائد القويما مي، فخر أوسع من القدرات اإلنسانيةآ

، سيطرتهوقادر على استيعاب اآلخرين حتل ، يف التناغم مع حاالت اآلخرين النفسية بكونه خبرياا

 (.183 55، ص صم2000 ي )جوملان،ستوى العاطفمليسهل تفاعلهم أكنير على ا عندئٍذو

إجيابية بينه  ربز عالقة، وتداخل املنظمات القياديدور يف السلوك  لهالذكاء العاطفي ف

وهي: القدرة  ،أبعاد من الذكاء العاطفي ثالثة يفالعالقة هذه  وتتضحمستوى فعالية القيادة، وبني 

اآلخرين، والقدرة على  انفعاالتالقدرة على إدارة ولى تقويم االنفعاالت الذاتية والتعبري عنها، ع

 (.159، صم2010 ،بن جامع )استخدام االنفعاالت يف التفكري

عنـى ملحتقيق اإلجنازات. وبهذا ا األفراد حنو هي اليت تدفعالعاطفية هذه القوة االنفعالية و

سواء كان على  اعميًق اأي قوة تؤثر يف قدراتنا تأثريا، كفاءة حاكمة يكون الذكاء العاطفي

 (.121، صم2000 )جوملان، التدخل فيها ممستوى تسهيلها أ

وتنمية املواهب  النظم التعليميةيف املهارات القيادية واالهتمام بشكل فاعل بتحديد 

دائرة  يف ليكون ،والتنمية الذكاء العاطفي يف برامج التطوير دور تعزيزإىل سيؤدي ، القيادية

 ،تطرقل الكنيري من مناذج وتعريفات ونظريات املوهبة إىل املوهبة القياديةمن جهة أخرى الضوء. 

ا يف كنيري من برامج اكتشاف املوهوبني ورعايتهم، وعلى الرغم من ا غائباعداا ظلل ُبولكنها أيضا

االهتمام به كجانب مهاري وبطريقة  أنَّإال  ،عد من املواهب اإلنسانية للمجتمعاتأهمية هذا الُب

وجود منهجية منظمة للكشف عن املواهب القيادية تعترب أحد فمنظمة ال يزال يف مراحله املبكرة. 

 يف رأس ماهلا البشري.  أهم العناصر ألي منظومة أو منظمة عمل تتطلع لالستنيمار

العالية،  املنظماتات ي( أنه من أجل الوصول إلمكان2010) عريقات وآخرونويوضح 

عملية جذب املواهب وتوظيفها، يتزامن مع  ات املواهب. وهذا يعين أنَّيق إمكانيطلوب حتقامل

رف، لديهم من خالل خطط التعليم املستمر )الدورات، امواصلة تطوير القدرات، واملهارات، واملع

 .(Alsakarneh, Hong, 2015, p.1039)واملؤمترات، والندوات( 

 



 
 

 
 
 

 عمر املعمر، ناصر الريس، دور اجلامعات السعودية يف تنمية القيادات اإلدارية تصور مقرتح إلنشاء مركز القيادة

23 

القيادية يقودنا حنو حتديد أنواعها ومناقشة الفروق بينها، وهذا ما املواهب ن احلديث عو

 ( لتصنيف املواهب داخل املنظمة إىل اآلتي:Osinga, 2009دفع )

املواهب، وميكن  هرم الفئة يف قمة : وتتمركز هذهLeadership talentsاملواهب القيادية  . 1

 وتنفيذ ومتابعة وإعداد تصميم وليةؤحملون مسالذين يت املوهوبون القادة بأنهم تصنيفهم

 .املنظمة على مستوى االسرتاتيجية

: يشمل النوع النياني األفراد الذين لديهم شعور قوي Key talentsاألساسية  املواهب . 2

عتربون مواهب قيمة ومهمة بالنسبة للمنظمة، بسبب ما ميتلكونه من قدرات باملنافسة، وُي

 للمستقبل.ورؤية وتصور 

 العمل، يف العظمى : يشكل أفراد هذه الفئة القوةSubstantial talentsاجلوهرية  املواهب . 3

 تسليم املنتج النهائي للمستهلك. عن موظفي اإلنتاج املسؤولني فهم

 لألعمال الداعمة املواهب األنشطة من خالل دعمُتنف ذ : Support talentsالداعمة  املواهب . 4

 قد اليت اإلدارية األنشطة :املنيال سبيل على األنشطة هذه غالباا ما تكونواألساسية،  غري

 .(Alsakarneh, Hong, 2015, p.1038) تكون مناسبة لألمتتة

املنظمات حتتاج إىل برامج التعليم والتعلم الرمسية وغري فإنَّ  ،من أجل تطوير املوهوبنيو

 .(Alsakarneh, Hong, 2015, p.1039)رف الرمسية، باإلضافة إىل املهارات واملعا

أحد  وهوالتقويم املبنى على األداء.  القيادية املوهبةأحد الطرق احلدينية يف اكتشاف إنَّ 

عطى ُتاألساليب الواعدة يف تشخيص واكتشاف املواهب القيادية من خالل مواقف وظروف حقيقية 

 فيها الفرصة للفرد إلظهار قدراته القيادية.

 وتأهيل الكوادر البشرية:تدريب 

، فقد حظي التدريب يف اململكة العربية السعودية باهتمام كبري من احلكومة الرشيدة

 (192)لقطـــاع التعليم العـــام والتعليـــم العالي وتدريب القـــوى العاملـــة حوالـــي  ُخصِّصبلـــغ مـــا 

 (2030) حتقيــق رؤيــة املبــادرات لربامــج ومشــاريعمليـــار ريـــال، متضمنــة ميزانيــة عــدد مــن 

 (. 24، صم2017 )وزارة املالية، مليــارات ريــال (5)مببلــغ 

 وتاريخ ،(15)صدرت الئحة للتدريب مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رقم وقد 
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 درجة متكنهم يهدف التدريب إىل رفع كفاية موظفي الدولة إىل أنَّوُتُؤكد فيها  ،هـ19/2/1397

على  . وكذلك أكدتحضور دورات تدريبيةمن ذلك من أداء واجبات العمل على وجه أفضل، و

اجلهات احلكومية متكني موظفيها من تلقي التدريب، وجيب عليها أن تكفل ملوظفيها التفرغ 

 (. 2، صهـ1438 التام للتدريب )وزارة اخلدمة املدنية،

واالهتمام باإلنفاق على التدريب دارج وبشكل فاعل يف العديد من دول العامل. فعلى سبيل 

نشطة األومتنح  عام،تدريب كل التنفق املنظمات يف الواليات املتحدة وحدها املليارات على املنيال 

وأن  ،واإلنتاج واالبتكار، والتفوق، والتنافس، التكيف،التدريبية وتطوير املنظمات القدرة على 

االستنيمار يف  فهم يدركون أنَّ أهدافها،وأن حتقق  املقدمة،وأن حتسن من اخلدمة  آمنة،تكون 

 .(Salas, et al., 2012, p.74)موظفيهم ينيمر نتائج عظيمة 

 وفيما خيص تأهيل الكوادر البشرية يف جمال القيادة، فلقد أشارت وثيقة رؤية اململكة

والفجوة الواسعة  ،إىل العجز الكبري يف هذا اجملال ،(2020) الوطين برنامج التحول، (2030)

فيما خيص متكني القيادات على وجه العموم والفرص التدريبية والتأهيلية املتاحة هلم، وللمرأة 

متنييلها يف كنيري  املرأة تشكل نصف اجملتمع، إال أنَّ القيادية على وجه اخلصوص. فبالرغم من أنَّ

موضوع القيادة لذلك يتم طرح تناسب مع تلك النسبة. يصة العليا منها، ال من الوظائف القيادية وخا

الفرص املتاحة هلا يف اجملتمع يف هذا السياق و ،من جانبوتأهيلها تعليمها مستوى تها واللمرأة وقدر

هناك جتارب رائدة ومتميزة لقيادة املرأة يف خمتلف دول العامل  خر. فعلى الرغم من أنَّآمن جانب 

تنبهل  وقدالفرص املتاحة هلا ومتنييلها يف هذه اجلوانب غري متكافئة،  ودول اخلليج، إال أنَّ

اململكة العربية السعودية إىل ذلك األمر، وجعلل من ضمن مؤشرات األداء لنجاح الرؤية رفع نسبة 

 (.3457م: 2015 )برنامج التحول،( 2020)ائف العليا حبلول عام متنييل املرأة يف الوظ

 اجلامعات وخدمة اجملتمع:

 للجامعات دور حيوي وجوهري حنو اجملتمع، ويكمن يف تقديم خدماتها جلميع مكوناته،

 ات. بصـورة عامـة الوظيفـة النيالنيـة للجامعــ وهــذه العالقــة بيــن التعليــم العالــي واجملتمـع متنيـل

قصد بهـا العالقــة النيالنية يالوظيفـة  كنييــر مــن اخلبــراء فــي التعليــم العالــي أنَّالوأشــار 

 بيـن التعليـم العالـي واجملتمـع، إلـى جانـب الوظيفـة األوىل )التعليـم(، والوظيفـة النيانيـة )البحـث(.

نظر إليهـا علـى أنهـا الوظيفـة النيالنيـة عـادة مـا ُي أنَّ Nelles & Vorley (2008)كمـا ذكـر 
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. جمموعـة وظائـف حمـددة لتكـون بدورهـا متميـزة عـن البحـث والتعليـم يف جمـال التعليم العالـي

 ا ألي دور مــن أدوار اجلامعــة، ســواءاا مهمـتوبذلـك تعـد الوظيفـة النيالنيـة للجامعـات مكونـاا أساسـيت

 ،بصورتهــا الكاملــة أو حال كونها جزءاا ال يتجـزأ مـن الوظيفـة األولـى )التعليـم( كانــلأ

 (.12ص ،هـ1435 والوظيفـة النيانيـة )البحـث( )وزارة التعليم العالي،

وهنا يربز دور اجلامعات احملوري يف تقديم خدمات متنوعة للمجتمع، من خالل استنيمار 

ذلك إنشاء مراكز للقيادة تستهدف قطاعات اجملتمع النيالث مواردها البشرية واملالية، ومن 

، وتساهم يف تنمية املواهب القيادية اإلدارية داخل وخارج )احلكومي، اخلاص، غري الرحبي(

 اجلامعات، وتعمل على تطوير املنظمات. 

 الدراسات السابقة:

رئيسة للمنظمات اليت القيادية تعترب من األولويات الواملواهب احلاجة إىل تنمية املهارات 

تسعى إىل حتقيق أهدافها ومؤشرات أدائها. فيسعى الكنيري من قادة املنظمات إىل االستنيمار يف 

االستنيمار يف املوارد البشرية أهم استنيمار  القيادية لميميان العميق بأنَّواملواهب تنمية املهارات 

ممكن، وخصوصاا تلك القدرات البشرية الواعدة اليت ستأخذ على عاتقها قيادة التغيري يف هذه 

على أهمية التدريب هلذا اجلانب املهم من منظومة  املنظمات. ويف عرض الدراسات السابقة ُركِّز

القيادية  باملواهببيوت معرفة وخربة لالرتقاء تها بصفاجلامعات  عملالقيادة أال وهو القائد، و

 ملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني. 

يف رفع كفاءة القادة لتحقيق تطلعات املنظمات اليت ينتمون  اللتدريب دورا عن القول أنَّ فغينٌّ

يب دور التدرعلى التعرف إىل هدفل اليت  هـ(1434) الغامديإليها، ففي هذا السياق، تشري دراسة 

مكاتب دراسة حالة وزارة الشؤون االجتماعية و ،يف رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام

يف عملية  اكبريا اأغلب القطاعات احلكومية تواجه نقصا نَّإمبنطقة الباحة،  الضمان االجتماعي

، وقد التدريب ملوظفيها العاملني، وقد يقتصر التدريب فيها على مستويات إدارية معينة دون أخرى

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة حمل الدراسة، واستخدم جلمع البيانات 

على  نيموزع فرداا (40)املقابالت واملالحظات وفحص السجالت، وقد بلغ جمموع عينة البحث 

فروع مكاتب الضمان االجتماعي مبنطقة الباحة، وتوصلل الدراسة ملوافقة أفراد عينة البحث 

على دور التدريب يف زيادة كفاءة األداء وحاجتهم إليه لتطوير أدائهم. أما أهم التوصيات فتمنيلل يف 
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ضرورة ربط الرتقيات واملهمات اخلارجية وبع  أنواع احلوافز واملكافآت بالسجل التدرييب 

اع للموظفني بالوزارة، كما أوصل الدراسة مبنح حوافز مالية للمتدربني عند اجتياز بع  أنو

 . الربامج التدريبية بتفوق

هم اخليارات االسرتاتيجية للمنظمات، ففي أالتدريب يعترب  كما أكدت دراسات أخرى أنَّ

 ،مJha, Sumi., Bhattacharyya, SomSekhar., & Fernandes, Christo (2015)دراسة 

التكامل التنمية اإلدارية، والتدريب، كسوابق من أجل حتقيق و البشرية، املوارد حول

ن عالقة تكامل اسرتاتيجية بني التنمية يهدفل لتطور منوذج من خالل تكوو .االسرتاتيجي

واهليكل التنظيمي. وقد اجريل عن طريق توزيع  ،والقيادة ،والتدريب ،واملوارد البشرية ،اإلدارية

 ( من مديري منظمات التصنيع يف اهلند، الذين يعملون يف شركات402استبيان منظم على )

املتغريات اخلارجية كانل:  القطاع العام واخلاص على حد سواء. وأشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ

والتدريب، أما املتغريات الدخيلة فهي: القيادة، واهليكل  ،التنمية اإلدارية، واملوارد البشرية

دارية واملوارد اندماج التنمية اإل الداخلي: التكامل االسرتاتيجي. وأنَّ التنظيمي، وكان املتغري

 البشرية مع التدريب يساعد على حتقيق التكامل االسرتاتيجي. 

 Claudio Feser, Fernanda Mayol, and Rameshمن جانب أخر أشارت دراسة 

Srinivasan ,( .2015)،  حول  خمتلفًة منظمًة (71) يفو ،شخٍص (179000) أجريل علىاليت

القيادية اليت تظهر يف منظماتهم ضمن  واملهاراتالعامل، وهدفل إىل التعرف على أبرز السمات 

. وبعد تصنيف املنظمات إىل منظمات عالية األداء ومنظمات منخفضة مهارة (20)قائمة تضم 

 ر أكنير منقيادية مؤثرة يف املنظمات عالية األداء وتفس مهاراتاألداء، أظهرت النتائج أنه مثة أربع 

االهتمام بالنتائج واملخرجات، ومن فعالية القيادة يف هذه املنظمات وهي: الدعم والتمكني،  %(79)

 .السعي للتعدد يف وجهات النظر، والقدرة على حل املشكالت بفعاليةو

القيادات اإلدارية،  تدريبوبالنظر إىل الدراسات السابقة، جند أنها تشرتك يف أهمية 

من خالل التدريب املنظم لتحقيق إجنازات  وتنميتها أهم املهارات القيادية الفاعلة،والتعرف على 

 .املنظمة وفاعليتها زيادة كفاءة أداءو وأهداف املؤسسات اليت يعملون بها

كبيوت خربة ومعرفة، يف تنمية اجملتمع من خالل التدريب أما فيما خيص دور اجلامعات 

دور اجلامعات يف التنمية البشرية على التعرف إىل هدفل اليت م( 2015) تواتيتؤكد دراسة ف
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للجامعات دور كبري وفعال يف حتقيق التنمية املستدامة بصفة عامة، والتنمية  املستدامة، أنَّ

تنمية املوارد البشرية هي مدخل أساسي وحيوي يف  البشرية املستدامة بصفة خاصة، باعتبار أنَّ

راد اجملتمع الذين يقع عليهم فاجلامعة هي املسؤولة واملتعاملة مع خنبة أ التنمية البشرية، باعتبار أنَّ

 الدور األكرب يف صنع ومتابعة اسرتاتيجية التنمية املستدامة للمجتمع. 

هدفل إىل الوصول لرؤية اسرتاتيجية مقرتحة لتطوير  اليتم( 2015) الشريفويف دراسة 

خالل التعرف على واقع وظيفة خدمة اجملتمع وظيفة خدمة اجملتمع يف اجلامعات السعودية من 

ومعوقاتها، وذلك يف ضوء آراء اخلرباء واستجاباتهم على ثالث جوالت ألسلوب )دلفاي(، وقد 

على  اجريل الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس يف أربع جامعات سعودية عريقة، وبناءا

 ،ئج الدراسة التحليلية لواقع الوظيفة ومعوقاتهانتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري للبحث ونتا

درجة واقع وظيفة  أنَّ :أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها ،ويف ضوء آراء اخلرباء واستجاباتهم

خدمة اجملتمع من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية تراوحل ما بني متوسطة 

، واتفقل اوقليلة جدتا، وتراوحل درجة معوقات وظيفة خدمة اجملتمع ما بني كبرية وكبرية جدت

جملتمع يف اجلامعات آراء اخلرباء على احملاور الرئيسة للرؤية االسرتاتيجية لوظيفة خدمة ا

واملشاركة اجملتمعية. وأوصل الدراسة  ،ونقل وتوطني التقنية ،وهي التعليم املستمر ،السعودية

بتفعيل وممارسة وظيفة خدمة اجملتمع يف اجلامعات السعودية بدرجة أكرب مما هو علية الوضع 

  .الراهن

 ههوض باجملتمع ومبؤسساتوالناملميزة، اخلدمة اجملتمعية  تقديمدور اجلامعات يف  إنَّ

خربة ومعرفة وثراء علمي، دور ال ينافسه عليه أحد، مهما تعددت  وتبي ااملختلفة من منطلق كونه

واملساهمة يف ا يف تطوير اجملتمع، ا رئيسااجلهات أو تضاربل املصاحل. فاجلامعة إذا ما تبنل دورا

قائمة على التعليم املستمر والتدريب وعية برامج ن تنفيذ من خالل ،التنمية البشرية املستدامةحتقيق 

كان أثرها نوعي وقد حقيقية للمجتمع وتستجيب له ولتحدياته،  تنطلق من حاجاتالنوعي، و

 رقي مؤسساته املختلفة.  وعلى يهوإجيابي عل

 الدراسة وإجراءاتها: يةمنهج

استخدم املنهج الوصفي يف هذه الدراسة، ملالءمته لطبيعة موضوعها، الذي يقصد به ذلك 

النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية منهم، 
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، ـه1428وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها )العساف، 

 وتطوره، من خالل الواقع فهم تساعد يف الستنتاجات لللوصو ىيسع الذي (. فهو املنهج191ص

 ،السائدة واالجتاهات واملمارسات الظروف طبيعة بتحديد يهتم وكذلك هو موجود، ما وصف

 عدس،و احلقعبد حتليلها الستخالص نتائج مفيدة تنيري جمال الدراسة )عبيدات، إىل ويسعى

(. ومت ذلك من خالل مراجعة األدبيات النظرية وحتليليها؛ بغرض رصد الربامج 245، صم2001

القيادية. ثم نفذ الباحنيان املواهب واملبادرات اليت تقدمها املراكز العاملية واحمللية يف جمال تنمية 

أكد من اإلملام جبوانب الدراسة امليدانية، وللت منها غرُضبتوزيع استبانة الدراسة استطالعية، 

أهمية إنشاء مركز لتطوير القيادات اإلدارية من اجلنسني باملنطقة الشرقية، ومدى احلاجة إىل 

اليت جيب أن يستهدفها. القيادية اإلدارية منه، وأهم املهارات  ةاملأمول املهاموجوده، والتعرف على 

سلوب اخلرباء، من خالل استخدم الباحنيان أ الدراسة االستطالعية،استبانة فادة من نتائج بعد اإلو

الحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية، ا عنظاتهم التطويرية، وبناء استبانة ألخذ آرائهم وملح

الرمحن بن عبد لتصور املقرتح إلنشاء مركز القيادة يف جامعة اإلمامل الصورة األولية وكذلك يف

وقد بصورته النهائية، واليت خرجل به الدراسة،  هلوصول ملرئيات مشرتكة يف بناءلفيصل، 

 اختريوا من خمتلف قطاعات اجملتمع، وفق معايري حمددة. ومت ذلك على النحو التالي:

 الدراسة االستطالعية:أواًل : 

 جمتمع الدراسة االستطالعية: -

جمتمع القوى العاملة يف توزيع أداتها )االستبانة( على استهدفل الدراسة االستطالعية 

)احلكومي، اخلاص، غري الرحبي(، يف املنطقة الشرقية باململكة  :قطاعات اجملتمع النيالثة

 العربية.

خـالل شـهر م( 2015) حيث أظهرت نتائج مسح القوى العاملـة للربـع النيالـث مـن عـام

يف قوة العمل السعودية  يلامجإ أنَّ ،هـ1438 ذو القعـدة لعـام أغسـطس، املوافـق لشـهر شـوال/

مجلة قوة العمل السعودية  وأنَّ ،فـرداا (815.353.5) سـنة فـأكنير( بلغل: 15اململكة للفئة العمرية )

. لميناث (50.725)للذكور، و (233.894) سنة فأكنير( بلغل: 15يف املنطقة الشرقية للفئة العمرية )

 (.1452ص، م2015 )اهليئة العامة لميحصاء،
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 عينة الدراسة االستطالعية:

اليت العينة القصدية احلصصية،  للطبيعة الدراسة االستطالعية وأهدافها، استخدم ار  نظ

( فرداا من القيادات اإلدارية يف املنطقة الشرقية 414وتكونل من )وزعل عليهم أداة االستبانة، 

من العاملني يف القطاع احلكومي. وأكنير  %(90) من أكنير ومشلل ،(إناث %55.5 ذكور، 35.5%)

، ويشغل أكنير من (البكالوريوس)من املستجيبني حيملون شهادات جامعية على مستوى  %(55)من 

 منهم مناصب إدارية عليا ومتوسطة يف منظماتهم، وتوصلل للنتائج التالية: %(73)

 نتائج الدراسة االستطالعية: -

الدراسة االستطالعية إىل وجود حاجة حقيقية ملنيل هذا املركز. ويف  استبانة أشارت نتائج

أن يكون  معظم أفراد العينة يرجونفسؤال مباشر هلم حول الدور املأمول من هذا املركز، 

للمركز دور يف تطوير املهارات القيادية يف العمل من خالل برامج ودورات التدريب وتقديم 

يف سؤال مباشر حول رؤيتهم للمركز، رأت العينة أن يكون االستشارات يف جمال القيادة. و

يف تطوير الكوادر والقيادات اإلدارية يف املنطقة الشرقية. كما أشارت  اورائدا ااملركز متميزا

أهم املهارات اليت جيب أن يستهدفها املركز هي التدرب على تطوير اخلطط  النتائج أنَّ

م اسرتاتيجيات لبناء وتعزيز فرق االسرتاتيجية، ومهارة حل املشكالت واختاذ القرارات، وتعلُّ

من املستجيبني  أهمية %( 90) د أكنير منالعمل، وتنمية وتطوير جوانب القيادة بشكل عام. وأك 

اخلدمات  عن أما املركز لتطوير القيادات اإلدارية من اجلنسني باملنطقة الشرقية. اإنشاء منيل هذ

تتلخص يف أنها الدراسة االستطالعية  استبانة أشارت نتائجفقد  ،اليت جيب أن يشملها املركز

 :نيبعدين رئيس

 البعد الشخصي للقائد: .1

 د.تقويم السمات القيادية والتعرف على جوانب القوة والتحسني للقائ 

   .الدورات والربامج يف تطوير املهارات القيادية 

  .الدورات والربامج املرتبطة بتطوير القدرات الشخصية للقائد 

   .دورات حول حل املشكالت واختاذ القرارات 

 .مهارات االتصال الفعال 

  .بناء فرق العمل 
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 البعد التنظيمي للمنظمة: .2

 .التخطيط االسرتاتيجي 

 ت.إدارة التغيري يف املنظما 

 .االستشارات اإلدارية للمنظمات 

 .اهلياكل التنظيمية وتنفيذ اخلطط 

 .حتليل املنظمة وجوانب القوة والضعف فيها 

 :أداة الدراسة: استبانة اخلرباء 

وذلك ألخذ آرائهم ومالحظاتهم  ؛استبانة اخلرباء ُبنيلعد تنفيذ الدراسة االستطالعية، ب

لتصور املقرتح ل الصورة األولية وكذلك يف للقيادات اإلدارية،الحتياجات التدريبية ا علىالتطويرية 

قابليته للتطبيق يف البيئة مدى و، الرمحن بن فيصلعبد إلنشاء مركز القيادة يف جامعة اإلمام

 بصورته النهائية، واليت خرجل به الدراسة. هلوصول ملرئيات مشرتكة يف بناءلالسعودية، 

  :جمتمع الدراسة 

مة التصور املقرتح إلنشاء ءدى مالملالدراسة الذي خيتص بتحكيم اخلرباء  هلدف أداة انظرا

 استهدف جمتمع اخلرباء يف جمال الرمحن بن فيصل، فقدعبد مركز القيادة يف جامعة اإلمام

 للمعايري التالية:  اوفًق ،القيادة من قطاعات اجملتمع املختلفة

 أن تكون لديهم خربات وجتارب ثرية وقيادية. .1

 الرتكيز على من لديه خربات وجتارب أكادميية وعملية مرتبطة بالربامج القيادية. .2

 الرتكيز على من لديه خربات وجتارب يف جمال: القيادة، والتدريب، والتنمية البشرية. .3

 :عينة الدراسة 

وزِّع وخبرية. و  اخبريا (50)استخدم أسلوب العينة القصدية للدراسة احلالية، واستجاب حنو 

 :ذلك يوضح (1)ن وفًقا لتأهيلهم العلمي، واجلدول واخلرباء املستجيب
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 لتأهيلهم العلمي وفًقا نيتوزيع اخلرباء املستجيب

 النسبة العدد التأهيل العلمي

 %54 ٧٢ الدكتوراه

 %30 15 املاجستري

 %15 7 البكالوريوس

 %100 50 اجملموع

 ( يوضح ذلك:2وفًقا للخربة يف العمل القيادي، واجلدول )ن ويبجزِّع اخلرباء املستُوو      

 توزيع اخلرباء املستجيبني وفًقا جملاهلم العملي

 النسبة العدد جمال العمل

 %17 9 سنوات 9أقل من 

 %72 41 سنوات 9أكنير من 

 %100 50 اجملموع

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

 استخدم الباحنيان األساليب اإلحصائية التالية:  

        الحتياجـات التدريبيـة   االتكرارات، والنسب املئويـة، عنـد اسـتخدام أسـلوب اخلـرباء، لتحديـد

للقيـادات اإلداريــة، والـربامج الــيت ميكـن أن يقــدمها املركـز، وكــذلك مـدى قابليــة التصــور       

 املقرتح للتطبيق يف البيئة السعودية. 

 ومناقشتها:   عرض النتائج،

ــة األول الــذي نصُّــه     -1 ــة ســؤال الدراس ــة  ا: مــا إجاب ــادات اإلداري ــة للقي يف  الحتياجــات التدريبي

 ؟قطاعات اجملتمع النيالثة )احلكومي، اخلاص، غري الرحبي(

الحتياجـات  ا احلكم علىوالدراسة،  خرباء من بعلى هذا السؤال من خالل الطل وقد اجيب

فـادة مـن نتـائج الدراسـة االسـتطالعية، وذلـك مـن خـالل عـرض          اإلداريـة، بعـد اإل  التدريبية للقيادات 

 التالي عليهم:
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 املوجهة هلم. واخلدماتالفئة املستهدفة من خدمات املركز،  .1

 املركز. يقوم بهااليت ميكن أن  املهام .2

 كانل نتائج آرائهم على النحو التالي:قد و 

ات اجملتمـع النيالثــة )احلكـومي، اخلــاص،   الفئـة املسـتهدفة مــن خـدمات املركــز، يف قطاعـ    

 املوجهة هلم: ، واخلدماتغري الرحبي(

املوجهـة هلـم بنسـبة     واخلدماتتفق اخلرباء على حتديد الفئة املستهدفة من خدمات املركز، ا

 :وهم، %(98.9)

 املوجهة هلم تنطلق من متكني الفرد من قيادة ذاته إىل قيادة املنظمة.  اخلدمات األفراد:

 املوجهة هلا تنطلق من حتليل املنظمة إىل تقـديم حلـول نوعيـة لتحقيـق قيـادة الـتغري       اخلدمات املنظمة:

 املأمولة فيها.

 املركز: يقوم بهااليت ميكن أن  املهام -2

 املركز مرتبة تنازليتا يقوم بهااليت ميكن أن  املهامعلى خرباء الدراسة وافقة مدرجة 

 الرتتيب املوافقةنسبة  الربنامج م

 ٨ ٪١٨،٣ .برنامج تدرييب يف أساسيات القيادة 1

 ٧ ٪٢٧،٧ برنامج تدرييب يف تطوير املهارات القيادية )املتوسطة واملتقدمة(.  2

 ٣ ٪٢٧،١ قيادة املنظمات وحتقيق التغيري املنشود.يف برنامج تدرييب  4

القــدرات برنـامج تــدرييب يف الــوعي بالــذات، واكتشــاف وتطــوير    3

 .القيادية الشخصية

٤ ٪٨١.١ 

ــام    7 ــة اإلمـ ــابة يف جامعـ ــادات الشـ ــادي للقيـ ــيس نـ ــد تأسـ الرمحن عبـ

 الفيصل.

٥ ٪٨٨،٢ 

 ٨ ٪٨٧،٥ تقويم وحتليل جوانب القوة والضعف لدى األفراد واملنظمات. 5

وضـــع احللـــول املناســـبة وتقـــديم االستشـــارات ذات العالقـــة وبنـــاء   5

دورات متخصصــــة يف القيــــادة حســــب الطلــــب ووفــــق احتياجــــات  

 املنظمة أو املؤسسة املستهدفة. 

٢ ٪٨٧،٤ 

 ١ ٪٥١،٣ عقد املؤمترات والفعاليات املناسبة للقيادات الشابة يف املنطقة. 8
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 مقرتحات اخلرباء: 

 املركز، وهي: يقوم بهاقرتح بع  اخلرباء بصورة فردية أن االيت  املهامهناك جمموعة من 

  .بناء معايري ومقاييس ومؤشرات على جودة القيادات والعمليات اإلدارية

 .تقديم استشارات إدارية وحلول للمشكالت اإلدارية امليدانية

   .تنفيذ دراسات علمية يف جماالت املركز، وحتديد أولويات العمل اإلداري يف املنظمات

   ــادة، مـــن خـــالل النشـــر اإل ــة دور القيـ ُيرّكـــز ولكرتونـــي للمســـتهدفني، تعزيـــز الـــوعي بأهميـ

حمتواها على املعارف واملهارات املرتبطة يف جمال القيادة.

  تكليف القيادي.القيادة قبل أو فور ال عنبرنامج تدرييب مكنيف

 .التخطيط االسرتاتيجي والقيادة االسرتاتيجية

 .برنامج تدرييب يف مهارات حل املشكالت بطرق إبداعية

 .برنامج تدرييب يف مهارات حل املشكالت املستقبلية

 .برنامج تدرييب يف قيادات املنظمات غري الرحبية

    القيـادي، ومعايشـة الواقـع، مـن      إتاحة الفرصة للقيادات خالل فرتة التـدريب مبمارسـة السـلوك

م مهــام قياديــة لفــرتة تدريبيــة حمــددة، يف مؤسســات مرموقــة يف منوذجهــا اإلداري،  خــالل تســلُّ

ومـا   ،وذلك حتل إشراف وتقويم املدربني، حبيث حيصل املتدرب على تغذية راجعة عن مستواه

يب.املناطق اليت جيب عليه حتسينها كجزء مطلوب الجتياز الربنامج التدري

 .برنامج تدرييب يف إدارة األزمات

 .بناء برنامج الكتشاف املواهب القيادية وإدارتها وتنميتها 

ماهي الربامج واملبادرات اليت تقدمها املراكز العاملية : إجابة سؤال الدراسة النياني والذي نصُّه -2

 القيادية؟ املوهبةواحمللية يف جمال تنمية 

استقصاء أمنيل املمارسات يف عدد من املراكز ن خالل متل اإلجابة على هذا السؤال م

القيادية،  املهارات واملواهباخلدمات اليت تقدمها تلك املراكز يف جمال تنمية  عنالعاملية واحمللية 

، املشابهة من حيث اخلدمات والفئات املستهدفةعدد من املراكز احمللية والعاملية  ُروجعلقد و

مركز إعداد  :ا هي. واملراكز اليت اختريت حمليتتقوم بهااليت  املهاموذلك بهدف التعرف على 
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التابع لوزارة  ومركز القيادة األكادميية التابع ملعهد اإلدارة العامة، وتطوير القيادات اإلدارية

التعليم التنفيذي، ومركز  كلية لندن لألعمال اختري كل من:. وعلى مستوى العامل فقد التعليم

يف ، ومركز القيادة اإلدارية يف أوربا. وكما يظهر بالواليات املتحدة األمريكيةبداعية القيادة اإل

هذه اجلهات يف اجململ تستهدف فئتني هما األفراد واملنظمات. وتشمل اخلدمات ف ،(5اجلدول رقم )

 اليت تهدف إىل ،واحللقات ،واملؤمترات ،الندوات :اليت تشرتك يف تقدميها هذه اجلهات لألفراد

ا على الربامج والدورات اجملال. كما تركز أساسا زيادة ورفع الوعي مبوضوعات ومستجدات

وتطوير القدرات القيادية هلذه الفئات من خالل عدد من الوسائط والطرق  ،التدريبية لألفراد

فتوفر خدمات تدريب مباشرة وكذلك تعليم عن بعد، كما تقدم خدمات  ،والوسائل والفعاليات

ا العديد من اإلصدارات لألفراد يف جماالت القيادة املختلفة واملهارات املرتبطة بها. وهلا أيضاالتقويم 

العلمية والبحنيية. وكذلك تقدم خدمات استشارية خاصة للمنظمات وفرق العمل فيها، وتتضمن 

ف هذه ختتلكذلك االستشارات التقويم لعناصر املنظمة واقرتاح احللول االستشارية املناسبة هلا. و

كلية لندن لألعمال بأنها جهة تعليمية تتميز  اًلمنيف ،اليت تقدمهاالنوعية اخلدمات  ببع املنظمات 

أما مركز القيادة األكادميية فيمنح درجة الزمالة يف القيادة  ،متنح درجيت املاجستري والدكتوراه

يركز مركز القيادة اإلبداعية  حني يف(. هـ1439 )مركز القيادة األكادميية، األكادميية

اجلدول التالي  ويلخصومركز القيادة يف أوربا على الدورات التدريبية لألفراد واملنظمات. 

 ، وذلك على النحو التالي:اا وعامليتاستقصاء املراكز الشبيهة حمليت

 اا وعامليتاستقصاء املراكز الشبيهة حمليت

 اخلدمات
 معهد اإلدارة

 العامة
 أوربا أمريكا بريطانيا وزارة التعليم

 اسم املركز

مركز إعداد 

وتطوير 

القيادات 

 اإلدارية

مركز القيادة 

 األكادميية

مدرسة لندن 

 لألعمال

مركز 

القيادة 

 –اإلبداعية 

 أمريكا

مركز 

القيادة يف 

 أوربا

 املستفيدون
القيادات 

اإلدارية 

القيادات 

وأعضاء هيئة 

األفراد 

 واملنظمات

األفراد 

 واملنظمات

القيادات 

 التنفيذية
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 اخلدمات
 معهد اإلدارة

 العامة
 أوربا أمريكا بريطانيا وزارة التعليم

باجلهات 

 احلكومية

التدريس 

 باجلامعات

   * * * الندوات

     * املؤمترات

 * *  * * الربامج والدورات

 * *  * * االستشارات

  *  * * الدراسات والبحوث

    *  برامج الزمالة

   *   دراسات عليا

MBA      

 * **   تعليم عن بعد

برامج املدراء 

 التنفيذيني
  * * * 

الكتب 

 واملطبوعات
  * * * 

 * * *   التقويم الذاتي

 * * * *  برامج التوجيه

  * * *  ويبينار

 * *    التقويم للمنظمات

 * * *   برامج للمنظمات

 London Business) (،ـه1439األكادميية،  ه(، )مركز القيادة1439)مركز إعداد وتطوير القيادات اإلدارية، 

School, 2017) (Management Center of Europe, 2017), (Center for Creative Leadership, 2017). 

: ما التصور املقرتح إلنشاء مركز القيادية جبامعة إجابة سؤال الدراسة النيالث الذي نصُّه -3

 الرمحن بن فيصل؟عبد اإلمام

قابليـة التصـور   علـى  الدراسـة احلكـم   خـرباء مـن هـذا السـؤال مـن خـالل الطلـب      نعـ اجيـب  

الذي قدمه الباحنيـان هلـم بصـورته    ظاتهم التطويرية عليه، وملحواملقرتح للتطبيق يف البيئة السعودية، 

ميان بأهمية وجـود مراكـز تدريبيـة تهـتم بالقيـادة      إاخلرباء بشكل عام لديهم  قد اتضح أنَّاألولية. و
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علـى قابليـة التصـور     الدراسـة  خـرباء مـن   %(72)تفـق  ، فقـد ا وحتتضنها اجلامعات السعوديةارية، اإلد

( مـنهم أنـه قابــل للتطبيـق بنســبة    %17عاليــة، بينمـا يــرى ) بنسـبة   املقـرتح للتطبيـق يف البيئــة السـعودية   

ــل     %70متوســطة، وقــدم )  ــة عليــه، روعي لوصــول ملرئيــات  ل ( مــن خــرباء الدراســة مالحظــات تطويري

 على النحو التالي: وهومشرتكة يف بناء هذا التصور، 

 الرمحن بن فيصلعبد التصور املقرتح إلنشاء مركز القيادية جبامعة اإلمام

 الرسالة:

القياديـة باسـتخدام وسـائل وطـرق وتـدريب وتعلـيم ذات       واملواهب االستنيمار يف تطوير املهارات 

يف الشخصــية  ،بعــاد واملهــارات القياديــةتقــان مجيــع األإيــنعكس علــى  ،أثــر نــوعي وكمــي إجيــابي 

 والبيئة التنظيمية بكفاءة عالية.

 اهلدف العام للمركز:

يهدف املركز إىل تأهيل وتطوير القيادات اإلدارية مـن خـالل بـرامج تنميـة املعـارف واملهـارات       

 تميز للفرد واملنظمة.  على خمتلف املستويات والقطاعات اإلدارية مبا حيقق ال ،القياديةواملواهب 

 :مرتكزات التصور

 الرمحن بن فيصل. عبد االرتبا  اإلداري مبعالي مدير جامعة اإلمام

 .توفري الدعم املالي واملعنوي للتأسيس

 .توفري املرافق الالزمة للمركز

  .توفري الكوادر البشرية الفنية واإلدارية املؤهلة

 .االستقالل املالي للمركز

   .الدعم التقين

  .الشراكات االسرتاتيجية من داخل وخارج اجلامعة، وداخل وخارج اململكة 

 املستفيدون:

          منســوبو اجلامعــة مــن الطــالب واملــوظفني وأعضــاء اهليئــة التدريســية والقيــادات األكادمييــة

واإلدارية من اجلنسني.
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  .مجيع القيادات الواعدة من الشباب من منسوبي اجلامعات احمللية واإلقليمية

 والقطاع األهلي واخلريي(. ،يادات اإلدارية يف مجيع قطاعات اجملتمع النيالث )احلكوميةالق 

 اخلدمات:

األفـراد واملؤسسـات.    :اخلاصة باملركز من استهداف فئـتني أساسـيتني همـا    اخلدماتتنطلق 

املوجهة لألفراد تنطلق من متكني الفرد من قيادة ذاته إىل قيادة املنظمـة، أمـا اخلـدمات     واخلدمات

املوجهة للمنظمة فهي تنطلق من حتليل املنظمة إىل تقديم حلول نوعيـة لتحقيـق قيـادة التغـيري املأمولـة      

 ي:ألفراد واملؤسسات هيقدمها ل جمموعة من املهاماملركز ويتم ذلك من خالل تنفيذ فيها. 

  .برنامج تدرييب يف أساسيات القيادة

 يف تطوير املهارات القيادية )املتوسطة واملتقدمة(.  برامج تدريبية

 يف الوعي بالذات، واكتشاف وتطوير القدرات القيادية الشخصية.   برامج تدريبية

 يف قيادة املنظمات وحتقيق التغيري املنشود.   برامج تدريبية

 والضعف لدى األفراد واملنظمات.   تقويم وحتليل جوانب القوة

   وبنـاء دورات متخصصـة يف القيـادة     ،وتقـديم االستشـارات ذات العالقـة    ،وضع احللـول املناسـبة

ووفق احتياجات املنظمة أو املؤسسة املستهدفة.  ،حسب الطلب

   .عقد املؤمترات والفعاليات املناسبة للقيادات الشابة يف املنطقة

 ابة يف جامعة الدمام.  للقيادات الش تأسيس ناٍد

 :األهداف التفصيلية

تشكيل جملس إلدارة املركز يضم بع  القيادات احمللية واألكادميية. .1

تطوير هوية خاصة باملركز.  .2

العمل على تطوير مبادرات سريعة وناجحة.  .3

تطوير خطة اسرتاتيجية متوسطة وطويلة املدى للمركز.  .4

تطوير الربامج واألدوات التدريبية املالئمة.  .5

 تدشني املركز على مستوى املنطقة.  .5
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 االحتياجات:

 .توفري الدعم املالي واملعنوي للمركز

   .توفري املقر واملرافق املطلوبة 

 املوارد البشرية: 

  من الكفاءات اإلدارية املتميزة.  ( 2)استقطاب

 قيادة.من األكادمييني يف جمال ال (2) استقطاب 

 اهليكل التنظيمي:

  ف من معالي مدير اجلامعة ويرتبط به.مدير املركز: ويكل

 .نائب مدير املركز

 ون اإلدارية واملالية.ؤمدير للش

 .إدارة الربامج واخلدمات

  .إدارة الدعم اللوجسيت للخدمات

 عالمإدارة للتسويق واإل .

  .جهاز إداري وفين
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 التمويل:

   مـا ُيخ صَّـُص للمركـز ضـمن ميزانيـة اجلامعـة السـنوية،       يقرتح يف املرحلة األوىل االعتماد علـى 

 حلني تدشني املركز.

      العمل على إجياد رعاية مالية من القطاع اخلاص باملركز وكـذلك شـراكات اسـرتاتيجية مـع

جهات شبيهة. 

  موارد مالية من خالل برامج التدريب وعقود االستشارات.توفري 

 التوصيات:

 .األخذ بالتصور املقرتح 

 .تبين تنفيذ مركز للقيادة يف كل جامعات اململكة العربية السعودية
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    ــث املنهجيــة واألدوات ــادات    ؛تنفيــذ دراســات منوعــة مــن حي ــة للقي لرصــد االحتياجــات التدريبي

 احلالية، واملستقبلية.

 :مالحظات اخلرباء التطويرية

 قرتح جمموعة من اخلرباء التالي:ا

 عقــد شــراكات اســرتاتيجية مــع مؤسســات متميــزة يف جمــال    لفــادة مــن اخلــربات مــن خــال  اإل

 ا.ا وعامليتالقيادة حمليت

        ُور األيتــام، عمـل شـراكات مــع مؤسسـات اجملتمـع املختلفــة، منيـل: جلـان ومراكــز األحيـاء، د

 السجون. إدارة

 .استكشافها مواهب الطالب القيادية

 .تقويم املركز بعد عام من التطبيق

        يفضل أن يكون رئيس اجمللس مـدير اجلامعـة، أو وكيـل اجلامعـة للشـؤون األكادمييـة، وأن

ــد عمــادة خدمــة        ــة إدارة األعمــال، وعمي ــد كلي ــس إدارة املركــز عمي يكــون يف عضــوية جمل

 ادة من خارج اجلامعة.من املتخصصني يف القي (2) اجملتمع، وعدد

 طاقات طالب اجلامعات بتحفيزهم على التطـوع، وتركيـز مشـاريع التخـرج لتنفيـذها       استنيمار

باملركز.

 .استقطاب أصحاب الكفاءات العالية للتدريب يف املركز
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 املراجع:

 املراجع العربية:

تعليمية قائمة على نظريـة الـذكاءات املتعـددة     اسرتاتيجيةأثر استخدام . م(2014)أبو محد، سريين. 

يف حتصـيل طلبــة الصـف الســادس األساسـي يف املــدارس احلكوميـة يف حمافظــة نــابلس يف     

، رسـالة ماجسـتري غـري    حمتوى منهاج اللغة العربية ويف تنمية مهـارات الـتفكري الناقـد لـديهم    

 منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني.

لبنــان: املؤسســـة   (.2. ) إدارة املــوارد البشـــرية وكفــاءة األداء التنظيمــي   . م(2000)بربــر، كامــل.   

 اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 .(2030) الســعودية أحــد بــرامج رؤيــة اململكــة العربيــة  ،( 2015) (.2020) .الــوطين برنــامج التحــول

 .http://vision2030.gov.sa/ar/ntp  من م22/3/2017 اسرتجع يف تاريخ

، رســالة ماجســتري غــري الــذكاء االنفعــالي وعالقتــه بفعاليــة القيــادة  . م(2010) إبــراهيم. ،بــن جــامع

 .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،جامعة منتوري قسطينةمنشورة، 

، رسـالة  دور القيادة اإلدارية يف تنميـة النيقافـة التنظيميـة لـدى العـاملني     . م(2013) .نور الدين ،بوراس

اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة    ، جامعة حممـد خيضـر بسـكرة   ماجستري غري منشورة، 

 .الشعبية

، قسـم  جملـة معـارف  ، جون(. دور اجلامعات يف التنمية البشرية املسـتدامة،  م2015) تواتي، إدريس. 

 .34-9(، 17، )العلوم االقتصادية، السنة العاشرة

ــل. ) ــاطفيالـــذكا. م(2000جوملـــان، دانييـ ــالي) ء العـ ــة ، مرتجـــم(. ليلـــى اجلبـ ــلة عـــامل املعرفـ ، سلسـ

 .اجمللس الوطين للنيقافة والفنون واآلداب :الكويل

 ، األردن: دار املنهاج.القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات اإلدارية(. ـه1427احلريري، رافدة. )

ــاريخ ، املركـــــز اإلعالمـــــي .م(2015)، 2030 رؤيـــــة اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية اســـــرتجع يف تـــ
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 الـوظيفي )دراسـة   األداء علـى  وأثـره  اجلامعـة  أسـاتذة  لـدى  التنظيمـي  الـوالء . م(2012)زنيين، فريـدة.  

 (، رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة، جامعـة     املغـرب  اجلزائر، تونس، جامعات بني مقارنة حالة
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 .اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الشلف بوعلي بن حسيبة

عالقة الـنمط القيـادي ملـديرات املـدارس بـالروح املعنويـة ملعلمـات املرحلـة         (. هـ1429الزهراني، نورة. )

اململكـة العربيـة   ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة أم القـرى،   االبتدائية مبحافظة جدة

 .السعودية

ــة وعإلالقيــادة ا(. ـهــ1433) فهــد. ،الســلمي ــا باملنــاخ التنظيمــي يف املــدارس احلكوميــة    البداعي قته

، رســالة ماجســتري غـري منشــورة، جامعــة أم القـرى، اململكــة العربيــة    املتوسـطة مبدينــة جـده  

 السعودية.

(. رؤيـة اسـرتاتيجية لتطـوير وظيفـة خدمـة اجملتمـع يف اجلامعـات السـعودية         م2015)الشريف، طالل. 

 .195-184(، 2) 5 ،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،)أسلوب دلفاي(

عوامــل الرضــا الــوظيفي وتطــوير فعاليــة أداء املعلمــني      م(. 2005العــاجز، فــؤاد؛ ونشــوان، مجيــل. )   

الرتبيـة،  كليـة  األول،الرتبـوي املـؤمتر إىلمقدم، حبثمبدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

اإلسالمية، فلسطنياجلامعة

البحــث العلمــي مفهومــه   م(. 2001عبــدالرمحن. )، عــدس ؛ وكايــد، عبــداحلقذوقــات، عبيــدات، 

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. .وأدواته وأساليبه

الرياض: العبيكان. (.4  ) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. هـ(1428) العساف، صاحل.

ء موظفي القطاع العام دراسـة حالـة وزارة   دور التدريب يف رفع كفاءة أدا(. هـ1434) .الغامدي، خالد

، رسـالة ماجسـتري غـري    مكاتـب الضـمان االجتمـاعي مبنطقـة الباحـة      الشؤون االجتماعيـة  

 .اململكة العربية السعوديةمنشورة، جامعة الباحة، 

 دار اخللـيج األردن: . مهارات القيادة الرتبوية احلدينية(. م2012هللوب، نارميان، والصرايرة، ماجدة. )

للنشر والتوزيع.

ــة   ــادات اإلداريـ ــوير القيـ ــداد وتطـ ــز إعـ ــ1439) .مركـ ــة   ـهـ ــة العربيـ ــة، اململكـ ــد اإلدارة العامـ (، معهـ

                                           مـن  ،م22/3/2017 السـعودية، اسـرتجعل يف تـاريخ   

https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Branches/HeadBranch/Departments/Pages/

LeadersCenter.aspx 

https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Branches/HeadBranch/Departments/Pages/LeadersCenter.aspx
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اســرتجعل يف  الســعودية، العربيــة اململكــة التعلــيم، وزارة ،(ـهــ1439) .مركــز القيــادة األكادمييــة

 http://www.alc.edu.sa/index-ar.htmlم من 201١/ ٧٧/٧٣تاريخ 

دار العلـوم  القـاهرة:   .القيـادة الرتبويـة ومهـارات االتصـال    (. م2013)املصري، إيهاب، وعـامر، طـارق.   

 للنشر والتوزيع.

جهــزة ألالــروح املعنويــة ملنتســيب ا ســرتاتيجية ودورهــا يف رفــع  الالقيــادة ا. هـــ(1435) النخالــة، حممــد.

 فلسطني. ،قصىألجامعة ا، رسالة ماجستري غري منشورة، منية يف حمافظات غزةألا

 ، اململكة العربية السعودية.  مسح القوى العاملـة الربـع النيالـث. م(2015) اهليئة العامة لميحصاء.

كالـة الـوزارة للتخطـيط واملعلومـات،     ، والوظيفـة النيالنيـة للجامعـات   (. ـهـ 1435وزارة التعليم العـالي. ) 

 اإلدارة العامة للمعلومات، اململكة العربية السعودية.

 ، اململكة العربية السعودية.الئحة التدريب يف اخلدمة املدنية(. ـه1438وزارة اخلدمة املدنية. )

، اململكـة  م2017) ـه1440  1439لية اللسنة امل يزانية العامة للدولةبيان امل(. م2017وزارة املالية. )

 .   العربية السعودية
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 بيانات خرباء الدراسة ملحق

 القيادي املنصب احلالي العمل مكان العلمي املؤهل االهتمام أو التخصص االسم

 دكتوراه وختطيط تربوية إدارة .د. اجلوهرة بوبشيلأ
 الرمحنعبد اإلمام جامعة

 بن فيصل

الشورى  عضو جملس

 سابًقا

 بن العزيزعبد .د.أ

 الدويش سليمان
 دكتوراه تربوي وختطيط إدارة

 بن حممد اإلمام جامعة

 سعود

تدريس،  عضو هيئة

 وعميد

 القرني حسن .د. عليأ
 الرتبوية اإلدارة

 والتخطيط
 كلية عميد تبوك جامعة دكتوراه

 فهيد .د. مباركأ

 القحطاني

 الرتبوية اإلدارة

 والتخطيط
 سطام األمري جامعة دكتوراه

 أعضاء شؤون عميد

 التدريس هيئة

 اهللعبد بن حممد ..دأ

 ناجي لآ

 وختطيط إدارية قيادة

 تربوي
 الشورى عضو جملس الرياض دكتوراه

 نايف بن منصور .د.أ

 العتييب
 جنران جامعة دكتوراه وختطيط تربوية إدارة

 الرتبية كلية عميد

 عمادة عميد /اسابًق

 التحضريية السنة

 احاليت

 بكالوريوس والتوجيه اإلرشاد املعمر إبراهيم
 مبدرسة طالبي مرشد

 االبتدائية نايف بن سعود
 مدرسة وكيل

 الطالب شؤون عمادة ماجستري وتربوي نفسي إرشاد الشمري زيدان أمحد

 جامعة فرع مدير

 حبفر اسابًق الدمام

 الباطن

 املكتب مدير املشاريع إدارة بكالوريوس مدني مهندس املنصور باسم

 مكة تعليم ماجستري تربوية إدارة القرني حسن

 اللغة قسم رئيس

 تعليم مبكتب العربية

 مكة وسط

 ابتدائية مدرسة وكيل الشرقية تعليم بكالوريوس إعالم الرمحنعبد خالد

 الرويتع حممد خالد
 اإلرشاد مشرف

 والتوجيه
 التعليم وزارة ماجستري

 الدراسات مدير

 النفسية واألحباث

 واالجتماعية

 تبوك جامعة دكتوراه تربوية إدارة الغامدي عائ  .د
 اجملتمع كلية عميد

 بتيماء

 زيد بن إبراهيم. د

 الفحيلة

 والتخطيط اإلدارة

 الرتبوي
 دكتوراه

 بن حممد اإلمام جامعة

 اإلسالمية سعود

 تدريس، هيئة عضو

 اجلودة جلنة رئيس

 العلوم كلية يف العلمية
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 القيادي املنصب احلالي العمل مكان العلمي املؤهل االهتمام أو التخصص االسم

 االجتماعية

 دكتوراه تربية أصول  خنفر راضي د. أمساء
 التعليم تطوير عمادة

 اجلامعي
 مدرسة مديرة

 حممد خالد د.

 العصيمي
 دكتوراه تربوية إدارة

 جامعة الرتبية كلية

 الطائف
 قسم رئيس

 بن د. سعد

 محود آل الرمحنعبد
 كلية عمادة اجملمعة جامعة دكتوراه والتخطيط اإلدارة

 تنفيذي مدير دوتش جلف دكتوراه واقتصاد إدارة  اهلنداس د. سليمان

 دكتوراه والرتبية اإلدارة باوزير سامل د. شوقي
 للتعليم العامة اإلدارة

 بالشرقية

 التدريب إدارة مدير

 بتعليم واالبتعاث

 الشرقية

 مشبب بن اهللعبد د.

 األمحري
 دكتوراه تربوي وختطيط إدارة

 بن حممد اإلمام جامعة

 اإلسالمية سعود

 امللك مركز وكيل

 العزيزعبد بن اهللعبد

 اإلسالمية للدراسات

 وحوار املعاصرة

 باجلامعة احلضارات

 حممد بن اهللعبد .د

  العامري

 تربوي  وختطيط إدارة

 العالي التعليم إدارة
 دكتوراه

 اهللعبد امللك كلية

 اجلوي للدفاع
 التدريس هيئة عضو

 دكتوراه تعليم عالي د. مرزوق بطاينة

 التعليم تطوير عمادة

 اجلامعي

 الرمحنعبد اإلمام جامعة

 بن فيصل

 

 د. علي بواعنة
 الفيزياء 

 التدريب
 دكتوراه

 التعليم تطوير عمادة

 اجلامعي

 الرمحنعبد اإلمام جامعة

 بن فيصل

 

 الباحة جامعة دكتوراه تربوية قيادة الغامدي سفر د. عمري
 اإلدارة قسم رئيس

 الرتبوي والتخطيط

 العجريف خلف د. فالح
 التعليم مؤسسات إدارة

 العالي
 شقراء جامعة دكتوراه

 هيئة عضو احاليت

 كلية عميد / تدريس

 بالدوادمي الرتبية

 سابقًا

 قسم رئيسالتعليمية  اإلدارة قسم دكتوراه تربوية إدارة سعيد بن د. حممد
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 القيادي املنصب احلالي العمل مكان العلمي املؤهل االهتمام أو التخصص االسم

 امللك ج الرتبية بكلية  القحطاني

 فيصل

 دكتوراه أحياء د. مشاعل
 الرمحنعبد اإلمام جامعة

 فيصل بن
 كلية وكيلة

 يوسف بن د. مصطفى

 اليوسف
 دكتوراه الرتبوية اإلدارة

 ديوان ـ التعليم وزارة

 التخطيط وكالةـ  الوزارة

 واملعلومات

 عام مدير مساعد

 والسياسات التخطيط

 اآلداب كلية عميد الدمام جامعة دكتوراه تربوية قيادة بكر بن د. مها

 دكتوراه العددي التحليل املال د. نهى
 الرمحنعبد اإلمام جامعة

 فيصل بن

 القبول عمادة وكيلة

 والتسجيل

 اهللعبد بن د. وليد

 النقينيان

 الرتبوية اإلدارة

 والتخطيط
 التعليم وزارة دكتوراه

 جلنة عام مشرف

 التشكيالت

 بوزارة اإلشراقية

 التعليم

 النيبييت عواض خالد .د
 والتخطيط اإلدارة

 الرتبوي
 دكتوراه

 بن حممد اإلمام جامعة

 اإلسالمية سعود

 املوهبة عمادة وكيل

 والتميز واإلبداع

 سعد حممد بن راشد

 اجلمعة
 الصحية الشؤون مديرية دكتوراه االس ري الطب

 مكافحة برنامج مدير

 الصحة بإدارة التدخني

 بالشرقية العامة

 ماجستري التدريب-  التسويق بوبكر سعيد رانيه

 التعليم تطوير عمادة

 اجلامعي

 الرمحنعبد اإلمام جامعة

 بن فيصل

 التسويق قسم ةرئيس

والتدريب: 

 فارماسريف، مديرة

 التدريب مركز

 احلسني نور ملؤسسة

 للسرطان

 بكالوريوس العمل بيئة تطوير الغامدي سعيد
 باملعروف األمر هيئة

 الشرقية باملنطقة
 إدارية وحدة مشرف

 سعد خلف سند

 الرشيدي
 بكالوريوس طالبي مرشد

 بن مسلمة مدرسة

 امللكعبد
 طالبي مرشد

 بن اهللعبد صاحل

 طالب
 بالرياض التعليم إدارة ماجستري الرتبوية القيادة

 القيادة شعبة رئيس

 مبكتب املدرسية

 الرائد

 الذيب مكتب مدير الشركة من متقاعد بكالوريوس اهلندسة الذيب صالح
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 القيادي املنصب احلالي العمل مكان العلمي املؤهل االهتمام أو التخصص االسم

 اهلندسية لالستشارات للكهرباء السعودية

 ماجستري تربوية إدارة الفهيد عبد الرمحن
 للخدمات تطوير شركة

 التعليمية
 برنامج مدير

 عبد الرمحن

 احلماد العزيزعبد
 ماجستري تربوي وختطيط إدارة

 بن حممد اإلمام جامعة

 اإلسالمية سعود
 العامة العالقات مدير

 لآ علي بن عبد اهلل

 العمري شلعان
 موهوبني معلم الرياض تعليم - املوهوبني ماجستري تربوية إدارة

 بكالوريوس عربية لغة الزهراني عنيمان
 نايف بن سعود مدرسة

 االبتدائية
 مدرسة قائد

 ماجستري تربوية إدارة املالكي عمر
 الرقمية الرتبية ثانوية قائد

 بالرياض
 مدرسة قائد

 حممد بن حمسن

 القحطاني

 مصادر إدارة مدير

 التعليم بوزارة التعلم
 الدكتوراه لدراسة مفرغ ماجستري

 مصادر إدارة مدير

 بالوزارة التعلم

 جمموعة مسؤول الظهران ماجستري املعلومات تقنية  الدليجان نمروا

 صاحل بن مروان

 الصقعيب
 التعليم وزارة ماجستري مهين وتطوير أنظمة

 مهين تطوير خبري

 قانوني مستشار

 نشا  رائد األحساء ماجستري تربوية إدارة املنصور منصور

 الطريف محد منى
 رياض / موهوبني تربية

 أطفال
 ماجستري

 مبدينة حكومية روضة

 الرياض
 قائدة

 ال يوجد ماجستري خاصة تربية الشمري زيدان ناصر
 - اجتماعي أخصائي

 املوظفني شؤون إدارة

 حممد أمحد يوسف

 املال

 وتطوير البشرية التنمية

 الذات
 متقاعد بكالوريوس

 شركة يف سابق مدير

 السعودية أرامكو
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 أروى أخضر، أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم الوكمة كما يراها مديرو التعليم باململكة العربية السعودية

أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة كما يراها مديرو التعليم  (.0202. )أروى، أخضر

 .44 – 84 (،1) 5. جملة العلوم الرتبوية، باململكة العربية السعودية وُسبل حتقيقها

 ويراها مديرأولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة كما 

 بل حتقيقهاالتعليم باململكة العربية السعودية وُس

 (1)اهلل أخضرعبد د. أروى علي

 ص:املستخل

هدفل هذه الدراسة إىل رصد أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة كما  

، سحيامل واستخدمل الباحنية املنهج الوصفي ،التعليم باململكة وسبل حتقيقها ويراها مدير

التعليم يف اململكة العربية السعودية للعام الدراسي  عموم ن جمتمع الدراسة من مجيع مديريكوَّتو

( استبانة، وذلك بنسبة 39( مديراا، وكان حجم االسرتداد )45هـ( والبالغ عددهم )1437/1439)

درسي جماالت تناولل أولويات اإلصالح امل تسعة من %( من جمتمع الدراسة، وتكونل االستبانة75)

 املشاركة   وهي: املساءلة (2)يف ظل مفاهيم احلوكمة اليت حددها مركز العقد االجتماعي

 الفعالية. الكفاءة  العدالة  االستجابة  مكافحة الفساد   سيادة القانون الشفافية 

موافقون على أولويات اإلصالح املدرسي  أفراد الدراسةوخلصل الدراسة إىل النتائج التالية: 

 دُعُب)أبرز أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة  وكان منيف ظل مفاهيم احلوكمة 

عد املشاركة ُب ثمعد الكفاءة ُب ثمعد املساءلة ُب ثمعد الفعالية ُب ثمعد العدالة ُب، ثم مكافحة الفساد

تطبيق ويف ضوء النتائج السابقة أوصل الدراسة ب (.الشفافيةعد عد سيادة القانون وأخرياا ُبُب ثم

احلوكمة من أولويات اإلصالح الرتبوي، وأنَّ إصالح التعليم يبدأ من إصالح املدارس، وأنَّ 

اإلصالح املدرسي يبدأ بتدريب مديري التعليم وقيادات املدارس على مفاهيم احلوكمة وكيفية 

ملسؤوليات لعملية تطبيق احلوكمة، وحتديث األنظمة تطبيق حماورها، ومنح الصالحيات وا

 والتشريعات مبا يتماشى مع مبادئ احلوكمة يف املدارس من أولويات اإلصالح املدرسي.

 .جودة املخرجات التعليمية  احلوكمة اإلصالح املدرسي  الكلمات املفتاحية:

                                                             
akhdar30@hotmail.comبوزارة التعليم،  مشرفة عموم باإلدارة العامة للرتبية اخلاصة  (1)

 

لرئاسة جملس الوزراء  ةالتابع ملعلومات ودعم اختاذ القرارا زوهو أحد مراك 2002تأسس عام مركز العقد االجتماعي   (2)

، وبدعم من هيئة منائيبرنامج األمم املتحدة اإلواملصري، وهو مبادرة مشرتكة بني مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار 

 .2002التعاون اإليطالي واحلكومة اليابانية. وجاء تأسياسه بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A


 

 
 
 

 1441/2020( 1) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

50 

 ملقدمة:ا

ــ صــالح وتطــوير األنظمــة الرتبويــة،  إلولي احلكومــات واجملتمعــات املعاصــرة أهميــة كــربى  ُت

واملدرســة كمنظومــة اجتماعيــة ومؤسســة تربويــة هلــا مــن الفاعليــة واألهميــة مــا جيعــل احلكومــات    

 واجملتمعات احمللية تركن إليها كاستنيمار بشري وتنمية وطنية مستقبلية واعدة. 

ــة  ــياا   Corporate Governanceولقـــد أصـــبحل احلوكمـ ــا شـــرًطا رئيسـ مبختلـــف أبعادهـ

لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وحتســني مســتوى املعيشــة، فهــي تــنه  علــى تطبيــق مفــاهيم الشــفافية   

تعزز العدالة االجتماعية، وواملصداقية، وعلى وجود مؤسسات عاملة فاعلة ذات كفاءة،  واملساءلة،

 (. 2: 2015وتضمن املساواة يف احلصول على خدمات ذات جودة عالية )الفواز، 

ف برنـامج  عـرَّ  وقـد  «أسـلوب ممارسـة سـلطات اإلدارة الرشـيدة    » وكمة بأنـه مصطلح احل يعرب

عمليــة اختــاذ القــرارات وتنفيــذها أو عــدم  »األمــم املتحــدة اإلمنــائي احلوكمــة بشــكل مبســط أنهــا   

 (.43: 2015)البسام،  «تنفيذها

ُتو جَّـه مـن   وبشكل عام ُيعـرب مفهـوم احلوكمـة عـن جمموعـة مـن اإلجـراءات والعمليـات الـيت          

ــخالهلــا املنظمــات و  ــث يتضــمن اإلطــار   ُمك ح ت ُي ــامَّ بهــا، حبي ــع احلقــوق    الع للحوكمــة حتديــد وتوزي

واملسؤوليات على خمتلف األطراف يف املنظمة أو املؤسسـة، إضـافة إىل أنـه يعمـل علـى بلـورة وإرسـاء        

 (.2: 2012صناعة القرار يف تلك املنظمة )غادر،  إجراءاتقواعد و

دت إسهامات املؤسسات الدولية والبحنيية يف حتديد مبادئ احلوكمة، ومن بني تلـك  وقد تعد

عــام لتقــويم احلوكمــة   إطــار» اإلســهامات الدراســة الــيت أعــدها مركــز العقــد االجتمــاعي بعنــوان   

طالعه على اخلربات الدولية يف هذا اجملـال، وقـد تضـمن هـذا اإلطـار املبـادئ التاليـة        ابعد « الرشيدة

 :عتمدتها الدراسة احلاليةوهي ما ا

 Transparencyالشـــــفافية   Participationاملشــــاركة    Accountabilityاملســــاءلة:  

االســتجابة   – Combating Corruptionمكافحــة الفســاد   – Rule of Lawســيادة القــانون  

Responsiveness –   العدالــــــــةEquity –   الكفــــــــاءةEfficiency – اليـــــــــة عالفEffectiveness 

 (.2014)أسامة، 

 2030واستجابة هلذه التحوالت الدولية فقد تضمنل أهداف رؤيـة اململكـة العربيـة السـعودية     
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سنستفيد من أفضـل  »على أنه « انتهاج الشفافية»ر ضمن أهدافها حيث أكدت يف حمو «احلوكمة»

ــى مســتويات الشــفافية واحلوكمــة الرشــيدة يف مجيــع الق      ــة لتحقيــق أعل طاعــات، املمارســات العاملي

عـالن  إ وسيشمل ذلك اختاذ كل مـا هـو ممكـن لتفعيـل معـايري عاليـة مـن احملاسـبة واملسـاءلة، عـرب          

ل كـذلك علـى   مهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى جناحنا يف تنفيـذها للجميـع، وسـنع   أ

يف تنفيـذ   التـأخري توسيع نطـاق اخلـدمات اإللكرتونيـة وحتسـني معـايري احلوكمـة، مبـا سـيحد مـن          

كــدت علــى أكمــا  «العمــال، وحتقيــق هــدفنا يف أن نقــود العــامل يف جمــال التعــامالت اإللكرتونيــة  

سـنكون أكنيـر مرونـة يف مواكبـة متطلبـات الرؤيـة       »علـى أنـه    «دعم املرونـة »يف حمور  «احلوكمة»

ــة للعمــل احلكــومي، ويضــمن اســتمرارية      الوطنيــة وحتقيــق أولوياتهــا، ممــا ســيحقق حوكمــة فاعل

التنفيذي على مستوى الوزارات عرب اعتماد توجهاتها وخططهـا مـن قبـل القيـادة. كمـا سـنقوم       العمل 

ــالحيات       ــؤوليات والصـ ــات واملسـ ــع املهمـ ــة وتوزيـ ــراءات احلكوميـ ــهياكل واإلجـ ــة للـ ــة دقيقـ مبراجعـ

وتطويرها، مبا يضمن الفصل الواضح بني عملية اختاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيـذ، ويتـواءم مـع    

 . «املالي واإلداري نا لتسريع عملية اختاذ القرار واحلد من اهلدرتوجه

ــعيد       ــى صـ ــة علـ ــيع املطروحـ ــم املواضـ ــن أهـ ــة مـ ــات التعليميـ ــة املؤسسـ ــبحل حوكمـ ــد أصـ وقـ

لتعزيــز النجـاح واإلصــالح االقتصــادي واإلداري   مهماـا عنصــراا  كــوِّناقتصـاديات دول العــامل، فهـي ت  

ملعرفة وانفتاح الـدول علـى بعضـها الـبع  واملنافسـة الشـديدة       والرتبوي يف ظل االقتصاد القائم على ا

 بينهم.  

واحلوكمـة باختصـار ميكـن أن متنيـل إشــراك مجيـع األطـراف يف املؤسسـة يف عمليـة اختــاذ         

 وحتديـد مسـؤولية وحقـوق و    ،املعلومات جلميع األطراف بشفافية ووضوح ، وكذلك أن تتوفررالقرا

اإلداري، كمــا  وذلــك لتجنــب حــدوث حــاالت الفســاد  ؛ؤسســةواجبــات مجيــع املســؤولني عــن إدارة امل

دار بطريقة سـليمة وأنهـا ختضـع للرقابـة واملتابعـة      املؤسسات ُت تهدف هذه العوامل إىل التأكد من أنَّ

 جهـود اإلدارة تنصـبُّ   ليهـا احلوكمـة هـو ضـمان أنَّ    إأحـد األهـداف الـيت تسـعى      واملساءلة، كمـا أنَّ 

كفــاءة يف للمجتمــع والدولــة والعــاملني والوصــول إىل أعلــى درجــات ال   للحفــاظ علــى املصــاحل العليــا 

 (.2008الرازق، العمل )عبداحلافظ، عبد

وتهــدف احلوكمــة إىل الشــفافية واملســاواة واملســاءلة واملســؤولية لتشــجيع املؤسســات علــى         

تطـوير   وأنَّاالستخدام األمنيل ملواردها وحتقيق النمو املستدام وتشـجيع اإلنتاجيـة وتقـديم اخلـدمات،     
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املقصـود باحلوكمـة الرشـيدة ال     نَّإنظام التعليم ال يكتمل يف غياب حوكمة رشـيدة للمـدارس، إذ   

وآليات حاكمة ألداء كل األطراف املعنيني باملدرسـة   إدارة املدرسة فحسب، بل بوضع معايريبيتعلق 

 (.د.ت)الشويري، وفق مفاهيم احلوكمة

جذريــة يف النظــام التعليمــي يتمنيــل بهياكــل تنظيميــة مرنــة  ويتطلـب اإلصــالح املدرســي إعــادة  

وقــوانني بعيــدة عــن البريوقراطيــة ونظــام تعليمــي قــادر علــى اســتيعاب التطــورات احلدينيــة يف جمــال       

املعرفة وتكنولوجيا املعلومات، وذلك مـن خـالل الرتكيـز علـى الـدور املعـريف الـذي تؤديـه املدرسـة؛          

تطلبـات االقتصـاد املعـريف، حيـث يهـدف اإلصـالح املدرسـي        حتى يتواكب مع مفاهيم احلوكمة وم

ــدارس      ــم املـ ــن خـــالل دعـ ــة مـ ــة التعليميـ ــوير التعلـــيم، ويف إدارة املؤسسـ ــة نوعيـــة يف تطـ إىل خلـــق نقلـ

لـتمكني كـل مدرسـة مـن      ؛وجمتمعاتها احملليـة ملمارسـة وظائفهـا ومهامهـا وفـق أنظمـة ال مركزيـة       

 التعليمية لدى تالميذها. حتسني أدائها، واالرتقاء جبودة املخرجات

احلوكمــة يف مؤسسـات التعلــيم   ولقـد برهنــل العديـد مــن الدراسـات والتجــارب يف العـامل أنَّ    

خطوة ضرورية جتاه تطوير نوعية التعليم وأحد العناصر األساسية اليت تـؤدي إىل حتسـني املخرجـات    

 .(2018 ،أبو اهليجاءالتعليمية )

حســني جـــودة العمليـــة التعليميــة وتبنيهـــا ملفهـــوم اإلصـــالح   ويف إطــار اهتمـــام وزارة التعلـــيم بت 

ــة تطبيــق الالمركزيــة، وتفعيــل     املشــاركة اجملتمعيــة، أصــبح مــن    عمــلاملدرســي مــن خــالل حماول

الضــروري االهتمــام بتطبيــق مفــاهيم احلوكمــة بغــرض إحــداث نقلــة نوعيــة يف تطــوير املدرســة،            

ة خـدماتها وخمرجاتهـا التعليميـة. فقـد وضـعل      ولتمكينها من حتسني مستوى أدائها واالرتقـاء جبـود  

وزارة التعليم حوكمة خاصة بربنـامج التحـول الـوطين يف الـوزارة واملنبنيـق مـن رؤيـة اململكـة العربيـة          

ــة   ،(2030)الســـعودية  رغبـــة منهـــا يف الوصـــول ملخرجـــات ذات جـــودة عاليـــة حتقـــق متطلبـــات التنميـ

 (.2015املنشودة وفق منهجية العمل )العازمي، 

ــز    ل نظـــرااو ــدارس ومراكـ ــن مـ ــام مـ ــيم العـ ــات التعلـ ــدد مؤسسـ ــادة عـ ــة  زيـ ــة العربيـ يف اململكـ

ــة الســـعودية، و ــال البشـــري يف   هـــذه املؤسســـات التعليميـــة ألهميـ ــاء وتكـــوين رأس املـ ــا يف بنـ ودورهـ

عملـل يف السـنوات األخـرية     فقـد تطوير شامل ملنظومـة التعلـيم،   من اململكة به قامل  مااململكة، و

ــيم اإللكرتونــي     )التعلــيم عــن بعــد(،   علــى تطــوير املنــاهج الدراســية، كمــا عمــدت علــى إدراج التعل

مبـا يضـمن    وتطوير املعلمني، وحتسني البيئة التعليميـة، وزيـادة صـالحيات مـديري التعلـيم واملـدارس      
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ــق أهــداف رؤيــة    عــام مطالبــة ِبحــثِّ إدارات املــدارس    ؛ فــإنَّ إدارات التعلــيم ال التعليميــة (2030)حتقي

   .وتشجيعهم على ممارسة احلوكمة يف إدارة مدارسهم وتيسري أعماهلا )وزارة التعليم، د.ت(

كما وإنَّ ممارسـة احلوكمـة تتطلـب إملاماـا مبفـاهيم احلوكمـة ومبادئهـا، وبـذلك فـإنَّ هـذه           

هيم احلوكمـة كمـا يراهـا    أولويات اإلصالح املدرسـي يف ظـل مفـا   الدراسة تسعى إىل الكشف عن 

 .التعليم باململكة العربية السعودية وسبل حتقيقها ومدير

 مشكلة الدراسة:

العتمـاد مفـاهيم احلوكمـة لتعطـي للمدرسـة ُبعـدها        ملحـة  الرتبويـة  األنظمـة  حاجـة  أصـبحل 

ا من االستقاللية لتكون أكنير جدوى وفاعليـة، فعلـى الـرغم مـن احملـاوالت      الفاعل وتكسبها ضربا

 واجلهـود املـستمرة لتطـوير وحتـسني مــدخالت وخمرجـات وكـذلك عمليـات النظـام الرتبـوي، إال أنَّ      

زالل تواجـه العديـد مــن املعوقــات والتحـديات الـيت قـد تـؤدي إىل حـدوث قصـور          ماالعملية التعليمية 

 يف بع  اجلوانب التعليمية.

ا مــن التحــديات الــيت رمبــا ترتاكــم دداويواجـه نظــام التعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية عــ  

ا علـى العوائـد املرجـوة مـن العمليـة الرتبويـة، وتتنـوع هـذه التحـديات          وتتفاقم يف شدتها وقد تؤثر سـلبا 

بني حتديات خاصة باالستجابة ملطالب التنمية والتقدم العلمي والتقين، وبني املعلـم وإعـداده وتدريبـه    

 (.4: 2013متابعة مسريته الرتبوية )السحيباني، واجتاهاته حنو املهنة، وبني الطالب و

أفضل بكنيري مما هـو   ض أن يكونفرت وضع التعليم ُي وقد أقر خرباء التعليم يف السعودية بأنَّ

ا بالوضــع التعلــيم احلــالي أقـل مــن املطلـوب قياساــ   أنَّإىل ( 2011عليـه ويف هــذا الصـدد يشــري امللحـم )   

معظم حماوالت تطـوير التعلـيم تفتقـر     يف االنضبا  والتأهيل، وأنَّ العاملي، وخمرجاته تعاني من تدنٍّ

 اخلطوات األوىل لتطوير التعليم جيب أن تنطلق من وضوح الرؤية. للعمل املؤسسي، وأنَّ

زيـادة اإلنفـاق ال تعنـى     ووفًقا لتقارير البنك الـدولي ومنظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة فـإنَّ      

ا، وعلـى  عامليت (55)على املرتبة  (2018)م، وقد حصلل السعودية يف العام بالضرورة جودة نظم التعلي

ــيم، ووفًقــا  املرتبــة السادســة عربيتــ  الســعودية احتلــل أحــد   نَّفــإ «مــاكينزي»تقريــر لا مــن حيــث التعل

 ا يف الرياضيات، وأحد املراكز السبع األخرية يف العلوم.النيالث مراكز األخرية عامليت

الدراسـات الـيت تناولـل اإلدارة املدرسـية وأدوارهـا يف ترمجـة السياسـات واألنظمـة         أشارت العديد من 
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وغريها من مـدخالت العمليـة التعليميـة إىل أنهـا تعـاني عـدداا مـن الصـعوبات اإلداريـة واملشـكالت التنظيميـة            

 (. 2005)العساف،  (؛2005)الشنيري،  (؛2008من فاعليتها يف أداء رسالتها )هدية،  اليت حتدُّ

ــارُ     كمــا أنَّ ــادات واإلدارات إىل املمارســة   مــن أهــم أســباب ضــعف النظــام التعليمــي افتق القي

ــات     ــار املعلومـ ــارة ونقـــص الشـــفافية يف إظهـ ــليمة يف الرقابـــة، واإلشـــراف، ونقـــص اخلـــربة واملهـ السـ

لـيت  والبيانات اليت تعـرب عـن حقيقـة األوضـاع الرتبويـة يف اإلدارات التعليميـة وغريهـا مـن املمارسـات ا         

 يتخللها بع  القصور كالفاقد الرتبوي واهلدر املالي.

ا ملواكبـــة التطـــورات العامليـــة يف التوجـــه حنـــو  وبـــالرغم مـــن ســـعي اجملتمعـــات العربيـــة حنيينياـــ 

االقتصــاد املعــريف، وتــوفري بيئــة حتتيــة مالئمــة، وتطــوير سياســات تعليميــة مناســبة، ووضــع بــرامج      

هم والرفـع مـن قـدراتهم اإلنتاجيـة والتنافسـية واالقتصـادية،       تدريبية لتأهيل قواها البشرية واسـتنيمار 

السـعي هلـذه التغـيريات مل يصـحبه تغـيريات       ( إىل أن2012َّلعـام )  تقرير املرصد العربـي للرتبيـة  ويشري 

، املرصـد العربـي للرتبيــة  يف النيقافـة واحلوكمـة املؤسسـية  لألنظمـة الرتبويــة واملؤسسـات التعليميـة )      

2012 :8.) 

الـنظم الرتبويـة يف العـامل العربـي حباجـة إىل حتسـني؛        ة اتفـاق واسع النطـاق علـى أنَّ  فهناك مث

ا للتعليم مـن أجــل حتقيــق التنميــة     ا حقيقيتا ننشد تطويراإذا كّن األمر الذي يـسرتعي وبكل جدية 

وسـبل  أن حندد أولويـات اإلصـالح املدرسـي يف ظـل مفـاهيم احلوكمـة        الفعالـة والرفـاه االجتماعي

والــذي  ،التعليميــة (2030)حتقيقهــا مبــا يضــمن حتقيــق أهــداف رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية        

ا على جودة املخرجات التعليمية؛ لذا بـرزت احلاجـة إىل هـذه الدراسـة الـيت حتـددت       سينعكس إجيابا

 يف التساؤل الرئيس التالي:

التعلـيم باململكـة    ويراها مـدير ما أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة كما 

 ؟العربية السعودية وسبل حتقيقها

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

رصد أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة ذات األهمية املرتفعة من وجهة نظـر   .1

 مديري التعليم باململكة العربية السعودية.

ــاهيم       التعــرف إىل .2 ــات اإلصــالح املدرســي يف ظــل مف ــة الدراســة ألولوي الفــروق يف تقــديرات عين



 
 

 
 
 55 

 أروى أخضر، أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم الوكمة كما يراها مديرو التعليم باململكة العربية السعودية

 اخلربة(. –سنوات اخلدمة  -)املؤهل عزى إىل املتغريات التالية:احلوكمة واليت ُت

 الدراسة: سئلةأ

 يف التساؤل الرئيس التالي: الدراسة سئلةأحتددت 

التعلـيم باململكـة    وما يراها مـدير ما أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة ك

 ؟العربية السعودية وسبل حتقيقها

 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

التعلـيم باململكـة    وما أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفـاهيم احلوكمـة كمـا يراهـا مـدير      .1

 العربية السعودية؟

اإلصــالح املدرســي يف ظــل مفــاهيم احلوكمــة  حصــائية ألولويــات إهــل توجــد فــروق ذات داللــة  .2

 اخلربة(.  سنوات اخلدمة عزى ملتغريات الدراسة )املؤهلُت

 أهمية الدراسة:

 تكتسب الدراسة أهميتها من خالل اآلتي:

 األهمية التطبيقية:

     أســفرت هــذه الدراســة عــن رصــد أهــم أولويــات اإلصــالح املدرســي يف ظــل مفــاهيم احلوكمــة

 باململكة.

  خالل هذه الدراسة حتديد سبل حتقيق أولويـات اإلصـالح املدرسـي يف ظـل مفـاهيم      أمكن من

 احلوكمة باململكة.

 األهمية النظرية:

      هـي الدراسـة األوىل يف اململكـة العربيـة السـعودية        ُتعد هـذه الدراسـة يف حـدود علـم الباحنيـة

 العربية السعودية.اليت تناولل أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة باململكة 

         ميكن هلذه الدراسة أن تعمل على تبصـري مسـؤولي التعلـيم عـن أولويـات اإلصـالح املدرسـي يف

 التعليم باململكة العربية السعودية. وظل مفاهيم احلوكمة كما يراها مدير
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      ميكــن لنتــائج هــذه الدراســة أن تســاهم يف دعــم تطبيــق مفــاهيم احلوكمــة علــى املــدارس يف

 اململكة العربية السعودية.    

          ــة بعــد االلتــزام ميكــن لنتــائج هــذه الدراســة أن تســاهم يف حتســني جــودة املخرجــات التعليمي

 بتطبيق مفاهيم احلوكمة على املدارس. 

 حدود الدراسة:

 اآلتي: يقتصر تطبيق الدراسة على

مـن  أولويـات اإلصـالح املدرسـي يف ظـل مفـاهيم احلوكمـة       تقتصر الدراسـة علـى     احلد املوضوعي:

 مديري التعليم باململكة العربية السعودية. وجهة نظر

 .ا( مديرا45متنيلل يف مديري التعليم باململكة العربية السعودية وعددهم ) احلد البشري:

 مجيع مديري التعليم باململكة العربية السعودية.على  ُطبِّقل الدراسة احلد املكاني:

 هـ.1439/ 1437الدراسة امليدانية يف العام الدراسي  ُطبِّقل احلد الزماني:

  مصطلحات الدراسة:

  اإلصالح املدرسي:

ــة واملوجهــة للنظــام املدرســي باململكــة العربيــة الســعودية مــن      هــو جمموعــة اجلهــود املتكامل

ــيريات األساســية فيهــا   خــالل إصــالح املدرســة يف   بغــرض  ؛جمــاالت مفــاهيم احلوكمــة وإدخــال التغ

 حتسني كفاءة النظام واملخرجات التعليمية وتاليف اهلدر والفاقد التعليمي.  

 احلوكمة:

تدار املـدارس وُتحاسـب مـن     ا من خالهليتجمموعة النظم والقرارات واملمارسات واألساليب ال

ع أفراد املنظمة، بغـرض اإلصـالح املدرسـي لتحقيـق رؤيـة النظـام       جبمي ىعن التعليم وهي ُت إداراتقبل 

، ولتحقيــق متطلبــات التنميــة ورفــع مســتوى الكفــاءة  (2030)التعليمــي باململكــة العربيــة الســعودية  

 والفعالية واإلنتاجية وجودة املخرجات التعليمية.

 جودة املخرجات التعليمية:

عليهـا مـن خـالل تفاعـل املـوارد البشـرية واملاديـة        توقـع احلصـول   الفوائد اليت يتم أو ُي جمموعة
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 ج التعليمـي أو املنـتج وهـو   خـر  داخل النظـام التعليمـي الـذي اعتمـد مفـاهيم احلوكمـة، ومينيـل هـذا املُ        

 )الطالــب( ومــا اكتســبه مــن معــارف ومهــارات واجتاهــات مقابــل اخلــدمات التعليميــة الــيت تلقاهــا،    

، ثــم هـداف املتوخــاة مـن النظـام التعليمـي بكفـاءة وفاعليـة      يف حتقيـق النتـائج املتوقعـة أو األ    أسـهمل 

 تحقيق متطلبات التنمية االقتصادية.  ب

 مدير التعليم:

نـه وزارة التعلــيم إلدارة التعلـيم يف منطقتــه أو حمافظتـه التعليميــة، وحيمــل    الــذي تعيِّ الشـخص 

عليميــة والصــالحيات   ، ويعمــل وفــق السياســات الت  «مــدير التعلــيم »أو  «عــام التعلــيم  مــدير »املســمى 

 املمنوحة له من وزير التعليم.

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

 ملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها. املسحي اتبعل الدراسة املنهج الوصفي

 جمتمع وعينة الدراسة:

والبـالغ   ،يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع مديري التعليم باململكة العربية السعودية

خــالل فــرتة إجــراء الدراســة خــالل الفصــل الدراســي األول مــن العــام         يتــاتعليم ا( مــديرا45) عــددهم

تبعــل الباحنيــة أســلوب احلصــر الشــامل مــن  اوحملدوديــة جمتمــع الدراســة  ،هـــ1437/1439الدراســي 

لل وبعــد التطبيــق امليـداني للدراســة حصــ  ،خـالل تطبيــق أداة الدراســة علـى كامــل جمتمــع الدراسـة   

 صاحلة للتحليل اإلحصائي.مسرتدة ( استبانة 39) الباحنية على

 أداة الدراسة:

النظــري  فــادة مــن اإلطــار باإلصــممل وقــد  ،جلمــع بيانــات الدراســة  االســتبانة أداًة دتاعتمــ

اخلطوات التاليـة للتحقـق مـن صـالحيتها للتطبيـق      اتبعل والدراسات السابقة املشابهة وبعد تصميمها 

 امليداني:

 أداة الدراسة:صدق 

 الصدق الظاهري لألداة: –أ 

مـن   (3عدد )على ُعرضل  للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعل لقياسه 



 

 
 
 

 1441/2020( 1) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

58 

 أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية. أعدتصني، ويف ضوء آرائهم صختامل

 صدق االتساق الداخلي لألداة: –ب 

قـيم معامـل    وقـد أظهـرت   لالسـتبانة ملعرفة الصـدق الـداخلي    «بريسون»حسب معامل االرتبا  

( فأقـل  0.01ارتبا  كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة ودال ة إحصائيتا عند مستوي الداللـة ) 

 مما يدل على صدق اتساقها مع حماورها.

 لعبارات احملور األول بالدرجة الكلية للمحور «بريسون» معامالت ارتبا  

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.515** 5 0.848** 

2 0.528** 8 0.551** 

3 0.542** 7 0.575** 

4 0.558** 9 0.734** 

5 0.552** 10 0.448** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور النياني بالدرجة الكلية للمحور «بريسون» معامالت ارتبا  

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.870** 5 0.835** 

2 0.598** 5 0.740** 

3 0.525** 8 0.857** 

4 0.751** 7 0.711** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 
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 لعبارات احملور النيالث بالدرجة الكلية للمحور« بريسون»  معامالت ارتبا 

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.553** 4 0.528** 

2 0.895** 5 0.530** 

3 0.755** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور الرابع بالدرجة الكلية للمحور «بريسون» معامالت ارتبا  

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.591** 4 0.810** 

2 0.574** 5 0.810** 

3 0.833** 5 0.529** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور اخلامس بالدرجة الكلية للمحور «بريسون»  معامالت ارتبا 

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.858** 4 0.907** 

2 0.580** 5 0.787** 

3 0.559** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 
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 لعبارات احملور السادس بالدرجة الكلية للمحور «بريسون»  معامالت ارتبا 

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.545** 3 0.585** 

2 0.851** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور السابع بالدرجة الكلية للمحور« بريسون»  معامالت ارتبا 

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.590** 5 0.833** 

2 0.550** 8 0.590** 

3 0.544** 7 0.524** 

4 0.821** 9 0.759** 

5 0.838** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور النيامن بالدرجة الكلية للمحور« بريسون»  معامالت ارتبا 

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.881** 4 0.738** 

2 0.577** 5 0.923** 

3 0.902** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 
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 أروى أخضر، أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم الوكمة كما يراها مديرو التعليم باململكة العربية السعودية

 لعبارات احملور التاسع بالدرجة الكلية للمحور« بريسون»  معامالت ارتبا 

 معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة معامل االرتبا  باحملور رقم العبارة

1 0.788** 3 0.747** 

2 0.747** 4 0.815** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

ــ ( أن9َّ – 1يتضــح مــن اجلــداول )  م معامــل ارتبــا  كــل عبــارة مــن العبــارات مــع حمورهــا     ي ِق

 ( فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع حماورها.0.01موجبة ودال ة إحصائيتا عند مستوي الداللة )

 ثبات أداة الدراسة: -

وهذا يدل علـى   ،(0.9397)عاٍل معامل النيبات العام  فقد بلغ من ثبات أداة الدراسة مت التحقق

 االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة. أنَّ

 لقياس ثبات أداة الدراسة  (ألفا كرونباخ)معامل 

 ات احملورثب عدد العبارات حماور االستبانة

 0.8023 10 املساءلة

 0.7530 7 املشاركة

 0.5441 5 الشفافية

 0.5890 5 سيادة القانون

 0.8115 5 مكافحة الفساد

 0.4433 3 االستجابة

 0.5703 9 العدالة

 0.7557 5 الكفاءة

 0.7345 4 الفعالية

 0.9397 55 النيبات العام

وهذا يدل علـى   ،( 0.9397بلغ )  فقد معامل النيبات العام عاٍل ( أن10َّيتضح من اجلدول رقم )
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 االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة. أنَّ

 :وتفسريها الدراسةحتليل نتائج 

 : النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة:أواًل

ــون  17) نَّإ :العلمــي توزيــع أفــراد الدراســة وفــق مــتغري املؤهــل    نســبة( مــن أفــراد الدراســة مينيل

( مـنهم مينيلــون  11) مجـالي مؤهلــهم العلمـي بكـالوريوس وهــم الفئـة األكنيـر، بينمــا     اإلمـن   (45.2%)

ــبة ــتري  (%27.2) نسـ ــي ماجسـ ــهم العلمـ ــون  10، و)مؤهلـ ــنهم مينيلـ ــبة )( مـ ــي   (%25.5نسـ ــهم العلمـ مؤهلـ

 دكتوراه.

 املؤهل العلمي وفق متغري توزيع أفراد الدراسة

 النسبة التكرار املؤهل

 45.2 17 بكالوريوس

 27.2 11 ماجستري

 25.5 10 دكتوارة

 %100 39 اجملموع

 نسـبة) ( مـن أفـراد الدراسـة مينيلـون     37)إنَّ  :توزيع أفراد الدراسـة وفـق مـتغري سـنوات اخلدمـة     

 نســبة( مــنهم مينيــل 1ســنوات وهــم الفئــة األكنيــر، بينمــا) ( 10)خــدمتهم أكنيــر مــن   ســنواُت (98.4%

 سنوات.( 5)سنوات خدمته أقل من ( 2.5%)

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغري سنوات اخلدمة

 النسبة التكرار سنوات اخلدمة

 2.5 1 سنوات 5من  أقل

 98.4 37 سنوات10 من أكنير

 %100 39 اجملموع

 نســبة( مــن أفــراد الدراســة مينيلــون  34) نَّإ :وفــق مــتغري اخلــربة اإلداريــة توزيــع أفــراد الدراســة 
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 أروى أخضر، أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم الوكمة كما يراها مديرو التعليم باململكة العربية السعودية

 نســبة( مــنهم مينيلــون 5ســنوات وهــم الفئــة األكنيــر، بينمــا)  10خــربتهم اإلداريــة أكنيــر مــن ( % 78.2)

 سنوات. 10 – 5خربتهم اإلدارية من  (12.7%)

 اخلربة اإلدارية توزيع أفراد الدراسة وفق متغري

 النسبة التكرار اخلربة اإلدارية

 12.7 5 سنوات10-5من 

 78.2 34 سنوات10من  أكنير

 %100 39 اجملموع

 ا: النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:ثانًي

التعلـيم   وما أولويات اإلصالح املدرسي يف ظـل مفـاهيم احلوكمـة كمـا يراهـا مـدير       السؤال األول:

 باململكة العربية السعودية؟

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة      ُحِسـبل اإلصـالح املدرسـي    أولوياتللتعرف على 

 :يليوالرتب الستجابات أفراد الدراسة على أبعاد أولويات اإلصالح املدرسي وجاءت النتائج كما 

احلوكمة كما استجابات أفراد الدراسة على أبعاد أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم 

 السعودية التعليم باململكة العربية ويراها مدير

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي عدالُب م

 5 0.255 2.84 املساءلة 1

 8 0.399 2.57 املشاركة 2

 9 0.351 2.51 الشفافية 3

 7 0.359 2.53 سيادة القانون 4

 1 0.235 2.78 الفساد ةمكافح 5

 2 0.237 2.75 ةاالستجاب 5

 3 0.231 2.85 ةالعدال 8

 5 0.389 2.83 الكفاءة 7
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 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي عدالُب م

 4 0.373 2.84 الفعالية 9

أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل 

مفاهيم احلوكمة وانعكاساتها 

 على جودة املخرجات

2.83 0.240 - 

مـديري التعلـيم موافقـون علـى أولويـات اإلصـالح املدرسـي يف ظـل          يتضح من خالل النتـائج أنَّ 

عـد  أبرز أولويات اإلصالح املدرسي متنيلـل يف بُ  (، واتضح أن3َّمن  2.83مفاهيم احلوكمة مبتوسط )

 العدالـة عـد  ُب ثم ،(3من  2.75عد االستجابة مبتوسط )ُب ثم ،(3من  2.78مكافحة الفساد مبتوسط )

مـن   2.84عد املساءلة مبتوسـط ) ُب ثم ،(3من  2.84عد الفعالية مبتوسط )ُب ثم ،(3من  2.85مبتوسط )

عــد ُب ثــم ،(3مـن   2.57عـد املشــاركة مبتوســط ) ُب ثــم ،(3مــن  2.83عــد الكفــاءة مبتوسـط ) ُب ثـم  ،(3

 (.3من  2.51عد الشفافية مبتوسط )وأخرياا جاء ُب ،(3من  2.53سيادة القانون مبتوسط )

يلية فيما يتعلق بأولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة وفيما يلي النتائج التفص

 جودة املخرجات: علىوانعكاساتها 

 .أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال املساءلة اجملال األول:

فيما يتعلق مبجال املساءلة استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي 

 مرتبة تنازليتا حسب متوسطات املوافقة

 العبارات م

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

9 

ــزام باملســـــاءلة يف   االلتـــ

قضــــــــــــايا الفســـــــــــــاد  

اإلداري باملــــــــــــــــــدارس 

ــل   ــن ثبتــــ ــة مــــ ومعاقبــــ

 متييزإدانته دون 

 - 2 38 ك

2.95 0.223 1 
% 94.9 5.1 - 

7 

ــتم  ــراءاتتـ ــاءلة  إجـ املسـ

ــى املـــدارس   ــة علـ اإلداريـ

 .بنزاهة

 - 3 35 ك

2.92 0.280 2 
% 92.3 8.8 - 
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 أروى أخضر، أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم الوكمة كما يراها مديرو التعليم باململكة العربية السعودية

 العبارات م

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

5 

ــة   ــاءلة اإلداريــ ــتم املســ تــ

ــدارس بنـــاء علـــى    يف املـ

 .معلومات موثوقة

 - 4 35 ك

2.90 0.308 3 
% 79.8 10.3 - 

3 

ــى  اســتنيمار  احلــرص عل

أوقـــات العمـــل الرمســـي 

ــة  للمــــــــدارس يف تأديــــــ

 .املهام الوظيفية

 2 3 34 ك

2.72 0.505 4 
% 78.2 8.8 5.1 

2 

ــات   ــد بالتعليمــــــ التقيــــــ

واللــــــــوائح واألنظمــــــــة   

ــل يف   ــة بالعمـــــ اخلاصـــــ

 .املدارس

 - 7 31 ك

2.89 0.409 5 
% 89.5 20.5 - 

1 

االلتــــــــــزام مبواعيــــــــــد 

ــدوام الرمســــــــــــي  الــــــــــ

 .للمدارس

 1 5 32 ك

2.89 0.459 5 
% 72.1 15.4 2.5 

5 

ــات   ــز آليـــــــــــ تركيـــــــــــ

ــاءلة اإلداريــــــــــة   املســــــــ

للمـــــــــــــدارس علـــــــــــــى 

ــائج   ــتوى النتــــــــــ مســــــــــ

 .املتحققة

 1 9 29 ك

2.82 0.510 8 
% 84.4 23.1 2.5 

8 

ــبط   ــى ضــ احلــــرص علــ

ــات وعــــــــــدم   املخالفــــــــ

ــا   ــاون فيهــــ إن  -التهــــ

 .- وجدت

 2 13 24 ك

2.55 0.597 7 
% 51.5 33.3 5.1 

4 

ــاءلة  آليـــــــــــــات املســـــــــــ

ــدارس   ــة يف املــــ اإلداريــــ

 .معلنة للجميع

 4 10 25 ك

2.54 0.572 9 
% 54.1 25.5 10.3 

10 
ــدارس   ــاءلة املــ ــتم مســ تــ

 .جنازاتهاإعلى 

 4 18 17 ك
2.35 0.557 10 

% 45.2 43.5 10.3 

 0.255 2.84 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 
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وهو متوسط يقع يف الفئة النيالنية مـن   ،(3.00من  2.84املدرسي فيما يتعلق مبجال املساءلة مبتوسط )

ــاس النيالثــي )مــن    ــيت تشــري إىل خيــار     ،(3.00إىل  2.35فئــات املقي ــة ال ــى أداة  (كــبرية)وهــي الفئ عل

 الدراسة.  

يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح        اهنـاك جتانساـ   ائج يتضح أنَّومن خالل النت

 ،(2.95إىل  2.35تراوحـل متوســطات مـوافقتهم مــا بــني )   فقــداملدرسـي فيمــا يتعلـق مبجــال املسـاءلة    

)كـبرية( علــى أداة   تشـري إىل  والـيت يف الفئـة النيالنيـة مـن فئـات املقيـاس النيالثـي        تقـع وهـي متوسـطات   

تتمنيـل  عبـارات   أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبرية على عشـر   يتضح من النتائج أنَّ قدف ،الدراسة

 ( واليت مت ترتيبها تنازليتا كالتالي:5،3،2، 9،7) رقميف 

االلتزام باملساءلة يف قضايا الفساد اإلداري باملدارس ومعاقبـة مـن   »: ( وهي9) جاءت العبارة رقم .1

باملرتبـة األوىل مـن حيــث موافقـة أفـراد الدراســة عليهـا بدرجـة كــبرية        «ثبتـل إدانتـه دون متييــز  

 (.3من  2.95مبتوسط )

باملرتبة النيانيـة   «تتم إجراءات املساءلة اإلدارية على املدارس بنزاهة»: ( وهي7) جاءت العبارة رقم .2

 (.3من  2.92من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

ــاء علــى معلومــات موثوقــة   »: ( وهــي5) رقــمجــاءت العبــارة  .3 « تــتم املســاءلة اإلداريــة يف املــدارس بن

 (.3من  2.90باملرتبة النيالنية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

احلـرص علـى اسـتنيمار أوقـات العمـل الرمسـي للمـدارس يف تأديـة         »: ( وهـي 3) جاءت العبارة رقم .4

رتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسـة عليهـا بدرجـة كـبرية مبتوسـط      بامل «املهام الوظيفية

 (.3من  2.72)

 «التقيد بالتعليمات واللوائح واألنظمة اخلاصـة بالعمـل يف املـدارس   » :( وهي2) جاءت العبارة رقم .5

 (.3من  2.89باملرتبة اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

 .أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال املشاركة اجملال النياني:
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استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال 

 املشاركة مرتبة تنازليتا حسب متوسطات املوافقة

 العبارات م

ط  املوافقةدرجة  التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

1 
 - 5 34 ك .دعم منجزات املدارس

2.78 0.339 1 
% 78.2 12.7 - 

5 

ــز   التشــــــــــــجيع والتحفيــــــــــ

ــاز  للمـــــــدارس عنـــــــد إجنـــــ

 .أعماهلا

 1 4 34 ك

2.75 0.432 2 
% 78.2 10.3 2.5 

3 

ــة   احلـــــــرص علـــــــى متابعـــــ

ــه  ــدارس إوتوجيــــ دارات املــــ

 .وتزويدهم باملستجدات

 - 9 30 ك

2.88 0.428 3 
% 85.9 23.1 - 

5 

ــاركة اإلدارات  مشـــــــــــــــــــــ

يف خطــــــــــــط  املدرســـــــــــية 

 اإلصالح املدرسي

 3 8 29 ك

2.58 0.521 4 
% 84.4 18.9 8.8 

8 

مراعــــــــــــــاة التطــــــــــــــورات 

ــة   ــروف البيئيــــــــــــ والظــــــــــــ

ــط   ــتقبلية يف خطــــــــ املســــــــ

 .اإلصالح املدرسي

 2 10 28 ك

2.54 0.574 5 
% 59.2 25.5 5.1 

4 

ــراك اإلدارات إ شـــــــــــــــــــــــــــ

املدرســــــــــــية يف اختــــــــــــاذ   

 .القرارات

 3 10 25 ك

2.59 0.538 5 
% 55.8 25.5 8.8 

2 

ــع املهـــــــام اإلداريـــــــة    توزيـــــ

ــدارس   ــى املــ ــة علــ والتعليميــ

 .وفق املقدرة والكفاءة

 3 12 24 ك

2.54 0.543 8 
% 51.5 30.7 8.8 

7 
دعــــــم التنــــــوع يف بـــــــرامج   

 .التنمية املدرسية

 4 12 23 ك
2.49 0.573 7 

% 59.0 30.7 10.3 

 0.399 2.57 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 
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متوسـط يقـع يف الفئـة النيالنيـة      وهو ،(3.00من  2.57) يتعلق مبجال املشاركة مبتوسط فيمااملدرسي 

علـى أداة   (كـبرية )وهـي الفئـة الـيت تشـري إىل خيـار       ،(3.00إىل  2.35)مـن   من فئات املقياس النيالثي

 الدراسة.  

يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح        اهنـاك جتانساـ   ومن خالل النتائج يتضح أنَّ

 ،(2.78إىل  2.49) تراوحـل متوسـطات مـوافقتهم مـا بـني      فقـد املدرسي فيما يتعلق مبجال املشاركة 

)كــبرية( علــى أداة  تشــري إىل الــيتوهــي متوســطات تقــع يف الفئــة النيالنيــة مــن فئــات املقيــاس النيالثــي   

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجـة كــبرية علــى مثــاني عبــارات    حيــث يتضــح مــن النتـائج أنَّ  ،الدراسـة 

 مت ترتيبها تنازليتا كالتالي:( واليت 1،5،3،5،8) رقمتتمنيل يف 

باملرتبـة األوىل مــن حيـث موافقـة أفــراد     «دعـم منجــزات املـدارس  »: ( وهـي 1) جـاءت العبـارة رقــم   .1

 (.3من  2.78الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

 ،باملرتبـة النيانيـة   «أعماهلـا  للمدارس عند إجناز التشجيع والتحفيز» :( وهي5) جاءت العبارة رقم .2

 (.3من  2.75من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

ــاءت العبـــارة رقـــم   .3 دارات املـــدارس وتزويـــدهم  إاحلـــرص علـــى متابعـــة وتوجيـــه    » :( وهـــي3) جـ

مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة كـبرية مبتوسـط           ،باملرتبة النيالنية «باملستجدات

 (.3من  2.88)

باملرتبـة  « يف خطط اإلصالح املدرسي مشاركة اإلدارات املدرسية» :( وهي5) جاءت العبارة رقم .4

 (.3من  2.58من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط ) ،الرابعة

مراعاة التطورات والظروف البيئية املسـتقبلية يف خطـط اإلصـالح    »: ( وهي8) جاءت العبارة رقم .5

مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة كـبرية مبتوسـط           ،باملرتبـة اخلامسـة   «املدرسي

 (.3من  2.54)

 .اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال الشفافية أولويات النيالث: اجملال
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الشفافية استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال 

 مرتبة تنازليتا حسب متوسطات املوافقة

 العبارات م

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

4 

ــوحها   ــام ووضــ ــد املهــ حتديــ

ــوب ومعلـــن     ــكل مكتـ بشـ

 .بكل دقة للجميع

 - 5 34 ك

2.78 0.339 1 
% 78.2 12.7 - 

3 
اإلفصـــــــــاح عـــــــــن بنـــــــــود 

 امليزانيات بكل دقة.

 - 7 31 ك
2.89 0.409 2 

% 89.5 20.5 - 

5 

ــارير دوريـــــــة    ــديم تقـــــ تقـــــ

للجهــــــات العليـــــــا بكـــــــل  

 .وضوح ودقة

 2 7 29 ك

2.59 0.559 3 
% 84.4 20.5 5.1 

2 

العمـــــــل علـــــــى حتـــــــديث    

ــريعات  ــة والتشــــ  –األنظمــــ

ــر  ــزم األمـــ ــة  -إن لـــ إلزالـــ

الغمـــــــــــوض والضـــــــــــبابية 

 .عنها

 3 10 25 ك

2.59 0.538 4 
% 55.8 25.5 8.8 

1 

ــحاب   ــماح ألصـــــــــــ الســـــــــــ

ــول  املصــــــــــاحل يف الوصــــــــ

واالطــــالع علــــى البيانــــات    

ــائق  ــات والوثـــــــــ واملعلومـــــــــ

 .العامة

 9 18 13 ك

2.10 0.854 5 
% 33.3 43.5 23.1 

 0.351 2.51 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 

وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة النيالنيـة       ،(3.00مـن   2.51املدرسي فيما يتعلق مبجال الشفافية مبتوسـط ) 

علـى أداة   (كـبرية ) وهـي الفئـة الـيت تشـري إىل خيـار      ،(3.00إىل  2.35)مـن   من فئات املقياس النيالثي

 الدراسة.  

هنـاك تفـاوت يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح          النتـائج يتضـح أنَّ  ومن خالل 
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 ،(2.78إىل  2.10مبجال الشفافية حيث تراوحـل متوسـطات مـوافقتهم مـا بـني )      يتعلقاملدرسي فيما 

  تشـريان إىل نيواللـت  ،وهي متوسطات ترتاوح ما بني الفئتني النيانية والنيالنية من فئـات املقيـاس النيالثـي   

أفـراد الدراسـة موافقـون بدرجـة      حيث يتضح من النتـائج أنَّ  ،كبرية( على أداة الدراسةأو  توسطة)م

 تنازليتا كالتالي: ُرتبل( اليت 5،2، 4،3رقم ) تتمنيل يف كبرية على أربع عبارات

ــة     » :( وهــي4) جــاءت العبــارة رقــم  .1 ــوب ومعلــن بكــل دق ــام ووضــوحها بشــكل مكت حتديــد امله

 2.78وىل مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة كـبرية مبتوسـط )         باملرتبة األ «للجميع

 (.3من 

باملرتبة النيانيـة مـن حيـث     «اإلفصاح عن بنود امليزانيات بكل دقة»  :( وهي3) جاءت العبارة رقم .2

 (.3من  2.89موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

باملرتبـة   «دوريـة للجهـات العليـا بكـل وضـوح ودقـة       تقـديم تقـارير  » :( وهـي 5) جاءت العبـارة رقـم   .3

 (.3من  2.59النيالنية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

إلزالـة   إن لـزم األمـر  العمـل علـى حتـديث األنظمـة والتشـريعات      » :( وهي2) جاءت العبارة رقم .4

أفراد الدراسـة عليهـا بدرجـة كـبرية      باملرتبة الرابعة من حيث موافقة «الغموض والضبابية عنها

 (.3من  2.59مبتوسط )

أفراد الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واحد من أولويات اإلصالح  يتضح من النتائج أنَّ

الســماح ألصــحاب املصــاحل يف الوصــول واالطــالع علــى   »: ( وهــي1) املدرســي تتمنيــل يف العبــارة رقــم 

 (.3من  2.10مبتوسط ) «والوثائق العامة واملعلوماتالبيانات 

ولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال سيادة أاجملال الرابع: 

 .القانون
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استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال سيادة 

 املوافقةالقانون مرتبة تنازليتا حسب متوسطات 

 العبارات م

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

2 
ــل   ــى تقبــــ ــرص علــــ احلــــ

 .األوامر والنقد البناء

 1 5 33 ك
2.72 0.451 1 

% 74.5 12.7 2.5 

1 

ــية   ــنح اإلدارات املدرســ مــ

بالصـــالحيات الكافيـــة   

ــم  بــــــــالكوادر  ودعمهــــــ

 .البشرية واملوارد املالية

 - 9 30 ك

2.88 0.428 2 
% 85.9 23.1 - 

5 
افـــة التنظيميـــة نيقنشــر ال 

 .بني اإلدارات املدرسية

 1 8 31 ك
2.88 0.475 3 

% 89.5 18.9 2.5 

4 

ــراءات  تبســـــــــــيط إجـــــــــ

ــارها   ــل واختصـــــــ العمـــــــ

 .عالنهاإو

 2 5 32 ك

2.88 0.535 4 
% 72.1 12.7 5.1 

5 

ــزام اإلدارات  إلــــــــــــــــــــــــــ

ــية ــالربامج  املدرســــــــ بــــــــ

 .احملددة واللوائح

 5 7 25 ك

2.54 0.820 5 
% 55.8 20.5 12.7 

3 

ــحاب   ــماح ألصــــــــ الســــــــ

ــاركة   ــاحل باملشـــــ املصـــــ

ــات   ــنع السياســــــ يف صــــــ

 .العامة

 9 15 14 ك

2.13 0.858 5 
% 35.9 41.0 23.1 

 0.359 2.53 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 

وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة      ،(3.00مـن   2.53املدرسـي فيمـا يتعلـق مبجـال سـيادة القـانون مبتوسـط )       

علـى   (كـبرية )وهي الفئة اليت تشري إىل خيار  ،(3.00إىل  2.35املقياس النيالثي )من  فئاتالنيالنية من 

 أداة الدراسة. 

هنـاك تفـاوت يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح          يتضـح أنَّ  النتـائج  ومن خالل
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إىل  2.13) املدرســي فيمــا يتعلــق مبجــال ســيادة القــانون حيــث تراوحــل متوســطات مــوافقتهم مــا بــني  

ــت     ،(2.72  نيوهــي متوســطات تــرتاوح مــا بــني الفئــتني النيانيــة والنيالنيــة مــن فئــات املقيــاس النيالثــي والل

ــائج أنَّ   ،كــبرية( علــى أداة الدراســة أو  )متوســطة ىلتشــريان إ ــث يتضــح مــن النت أفــراد الدراســة   حي

( والـيت مت ترتيبهـا تنازليتـا    2،1،5،4،5رقـم )  تتمنيـل يف  موافقون بدرجة كـبرية علـى  ـس عبـارات    

 كالتالي:

باملرتبـة األوىل مـن حيـث     «احلرص على تقبل األوامر والنقد البنـاء » :( وهي2) جاءت العبارة رقم .1

 (.3من  2.72موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

منح اإلدارات املدرسية بالصالحيات الكافية ودعمهم بـالكوادر  » :( وهي1) جاءت العبارة رقم .2

باملرتبـة النيانيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة كـبرية            «البشرية واملـوارد املاليـة  

 (.3من 2.88مبتوسط )

باملرتبـة النيالنيـة مـن     «نشر النيقافة التنظيمية بـني اإلدارات املدرسـية  » :( وهي5) جاءت العبارة رقم .3

 (.3من  2.88حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

ة مـن  باملرتبـة الرابعـ   «عالنهاإتبسيط إجراءات العمل واختصارها و» :( وهي4) جاءت العبارة رقم .4

 (.3من  2.88حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

باملرتبــة   « بــالربامج احملــددة واللــوائح   إلــزام اإلدارات املدرســية » :( وهــي5) جــاءت العبــارة رقــم   .5

 (.3من  2.54اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

 :( وهــي3) الدراســة موافقــون بدرجــة متوســطة علــى العبــارة رقــم  أفــراد يتضــح مــن النتــائج أنَّ

 (.3من  2.13مبتوسط ) «املصاحل باملشاركة يف صنع السياسات العامة ألصحابالسماح »

أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال مكافحة  اجملال اخلامس:

 .الفساد
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الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال مكافحة استجابات أفراد 

 تنازليتا حسب متوسطات املوافقة الفساد مرتبة

 العبارات م
 درجة املوافقة التكرار

ط 
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

3 

تعزيــــز املمارســــات الــــيت 

ــيم تعكـــــــــــــــس  القـــــــــــــ

 .واالجتاهات اإلجيابية

 - - 39 ك

3.00 0.000 1 
% 100.0 - - 

2 

احلــــــرص علـــــــى عـــــــدم  

ــب   ــتغالل املنصـــــــــ اســـــــــ

ــب   لتحقيــــــــــق مكاســــــــ

 .شخصية

 - 2 38 ك

2.95 0.223 2 
% 94.9 5.1 - 

1 
دعــم الســلوك األخالقـــي   

 .بني اإلدارات املدرسية

 - 4 35 ك
2.90 0.308 3 

% 79.8 10.3 - 

4 
ــوبيات  احلــــد مــــن احملســ

 .يف العمل

 - 5 34 ك
2.78 0.339 4 

% 78.2 12.7 - 

5 

ــال    ــوات اتصـــ ــود قنـــ وجـــ

ــاد  لتقبــــل بالغــــات الفســ

ــندوق  اإلداري كصـــــــــــــــ

موقــــــع  أو الشــــــكاوى،  

 على االنرتنل..

 2 10 28 ك

2.54 0.574 5 
% 59.2 25.5 5.1 

 0.235 2.78 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 

وهو متوسـط يقـع يف الفئـة     ،(3.00من  2.78املدرسي فيما يتعلق مبجال مكافحة الفساد مبتوسط )

علـى   (كـبرية )وهي الفئة اليت تشري إىل خيار  ،(3.00إىل  2.35النيالنية من فئات املقياس النيالثي )من 

 أداة الدراسة. 

يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح        اهنـاك جتانساـ   النتائج يتضح أنَّ ومن خالل

إىل  2.54املدرسي فيما يتعلق مبجال مكافحة الفساد حيث تراوحـل متوسـطات مـوافقتهم مـا بـني )     

)كـبرية( علـى    تشـري إىل  الـيت تقع يف الفئة النيالنية من فئات املقيـاس النيالثـي    متوسطاتوهي  ،(3.00
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 أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبرية على  ـس عبـارات   حيث يتضح من النتائج أنَّ ،لدراسةأداة ا

 ( اليت ترتب تنازليتا كالتالي:3،2،1،4،5رقم ) تتمنيل يف

ــة   » :( وهــي3) جــاءت العبــارة رقــم  .1  «تعزيــز املمارســات الــيت تعكــس القــيم واالجتاهــات اإلجيابي

 (.3من  3.00باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

« احلرص على عدم استغالل املنصب لتحقيـق مكاسـب شخصـية   »: ( وهي2) جاءت العبارة رقم .2

 (.3من  2.95باملرتبة النيانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

باملرتبـة النيالنيـة مـن     «دعم السلوك األخالقي بني اإلدارات املدرسية» :( وهي1) رقمجاءت العبارة  .3

 (.3من  2.90حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

باملرتبة الرابعـة مـن حيـث موافقـة      «احلد من احملسوبيات يف العمل» :( وهي4) جاءت العبارة رقم .4

 (.3من  2.78ة مبتوسط )أفراد الدراسة عليها بدرجة كبري

وجـود قنـوات اتصـال لتقبـل بالغـات الفسـاد اإلداري كصــندوق       » :( وهـي 5) جـاءت العبـارة رقـم    .5

باملرتبــة اخلامســة مـن حيــث موافقــة أفـراد الدراســة عليهــا    « موقــع علــى االنرتنـل و الشـكاوى،  

 (.3من  2.54بدرجة كبرية مبتوسط )

 .أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال االستجابة اجملال السادس:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال 

 االستجابة مرتبة تنازليتا حسب متوسطات املوافقة

 العبارات م

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

2 

ــة    ــى تلبيـــــ ــرص علـــــ احلـــــ

ــات   ــات واحتياجــــــــ رغبــــــــ

ــة /   ــتفيدين باملنطقــــ املســــ

 .احملافظة

 - 4 35 ك

2.90 0.308 1 
% 79.8 10.3 - 

1 

ــى انتهــاج نهــج    احلــرص عل

ــد والتطـــــــوير يف   التجديـــــ

 املدارس

 - 5 34 ك

2.78 0.339 2 
% 78.2 12.7 - 
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 العبارات م

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

3 

ــالح    ــط اإلصـ ــاة خطـ مراعـ

املدرســــــي علــــــى تنميــــــة    

ــامل  األداء الشـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .للمتعلمني

 - 8 32 ك

2.72 0.379 3 
% 72.1 18.9 - 

 0.237 2.75 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 

وهو متوسـط يقـع يف الفئـة النيالنيـة      ،(3.00من  2.75املدرسي فيما يتعلق مبجال االستجابة مبتوسط )

علـى أداة   (كـبرية )وهـي الفئـة الـيت تشـري إىل خيـار       ،(3.00إىل  2.35)مـن   من فئات املقياس النيالثي

 .  الدراسة

يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح        اهنـاك جتانساـ   تائج يتضح أنَّومن خالل الن

 ،(2.90إىل  2.72يتعلق مبجال االستجابة حيث تراوحل متوسطات مـوافقتهم مـا بـني )    فيمااملدرسي 

تشــري إىل)كــبرية( علــى أداة  والــيتوهـي متوســطات تقــع يف الفئــة النيالنيــة مــن فئــات املقيــاس النيالثــي   

تتمنيل  عبارات أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبرية على ثالث حيث يتضح من النتائج أنَّ ،الدراسة

 ( واليت مت ترتيبها تنازليتا كالتالي:2،1،3) يف رقم

احلــــرص علـــــى تلبيــــة رغبـــــات واحتياجــــات املســـــتفيدين    » :( وهـــــي2) جــــاءت العبـــــارة رقــــم   .1

ــة أفـــراد  «باملنطقة/احملافظـــة الدراســـة عليهـــا بدرجـــة كـــبرية  باملرتبـــة األوىل مـــن حيـــث موافقـ

 (.3من  2.90مبتوسط )

باملرتبـة   «احلرص على انتهـاج نهـج التجديـد والتطـوير يف املـدارس     »: ( وهي1) جاءت العبارة رقم .2

 (.3من  2.78النيانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

املدرســي علــى تنميــة األداء الشــامل    مراعــاة خطــط اإلصــالح    »: ( وهــي3) جــاءت العبــارة رقــم   .3

 2.72باملرتبة النيالنية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجـة كـبرية مبتوسـط )    «للمتعلمني

 (.3من 

 .أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال العدالة جملال السابع:ا
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عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال العدالة استجابات أفراد الدراسة على 

 مرتبة تنازليتا حسب متوسطات املوافقة

 العبارات م

 درجة املوافقة التكرار

ط 
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

9 

اتبـــاع أســـاليب عادلــــة يف   

تطبيـــــــق النظـــــــام بــــــــني   

 .املدارس

 - - 3 ك

3.00 0.000 1 
% 100.0 - - 

1 

ــى حتقيـــــق    ــرص علـــ احلـــ

ــاواة يف   ــة واملســـــــ العدالـــــــ

ــع   ــع مجيــــــ ــل مــــــ التعامــــــ

 .املدارس

 - 2 38 ك

2.95 0.223 2 
% 94.9 5.1 - 

3 

ــحة   ــايري واضــ ــاد معــ اعتمــ

وحمـــــــددة بـــــــني اإلدارات 

 .املدرسية

 - 3 35 ك

2.92 0.280 3 
% 92.3 8.8 - 

2 

تطبيـــــق القــــــوانني علــــــى  

مجيـــــع املــــــدارس بــــــدون  

 .حماباة 

 - 3 35 ك

2.92 0.280 4 
% 92.3 8.8 - 

8 

ــايري احلاكمـــــــــــة   املعـــــــــ

ــدر    ــة قــ ــدارس متعادلــ للمــ

 .مكاناإل

 2 8 30 ك

2.82 0.570 5 
% 85.9 18.9 5.1 

5 

ــى   ــات علــ تلبيــــة االحتياجــ

قـــــــــدم املســـــــــاواة بـــــــــني 

 .املدارس

 2 11 25 ك

2.52 0.590 5 
% 55.8 27.2 5.1 

4 

ــراك اإلدارات  إشـــــــــــــــــــــــ

يف عمليــة صــنع    املدرســية

ــق   ــرار وفـــــ ــاذ القـــــ واختـــــ

 الفرص( ئ)مبدأ تكاف

 3 10 25 ك

2.59 0.538 8 
% 55.8 25.5 8.8 

5 

يـــــــتم إعـــــــادة تشـــــــكيل 

ــ ــفة  ر الِفـــ ــان بصـــ ق واللجـــ

 .دورية ومنتظمة

 1 15 23 ك

2.55 0.552 7 
% 59.0 37.5 2.5 
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 العبارات م

 درجة املوافقة التكرار

ط 
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

7 

ــاع ــع  معاجلـــــة أوضـــ مجيـــ

ــة   ــدارس بطريقـــــــــــ املـــــــــــ

 .موحدة

 5 7 25 ك

2.54 0.820 9 
% 55.8 20.5 12.7 

 0.231 2.85 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 

وهو متوسط يقع يف الفئـة النيالنيـة مـن     ،(3.00من  2.85املدرسي فيما يتعلق مبجال العدالة مبتوسط )

ــاس   ــيت تشــري إىل خيــار     ،(3.00إىل  2.35)مــن  النيالثــيفئــات املقي ــة ال ــى أداة  (كــبرية)وهــي الفئ عل

 الدراسة.  

ــائج   ــالل النتـ ــن خـ ــحومـ ــاك جتانساـــ  أنَّ يتضـ ــل    اهنـ ــث تراوحـ ــة حيـ ــراد الدراسـ ــة أفـ يف موافقـ

إىل  2.54يتعلـق مبجـال العدالـة مـا بـني )       متوسطات موافقتهم علـى أولويـات اإلصـالح املدرسـي فيمـا     

)كـبرية( علـى    تشـري إىل  الـيت وهي متوسطات تقع يف الفئة النيالنية من فئات املقيـاس النيالثـي    ،(3.00

أفراد الدراسـة موافقـون بدرجـة كـبرية علـى تسـع عبـارات         حيث يتضح من النتائج أنَّ ،أداة الدراسة

 ليتا كالتالي:تناز ب( اليت ترت9،1،3،2،8رقم )تتمنيل يف 

باملرتبـة األوىل   «اتباع أساليب عادلة يف تطبيق النظام بـني املـدارس  » :( وهي9) جاءت العبارة رقم .1

 (.3من  3.00من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

ــارة رقــم  .2 ــع      » :( وهــي1) جــاءت العب ــة واملســاواة يف التعامــل مــع مجي ــى حتقيــق العدال احلــرص عل

 2.95باملرتبة النيانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليهـا بدرجـة كـبرية مبتوسـط )    «  املدارس

 (.3من 

باملرتبـة   «اعتمـاد معـايري واضـحة وحمـددة بـني اإلدارات املدرسـية      » :( وهـي 3) جاءت العبـارة رقـم   .3

 (.3من  2.92النيالنية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

باملرتبـة الرابعـة    «تطبيق القوانني على مجيع املدارس بـدون حمابـاة  » :( وهي2) ت العبارة رقمجاء .4

 (.3من  2.92من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

ــارة رقــم  .5 ــة قــدر   » :( وهــي8) جــاءت العب ــايري احلاكمــة للمــدارس متعادل ــة  «مكــاناإل املع باملرتب

 (.3من  2.82أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )اخلامسة من حيث موافقة 
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 .أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال الكفاءة اجملال النيامن:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال الكفاءة 

 حسب متوسطات املوافقةمرتبة تنازليتا 

 العبارات م

 درجة املوافقة التكرار

ط 
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

ا
لرتبة

 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

2 

ــية   ــاءة اإلدارة املدرســ كفــ

يف تنفيـــــــــذ السياســـــــــات 

  .العامة

 - 7 31 ك

2.89 0.409 1 
% 89.5 20.5 - 

4 

ــراءات   ــاهم اإلجـــــــــ تســـــــــ

ــاليب  التنظيميـــــــة  واألســـــ

ــدارس يف زيـــــــــــادة   باملـــــــــ

 .اإلنتاجية

 - 10 29 ك

2.84 0.442 2 
% 84.4 25.5 - 

5 

اســتنيمار الوســائل املتاحــة    

ــداف   ــق األهــــــــــ لتحقيــــــــــ

ــل  املرجــــــــــــــــــوة بأقــــــــــــــــ

ــل   ــاليف والوقــــــــ التكــــــــ

 واجلهد

 - 11 27 ك

2.82 0.455 3 
% 81.7 27.2 - 

1 

ــية   ــاءة اإلدارة املدرســ كفــ

يف جــــــــــودة اخلــــــــــدمات   

  .املقدمة

 - 11 27 ك

2.82 0.455 4 
% 81.7 27.2 - 

3 
االســـــــــــــتنيمار األمنيـــــــــــــل 

 .للطاقات باملدارس

 2 7 29 ك
2.59 0.559 5 

% 84.4 20.5 5.1 

 0.389 2.83 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   مـن خــالل النتــائج يتضــح أنَّ 

وهـو متوسـط يقـع يف الفئـة النيالنيـة       ،(3.00مـن   2.83مبجال الكفاءة مبتوسـط )  يتعلقاملدرسي فيما 

علـى أداة   (كـبرية )وهـي الفئـة الـيت تشـري إىل خيـار       ،(3.00إىل  2.35من فئات املقياس النيالثي )مـن  

 الدراسة.  

ــح أنَّ   ــائج يتضـ ــالل النتـ ــن خـ ــاك جتانساـــ  ومـ ــل    اهنـ ــث تراوحـ ــة حيـ ــراد الدراسـ ــة أفـ يف موافقـ
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إىل  2.59متوسطات موافقتهم على أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلـق مبجـال الكفـاءة مـا بـني )      

تشـري إىل)كـبرية( علـى     والـيت وهي متوسطات تقع يف الفئة النيالنية من فئات املقياس النيالثـي   ،(2.89

عبـارات   اد الدراسة موافقون بدرجة كبرية على  ـس أفر حيث يتضح من النتائج أنَّ ،أداة الدراسة

 ( واليت مت ترتيبها تنازليتا كالتالي:1،3، 2،4،5رقم )تتمنيل يف 

ــارة رقــم  .1 ــة  «كفــاءة اإلدارة املدرســية يف تنفيــذ السياســات العامــة  » :( وهــي2) جــاءت العب باملرتب

 (.3من  2.89األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

ــارة رقـــم  .2 ــادة   » :( وهـــي4) جـــاءت العبـ ــة باملـــدارس يف زيـ ــاليب التنظيميـ تســـهم اإلجـــراءات واألسـ

 2.84باملرتبة النيانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليهـا بدرجـة كـبرية مبتوسـط )    « اإلنتاجية

 (.3من 

ــم  .3 ــارة رقـ ــي5) جـــاءت العبـ ــو  ا» :( وهـ ــداف املرجـ ــق األهـ ــة لتحقيـ ــائل املتاحـ ــتنيمار الوسـ ــل سـ ة بأقـ

باملرتبة النيالنية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية  «التكاليف والوقل واجلهد

 (.3من  2.82مبتوسط )

ــارة رقــم  .4 ــاءة اإلدارة املدرســية يف جــودة اخلــدمات املقدمــة   » :( وهــي1) جــاءت العب ــة  «كف باملرتب

 (.3من  2.82الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

باملرتبـة اخلامسـة مـن حيـث      «االستنيمار األمنيل للطاقات باملـدارس » :( وهي3) جاءت العبارة رقم .5

 (.3من 2.59موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

 .أولويات اإلصالح املدرسي يف ظل مفاهيم احلوكمة فيما يتعلق مبجال الفعالية اجملال التاسع:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات حمور أولويات اإلصالح املدرسي فيما يتعلق مبجال الفعالية 

 مرتبة تنازليتا حسب متوسطات املوافقة

 العبارات م
 درجة املوافقة التكرار

ط 
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

1 

ــداف   ــق األهـــــــــــ حتقيـــــــــــ

ــدارس    ــن املــــ ــوة مــــ املرجــــ

 .جبودة عالية

 - 8 32 ك

2.72 0.379 1 
% 72.1 18.9 - 

 2 0.428 2.88 - 9 30 كوقلـــــة رضـــــا املســـــتفيدين  4
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 العبارات م
 درجة املوافقة التكرار

ط 
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

ف  
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

الرتبة
 

 صغرية متوسطة كبرية النسبة %

ــن   ــواردة عــ ــكاوى الــ الشــ

 ./ احملافظةاملنطقة
% 85.9 23.1 - 

3 

حتقـــق قيمـــة مضـــافة مـــن 

ــة   ــات التعليميـــــــ املخرجـــــــ

ــة/  )املـــــتعلمني( يف املنطقـــ

 .احملافظة

 1 10 27 ك

2.59 0.521 3 
% 81.7 25.5 2.5 

2 

ــات   ــن املخرجـــ ــا عـــ الرضـــ

ــة /  التعليميــــــة يف املنطقــــ

 .احملافظة

 1 10 27 ك

2.59 0.521 4 
% 81.7 25.5 2.5 

 0.373 2.84 املتوسط العام

أفــراد الدراســة موافقــون بدرجــة كــبرية علــى أولويــات اإلصــالح   خــالل النتــائج يتضــح أنَّمـن  

وهو متوسط يقع يف الفئة النيالنية مـن   ،(3.00من  2.84املدرسي فيما يتعلق مبجال الفعالية مبتوسط )

ــاسفئــات  ــيت تشــري إىل خيــار     ،(3.00إىل  2.35)مــن  النيالثــي املقي ــة ال ــى أداة  (كــبرية)وهــي الفئ عل

 لدراسة.  ا

يف موافقـة أفـراد الدراسـة علـى أولويـات اإلصـالح        اهنـاك جتانساـ   أنَّ يتضحومن خالل النتائج 

 ،(2.72إىل  2.59املدرسي فيما يتعلـق مبجـال الفعاليـة حيـث تراوحـل متوسـطات مـوافقتهم مـا بـني )         

ة( علــى أداة )كـبري  تشـري إىل  والـيت وهـي متوسـطات تقـع يف الفئـة النيالنيـة مـن فئـات املقيـاس النيالثـي          

تتمنيـل  أفراد الدراسة موافقون بدرجة كبرية على أربـع عبـارات    حيث يتضح من النتائج أنَّ ،الدراسة

 ( واليت مت ترتيبها تنازليتا كالتالي:1،4،3،2رقم )يف 

باملرتبـة األوىل   «حتقيق األهداف املرجوة من املدارس جبـودة عاليـة  » :( وهي1) جاءت العبارة رقم .1

 (.3من  2.72ة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )من حيث موافق

 «رضا املسـتفيدين وقلـة الشـكاوى الـواردة عـن املنطقة/احملافظـة      » :( وهي4) جاءت العبارة رقم .2

 (.3من  2.88باملرتبة النيانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

قيمــة مضــافة مــن املخرجــات التعليميــة )املــتعلمني( يف       ق حتُقــ » :( وهــي 3) جــاءت العبــارة رقــم   .3

ــة أفـــراد الدراســـة عليهـــا بدرجـــة كـــبرية    «املنطقة/احملافظـــة باملرتبـــة النيالنيـــة مـــن حيـــث موافقـ

 (.3من  2.59مبتوسط )
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باملرتبــة  «الرضــا عــن املخرجــات التعليميــة يف املنطقة/احملافظــة » :( وهــي2) جــاءت العبــارة رقــم  .4

 (.3من  2.59الرابعة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة كبرية مبتوسط )

عـزى الخـتالف   هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني اجتاهـات أفـراد الدراسـة تُ          السؤال النياني:

 متغرياتهم الشخصية والوظيفية:

 :الفروق باختالف متغري سنوات اخلدمة

مل يقسـم عينـة الدراســة إىل جمموعـات تتـيح للباحنيــة إجـراء املقارنــات      مـتغري سـنوات اخلدمــة   

 سنوات. 5 لقلة عدد التكرارات يف فئة أقل منوذلك 

 الفروق باختالف متغري اخلربة اإلدارية: 

للتعرف على ما إذا كانل هنالك فروق ذات داللة إحصـائية يف إجابـات أفـراد الدراسـة طبًقـا      

جابـات  اإللتوضيح داللة الفروق بني  )ت(دارية استخدمل الباحنية اختبار إىل اختالف متغري اخلربة اإل

 لتالي:اوجاءت النتائج ك

 ختالف متغري اخلربة اإلداريةال للفروق بني إجابات أفراد الدراسة طبًقا )ت(نتائج اختبار 

 الداللة قيمة ت االحنراف املتوسط العدد اخلربة اإلدارية احملور

 0.598 0.100 2.70 5 سنوات10-5من  املساءلة

 

0.554 

 0.280 2.83 34 سنوات10أكنير من  

 0.279 0.175 2.83 5 سنوات10-5من  املشاركة

 

0.884 

 0.423 2.58 34 سنوات10أكنير من  

 0.457 0.227 2.57 5 سنوات10-5من  الشفافية

 

0.550 

 0.387 2.50 34 سنوات10أكنير من  

 0.225 0.158 2.58 5 سنوات10-5من  سيادة القانون

 

0.723 

 0.371 2.53 34 سنوات10أكنير من  

 0.072 0.189 2.77 5 سنوات10-5من  مكافحة الفساد

 

0.935 

 0.245 2.78 34 سنوات10أكنير من  

 االستجابة
  0.000 3.00 5 سنوات10-5من 

3.557 

 

 0.249 2.74 34 سنوات10أكنير من  **0.001

 0.971- 0.199 2.85 5 سنوات10-5من  العدالة
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 الداللة قيمة ت االحنراف املتوسط العدد اخلربة اإلدارية احملور

  0.023 0.237 2.85 34 سنوات10أكنير من 

 الكفاءة
 0.415 0.345 2.70 5 سنوات10-5من 

 

0.570 

 0.377 2.82 34 سنوات10أكنير من  

 الفعالية
- 0.411 2.80 5 سنوات10-5من 

0.280 
0.879 

 0.374 2.85 34 سنوات10أكنير من 

 فأقل            0.01** دال ة عند مستوى 

فأقــل يف  0.05يتضـح مــن خــالل النتــائج عـدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مســتوى     

 املشـاركة،  )املسـاءلة، أولويات اإلصـالح املدرسـي فيمـا يتعلـق مبجـال      اجتاهات أفراد الدراسة حول 

الفعاليـة( بـاختالف مـتغري اخلـربة      الكفـاءة،  العدالة، مكافحة الفساد، سيادة القانون، الشفافية،

 اإلدارية.

فأقـل يف   0.01بينمـا يتضـح مـن خـالل النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى            

أولويــات اإلصــالح املدرســي يف ظــل مفــاهيم احلوكمــة فيمــا يتعلــق   اجتاهــات أفــراد الدراســة حــول ) 

 سنوات.10 -5لذين خرباتهم من االستجابة( باختالف متغري اخلربة لصاحل امبجال 

 الفروق باختالف متغري املؤهل العلمي: 

للتعرف على ما إذا كانل هنالك فروق ذات داللة إحصـائية يف إجابـات أفـراد الدراسـة طبًقـا      

لتوضـيح داللـة الفـروق     «حتليل التباين األحادي» إىل اختالف متغري املؤهل العلمي استخدمل الباحنية 

 :يليإىل اختالف متغري املؤهل العلمي وجاءت النتائج كما  جابات طبًقااإليف 

للفروق يف إجابات أفراد الدراسة طبًقا إىل اختالف متغري املؤهل   «حتليل التباين األحادي»  نتائج

 العلمي

 مصدر التباين احملور
جمموع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

 0.989 0.054 2 0.128 بني اجملموعات املساءلة

 

0.375 

 0.055 35 2.342 داخل اجملموعات 
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 مصدر التباين احملور
جمموع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

  37 2.480 اجملموع

 0.140 2 0.270 بني اجملموعات املشاركة
0.782 

 

0.428 

 
 0.150 35 5.884 داخل اجملموعات

  37 5.054 اجملموع

 0.055 2 113. بني اجملموعات الشفافية
0.419 

 

0.551 

 
 0.135 35 4.743 داخل اجملموعات

  37 4.955 اجملموع

 0.075 2 0.182 بني اجملموعات سيادة القانون
0.555 

 

0.525 

 
 0.131 35 4.828 داخل اجملموعات

  37 4.799 اجملموع

 0.035 2 0.082 بني اجملموعات مكافحة الفساد
0.534 

 

0.535 

 
 0.058 35 2.048 اجملموعاتداخل 

  37 2.119 اجملموع

 0.005 2 0.013 بني اجملموعات االستجابة
0.105 

 

0.901 

 
 0.050 35 2.148 داخل اجملموعات

  37 2.150 اجملموع

 0.072 2 0.154 بني اجملموعات العدالة
1.575 

 

0.219 

 
 0.052 35 1.757 داخل اجملموعات

  37 2.022 اجملموع

 0.020 2 0.039 بني اجملموعات الكفاءة
0.130 

 

0.789 

 
 0.151 35 5.428 داخل اجملموعات

  37 5.458 اجملموع

 0.150 2 0.300 بني اجملموعات الفعالية

 0.145 35 5.251 داخل اجملموعات 0.357 1.028

  37 5.551 اجملموع
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فأقــل يف  0.05يتضـح مــن خــالل النتــائج عـدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصـائية عنــد مســتوى     

أولويــات اإلصــالح املدرســي يف ظــل مفــاهيم احلوكمــة فيمــا يتعلــق    اجتاهــات أفــراد الدراســة حــول  

 االسـتجابة، العدالـة،   مكافحـة الفسـاد،   سـيادة القـانون،   الشفافية، )املساءلة، املشاركة،مبجال 

 فعالية( باختالف متغري املؤهل العلمي.ال الكفاءة،

إنَّ مــا توصــلل إليــه الدراســة مــن نتــائج تعكــس وجهــات نظــر مــديري التعلــيم فيمــا يتعلــق           

باإلصالح املدرسي، وهذه األولويات قد تتفق مع وجهات نظر قيـادات املـدارس وقـد ختتلـف عنهـا يف      

 جمال ترتيب تلك األولويات.

 توصيات الدراسة:

أدبيات الدراسة والنتائج اليت توصلل هلا الباحنية استخلص عـدد مـن التوصـيات،    انطالًقا من 

 ومن أهمها:

 .تطبيق احلوكمة من أولويات اإلصالح الرتبوي 

 .أنَّ إصالح التعليم يبدأ من إصالح املدارس 

         ــى مفــاهيم احلوكمــة ــادات املــدارس عل ــيم وقي ــدأ بتــدريب مــديري التعل اإلصــالح املدرســي يب

 حماورها.وكيفية تطبيق 

 .منح الصالحيات واملسؤوليات لعملية تطبيق احلوكمة 

            حتــديث األنظمــة والتشــريعات مبــا يتماشــى مــع مبــادئ احلوكمــة يف املــدارس مــن أولويــات

 اإلصالح املدرسي.
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 :املراجع

 املراجع العربية:

جيــة املدرســة اإلدارة الذاتيــة واحملاســبية مــدخل لرفــع كفــاءة إنتا م(. 1999إبــراهيم، خالــد قــادري. )

 املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية. القاهرة. النيانوية: دراسة مستقبلية.

ــرتاتيجية وطنيــــة لميصــــالح اإلداري. متاحــــة علــــى الــــرابط       )د.ت(. حنــــو .آل ياســــني، حممــــد  اســ

www.iraqcp.org/members4/0061017wsa2.htm   

 .اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســادمبــادئ احلوكمــة الرشــيدة يف (. م2014) .أســامة، حســني

 . جملس الوزراء جبمهورية مصر العربية.مركز العقد االجتماعي

حوكمــة اجلامعــات وانعكاســاتها علــى األداء األكــادميي وجــودة       (. 2018أبــو اهليجــاء، حممــد )  

، حبـث مقـدم يف املـؤمتر الـدولي للحوكمـة يف مؤسسـات التعلـيم العـالي يف الفـرتة          املخرجات

 . احتاد اجلامعات العربية.2018مارس  11-13

 (. احلوكمة يف القطاع العام. معهد اإلدارة العامة. مركز البحوث.م2015) .اهللعبد البسام، بسام

اجلـودة الشـاملة و تطبيـق مفهـوم احلوكمـة يف      العالقـة بـني إدارة   (. م2015) .باحلارث، مـريم حسـني  

. متاحـة علـى الـرابط    (25جملـة املنهـل . العـدد )   . اإلدارة العامة للرتبية والتعلـيم مبنطقـة جنـران   

http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-80102 

 . عامل الكتب احلديث: عمان.جتديدات تربوية وإداريةم(. 2005اخلطيب، أمحد. )

 .ااملدرسة وحتديات العوملة: التجديد املعريف والتكنولوجي منوذجاـ (. م2004) .السلطان، فهد سلطان

-20هــ املوافـق   2/3/1425-1يف الفـرتة مـن    حبث مقدم إىل ندوة العوملـة وأولويـات الرتبيـة   

 كلية الرتبية. جامعة امللك سعود.  .م21/4/2004

تطــوير أداء مــدارس التعلــيم العــام مبدينــة الريــاض يف ضــوء   (. م2013) .الســحيباني، ابتهــال ســليمان

. . رسالة دكتوراه غري منشورة. كلية الرتبية. قسـم اإلدارة الرتبويـة  مدخل جمتمع التعلم املهين

 جامعة امللك سعود.

ــيم يف حمافظــات    م(. 2007مســري، حنــان موســى. )  واقــع املســاءلة اإلداريــة يف مــديريات الرتبيــة والتعل

. رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة.     اخلليل وبيل حلم من وجهة نظر مـديري املـدارس احلكوميـة   

 جامعة القدس. أبوديس. فلسطني.

http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=60880
http://platform.almanhal.com/Article/Preview.aspx?ID=60880
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-80102
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-80102
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ــة علـــى الـــرابط  الشـــويري، اليـــاس ميشـــال )د.ت(. احلوكمـــة يف مؤ  ــالي. متاحـ ــيم العـ  :سســـات التعلـ

aroqa.org/uploads/newsImage/image/university_governance.ppt 

 التطـوير التنظيمـي باملدرسـة النيانويـة يف اململكـة العربيـة السـعودية:       (. م2005) ز.العزيعبد الشنيري،

 الرياض.  .جامعة امللك سعود .كلية الرتبية .. رسالة دكتوراه غري منشورةتصور مقرتح

اإلصالح املدرسي بني مقتضيات الواقع وحتديات املستقبل دراسة (. م2008) .، أمحدالصغري

 19 – 18حتديات وطموحات يف الفرتة من  اإلصالح املدرسي: . دراسة مقدمة ملؤمترميدانية

 مارات العربية املتحدة.جامعة اإل .كلية الرتبية .2008بريل أ

ــاءالعســاف،  ــاض    واقــع اإل(. م2005) .وف ــة الري ــدى مــديرات املــدارس مبدين ــه ل ــداع ومعوقات . رســالة ب

 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.

التعلــيم حوكمــة خاصــة بربنــامج التحــول الــوطين يف الــوزارة للوصــول   (. م2015) .العــازمي، عبــداهلل

 :الوئـــــام اإللكرتونيـــــة. متاحـــــة علـــــى الـــــرابط     . صـــــحيفة  ملخرجـــــات ذات جـــــودة عاليـــــة  

http://www.alweeam.com.sa/ 

. وزارة دور احلوكمة يف اإلصالح اإلداري(. م2008) .الرازق، وسامعبد ،احلافظ، شفقعبد

 .ةالصناعة واملعادن السورية. دمشق. سوري

. ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤمتر العلمـي      حمـددات احلوكمـة ومعايريهـا   م(. 2012) .، حممد ياسـني رغاد

. جامعـة اجلنــان.  2012ديســمرب  18 -15املعرفــة(. يف الفـرتة   الـدولي )عوملــة اإلدارة يف عصـر  

 طرابلس. لبنان.

واقــع تطبيــق مبـادئ احلوكمــة الرشــيدة يف جامعــات منطقــة مكــة   (. م2015) .الفـواز، جنــوى مفــوز 

. رسـالة دكتـوراه غـري منشـورة.     «تصور مقرتح» لقيادات األكادميية املكرمة من وجهة نظر ا

 جامعة أم القرى. كلية الرتبية. قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. 

حوكمة الشركات يف ظل األسواق املالية يف سورية )دراسة مقارنـة مـع   م(. 2007القاضي، حسني. )

 ية اإلسالمية النياني.. حبث مقدم ملؤمتر اخلدمات املالبع  الدول العربية(

فاعلية كفاية خمرجـات التعلـيم الـتقين يف تلبيـة متطلبـات سـوق العمـل        (. م2015) .امللكعبد مزارق،

يف اليـمــن: دراســة ميدانيــة مـن وجهــة نظـر أربـاب العمــل يف القطـاعني العــام واخلـاص بأمانــة        

http://www.alweeam.com.sa/
http://www.alweeam.com.sa/
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ــنعاء ــالة دكتـــوراه غـــري منشـــورة العاصـــمة صـ ـــات ال  .، رسـ ـــياكلـيــــة الـدراســـ ـــة  .ـعـلــ جــامعــ

 السـودان للعـلـوم والـتكنولوجيــا. 

درجة تطبيق مبادئ احلوكمة وعالقتها جبـودة إجـراءات العمـل يف    (. م2015) ز.حممود، مجال معزو

مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة مشال الضـفة الغربيـة مـن وجهـات نظـر مـديري املـدارس        

 غري منشورة. جامعة النجاح الوطنية. فلسطني.. رسالة ماجستري احلكومية النيانوية

 ، دمشق.دور الرقابة الداخلية يف تطبيق نظام احلوكمة(. م2010) .ناصر، حمسن ،علي حممود،

خـرباء تربويـون: التعلـيم يف السـعودية يفتقـد للعمـل       (. م2011) .العبد الكريم، راشـد  ر،امللحم، ناص

. العربيـة نـل. متاحـة    للمسارعة إىل التخلص مـن املركزيـة   ةدعو ،املؤسسي وخمرجاته متدنية

  :على الرابط

http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/08/144745.html 

ــوم   حوكمــة األنظمــة الرتبويــة وأثرهــا علــى   أمنــا  (. م2013) .املنظمــة العربيــة للرتبيــة والنيقافــة والعل

ــدول  املرصــد العربــي للرتبيــة  تيســري املؤسســات التعليميــة وضــمان جــودة خــدماتها.    . جامعــة ال

 العربية.

التشــريع لضــمان جــودة التعلـــيم واالعتمــاد يف م(. 2008) . املركـز القــومي للبحــوث الرتبويــة والتنميــة 

 .ملناهج، مجهوريـة مصر العربية. شعبة حبوث تطوير امصر دراسة حتليلية كيفية

(. التعلـيم يف الـوطن العربـي.    2012املرصد العربي للرتبيـة، املنظمـة العربيـة للرتبيـة والنيقافـة والعلـوم )      

 :التقرير السنوي للمرصد. متاح على الرابط

 http://www.alecso.org/marsad/site/wp-

content/uploads/2014/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B

1%D9%8 

دراسة ميدانية مبنطقة عسري  إدارة الوقل لدى مديري املدارس احلكومية:(. م2008) .، سعيدهدية

 . رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الرياض.التعليمية

(. واقــع تطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف املــدارس النيانويــة احلكوميــة    هـــ1435) .، هتــان عمــر رهنكــا

 :مبحافظة جدة من وجهة نظر مديريها. متاحة على الرابط

http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/08/144745.html
http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/08/144745.html
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http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=2328 

 متاحة على الرابط  .2030رؤية اململكة العربية السعودية وكالة األنباء السعودية. 

 http://vision2030.gov.sa/ar/node/136 

 ، متاحة على املوقع 2030التعليم ورؤية السعودية )د.ت(.  .التعليم وزارة

 https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx 

 املراجع األجنبية:

Bassett، Patrick F(2005). Reengineering schools for the 21 century. Phi delta 

Kappan. Vol. 87، NO. 1. 

Cattrysse،Jan.(2008).Reflections On Corporate Governance and The Role Of 

The Internal Auditors . Roularta Media Group. (on line) ،Available at 

www.papersssrn.com، (20/10/2008)،p:04. 
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صور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني  (.0202. )فاتن، الدوسري

. جملة م( من وجهة نظر معلماتها مبحافظة عفيف 0212وفق رؤية اململكة ) والثانويةاملتوسطة 

 .110– 44(، 1) 5العلوم الرتبوية، 

 يف تدريس الرياضيات التعلم املدمج  متطلباتلتطوير  تصور مقرتح

 م( 0212)رؤية اململكة  للمرحلتني املتوسطة والثانوية وفق

 وجهة نظر معلماتها مبحافظة عفيف من

(1)فاتن علي حممد الدوسري

 املستخلص:

ــات  ــة إىل التعـــرف علـــى متطلبـ ــتعلم املـــدمج  هـــدفل الدراسـ ــرحلتني  الـ يف تـــدريس رياضـــيات املـ

م( مـن وجهـة نظـر معلماتهـا مبحافظـة عفيـف، وتقـديم        2030) رؤيـة اململكـة   املتوسطة والنيانوية وفق

 م(.2030تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج وفق رؤية اململكة )

العشــوائية  بالطريقــةمــن اجملتمــع  ( معلمــة رياضــيات، اخــرتن 53مــن )وتكونــل عينــة الدراســة  

 البسيطة، وُاستخدمل االستبانة كأداة للدراسة، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي. 

 وتوصلل الدراسة إىل جمموعة من النتائج:

 ،املتطلبــات البشـرية املتعلقــة باملعلمــة ، والتقنيــة عــد املتطلبـات بلـغ املتوســط احلسـابي لعبــارات بُ   .1

 -3.571 -3.205) علـى الرتتيـب:  مادة الرياضيات  املتعلقة بالطالبة للتعلم املدمج يف تدريسو

 .بدرجة متوسطة ومرتفعة(، 3.705

 :الدراســـة يعــزى ملــتغري  (، ُت0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى املعنويــة )        .2

املعلمـات ملتطلبـات الـتعلم املـدمج يف تـدريس       )املؤهل العلمي، سنوات اخلـربة( بـني وجهـات نظـر    

 يف مدارس حمافظة عفيف. م(2030)رؤية اململكة  وفقمادة الرياضيات 

 م(.2030) اململكة املدمج، رؤية مقرتح، التعلم تصور  الكلمات املفتاحية:

 

                                                             
 تعلييم  إدارة  بنيات  التعليميية  الشيوون  مكتي    الرياضييات  شيعبة   اخلاماسية  الثانويية  الرياضييات، املدرسية   معلمة  (1)

 faten.dosery1990@gmail.com، عفيف
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  :مقدمة الدراسة

املعلومـات،   تقنيـات يف  اتشهد املؤسسات الرتبوية التعليمية حتوالت وتغـريات جوهريـة، وتقـدما   

، بغيـة املســاعدة يف  التقنيـة مـن املؤسسـات التعليميـة وظفـل هـذا التقـدم يف األسـاليب         وهنـاك كـنيري  

 احلدينيـة،  التعليم املعتمد علـى التقنيـة   خمتلفة من أشكال حيث برزت املقرارات الدراسية، سيرتد

 األشـكال مـا يسـمى    هـذه  ومـن بـني   لالتصـال،  املتاحـة  األدوات وطبيعـة  املتعلمني، تتناسب وحاجات

 للمتعلمني. جديدة فتح آفاًقا الذي «بالتَّع لُّم اْلُمْدم ج»

 جيمع اإللكرتوني، حبيث طبيعي للتعلم كتطور «التَّع لُّم اْلُمْدم ج» مفهوم تبلور من أجل ذلك

 زإجنـا  العـادي، والـتَّع لُّم اإللكرتونـي، حيـث يقومـان بعمليـة تبادليـة يف        الصـفي  بني الـتَّع لُّم التقليـدي  

 مزايـا الـتَّع لُّم اإللكرتونـي    بـني  «الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج  » جيمـع  وهكـذا  أهدافها، وحتقيق ،عليميةالت املهمة

 .)2005 العجب،(التَّع لُّم والتعيلم  يلغي ال بذلك فهو أساس التكامل بينهما، على والتعيلم التقليدي

 كما احتياجاتهم التعليمية،الطريقة املنيلى لتكيف الطلبة مع  «التَّع لُّم اْلُمْدم ج» مينيل هكذا

 باالستعداد تهمالطلبة ومشارك مع تفاعل لدمج تكامل تقنيات املعلومات فرصة مواتية مينيل

األهداف اليت تسعى إليها عملية التَّع لُّم  كلكي يكونوا قادرين على استيعاب ؛ والتهيئة الالزمة

 (.2007)شاهني، 

ونظراا للمكانة املتميزة اليت تعطيها الدول املتقدمة ألساليب التَّع لُّم املعتمدة على تقنيات 

، فقد أخذت الدراسات والبحوث يف قضايا هذا «التَّع لُّم اْلُمْدم جب»املعلومات، وخاصة فيما يتصل 

تطاع هذا اجملال أن يتسم من جماالت النشا  البحنيي. وقد اس اًلالتَّع لُّم مكاناا بارزاا، وأصبحل جما

خبصائص فارقة يف موضوعاته واهتماماته عن كنيري من جماالت تقنيات املعلومات، وطرائق 

، لعل من أهمها تطوير متطلبات التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تنمية التحصيل العلمي هالتعليم احلدينية وأساليب

 (.2011لدى الطلبة )جيدوري، 

، والسعي املتواصل التقدم والرقي بية السعودية تلبية ملتطلباتكما جاءت رؤية اململكة العر

بعضها يف  مع وتتسق تتكامل احملاور وهذه طموح، ووطن إىل جمتمع حيوي، واقتصاد مزدهر

 الرؤية، وهذا ما أكده خادم هذه مرتكزات االستفادة من وتعظيم حتقيق أهداف اململكة، سبيل

منوذجاا ناجحاا  بالدنا تكون أن»سعود بقوله:  آل العزيزعبد بن سلمان احلرمني الشريفني امللك

)رؤية اململكة  «حتقيق ذلك معكم على وسأعمل األصعدة، كافة على العامل ا يفورائدا

 (.5، 2015(، م2030)
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م( اليت أدخلل تقنيات املعلومات واالتصال إىل 2030ويف هذا السياق جاءت رؤية اململكة )

لة وإىل زيادة فرص الوصول إليه، مضيفة إليه جمموعة من األطر اجلديدة قطاع التعليم يف املمك

م( على 2030اليت ساعدت على رفع مستوى نوعية التعليم وجودته، حيث تقوم رؤية اململكة )

 مبادئ تتجلى يف عمليات التطوير للعملية الرتبوية والتعليمية.

م عليها تِّح املعلومات يف املدارس ُي تقنياتالتغري يف أمنا  توظيف  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ

التطور والتغري ملواجهة التحول حنو مفاهيم جديدة تتعلق بالعملية التعليمية، ومن هنا يقع على عاتق 

املعرفة، ويكتسبها،  املدرسة يف اململكة العربية السعودية املسؤولية الكربى يف إعداد جيل ينتج

. وقد جاءت هذه «جدم التَّع لُّم امُل»ا وتوظيفها من خالل تبين أساليب وحيللها، ثم يستفيد منها بنشره

مبا يتناسب مع  «جدم التَّع لُّم امُل» بناء تصور مقرتح لتطوير متطلباتإىل الدراسة كمحاولة للسعي 

 منوذجاا.أتدريس مادة الرياضيات ب، واملتصل م(2030)رؤية اململكة 

  :: مشكلة الدراسةأواًل

الوضع الراهن والواقع اجلديد املتصل بأساليب التدريس والتعليم املتصل  املعلوم أنَّأصبح من 

أوجد حتديات مهمة، ووضع على املدرسة كمؤسسة قد بالتَّع لُّم املدمج، واحتماالته املستقبلية 

تقنيات تربوية يف اململكة العربية السعودية مسؤولية مواجهتها والتعامل معها من خالل توظيف 

التغريات  وسرعةحدة  بزيادةيف العملية الرتبوية والتعليمية، وخاصة مع التوقعات  ملعلوماتا

 .والتحوالت يف ظل ما تشهده الساحة الرتبوية والتعليمية يف خمتلف امليادين العلمية

 (ه10/8/1424:)وتــاريخ( 33171/ب/8) :ومــع صــدور األمــر الســامي الكــريم رقــم

واملعـامالت املتصلة باجلانب التقين، من خالل توظيفها يف اخلدمات املتضمن وضع خطة لتقديم 

الرتبوية والتعليمية، إضافة إىل قـرار جملـس الوزراء رقم  اتاملؤسسات يف اململكة، ومنها املؤسس

تبين واملتصل باعتماد الوسائل اإللكرتونية، باإلضافة إىل  (،هـ20/7/1425)( وتاريخ 235)

 استخدام أنظمة احلاسب اآللي فـي مجيع مؤسسات اململكة، للتحول إىل جمتمع املعلومات،

اجلهود لتحقيق األهداف املرجوة املتصلة باجلوانب التقنية وتوظيفها يف املؤسسات  افرضوأهميـة ت

ية التقنية على أعلى املواصـفات الفنُأسِّس  (، والذي رالرتبوية التعليمية، من خالل برنامج )يّس

جهة  ةالستخدامه يف استضافة البوابة الوطنيـة للخـدمات اإللكرتونية. حيث مت ربط أربع عشر
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ومن بني هذه اجلهات وزارة الرتبية  ،حكومية مبركز بيانات التعامالت اإللكرتونية احلكومية

 .(2014 )يّسر، والتعليم، وذلك كمرحلة أولـى مـن تنفيـذ هـذا املشروع

التَّع لُّم »نل املدارس يف اململكة العربية السعودية مطالبة بتطوير بنيتها وفًقا آلليات ا كاومل 

ما سبق  ذلك لن حيدث إال من خالل تطوير نظمها وبراجمها التقنية، ومن هنا فإنَّ ، فإنَّ«جدم امُل

. مبا يتناسب مع رؤية «جدم التَّع لُّم امُل»مقرتح لتطوير متطلبات  يدعو إىل النظر يف وضع تصور

مرحلتني املتوسطة للفهم لسياق تدريس مادة رياضيات التشخيص والويف إطار م(، 2030)اململكة 

  والنيانوية من وجهة نظر معلماتها مبحافظة عفيف.

 ثانًيا: أسئلة الدراسة: سعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:

مـــرحلتني للرياضــيات  ال. يف تــدريس  «جدم الــتَّع لُّم امُلــ  »لـــ تطلبــات التقنيــة والبشــرية    مــا واقــع امل   .1

 املتوسطة والنيانوية من وجهة نظر معلماتها مبحافظة عفيف؟

)املؤهـل العلمـي، سـنوات اخلـربة(      :ي الدراسـة عـزى ملـتغري   وجد فروق ذات داللة إحصائية ُتتهل  .2

رياضــيات ال. يف تــدريس «جدم الــتَّع لُّم امُلــ»حمافظــة عفيــف ملتطلبــات بــني وجهــات نظــر معلمــات 

 ؟م(2030)رؤية اململكة  مرحلتني املتوسطة والنيانوية وفقلل

ــوير متطلبـــات  .3 ــا التصـــور املقـــرتح لتطـ ــ» مـ ــتَّع لُّم امُلـ ــرحلتني للرياضـــيات ال. يف تـــدريس «جدم الـ مـ

 ؟م(2030)املتوسطة والنيانوية وفق رؤية اململكة 

 ا يلي:ثالثًا: أهداف الدراسة: تهدف الدراسة احلالية إىل م

ــتعلم  كشــف واقــع امل  .1 ــة والبشــرية لل ــدريس   تطلبــات التقني ــْدم ج يف ت مــرحلتني للرياضــيات الاْلُم

 املتوسطة والنيانوية من وجهة نظر معلماتها مبحافظة عفيف.

كشف الفروق بني وجهات نظر معلمـات حمافظـة عفيـف ملتطلبـات الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج يف تـدريس         .2

)املؤهـل   يتبعاـا ملـتغري   م(،2030)رؤيـة اململكـة    املتوسطة والنيانويـة وفـق  مرحلتني للرياضيات ال

 العلمي، سنوات اخلربة(.

ــْدم ج يف تــدريس        إىلالتعــرف  .3 ــتَّع لُّم اْلُم ــات ال ــاء التصــور املقــرتح لتطــوير متطلب ــات وضــع وبن آلي

 .م(2030)مرحلتني املتوسطة والنيانوية وفق رؤية اململكة للرياضيات ال
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 ميكن إمجاهلا يف اآلتي: طالدراسة من جمموعة من النقاأهميةة الدراسة: تنبعرابًعا: أهمي

 يف طرائق تدريس الرياضيات.  مستحدثة كتقنية «جدم التَّع لُّم امُل»إلقاء الضوء على أهمية  .1

 علـى  مـع الوقـوف   م(،2030)رؤيـة اململكـة    وفـق  . مبـا يتناسـب  «جدم الـتَّع لُّم املُـ  »بيان متطلبات  .2

مـن خـالل املتطلبـات البشـرية، ومتطلبـات تتعلـق باملعلمـة         «جدم الـتَّع لُّم املُـ  » تقنيـة  تفعيـل  مـدى 

 والطالبة.

 م(2030)مبـا يتناسـب مـع رؤيـة اململكـة       «جدم الـتَّع لُّم املُـ  » مقرتح لتطوير متطلبـات  وضع تصور .3

 فيما يتصل بتدريس مادة الرياضيات.

 نتائج الدراسة احلالية يف ضوء احملددات التالية:   ُتعمَُّما: حدود الدراسة: خامًس

املتوسـطة   تنيعلـى عينـة مـن معلمـات مـادة الرياضـيات للمـرحل        الدراسـة  : اقتصـرت احلدود البشـرية 

 والنيانوية. 

 املتوسطة والنيانوية مبحافظة عفيف.الدراسة يف املدارس ُطبِّقل : احلدود املكانية

 م(.2017) احلالية خالل الفصل الدراسي األول من العامالدراسة ُطبِّقل : احلدود الزمانية

يف  «جدم الـتَّع لُّم املُـ  »دراسة على وضع تصور مقرتح لتطـوير متطلبـات   : اقتصرت الةاحلدود املوضوعي

، وذلـك مـن خـالل حتديـد جمـاالت      م(2030)تدريس مادة الرياضيات وفق رؤية اململكـة  

املــدمج، املتطلبــات البشــرية للــتعلم املــدمج(، وجتــدر   الدراســة )املتطلبــات التقنيــة للــتعلم  

ــْدم ج ينقســم إىل حمــورين:     اإلشــارة إىل أنَّ ــتعلم اْلُم اجملــال املتصــل باملتطلبــات البشــرية لل

 )املتطلبات البشرية املتعلقة باملعلمة، املتطلبات البشرية املتعلقة بالطالبة(.

 :ا: مصطلحات الدراسةسادًس

 جم ْدامُل التعليم: 

 غرفـة يف  لوجـه  وجهاـا  التعليم :منيل التعليمية األنشطة خمتلف بني جيمع التعليم من منط »هو

 .(Harriman, 2004) «احلي اإللكرتوني والتعليم الدراسة

الـتعلم الصـفي    مـن  خصـائص كـل   بـني  ميـزج  الـتَّع لُّم الـذي   أنـه ب «التَّع لُّم اْلُمـْدم ج » فُيعرَّ كما

 منهمـا  لكل التقنيات املتاحة أقصى من يستفيد متكامل، منوذج يف اإلنرتنل والتعلم عرب التقليدي

(Lynna, 2004). 
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 التدريسـية  الوسـائط  خمتلـف  بـني  تـدمج  تقنيـة »: وتعرف الباحنية الـتعلم اْلُمـْدم ج إجرائيتـا بأنـه    

 علـى  املعتمـدة  اإللكرتوني التعليم ومستحدثات توظيفه ألدوات حيث من، التعليم أسلوب باستخدام

يـة التعليميـة   لالعم بني متطلبـات  الالزم التفاعل إلحداث «اإلنرتنل»املعلومات  شبكة وعلى احلاسوب

 .«تدريس مادة الرياضيات يف التَّع لُِّميَّة، ومبا حيقق الفاعلية

 التصور املقرتح: 

يف جمموعــة مــن   نيالبــاحني   أونيالفكــري العــام الــذي يتبنــاه عــدد مــن الرتبــوي       اإلطــار»و هــ

املرتكــزات واألهــداف واإلجــراءات بــني املوضــوعات مجيعهــا مــن شــأنها أن تــأتي جبديــد يســهم يف      

 «عليها الدراسات، حبيث تتالءم مـع الصـيغة املوضـوعة للدراسـة     لمتوضيح األسس واملعايري اليت قوِّ

 (.2013)زين الدين، 

التخطـيط القـائم   » أنـه: باليـة  ف الباحنية التصور املقرتح إجرائيتا وفًقا ملوضوع الدراسة احلعرِّوُت

علــى نتــائج فعليــة ميدانيــة، باإلضــافة إىل البنــاء العلمـــي الــذي يــتم حتديــده وفًقــا الجتــاه البحـــث            

ففــي هــذا البحــث حرصــل  «يقــوم علــى أسـاس بعــ  اإلجــراءات واملنــاهج احملـددة  حبيــث وأهدافـه،  

، م(2030) ضـوء رؤيـة املمكلـة    يف «الـتعلم امُلـْدم ج  »الباحنية على وضع تصور مقرتح لتطوير متطلبـات  

 ومن خالل نتائج الدراسة احلالية.

 جم ْدمتطلبات التعلم امُل: 

ــتَّع لُّم  بنــى عليالــيت ُي األمــوربأنهــا  «الــتعلم املــدمج»( متطلبــات 2011) الفقــييعــرِّف  هــا جنــاح ال

يف ظــل وتتمنيــل يف نقــا   للتنفيــذ والتطبيــق والتقــويم، اًلاالســتناد إىل متطلبــات جتعلــه قــاب و اْلُمــْدم ج

يضـم   ا،ديناميتـ  إلكرتونيتـا  امدرسـيت  اتوفر بنية بشرية داعمة ومدربة ومؤهلـة، ويتطلـب أيضاـا جمتمعاـ    

املدرسني واملتعلمني والفنيني واملقررات الدراسية واملختربات والتدريب والتعليم، ولـديهم القـدرة علـى    

لكرتونــي إســتقراء والتصــميم، ومنظومــة ربــط والبحــث والــتفكري واال التقنيــات احلدينيــةاســتيعاب 

لألسـاليب التعليميـة االعتياديـة القائمـة، وبنـاء منظومتـه تتطلـب         اًلالتَّع لُّم اْلُمْدم ج مكم عدفاعل، وُي

   .«جمموعة من املتطلبات

وُتعرفهــا الباحنيــة مــن خــالل مقيــاس الدراســة والــذي يتضــمن متطلبــات تقنيــة للــتعلم املــدمج،    

تنقســم إىل حمــورين، يتصــالن     بطبيعتهــا املتطلبــات البشــرية للــتعلم املــدمج، والــيت      باإلضــافة إىل 

ــة تلــك       باملتطلبــات البشــرية، املتعلقــة بالطالبــة، واملتطلبــات البشــرية املتعلقــة باملعلمــة. وتقــيس الباحني

 هلذه الدراسة. دٍّع املتطلبات من خالل مقياس ُم
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  م(:2030)رؤية اململكة العربية السعودية 

ــة حمــاور       هــي ــى ثالث ــى جمموعــة مــن املرتكــزات، وتعتمــد عل ــة تقــوم عل اجملتمــع  :هــي وثيق

 علـن عنهـا يف  ُأ الـيت  كمـا تعـد خطـة مـا بعـد الـنفط       .، والـوطن الطمـوح  راحليوي، واالقتصاد املزدهـ 

 م((.2030، )م(2015))رؤية اململكة العربية السعودية  م(2015) إبريل (25)

جمموعة اإلجـراءات الـيت   »: بأنها ( يف إطار حبنيهام2030ف الباحنية وثيقة رؤية اململكة )وُتعرِّ

ستتخذها الباحنية لالستفادة منها يف وضع تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم اْلُمْدم ج مبـا يتناسـب   

 .  «وفيما يتصل بتدريس مادة الرياضياتمع هذ الرؤية، 

 :األدب النظري والدراسات السابقة

 :النظري : اإلطارأواًل

 م(.2030)األول: رؤية اململكة العربية السعودية  احملور

ــة وتطــوراا هــائ      ــة نوعي ــة نقل ــورة املعلوماتي ــاة   اًلتشــهد التطــورات املعاصــرة للني يف جمــاالت احلي

معها، فـنحن يف   لتعاملاكافة، مما جعل مسايرة املقومات الناجتة عنها ضرورة حتمية ال مناص من 

ــة   ة إىل مســايرة النمــوِّ حاجــة ماسَّــ  ــاة املختلف ــاحي احلي ــة    ،املتســارع يف من الســيما يف اجملــاالت العلمي

مـن  ويـة حلقـل بركـب التطـور باعتبارهـا      املؤسسـات الرتب  من هذه النيوابل فإنَّ اوالتعليمية، وانطالًق

وجيـا املعلومـات، وهـذا مـا دفـع الرتبيـة احلدينيـة إىل        لتقدم، حيث إنهـا تتعامـل مـع تكنو   ال أهم أسس

 على آليات التعليم احملتلفة ومنها التعليم املدمج. الرتكيز

متطلبات التَّع لُّم اْلُمـْدم ج وحتقيقهـا يف العمليـة التعليميـة حتتـاج إىل       على ما سبق فإنَّ اوتأسيسا

، باإلضـافة  م(2030)فلسفة واضحة، وحمددة املعامل؛ وينطلق ذلك مـن خـالل مبـادئ رؤيـة اململكـة      

واألهـداف وتـتلخص يف    الغايـات يف جمموعـة مـن    ؤهمبـاد  الـذي ترتكـز   م(2020)إىل برنـامج التحـول   

تعليم احلدينية، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبـات هـذا التعلـيم، باإلضـافة إىل     اعتماد آليات ال

ويـأتي تأكيـد    تنويع مصادر متويـل مبتكـرة وحتسـني الكفـاءة املاليـة لقطـاع التعلـيم بشـكل عـام.         

على تطوير آليات العمل بشكل عام والعمليات االقتصـادية والصـناعية منهـا     م(2030)رؤية اململكة 

ــا مــن أنَّ انط ــورة التكنولوجيــ       الًق ــاُق عصــر ث ، االعــامل يشــهد جمموعــة مــن التحــوالت، أبرزهــا انبني

وكلُّها تشري إىل نشوء جمتمـع كـوني جديـد؛ هـو جمتمـع مـا بعـد الصـناعة أو جمتمـع املوجـة النيالنيـة            

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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 الذي يؤكد على تنظيم العلم واملعرفة، والبحث والتطوير وصناعة األفكار واملعلومات.

 لتحقيـق  ااألول أساساـ  راحملـو  لومينيِّـ  تنتهـي،  ليـه إو اجملتمـع،  تبدأ من رؤية اململكة كما أنَّ

 إميان اململكـة  من احملور هذا لالزدهار االقتصادي، كما ينبنيق صلبة وتأسيس قاعدة هذه الرؤية

 معتزين واالعتدال، الوسطية اإلسالمية ومنهج املبادئ وفق أفراده حيوي، يعيش بناء جمتمع بأهمية

 مقومات جودة فيها وجاذبة تتوافر جيابيةإ بإرثهم النيقايف العريق، يف بيئة الوطنية، فخورين بهويتهم

واجتماعيـة   صـحية  رعايـة  ومنظومتـا  بنيـان أسـري مـتني    ويسـندهم  للمـواطنني واملقـيمني،   احليـاة 

 ممكنة. 

ميـع، عـرب   الفـرص للج  من خـالل تـوفري   ويرتكز احملور النياني من الرؤية على اقتصاد مزدهر

منظمة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل السـعودي، وتنميـة الفـرص للجميـع مـن رواد األعمـال       

ميــان اململكــة مــن خــالل إمكانيــات التعلــيم كقاعــدة       إواملنشــآت الصــغرية والكــبرية، وينطلــق    

االقتصـادية   أساسية حنو التغيري، باإلضافة إىل اعتماد التنافسـية يف رفـع جـودة اخلـدمات، والتنميـة     

 للوصول باململكة إىل موقع اسرتاتيجي فريد يف العامل.  

ــة    ــة، مــن خــالل تعزيــز     فأمــا احملــور النيالــث مــن الرؤي ريتكــز علــى مالمــح احلكومــة الفاعل

الكفاءة والشفافية واملساءلة، وتشجيع ثقافة التمكني مـن املـوارد والطاقـات البشـرية وتهيئـة البيئـة       

، (م2030) لومــات ملواجهــة التحــديات واقتنــاص الفــرص )رؤيــة اململكــة   املع االالزمــة يف تكنولوجيــ

 (.م2015

جاءت الدراسة احلالية تدور يف فلك الـتعلم املـدمج، لبيـان متطلبـات     ه مما سبق ذكر اانطالًق

، م(2030)حول آليات تطوير التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مـادة الرياضـيات وفـق رؤيـة اململكـة       مقرتحة

ضح املبادئ واملتطلبات اليت تقوم عليها حتى نصل إىل الغاية املنشودة من هذه الدراسة، مـن  وذلك لتت

خــالل الكشــف عــن اآلليــات الــيت يــتم مــن خالهلــا تطــوير متطلبــات الــتَّع لُّم اْلُمــْدم ج يف تــدريس مــادة   

ــات واالجتاهــات اجلديــدة، باإلضــافة إىل الشــمول وال     ،الرياضــيات ــب وضــوح اآللي نظــرة والــيت تتطل

التطوير للمتطلبات الرتبوية املعاصرة اليت تسعى هلا اململكة العربية السعودية مـن   ةومساير ،املوحدة

 .م(2030)خالل رؤية 

ــة     وعلــى هــذا الألســاس فــإنَّ    ــْدم ج يف تــدريس مــادة الرياضــيات وفــق رؤي ــتَّع لُّم اْلُم متطلبــات ال

أهـداف تطـوير الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج     ، باإلضافة إىل منطلقات التَّع لُّم املدمج على ترتكز م(2030اململكة )
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متطلبـات وآليـات حتقيـق التصـور     مـع بيـان    (م.2030يف تدريس مادة الرياضيات وفق رؤيـة اململكـة )  

 .م(2030ر التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضيات وفق رؤية اململكة )ياملقرتح لتطو

 .النياني: التَّع لُّم اْلُمْدم ج راحملو

 :متهيد

عديــدة  أمسـاء هنـاك   ، جيـد أنَّ الـتقين طرائـق التـدريس املعتمـدة علــى اجلانـب     علـى   املطلـع  إنَّ

 التَّع لُّم اإللكرتوني. ا ُيطلق عليهمبوكلها مرتبطة  املمزوج،كالتَّع لُّم اْلُمْدم ج والتَّع لُّم  ،لبيئات التَّع لُّم

التفاعـل يف املنظومـة التعليميـة مـن      بهـذا اجلانـب علـى    لةالـتَّع لُّم املتصـ   بيئـات  أكـدت  فقـد عليه بناءا و

 معلم وطالب، باإلضافة إىل تقنيات التعلم.

يف أســاليب التــدريس  اًلهــائ امليــدان الرتبــوي والتعليمــي يشــهد تطــوراا  وجتــدر اإلشــارة إىل أنَّ

 بصـورة  للطالـب  العلميـة  املـادة  تقـديم  ةتاحـ إ من خالل ،رالتطو استنيمرت املدارس هذا فقد ،هوطرق

 ومـن بـني   لالتصـال،  املتاحـة  األدوات وطبيعـة  وحاجـات املـتعلمني،   تتناسب وواضحة، سهلة وسريعة

مـن   متاحـة  تكـن  للمـتعلمني، مل  جديـدة  اآفاقًـ  فـتح  بـالتَّع لُّم اْلُمـْدم ج الـذي    يسـمى  ما األشكال هذه

 جمتمـع املعلومـات   يف احلدينيـة  املتطلبـات  لتواكـب  نظـر؛  إلعـادة  التعليميـة  املنـاهج  وخضـعل  قبـل، 

(Graham, 2005). 

احلدينية مع قيـاس متطلبـات    التقنيات استخدام :التَّع لُّم اْلُمْدم ج ُيقصد به ويف هذا السياق فإنَّ

يـتم مـن    فإنـه  الرياضـيات،  ية التعليمية التَّع لُِّميَّة، وفيما يتصل بتـدريس مـادة  لالتَّع لُّم اْلُمْدم ج على العم

 االتصـال  آليـات  اسـتخدام  طريـق  عـن  الصـف،  غرفـة  داخـل  املباشـر  التفاعـل  علـى  خاللـه الرتكيـز  

 الـتَّع لُّم بأنـه الكيفيـة    هـذا  وصـف  اإلنرتنـل، وميكـن   وبوابـات  كاحلاسوب والشـبكات  احلدينية،

املتعـددة   الوسـائط  طريـق  عـن  للمـتعلم  تقدم اليت الرتبوية واخلربات املعلومات واملواقف بها منظ اليت ُت

 إيصـال  خـالل  مـن  والتكلفـة،  هـد واجُل التعلـيم باختصـار الوقـل    مـن  النـوع  هـذا  زويتمي يف املدارس،

 أداء وقيـاس ، اوضبطه ،التعليمية إدارة العملية من متكن وقل وبصورة بأسرع للمتعلمني املعلومات

 جذابة. تعليمية بيئة وتوفري الدراسي،للتحصيل  العام املستوى حتسني إضافة إىل وتقوميه، املتعلمني

البد من التطرق لتعريف التَّع لُّم اْلُمْدم ج كي تتضح الرؤية حول آليـات   ومن خالل هذا العرض

التعلـيم   فيهـا  ينـدمج  الـتَّع لُّم الـيت   أو التعلـيم  صـيغ  إحـدى  الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج بأنـه    فهـذا الـتعلم، وُيعـرَّ   
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 التعلـيم اإللكرتونـي،   أدوات ظـف و ُت إذ واحـد،  رإطـا  يف التقليـدي  الصـفي  التعلـيم  مـع  اإللكرتونـي 

 والصـفوف  معامـل الكمبيـوتر   منيـل  الـدروس،  يف الشـبكة  علـى  أو الكمبيـوتر  علـى  سواء املعتمـدة 

 (.2005األحيان )زيتون،  معظم يف لوجه اوجها الطالب مع ويلتقي املعلم الذكية،

 الواقـع  دون التخلـي عـن   التدريس، يف احلدينية التقنية استخدام :بأنه (2008شوملي ) وُيعرفه

 الصـف  داخـل غرفـة   التفاعـل املباشـر   علـى  فيـه  وُيرك ـز  الصف، غرفة يف واحلضور املعتاد التعليمي

 ميكـن  مَّث ـ  ومـن  وشـبكة اإلنرتنـل،   كاحلاسـوب  احلدينيـة،  االتصـال  آليـات  اسـتخدام  طريـق  عـن 

تقـدم   الـيت  الرتبويـة  واخلـربات  املعلومـات واملواقـف   بهـا  مظ ن الـيت تُـ   الكيفيـة  بأنـه  التعلـيم  هذا وصف

 . املعلومات تكنولوجيا أو احلدينية توفرها التقنية اليت املتعددة الوسائط طريق عن للمتعلم،

يف بيئـات   املعلومـات  نقـل  وسـائل  خمتلف بنيمل الفعَّال التكا التَّع لُّم اْلُمْدم ج بأنهرَّف ُيع  كما

لوجـه،   اوجهاـ  التفاعـل  ميـزات  أفضـل  مـع  املدجمـة  التكنولوجيـا  خالل استخدام من والتعلم، التعليم

 يف عملـييت  التقليـدي  الصـفي  التعلـيم  مـدجًما مـع   التعليم اإللكرتونـي  فالتَّع لُّم اْلُمْدم ج ُيوظِّ كما أنَّ

 (2005العملية، ومن هذا املنطلق يوضح )زيتون،  هذه إجناز معاا يف يتشاركا حبيثوالتعلم.  التعليم

 من الدراسي املقرر يف ،رأكني أو درس معني وتعلم تعليم فيه يتم والذي املدمج، التعليم إحدى بدائل

 وتعلـيم  واملمارسـة، ، التـدريب ، رواحلـوا  املناقشـة ، الشـرح  –املعتـادة   الصـفي  التعلـيم  اليبـــخالل أس

 حـل  و،الفيـدي  مـؤمترات ، التعلـيم  برجميـات   -التعلـيم اإللكرتونـي   ، بـأدوات رأكنيـ  أو آخـر  درس

 وأ الصفي التعليم بأساليبُعلِّمل  اليت سواء للدروس م الطالبتقويم تعلُّ فيه يتم كما املشكالت

 اإللكرتوني.

اإلمكانيـات   مجيـع  مـن  يسـتفيد ، اميتـ تعلُّ اتعليميت االتَّع لُّم اْلُمْدم ج نظاما دُّعلى ما سبق ُيع وبناءا

كانـل  أ سـواءا  للـتعلم،  وأداة أسـلوب  مـن  أكنيـر  بـني  بـاجلمع  وذلـك  املتاحـة،  التقنيـة  والوسـائط 

  واحتياجاتهم. املتعلمني خصائص تناسب التعليم من جيدة نوعية لتقديم تقليدية؛ أم لكرتونيةإ

 :ة التََّعلُّم اْلُمْدَمج وأهميتهيَّماِه -1

بعضاـا، وبرنـامج    بعضـها  ليكمـل  ُتصـممُّ  الـيت  الوسـائط  مـن  الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج جمموعـة    يشـمل 

اإلفرتاضـي   التَّع لُّم التعـاوني  برجميات منيل التعليم، أدوات من العديد يشمل أن التَّع لُّم اْلُمْدم ج ميكن

 فـإنَّ  ولـذلك الـتعلم،   مظُـ ُن التَّع لُّم الذاتي، وإدارة ومقررات اإلنرتنل، على املعتمدة واملقررات الفوري،

 الفصـول  التعلـيم يف  تتضـمن  النشـا   علـى  معتمـدة  ماهيـة الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج  تتجلـى يف مـزج أحـداث      
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  .(2005سالمة، لوجه ) الطالب وجهاا مع املعلم فيها يلتقي اليت ةالتقليدي

علـى   اإلقبـال  وزيـادة  اإللكرتونـي  التعلـيم  مظُـ ُن انتشـار  الـتَّع لُّم املـدمج،   أهميـة  يـبني  وممـا 

الـتَّع لُّم   إىل دعـل  كـنيرية  مشكالت ظهرت قدو التعليمية التَّع لُِّميَّة، العملية يف استخدامها وتوظيفها

   (Krause, 2004) :تاملشكال هذه ومن، ةحَِّلُم إليه احلاجة اْلُمْدم ج وجعلل

 يـؤثر  التعليميـة )املعلمـون والطلبـة(. ممـا     العمليـة  عناصر بني املباشر االجتماعي االتصال غياب .1

 .املتعلمني لدى االجتماعي االتصال مهارات ا علىسلبا

 قـد  تكلفـة عاليـة،   تتطلـب  ومعدات أجهزة من حتتية بنية إىلاْلُمْدم ج التَّع لُّم  ظمُن تطبيق حيتاج .2

 .املختلفة التعليمية ظمالُن لدى األحيان من كنيري يف ال تتوافر

 .التقنيات احلدينية استخدام مهارات من والطالب املعلمني نمكُّالتَّع لُّم اْلُمْدم ج ت  ظمُن تتطلب .3

 عندما يتضمن وخاصة مصداقيتها، وضمان والنهائي التكويين التقويم عمليات جراءإ صعوبة .4

 .أدائية عملية مهارات املقرر

  :التََّعلُّم اْلُمْدَمج مزايا وخصائص -0

خلــيط مــن  :أنــهبف الــتَّع لُّم اْلُمــْدم ج رِّغالبيــة األدبيــات الرتبويــة املتعلقــة بأســاليب التــدريس ُتع ــ  

ع الـبع  يوسِّـ   إال أنَّ ،، وخاصـة القـائم علـى اإلنرتنـل    التقنيـة لوجه مع التَّع لُّم القائم على  االتَّع لُّم وجها

لكرتونـى مـع التعلـيم    الـتَّع لُّم اإل  والـيت تتمركـز يف دمـج   ، فكرة التَّع لُّم اْلُمْدم ج بتحديد أنواع للـدمج 

، والتَّع لُّم عن طريق اإلنرتنل مع التفاعل وجهاا لوجه، وأنواع خمتلفة من الوسـائل التعليميـة،   يالتقليد

األسـاليب الرتبويـة، ومـن هـذا املنطلـق       م خمتلفة، باإلضـافة إىل أهـداف الـتعلم، وأخـرياا    ونظريات تعلُّ

 ل املزايـا واملشـكالت والصـفات،   البد من التفريق بـني الـتَّع لُّم اإللكرتونـي والـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج مـن خـال       

 وهي ما يأتي:

 :التَّع لُّم املدمج مزايا (1

 (Charles, 2007تتمنيل يف اآلتي: ) مزايا التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف جمموعة من النقا  تتمنيل

 وبـني الطـالب   واملـدرب،  الطالـب  بـني  التفاعـل  يزيـد  ممـا  لوجـه، ا وجهاـ  االتصـال  تـوفري  .1

 .واحملتوى الطالب وبني ،ابعضا بعضهم

باختالف  املتعلمني التَّع لُّم لدى وأمنا  الفردية االحتياجات مجيع ملقابلة الكافية املرونة .2

 .وأوقاتهم وأعمارهم مستوياتهم
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 .واالستخدام والتنفيذ التصميم يف التقين يف الوسائل التقدم منفادة اإل .3

التعليمـي   املنـتج  جـودة  ثـم  ومـن  ،التعليميـة  ليـة مالع جـودة  ورفـع  اإلنسـانية  املعرفـة  إثـراء  .4

 .املعلمني وكفاءة

فيـه   يصـبح  الـذي  الطـالب،  حـول  املتمركـز  التعلـيم  إىل اجلمـاعي  التعلـيم  مـن  االنتقـال  .5

 .وتفاعليني الطالب نشيطني

 .الرمسية وغري الرمسية التعليم فرص من نوحيسِّ التعليم، ونتائج املتعلم خربة إثراء .5

إلكرتونيتـا   تدريسـها  للغايـة  يصـعب  العلميـة  املوضـوعات  مـن  اكـنيريا  هـذه املزايـا فـإنَّ    ومـع 

املشـكالت، ومـن    حلـل منيـل تلـك    املقرتحـة  احللـول  أحـد  الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج مينيـل    واستخدام بالكامل،

 :جم ْدلنظام التَّع لُّم امُل التالية املزايا (2007 العاطي، والسيد،عبدمن ) هذه الزاوية يضيف كل

 . التعليم أثناءيف  التعليم اإللكرتونيتقنيات  استخدام على نيعلمتامل الطالب تدريب .1

 التقنيـة بالوسـائط   التـدريس  هيئـة  أعضـاء  يسـتخدمها  الـيت  التقليديـة  التـدريس  طـرق  تـدعيم  .2

  املختلفة

 .وأجهزة تدريسية قاعات من للتعليم املتاحة املادية اإلمكانات توفري .3

 تـوفري بيئـة   خـالل  مـن  بعـ  مـع   بعضـهم  الطـالب  وبـني  ،واملعلـم  الطالـب  بـني  التواصـل  سهولة .4

خـالل   مـن  واضـحة،  بصـورة  العلميـة  باملـادة  الطـالب  تزويـد  علـى  تعمـل  تفاعليـة مسـتمرة،  

املناقشـات   يف الفعالـة  واملشاركة أفكارهم، عن التعبري من املختلفة، ومتكينهم التطبيقات

 .الصفية

( مبراعـاة جمموعـة مــن   2007والسـيد ) العاطي، عبـد  ا مـن املزايـا السـابقة فقـد أوصــى    وانطالقًـ 

 ج، وتتمنيل يف اآلتي:م ْداملقومات تتصل ببيئة التَّع لُّم امُل

 وحتديـد وظيفـة   الـتَّع لُّم املـدمج،   بيئـة  يف كرتونـي لالـتَّع لُّم اإل  تقنيـات  لتوظيف اجليد التخطيط .1

 .بدقة واملتعلمني املعلمني قبل من استخدامه وكيفية الربنامج، يف وسيط كل

 يف الـتَّع لُّم اإللكرتونـي املتضـمنة    تقنيـات  اسـتخدام  يف واملـتعلمني  املعلمني مهارات من التأكد .2

 .جم ْدالتَّع لُّم امُل بيئة

الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج،    بيئـة  يف املسـتخدمة  املختلفـة  واملصـادر  واملراجـع  األجهـزة  تـوافر  مـن  التأكـد  .3

 .التعلم حلدوث امعوًق متنيل ال حتى التعليمية، املؤسسة يف أو املتعلمني لدى سواءا
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 بشـكل جيـد،   املـتعلمني  استفسـارات  علـى  للـرد  املناسـب  الوقـل  يف املعلمني وجود على العمل .4

 .لوجها وجها الدروس قاعات يف أم اإلنرتنل، شبكة خالل من ذلك أكان سواءا

 :خصائص التَّع لُّم املدمج (2

 ي الـتعلم، وحظِـ   مـن  الـنمط  هـذا  حداثـة  بـرغم  بـه  سأبـ  ال التَّع لُّم اْلُمـْدم ج اهتماماـا   استقطب لقد

 فاعليتـه  استقصـاء  حاولـل  والـيت  ،وإن كانـل قليلـة نسـبيتا حتـى اآلن     الدراسـات  من العديد باهتمام

خصائص  التحصيل، وبناءا على هذا فإنَّ على وأثره فعاليته قياس امنه من املوضوعات، على العديد

ــل   ــل يف التكامـ ــْدم ج تتمنيـ ــتَّع لُّم اْلُمـ ــة، والـ ــية، واملرونـ ــزارة، والغرضـ ــاركة، والغـ ــة، واملشـ  .التفاعليـ

(Alvarez, 2005) 

  :التَّع لُّم اْلُمْدم ج بنظام األخذ ُمس وِّغات (3

 ،انتقاليةإىل فرتة  حيتاج املدارس التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف بنظام األخذ ( أن2011َّ) العنزي ترى

 أكنير سهولة قطر وإجياد املتبعة، التقليدية الطرق من التخلص فيها يتم حيٍّ تدريب نزلةمب تكون

املدرسة  وإدارة للطالب، املنزلية املتابعة على كيزوالرت إلكرتونية، أسس على تقوم، وفعالية

 والتَّع لُّم التَّع لُّم التقليدي بني جيمع التَّع لُّم اْلُمْدم ج الذي عن املرحلة هذه يف بديل وال إلكرتونيتا

 .املدمج للتعلم شامل لتطبيق امتهيدا ؛اإللكرتوني

 تــوفريمــن خــالل الــتَّع لُّم اْلُمــْدم ج  بنظــاماحلاجــة إىل األخــذ  إىل (Maguire, 2013)ويشــري 

بـني   تـدمج  ،خمتلفـة  طـرق  عـرب  للـتعلم  الفـرص  مـن  إتاحـة العديـد   خـالل  مـن  وذلـك  للمـتعلمني  املرونـة 

 االجتمـاعي  التواصـل  يفقـدوا  أن دون ،أو غريهـا  أسـرية  التزامـات  لـديهم  من إليها حيتاج اليت الراحة

 .التقليدية الفصول متنيله واإلنساني الذي

  :متطلبات التََّعلُّم اْلُمْدَمج -1

 جتعلـه قـابالً  بنى عليها جناح التَّع لُّم اْلُمْدم ج هو االستناد إىل متطلبات من أهم األمور اليت ُي إنَّ

 وتتمنيل يف النقا  التالية: للتنفيذ والتطبيق والتقويم،

 :جم ْداملتطلبات التقنية للتعلم امُل .1

 (2011)العنزي،  وتتضمن هذه املتطلبات جمموعة من املعايري واملواصفات تتجلى يف اآلتي:

ومتصـلة بشـبكة   ، data show))من األجهزة احلاسـوبية احلدينيـة املـزودة بــ      توفري عدد كاٍف - أ

 اإلنرتنل.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/Data+show/
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 لكرتوني لكل مادة دراسية.إ توفري مقرر  - ب

 نظام إلدارة التَّع لُّم اإللكرتوني.  - ت

 دارة احملتوى الدراسي.إلنظام   - ث

 لكرتونية.إميية وبرامج تق - ج

 والتحاور معها.لكرتونية ميكن االتصال إمواقع  - ح

 فصول افرتاضية وتقليدية. - خ

 لكرتوني.إبريد  - د

 املادة الدراسية. يبني الطلبة وموجه لقاءات أسبوعية - ذ

 :جم ْداملتطلبات البشرية للتعليم امُل .2

وبنـاءا  م إىل متطلبات بشرية تتصل بـاملعلم، ومتطلبـات بشـرية تتصـل بالطالـب )املـتعلم(،       قسَّوُت

 (2005)اهلادي،  على الشكل اآلتي: ةميكن إمجال كل جمال على حد على ذلك

 املتطلبات البشرية املتعلقة باملعلم: 

 نتقال من التعليم التقليدي إىل التعلم اإللكرتوني.الرغبة يف اال - أ

 فرتاضية.الرغبة يف الدخول إىل الصفوف اال - ب

 مقرراته. القدرة على التعامل مع اإلنرتنل لتجديد معلوماته وتطوير - ت

 القدرة على التعامل مع برامج تصميم املقررات. - ث

 ختبارات احلاسوبية.القدرة على تصميم اال - ج

 القدرة على إثارة دافعية املتعلمني، وخلق روح املشاركة والتفاعل داخل الصف. - ح

 ختالف مستوياتهم.االفهم الكامل خلصائص واحتياجات ومتطلبات الطلبة على  - خ

 على حدة.داء الطلبة كل أمراقبة  - د

 )املتطلبات البشرية املتعلقة بالطالب )املتعلم: 

 ج.م ْداستيعاب املتعلم اهلدف من التَّع لُّم امُل . أ

 ج.م ْدأن تتوافر لديه الرغبة احلقيقية يف التعليم والتَّع لُّم امُل . ب

 وليس متلقياا. اًلالقدرة على املشاركة يف العملية التَّع لُِّميَّة كي يكون متفاع . ت
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 فاتن الدوسري، تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

 بقدرات معرفية ناضجة. ن يتمتعأ . ث

 تصال اإللكرتوني.التدرب على استخدام أمنا  اال . ج

جيـاد أفضـل الطرائـق وأجنـع الوسـائل      إتؤكد االجتاهات الرتبوية احلدينية على ضـرورة   لذلك

املعنية بتوفري بيئة تعليميـة تفاعليـة مناسـبة جلـذب اهتمـام الطلبـة، وحـنيهم علـى الـتَّع لُّم املـدمج، ومـن            

ــتَّع لُّم ال يكــون متلقياــ  خــالل هــذا النــ   ــا، يف ضــوء  مشــارًك لللمعلومــات فقــط، بــ   اوع مــن ال ا إجيابيت

ســتنتاج، حتــل إشــراف   املالحظــة والفهــم والتحليــل والرتكيــب، والقيــاس، وقــراءة البيانــات، واال      

 سه وتوجيهه وتقوميه. مدرِّ

 :احملور الثالث: طرائق تدريس الرياضيات

   :متهيد

 وأمنـــا  األفكــار والطرائـــق  بتسلســـل تتصــل  الـــيت التجريديــة  العلـــوم مــن ياضـــيات الر دُُّتعــ 

 حمـددة  ورمـوز  ريتعـاب  تستخدم لغة أنها أو ةيقطر أنها علىياضيات الر إىل النظر كنميو ،ريالتفك

 اورمـوزا  بدقـة  خمتـارة  ألفاًظـا  تسـتخدم  ياضياتالر اإلشارة إىل أنَّ منظمة. وجتدر معرفة أنها أو بدقة

 اإلفهام.والفهم  يف فعالة لةيووس ريالتعب يف ةيقو لغة علهاجي مما املعاني حمددة

يمهـا  وتعلية املدرسـ ياضـيات  للر ينوالعشـر  احلـادي  لقـرن يف ا نيـة ياحلد ةيـ الرؤ أنَّ الباحنية وترى

 ،يـد ومف ريمـني  موضـوع  أنهـا  علـى ياضيات الر يةرؤ على الطالب ملساعدة ةحَِّلامُل الضرورة على تؤكد

هيم املفـا  يـب التَّع لُّم اْلُمـْدم ج لتقر كـ  ةينيـ احلد يـات التقن اسـتخدام  علـى  واملعلمـات  نيوتشـجع املعلمـ  

 الطالبات. أذهان إىل ياضيةالر

 :ماهية الرياضيات .1

وتـتلخص يف جمموعـة مـن    ة، ياملدرسياضيات والر ةيالفعلياضيات الر بني اختالفات هناك نَّإ

 (.2005النقا : )العبادلة، 

  التوصـل  يف االستقرائي األسلوب على املبكرة املراحل يف وخاصة ةياملدرسياضيات الر تعتمد 

 ممكـن  غـري  وهـذا  ،ياضـية الر العالقـات  بعـ   صحة على احلكم ويف ،ياضيةالر املعرفة إىل

 عالقات على بناءا أحكام إلصدار االستداللي األسلوب على عتمدت اليت يةالفعلياضيات الر يف

 .صحتها لثبت سابقة
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 لـبع   ااهتماماضاا يأ وتعطي عام، بوجه ةيالشكل ظمالُن دراسة تتناول ال ةياملدرسياضيات الر 

  .يزيائيةالفهيم املفا

 يف لـه  وجـود  ال وذلكاس، يوالق الرسم منيل ةيالعمل املهارات بع  تتضمن ةياملدرسياضيات الر  

 .ةيالفعلياضيات الر

 وأهميتها: تدريس الرياضيات .2

 إىل ليـة عق حالـة  مـن  االنتقـال  عـين يو واملـتعلم،  املـدرس  بـني  تواصل ةيلمع علم الرياضيات دُُّيع

 احلـوادث  مـن  جمموعـة  مـع  تفاعلـه  جـة ينت ألخـرى  حلظـة  مـن  علمتامل منو تمي يثح ؛أخرى يةعقل حالة

 :همـا  ينتدريس الرياضيات من الطرق الفعالة اليت تقوم علـى بعـد   كما أنَّ ،هيف تؤثر اليت يميةالتعل

 .ذميوالتال املدرس نيب ةيابجياإل والصلة ،ذيالتالم لدىة یالفكر اإلثارة خلق يف املدرس مهارة

 أهـداف  قيـ لتحق املعلـم  وتوجـه  ختطـط  هـادف  تربـوي  اتصـال  لةيوسـ  يسالتـدر  عليه فـإنَّ بناءا و

 يف املعلـم  ذلـه يب الـذي  هـد تـدريس الرياضـيات يعتمـد علـى اجلُ     املتعلم، وبهـذا فـإنَّ   لدى ليمالتَّع لُّم والتع

 ومجيـع  ،ةيسـي التدر اخلطـط  مـن  شـمله ي ومـا  للمـتعلم، رياضـيات  ال ملـادة  العلمـي  احملتـوى  ليتوصـ 

 يبأسـال  ة، باإلضـافة إىل واألجهـز  املتاحـة  والوسـائل  األنشطة وتشمل التعليم، ئةيبب طةياحمل الظروف

 .(2005 عرفة،) ذيوالتالم املعلم نيب تفاعاًل دوِجُي قد وما يمالتقو

 مهمـا  فـرد  أي عنهـا  سـتغين ي ال الـيت  همـة امل العلـوم  مـن  ياضـيات الر دُُّتعـ وانطالًقـا ممـا سـبق    

 هـو ياضـيات  علـم الر  فإنَّ اة، ولذلكياحل يف امهمتزاا يح تشغل ألنها ؛عمره كان ومهما ثقافته كانل

 ياتضـرور  مـن  ضرورة أصبح املعاصرةياضيات الر سيوتدر، علمي تقدم ألي ةياألساس الدعائم أهم

 العلـوم  عيـ مج يفياضـيات  الر تـداخلل  أن بعـد  واملعـارف  املهـارات  تنوعـل  ثحي، املعلومات ثورة عصر

كيـف  و ؟الطالـب  تعلميـ ف كيـ  عصـرنا  يف ميالتعلـ  مهمة وأصبحل ةياإلنسان العلوم وحتى ،يعيةالطب

 اهلائلـة  وكفاءتهـا  ياضـيات الر يف واإلبـداع  الدقـة  فلوال اته؟حيفرتات  طوال التعليم ةيعمل على يداوم

 (.2005 العبادلة،) هيإل وصلل ما إىل العلوم تصل مل

 :السابقة الدراسات ثانياا:

الصـف   طلبـة  حتصـيل  يف املتمـازج  التعليم أثر معرفة إىل هدفل دراسة( 2005) العوض أجرى

تكونل  وقد الرياضيات، حنو اجتاهاتهم ويف واالقرتانات املعادالت حل وحدتي يف األساسي النيامن
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 فاتن الدوسري، تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

النيانيـة،   عمـان  تربيـة  مديريـة  مـدارس  مـن  القصدية بالطريقة( طالباا، ُاختريوا 47) من الدراسة عينة

لطريقة  إحصائية داللة ذي أثر وجود النتائج أظهرت وقد وجتريبية، ضابطة جمموعتني و ُوزِّعوا على

 داللـة  ذي أثـر  وجـود  إىل النتـائج  أشـارت  كمـا  الرياضـيات،  يف الطلبـة  حتصـيل  يف املتمـازج  التعلـيم 

  .التحصيلي للمستوى يعزى الرياضيات حنو الطلبة اجتاهات إحصائية يف

 بـني  جيمـع  الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج الـذي    أثـر  عن الكشف بغرض دراسة (2005) العجب أجرى كما

 قبـل  املرحلـة  لطـالب  احلاسـوب  مهـارات  تـدريس  يف لوجـه  والـتَّع لُّم وجهاـا   بعـد  عـن  التَّع لُّم اإللكرتونـي 

 وقـد  طالباـا،  (157) علـى  الدراسـة  عينـة  اشـتملل  وقـد  البحـرين،  يف العربـي  اخللـيج  جبامعـة  الطبيـة 

 (Web cat) حـول  الطـالب  من قبل متل اليت املدخالت نتائج تقويم خالل من الدراسة نتائج خلصل

 بـني  الـدمج  طريقـة  أنَّ إىلخلصـل تلـك النتـائج     بـذلك،  املتعلقـة  األسئلة نظام عرب ،راملقر موضوعات

 تعليميـة  مهـارات  تطـوير  علـى  وعملـل  جدواها، أثبتل لوجه والتَّع لُّم وجهاا عدُب عن التَّع لُّم اإللكرتوني

 املستقبلية. دراساتهم يف الطالب حيتاجها

 التعلـيم املتمـازج   اسـتخدام  أثـر  استقصـاء  إىل هـدفل  بدراسـة  (2005) املعايطـة  كمـا قامـل  

 وقـد   األردنيـة.  اجلامعـة  طلبـة  لـدى  الفـوري  االتصـال  مهـارات  تنميـة  يف )كـورت(  برنامج على القائم

 الدراسـة  جممـوعيت  درجـات  متوسـطي  بـني  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  الدراسـة  نتائج أظهرت

 طريقـة  نـوع  إىل يعـزى  اللغـوي،  االتصـال  مهـارات  يف املباشـر  التحصـيل  يف والضـابطة  التجريبيـة 

 إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  إىل الدراسـة  أشارت كما التجريبية، اجملموعة ولصاحل التدريس

 مهـارات  يف املؤجـل  التحصـيل  يف الضـابطة  التجريبيـة  الدراسـة  جممـوعيت  درجـات  متوسـطي  بـني 

 .التجريبية اجملموعة لصاحل التدريس طريقة نوع إىل يعزى اللغوي، االتصال

 يف طالباـا  (54) قـدرها  عينـة  علـى  التجـرييب  املـنهج  اتبعـل  دراسـة  (2008وأجـرى الشـمري )  

 يف البـاطن،  حفـر  منطقـة  يف والتعلـيم  الرتبيـة  لـوزارة  التابعـة  املـدارس  يف املتوسـط  النيالـث  الصـف 

 اسـتخدام  أثـر  استقصاء إىل الدراسة هذه خالل من الباحث هدف حيث السعودية، اململكة العربية

 الباحـث  قـام  وقـد  حنوهـا،  واجتاهـاتهم  حتصـيلهم  علـى  اجلغرافيـا  مـادة  تـدريس  الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج يف  

 باسـتخدام  موضـوعات جغرافيـة   درسـل  جتريبيـة،  إحـداهما  متكـافئتني  جممـوعتني  علـى  بتـوزيعهم 

 مجعـل  ولقـد  ،التعلـيم االعتيـادي   أسـلوب  خـالل  مـن  رسـل ُد ضـابطة  التَّع لُّم اْلُمْدم ج واألخـرى  أسلوب

 واسـتبانة  الدراسـة،  خصيصاا ألغـراض  م مُِّص حتصيلي اختبار هما أداتني باستخدام الدراسة بيانات
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 متخضـل  ا،إحصـائيت  وحتليلـها  البيانـات  مجـع  ولـدى   .جم ْداملُـ  التعلـيم  حنـو  الطلبـة  اجتاهـات  قيـاس 

 الكليـة  العالمـات  بـني  (0.05الداللـة )  مسـتوى  علـى  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  عـن  الدراسـة 

 اجملموعـة  لصـاحل  الفـروق  وهـذه  اجلغرافيا، تدريس اْلُمْدم ج يفالتَّع لُّم  استخدام أثر إىل تعزى للطلبة

 اجلغرافيـا  تعلـم  حنـو  إجيابيـة  باجتاهـات  التجريبيـة  العينـة  طلبـة  متتـع كمـا بينـل النتـائج     .التجريبيـة 

 .املدمج التعليم باستخدام

 الـتَّع لُّم اْلُمــْدم ج علــى  فعاليــة مـدى  قيــاس إىل دراســة هـدفل  (2007) شـاهني كمـا أجــرت  

 التجريبيـة  النصـر  مبدرسـة  االبتـدائي  اخلـامس  الصـف  تالميـذ  العلـم لـدى   عمليـات  وتنميـة  التحصـيل 

الـتَّع لُّم   بـني  جيمـع  كونـه لالـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج    كانـل النتـائج  لصـاحل   و حنـوه،  واجتاهـاتهم  طنطا مبدينة

 وذلك وعديدة، خمتلفة بطرق التعليمية املادة توفري على يساعد حيث والتَّع لُّم التقليدي، اإللكرتوني

 درسـوا  الـذين  التجريبيـة  اجملموعـة  درجـات  متوسـطي  بـني  إحصـائية  داللـة  فـرق ذي  وجـود  خـالل  مـن 

 عـدي الُب التطبيـق  يف التقليديـة  بالطريقـة  درسـوا  الـذين  الضـابطة  ودرجـات اجملموعـة   املدمج، بالتعليم

 وجـود  إىل الدراسـة  نتـائج  أشـارت  كمـا  ،التجريبيـة  اجملموعـة  العلـوم لصـاحل   يف التحصـيل  الختبـار 

 عـدي الُب التطبيـق  يف التجريبيـة  اجملموعـة  تالميـذ  درجـات  بـني متوسـطات   إحصـائية  داللـة  ذات فـروق 

 .التجريبية اجملموعة التَّع لُّم اْلُمْدم ج لصاحل حنو االجتاه ملقياس

الـتَّع لُّم   اسـتخدام  أثـر  استقصـاء  ( إىل2010كـل مـن عـوض وأبـو بكـر )      دراسـة  كما هدفل

اخلدمـة   ختصـص  مقـررات  مـن  والطـوارئ،  األزمـات  حـاالت  يف التـدخل  مقـرر  تـدريس  اْلُمـْدم ج يف 

 عينـة الدراسـة   إمجالي بلغ وقد، التعليمية (طولكرم (منطقة يف الدارسني حتصيل على االجتماعية

 الضـابطة،  اجملموعـة منيلـوا   دارساا (24و) التجريبية، منيلوا اجملموعة دارساا (17) منهم ا،دارسا (42)

 حـاالت  يف التـدخل  مقـرر  يف الدارسـني  لـدى  متوسـط التحصـيل   يف فـروق  وجـود  النتـائج  بينـل  وقـد 

 يف فـروق  وجود عدم النتائج أظهرت كما التَّع لُّم اْلُمْدم ج وبعده، منط تطبيق قبل األزمات والطوارئ

 التقليديـة  بـني اجملموعـة   حـاالت األزمـات   يف التـدخل  رمقـر  يف الدارسـني  لـدى  التحصـيل   متوسـط 

 .وجمموعة التَّع لُّم املدمج

ــد )   اوأخــريا ــْدم ج مــن قِ    2015تطرقــل دراســة الفهي ــتَّع لُّم اْلُم ــة واقــع اســتخدام ال ل ب ــ( إىل معرف

معلمي )أحياء، كيمياء، فيزياء( يف املرحلة النيانوية، ودرجة توفر التجهيـزات املاديـة املسـاعدة علـى     

استخدامه يف التدريس، واتبع الباحث املنهج الوصـفي، وتكونـل عينـة الدراسـة     تطبيقه، ومعوقات 
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( مشرف ومعلم، واستخدم االسـتبانة أداة جلمـع البيانـات، وأظهـرت نتـائج الدراسـة ارتفـاع        200من )

م موافقة أفراد العينة )املشرفني واملعلمني( يف حمور أهميـة اسـتخدام الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج يف تـدريس العلـو      

الطبيعيــة باملرحلــة النيانويــة، بينمــا جــاءت موافقـــة أفــراد العينــة بصــورة متوســطة يف حمــور درجـــة           

درجة توافر التجهيزات املادية املساعدة على تطبيق التَّع لُّم اْلُمـْدم ج   استخدامه، كما بينل النتائج أنَّ

املعلمـني ومنخفضـة لـدى     يف تدريس العلوم الطبيعية يف املرحلـة النيانويـة جـاءت بصـورة متوسـطة لـدى      

هـرت  ظاملشرفني، أما بالنسبة ملعوقات استخدامه فريى املعلمون أنها موجودة بصورة مرتفعة، كما أ

ا بني استجابات أفراد العينة يف حمـور اسـتخدام التعلـيم    حصائيتإنتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة 

 املدمج.   

 بـني أثـر   املقارنـة  إىل هـدفل  بدراسـة  (Rivera & Rice, 2002) ورايـس  ريفـريا  مـن  كـل  قام

ودرجـة   الطـالب  حتصـيل  حيـث  مـن  واْلُمـْدم ج والـتَّع لُّم االعتيـادي    اإلنرتنـل  عـرب  الـتَّع لُّم اإللكرتونـي  

على  موزعة طالباا (1134) من تكونل األعمال إدارة كلية طالب من عينة الباحنيان اختار، والرضا

عـرب   اإلكرتونيتـ  درسـوا  طالباـا  (53) االعتياديـة،  بالطريقـة  درسـوا  طالباـا ( 41) جمموعـات:  ثـالث 

 االعتيـادي  التعلـيم  بـني  جتمـع  بطريقـة  طالباـا ( 40)النيالنيـة   اجملموعـة  تـدريس  مت بينمـا  اإلنرتنـل، 

 إلكرتونيتـا  درسـوا  الـذين  الطـالب  حتصـيل  أنَّ إىل النتـائج  خلصـل  وقـد ، عرب اإلنرتنل واإللكرتوني

 رضـا  مستوى أنَّ النتائج أظهرت كما األخريتني، اجملموعتني طالب حتصيل من أعلى اإلنرتنل عرب

 اجملمـوعتني  يف الطـالب  رضـا  مسـتوى  مـن  أعلى كان اإلنرتنل عرب إلكرتونيتا الذين تعلموا الطالب

 .األخريني

التَّع لُّم اْلُمْدم ج  فعالية مدى إىل التعرف إىل دراسة هدفل (Maguire, 2005) ماجور  وأجرى

 مت حيـث  بكنـدا، ) تورينتـو  (منطقـة  يف املتوسـطة  املرحلـة  طـالب  لـدى  الرياضـيات  مـادة  تـدريس  يف

 باسـتخدام  طالبهم درسوا ممن معلماا (55) عددها بلغ املعلمني من عينة من املعلومات على احلصول

 يف فائـدة  اْلُمـْدم ج لـه  التَّع لُّم  بأسلوب الرياضيات تدريس أنَّ الدراسة بينل نتائج املدمج، التعليم تقنية

 إجيابية اجتاهات وجود عن اًلفض ومعلميهم، الطالب بني الالزم التفاعل إحداث ويف، املعنى إيصال

 املعلمني وطالبهم. لب ِق التَّع لُّم من من األسلوب هذا حنو

الـذي   التَّع لُّم اْلُمـْدم ج  فعالية مدى إىل التعرف إىل هدفلدراسة  (Lynna, 2004) لينا توأجر

فئـات   مـن  فـرداا  (58) مـن  الدراسـة  عينـة  تكونـل  وقـد  والـتَّع لُّم التقليـدي،   الـتَّع لُّم باإلنرتنـل   جيمـع 
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 التعلـيم  يف ويرغبـون  األمريكيـة  اجلامعـات  يف وإداريـة  تعليميـة  خمتلفـة  اًلأعمـا  يـؤدون  الكبـار ممـن  

 موالتعلـي ، اإلنرتنـل  مباسـتخدا الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج    بطريقـة  بتدريسـهم  ةالباحنيـ  لحيـث قامـ   املسـائي، 

 ومــن التحصــيلية االختبــارات مــن الباحنيــة عليهــا حصــلل الــيت ضــوء املعلومــات معاــا. ويف التقليــدي

 واخلصـائص  امليـول  ذوي للمـتعلمني  اجدت التَّع لُّم اْلُمْدم ج مناسب أنَّ توصلل إىل أعدتها اليت االستبانة

 .التَّع لُّم املدمج حنو إجيابية اجتاهات وجود إىل أشارت كما املختلفة،

( لبيـــان األســـس الداعمـــة يف مشـــروع دمـــج  Kwok, 2013)وأخـــرياا جـــاءت دراســـة كـــوك  

الرتكيـز  إىل يف التعليم: اسرتاتيجيات تعليمية تعاونية وتسهيالت تربويـة، وقـد هـدفل     االتكنولوجي

يف  اروع دمج التكنولوجيـ املدارس اآلسيوية من خالل األسس الداعمة يف مش على مشروع للتعليم يف

ومن خالل املنهـاج وطـرق التعلـيم احلدينيـة وموضـوع جمتمـع التعلـيم والـذي رمـز لـه الباحنيـان             ،التعليم

(، كمـا هـدفل الدراسـة إىل معرفـة      (knowledge communityاختصـاراا لكلمـيت    (KC) بالرمز

ــالتعليم املــدمج، وقــد اســتخدمل     االســرتاتيجيات التعليميــة التعاونيــة والتســهيالت الرتبويــة املتصــلة ب

مريكيـة( جلـزء   الواليات املتحـدة األ وق يف عدة دول منها )الصني، بِّوُط ُبين  اتفاعليت االدراسة برناجًم

ــد   ــرض مـــن الربنـــامج تزويـ ــروج  مـــن املنهـــاج والغـ ــة للخـ ــة   ،املـــتعلمني بفرصـ ــاليب تعاونيـ وترســـيخ أسـ

وسلوكيات تدعم برامج التَّع لُّم اْلُمْدم ج وهو موضوع على درجة عالية من األهمية، ويركز على بناء 

جمتمع التعليم كتمهيد لبناء جمتمع املعرفة، وقد توصلل الدراسة إىل وجـود قاعـدة بيانـات متـوفرة     

بيان اسرتاتيجيات التَّع لُّم اْلُمـْدم ج لبنـاء   ، وتماد التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف املدارسجملتمع التعليم كتمهيد الع

 جمتمع املعرفة.

 مع الدراسة احلالية: واالختالف أوجه االتفاق 

ــة - ــة مــع دراســة     :املنهجي ــث اســتخدامها املــنهج    (2015الفهيــد )اتفقــل الدراســة احلالي مــن حي

الوصفي التحليلي، واختلفل عن باقي الدراسات السـابقة، حيـث إنَّ أغلـب الدراسـات السـابقة      

 استخدمل املنهج شبه التجرييب.

تطلبات التقنية والبشرية للتعلم اْلُمـْدم ج  واقع املعن كشف الحتاول الدراسة احلالية  األهداف: -

تني املتوسـطة والنيانويـة مـن وجهـة نظـر معلماتهـا مبحافظـة        مـرحل للرياضـيات  مـادة ال يف تـدريس  

واختلفـل   (Maguire, 2005)مـاجور   دراسـة  مـع  إىل حد مـا  وقد تشابهل هذه الدراسة عفيف.

 عن باقي الدراسات من حيث اهلدف.
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الفهيـد  اسـتخدمل الدراسـة احلاليـة االسـتبانة كـأداة، وقـد اتفقـل مـع دراسـة           أداة الدراسـة:  -

 واختلفل مع باقي الدراسات السابقة يف استخدامها لالستبانة.، (2015)

 مـاجور ، و(2015الفهيـد ) دراسـة كـل مـن    تتفـق الدراسـة احلاليـة مـع      جمتمع وعينة الدراسة: -

(Maguire, 2005) . واختلفل عن باقي الدراسات السابقة يف جمتمع الدراسة وعينتها 

وقـد اتفقـل مـع دراسـة     هذه الدراسة يف اململكـة العربيـة السـعودية،     سُتطبق مكان التطبيق: -

 اختلفل مع باقي الدراسات السابقة، من حيث مكان التطبيق.، و(2008الشمري )

 احلاليـة،  للدراسـة  الـزمين  اجملال عن السابقة للدراسات الزمين اجملال خيتلف اجملال الزمين: -

 احلاليـة  الدراسـة  أجريـل  بينمـا  (،م 2015–2005مـن )  الفـرتة  يف أجريـل  فالدراسـات السـابقة  

 (.م2017  2018خالل العام )

التَّع لُّم اْلُمْدم ج من  لتقنية تناوهلا يف متيزت ما تتميز به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: -

إىل (، باإلضافة م2030خالل وضع تصور مقرتح لتطوير التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف ضوء رؤية اململكة )

 صياغة متطلبات تفيد يف تشخيص آليات التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضيات.

 :إجراءات الدراسة

 للدراسة وعينتها:تمع األصلي منهج الدراسة واجمل

ُرصـدت متطلبـات تطـوير الـتَّع لُّم      حيـث  يف الدراسة احلالية، املنهج الوصفي التحليليُاستخدم 

مــن مجيــع املعلمــات يف املــدارس املتوســطة والنيانويــة مبحافظــة       ن جمتمــع الدراســة  تكــوَّاملــدمج، و

العشـوائية البسـيطة    بالطريقـة مـن اجملتمـع    ( معلمـة، ُاخـرتن  53مـن ) ة الدِّراسة ينع تكونلعفيف، و

 حسب ما هو متاح للجمع.

  دراسة:ال ةأدا -1

ــة  ــتبانة متطلبـــات تطـــوير الـــتَّع لُّم ا لتحقيـــق هـــدف الدراسـ ــادة  ُبنيـــل اسـ ْلُمـــْدم ج يف تـــدريس مـ

من خالل االطالع على األدب النظري والدراسـات السـابقة   ، (م2030وفق رؤية اململكة ) الرياضيات

ذات الصــلة مبوضــوع الدراســة احلاليــة واالســتفادة مــن األدب النظــري الــوارد يف دراســة كــل مــن           

، و)عـــوض،  (2011العنـــزي، (، و)2005 العجـــب،، و)(2007 ، و)عبـــدالعاطي،)2008 )شـــوملي،

ــي،(، و)2010 ــد، (2011 الفقـ ــادي،(، و)2015، و)الفهيـ ــتبانة   (2005 اهلـ ــاء االسـ ــياغة وبنـ ، يف صـ
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 رئيسة وهي: حماور 3موزعة على  عبارة( 25من )احلالية واملكونة 

 عبارات. 10: مكون من املتطلبات التقنية للتعلم املدمج :األول احملور 

 عبارات 9للتعلم اْلُمْدم ج املتعلقة باملعلمة: مكون من املتطلبات البشرية : النياني احملور. 

 عبارات. 5املتطلبات البشرية للتعلم اْلُمْدم ج املتعلقة بالطالبة: مكون من : النيالث احملور 

كانل بدائل و )ليكرت( لفقرات العوامل املؤثرة أسلوب القياس املستند إىل مقياس وُاتُّبع

على الرتتيب )قليلة جدا، قليلة، متوسطة، كبرية، كبرية جدا(، ( 15)اإلجابة لكل عبارة من 

وكان معيار  ،عد من األبعادوحسب كل ُب العباراتمن  عبارةاملتوسط املوزون لكل  ُحِسبكما 

 : مصنًفا إىل ثالث فئاتالتصحيح 

تطلبات ة ملمنخفض درجة، تدل على (2.33  1.00)اليت متوسطها املوزون بني  العبارة: الفئة األوىل

 .تطوير التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضيات باملدارس

متوسطة ملتطلبات  درجة، تدل على (3.58  2.34)اليت متوسطها املوزون بني  العبارة الفئة النيانية:

 .تطوير التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضيات باملدارس

مرتفعة ملتطلبات  درجةدل على ت، (5.00  3.57)اليت متوسطها املوزون بني  العبارة الفئة النيالنية:

 .تطوير التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضيات باملدارس

من اخلصائص السيكومرتية كما  ةالباحني لحتقق: التجريب االستطالعي ألداة الدراسة -2

 يلي: 

 صدق االستبيان بطريقتني هما: ُحِسب صدق االستبانة:

  :( الصدق الظاهري )صدق احملكمني(1

( حمكمني 8االستبانة يف صورتها األولية على جمموعة من احملكمني بلغ عددهم )ُعر ضل 

، ر، وذلك بهدف معرفة مدى انتماء العبارة لكل حموالرتبية وتقنيات التعليم يف من املختصني

ا ومل يرد يف العبارات، ومدى أهمية العبارة، إضافة ما يرونه مناسباوالتعرف إىل مدى وضوح 

أصبحل االستبانة يف صورتها  آراء احملكمني عد مجع آراء احملكمني، ويف ضوءاالستبانة، وُب

 النهائية جاهزة للتطبيق.

 :( الصدق التمييزي )املقارنات الطرفية(2

ق على عينة جتريبية تتألف من بِّيث ُطالصدق التمييزي )املقارنات الطرفية(، ح ُاستخرج
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ا ساسية، وذلك من خالل ترتيب درجات عينة الدراسة ترتيباخارج عينة الدراسة األ معلمة( 20)

، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس، ةبعاد املقياس لكل جزء على حدأعد من ا يف كل ُبتنازليت

 أعلى الدرجات ومن أدناِها %( من28وأخذ ) يالدرجات إىل طرفني علوي وسفلُقسِّمل و

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري للمستويني ثم حساب  ُحِسب(، ثم بعد ذلك 5=%20*28)

 :( يوضح ذلك1بني املستويني واجلدول ) (ت)قيمة 

للفروق بني متوسطات الفئة العليا والدنيا  (ت)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 للمقياس وأبعاده

 املستوى األبعاد
متوسط 

 حسابي

احنراف 

 معياري
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 التقنية املتطلبات

 للتعلم املدمج

 1.154 17.333 الفئة الدنيا
7.913 0.001* 

 2.886 33.333 الفئة العليا

 البشرية املتطلبات

اْلُمْدم ج للتعلم 

 باملعلمة املتعلقة

 1.732 19.000 الفئة الدنيا

12.700 0.000* 
 2.309 40.333 الفئة العليا

 البشرية املتطلبات

للتعلم اْلُمْدم ج 

 بالطالبة املتعلقة

 2.081 13.333 الفئة الدنيا

10.958 0.001* 
 1.527 29.666 الفئة العليا

 الكلي
 9.504 180.666 الفئة الدنيا

13.550 0.000* 
 17.333 271.000 الفئة العليا

وأظهرت النتائج أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني العليا والدنيا عند 

( على أبعاده املشار إليها باجلدول السابق مما يشري إىل ِصدق املقياس جبميع 0.05مستوي املعنوية )

 .فقراته

 مت اإلجراء اآلتي:للتحقق من ثباتها  داة:ثبات األ

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ 

معامالت ثبات  (2) وُيظهر اجلدول ،بع بوهي طريقة تتطلب حساب ارتبا  العبارات بعضها 
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 Cronbach's Alpha.االستبانة وكل حمور من حماورها باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

 كرونباخ لنيبات االستبانةمعامالت ألفا 

 معامل ألفا كروباخ العباراتعدد  احملاور

 0.797 10 للتعلم املدمج التقنية املتطلبات

 0.935 9 باملعلمة للتعلم اْلُمْدم ج املتعلقة البشرية املتطلبات

 للتعلم اْلُمْدم ج املتعلقة البشرية املتطلبات

 بالطالبة

5 0.957 

 0.951 25 الكلي

حملاور االستبانة اخلمسة تراوحل بني  (ألفا كرونباخ)معامالت  ( أن2َّاجلدول )تبني من 

معامل النيبات العام  كما يتضح من اجلدول أنَّ ،(، وهي معامالت ثبات جيدة0.957 – 0.797)

االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من النيبات وميكن  (، كل ذلك يدل على أن0.951َّلالستبانة بلغ )

 ا يف التطبيق امليداني للدراسة.االعتماد عليه

 :إجراءات الدراسة -3

 :اآلتي الدراسة مت أسئلةلميجابة عن 

 السابقة والدراسات الوثائق وحتليل النظري، لألدب املختلفة النظرية اجلوانب مراجعة بعد .1

 الدراسة أدوات ةالباحني تاختار اإلنرتنل بشبكة واالستعانة ،التَّع لُّم املدمج مبفهوم اخلاصة

وفق رؤية  متطلبات تطوير التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضياتاستبانة يف  واملتمنيلة

 م(.2030اململكة )

 .الدراسة وعينة الدراسة جمتمع أفراد عدد وحتديد البيانات على بناءا العينة اختيار .2

 .عينة الدراسة على النهائية بصورتها الدراسة أداة تطبيق .3

 اإلحصائية التحليالت وإجراء معاجلتها أجل من احلاسوب، على االستجابات تفريغ .4

 ومناقشتها، النتائج استخراجو ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة باستخدام

 .الدراسة أهداف بس ح  وتصنيفها
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 :املعاجلات اإلحصائيَّة والربامج اإلحصائيَّة املستخدمة يف الدراسة -4

 (15) اإلصدار  (SPSS)االستفادة من برنامج احلزمة اإلحصائيَّة للعلوم االجتماعية لمت

حساب املتوسطات من حيث  التحليالت اإلحصائيَّةُأجريل إلجراء التحليالت اإلحصائيَّة، حيث 

 One Way، واختبار) ستيودنل(، وحتليل التباين األحادي )احلسابية واالحنرافات املعيارية

ANOVAشيفيه(، وحتليل )سوات( الرباعي )(، وا( ختبارSOWT). 

 :نتائج الدراسة وتفسريها

تطلبـات التقنيـة والبشـرية للـتعلم     مـا واقـع امل  : النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشـتها 

ــدريس  ــا    للرياضـــيات الاْلُمـــْدم ج يف تـ ــر معلماتهـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــطة والنيانويـ ــرحلتني املتوسـ مـ

 عفيف؟مبحافظة 

لميجابة عن هذا السؤال ُحِسبل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد 

 يلي: كما العينة على أداة الدراسة احلالية على أبعادها النيالثة 

 (1-3)موضح يف اجلدول  هو كمااملدمج:  للتعلم التقنية املتطلبات ُبْعد : 

 التقنية للتعلم املدمج واالحنرافات املعيارية، لعبارات ُبعد املتطلباتاملتوسطات احلسابية، 

 نص العبارات م
متوسط 

 حسابي

احنراف 

 معياري
 ترتيب تصنيف

 9 متوسط 1.671 3.113 .إلكرتوني رياضيات مقرر توفري 1

2 
 التعليم إدارة ملتطلبات نظام وجود

 .التَّع لُّم املدمج باستخدام
 7 متوسط 1.532 3.132

3 

 الرمسية غري االتصاالت استخدام

 بطرق اإللكرتونية األعمال إلجناز

 .إبداعية

 2 متوسط 1.479 3.339

4 
 احملتوى إدارة ملتطلبات نظام وجود

 .الرياضيات مادة ملقرر اإللكرتوني
 5 متوسط 1.519 3.188

5 
 مدجمة إلكرتونية تقويم برامج توفري

 .الرياضيات ملادة
 8 متوسط 1.593 3.132
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 نص العبارات م
متوسط 

 حسابي

احنراف 

 معياري
 ترتيب تصنيف

5 
التَّع لُّم  ملتطلبات املدى بعيد التخطيـط

 .( م2030) اململكة رؤية اْلُمْدم ج وفق
 1 متوسط 1.555 3.339

8 

 مع اإللكرتوني للتحاور مواقع توفري

 مادة يف واملتخصصني اخلرباء

 .الرياضيات

 4 متوسط 1.570 3.264

7 
 الالزمة والربجميات األجهزة توفري

 .املدمج للتعلم
 3 متوسط 1.740 3.320

9 

 بها االتصال ميكن مواقع حتديد

 رياضية قضايا على فهم تساعد

 .عديدة

 5 متوسط 1.614 3.169

10 
 جبانب افرتاضية فصول توفري

 .الرياضيات ملادة التقليدية الفصول
 10 متوسط 1.758 3.056

 للتعلم التقنية الدرجة الكلية لبعد املتطلبات

 املدمج
 متوسط 1.475 3.205

 عبــارات ُبعــد املتطلبــات نَّأ( 31يتضــح مــن قــيم املتوســطات احلســابية الــواردة يف اجلــدول ) 

بشـكل   متوسـطة كانـل   مـن وجهـة نظـر املعلمـات     الرياضيات اْلُمْدم ج يف تدريس مادة للتعلم التقنية

ــة للبعـــد )   ،عـــام ــة الكليـ ــابي للدرجـ ــرت) ، وفـــق مقيـــاس(3.205حيـــث بلـــغ املتوســـط احلسـ  (ليكـ

: حصـلل علـى   ات( عبار10وقد تكون هذا البعد من ) (،1.485) اخلماسي، واحنراف معياري قدره

ــابية مرتاوحـــة بـــني متوســـطة و  ــا بـــني )  مرتفعـــة،متوســـطات حسـ ــا تراوحـــل احنرافاتهـ  1.489كمـ

وذلك يشري إىل اخنفاض درجة التشتل بني استجابات عينة الدراسة عن املتوسط العام ممـا   (،1.857

  .جتانس االستجاباتعلى يدل 

 بعيـد  التخطيـط :املرتبة األوىل، وهيجاءت يف ( 5( أنَّ العبارة )1 3كما يتبني من اجلدول )

هلا أكرب متوسط حسابي موزون فكان  ،(م2030) اململكة رؤية التَّع لُّم اْلُمْدم ج وفق ملتطلبات املدى

 الرياضيات.  مادةاْلُمْدم ج يف تدريس  للتعلم التقنية بعد املتطلباتيف 

ــزو ــات التخطــيط بعيــد املــدى، واملتصــلة برســم        ى ُتع هــذه النتيجــة إىل احلاجــة امُلِلحَّــة إىل آلي

وذلــك مــن خــالل حتديــد العمــل الــذي ينبغــي اتباعــه يف   ملتطلبــات الــتَّع لُّم املــدمج،  الصــورة املســتقبلية
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لتطبيـق الـتَّع لُّم املـدمج، وارتبـا  نتـائج      جتاهـات املسـتقبلية   اال االحتياجات التقنيـة واملتمنيلـة يف   توجيه

 فإنـه  أفضـل مـن األداء يف املاضـي، ولـذلك     يكـون  ، والذي من املفرتض أن األداء املستقبليتطبيقة ب

ــةا مــا تضــع أهــدافً غالباــ ــتَّع لُّم   ا متفائل ملــادة  ات إلكرتونيــةتــوفري مقــررتــرتبط بملنيــل هــذا النــوع مــن ال

 املهــارات الــيتوارتباطهــا بــربامج تقــويم تقنيــة، وذلــك بغيــة تعزيــز   م، ونظــام إلدارة التعلــيالرياضــيات

، هلـذا جـاءت اسـتجابات أفـراد العينـة تصـب يف       الربامج املختلفة مع من التعامل بنجاح الطلبة نمتكِّ

 اجتاه حتديد تلك االحتياجات املتصلة بالتخطيط بعيد املدى.

 جبانــب افرتاضـية  فصــول لــيت نصـها: تـوفري  وااملرتبـة األخـرية،   يف ( 10ا جـاءت العبــارة ) وأيضاـ 

 ُبعـد املتطلبـات  قـل متوسـط حسـابي مـوزون يف     أهلـا  الرياضيات، حيـث كـان    ملادة التقليدية الفصول

 الرياضيات. اْلُمْدم ج يف تدريس مادة للتعلم التقنية

نظام متكامل يهدف إىل مساعدة املتعلم خـالل كـل   وترجح هذه النتيجة أنَّ هناك حاجة إىل 

بأشــكاله  االفرتاضــيمرحلـة مــن مراحــل تعلمــه، ويقــوم علــى الـدمج بــني التعلــيم التقليــدي والتعلــيم    

املتصلة بتدريس مادة الرياضيات، وهنا جاءت استجابات أفراد العينة بدرجة متوسطة ألنهنَّ  املختلفة

وسـائل التقـديم املتعـددة وطـرق التـدريس وأمنـا        ُيسـتخدم ضـمن    يدركنَّ أنَّ هـذا النـوع مـن التعلـيم    

ــيم ــيت ُت، التعل ــة التعلــيم هِّس ــوال ــادة الرياضــيات  ل عملي ــني األســاليب     ، وُيمل ــى علــى أســاس الــدمج ب بن

 االفرتاضي. لوجه وبني أساليب التعليم االتقليدية اليت يلتقي فيها الطالب وجها

من خالل دمج  (Kwok, 2013كل من كوك )واتفقل هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 تدريس التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف فعالية حول (Maguire, 2005) ماجورالتكنولوجيا يف التعليم، ودراسة 

 التَّع لُّم اْلُمْدم ج الذي أثر عن الكشف يف (2005) العجبالرياضيات، كما اتفقل مع دراسة  مادة

 .لوجه والتَّع لُّم وجهاا عدُب عن التَّع لُّم اإللكرتوني بني جيمع

 (2-3)موضح يف اجلدول  هو كما املدمج: للتعلم باملعلمة املتعلقة البشرية ُبعد املتطلبات: 
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 للتعلم باملعلمة املتعلقة البشرية املتطلبات املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، لعبارات بعد

 املدمج

 نص العبارات م
 متوسط

 حسابي

احنراف 

 معياري
 ترتيب تصنيف

 بالتطبيق مصحوباا التقليدي التدريس اعتماد 1

 ملادة اآللي احلاسب باستخدام العملي

 .الرياضيات

 2 مرتفع 1.261 3.792

 اإلنرتنل عرب جديد هو ما عن البحث ج ْعل 2

 جتديد يف الرياضيات معلمة برغبة مدفوعاا

 .وإثرائها معلوماتها

 7 متوسط 1.462 3.490

 الرياضيات معلمة ُتمكن اليت املهارات توفري 3

 لتصميم املختلفة الربامج مع التعامل من

 .إلكرتونية مقررات

 8 متوسط 1.406 3.584

 الرياضيات معلمات استخدام على العمل 4

 .الطالبات مع االتصال يف اإللكرتوني للربيد

 9 متوسط 1.607 3.264

 يف بفاعلية املشاركة على الطالبات حث 5

 أو التقليدي الفصل يف سواءا الرياضيات درس

 .االفرتاضي الفصل

 4 مرتفع 1.466 3.754

 متكن اليت املهارات من األدنى احلد امتالك 5

 من املادة ُتحوِّل أن من الرياضيات معلمة

 ينيري إلكرتوني واقع إىل التقليدية الصورة

 .الطالبات انتباه

 5 متوسط 1.413 3.660

 خالل من امُلقدمة املتعددة الوسائط توظيف 8

التَّع لُّم اْلُمْدم ج  لتفعيل اإلنرتنل شبكة

 .الرياضيات مادة لتدريس

 5 متوسط 1.392 3.584

 الطالبات بني والتفاعلية املشاركة روح إجياد 7

 .الدراسي الفصل داخل الرياضيات ومعلمة

 1 مرتفع 1.274 3.905



 
 

 
 
 117 

 فاتن الدوسري، تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

 نص العبارات م
 متوسط

 حسابي

احنراف 

 معياري
 ترتيب تصنيف

التَّع لُّم  من اهلدف الرياضيات معلمة استيعاب 9

 .املدمج

 3 مرتفع 1.343 3.754

املتعلقة  املتطلبات البشريةعد الدرجة الكلية لُب

 باملعلمة للتعلم املدمج
 مرتفع 1.203 3.681

 عبــارات ُبعـد املتطلبــات  نَّأ( 2-3يتضـح مــن قـيم املتوســطات احلسـابية الــواردة يف اجلـدول )    

كانـل   الرياضـيات مـن وجهـة نظـر املعلمـات      اْلُمـْدم ج يف تـدريس مـادة    للتعلم البشرية املتعلقة باملعلمة

، وفــق مقيــاس (3.571عــد )حيــث بلــغ املتوســط احلســابي للدرجــة الكليــة للبُ  ،بشــكل عــام مرتفعـة 

: ات( عبـار 9عـد مـن )  ن هـذا البُ وقـد تكـوَّ   (،1.203) اخلماسـي، واحنـراف معيـاري قـدره     (ليكـرت )

كمــا تراوحــل احنرافاتهــا بــني   مرتفعــة،بــني متوســطة و حصــلل علــى متوســطات حســابية مرتاوحــة 

وذلــك يشـــري إىل اخنفـــاض درجــة التشـــتل بـــني اســتجابات عينـــة الدراســـة عـــن      (،1.251-1.508)

 .املتوسط العام مما يدل على جتانس االستجابات

 والتفاعليـة  املشـاركة  روح : إجيـاد املرتبة األوىل، وهيجاءت يف ( 7العبارة )من اجلدول نفسه 

هلـا أكـرب متوسـط حسـابي مـوزون      الدراسي، فكان  الفصل داخل الرياضيات ومعلمة الطالبات بني

 الرياضيات. اْلُمْدم ج يف تدريس مادة للتعلم البشرية املتعلقة باملعلمة ُبعد املتطلباتيف 

وتفسـر هــذه النتيجــة بـأنَّ هنــاك احتياجــات أساسـية وضــرورية البــد مـن توافرهــا لــدى معلمــة      

مـن خـالل   وأيضاـا   الطالبـات، بـداعي لـدى   املنـاخ االستكشـايف اإل  الرياضيات والـيت تتجلـى يف تـوفري    

املعــريف   نلرفــع مســتواه ر، باإلضــافة إىل التخطــيط  بشــكل منــتظم ومســتم   الطالبــات يم أداء وتقــ

 املختلفـة مـن خـالل طـرح     ناإلنتاجيـة إىل اكتشـاف طاقـاته    نوقدراته نفاعليته والزيادة منواملهاري 

بأسـاس عـام مـن الكفايـات     ة مـع تزويـد الطالبـات    ألنشطة إثرائيـة إضـافية متنوعـ   معلمة الرياضيات 

، وعليه فقـد جـاءت االسـتجابات    ملتابعة دراسة الرياضيات وتطبيق املعرفة الرياضية يف مواقف أخرى

 تفعة من خالل عملية التفاعل بني معلمة الرياضيات والطالبات.مر

 الرياضــيات معلمـات  اســتخدام علـى  : العمـل املرتبـة األخـرية، وهــي  ب( 4ا جـاءت العبــارة ) وأيضاـ 

ُبعـد  قـل متوسـط حسـابي مـوزون يف     أهلـا  الطالبـات، حيـث كـان     مـع  االتصال يف اإللكرتوني للربيد

 الرياضيات. اْلُمْدم ج يف تدريس مادة للتعلم لمةالبشرية املتعلقة باملع املتطلبات
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 بفاعليـة  املشـاركة  علـى  الطالبـات  وُتعزى هذه النتيجة إىل حرص معلمة الرياضيات على حث

االفرتاضـــي، وذلــك لســـعي معلمـــة   الفصـــل أو يف التقليــدي  الفصـــل يف ســـواءا الرياضــيات،  درس يف

 مـن  الرياضـيات  معلمة متكن اليت املهارات من األدنى الرياضيات إىل أن يكون لدى الطالبات احلد

ــاه يــنيري إلكرتونــي واقــع إىل التقليديــة الصــورة مــن املــادة حتويــل  الطالبــات، مــع أهميــة توظيــف  انتب

 الرياضيات. مادة التَّع لُّم اْلُمْدم ج لتدريس لتفعيل اإلنرتنل شبكة خالل من امُلقدمة املتعددة الوسائط

التَّع لُّم اْلُمْدم ج  فعالية مدى حول (Lynna, 2004)واتفقل هذه النتيجة مع نتائج  كل من لينا 

 فعالية مدى عن (Maguire, 2005)  ماجور ودراسة التقليدي، والتعليم باإلنرتنل التعليم جيمع الذي

 ت.الرياضيا مادة تدريس التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف

 (3-3)موضح يف اجلدول  كما املدمج: للتعلم بالطالبة املتعلقة البشرية املتطلبات ُبعد: 

املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، لعبارات بعد املتطلبات البشرية املتعلقة بالطالبة للتعلم 

 املدمج

 نص العبارات م
متوسط 

 حسابي

احنراف 

 معياري
 ترتيب تصنيف

يف العملية  ة وتفعيل دور الطالباتمشارك 1

 ملادة الرياضيات. التعليمية
 1 مرتفع 1.176 3.962

أهداف التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف مادة خ يترس 2

 .تناسب مع خصائص املتعلممبا  الرياضيات
 5 متوسط 1.285 3.660

التعليم الذاتي للطالبات يف مادة  عيتشج 3

 الرياضيات من خالل التَّع لُّم املدمج.
 2 مرتفع 1.197 3.905

تفاعل الطالبات مع معلمة الرياضيات  4

 للوصول إىل اهلدف من التَّع لُّم املدمج.
 4 مرتفع 1.291 3.792

توظيف طرائق تدريس تعتمد على التَّع لُّم  5

اْلُمْدم ج مبشاركة الطالبات بعيداا عن 

 التلقني.

 3 مرتفع 1.368 3.886

توفري املتطلبات اليت متكن الطالبات من   5

بنجاح مع اإلنرتنل جبميع خدماته، التعامل 
 5 متوسط 1.607 3.622
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 نص العبارات م
متوسط 

 حسابي

احنراف 

 معياري
 ترتيب تصنيف

 .لكرتونيخدمة الربيد اإل مبا فيها

 املتعلقة البشرية الدرجة الكلية لُبعد املتطلبات

 املدمج للتعلم بالطالبة
 مرتفع 1.172 3.805

 عبارات ُبعد املتطلبات نَّأ( 3-3الواردة يف اجلدول )يتضح من قيم املتوسطات احلسابية 

كانل  من وجهة نظر املعلمات الرياضيات يف تدريس مادةاْلُمْدم ج  للتعلم البشرية املتعلقة بالطالبة

، وفق مقياس (3.705حيث بلغ املتوسط احلسابي للدرجة الكلية للبعد ) ،بشكل عام مرتفعة

: ات( عبار5عد من )ن هذا الُبوقد تكوَّ (،1.182) اخلماسي، واحنراف معياري قدره (ليكرت)

كما تراوحل احنرافاتها بني  مرتفعة،حصلل على متوسطات حسابية مرتاوحة بني متوسطة و

وذلك يشري إىل اخنفاض درجة التشتل بني استجابات عينة الدراسة عن املتوسط  (،1.1851.508)

 ، والشكل التالي يوضح ما سبق:جتانس االستجابات العام مما يدل على

 دور وتفعيل مشاركة :املرتبة األوىل، وهيجاءت ب( 1العبارة ) ونالحظ من اجلدول نفسه أنَّ

ُبعد هلا أكرب متوسط حسابي موزون يف  الرياضيات، فكان ملادة التعليمية العملية يف الطالبات

 .الرياضيات يف تدريس مادةاْلُمْدم ج  للتعلم البشرية املتعلقة بالطالبة املتطلبات

ُتعزى هذه النتيجة إىل أنَّ االحتياجات األساسية ملعلمة الرياضيات تهدف إىل مشاركة و

الطالبات وتفعيل دورهنَّ يف العملية التعليمية املتصلة مبادة الرياضيات، باإلضافة إىل ترسيخ 

مبا يتناسب مع طبيعة الطالبات وخصائصهن داخل  ياتأهداف التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف مادة الرياض

 هن على التعليم الذاتي يف مادة الرياضيات من خالل التَّع لُّم املدمج.عيتشجالفصل الدراسي، و

 من الطالبات متكن اليت املتطلبات : توفريملرتبة األخرية، وهيبا( 5ا جاءت العبارة )وأيضا

قل أهلا اإللكرتوني، حيث كان  الربيد خدمة فيها مبا اته،خدم جبميع اإلنرتنل مع بنجاح التعامل

 يف تدريس مادةامُلْدم ج  للتعلم البشرية املتعلقة بالطالبة ُبعد املتطلباتمتوسط حسابي موزون يف 

 .الرياضيات

وترجح هذه النتيجة إىل أنَّ أفراد العينة تدركن احلاجة املاسة إىل املتطلبات املتصلة 

اإللكرتوني، وذلك بسبب  الربيد خدمة فيها مبا خدماته، جبميع بالتعامل مع اإلنرتنلبالطالبات 

أنَّ هذه اإلمكانيات إن توافرت بشكل جيد فإنها تدعم العملية التعليمية مبا يف ذلك تطوير 
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املقررات الدراسية، وحتديث أساليب التدريس وفق استخدام الطالبات، وإشراكهن يف استخدام 

 خدمة الربيد اإللكرتوني وفق التَّع لُّم املدمج.اإلنرتنل و

التَّع لُّم اْلُمْدم ج  فعالية مدى حول (Lynna, 2004)واتفقل هذه النتائج مع دراسة كل من لينا 

 مـدى  عـن  (Maguire, 2005)  مـاجور  ودراسة التقليدي، والتعليم باإلنرتنل التعليمبني  جيمع الذي

 التَّع لُّم اْلُمْدم ج الذي(، فيما يتصل ب2005) العجبو ،الرياضيات مادة تدريس يفالتَّع لُّم اْلُمْدم ج  فعالية

 ، والتعليم التقليدي.اإللكرتوني التعليم بني جيمع

عـزى  هل يوجد فروق ذات داللـة إحصـائية تُ   :ومناقشتها النيانيالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال 

حمافظـة عفيـف   بني وجهـات نظـر معلمـات     ،اخلربة(ملتغريي الدراسة )املؤهل العلمي، سنوات 

مــع  مبــا يتوافــقمــرحلتني املتوســطة والنيانويــة للملتطلبــات الــتَّع لُّم اْلُمــْدم ج يف تــدريس رياضــيات 

 (؟م2030رؤية اململكة )

باستخدام  (One Way ANOVA)حتليل التباين األحادي ُاستخدمهذا السؤال  نلميجابة ع

 5وهي )أقل من  مستويات مستقلة ثالثاملكونة من  ات اخلربةسنومتغري مستقل واحد وهو 

 توسطاملوذلك للمقارنة بني  سنة فأكنير(، 11سنة،  11سنوات إىل أقل من  5سنوات، من 

يف تدريس مادة التَّع لُّم اْلُمْدم ج  ملتطلبات وفري املدارستيف لوجهات نظر املعلمات احلسابي 

ويتضح ذلك  ،م(2030) مع رؤية اململكة سنوات اخلربة مبا يتوافقملتغري تبعاا  املدرسةالرياضيات يف 

 :(4من خالل اجلدول )

 نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري سنوات اخلربة ملتطلبات التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف تدريس مادة الرياضيات

 مصدر التباين
جمموع مربعات 

 االحنراف

درجات 

 احلرية

متوسط 

 االحنراف

قيمة 

 )ف(

داللة 

 إحصائية

 517,288 2 1034,575 بني اجملموعات

0,525 

 

 

0,595 

 

 

داخل 

 اجملموعات
49222,972 50 984,459 

 
 52 50257,547 اجملموع

 * دال إحصائيًا 

 



 
 

 
 
 121 
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 لوجهات نظر املعلمات ملتطلبات ةإحصائي اللةفروق ذات دعدم وجود ( 4يتضح من اجلدول )

بني ( 0.05عند ) م(2030) رؤية اململكة وفقاملدرسة يف تدريس مادة الرياضيات يف التَّع لُّم اْلُمْدم ج 

 وفق املدرسةيف تدريس مادة الرياضيات يف التَّع لُّم اْلُمْدم ج  ملتطلباتسنوات اخلربة مستويات متغري 

 .(0.595) ئيةداللة إحصاب ،(0.525، حيث بلغل قيمته ف )(م2030) رؤية اململكة

نظـر املعلمـات   وُتفسر هذه النتيجة بأنَّ متغري اخلربة يف التعليم ال يؤثر يف احلكم على طبيعـة  

م(، وهـذا  2030) اململكـة رؤيـة   وفـق  املدرسـة يف يف تدريس مادة الرياضيات التَّع لُّم اْلُمْدم ج  ملتطلبات

يف الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج    متطلبـات  يعين أنَّ هناك رضاا من قبل أفراد العينـة بغـ  النظـر عـن خـربتهنَّ جتـاه      

 .تدريس مادة الرياضيات

لعينتني مستقلتني للمقارنة   T-Testاإلجابة عن هذا السؤال ُاستخدم اختبار )ت( وإلمتام  

ملن شهادة جامعية ومتوسط وجهات نظر املعلمات ممن بني متوسط وجهات نظر املعلمات ممن حي

 :(5)حيملن شهادة دراسات عليا، ويتضح ذلك من خالل اجلدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار )ت( للفروق بني متوسط وجهات نظر املعلمات 

 حيملن شهادة دراسات علياممن حيملن شهادة جامعية ومتوسط ووجهات نظر املعلمات ممن 

متطلبات التَّع لُّم 

 املدمج
 املؤهل العلمي

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

داللة 

 إحصائية

 0.447 0.379 31,362 89,736 جامعية

 30,817 82,466 دراسات عليا

وجهات  متوسطبني  0.05)) ، عدم وجود فروق دالة إحصائيـتا عند(5) يتضح من اجلدول

نظر املعلمات ممن حيملن شهادة جامعية ومتوسط وجهات نظر املعلمات ممن حيملن شهادة دراسات 

 عليا.

علـى شـهادة جامعيـة، أو     نَّ مـن احلاصـالت  أكُـ  سـواءا  أفراد العينـة  أنَُّوتعزى هذه النتيجة إىل 

يف تدريس مـادة  التَّع لُّم اْلُمْدم ج  مدارسهم ويعرفن درجة االلتزام مبتطلبات يعرفن واقعدراسات عليا، 

علــى اتصـال بواقــع متطلبـات الــتَّع لُّم املــدمج،    هــنَّ، كمـا أنَّ (م2030) رؤيـة اململكــة  الرياضـيات وفــق 

وبغـ  النظـر عـن    ة إىل معـرفتهنَّ  ـة، باإلضافـ ـة والطالبـواملتصل باملتطلبات البشرية اخلاصة باملعلم
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ــالتَّع لُّم املــدمج بُبعــد التقنيــة  مؤهلــهنَّ العلمــي ــالي املتصــل ب  يوجــد فــرق دالٌّ  أالمــن املنطقــي ف، وبالت

بتلك املتطلبات حنو تطبيق التَّع لُّم اْلُمْدم ج وفـق رؤيـة    فيما يتصل نَّ،ا بني وجهة نظر كل منهإحصائيت

 م(.2030اململكة )

ما التصور املقرتح لتطوير متطلبات التَّع لُّم  :ومناقشتها النيالثالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 (؟م2030مرحلتني املتوسطة والنيانوية وفق رؤية اململكة )للرياضيات الاْلُمْدم ج يف تدريس 

يف التَّع لُّم اْلُمْدم ج  لتطوير متطلبات SWOT)) حتليل لميجابة عن هذا السؤال ُاستخدم

، وذلك من خالل جمموعة مقومات يف املدارس م(2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات تدريس مادة

 :(5)، وجتلى ذلك من خالل اجلدول أفراد العينةعليها من خالل استجابات  ُاعتمد

( م2030) اململكة رؤية وفق املدارس يف الرياضيات مادة تدريس التَّع لُّم اْلُمْدم ج يف متوسط متطلبات

 (swot وفق حتليل )

 املتبعة يف مرحلةاإلجراءات 
املتوسط 

 احلسابي
 الرتبة التصنيف

ممكن 

)+( 

غري ممكن 

(-) 

  + 3 متوسط 3,205 املتطلبات التقنية

  + 2 مرتفع 3,671 متطلبات بشرية متعلقة باملعلمة

  + 1 مرتفع 3,805 متطلبات بشرية متعلقة بالطالبة

 وفـق  الرياضـيات  مـادة  تـدريس  اْلُمـْدم ج يف الـتَّع لُّم   متطلبـات  متوسـط  ( أن5َّيتبني من اجلـدول ) 

التحليـل   وهـذا يعـين أنَّ   ،درج من ممكن إىل غري ممكنت، قد تاملدارس يف م(2030) اململكة رؤية

كـان يف  مكانية بناءا على استجابات العينة ممكن ومفضل ضمن درجة اإل (SWOT)حسب مبدأ 

ــمَّ  املرتبــة األوىل للمتطلبــات البشــرية املتصــلة بالطالبــة،    يف املرتبــة للمتطلبــات البشــرية   كــانومــن ث 

 األخرية املتطلبات التقنية. املتصلة باملعلمة، وجاء يف املرتبة

وُتفســر هــذه النتيجــة بــأنَّ املتطلبــات البشــرية املتصــلة بالطالبــة هــي حمــور العمليــة التعليميــة      

ملـادة الرياضـيات     العمليـة التعليميـة  يف ة وتفعيـل دور الطالبـات  مشـارك التَّع لُِّميَّة، ألنه يتم مـن خالهلـا   

 للوصول إىل اهلدف من عملية التعليم.
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 فاتن الدوسري، تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

 تــدريس الــتعلم اْلُمـْدم ج يف  متطلبـات  إىل التصــور املقـرتح لتطــوير  مـن نتــائج نتوصـل   ممـا ســبق 

 مـن  عرضـه  ميكـن  والـذي  املعلمـات،  نظـر  وجهـة  مـن  م(2030) اململكـة  رؤيـة  وفـق  الرياضـيات  مادة

  :رئيسة أربعة حماور خالل

 اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير منطلقات : أواًل

  :(م2030)

 تلك حصر وميكن الرئيسة، وموجهاته عليها، ُيبين اليت األسس التطوير: مبنطلقات ُيقص د

 :اآلتي يف املنطلقات

 يف التعليم احتياجات مع يتفق مبا املضمار هذا يف املعاصرة الدولية واملمارسات التجار ب .1

 .السعودية العربية اململكة

 من به يرتبط وما والتعليم، الرتبية وزارة يف الرياضيات تدريس طرائق تطوير ممارسة واقع .2

  .تمشكال

 :(م2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف تطوير أهداف : اثانيا

 الطالبات أداء حتسني يف ضرورة يعد الرياضيات مادة تدريس يف وتقنية فنية متطلبات توفري .1

 .احلديث العصر متطلبات مع تتوافق حبيث

 .احلدينية التدريس طرق تطوير تواكب حتى املناهج تطوير .2

 .التعليمية من العملية املنشودة األهداف لتحقيق السعي .3

 الطالبة، شخصية الكتشاف وذلك املناهج، صياغة عملية التعلم اْلُمْدم ج يف عناصر توظيف .4

 .لديها االطالع وحب الذاتية القدرات وتنمية

 العامل أنَّ من انطالًقا منها والصناعية االقتصادية والعمليات عام بشكل العمل تطوير آليات .5

 .السريعة التحوالت من جمموعة يشهد

 الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف لتطوير التصور املقرتح حتقيق وآليات متطلبات : اثالنيا

 :اآلتي خالل من ذلك حتقيق وميكنم، ( 2030) اململكة رؤية وفق

 التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير آليات حنو إجيابي اجتاه تكوين به وُيقصدالوعي:  تعزيز (1

 :خالل من ذلك ويتم ،(م2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس
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 التطوير آليات تتضمن م(2030) للمملكة حمددة رؤية إىل التطوير فلسفة يف االستناد وجوب .1

 .التعليمية العملية مبخرجات وربطها

 متطلبات تطوير بأهمية السعودية العربية اململكة يف والتعليم الرتبية بوزارة القيادات اقتناع .2

 .والتعليمية العملية الناحية على فوائد من له ملا الرياضيات؛ مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف

 مناسبة املخرجات تكون كي الرياضيات مادة يف حدينية تدريس طرائق إلجياد آليات تبنِّي .3

 .العمل لسوق

  .رالتطوي آليات يف ،(م2030) اململكة عناصر رؤية تبين .4

 طرائق تطوير بأهمية الوعي نشر لغايات م(2030) اململكة رؤية ومتطلبات برنامج تبنِّي .5

 .اخلارجي العامل على ومنفتح واٍع جيل للوصول إىل املدارس يف التقليدية التعليم

 طرائق وتوظيف التدريس طرائق تطوير بعمليات تتعلق اليت والدراسات البحوث نتائج تبنِّي .5

 والتعليمية الرتبوية املؤسسات تواجه اليت والتحديات باملشكالت وربطها احلدينية، التدريس

 .السعودية العربية اململكة يف

 البشرية اإلمكانات توافر خالل من ذلك حتقيق وميكنالقدرات:  وتطوير توفري اإلمكانات (2

 أكنير التطوير عمليات تصبح حتى وذلك التعليمية، الرتبوية املؤسسات يف والتنظيمية

 :خالل من ذلك ويتم وتطبيًقا، وتنظيماا فكراا ممارسة

 تطوير إدارة عن مسؤولة تكون الوزارة مستوى من بدءاا املستويات مجيع على إدارة إنشاء .1

 .التدريس وطرائق املناهج

 طرائق تطوير آليات يف وتوظيفها والتعليم الرتبية لوزارة املخصصة امليزانية من جزء ختصيص .2

 .الرياضيات ومنها العلمية املواد تدريس

 .وجه أكمل على بأدوارهم للقيام املناهج ُمط وري تساعد اليت اإلمكانات توفري .3

  ودقة: بوضوح الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات وتطوير األهداف حتديد (3

 .الرياضيات تدريس طرائق تطوير آلليات الراهن الوضع حول وحمددة واضحة رؤية تكوين .1

 بتدريس يتصل فيما املدارس يف املستخدمة واألساليب التدريس طرائق حول املعلومات مجع .2

 .الرياضيات مادة
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 فاتن الدوسري، تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

التعلم اْلُمْدم ج  لتطوير العملية احلاجات) يكون أن ينبغي وما كائن هو ما بني الفجوة حتديد .3

 .م(( 2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس يف

  .هوت ُحوُل دون حتقيق التطوير تعرقل اليت املعوقات حتديد .4

 قابلة حمددة بأهداف املرغوبة احلالة إىل الراهنة احلالة منللتحول  املناسبة التدخالت حتديد .5

 للتطبيق.

 مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات أهداف تطوير من هدف كل متطلبات حتديد .5

 .(م2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات

 عن الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير لعملية مالئم مدخل اختيار (4

 ق:طري

 .وصريح واضح بشكل الرياضيات تدريس طرائق تطوير تتضمن للمدارس رؤية حتديد .1

 الرتبوية املؤسسات داخل تطبيقه ميكن التطوير آلليات ومعلن وفعَّال متكامل نظام حتديد .2

 .التعليمية

 .واملعلمات التعليمية املناهج مطوري بني اخلربات لتبادل متقن نظام حتديد .3

 .بدقة وتوزيعها واملهام املسؤوليات حتديد .4

 .املستويات كافة على املستمر والدعم الكامل االلتزام على للحصول السعي .5

 الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير آليات تتضمن تعليمية سياسة وضع (5

 م(.2030) اململكة رؤية وفق

 التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير آليات حنو التوجه مع تتوافق تنفيذية اسرتاتيجية خطة وضع .1

 .التطبيقية اجلوانب على وتركز الرياضيات، مادة تدريس

 مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير مع تتناسب اسرتاتيجية أهداف وضع .2

 .الرياضيات

 الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات تطوير آليات من لالستفادة خطة وضع .3

 م(.2030) اململكة رؤية وفق

 متطلبات تطوير عمليات يف األساليب وتنويع املستمر، التغيري إلجراء النظام يف املرونة توفري .4

 .الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف
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 : الداعم القيادي والنمط املالئمة القيادة اختيار (5

 .واقعية التطوير آليات جلعل والقادرة املؤهلة للقيادات الفرصة إتاحة .1

 .اجملال هذا يف املستمر والتعليم التدريب توفري .2

  .الرتبوية املؤسسات داخل املواهب أصحاب من القيادات الختيار معايري وضع .3

 .التطوير آليات تسهيل يف تساعد اليت اللوائح وتطبيق وضع يف املرونة حتقيق .4

 م(.2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس يف التعلم اْلُمْدم ج متطلبات: ارابعا

 من م(2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس اْلُمْدم ج يف للتعلم التقنية املتطلبات (1

 :هي أهميتها س بح  املعلمات نظر وجهة

 م(.2030) اململكة رؤية التعلم اْلُمْدم ج وفق ملتطلبات املدى بعيد التخطيـط .1

 .إبداعية بطرق اإللكرتونية األعمال إلجناز الرمسية غري االتصاالت استخدم .2

 .املدمج للتعلم الالزمة والربجميات األجهزة توفري .3

 .الرياضيات مادة يف واملتخصصني اخلرباء مع اإللكرتوني للتحاور مواقع توفري .4

 .الرياضيات مادة ملقرر اإللكرتوني احملتوى إدارة ملتطلبات نظام وجود .5

 .عديدة رياضية قضايا على فهم تساعد بها االتصال ميكن مواقع حتديد .5

 .الرياضيات ملادة مدجمة إلكرتونية تقويم توفري برامج .8

 .املدمج التعليم باستخدام التعليم إدارة ملتطلبات نظام وجود .7

 .إلكرتوني رياضيات مقرر توفري .9

 .الرياضيات ملادة التقليدية الفصول جبانب افرتاضية فصول توفري .10

 رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس اْلُمْدم ج يف للتعلم باملعلمة املتعلقة البشرية املتطلبات (2

 :هي أهميتها ح س ب املعلمات نظر وجهة من م(2030) اململكة

 .الدراسي الفصل داخل الرياضيات ومعلمة الطالبات بني والتفاعلية املشاركة روح إجياد .1

 ملادة اآللي احلاسب باستخدام العملي بالتطبيق مصحوباا التقليدي التدريس اعتماد .2

 .الرياضيات

 .املدمج التعليم من للهدف الرياضيات معلمة استيعاب .3
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 فاتن الدوسري، تصور مقرتح لتطوير متطلبات التعلم املدمج يف تدريس الرياضيات للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

 أو التقليدي الفصل يف سواء الرياضيات درس يف بفاعلية على املشاركة الطالبات حثُّ .4

 .االفرتاضي الفصل

 الصورة من املادة حتويل من الرياضيات معلمة متكن اليت املهارات من األدنى احلد امتالك .5

 .الطالبات انتباه ينيري إلكرتوني واقع إىل التقليدية

 التعلم اْلُمْدم ج لتدريس لتفعيل اإلنرتنل شبكة خالل من املقدمة املتعددة الوسائط توظيف .5

 .الرياضيات مادة

 مقررات لتصميم املختلفة الربامج مع التعامل من الرياضيات معلمة متكن اليت املهارات توفري .8

 .إلكرتونية

 جتديد يف الرياضيات معلمة برغبة مدفوعاا اإلنرتنل عرب جديد هو عمَّا البحث جعل .7

 .وإثرائها معلوماتها

 .الطالبات مع االتصال يف اإللكرتوني للربيد الرياضيات معلمات استخدام على العمل .9

 رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس اْلُمْدم ج يف للتعلم بالطالبة املتعلقة البشرية املتطلبات (3

 :هي أهميتها حبسب املعلمات نظر وجهة من م(2030) اململكة

 .الرياضيات ملادة التعليمية العملية يف الطالبات دور وتفعيل مشاركة .1

 .املدمج التعلم خالل من الرياضيات مادة يف للطالبات الذاتي التعلم تشجيع .2

 .التلقني عن بعيدة الطالبات اْلُمْدم ج مبشاركةالتعلم  على تعتمد تدريس طرائق توظيف .3

 .املدمج التعليم من اهلدف إىل للوصول الرياضيات معلمة مع الطالبات تفاعل .4

 .املتعلم خصائص مع يتناسب مبا الرياضيات مادة التعلم اْلُمْدم ج يف أهداف ترسيخ .5

 مبا ِخدماته، جبميع اإلنرتنل مع بنجاح التعامل من الطالبات متكن اليت املتطلبات توفري .5

 .اإللكرتوني الربيد خدمة فيها

 القوة نقا  لتقويم SWOT) حتليل) املبدأ هذا وفق املصفوفة ُبنيل سبق، ما كل على وبناءا

الداخلية،  اخلصائص من والضعف القوة نقا  إنَّ حيث والتهديدات، والفرص الضعف ونقا 

 والتهديدات والفرص الضعف ونقا  القوة نقا  لتقويم (SWOT) حتليل يبني اآلتي والشكل

 :(م2030) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس التعلم اْلُمْدم ج يف متطلبات لتطوير
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SWOT

التعلم  متطلبات لتطوير لتقويم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات ((SWOTحتليل 

 عفيف. مبحافظة املعلمات نظر وجهة من م(0212) اململكة رؤية وفق الرياضيات مادة تدريس اْلُمْدَمج يف

 (SWOT )لبيئة الداخلية واخلارجية لتطوير متطلبات التعلم اْلُمْدم ج ملادة الرياضيات حسب حتليل ا 

متطلبات التعلم 

يف تدريس  اْلُمْدَمج

 الرياضيات

  

متطلبييات تقنييية  – 1

 للتعلم املدمج.

. متطلبييات بشييرية 2 

 .متعلقة باملعلمة

. متطلبييات بشييرية 3 

 متعلقة بالطالبة.

 الفرص املتاحةنقاط الضعف نقاط القوة
املخاطر 

 والتهديدات

.التخطيييييع بعييييد  1

امليييييدل ملتطلبيييييات  

التعلم اْلُمْدَمج وفق 

رؤييييييييية اململكيييييييية 

 .(م2030)
. إجياد روح 2

املشاركة والتفاعلية 

بني الطالبات 

ومعلمة الرياضيات 

داخل الفصل 

 الدراسي.

. مشاركة وتفعيل 3

دور الطالبات يف 

العملية التعليمية 

 .ملادة الرياضيات

 فصول . توفري1

 جبان  افرتاضية

 التقليديةالفصول 

 .الرياضيات ملادة
 على . العمل2

 معلمات استخدام

 للربيد الرياضيات

 يف اإللكرتوني

 مع االتصال

 . توفري3 .الطالبات

 متكِّن اليت املتطلبات

 من الطالبات

 مع بنجاح التعامل

 جبميع اإلنرتنت

 فيها مبا خدماته،

 الربيد خدمة

 .اإللكرتوني

 الرتكيز خالل من 

 على يف البداية

 حاس  التالية النقاط

 متطلبات :األهمية

 متعلقة بشرية

 بالطالبة.
 بشرية متطلبات.1

 باملعلمة. متعلقة
 التقنية.  املتطلبات.2

 الرتكيز خالل من

التالية:  النقاط على

األنظمة نقص 

واحلوافز التعويضية 

من املتطلبات اليت 

حتفز وتشجع 

على املعلمات 

 .التعلم املدمج
مييييدل ضييييعف .1

اسييييييييييييييييتجابة 

مييييع  الطالبيييات 

 الييينمع اددييييد 

ميييييين الييييييتعلم  

اْلُمييييييييييييييييْدَمج 

 .معه نوتفاعله
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 توصيات الدراسة: 

نفجـار املعـريف، وتأثرياتـه احلاليـة واملسـتقبلية وخاصـة يف       وجود هذا التقدم العلمـي واال نظراا ل

 ةوصـي الباحنيـ  ت ، ونتائجهـا امليدانيـة  دبيـات الدراسـة  أامليادين الرتبوية والتعليمية، ويف ظل مـا جـاء يف   

 باآلتي:

جـل اسـتيعاب   أواسرتاتيجيات تنفيذها، من  املدرسيةمج واملناهج الدراسية إعادة النظر يف الربا .1

ــاهيم النيــورة اإللكرتونيــة والتكنولوجيــة،     ودجمهــا م( ، 2030ومتطلبــات رؤيــة اململكــة )  مف

الـتَّع لُّم   حيقـق متطلبـات   بأسـلوب ، البـات مـام الط أبطرائق تدريسية ذات جودة عاليـة، وعرضـها   

 .املتعلمات، ويليب حاجات املدمج

 .الرياضيات ملادة التقليدية الفصول جبانب افرتاضية فصول توفري .2

 .الطالبات مع االتصال يف اإللكرتوني للربيد الرياضيات معلمات استخدام على العمل .3

 فيهـا  مبا خدماته، جبميع اإلنرتنل مع بنجاح التعامل من الطالبات متكن اليت املتطلبات توفري .4

 .اإللكرتوني الربيد خدمة

كونــه جيمــع بــني ل تــدريس مــادة الرياضـيات م اْلُمـْدم ج وقابليتــه يف  هميــة الــتَّع لُّأالتأكيـد علــى   .5

 سلوب يف التدريس، وحيقق متطلبات املوقف التعليمي.أكنير من أ

ــْدم ج يف تــدريس    للمعلمــات عمــل وورش تدريبيــة دورات عقــد .5 ــا الــتَّع لُّم اْلُم وإْطالعهــنَّ علــى مزاي

 م(.2030ت وربطها مبتطلبات رؤية اململكة )الرياضيا
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 :املراجع

 املراجع العربية:

(. دور مشروع دمج التكنولوجيا يف التعليم يف تنمية أداء املدرسني من وجهـة  2011) جيدوري، بشار.

جملــة جامعــة   نظــرهم، دراســة ميدانيــة يف املــدارس النيانويــة الرمسيــة يف حمافظــة دمشــق،        

 (، دمشق.    24(، العدد)13، اجمللد )دمشق

 .(2030رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ) نــصُّ(. 2015(. )م2030رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية )

 مـــــن املصـــــدر:   نقلـــــه مت  ،2015أبريـــــل/ نيســـــان    25ثـــــنني،  اال، الريـــــاض: احليـــــاة  

http://www.alhayat.com 

 ،التطبيق ،القضايا ،املفهوم) اإللكرتوني لتعليما»  مالتعلي يف جديدة رؤية(. 2005) حسني. زيتون،

 الصولتية للرتبية. الدار  الرياض: السعودية، العربية اململكة «(التقويم

 أم جامعــة ،العلميــة الرســائل يف املقــرتح التصــور بنــاء أســاليب .(2013)جماهــد. حممــد الــدين، زيــن

 .السعودية العربية اململكة القرى،

 يف مقدمـة  ورقـة ، اإللكرتونـي  مللـتعلُّ  الطبيعـي  التطور التَّع لُّم اخلليط (.2005) .علي حسن سالمة،

 .بسوهاج الرتبية كلية الوادي، جنوب جامعة

 تالميـذ  لـدى  معلُّتال عمليات وتنمية التحصيل التَّع لُّم اْلُمْدم ج على أثر. (2007. )أمحد سعاد شاهني،

 .طنطا جامعة الرتبية، كلية .حنوه واجتاهاتهم االبتدائية املرحلة

 علـى حتصـيل   اجلغرافيـا  مـادة  تـدريس  الـتَّع لُّم اْلُمـْدم ج يف   اسـتخدام  أثـر  .(2008. )حممـد  الشـمري، 

 دكتوراه ، أطروحةحنوه واجتاهاتهم الباطن حفر حمافظة يف املتوسط النيالث الصف طالب

 .عّمان األردنية: اجلامعة غري منشورة،

املتعـدد   اإللكرتونـي  التعلـيم  ،العـالي  التعلـيم  يف احلدينيـة  ألمنـا  ا .(2008) قسـطندي.  شـوملي، 

 اجلامعات األعضـاء  يف اآلداب كليات لعمداء السادس املؤمتر ،املتمازج التعليم أو الوسائط

 .اجلنان األكادميي: جامعة واالعتماد التعليم جودة ضمان ندوة العربية، يف احتاد اجلامعات

ــي    ــل علــ ــة، مريفــ ــوض، وخفاجــ ــة عــ ــابر، فاطمــ ــي   .(2002) .صــ ــث العلمــ ــادئ البحــ ، أســــس ومبــ

 .اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية

 علـى  الفراغيـة  اهلندسـة  سيتـدر  يف وتريـ الكمب اسـتخدام  ةيـ فاعل (. 2005حممـود. )  العبادلـة، 

http://www.alhayat.com/
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 رسـالة  ،العلمـي  النيـانوي  النيـاني  للصـف  املكـاني  والتصـور  اهلندسـي  ريوالـتفك  ليالتحصـ 

 دكتوراه، غري منشورة، برنامج الدراسات العليا، جامعة عني مشس.

والـتع لُّم   ع لُّم اإللكرتونـي ت الـ  مـن  كـل  اسـتخدام  أثـر . (2007. )السيد حسن، والسيد، العاطي، عبد

 املهنيـة  الـدبلوم  طـالب  لـدى  التعليميـة  الويـب  مواقـع  وإنتـاج  تصـميم  مهـارات  تنميـة  اْلُمـْدم ج يف 

 العربيـة  للجمعيـة  النيالـث  العلمـي  ، املـؤمتر الـتَّع لُّم اإللكرتونـي   تكنولوجيـا  حنـو  واجتاهـاتهم 

 .اإللكرتوني للنشر ناشري دار القاهرة: ديسمرب، جامعة 5-5للتكنولوجيا، يف الفرتة 

 يف لوجـه  والـتَّع لُّم وجهاـا   ي لكرتونـ الـتَّع لُّم اإل  بـني   جالـدم  أسلوب استخدام. (2005. )حممد العجب،

 املـؤمتر . العربـي  اخللـيج  جبامعـة  الطبيـة  قبـل  املرحلـة  لطـالب   باحلاسـو  مهـارات  س تـدري 

 . اإللكرتوني التعليم مركز البحرين، - أبريل 19 جامعةة: املنام. اإللكرتوني للتعلم ي الدول

 ریالتفـك  میتعـل  يف معاصـرة  ةیتربـو  رؤى – حـدود  بـال ري تفكـ  (.2005) عرفـة، صـالح الـدين.    

 الكتب: القاهرة. عامل ،وتعلُّمه

، دار الرايــة للنشــر  التجديــد الرتبــوي والتعلــيم اإللكرتونــي   (: 2011) .العنــزي، فاطمــة بنــل قاســم   

 عمان. :والتوزيع

أثر استخدام منط التَّع لُّم اْلُمْدم ج على حتصيل الدارسني  :(2010) عوض، حسين، وأبو بكر، إياد.

 ، برنامج التنمية االجتماعية األسرية: جامعة القدس املفتوحة.القدس املفتوحةيف جامعة 

 النيـامن  الصـف  طلبـة  حتصـيل  يف املتمـازج  التعلـيم  طريقـة  اسـتخدام  أثـر (. 2005. )فـوزي  العـوض، 

 رسـالة . الرياضـيات  حنـو  اجتاهـاتهم  ويف املعـادالت  وحـل  االقرتانـات  وحـدتي  يف األساسـي 

 .األردنية اجلامعة عمان، منشورة، غري ماجستري

ــي، عبداإل ــهالفقـ ــراهيم.إ لـ ــي   . (2011) بـ ــميم التعليمـ ــْدم ج التصـ ــتَّع لُّم اْلُمـ ــددة   –الـ ــائط املتعـ  –الوسـ

 عمان. :، دار النيقافة للنشر والتوزيعالتفكري االبتكاري

ــد،  تركــي.  يف املرحلــة واقــع اســتخدام الــتَّع لُّم اْلُمــْدم ج يف تــدريس العلــوم الطبيعيــة      (. 2015) الفهي

، رسالة ماجستري غري منشـورة،  النيانوية من وجهة نظر مشريف ومعلمي العلوم مبنطقة القصيم

 جامعة القصيم: اململكة العربية السعودية.

 هلندسـة  ت كـور  ج برنـام  علـى  القـائم  ج املتمـاز  موالتعلـي  التعلـيم  أثـر  (.2005. )عبده فيلما املعايطة،
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 دائرة :عمان ، 1  . األردنية اجلامعات طلبة لدى اللغوي االتصال مهارات ة تنمي يف التفكري

 .الوطنية املكتبة

ىل إالــتَّع لُّم اإللكرتونــي كوســيلة لتطــوير التعلــيم، حبــث مقــدم       (. 2005) اهلــادي، حممــد حممــد.  

)التعلــيم اإللكرتونــي  املــؤمتر العلمــي النيــاني عشــر لــنظم املعلومــات وتكنولوجيــا احلاســبات  

 القاهرة. :صرية لنظم املعلومات وتكنولوجيا احلاسباتاجلمعية امل، املعرفة(وعصر 

، نقـــل مـــن املصـــدر عـــن اإلنرتنـــل:     برنـــامج التعـــامالت اإللكرتونيـــة احلكوميـــة    (.2014) ر.ســـُي

www.yesser.gov.sa. 
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 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

السعودية حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية (. 0202. )خبيته، آل كليب

. جملة العلوم باملرحلة املتوسطة يف ضوء عادات العقل وفًقا لتصنيف )كوستا وكاليك(

 .184  111 (،1) 5الرتبوية، 

املرحلة ب اململكة العربية السعودية مقررات اللغة العربية يف حتليل حمتوى أنشطة

  (كوستا وكاليك)عادات العقل وفًقا لتصنيف يف ضوء املتوسطة 

(1)هادي صاحل آل كليبخبيته 

 ستخلص:امل

هدفل الدراسة احلالية إىل حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية 

، واملتكون من كوستا وكاليكالسعودية باملرحلة املتوسطة يف ضوء عادات العقل وفًقا لتصنيف 

)لغيت اخلالدة( والبالغ عددها ( عادة عقلية، وقد تكوَّن جمتمع البحث من كافة مقررات 15)

( كتب للنشا ، ولتحقيق هدف 5( كتب للطالب و)5( كتاباا للفصلني األول والنياني، )12)

( عادة عقلية، ويندرج حتل كل عادة 15الدراسة ُاستخدمل بطاقة حتليل حمتوى حيث تضمنل )

عينة الدراسة، فقد  عقلية عدد من املؤشرات، وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها، ُطبقل على

متنيلل عينة الدراسة من جمتمع الدراسة ككل، ولتحليل نتائج حمتويات البطاقة ُاستخدم عدد 

من األساليب اإلحصائية منها: التكرارات والنسب املئوية، وقد توصلل الدراسة لعدد من النتائج، 

ة( ما بني ضعيفة أهمها: وجود عادات العقل بنسب متفاوتة يف أنشطة مقررات )لغيت اخلالد

ومتوسطة، ماعدا عادة إجياد الدعابة اليت أهملل يف أنشطة املقررات، ويف ضوء نتائج البحث 

أوصل الباحنية بعدد من التوصيات واملقرتحات اليت ُيؤمل أن ينتفع بها يف جمال التعليم، ومن أهمها: 

توسطة، وإجراء دراسة تتناول إدخال عادات العقل بشكل مقصود مبقررات اللغة العربية باملرحلة امل

 درجة توافر عادات العقل يف مقررات اللغة العربية باملرحلتني االبتدائية والنيانوية.

 املعصرة التقنية املعرفة، التكنولوجيا، العربية، اللغة :املفتاحية الكلمات        
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 املقدمة:  

يتميز بالسرعة الفائقة يف زيادة يشهد العامل ثورة معلوماتية، وتطوراا للعلم والتكنولوجيا، 

املعلومات وتشابكها، مما يرتب على ذلك عدم إمكانية أو استحالة استيعاب املناهج هلذا الكم 

اهلائل من املعلومات؛ لذلك اختذت الدول منعطفا جديداا يف بناء منهاجها، يرتكز على تنمية 

 بها.مهارات التفكري العليا، مهارات التعلم مدى احلياة لدى طال

فالتنامي املضطرد يف املعرفة واملعلومات والتقدم العلمي والتكنولوجي الذي ساعد يف بروز 

املعرفة بشكل جليٍّ، أدى إىل إحداث نقلة نوعية يف مسات احلياة يف العصر احلالي حبيث أصبحل 

ماش، املعرفة احملرك الفاعل لمينتاجية ودفع عمليات التقدم والتطور يف مجيع اجملاالت )اخل

(، فأصبحل مسة القرن احلادي والعشرون هي التعليم املبين على املعرفة، وهذا يعين أنَّ 2013

جمتمعات الغد ستكون قائمة على املعرفة وهيمنتها يف مجيع اجملاالت )الصمادي واملهندي، 

2010  .) 

رتبوي يف الفكر ال )عادات العقل( ونتيجة لتلك النيورات املعرفية والعلمية برز مصطلح

مية، وقد ركز يإىل الرتكيز على حتقيق عدد من النواتج التعل احلديث والذي يدعو يف مضامينه

 هذا االجتاه على ضرورة تنمية عدد من االسرتاتيجيات التفكريية أصبحل فيما بعد تعرف أصحاب

 م(.2002ة )احلارثي، نظرية العادات العقليب

تسمح  (عادات العقل) أنَّ Kalick,&  (Costa  (2000كوستا وكاليك كل من حيث يرى

للطالب مبرونة البحث عن اإلجابة عندما ال يتمكن من معرفتها، خالًفا ملا تنادي به النظم 

التقليدية اليت تركز على املعرفة وسرد املعلومات فقط، لذا فقد بدأ اهتمام االجتاه املعريف 

هارات التفكري من خالل إعداد الربامج تشجع على ممارسة م بالبحث عن اسرتاتيجيات تعليمية

هذه الربامج من املؤمل أن تؤدي إىل  الرتبوية اليت تستند إىل إطار نظري جترييب قوي؛ إذ أنَّ

إىل العمليات  اًلصووا بالعمليات الذهنية البسيطة وتشكيل جمموعة من العمليات الذهنية بدءا

عادة عقلية  وإكسابهتطوير نتاجه الفكري ن الفرد من واملعقدة، مما ميكِّ الذهنية الراقية

 .يستخدمها يف شتى مناحي حياته العملية واألكادميية

وترتكز )عادات العقل( وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك على سلَّ عشرة عادًة عقليًة تضمن 

االستفادة من إمكانيات العقل البشري، ويف ظل اجتاه النظم الرتبوية اليوم إىل تعليم ميتد مدى 
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حلياة، واالهتمام مبخرجات التعليم، وحتقيق كفاءة املناهج الرتبوية، حيث ُيعدُّ التعليم هو القلب ا

للنظام التعليمي أينما وجد، فهو يكوِّن عقول املتعلمني ويوجه اهتماماتهم، فإذا استطاع أن الناب  

على أداء الدور املنا  به  اًليكون املنتج األول للمعرفة فإنَّ ذلك ُيعدُّ مؤشراا لتحسني التعليم ودلي

 (.2012 )الزهراني وإبراهيم،

ويف هذا الصدد أدركل الدول أنَّ تطوير مناهج التعليم مبا يتناسب مع متطلبات العصر 

أصبح ضرورة حتمية ال جمال للحياد عنها، فقد قامل اململكة العربية السعودية بتطوير مناهجها 

واملتتِبع ملنهج اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية بشكل يتفق مع متغريات العصر احلالي، 

يالحظ أنه تعرض للكنيري من التطوير والتحديث؛ فقد دجمل وزارة التعليم مهارات اللغة العربية يف 

يف  «لغيت اخلالدة»يف املرحلة االبتدائية، وحتل مسمى  «لغيت اجلميلة»كتاب واحد حتل مسمى 

 ك يأتي من منطلق حرص اململكة على تطوير التعليم لديها.، كل ذلاملرحلة املتوسطة

 املشروع الشاملوتتبنى اململكة مشروعات تنموية طموحة للرقي مبستوى التعليم، ومنها 

يف املناهج  وشامٍل نوعيٍّ إىل إحداث نقلة نوعية يف التعليم من خالل إجراء تطويٍر والذي يهدف

وترية السريعة للتطورات احمللية والعاملية، كما يهدف ليستطيع بكل كفاية واقتدار مواكبة ال

 أيضاا إىل توفري وسيلة فعالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم على حنو تكاملي عن طريق اآلتي

 :م(2015)وزارة الرتبية والتعليم، 

 ،تضمني املناهج القيم اإلسالمية واملعارف واملهارات واالجتاهات اإلجيابية الالزمة للتعلم .1

واحملافظة  ،واملشاركة الفاعلة يف حتقيق برامج التنمية ،والعمل املنتج ،لمواطنة الصاحلةول

 .على األمن والسالمة والبيئة والصحة وحقوق اإلنسان

املناهج التوجهات اإلجيابية احلدينية يف بناء املناهج منيل مهارات التفكري ومهارات حل  تضمني .2

 .والتعلم التعاوني والتواصل اجليد مع مصادر املعرفةاملشكالت ومهارات التعلم الذاتي 

رفع مستوى التعليم األساسي االبتدائي واملتوسط وتوجيهه حنو إكساب الفرد الكفايات  .3

 .الالزمة له يف حياته االجتماعية والدراسية والعلمية

فعلية تنمية املهارات األدائية من خالل الرتكيز على التعلم من خالل العمل واملمارسة ال .4

 .لألنشطة

 .مع التطورات التقنية املعاصرة وخباصة التفجر املعريف والنيورة املعلوماتية إجياد تفاعل واٍع .5
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 .قيق التكامل بني املواد الدراسية عرب املراحل املختلفةحت .5

إتاحة الفرصة للطالب الختيار األنشطة املناسبة لقدراتهم وميوهلم وحاجاتهم يف حدود  .8

 .اإلمكان

املعلومات والتعلم باحلياة العملية والتقنية املعاصرة من خالل الرتكيز على األمنيلة ربط  .7

 .العملية املستمدة من احلياة الواقعية

 أنَّ( مارزانو)كده أ ماويف ضوء ، باملرحلة املتوسطة أهمية مناهج اللغة العربيةمن وانطالًقا 

،   النظر عن مستوانا يف املهارة أو القدرةالعادات العقلية الضعيفة تؤدي عادة إىل تعلم ضعيف بغ

إهمال استخدام عادات العقل يسبب الكنيري من القصور يف نتائج العملية التعليمية؛ كما أنَّ 

فالعادات العقلية ليسل امتالك املعلومات بل هي معرفة كيفية العمل عليها واستخدامها أيضاا، 

 إنتاج املعرفة، وليس استذكارها أو إعادة فهي منط من السلوكيات الذكية يقود املتعلم إىل

 (.2005)قطامي وعمور،  إنتاجها على منط سابق

أنَّ تعليم الطلبة  (Kellick, 2006, p.7& Costa )ولذلك يقول كل من كوستا وكاليك 

ليكونوا مبدعني ومفكرين ُيعدُّ مشروعاا ومغامرة يف نفس الوقل، ميكن النظر إليه على أنه 

اإلنسانية والفكر اإلنساني الطموح، ولذلك ُتعد املناهج الدراسية مبا تتضمن عليه  إجناز لطبيعة

من موضوعات وأنشطة السبيل الوحيد لتحقيق هذه الغاية اإلنسانية، وُتعد مناهج ومقررات اللغة 

العربية باملرحلة املتوسطة يف غاية من األهمية؛ نظراا الرتباطها مبرحلة عمرية متميزة من حيث 

 ائصها الفكرية. خص

واستناداا للدور البارز الذي متنيله األنشطة يف الرقي باملستوى الفكري للطالب باعتبارها 

تطبيق ملا تعلمه الطالب يف الصف الدراسي؛ وملا حتدثه من إثراء فكري وحتفيز لعمليات التفكري 

التفكري فإنَّ هذه العليا، ومن منطلق اإلميان بأهمية عادات العقل ودورها يف تنمية مهارات 

الدراسة تأتي للكشف عن حتليل أنشطة مقررات اللغة العربية باململكة العربية السعودية يف ضوء 

 . كوستا وكاليكعادات العقل وفًقا لتصنيف 

 مشكلة البحث:

انفردت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية بعدة خصائص متميزة منبنيقة من 
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وعقيدًة، ونظام حياة، ومن أهم تلك اخلصائص اهتمامها اهتماماا خاصتا باللغة اإلسالم منهجاا، 

العربية؛ لكونها لغة القرآن الكريم، ووعاء حفظ املوروثات اإلسالمية العربية، كما تعد إحدى 

الوسائل املهمة لتحقيق املدرسة وظائفها املتعددة؛ ألنها أهم وسائل االتصال والتفاهم بني املتعلم 

بيئة، واألساس الذي ُيستند إليه يف الرتبية من النواحي مجيعها، كما أنها مرتكز كل نشا  وال

 يؤدَّى يف املدرسة سواءا أكان ذلك استماعاا وحتدثاا، أم قراءة وكتابة )وزارة الرتبية والتعليم،

اللغة (. ويف ضوء هذه األهمية القصوى ملنهج ومقررات اللغة العربية فقد مرت مناهج 8ص، 1428

العربية باململكة العربية السعودية مبراحل تطور عديدة، لعل أهمها دمج مجيع مقررات اللغة 

العربية يف كتاب واحد يطلق عليه )مقرر لغيت اجلميلة( للمرحلة االبتدائية، و)مقرر لغيت اخلالدة( 

العصر للمرحلة املتوسطة، وقد ُروعي يف مناهج الدمج معايري خمتلفة تتفق مع متطلبات 

ومستحدثات املعرفة، على اجلانب اآلخر ُتعترب عادات العقل اجتاها حدينياا برز يف أواخر القرن 

( عادة عقلية،  حيث حرصل العديد من 15العشرين تبنَّاه كل من كوستا وكاليك ويتمنيل يف )

حتليل الدول على تطوير مناهجها يف ضوءه، وبناءا على ذلك فإنَّ هذه الدراسة تأتي للكشف عن 

حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية يف ضوء 

 اسرتاتيجيات عادات العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك، حيث ُتعد اسرتاتيجيات عادات العقل

من ضمن االجتاهات احلدينية يف التعليم، والدول بطبيعة احلال حترص على تطوير مناهجها 

بشكل يتالءم مع مستحدثات العصر، وتطورات العلم واملعرفة والتكنولوجيا، ومن منطلق اإلميان 

مقررات اللغة العربية يف إحداث النمو الفكري لدى الطلبة  بأهمية األنشطة الدراسية اليت تتضمنها

 تتجلى أهمية هذه الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

 أسئلة البحث:

 السؤال الرئيس للبحث يف التالي:يتمنيل 

ما مدى تضمني حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة 

 املتوسطة لعادات العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك؟

 يتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ة( للصف األول املتوسط لعادات العقل ما مدى تضمُّن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالد .1

 وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك؟
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ما مدى تضمُّن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( للصف النياني املتوسط لعادات العقل  .2

 وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك؟

ما مدى تضمُّن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( للصف النيالث املتوسط لعادات العقل  .3

 لتصنيف كوستا وكاليك؟ وفًقا

 أهداف البحث:

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

معرفة مدى تضمُّن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( للصف األول املتوسط لعادات  .1

 العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك.

املتوسط لعادات معرفة مدى تضمُّن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( للصف النياني  .2

 العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك.

معرفة مدى تضمُّن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( للصف النيالث املتوسط لعادات  .3

 العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك.

 أهمية البحث: 

أنَّ الدراسات السابقة مل نظراا ملا تقدم ذكره يف املقدمة، ومشكلة البحث، وحبكم 

هلذا املوضوع جاءت أهمية إجراء هذا البحث اليت تسد هذه النيغرة بإذن اهلل تعاىل يف جمال  تتطرق 

 أن يكتسب حبنيها أهمية علمية لألسباب اآلتية:  املشكلة احملدد حبنيها، والذي تأمل الباحنية

 مواكبة هذا البحث للمستجدات العلمية والرتبوية. .1

أنشطة مقررات اللغة العربية باملرحلة تقدميه تصوراا واضحاا عن مدى تضمن حمتوى  .2

 املتوسطة لعادات العقل.

مساعدته ملعلمي ومشريف اللغة العربية يف الكشف عن مدى تضمن عادات العقل يف مقررات  .3

 اللغة العربية.

قد يسد هذا البحث ثغرة عدم وجود دراسات تناولل هذا املوضوع اهلام، كما قد تفيد  .4

 خمططي املناهج يف تطويرها.

 الذي تناول هذا املوضوع. على حد علم الباحنيةعدُّ البحث األول ُي .5
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معلمي اللغة العربية مع  تواجه إلجياد حلول للصعوبات اليت البحث نتائج اإلفادة من إمكانية .5

 الطالب بشكل يسهم يف تطوير تفكريهم. 

ادات العقل فتح اجملال أمام حبوث أخرى مشابهة يف تقويم مقررات اللغة العربية يف ضوء ع .8

 مبقرر )لغيت اجلميلة( يف املرحلة االبتدائية. 

 حدود البحث:

 :احلدود املوضوعية

مجيع املوضوعات يف حمتوى كتب )لغيت اخلالدة( املقررة على طالب وطالبات الصفوف:  .أ

األول، والنياني، والنيالث املتوسط )الفصل األول والنياني(، وكتب الطالب والنشا  اليت تدرس 

 ( كتاباا.12(، والبالغ عددها )ـه1439 1437) الدراسيللعام 

 ( عادة عقلية وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك.15أما عادات العقل فتشمل )  .ب

 .ـه1439 1437الفصل الدراسي النياني للعام الدراسي  احلدود الزمانية:

 مصطلحات البحث:

 أنشطة: .1

حجرة الدراسة لتخدم مباشرة  ( بأنها: ما تتم داخل10م، ص2011يعرِّفها مرسي )

موضوعات دراسية حمددة، وتسعى لتحقيق أهدافها، وحتكمها مطالب معينة، منيل احلصول على 

 معلومات، أو كسب مهارات أو اجتاهات، أو تكوين عادات، أو التخلص منها، أو تنمية قدرات.

ة العربية يف املرحلة تعرف إجرائيتا بالتمارين، وأسئلة التقويم اليت تضمنتها مقررات اللغ 

 املتوسطة، وتأتي على هيئة أسئلة أو أنشطة خلف كل درس تعليمي. 

 مقررات اللغة العربية: . 2

وُتعرَّف إجرائيتا بأنها: املقررات اليت يدرسها الطلبة يف املرحلة املتوسطة باململكة العربية 

 بة.السعودية وتتضمن مهارات االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتا

 :(Habitالعادة ). 3

 (.55، ص2012 ،ن)فرغلي وعنيما «إمكانية الفرد من القيام بسلوك معني أو تكراره»
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 تعرِّف الباحنية العادة إجرائيتا بأنها: منط غري واٍع من السلوك يتميز بالتكرار واالستمرارية.

 :(Mind) العقل .4

 .«طوائف من املعارف الالماديةقوة يف اإلنسان تدرك »( أنه: 7، صم2012 يعرفه )كرم،

وتعرف الباحنية العقل إجرائيتا بأنه: ذلك العضو املسؤول عن عمليات التفكري والفهم، 

 وإجراء خمتلف العمليات الذهنية مما يساعد الفرد على الفهم والتأقلم واالتصال بالعامل من حوله.

 (: (Habits of Mindعادات العقل .5

( بأنها: نزعة الفرد إىل التصرف بطريقة ذكية عند مواجهة 229، صم2012يعرفها طراد )

على هيئة  نغري متوفر يف أبنيته املعرفية إذ قد تكو لمشكلة ما، عندما تكون اإلجابة أو احل

 موقف حمري، أو لغز، أو موقف غام . 

 وتعرف عادات العقل إجرائيتا على أنها: أمنا  من السلوكيات أو القدرات الذهنية، اليت

لديه من تلك القدرات  رتقود الفرد إىل التصرف يف املواقف اليت يتعرض هلا بناء على ما يتوف

 والسلوكيات، واليت تساعده على النمو يف كافة املهارات والقدرات.

 عادات العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك:     .5

معريف علمي منتج،  تعرف إجرائيتا يف هذا البحث بأنها: اسرتاتيجيات ترتكز على بناء

حبيث ميكن للطالب من خالهلا اكتساب جمموعة من القدرات الذهنية الذكية وغري العادية، 

( عادة عقلية تتوزع على جانيب الدماغ األمين 15وتتمنيل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك يف )

 واأليسر على النحو التالي:
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 :تتناول الباحنية اإلطار النظري من حمورين رئيسني، وهما      

 / األنشطة التعليمية )التمارين الصفية(:1

 تعريف األنشطة التعليمية:

ويقصد باألنشطة التعليمية: املمارسات التعليمية اليت يؤديها املتعلم داخل أو خارج البيئة التعليمية     

كجزء من عملية التعليم والتعلم املقصودة بإشراف املعلم؛ بقصد بناء اخلربات واكتساب املهارات 

 (.17م، ص 2005الالزمة )الفراجي وأبوسل، 

 أهمية األنشطة التعليمية:

يلي  ا يف العملية التعلمية، لعل أبرزها مامهمت اًلعماألنشطة التعليمية تؤدي  مما ال شك فيه أنَّ    

 م(:2013)أمني،  كما أورد ذلك
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تسهم يف و تؤدي إىل رسوخ املعلومات يف الذاكرة، اهلدف األول من التمارين أو األنشطة: .1

 استحضارها عند احلاجة إليها.

 تطوير القدرات واملهارات لدى الطالب، حتى تصبح تلقائية، :التمارين هو اهلدف النياني من .2

وال حيتاج إىل الرتكيز الشديد للقيام بها، منيل رسم اخلرائط، أو البحث يف املعاجم 

 والقواميس.

 .تنمية القدرات املعقدة :اهلدف النيالث هو .3

 عادات العقل: .2

العقد األخري من القرن العشرين ومطلع القرن الدعوات الرتبوية احلدينية يف نهاية  اجتهل

احلادي والعشرين حنو االجتاه لفكر جديد يف الرتبية والتعليم يقوم على نتاجات الدراسات 

فقد بدأ الباحنيون املعرفيون  (،Habits Of Mind) يف الدماغ والتفكري، فظهر ما يسمى والبحوث

على مهارات التفكري، والتحول يف عمليات التفكري باالهتمام باسرتاتيجيات تربوية تهتم بالتدريب 

ا إىل عادات ذهنية ميارسها الفرد يف حياته، وحل مشكالته، هذه العادات أصبحل منطلًق

 م(.2003)كوستا وكاليك،  السرتاتيجيات تدريسية ذكية، ُتنتج طالباا ذكيتا

 مفهوم عادات العقل: 

( تدريب الطلبة على عادات العقل باحلبل Horseman) نهور يسماه املربي األمريكي شبَّ

خيوطه ويف النهاية ال تستطيع قطعه، وهكذا عادات العقل فهي عملية تطويرية تدريبية  ُتنسجالذي 

ُتكتسب بالتمرين واملمارسة لتؤدي يف النهاية إىل إنتاج معريف متني، وهذا التشبيه دليٌل للمربني 

بل تأتي من خالل التدريب والتعلم )قطامي  ؛طرية يف اإلنسانهذه العادات ليسل ف واملعلمني على أنَّ

 (.2005وعمور، 

 تصنيف عادات العقل وفًقا لكوستا وكاليك:

 ( عادة عقلية على النحو التالي:15م( عادات العقل إىل )2002صنف كوستا وكاليك )

القدرة على حتليل املشكلة وتطوير نظام أو هيكل أو  وتعين (Persistance): املنيابرة .1

سرتاتيجية حللها، وامتالك ذخرية من االسرتاتيجيات البديلة حلل املشكالت واستخدامها، ا

نجح يف حل تإذا مل  االسرتاتيجيةاملتبعة والرتاجع عن تلك  االسرتاتيجيةومجع األدلة على جناح 

 .املشكلة



 
 

 
 
 143 

 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

وتعين التأني والتفكري قبل اإلقدام على حل  (Managing Impulsivity): التحكم بالتهور .2

 ،وتأسيس رؤية خلطة عمل أو هدف أو اجتاه قبل البدء ،املشكلة اليت يتعرض هلا األفراد

 اإلرشادات.والكفاح لتوضيح وفهم 

وتعين  (Listening with Understanding and Empathy): اإلصغاء بتفهم وتعاطف .3

ري املتنوعة لآلخرين بشفافية، واالهتمام بصورة مهذبة بالشخص اآلخر القدرة على رؤية املناظ

من خالل إظهار الفهم والتعاطف مع الفكرة أو الشعور بإعادة صياغة هذه الفكرة بدقة أو 

 .إضافة معان أخرى إليها أو توضيحها

تلقي امتالك الطاقة لتغيري اآلراء عند  ويعين (Thinking Flexibility): التفكري مبرونة .4

 .بيانات إضافية، واالنشغال يف خمرجات وأنشطة متعددة يف آن واحد

يعين إدراك  (Thinking about Thinking): )التفكري فوق معريف التفكري يف التفكري .5

جل أسرتاتيجية من ا، والقدرة على ختطيط البيئة الفرد ألفعاله ولتأثريها على اآلخرين وعلى

 .إنتاج املعلومات الالزمة من خالل استخدام خطوات واسرتاتيجيات املشكلة أثناء عملية حلها

وتعين أخذ وقل  (Striving for Accuracy and Precision): الكفاح من أجل الدقة .5

واعد اليت ينبغي االلتزام بها، ومراجعة النماذج اليت األمور، ومراجعة الق يف تفحص كاٍف

املنتجات النهائية توائم تلك املعايري مواءمة تامة، وإيصال العمل  تباعها للتأكد من أنَّايتعني 

 .إىل درجة الكمال عن طريق العمل املتواصل

وهي القدرة على  (Questioning and Posing Problem): التساؤل وطرح املشكالت .8

 .العنيور على املشكالت وحلها وطرح األسئلة

 Applying Past Knowledge to New):) تطبيق املعارف السابقة على أوضاع جديدة .7

(Situation)   تعين التعلم من التجارب عن طريق اللجوء إىل املاضي الستخالص التجارب عند

مرت يف املاضي أو ا بتجارب مواجهة مشكلة جديدة حمرية، ومقارنة ما يتم عمله حاليت

 ف.باإلشارة إىل تلك التجارب، واسرتجاع خمزون املعار

 Think and Comminuting with Clarity and):) التفكري والتواصل بوضوح ودقة .9

Precision)  أكان ذلك  ويعين الكفاح من أجل توصيل ما يريد األفراد قوله بدقة سواءا

 .دقيقة وتعبريات حمددة لغة ا، واستعمالكتابيتا أم شفويت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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وتعين   (Gathering Data Through all Senses): مجع البيانات باستخدام مجيع احلواس. 10

ملسية، ومشية، ومن خالل مسارب حسية: ذوقية،  الدماغ إدخال مجيع املعلومات إىل

بصرية، واشتقاق معظم التعلم اللغوي والنيقايف واملادي من البيئة من ومسعية، وحركية، و

 .خالل مالحظة األشياء واستيعابها عن طريق احلواس

ويعين   (Creating, Imagary and Innovating):االبتكار التصور  باجلديد  اإلتيان . 11

 .تصور حلول للمشكالت بطريقة خمتلفة وتفحص اإلمكانات البديلة من عدة زوايا

تعين السعي حلل  (Responding with Wonder and Awe): االستجابة بدهشة ورهبة . 12

ند التمكن من واالبتهاج ع املشكالت اليت تعرتض األفراد وتقديم تلك احللول لآلخرين،

ومواصلة التعلم  ،تحدي وإجياد احللولالحتديد مشكالت وحلها، واالستمتاع يف مواجهة 

 مدى احلياة. 

وتعين وجود دافع قوي  (Taking Responsible Risks): مسؤولة اإلقدام على خماطر . 13

 .تصعب السيطرة عليه يدعو إىل االنطالق إىل ما وراء احلدود املستقرة

وتعين القدرة على إدراك األوضاع يف موقع مناسب  (Finding Humor): الدعابة دإجيا . 14

ووضع قيمة أكرب لتملك روح  ،لالهتمام، وامليل إىل إنشاء الدعابة بصورة أكرب وأصيل منيري

وإىل التالعب احملبب عند تبادل الدعابة  ،الدعابة وإىل استحسان وتفهم دعابات اآلخرين

 .اللفظية

التواصل بشكل كبري مع يعين و (Thinking Interdependently): التفكري التبادلي . 15

اآلخرين واحلساسية جتاه احتياجاتهم، والقدرة على تربير األفكار واختبار مدى صالحية 

عن  والتخلي ،اسرتاتيجيات احللول عند اآلخرين، واإلصغاء والسعي وراء الرأي اجلماعي

فكرة شخص آخر، والتعاطف والعطف والقيادة اجلماعية  فكرة ما من أجل العمل على

 .واإلينيار

وتعين النيقة املقرونة حبب  (Learning Continuously): االستعداد الدائم للتعلم املستمر . 15

، والكفاح الدائم فرص التعلم االستطالع الذي يسمح بالبحث املتواصل عن أحدث وأفضل

 .والتعديلمن أجل التحسني والنمو والتعلم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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 العالقة بني األنشطة التعليمية وعادات العقل:

مما ال شك فيه أنَّ هناك عالقة وثيقة بني األنشطة والتمارين اليت تتضمن عليها مقررات 

اللغة العربية وعادات العقل، حيث تتضح هذه العالقة من خالل تفعيل هذه األنشطة لعادات العقل 

 متارين تتم يف صورة مجاعية أو حتى فردية. املختلفة سواءا عرب وجود أنشطة أو

 الدراسات السابقة:

 دراسات تناولل األنشطة التعليمية: .1

م(: معرفة معوقات تطبيق األنشطة 2018استهدفل دراسة كل من )العنزي والشمري، 

لتطبيقها، التعليمية يف مقرر )لغيت اجلميلة( من وجهة نظر املعلمني يف مدينة الرياض وتصور مقرتح 

حيث اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي، وُأعدَّت استبانة حددت أبعادها حسب حماور 

( معلماا يف الرياض، وأشارت الدراسة إىل أنَّ هناك 150الدراسة، إذ بلغ أفراد عينة الدراسة )

ها: وجود كتابي العديد من املعوقات اليت حتول دون تطبيق األنشطة التعليمية املصاحبة للمقرر ومن

 الطالب والنشا ، كنيافة حمتوى املقرر، ضعف مراعاة األنشطة للفروق الفردية.

معرفة درجة ممارسة معلمي مادة الرتبية املهنية  ىلإم( 8201)اجملاوب،  وهدفل دراسة

التعليمية يف دولة الكويل، ولتحقيق أهداف الدراسة  (الفروانية)لألنشطة التعليمية يف منطقة 

( فقرة، 42للدراسة مكونة من ) ءدم املنهج الوصفي، وقام الباحث بإعداد استبانة أداُاستخ

درجة ممارسة معلمي  وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ ،( معلماا ومعلمة125وتكونل عينة الدراسة من )

درجة التعليمية يف دولة الكويل جاء ب (الفروانية)مادة الرتبية املهنية لألنشطة التعليمية يف منطقة 

كبرية، كما بينل النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة معلمي مادة الرتبية 

عزى ألثر اجلنس، التعليمية يف دولة الكويل ُت (الفروانية)املهنية لألنشطة التعليمية يف منطقة 

العلمي، ولصاحل اإلناث، كما دلل النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة وقد ولصاحل الدراسات العليا، 

التعليمية يف دولة  (الفروانية)ممارسة معلمي مادة الرتبية املهنية لألنشطة التعليمية يف منطقة 

بعدة توصيات،  وصى الباحثأليه الدراسة، فقد إعلى ما توصلل  عزى ألثر اخلربة. وبناءاُت الكويل

منها تشجيع معلمي الرتبية املهنية على استخدام كل ما يتوفر يف مدارسهم من معطيات 

 .تكنولوجيا املعلومات
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 دراسات تناولل عادات العقل: .2

طورة إىل حتليل عادات العقل يف حمتوى مناهج العلوم املم( 2015دراسة )يتمي،  لهدف

، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف الرئيسيا، به إلـمام الطالباتللمرحلة املتوسطة والتعرف على مـدى 

قائمة بعادات العقل الالزم توفرها يف مناهج العلوم  تحيث ُأعدَّ، التحليلي ُاختري املنهج الوصفيو

بطاقة  توبعد التحقق من صدق القائمة ُأعدَّ ،( عادة عقلية22للمرحلة املتوسطة وتضمنل القائمة )

وتكونل عينة البحث  ،مقياس عادات العقل ُأِعدَّو ،لعلوم للمرحلة املتوسطةحتليل حمتوى مناهج ا

 .كتب ةوالبالغ عددها ست، والنياني األولمن مجيع مناهج العلوم للمرحلة املتوسطة جبزأيها 

 طالب لدى الشائعة العقل عادات على التعرف استهدفل دراسة( 2010) الشامي أجرى كما

 كليات مثان طالب من البحث جمتمع نوتكوَّ، السعودية العربية باململكة فيصل امللك جامعة

 السنة من طالب( 100) على موزعةب، طال( 500) من البحث عينة وتكونل ،فيصل امللك جبامعة

 األوىل السنة طالب بني مقارنة دراسةقد أجرى الباحث و، النهائية السنة من طالب (100، و)األوىل

 الدراسة إليها توصلل اليت النتائج أهم ومن، العقل عادات مقياس أداة باستخدام النهائية والسنة

 - املنيابرة( عادة يف النهائية السنة وطالب األوىل الدراسية السنة طالب بني إحصائيتا دال ة فروق وجود

 السنة طالب بني إحصائيتا دال ة فروق توجد وال ،النهائية السنة طالب لصاحل ي(التبادل التفكري

 .األخرى العقل عادات يف النهائية السنة وطالب األوىل الدراسية

 األساسية املرحلة طلبة اكتساب مستوى استقصاء إىل (2010) حميسن دراسة وهدفل

 عينة وتكونل دراسي،ال والتحصيل واجلنس التعليمي الصف مبتغريات وعالقته العقل لعادات

 الطالب من ،األساسي (والتاسع والسابع اخلامس) الصف يف وطالبة طالباا( 1599) من الدراسة

 نتائج وأظهرت ،التحليلي الوصفي املنهج وُاستخدم ،الدولية الغوث وكالة مدارس يف املنتظمني

 ولصاحل العقل عادات اكتساب يف التحصيل ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة

 . اإلناث لصاحل وكانل، اجلنس ومتغري ،العالي التحصيل ذوي الطلبة

 لدى العقلية العادات تنمية يف القراءة منهج دور تقويم( 2009واستهدفل دراسة الربعي )

 مقررات تدريس عند احملتوى يفُتضمَّن  حتى مناسبة العقلية العادات أكنير على والتعرف ،املتعلمني

 الذي الدور ضعف :منها النتائج من لعدد الدراسة وتوصلل ،السعودية العربية باململكة القراءة

 ،واملشرفني املعلمني نظر وجهة من املتعلمني لدى العقلية العادات تنمية يف القراءة مناهج به عممُت
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 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

 .واملشرفني املعلمني نظر وجهة من القراءة ملقرر مناسبتها مدى يف العقلية العادات واختالف

 مشكالت تطبيق فاعلية معرفة استهدفل (Arndt, 2009) أرندت بها قام أخرى دراسة

 القدرة فيزيادة( واألهداف ،التقويم وأدوات، احملتوى) حيث من باملنهاج املتصلة العقل عادات

، السادس الصف طالب من الدراسة عينة وتكونل ،املشكالت حل على الطالب لدى واملهارات

 نمكُِّت املنهج يف املشكالت حل دمج أنَّ النتائج أثبتل ولقدي، التحليل الوصفي املنهجوُاستخدم 

، الطالب إجابات أوراق يف ذلك وظهر، مناسبة بطريقة املنهج مع والتفاعل االتصال من الطالب

 وكذلك ،بها املندجمني العمل وجمموعات زمالئهم مع التفاعل على الطالب قدرة لمن  وكذلك

 حتسني يف العقل عادات دور الدراسة نتائج أثبتل الكبرية، كما اجملموعة على اإلجابات عرض

 .الطالب لدى املشكالت حل مهارات

 ،تايوان أطفال لدى العقل عادات الستكشاف (Wen Hu, 2005) هو وين دراسة وجاءت

 على الدراسة هذه ، وُأجريلالرياضيات يف العقل عادات تعليم يف (فيجوتسكي) منوذج تطبيق وأثر

 وجود الدراسة نتائج ثبتلأو لالعق عادات لتقويم مقياس وُطبِّق، ابتدائيتني مدرستني يف طالبة (52)

، العقل عادات مقياس يف التجريبية واجملموعة الضابطة اجملموعة بني إحصائية داللة ذات فروق

 خالل من العقل عادات كل تعلم ميكن أنه البيانات ظهرُت كما، التجريبية اجملموعة لصاحل

 .العادات هذه ملمارسة طويل لوقل حباجة الطالبنَّ ولك(، فيجوتسكي) نظرية تطبيق

 كمنظم العقل عادات دراسة إىل هدفل اليت (Goldenberg, 1996) غولدنربغ ودراسة

 يتعلق فيما خاصة ،الرياضيات تعليم يف خاصة اطرًق هناكنَّ أ إىل الدراسة وأشارت، للمنهج

 املتعلمني إكساب على العمل بهدف وذلك املنهج لبناء الضرورية األسس حيث من اجلاد بالتفكري

  .الدراسي احملتوى خالل من العقلية العادات

 اتضح ،الدراسية املناهج يف وتضمينها العقل عادات تناولل اليت الدراسات هذه عرض بعد

 :يلي ما

 ،العقل عادات تضمينها مدى على للتعرف املناهج حمتوى حتليل حاولل اليت الدراسات ندرة

اللغة  مناهج حمتوى يف العقل عادات تضمني مدى يف تبحث دراسات نجزُت مل أنه إىل باإلضافة

 الدراسات فبع  الباحنية علم حدود يفاملتوسطة للمرحلةالعربية باململكة العربية السعودية، 

م( فقد 2015عادات العقل لدى الطلبة، باستنيناء دراسة )يتمي،  معرفة إىل هدفل اجملال هذا يف

 تناولل حتليل كتاب العلوم.
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 ث،البح أهداف لتحقيق رئيسة كأداة احملتوى حتليل الدراسات بع  استخدملو

 وجود إىل الدراسات بع  توصلل، و (Arndt, 2009)(، ودراسة أرندت2015ويتمي ) كدراسة

م(، 2009كدراسة )الربعي،  املنهج لطبيعة عزىُت املعلمني بني العقل عادات ممارسة يف فروق

فبع  الدراسات السابقة درسل عادات العقل كمنظم للمنهج الدراسي  وأهميتها بالنسبة للطلبة 

، يف حني استهدفل بع  الدراسات السابقة معرفة عادات العقل  (Goldenberg, 1996)كدراسة

 .(Wen Hu, 2005)(، ودراسة 2010(، ودراسة )حميسن، 2010لدى الطلبة كدراسة )الشامي،

أما بالنسبة للدراسات اليت تناولل األنشطة التعليمية فقد اقتصرت على معرفة معوقات عدم 

أو حماولة معرفة مدى ممارسة عينة البحث هلذه  م(،2018 تطبيقها كدراسة )العنزي والشمري،

م(، أما دراسة الباحنية احلالية فهي تبحث يف حتليل حمتوى 2018األنشطة كدراسة )اجملاوب، 

 هذه األنشطة يف ضوء عادات العقل.

وقد متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأنها حتاول التوصل إىل مدى تضمني 

 اخلالدة( باملرحلة املتوسطة لعادات العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك. أنشطة مقررات )لغيت

 منهج البحث وإجراءاته:

توضح الباحنية يف هذا اجلزء اإلجراءات اليت قامل بها من أجل اإلجابة عن أسئلة البحث، 

 وجمتمع البحث وعينته، وأدوات البحث وآلية إعدادها، واخلطوات اإلجرائية لتطبيق البحث.

 ج البحث:منه

 يف العقل عادات تضمني مدى على للتعرف التحليلي الوصفي املنهج الباحنية استخدمل

 حتليل سلوبأ استخدام خالل من املتوسطة املرحلة طالبات على املقررةاللغة العربية  مناهج حمتوى

اللغة   مناهج حمتوى يف العقل لعادات والكمي واملنظم املوضوعي الوصف على يقوم الذي احملتوى

 .العربية

 جمتمع البحث:

 النيالث بصفوفها املتوسطة باملرحلة املطورة اللغة العربية كتب يف البحث جمتمع متنيل 

 للفصلني (ـه1439  ـه1437ي )الدراس للعام ) والنيالث  والنياني األول) :الصف وتشمل
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حيث ُحلِّلل كتب النشا   صف لكلا، أربعة كتب بااكت( 12) بواقع والنياني األول الدراسيني

 أيضاا.

 :البحث عينة

 املتوسطة للمرحلةاللغة العربية  مناهج مجيع وهي، البحث جمتمع مجيع يف العينة لمتنيل

( ُيوضح خصائصها؛ 1( كتب لكل صف دراسي، واجلدول رقم )4والنياني بواقع ) األول جبزأيها

ولعل السبب يف اختيار جمتمع البحث ككل هو عينة البحث؛ لكون الباحنية اقتصرت يف التحليل 

على األنشطة فقط دون أن يتضمن هذا التحليل كل حمتوى مقررات اللغة العربية باملرحلة 

احلالية مل تستهدف كل ما تضمنل عليه املقررات من موضوعات، املتوسطة، فدراسة الباحنية 

 وانطالًقا من ذلك حدِّدت عينة البحث مبجتمع البحث ككل. 

 عدد الوحدات الطبعة الفصل الصف املرحلة

طة
س

تو
امل

 

األول والنياني )كتاب  األول

 الطالب والنشا ( 

 ـ/ه1437

 ـه1439

( 12وحدات لكل كتاب، ) 3

 لكل الكتب. 

األول والنياني )كتاب  النياني

 الطالب والنشا (

( 12وحدات لكل كتاب، ) 3

 لكل الكتب. 

األول والنياني )كتاب  النيالث

 الطالب والنشا (

( 12وحدات لكل كتاب، ) 3

 لكل الكتب. 

 ( كتاباا12) اجملموع
 ـوحدة لكل الكتب، ل 35

 ( كتاباا12)

( 35كتاباا، وعدد الوحدات الدراسية للكل )( 12( أنَّ عدد الكتب )1) يتضح من اجلدول

 وحدة.

 أدوات البحث:

لتصنيف  ا( عادة عقلية وفًق15بطاقة حتليل مشلل هذه البطاقة ) متنيلل أداة البحث يفو

)املنيابرة، ومجع البيانات باستخدام مجيع احلواس، والتفكري مبرونة،  كوستا وكاليك وهي

ولة، واخللق ؤوطرح املشكالت، واإلقدام على خماطر مسـواالستجابة بدهشة وتساؤل، والتساؤل 

واالستعـــداد الدائم للتعـلم املستمر،  والتفكري التبادلي، ،إجياد الدعابةووالتصور واالبتكار، 
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والتفكري حول التفكري، وتطبيق املعارف املاضية، والتحكم بالتهور، والكفاح من أجـل الـدقة، 

فكري والتواصل بوضوح ودقة، وكان اهلدف من هذه البطاقة قياس واإلصغاء بتفهم وتعاطف، والت

 مدى توافر هذه العادات يف مقررات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة.

 للمرحلةاللغة العربية  مناهج حمتوى لتحليل الباحنية استخدملوصف بطاقة التحليل: 

 يف تضمينها الواجب عقلية عادة (15) على التحليل بطاقة واشتملل ،احملتوى حتليل بطاقة املتوسطة

 اللغة العربية.  مناهج

 خالل من العقل عادات لقائمة األولية الصورة إىل ُتُوصِّل: العقل عادات لقائمة األولية الصورة إعداد

،  2002)،احلارثي) ومنها باملوضوع الصلة تذا السابقة والدراسات الكتب على االطالع

 العديد والدراسات املراجع هذه قدمل لقدف2009) ، الربعي، ) 2003)،وكاليك كوستا)و

 ألهم اتصورا الباحنية وضعل اللغة العربية مادة طبيعة ضوء ويف ،العقل لعادات التصنيفات من

 يف العادات هذه ضمِّنلو ،املتوسطة املرحلة طالبات طبيعة مع تتناسب اليت العقل عادات

 بصياغة الباحنية قامل وقد، احملكمني من جمموعة على بطاقة حتليل احملتوى، وُعرضل

 ة ومناهج اللغة العربية. عقلي عادة كل مع تتوافق اليت املؤشرات من عدد

 مشلل احملكمني من جمموعة على األولية صورتها يف العقل عادات قائمة ُعرضل :القائمة ضبط

 مدى حتديد منهم لبوُط، الرتبوي النفس وعلم التدريس وطرق املناهج يف متخصصني

اللغة  مناهج يف توافرها الواجب املتوسطة املرحلة لطالبات املختارة العقل عادات مناسبة

 العقل عاداتاملتطلبات ل اعتماد عن التحكيمة عملي وأسفرت، املتوسطة للمرحلةالعربية 

 .احملكمني استجابات متوسط من فوق فما%( 80) نسبة على حازت اليت

 املتوسطة للمرحلةاللغة العربية  كتب حمتوى حتليل عملية هدفل :التحليل من اهلدف حتديد

 يف املتضمنة العقل عادات حتديد إىل والنياني األول الدراسيني للفصلني النيالث بصفوفها

 .هلا املمنيلة املئوية والنسب، تكراراتها ورصد، املتوسطة للمرحلةاللغة العربية  مناهج حمتوى

 ما األداة تقيس أن وهو: التحليل أداة صدق على التحليل صدق يعتمد: احملتوى حتليل بطاقة صدق

 صدق على باالعتماد األداة صدق ُقدِّر وقد( 250م، ص2012)عالم،  لقياسه وضعل

 املتخصصني من جمموعة على األولية صورتها يف التحليل بطاقة ُعرضل حيث، احملكمني

 الظاهري الصدق من للتأكد وذلك، الرتبوي النفس وعلم التدريس وطرق املناهج يف
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 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

 اتفاق على بناء املؤشرات بع  صياغة بإعادة الباحنية قامل وقد، بنودها ومراجعة للبطاقة

 .احملكمني

 :هماو ،طريقتني باستخدام التحليل بطاقة ثبات حبساب الباحنية قامل: احملتوى حتليل بطاقة ثبات

 .الزمن عرب النيبات معامل حساب . أ

 ، وفيما يلي توضيح ذلك:األشخاص عرب النيبات معامل حساب . ب

 :الزمن عرب الثبات معامل حساب

 يشري مما ،الظروف نفس يف التحليل تكرار حال يف النتائج لنفس احمللل وصول به قصدوُي

 عرب التحليل بطاقة ثبات حبساب الباحنية قامل وقد (178م، ص2010)العساف،  األداة ثبات إىل

 بطاقة باستخدامكتاب )لغيت اخلالدة( للصف األول املتوسط  وحدة من الباحنية، فقد حللل  نالزم

 اليت النتائج ُحِسبل وقدماا، يو سة عشر  قدره زمن بعد التحليل عملية إعادة ثم، احملتوى حتليل

 (:2رقم ) اجلدول يف موضح هو كما التحليلني من كل يف الباحنية إليها توصلل

 العادة
 التحليل

 األول

التحليل 

 النياني
 العادة

التحليل 

 األول

التحليل 

 النياني

 √ √ التفكري حول التفكري √ √ املنيابرة

 √ √ تطبيق املعارف السابقة √ √ التساؤل وطرح املشكالت

 √ √ االستعداد الدائم للتعلم √ √ التفكري التبادلي

 √ × الكفاح من أجل الدقة √ √ التفكري مبرونة

 √ √ اإلصغاء بتفهم وتعاطف √ × والتصور واالبتكاراخللق 

التفكري والتواصل بوضوح  √ √ االستجابة بدهشة

 ودقة

√ √ 

اإلقدام على خماطر  √ √ إجياد الدعابة

 مسؤولة

√ √ 

      × √ التفكري بوضوح ودقة

     √ √ التحكم بالتهور

يف املرة األوىل والنيانية فيما عدا  ( االتفاق بني حتليل الباحنية2نالحظ من خالل اجلدول رقم )

 ثالث عادات )اخللق والتصور واالبتكار، والكفاح من أجل الدقة، التفكري بوضوح(.
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 ميكن حسابه عرب معادلة )هولسيت( على النحو التالي:

 0.52=     13×2 =عدد الفئات املتفق عليها×2     معادلة النيبات= 

 15      جمموع عدد الفئات يف مرتي التحليل  

 ( وهو معامل ثبات جيد ومقبول.0.52حيث بلغ معامل النيبات )   

 بعمل التحليل بطاقة ثبات معامل حبساب الباحنية قامل: األشخاص عرب النيبات معامل حساب

كتاب )لغيت اخلالدة(  وحدة من بتحليل الباحنية قامل حيث ،آخرين حمللني عرب النيبات إجراءات

 أخرى باحنية من طلبل ثم، احملتوى حتليل بطاقة باستخدام )الفصل األول(للصف األول املتوسط 

 بطاقة باستخدام الوحدة لنفس التحليل بإجراءاللغة العربية  تدريس وطرق املناهج قسم من

 اليت النتائج وُحِسبل ،املستخدمة التحليل الستمارة مفصاًل شرحاا الباحنية هلا وقدمل ،التحليل

 واجملموع االتفاق نقا  وباستخدام(، 3رقم )  اجلدول يف موضح هو كما ،ناالباحنيت إليها توصلل

 :األشخاص عرب للتحليل النيبات معامل حلساب (هولسيت) معادلة لُطبِّق للفئات الكلي

 العادة
حتليل 

 الباحنية

حتليل 

الباحنية 

 النيانية

 العادة
حتليل 

 الباحنية

حتليل 

الباحنية 

 النيانية

 √ √ التفكري التفكري حول √ √ املنيابرة

التساؤل وطرح 

 املشكالت

 √ √ تطبيق املعارف السابقة √ √

 √ √ االستعداد الدائم للتعلم √ √ التفكري التبادلي

 √ √ الكفاح من أجل الدقة √ √ التفكري مبرونة

اخللق والتصور 

 واالبتكار

 √ √ اإلصغاء بتفهم وتعاطف √ √

التفكري والتواصل  √ √ االستجابة بدهشة

 بوضوح ودقة

√ √ 

اإلقدام على خماطر  √ √ إجياد الدعابة

 مسؤولة

× √ 

التفكري بوضوح 

 ودقة

 √ √ التحكم بالتهور √ ×
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 0.85=  14×2 =عدد الفئات املتفق عليها ×2معادلة النيبات= 

 15جمموع عدد الفئات يف مرتي التحليل                     

(، وهي نسبة ثبات مقبولة وجيدة، وبذلك 0.85)حيث بلغ معامل النيبات بني التحليلني 

 اطمأنل الباحنية على صحة البطاقة وثباتها.

 (0.85(، ومعامل النيبات عرب األشخاص= )0.52إذاا معامل النيبات عرب الزمن بلغ= )

 وهي قيم عالية وجيدة وكافية للوثوق بنتائج التحليل.

 خطوات إجراء البحث:

 املتعلقة بعادات العقل ويف ضوئها اختري منهج البحث.االطالع على األدبيات الرتبوية  .1

 إعداد بطاقة حتليل حمتوى كتب اللغة العربية يف ضوء تصنيف )كوستا وكاليك(. .2

إجراء الضبط العلمي لبطاقة حتليل حمتوى كتب أنشطة اللغة العربية من حيث الصدق  .3

يت اخلالدة( للصف وعرضها على جمموعة من احملكمني، ومن حيث النيبات اخترب كتاب )لغ

األول املتوسط بطريقة عشوائية لتحليل وحدة منه مرتني، مرة عرب الزمن واملرة األخرى عرب 

 األشخاص.

تطبيق بطاقة حتليل احملتوى على كل كتب اللغة العربية باملرحلة املتوسطة حيث ُخصِّصل  .4

ث( بفصليها بطاقة لكل كتاب من كتب )لغيت اخلالدة( للصف )األول، والنياني، والنيال

( بطاقة 12األول والنياني، وكذلك كتب النشا  بفصليها األول والنياني، حيث ُخصِّصل )

 حتليل لكل كتاب على حدة، ومت فيها تسجيل العالمات التكرارية لفئات التحليل.

رصد النتائج وتفسريها باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، وتقديم التوصيات  .5

 واملقرتحات.

 :اآلتية اإلحصائية األساليب الباحنية اعتمدت: املستخدمة اإلحصائية األساليب

 حتليل بطاقة يف الواردة العقل عادات توافر مدى حلساب وذلك املئوية والنسب التكرارات .1

 األول الدراسيني للفصلني النيالث بصفوفها املتوسطة للمرحلةاللغة العربية  مناهج يف احملتوى

 سواءا )ُكُتب الطالب أو النشا (. منها لكل والنياني

 .التحليل بطاقة ثبات من للتحقق (هولسيت) معادلة .2
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 نتائج البحث )حتليلها ومناقشتها وتفسريها(:

 مع ،اإلحصائية املعاجلات عنه أسفرت ملا وفًقا إليها ُتوصِّل اليت النتائج الفصل هذا يتضمن

 جبمع الباحنية قامل وقد، الرتبوية والبحوث األدبيات ضوء يف وتفسريها النتائج هذه مناقشة

 توضيحها ميكن واليتث، البح أسئلة حبسب النتائج على للحصول إحصائيتا؛ وحتليلها البيانات

 :يأتي كما ومناقشتها

ما مدى تضمني حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( بالصف  النتائج املتعلقة بالسؤال األول:

 األول املتوسط باململكة العربية السعودية لعادات العقل وفًقا لتصنيف )كوستا وكاليك(؟

ولميجابة على هذا السؤال ُحلِّل حمتوى كتب )لغيت اخلالدة( للصف األول املتوسط يف ضوء 

ن الكتب األربعة: كتابي الطالب الفصل األول بطاقة التحليل، حيث ُخصِّصل بطاقة لكل م

 والنياني، وكتابي النشا  الفصل األول والنياني، ثّم ُحِسبل النسب املئوية والتكرارات 

 ( ُيوضح ذلك:4لكل بطاقة على النحو التالي، واجلدول التالي رقم )

 حتليل كتاب )الطالب( لغيت اخلالدة للصف األول املتوسط الفصل الدراسي األول

 التكرارات العادة
النسبة 

 املئوية
 التكرارات العادة

النسبة 

 املئوية

 %11 19 املنيابرة
مجع البيانات باستخدام 

 احلواس
6 3 % 

 %3 5 التحكم بالتهور
اإلتيان باجلديد والتصور 

 واالبتكار
5 3% 

اإلصغاء بتفهم 

 وتعاطف
 % 3 6 االستجابة بدهشة 14% 25

 %10 18 التفكري مبرونة
اإلقدام على خماطر 

 مسؤولة
4 2% 

 %0 0 إجياد الدعابة %11 19 التفكري فوق املعريف

الكفاح من أجل 

 الدقة
 15% 25 التفكري التبادلي 2% 3

عادة التساؤل وطرح 

 املشكالت
 %2 4 االستعداد الدائم للتعلم 1% 2
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 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

 حتليل كتاب )الطالب( لغيت اخلالدة للصف األول املتوسط الفصل الدراسي األول

 التكرارات العادة
النسبة 

 املئوية
 التكرارات العادة

النسبة 

 املئوية

تطبيق املعارف 

 السابقة
5 3% 

جمموع تكرارات 

 العادات
188 

والتواصل التفكري 

 بوضوح ودقة
 %100 جمموع النسبة املئوية 15% 29

( أنَّ عادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة جاءت أعلى العادات 4نالحظ من خالل اجلدول )

%(، تليها عادة اإلصغاء بتفهم بنسبة 15%(، وتليها عادة التفكري التبادلي بنسبة )15بنسبة )

%(، يف حني كانل عادة التفكري 11وعادة املنيابرة بنسبة )%(، فعادة التفكري فوق املعريف 14)

%(، وجاءت عادة كل من التحكم بالتهور، وتطبيق املعارف السابقة على مواقف 10مبرونة بنسبة )

جديدة، ومجع البيانات بكافة احلواس، واإلتيان باجلديد والتصور واالبتكار، واالستجابة 

ن الكفاح من أجل الدقة، واإلقدام على خماطر مسؤولة، %(، وح ل ل عادة كل م3بدهشة بنسبة )

%(، 1%(، وعادة التساؤل وطرح التساؤالت واملشكالت بنسبة )2و االستعداد الدائم للتعلم بنسبة )

 وغابل عادة إجياد الدعابة عن املقرر  ككل.

( يوضح نتائج حتليل كتاب النشا  للصف األول املتوسط الفصل الدراسي 5واجلدول )

 ول: األ

 حتليل كتاب )النشا ( لغيت اخلالدة للصف األول املتوسط الفصل الدراسي األول

 التكرارات العادة
النسبة 

 املئوية
 التكرارات العادة

النسبة 

 املئوية

 %10 6 املنيابرة
مجع البيانات 

 باستخدام احلواس
2 %3 

 %10 6 التحكم بالتهور
اإلتيان باجلديد 

 والتصور واالبتكار
2 %2 

 0% 0 االستجابة بدهشة 11% 7 اإلصغاء بتفهم وتعاطف

 16% 10 التفكري مبرونة
اإلقدام على خماطر 

 مسؤولة
0 %0 
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 حتليل كتاب )النشا ( لغيت اخلالدة للصف األول املتوسط الفصل الدراسي األول

 التكرارات العادة
النسبة 

 املئوية
 التكرارات العادة

النسبة 

 املئوية

 0% 0 إجياد الدعابة %8 5 التفكري فوق املعريف

 16% 10 التفكري التبادلي 3% 2 الكفاح من أجل الدقة

عادة التساؤل وطرح 

 املشكالت
 2% 1 االستعداد الدائم للتعلم 8% 5

 %6 4 تطبيق املعارف السابقة
جمموع تكرارات 

 العادات
52 

التفكري والتواصل 

 بوضوح ودقة
 %100 جمموع النسبة املئوية 3% 2

( أنَّ كتاب النشا  للصف األول املتوسط غابل فيه بع  5نالحظ من خالل اجلدول )

وعادة إجياد الدعابة، يف العادات كعادة االستجابة بدهشة، وعادة اإلقدام على خماطر مسؤولة، 

%(، تليها عادة 15حني جاءت عادة التفكري التبادلي والتفكري مبرونة يف مقدمة العادات بنسبة )

%(، ثم عادة 10%(، فعادة املنيابرة والتحكم بالتهور بنسبة )11اإلصغاء بتفهم وتعاطف بنسبة )

دة تطبيق املعارف السابقة على %(، فعا7التفكري فوق املعريف والتساؤل وطرح املشكالت بنسبة )

%(، أما عادة كل من التفكري والتواصل بوضوح ودقة، وعادة الكفاح من أجل 5اجلديدة بنسبة )

%(، وأخرياا عاد تي اإلتيان 3الدقة، وعادة مجع البيانات باستخدام احلواس فقد جاءت بنسبة )

%(، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة 2)باجلديد والتصور واالبتكار واالستعداد الدائم للتعلم بنسبة 

( اليت وضَّحل تفاوت نسبة العادات العقلية يف كتب العلوم، وميكن توضيح 2015دراسة )اليتمي، 

نتائج حتليل كتابي الطالب والنشا  للصف األول املتوسط الفصل الدراسي النياني من خالل 

 ( التالي:8اجلدول )

 صل األول املتوسطكتاب الطالب الفصل الدراسي النياني للف
كتاب النشا  الفصل 

 الدراسي النياني

 التكرارات العادة
النسبة 

 املئوية%
 التكرارات

النسبة 

 املئوية%

 4% 8 7% 11 املنيابرة
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 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

 صل األول املتوسطكتاب الطالب الفصل الدراسي النياني للف
كتاب النشا  الفصل 

 الدراسي النياني

 التكرارات العادة
النسبة 

 املئوية%
 التكرارات

النسبة 

 املئوية%

 5% 9 3% 5 التحكم بالتهور

 8% 15 13% 21 اإلصغاء بتفهم وتعاطف

 10% 19 10% 16 التفكري مبرونة

 13% 24 12% 20 التفكري فوق املعريف

 9% 17 3% 5 الكفاح من أجل الدقة

 1% 1 2% 3 عادة التساؤل وطرح املشكالت

 3% 5 2% 3 تطبيق املعارف السابقة

 11% 20 12% 20 التفكري والتواصل بوضوح ودقة

 6% 11 5% 8 مجع البيانات باستخدام احلواس

 4% 8 6% 9 اإلتيان باجلديد والتصور واالبتكار

 5% 9 2% 3 االستجابة بدهشة

 2% 4 3% 5 اإلقدام على خماطر مسؤولة

 0% 0 0% 0 إجياد الدعابة

 15% 27 15% 24 التفكري التبادلي

 3% 6 6% 10 االستعداد الدائم للتعلم

 100% 183 100% 163 وعـــاجملم

( أنَّ عادة إجياد الدعابة مل تتوافر أيضاا يف كتابي الطالب 8نالحظ من اجلدول رقم )

%( يف كتابي 15حني جاءت عادة التفكري التبادلي من ضمن أكنير العادات بنسبة ) والنشا ، ويف

الطالب والنشا  كذلك، وتوزعل باقي العادات بشكل خمتلف يف كتابي الطالب والنشا ، 

حيث جاءت بع  العادات بنسبة أعلى من األخرى كما هو موضح يف اجلدول السابق، وهذه 

م(، مما يعين ضرورة االهتمام بإدخال 2015ل إليه دراسة )يتمي، النتيجة تتفق أيضاا مع ما توصل

عادات العقل بشكل مناسب يف املقررات حبيث تأخذ ِنسباا متقاربة، كما ينبغي إدخال عادات 

العقل بشكل مقصود ومناسب يف مقررات )لغيت اخلالدة( للمرحلة املتوسطة باململكة العربية 

 السعودية.
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ما مدى تضمني حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية للصف النياني املتوسط  إجابة السؤال الثاني:

 باململكة العربية السعودية لعادات العقل وفًقا لتصنيف )كوستا وكاليك(؟

ولميجابة عن هذا السؤال ُحلِّلل كتب )لغيت اخلالدة( للصف النياني املتوسط )كتابي 

 (:7والنِّسب املئوية على النحو التالي جدول رقم )الطالب وكتابي النشا (، وُحِسبل التكرارات 

كتاب الطالب والنشا  للفصل الدراسي األول للصف النياني 

 املتوسط

كتاب الطالب والنشا  الفصل الدراسي 

 النياني

 كتاب النشا  كتاب الطالب كتاب النشا  كتاب الطالب العادة

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

 

ت
كرارا

ت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

 

1 املنيابرة
8
 

%
9
 

8
 

%
5
 

1
9
 

%
9
 

1
9
 

%
9
 

1 التحكم بالتهور
0
 

%
5
 

9
 

%
6
 

1
2
 

%
6
 

1
3
 

%
6
 

3 اإلصغاء بتفهم وتعاطف
0
 

%
1

5
 

1
7
 

%
1

1
 

2
9
 

%
1

3
 

1
8
 

%
9
 

1 التفكري مبرونة
8
 

%
9
 

1
3
 

%
9
 

2
7
 

%
1

3
 

2
4
 

%
1

1
 

2 التفكري فوق املعريف
9
 

%
1

4
 

1
5
 

%
1

0
 

2
6
 

%
1

2
 

2
7
 

%
1

3
 

5 الكفاح من أجل الدقة
 

%
2
 

7
 

%
5
 

9
 

%
4
 

1
5
 

%
7
 

عادة التساؤل وطرح 

 املشكالت

4
 

%
2
 

3
 

%
2
 

5
 

%
2
 

2
 

%
1
 

8 تطبيق املعارف السابقة 
 

%
4
 

1
1
 

%
7
 

6
 

%
3
 

6
 

%
3
 

التفكري والتواصل 

 بوضوح ودقة

2
8
 

%
1

4
 

2
6
 

%
1

7
 

2
5
 

%
1

2
 

2
7
 

%
1

3
 

مجع البيانات 

 باستخدام احلواس

7
 

%
3
 

6
 

%
4
 

7
 

%
3
 

5
 

%
2
 

اإلتيان باجلديد 

 واالبتكار

4
 

%
2
 

5
 

%
3
 

9
 

%
4
 

8
 

%
4
 

3 االستجابة بدهشة
 

%
1
 

2
 

%
1
 

3
 

%
1
 

9
 

%
4
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 خبيته آل كليب، حتليل حمتوى أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية باملرحلة املتوسطة 

كتاب الطالب والنشا  للفصل الدراسي األول للصف النياني 

 املتوسط

كتاب الطالب والنشا  الفصل الدراسي 

 النياني

 كتاب النشا  كتاب الطالب كتاب النشا  كتاب الطالب العادة

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

 

ت
كرارا

ت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

 

اإلقدام على خماطر 

 مسؤولة
4

 

%
2
 

4
 

%
3
 

5
 

%
2
 

4
 

%
2
 

0 إجياد الدعابة
 

%
0
 

0
 

%
0
 

0
 

%
0
 

0
 

%
0
 

2 التفكري التبادلي
6
 

%
1

3
 

1
8
 

%
1

2
 

2
4
 

%
1

1
 

2
7
 

%
1

3
 

7 االستعداد الدائم للتعلم
 

%
3
 

5
 

%
3
 

1
0
 

%
5
 

6
 

%
3
 

 اجملموع

2
0

1
 

%
1

0
0
 

1
4

9
 

%
1

0
0
 

2
1

6
 

%
1

0
0
 

2
1

0
 

%
1

0
0
 

( تفاوت نسب وجود عادات العقل يف كتب الصف النياني 7نالحظ من خالل اجلدول )

(% 0املتوسط كتابي الطالب وكذلك كتابي النشا  حيث غابل عادة )إجياد الدعابة( بنسبة )

ل من كل كتب )لغيت اخلالدة( للصف النياني املتوسط، يف حني توزعل باقي العادات بشك

متفاوت من حيث الوجود حيث جاءت عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف وعادة التفكري فوق املعريف 

وعادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة من ضمن أكنير العادات وجوداا يف كتاب )لغيت اخلالدة( 

%(، أما كتاب النشا  للفصل األول والنياني 14إىل  15لطالب الصف النياني املتوسط بنسبة )

%(، أما كتاب )لغيت 18ط فقد جاءت عادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة بنسبة )املتوس

فقد جاءت عادتي اإلصغاء بتفهم وتعاطف والتفكري  الفصل الدراسي النيانياخلالدة( للطالب 

%( لكل منها، أما كتاب النشا  للفصل 13مبرونة من ضمن أكنير العادات املتوافرة بنسبة )

تي التفكري فوق املعريف والتفكري التبادلي من أكنير العادات املتوافرة بنسبة النياني فقد جاءت عاد

( بشكل خمتلف 7%( لكل منهما، وتوزعل باقي العادات كما هو موضح يف اجلدول رقم )13)

م( واليت أثبتل تفاوت وجود عادات 2015ومتفاوت، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة )يتمي، 

وم للمرحلة املتوسطة، مما يعنى ضرورة إدخال اسرتاتيجيات عادات العقل يف العقل يف مقررات العل

 مقررات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بشكل مدروس.
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ما مدى تضمن حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( للصف النيالث  إجابة السؤال الثالث:

 يف كوستا وكاليك؟املتوسط باململكة العربية السعودية لعادات العقل وفًقا لتصن

ولميجابة على هذا السؤال ُحلِّلل كتب )لغيت اخلالدة( للصف النيالث املتوسط كتابي 

الطالب وكذلك كتابي النشا  للفصلني األول والنياني، كما ُاستخدمل التكرارات والنِّس ب 

فبع  املئوية ملعرفة درجة توافر كل عادة عقلية، حيث تواجدت العادات بنسب متفاوتة جدتا، 

العادات كانل متوافرة بنسبة أكرب من العادات األخرى، ولكن من املالحظ يف كتب )لغيت 

اخلالدة( للصف النيالث املتوسط توافر عادات العقل بشكل أكرب من الصفني األول والنياني 

( ُيوضح النتائج اليت ُحِصل عليها حيث يوضح التكرارات والنسب املئوية 9املتوسط، واجلدول )

 عادة.لكل 

كتاب الطالب والنشا  الفصل الدراسي األول للصف النيالث 

 املتوسط

كتاب الطالب والنشا  الفصل 

 الدراسي النياني

 كتاب النشا  كتاب الطالب كتاب النشا  كتاب الطالب العادة

 

ت
كرارا

الت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

ت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

الت
 

سبة
الن

ت 
كرارا

الت
 

سبة
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 10% 27 9% 24 8% 15 8% 19 املنيابرة

 6% 16 5% 14 8% 14 5% 12 التحكم بالتهور

 8% 21 12% 31 14% 26 13% 29 اإلصغاء بتفهم وتعاطف

 9% 23 13% 34 10% 18 10% 22 التفكري مبرونة

 12% 33 13% 34 12% 22 11% 26 التفكري فوق املعريف

 7% 20 7% 17 5% 10 4% 9 الكفاح من أجل الدقة

عادة التساؤل وطرح 

 4% 10 2% 6 2% 4 2% 5 املشكالت

 3% 8 4% 10 5% 10 5% 11 تطبيق املعارف السابقة 

التفكري والتواصل 

 12% 31 13% 33 10% 18 17% 40 بوضوح ودقة

مجع البيانات باستخدام 

 3% 9 2% 5 3% 5 4% 9 احلواس

اإلتيان باجلديد 

 4% 10 4% 10 3% 5 3% 6 واالبتكار

 3% 8 1% 2 2% 4 1% 2 االستجابة بدهشة
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كتاب الطالب والنشا  الفصل الدراسي األول للصف النيالث 

 املتوسط

كتاب الطالب والنشا  الفصل 

 الدراسي النياني

 كتاب النشا  كتاب الطالب كتاب النشا  كتاب الطالب العادة

اإلقدام على خماطر 

 3% 8 2% 6 4% 7 3% 6 مسؤولة

 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 إجياد الدعابة

 14% 37 10% 27 11% 20 12% 27 التفكري التبادلي

 3% 8 3% 7 4% 7 3% 6 االستعداد الدائم للتعلم

 100% 269 100% 260 100% 185 100% 229 اجملموع

أنَّ عادات العقل يف كتب الصف النيالث املتوسط قد توافرت ( 9يتضح من اجلدول رقم )

ولكن ِبِنسب خمتلفة ومتفاوتة ماعدا عادة إجياد الدعابة من خالل املواقف التعليمة فقد غابل 

أيضاا يف كتب الصف النيالث املتوسط األربعة، يف حني جاءت عادة التفكري والتواصل بوضوح 

%( يف كتاب الطالب الفصل الدراسي األول، يف حني 18سبة )ودقة من أكنير العادات املتوافرة بن

جاءت عادة اإلصغاء بتفهم والتعاطف من أكنير العادات املتوافرة يف كتاب النشا  للفصل 

%(، أما كتاب الطالب للفصل الدراسي النياني فقد جاءت عادتي )التفكري 14الدراسي بنسبة )

%(، أما كتاب 13ادات املتوافرة بنسبة متساوية )مبرونة والتفكري التبادلي( من ضمن أكنير الع

النشا  للفصل الدراسي النياني فقد جاءت عادة )التفكري التبادلي( من ضمن أكنير العادات 

( توزيع عادات العقل املختلفة يف كل 9%(، وكما هو واضح من خالل اجلدول )14املتوافرة بنسبة )

م(، واليت أثبتل أنَّ 2015فق أيضاا مع دراسة )يتمي، املقررات اللغة العربية ولعل هذه النتيجة تت

 عادات العقل متوافرة يف كتب العلوم املطورة ولكن بنسب خمتلفة وغري متفاوتة.

ما مدى حمتوى تضمني أنشطة مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية  إجابة السؤال الرابع:

 السعودية باملرحلة املتوسطة لعادات العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك؟

ولميجابة على هذا السؤال ُاستخدمل التكرارات والنسب املئوية ملعرفة درجة توافر عادات 

 ( ُيوضح هذه النتائج.10عقلية، واجلدول ) ( عادة15العقل وفًقا لتصنيف كوستا وكاليك )

 النسبة املئوية التكرارات ككل العادة

 8% 193 املنيابرة

 5% 125 التحكم بالتهور
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 النسبة املئوية التكرارات ككل العادة

 12% 269 اإلصغاء بتفهم وتعاطف

 11% 242 التفكري مبرونة

 12% 280 التفكري فوق املعريف

 5% 119 الكفاح من أجل الدقة

 2% 50 عادة التساؤل وطرح املشكالت

 4% 87 تطبيق املعارف السابقة 

 13% 299 التفكري والتواصل بوضوح ودقة

 3% 80 مجع البيانات باستخدام احلواس

 4% 81 اإلتيان باجلديد واالبتكار

 2% 50 االستجابة بدهشة

 3% 59 اإلقدام على خماطر مسؤولة

 0% 5 إجياد الدعابة

 13% 288 التفكري التبادلي

 3% 77 الدائم للتعلماالستعداد 

 100% 2304 اجملموع

( درجة تضمني مقررات اللغة العربية السرتاتيجيات عادات 10يتضح من خالل اجلدول )

العقل وفًقا لتصنيف )كوستا وكاليك( حيث جاءت على النحو التالي: توافرت عادة املنيابرة يف 

بالتهور، والكفاح من أجل الدقة %(، أما عادتي التحكم 7املقررات ككل بدرجة مقبولة بنسبة )

%(، يف حني جاءت عادة اإلصغاء بتفهم وتعاطف 5فقد جاءت بدرجة ضعيفة حيث مل تتجاوز )

%(، وكذلك عادتي التفكري التبادلي والتفكري والتواصل 12والتفكري فوق املعريف بنسبة )

، كما جاءت عادة %( وُتعترب متوسطة التواجد يف املقررات ككل13بوضوح ودقة جاءت بنسبة )

%(، يف حني جاءت عادتي 11التفكري مبرونة بدرجة متوسطة يف جمموع املقررات ككل بنسبة )

تطبيق املعارف السابقة على جديدة واإلتيان باجلديد والتصور واالبتكار بنسبة ضعيفة مل تتجاوز 

البيانات %( من جمموع العادات يف املقررات ككل، وكذلك احلال بالنسبة لعادات مجع 4)

باستخدام مجيع احلواس واالستعداد الدائم للتعلم واإلقدام على خماطر مسؤولة جاءت ضعيفة 

%( من جمموع العادات يف املقررات ككل، أما عادتي التساؤل وطرح املشكالت 3بنسبة )
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 عادات العقل في المقررات ككل

ا %(، أما عادة إجياد الدعابة فقد غابل تقريبا2واالستجابة بدهشة فقد جاءت ضعيفة بنسبة أيضاا )

 من مقررات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة، وميكن توضيحها من خالل الرسم البياني التالي:

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

وميكننا أن نالحظ الفروق يف توافر كل عادة من عادات العقل يف مقررات )لغيت اخلالدة( 

العادات األكنير توفراا للمرحلة املتوسطة بصفوفها النيالثة من خالل العرض السابق، حيث جاءت 

يف كتب مقررات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة على النحو التالي: عادة التفكري التبادلي توفرت 

يف مقررات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة بنسبة أكرب من غريها من العادات األخرى، تليها عادة 

لغيت اخلالدة( للمرحلة املتوسطة بنسبة التفكري والتواصل بوضوح ودقة، حيث توفرت يف مقررات )

أعلى من غريها من العادات األخرى، ولعل من املالحظ يف كتب اللغة العربية باملرحلة املتوسطة أنَّ 

هاتني العادتني كان هلما النصيب األكرب يف التواجد يف أنشطة مقررات اللغة العربية، وجاءت 

مقررات اللغة العربية، ويتجلى ذلك من خالل العرض باقي العادات بنسب متفاوتة من التوافر يف 

السابق واإلجابة عن أسئلة الدراسة، وميكن مالحظة منيل هذه الفروق يف العادات من حيث 

 تضمينها يف املقررات.
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 البحث:نتائج 

 توصلل الدراسة إىل ما يلي:

املتوسطة وفًقا معرفة درجة تضمني أنشطة مقررات اللغة العربية لعادات العقل يف املرحلة  .1

 لتصنيف كوستا وكاليك.

توافر عادات العقل بنسب متفاوتة يف مقررات اللغة العربية، وإهمال عادة إجياد الدعابة يف  .2

 كافة املقررات تقريباا.

تركيز مقررات اللغة العربية على عادات التفكري التبادلي، والتفكري والتواصل بوضوح  .3

 تفهم وتعاطف، والتفكري فوق املعريف.ودقة، والتفكري مبرونة، واإلصغاء ب

 توصيات البحث:

 يف ضوء نتائج البحث أوصل الباحنية مبا يلي:

 بشكل العقل عادات يتضمن حبيث املتوسطة للمرحلةاللغة العربية  مناهج حمتوى تطوير .1

من  بينها والشمول التوازن ومراعاة، للموضوعات املعريف احملتوى سياق يف ومناسب مقصود

 حيث التواجد.

 املناهج خمططي لدى واضح فكري خط مبنيابة تكونحبيث  العقل عادات على الرتكيز .2

 .الدراسية

اللغة العربية )لغيت اخلالدة(،  ناهجم يف العقلية العادات حتفز اليت التدريبات من اإلكنيار .3

 باملرحلة املتوسطة.

 مقرتحات البحث:

 تقرتح، البحث هذا نتائج عنه تأسفر ملا اًلواستكما، نتائج من إليه ُتوصِّل ما ضوء يف

 :إجراء الباحنية

 .املتغريات ببع  وعالقتهااللغة العربية  معلمات لدى العقل عادات على للتعرفحبث  إجراء .1

املناهج األخرى خاصة مقررات اللغة العربية يف  من عينات على احلالي البحث إجراء إعادة .2

 .املرحلة النيانوية واالبتدائية

تناول البحث احلالي حتليل حمتوى أنشطة مقررات )لغيت اخلالدة( يف املرحلة املتوسطة  .3
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واقتصر عليها؛ لذلك تقرتح الباحنية إجراء حبث آخر يتناول حتليل كافة املوضوعات اليت 

 وردت يف املقررات.

ادات إجراء دراسة تتناول مدى توافر عادات العقل يف مقررات اللغة العربية وفق تصانيف ع .4

 العقل األخرى كتصنيف )مارزانو(.
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 املراجع:

 : العربيةاملراجع 

 . الرياض: مكتبة الشقري.العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ .(2002) .احلارثي، إبراهيم

(. ص 11م(. كيف جتعل التمارين جزءاا شيًقا من الدرس. جملة املعرفة. العدد)2013) أمني، أسامة.

 .17ص 15

ا ملتطلبات التحول حنو اجلامعة الذكية وفًق (.2013) مشاعل بنل راكان بن أمحد.، اخلماش

رسالة دكتوراه غري  .(مقرتح ملؤسسات التعليم العالي السعودي تصور)اقتصاد املعرفة 

 : جامعة أم القرى.كلية الرتبية ،منشورة

 للسلوك كأمنا  العقلية العادات تنمية يف القراءة مناهج دور(. 2009. )عبدالعزيز حممد، الربعي

 .130ص 1( ص310) مصر العدد .دراسات يف املناهج وطرق التدريس. الذكي

معلم القرن احلادي  (.2012، 9، 30احلميد .)عبد ىحيي، إبراهيم ،أمحد عوضه ،الزهراني

على الرابط  ـه15/2/1439بتاريخ  ُاسرتجع .2011 جملة املعرفة العدد والعشرين.

http://almarefh.net/show_content_sub.php  

درجة وعي طلبة جامعة البلقاء التطبيقية مبفاهيم  (.2010أكرم.)، هاشم واملهندي، الصمادي

جملة الزرقاء للبحوث  ميدانية على طلبة كلية عجلون اجلامعية(. االقتصاد املعريف )دراسة

 .45ص  35ص (.1)العدد اجمللد احلادي عشر والدراسات اإلسالمية.

يف تنمية التفكري اإلبداعي  )كوستا وكاليك( (. أثر برنامج2012) الرضا.عبد حيدر ،طراد

علوم  جملةالعقل لدى طلبة املرحلة النيالنية يف كلية الرتبية الرياضية.  باستخدام عادات

 (.1) 5 . جملدالرتبية الرياضية

 دار، الرياض 3  ،السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل(. 2010) .محد صاحل، العساف

 .الزهراء

 دار، عمان 3 ، والتطبيقات للتحليل كفايات الرتبوي البحث(. 2012) حممود الدين صالح، عال

 .والتوزيع للنشر الفكر
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م(. معوقات تطبيق األنشطة التعليمية املضمنة يف مقرر )لغيت 2018العنزي، سامل والشمري، فهد. )

، اجمللة العلميةاجلميلة( من وجهة نظر املعلمني يف مدينة الرياض وتصور مقرتح لتطبيقها. 

 (.297ص  25( ص 2العدد )

الرياض  .األسس والتطبيقاتعلم النفس الرتبوي  (.2012) عفاف. ،اهللعبد ،شعبان، فرغلي

 اململكة العربية السعودية: مكتبة الراشد.

 . عمان. كنوز املعرفة.األنشطة واملهارات التعليمية(. 2005الكريم. )عبد الفراجي، هادي وأبوسل،

 القاهرة مصر: هنداوي للتعليم والنيقافة. .العقل والوجود (.2012) يوسف. ،كرم

ترمجة  - تنموية سلسلة  -العقل عادات وإشغال تفعيل(. 1ج 2003) بينا، وكاليكآرثر،  ،كوستا

 .والتوزيع للنشر الرتبوي الكتاب دار ،الدمام 3 ، األهلية الظهران مدارس

 مشروع حسب العقل لعادات األساسية املرحلة طلبة اكتساب مستوى(. 2010) حممد مها ،حميسن

 رسالة ،الدراسي والتحصيل التعليمي والصف اجلنس مبتغريات وعالقته العاملي (2050)

 .األردن: األردنية اجلامعة، منشورة غري دكتوراه

 التحصيل ومستوى الدراسية السنة متغريي ضوء يف العقل عادات(. 2010) ممدوح محدان ،الشامي

، الرتبية كلية جملة، السعودية العربية باململكة فيصل امللك جامعة طالب لدى الدراسي

 .129387ص. 2اجلزء 344 ،العدد، األزهر

 .تقوميها جماالتها  مجاعات النشا  العلمي املدرسية تأسيسها م(. 2011مرسي، حامت. )

 القاهرة: دار النشر للجامعات.

 درجة ممارسة معلمي الرتبية املهنية لألنشطة التعليمية يف دولة م(.2018) اجملاوب، سعد الرتكي.

 منشورة. جامعة آل البيل. األردن.. رسالة ماجستري غري الكويل

 م(. املشروع الشامل لتطوير املناهج. موقع وزارة الرتبية والتعليم2015). وزارة الرتبية والتعليم
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 عناد العمريي، النيقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

 املكرمة. (. الثقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة0202. )عناد، العمريي

 .028 – 184(، 1) 5جملة العلوم الرتبوية، 

 الثقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال 

   يف مكة املكرمة لدى املرشدين الطالبيني

  (1)از العمرييعناد بن فّو

 :املستخلص

 لدى االتصال تراومهاالنيقة بالنفس  بني العالقة على التعرف إىل البحث هذا يهدف

الفروق يف النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني وكذلك  املكرمة، مبكة الطالبيني املرشدين

فروق يف مهارات االتصال لدى ، باإلضافة إىل الاملرحلة( –اخلربة  –ا ملتغريات )التخصص وفًق

 املنهج الباحث استخدمو ،املرحلة( –خلربة ا –ات )التخصص ا ملتغرياملرشدين الطالبيني وفًق

 مجيع يف، ممنيلني الطالبيني املرشدين من امرشدا( 120) من البحث عينة تكونلو الوصفي،

(، 1995النيقة بالنفس من إعداد قوامسة والفرح ) مقياس الباحث واستخدم سية،راالد حلراامل

 . (1993) حمسن إعداد االتصال ترامهاومقياس 

ودال ة إحصائيتا بني النيقة  وجود عالقة ارتباطية موجبة: التالية النتائج عن البحث أسفر قدو

بالنفس ومهارات االتصال وأبعاد كّل منهما، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دال ة 

إحصائيتا يف متغريي النيقة بالنفس ومهارات االتصال بني أفراد العينة وفًقا ملتغريي التخصص واخلربة 

لك عدم وجود فروق دال ة إحصائيتا يف وذلك لصاحل املتخصصني وذوي اخلربة األعلى، وأظهرت كذ

 متغريي النيقة بالنفس ومهارات االتصال بني أفراد العينة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية.

بضرورة العمل على إعداد برامج تدريبية تستند على مهارات االتصال،  الباحث أوصى وقد

 اباا على املمارسة املهنية للمرشد. لتنمية النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني مما ينعكس إجي

 .املرشد الطالبي ،مهارات االتصال ،النيقة بالنفس :املفتاحيةالكلمات 

 

                                                             
 enad1397@gmail.com، العامة للتعليم مبكةاإلدارة ، مرشد طالبي  (1)

mailto:enad1397@gmail.com
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 مة:مقّد

تشهد املؤسسات التعليمية والرتبوية بشكل عام، والعمل اإلرشادي بشكل خاص حتديات 

كبرية يف ظّل التغريات السريعة واملتالحقة اليت يشهدها امليدان التعليمي والرتبوي واإلرشادي يف 

 املساعدةالعصر احلاضر، مما دعا إىل وجود حاجة ملحة لتطوير مهن اخلدمات اإلنسانية 

 الذي العصر مستجدات ملواكبة واإلرشاد بالتوجيه يتصل فيما وخباصة ،اًلفاع ادورا وإعطائها

 .نعيشه

واالتصال وسيلة لنقل املعرفة واألفكار واملشاعر بني األفراد واجلماعات، وجناح اإلنسان يف 

ة واخلالفات احلياة يعتمد على مدى متتعه مبهارات االتصال، وكنيري من األزمات االجتماعّي

صال وسيلة ا من مظاهر اخللل يف االتصال، فاالّتة واملشكالت املدرسية ليسل إال مظهرااألسرّي

 (.12م: 2011 للتعايش بني الناس، وعامل من عوامل استقرار اجملتمعات )الشهري،

وحتدد عالقة اإلنسان مع ذاته وبشكل كبري عالقته مع العامل اخلارجي، فالنيقة بالنفس 

بقيمة نفسه بني من حوله، فترتجم هذه النيقة كل حركة من حركاته، هي إحساس اإلنسان 

رهبة ألن تصرفاته نابعة من ذاته فهو من حيكمها  ويتصرف اإلنسان بشكل طبيعي دون قلق أو

دد وعدم االطمئنان لميمكانات عدم النيقة توقع اإلنسان يف الشعور بالسلبية والرت غريه، وإّن وليس

ري من الطاقات أهدرت وضاعل بسبب عدم إدراك أصحابها ملا يتمتعون واالجتاه حنو الفشل، وكني

 (. 23 م:2009به من قدرات وإمكانات لو استغلوها الستطاعوا فعل الكنيري )بدران، 

وإذا ما نظرنا إىل املؤسسة التعليمية والرتبوية بوجه عام كأحد األطراف الفاعلة يف بناء 

جند أّن املرشد الطالبي يؤدي دوراا بارزاا يف هذا البناء،  وإعداد الفرد ليكون صاحًلا يف جمتمعه،

دور كبري يف مساعدة الطالب لفهم ذاته ومعرفة قدراته، والتغلب على ما به من يقوم من خالل ما 

يواجهه من صعوبات، ليصل إىل حتقيق التوافق النفسي والرتبوي واالجتماعي واملهين لبناء شخصية 

ة اختيار املرشد الذي تتوفر فيه مسات وخصائص شخصية ومهنية ، ومن هنا تأتي أهميسوية

  متميزة، وذلك لتحقيق اهلدف التعليمي والرتبوي العام للمؤسسة اليت ينتمي إليها.

أّن وجود مهارات االتصال والنيقة بالنفس كعاملني مقرتنني هلما  ومما سبق يرى الباحث

الدور املنو  به، والنهوض بالعملية اإلرشادية على األثر الكبري يف أداء املرشد الطالبي للقيام ب

 الوجه املطلوب.
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 مشكلة البحث:

حتل إشراف اجلمعية السعودية  أوضحل العديد من الدراسات اليت أجريل يف السعودية

بهدف تقويم كّل مرحلة من مراحل تطوير اإلرشاد،  األردنيف و الرتبوية والنفسية "جسنت"،

 مصريف والتنمية،  ُعرضل يف ندوة اإلرشاد النفسي والرتبوي من أجلاليت الكويل كذلك يف و

ا يف األداء العملي للمرشدين، هناك ضعًف أّنب حتل مظلة املؤمتر الدولي اخلامس ملركز اإلرشاد،

يف املمارسة  اهناك ضعًف ، وأّنرفهم يف الغالب غري قادرين على أداء املهام اإلرشادية بكفاءة واقتدا

 (.199203م:  2000)عقل، ةاإلرشادّي

ة مهارات االتصال بالنسبة للمرشدين، فقد قام كذلك أشارت بع  الدراسات إىل أهمّيو

بدراسة مهارات االتصال لدى املرشدين وأهميتها، وكان من توصيات تلك  م(2009)امليليب 

ضمن مهارات يتضمن اإلعداد للمعلم واملرشد الطالبي يف اجلامعات مواد دراسية تت الدراسة أّن

 االتصال. 

 ( بدراسة مهارات االتصال الفعال، وأظهرت النتائج أّن(Ludbe, 2014كما قام لودبي 

لآلخر، وجتعلنا قادرين على إجياد احللول  أفضل  مهارات االتصال الفعال تساعدنا على فهٍم

مهارات االتصال أساسية  املختلفة لصناعة األفكار وحل املشكالت وبناء النيقة والتقدير، وأّن

 للنجاح يف خمتلف جماالت احلياة.

ا يف عملية التواصل هناك ضعًف خالل عمل الباحث يف جمال اإلرشاد الطالبي الحظ أّنومن 

اخنفاض يف مستوى  من أسباب ذلكقد يكون ، وواملبادرة واملواجهة لدى بع  املرشدين الطالبيني

 ات االتصال.النيقة بالنفس أو ضعف يف استخدام مهار

 وتكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن التساؤالت التالية:  

 عالقة بني النيقة بالنفس ومهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني؟ال ما .1

 –اخلربة  –ا ملتغريات )التخصص فروق يف النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني وفًقال ما .2

 املرحلة(؟

 –اخلربة  –ا ملتغريات )التخصص لدى املرشدين الطالبيني وفًقفروق يف مهارات االتصال ال ما .3

 املرحلة(؟
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 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إىل ما يلي:       

 فس ومهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني.نالتعرف على العالقة بني النيقة بال .1

 ا ملتغريات )التخصص التعرف على الفروق يف النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني وفًق .2

 املرحلة(. اخلربة 

         ا ملتغريات الفروق يف مهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني وفًق التعرف على .3

 املرحلة(. اخلربة  )التخصص 

 أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من أهمية متغرياته، ملا هلما من أهمية بالغة يف عملية التعليم والتعلم، 

مل تتطرق الدراسات احمللية والعربية لتناوهلما بالبحث معاا  على حدِّ علم الباحثاملتغريان  وهذان

 خاصة لدى شرحية فاعلة يف امليدان التعليمي والرتبوي أال وهي شرحية املرشدين الطالبيني.

يف ميدان الرتبية والتعليم وتقديم اخلدمات النمائية  يا ألهمية دور املرشد الطالبنظراو 

ه العنصر الفعال يف املؤسسات التعليمية وعليه العبء األكرب يف والوقائية والعالجية، ومبا أّن

، ومبا أنَّ مهارات االتصال من وأولياء األمور مجيع منسوبي املدرسةوالتواصل مع  التوجيه واإلرشاد

بني املرشد واملسرتشد،  فعااًل اًلاليت تيسر العملية اإلرشادّية، وحتقق اتصا أهم املهارات اإلرشادّية

عامل النيقة بالنفس يعد من أهم العوامل  كما أّنوتوافر املناخ اإلجيابي يف العالقة اإلرشادية، 

ملنسوبي املدرسة بصفة عامة واملرشد الطالبي بصفة خاصة لتحقيق النجاح الوظيفي والكفاءة 

هذين املتغريين لذا كان من املهم دراسة ت، القدرة على التغلب على املشكالت والصعوبااملهنية و

 ني.الطالبي ينلدى املرشد والعالقة بينهما

 األهمية النظرية:

تكمن األهمية النظرية يف اإلضافة العلمية اليت يقدمها البحث إىل امليدان العلمي فيما يتصل       

، وأهمية الكشف عن النيقة بالنفس وعالقتها ةيواملعارف العلم يةالنظرطر واأُل هيمملفااثراء بإ

 .مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني
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 األهمية التطبيقية:

 يف ضوء ما يسفر عنه البحث من نتائج ميكن االستفادة منها يف اآلتي:      

فس ومهارات االتصال قد حيفز هذا البحث املختصني يف إعداد برامج لرفع مستوى النيقة بالن .1

 لدى املرشدين الطالبيني احملتاجني هلا.

ي النيقة بالنفس ومهارات االتصال قد يسهم هذا البحث يف لفل انتباه املسؤولني ملراعاة عامل  .2

 عند اختيار من ميارس العمل اإلرشادي.

 مصطلحات البحث:

 :Self Confidenceالنيقة بالنفس  -1

شخصية يشعر معها الفرد بالكفاءة والقدرة  ةها مسأّن» (38:1995)يعرفها قوامسة والفرح 

ا أقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات لتحقيق املختلفة، مستخدما على مواجهة العقبات والظروف

ما يصبو إليه، وهي مزاج إجيابي من الفكر والشعور والسلوك الذي يعمل على تشجيع النمو 

إىل املستوى املطلوب من الصحة النفسية والتوافق النفسي السوي، والوصول بالفرد  النفسّي

 .«واالجتماعي

 .«النيقة بالنفس الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الفرد على مقياس»ها ا بأّنعرف إجرائيتوُت

    :Communication Skillsمهارات االتصال  -2

يف نقل املعلومات واألفكار توى الكفاءة واملهارة مس» ( بأّنها13:1993) حمسن ُيعّرفها      

 .«ر عنه من استجابات بسهولة ودقةصُداآلخر، وفهم ما ي  واملشاعر واألحاسيس إىل الطرف

 الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الفرد على مقياس مهارات االتصال. :هاا بأّنف إجرائيتعّروُت

 :Student Counselor البّياملرشد الّط -3

الطالب على فهم ذاته والتعرف على إمكاناته وقدراته وحل هو الذي يقوم مبساعدة 

مشكالته ليصل إىل حتقيق التوافق النفسي والرتبوي واالجتماعي واملهين لبناء شخصية سوية يف 

 (.14: 2002إطار التعاليم اإلسالمية )وزارة الرتبية والتعليم، 
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 حدود البحث:

 احلدود املوضوعية: -

فس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين ننيقة باليقتصر البحث على دراسة ال

 الطالبيني.

 احلدود املكانية: -

 يقتصر إجراء البحث على عينة من املرشدين الطالبيني مبدينة مكة املكرمة.

 احلدود الزمانية: -

 .م2015 /هـ1438 البحث خالل عام ُأجري 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 :Self Confidenceالنيقة بالنفس 

 تعريف النيقة بالنفس:

النيقة يف اللغة: هي مصدر قولك وثق به ينيق وثاقة وثقة أي ائتمنه. والوثيق هو الشيء احملكم 

 .(448: 2003 به األسـري أو الدابـة )ابـن منظور، شّديويف األصل هو حبل أو قيد  ،العهد وهو

 واعتباره بنفسه الفرد اعتداد سُنُح» هابأّن (12:2005) لسليمانافها عّرويف االصطالح: ُي

 . «تفريط أو إفرا  دون احمليطة، الظروف حسب وقدراته لذاته

 ميكنك الذي الداخلي واالطمئنان بالراحة شعورك تعين» هابأّن( 12:2007) ماكينا ويذكر

 .«احلياة يف أحالمك لتحقيق ادماُق للمضي ويدفعك املختلفة، احلياة ظروف وحتمل مواجهة من

  فس:قة بالّنة الّثأهمّي

 بأّن أهمية النيقة بالنفس تتمنيل يف التالي: (192-190: 2013ذكرت اخلفاف ) 

 حتقيق التوافق النفسي: -

ويكون ذلك من خالل العالقة املنسجمة مع الذات والبيئة احمليطة مبا حيقق القدرة على 

 بالنفس. النيقةقدر من ب يتمتع الذي هو انفسيت فاملتوافقإشباع حاجات الفرد ومتطلباته، 

 استمرار اكتساب اخلربة: -

 اكتساب يف تساهم اليت العوامل أهّم ومن مكتسبة، فاخلربات خربات، بال اإلنسان يولد
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 .بالنفس النيقة من بقدر متتعه جانب إىل اكتسابها يف اإلنسان رغبة اخلربات

 النجاح يف العمل: -

 بالعجز والشعور فيه، النجاح إىل املؤدية العوامل أهّم من العمل جنازإ على بالقدرة االعتقاد

  الفشل. إىل صاحبهب ينتهي العمل أداء عن

 مواجهة املشكالت: -

 حلول إىل فالتوصل ،مواجهة املشكالت والصعاب تستلزم وجود قدر من النيقة بالنفس

 مبنيابة تعمل كبرية نفسية وطاقة قوة إىل حتتاج الفرد تواجه اليت واملصاعب للمشكالت ناجحة

 .املختلفة املواقف يف للنفس ضبط

ها تساعد اإلنسان على االتزان إىل أهمية النيقة بالنفس على أّن (18 :2007) أشارت غنيمو

ا يف صاحبها وضوحا ُبكِساالنفعالي، و توجيه الطاقات الوجدانية والعقلية للوجهة السليمة، وُت

التعلم واملنيابرة، وجتعله هو املالك الوحيد للقرار الذي يصدر عنه،  الرؤية واملستقبل، وكذلك حبُّ

 ها تساعد على التعاون مع اآلخرين. كما أّن

 املظاهر املميزة للنيقة بالنفس:

 صّنف جيلفورد املظاهر املميزة للنيقة بالنفس على النحو التالي:

 .الشعور بالكفاية، وضده الشعور بالنقص 

 ترة على التحكم يف االنفعاالاالتزان االنفعالي والقد . 

 .الشعور بالقبول يف البيئة احمليطة 

  ،(.19: 2007القدرة على البّل يف األمور واختاذ القرار )الدسوقي 

هناك جمموعة من املظاهر املميزة للنيقة بالنفس تتمنيل ( أّن 5-5: 2010وترى لندنفيلد )

 ما يلي:في

 آلخرين.حمبة الذات، وعدم املمانعة يف إظهار ذلك ل 

 .تفهم الذات، والسعي دائماا إىل التطوير 

 .التفكري بطريقة إجيابية، والبحث عن حلول للمشكالت 

 .التصرف مبا يتناسب مع املوقف 

 .معرفة ما يريد، واالهتمام بوضع أهداف جديدة 
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 أسباب اخنفاض مستوى الثقة بالنفس:

  على النحو التالي:( إىل أسباب انعدام النيقة بالنفس 38: 2013أشار إبراهيم )

 اآلخرين يرون ضعفك وسلبياتك وأنك ال تستطيع إخفاء عيوبك االعتقاد بأّن. 

  القلق املستمر بسبب سعي اإلنسان الدائم بأن يكون على أفضل صورة وخوفه من عدم حتقيق

 .ذلك

 ه جمرد شخص غري مفيد يف هذه احلياةوأّن ،من نفسهاإلنسان خبجل  اإلحساس. 

 من الفشل.اخلوف الشعور ب 

 :بالنفس النيقة مقومات

 :يلي ما بالنفس النيقة مقومات من أّن (195-192: 2013ذكرت اخلفاف )

 احليوية له تضمن صحية بعناية حظي والذي الصحيح، فالشخص: اجلسمية املقومات 

 .نفسه يف النيقة يستشعر شخص هو والنشا ،

 عن وفكرته النفسي كيانه حيدد شخص ألي االجتماعي الكيان إّن: ةاالجتماعّي املقومات 

 .فسبالّن قةالنّي من أكرب قدر إىل يقود اإلجيابّي االجتماعّي ففالتكّي نفسه

 إشباع على الغالب يف اقادرا يكون املرتفع الدخل ذو الشخص إّن: االقتصادية املقومات 

 .بالنفس قةنيال بناء يف يساعد امّم رغباته، من الكنيري وحتقيق مطالبه، وسد حاجاته،

 الثقة بالنفس ونظريات علم النفس:            

( بع  النظريات والعلماء الذين حتدثوا عن النيقة بالنفس أو النيقة 2010تذكر مصطفى )

( متغري النيقة بالذات من أكنير من منظور Sigmund Freudبالذات، فلقد تناول سيجموند فرويد )

وتأثريها على النيقة بالذات لدى الفرد،  يف نظريته )التحليل النفسي(، فقد عاجل عقدة الذنب

باإلضافة إىل األساليب اليت يتبعها الفرد للتعامل مع اخنفاض ثقته بذاته، واهتم كذلك بالتأثري 

، احلاصل على ثقة الفرد بذاته جراء التنيبيل على أية مرحلة من املراحل املبكرة لتطور الشخصية

لنيقة بالنفس كعامل مهم لتنمية املتغريات التالية ( إىل اEric Ericssonوأشار إريك إريكسون )

النيقة  التفاؤل( يف املراحل العمرية األوىل من حياة الفرد، على أساس أّن املبادأة، )النيقة يف اآلخرين،

 ثقة الفرد بذاته تنمو من خالل تنمية تلك املتغريات. بالنفس ترتبط بهذه املتغريات، وبالتالي فإّن
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( أّن لدى اإلنسان حاجات Maslow( بأّن ماسلو يرى )178 175: 2013)وأوضحل اخلفاف 

أساسية تنظم على شكل هرم تبدأ باحلاجات الفسيولوجية وتنتهي بتحقيق الذات، وأّن إشباع هذه 

احلاجات مينح الفرد الشعور بالنيقة، ويف املقابل فإّن عدم اإلشباع جيعله عرضة للمشاعر السلبية 

( إىل أّن فكرة اإلنسان عن نفسه وتقبله لذاته Rogersة، يف حني أشار روجرز )والشعور بعدم النيق

تعدُّ من العوامل املهمة اليت تؤثر على سلوكه، فإذا كانل هذه الفكرة حسنة أصبح اإلنسان 

 (.192195: 2013راضياا عن نفسه وممتلئاا بالنيقة العالية )اخلفاف، 

 :Communication Skillsمهارات االتصال 

 أفضل عليه اهلل رسول قال: الشريف النبوي احلديث ويف واإلتقان، احلذق: اللغة يف املهارة

 .مسلم صحيح «الربرة الكرام السفرة مع بالقرآن املاهر»: التسليم وأمت الصالة

: 2011 الشهري،) «وإتقان ةودّق بسرعة نمعّي عمل ألداء الالزمة القدرة» :االصطالح ويف

15.) 

 ،وصواًل املكان إىل وصل البلوغ، أي الوصل من مأخوذة العربية اللغة يف االتصال كلمةو

 (.18: 2011 والعقباوي، مساعد آل) بلغه أي

 لكلمة الالتيين األصل من جاءت اإلجنليزية اللغة يف Communication اتصال وكلمة

Communes (.13: 2010 العالق،) امشرتًك أو اعاما وتعين 

 تبادل طريق عن االجتماعية الصالت تقوية إىل يهدف اجتماعي تفاعل» :هي االتصال وعملية

 والتباعد الكره إىل أو والتعاطف والتقارب احملبة إىل تؤدي اليت واملشاعر واألفكار املعلومات

 (.25: 2004، اخلزاعي) «والتباغ 

 واملعاني األفكار تبادل» :هي االتصال عملية أّن إىل (13:2007) واملهنا بصفر أشار وقد

 إطار ويف حمدد وبهدف معينة وسيلة خالل من طرفني بني أو ونفسه، اإلنسان بني واملعلومات

 .«نمّع اجتماعي

 أهمية االتصال:

ة اليت ال غنى لمينسان عنها، ة واملهّمة األساسّية واالجتماعّيصال من احلاجات النفسّياالّت      

صال، حياة الفرد بينه وبني اآلخرين سببها يف الغالب سوء اّتفكنيري من املشكالت اليت تنشأ يف 

ة داخل األسرة، أو يف جمال العمل مع الزمالء أو خصّيسواء كان ذلك على مستوى العالقات الّش
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توفر مهارات  يف حياة اإلنسان ومستقبله، ولذلك فإّن مهمتاا الرؤساء أو العمالء. فاالتصال يؤدي دورا

 (. 17 18: 2009ي لتحقيق الفهم املتبادل بني أعضاء العالقة )أبو النصر، صال أمر ضروراالّت

 عناصر االتصال:

 املرسل: -1

ن يوصلها إىل أرسالة حمددة يريد  يعد مصدر الرسالة وهو الذي حيمل معلومات أو

 (.53، 2011اآلخرين، ويهدف إىل التأثري يف اآلخرين )آل مساعد والعقباوي، 

 الرسالة: -2

: 2010اهلل:  )نصر املعلومات واألفكار واملشاعر اليت يرغب املرسل يف إيصاهلا للمتلقيوهي 

54 – 59.) 

 وسيلة االتصال: -3

ل إىل املستقبل، وختتلف الوسيلة نقل من خالهلا الرسالة من املرِسوهي األداة أو القناة اليت ُت

 (.2011،5)العويف:  باختالف طبيعة االتصال

 املستقبل: -4

املتلقي للرسالة، ويقوم برتمجة الرسالة، وقد تتوافق هذه الرتمجة مع مراد املرسل وقد وهو 

 (.122، 2003)إمساعيل:  ختتلف عنه

 التغذية الراجعة: -5

التغذية  داستجابته لرسالة املرسل، وتع ا رجع الصدى وهي رد املتلقي أوويطلق عليها أيضا

، 2003أه املرسل لتكتمل دائرة االتصال، )حممد: الراجعة تكملة من املستقبل للحوار الذي بد

80.) 

 التشويش: -5

 هو العنصر الذي يدخل على العملية االتصالية فيغري من املعنى املراد إيصاله بدرجات متفاوتة

 (.9-7، 2008)املسعودي: 

 أنواع االتصال:

 هناك نوعني لالتصال هما: ( إىل أّن20 17: 2005) ويشري احلموّي

 اللفظي.االتصال  .1
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 االتصال غري اللفظي. .2

 : االتصال اللفظي: أواًل

ا بالكلمات املنطوقة أو املكتوبة، ويالحظ اختالف االتـصال االتصال اللفظي أساسا عتينوي      

ر عن نفس الفكرة ولكـن بِّع شخص ميكن أن ُي كّل اللفظي من شخص آلخر مبعنى أّن

وِجد التنوع يف لغة عامية( وهذا هو الذي ُي فصيحة،، ننير، لغة ر)شع باسـتخدام كلمات خمتلفة

 عملية االتصال.

  ا: االتصال غري اللفظي:ثانيا

االتصال فيه باستخدام لغة اجلسد كاإلشارات واإلمياءات والسلوك، وقد تكون هذه  ويتّم      

ى من اإلشارات أو التلميحات مقصودة أو غري مقصودة، ويكون هلا يف بع  األحيان تأثري أقو

 الرسائل اللفظية.

 صال:مهارات االّت

 : مهارات االتصال اللفظي:أواًل

 مهارة االستماع: -1

% 85 هو االستماع لآلخرين بفهم وأدب واحرتام وعدم مقاطعتهم، ولقد أثبتل الدراسات أّن

 (.2012،24)فتح اهلل:  من العالقات اإلنسانية ميكن بناؤها عن طريق االستماع اجليد

  احلديث:مهارة  -2

هي القدرة على توظيف املهارات اللفظية واللغوية ومهارات الفصاحة لنقل األفكار واملشاعر 

 (.150 ،2011)آل مساعد والعقباوي:  واالجتاهات والتواصل مع اآلخرين

 مهارة احلوار: -3

تبادل وعرض اآلراء ومراجعتها يف قضية أو مسألة، ويهدف إىل الوصول إىل نتيجة حمددة أو 

 (.20، 2009أرضية مشرتكة )خوجة: 

 مهارة اإلقناع: -4

هو القدرة عل التأثري يف اآلخرين لتحقيق التجاوب منهم، وحماولة الرتغيب عن طريق العقل 
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، 2009)أبو النصر:  تغيري آرائهم واجتاهاتهم أو سلوكهمب نواملنطق واملعرفة جلعل اآلخرين يقبلو

157 159.) 

 مهارة طرح السؤال: -5

 املعارف علىللحصول  إجيابيةالسؤال أداة  ( إىل أّن85 83، 2012أشار فتح اهلل )

 . فيةوالنيقا االجتماعيةاحلياة  خمتلف أنشطة في واملعلومات

 مهارة إعادة الصياغة:  -5

وهي إعادة النص أو بع  عباراته، ويستخدم هذا األسلوب للتأكد من معنى ما قاله 

 (.71 ،2011املسرتشد )أبو أسعد: 

 مهارة عكس املشاعر: -8

ا يشعر به اآلخر، وهي تقوم على عكس احملتوى العاطفي واالنفعالي للرسالة، للتعبري عّم

مبنيابة مرآة صادقة يعكس من خالهلا املرشد مشاعر وأحاسيس وانفعاالت املسرتشد )عمر: 

2000.) 

 ا: مهارات االتصال غري اللفظي:ثانيا

 الية: وع يستخدم اللغات الّتهذا الّن ( أّن87 -82: 2010يرى حجاب )        

 –حركات اجلسم  –املظهر  –تعبريات الوجه  –وتشمل )االتصال البصري  لغة اإلشارات: .1

 الصوت(.

منيل الزيارة  .وهي استخدام األفعال اليت تصدر عن الفرد لنقل تعبري معني لآلخرين لغة الفعل: .2

فعل يف منوذج القدوة عندما يصبح اإلنسان بأفعاله وتقديم اهلدايا، وأبلغ صورة لالتصال بال

 ا لآلخرين.وتصرفاته منوذجا

وتعين استخدام اإلنسان لألشياء املادية وحتميلها معان بقصد إيصاهلا لآلخرين.  لغة األشياء: .3

 منيل: املالبس واأللوان والديكور.

 الدراسات السابقة:

 : دراسة تناولل النيقة بالنفس مع مهارات االتصال: أواًل

دراسة للتعرف على درجة ممارسة مديري املدارس النيانوية  (2013) أجرى الشريفي والناظر
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األردنية يف حمافظة عّمان ملهارات االتصال وعالقتها مبستوى النيقة يف مدارسهم من وجهة نظر 

االتصال،  بناء مقياس ملهارات ا ومعلمة، ومّتمامعل (350)املعلمني، وتكونل عينة الدراسة من 

(، Hoy & Tschannen-Moran, 2003) وترمجة مقياس النيقة الذي بناه هوي وتساكنن موران

ا بني درجة ممارسة مهارات االتصال ومستوى ة إحصائيتوأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دال 

 درجة ممارسة املدراء ملهارات االتصال كانل مرتفعة بشكل عام. النيقة يف املدارس، وأّن

( دراسة للكشف عن العالقة بني النيقة بالنفس ومهارة Gurler, 2015أجرى جورلر )

وطالبة،  ا( طالبا88لدى طالب السنة التحضريية، وتكونل عينة الدراسة من ) «ثلتحّدا» االتصال

( ويتكون من  سة أبعاد وثالث Akn, 2007وير أكن )استخدام مقياس النيقة بالنفس من تط ومّت

 .«التحدث»وثالثني عبارة، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني النيقة بالنفس ومهارة االتصال 

 :لا: دراسات تناولل مهارات االتصاثانيا

شدون بدراسة مهارات االتصال اليت يتمتع بها املرشد كما يراها املسرت (2009) قام امليليب

وأهميتها يف تقديم اخلدمة اإلرشادية، ومعرفة الفروق يف توافر مهارات االتصال اللفظية وغري 

ا للصف اللفظية اليت يتصف بها املرشدون وأهميتها، والفروق يف مهارات االتصال وأهميتها تبعا

يف  ا من طالب املرحلة النيانويةطالبا (315)التخصص والعمر، وتكونل العينة منالدراسي و

مقياس لتوافر مهارات االتصال وأهميتها من ُاستخِدم حمافظة ينبع يف اململكة العربية السعودية، و

إعداد الباحث، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة التوافر بني مهارات 

احل مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية اليت يتصف بها املرشدون من وجهة نظر املسرتشدين لص

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أهمية مهارات  ا للصف الدراسي،  واالتصال اللفظية تبعا

ا للصف الدراسي للمسرتشدين، وال توجد فروق االتصال اللفظية وغري اللفظية لدى املرشدين تبعا

ا ى املرشدين تبعاذات داللة إحصائية يف درجة أهمية مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية لد

 لتخصصهم.

 املرشدين لدى االتصال مهارات لتنمية تدرييب برنامج فاعلية (2013) احلري دراسة وتناولل

 السعودية، العربية اململكة يف بريدة مدينة يف امرشدا (30) من تكونل عينة على الطالبيني،

 داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت الباحث، إعداد من االتصال ملهارات مقياس واستخدم

 فروق ووجود التجريبية، اجملموعة لصاحل الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة بني إحصائية
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 .البعدي القياس لصاحل والبعدي القبلي القياس بني التجريبية اجملموعة لدى إحصائية داللة ذات

  Lanning  Brickhouse) وبركهاوس وجونسلي ورانسن وولل كما أجرى الننج

Gunsolley, Ranson, & Willett, 2011ة للكشف عن حدة األمريكّي( دراسة يف الواليات املّت

صال لدى املرشدين وقدرتهم على تقييم الطالب، وتكونل عينة الدراسة العالقة بني مهارات االّت

 هرت النتائج أّنصال، وأظمهارة من مهارات االّت (12)بغرض تقييم  اطالبا (72)و  امرشدا (14)من 

 الالزمة متكنهم وتساعدهم على تقييم الطالب بشكل أفضل. صالع املرشدين مبهارات االّتمتّت

( دراسة كفايات االتصال اإلنساني للمرشد الطالبي يف إدارة 2013وأجرى احلافظي )

من ا ( مرشدا132اجللسات اإلرشادية واحتواء املشكالت الطالبية، وتكونل عينة الدراسة من )

مرشدي املدارس النيانوية يف حمافظة جدة، واستخدم مقياس يف االتصال اإلنساني من إعداد 

الباحث، وأظهرت النتائج أهمية كفايات طرح األسئلة بدرجة عالية، وأهمية كفايات اإلصغاء 

 بدرجة عالية. 

دى العالقة بني التفكري اإلجيابي ومهارات االتصال املدركة ل (2013)كما درسل دندي 

استخدام مقياس  ا ومرشدة، ومّتمرشدا (321) املرشدين يف مدارس حمافظة دمشق، وبلغل العينة

ه إعداد )إبراهيم(، ومقياس مهارات االتصال من إعداد الباحنية، وأظهرت النتائج أّن يف التفكري من

درجة  ل، وأّنا بني التفكري اإلجيابي ومهارات االتصاة إحصائيتتوجد عالقة ارتباطية موجبة دال 

مهارات  مهارات االتصال )اللفظي  وغري اللفظي( بشكل عام لدى املرشدين كانل متوسطة، وأّن

ا لدى املرشدين من مهارات االتصال غري اللفظي، كما االتصال اللفظي كانل أكنير استخداما

وغري اللفظي(  بني الذكور واإلناث يف مهارات االتصال )اللفظي  اة إحصائيته توجد فروق دال أّن

ا لصاحل اإلناث، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات االتصال وفًق

 ملتغري التخصص واخلربة املهنية.

 ( دراسة عن أثر مهارات االتصال ومهارات حّلErozkan, 2013وأجرى إروزكان )

( 494)نيانوية، وتكونل العينة من  املشكالت على الكفاءة الذاتية لدى طالب وطالبات املرحلة ال

، (Balcı and Ersanlı, 1998وطالبة، واستخدم مقياس مهارات االتصال من إعداد ) اطالبا

من  ة(، ومقياس الكفاءة الذاتي(Cam and Tumkaya, 2008املشكالت من إعداد  ومقياس حّل

مهارات االتصال والكفاءة تائج وجود عالقة ارتباطية بني ، وأظهرت الّنBilgin, 1999))إعداد 

 مهارة االتصال مؤشر مهم يف الكفاءة الذاتية. الذاتية، وأّن
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دراسة للتعرف على العالقة بني الذكاء الوجداني  (2014)ويف نفس السياق أجرى القرني 

ا من املرشدين مرشدا (190)من  العينة ومهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني، وتكونل

استخدام مقياس مهارات االتصال من  يع املراحل الدراسية يف مكة املكرمة، ومّتالطالبيني يف مج

(، وأظهرت 2007، ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد عبداهلل والعقاد )(1993)إعداد حمسن 

النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مجيع أبعاد الذكاء الوجداني ومهارات االتصال لدى 

ا ملتغريي التخصص بيني، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة وفًقالاملرشدين الط

 واخلربة.

 ا: دراسات تناولل النيقة بالنفس:ثالنيا

( دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية  Losh, 2003)  & Tavaniأجرى تافاني ولوش

األكادميي، وتكونل عينة الدراسة تناولل الدافعية والنيقة بالنفس والتوقعات كمنبئات لألداء 

وطالبة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني النيقة  ا( طالبا4012من )

والدافعية والتوقعات كانل منبئة  النيقة بالنفس بالنفس واألداء األكادميي، باإلضافة إىل أّن

 باألداء األكادميي لعينة الدراسة.

( النيقة بالنفس وعالقتها بالقدرات اإلبداعية والتحصيل 2011والعنزي )كما درس العنزي 

بية األساسية باهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رتالدراسي لدى طالب وطالبات كلية ال

ستخدم مقياس النيقة بالنفس من إعداد الباحث اوطالبة، و اطالبا (279)وتكونل عينة الدراسة من 

ألصالة والطالقة من إعداد تورانس، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني النياني، وقياس ا

النيقة بالنفس والتحصيل الدراسي، كما توجد عالقة ارتباطية بني الطالقة والنيقة بالنفس 

التحصيل ومن النيقة  والتحصيل الدراسي، بينما مل تظهر ارتباطات ذات داللة بني األصالة وكّل

 الدراسي.

فس لدى الطلبة ن( بدراسة العالقة بني الذكاء الوجداني والنيقة بال2014ل )وقامل بال

ا وطالبة، واستخدم مقياس الذكاء الوجداني ( طالبا450اجلامعيني، وتكونل عينة البحث من )

(، Sidney Shraugerمن إعداد أمحد العلوان، ومقياس النيقة بالنفس من إعداد سيدني شروجر )

 ا بني الذكاء والنيقة بالنفس لدى أفراد العينة.  ة إحصائيتعالقة دال وأظهرت النتائج وجود 
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 التعليق على الدراسات السابقة:

 من حيث اهلدف:

بع  الدراسات هدفل إىل التعرف على مدى امتالك املرشد ملهارات االتصال منيل دراسة 

االتصال لدى ، وهناك دراسات هدفل إىل الكشف عن العالقة بني مهارات (2009)امليليب 

بع  الدراسات  (، كما أّن2011املرشدين وقدرتهم على تقييم الطالب منيل دراسة الننج وآخرون )

، (2013)سعل إىل تنمية مهارات االتصال لدى املرشد من خالل برنامج تدرييب منيل دراسة احلري 

ري اإلجيابي وبعضها كان اهلدف منها معرفة عالقة مهارات االتصال مع بع  املتغريات كالتفك

(، ومستوى 2014) من القرني (، والذكاء الوجداني كما يف دراسة كّل2013يف دراسة دندي )

(، والبع  اآلخر هدفل إىل معرفة أثر مهارات 2010النيقة يف املدارس يف دراسة الشريفي والناظر )

( 2013، كما سعل دراسة احلافظي )(2013)االتصال على الكفاءة الذاتية كدراسة إروزكان 

للكشف عن كفايات االتصال اإلنساني للمرشد الطالبي يف إدارة اجللسات اإلرشادية واحتواء 

 املشكالت الطالبية.

، ىوهناك دراسات هدفل إىل معرفة العالقة بني النيقة بالنفس وبع  املتغريات األخر

دراسي يف (، والقدرات العقلية والتحصيل ال2014كالذكاء الوجداني يف دراسة جنمة بالل )

( اليت تناولل النيقة 2003(، باإلضافة إىل دراسة تافاني ولوش )2011دراسة العنزي والعنزي )

( عن 2015ا دراسة جورلر )منبئات لألداء األكادميي، وأخريابصفتها بالنفس والدافعية والتوقعات 

ات السابقة لدراسة وتعترب هذه الدراسة من أقرب الدراس العالقة بني النيقة بالنفس ومهارة التحدث،

 مهارة التحدث إحدى مهارات االتصال ومكون من مكوناته.  فالباحث احلالية 

 من حيث العينة:

يتضح للباحث من خالل املقارنة تباين حجم العينات يف الدراسات السابقة، وقد يرجع          

ة بالنسبة حلجم جمتمع دراسة، أو بسبب حجم العين السبب يف ذلك إىل تباين املنهج املتبع يف كّل

وامليليب  ،(2010)ا منيل دراسة الشريفي والناظر الدراسة، فمنها ما كان عدد العينة فيها كبريا

(، 2011(، والننج وآخرون )2013، ودندي )(2013)(، واحلافظي 2014(، والقرني )2009)

(، 2014ل )، وجنمة بال(2011)، والعنزي والعنزي (2003)(، وتافاني ولوش 2013وإروزكان )

 (.2013ا منيل دراسة احلري )، ومنها ما كان صغريا(2015) وجورلر



 
 

 
 
 185 

 عناد العمريي، النيقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

 من حيث األدوات:

ا يف استخدام األدوات ملا خيدم من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة وجد تنوعا         

حيقق احلصول على البيانات اليت يسعى إليها الباحث، حيث قام بع   مصلحة الدراسة وما

، واحلافظي (2013)(، واحلري 2009الباحنيني بإعداد أدوات حدينية وخاصة بدراسته منيل امليليب )

ا تفي بغرض دراسته كدراسة ، بينما اعتمد البع  اآلخر على مقاييس جاهزة ومقننة سلًف(2013)

هناك من  (، كما أّن2015، وجورلر )(2014)( جنمة بالل 2013)(، وإروزكان 2014القرني )

(، والعنزي والعنزي 2013ا كدراسة دندي )مسبًق امعدت امن إعداده ومقياسا ااستخدم مقياسا

، ويوجد كذلك من قام بتطوير املقياس منيل الننج وآخرون (2010)والشريفي والناظر  ،(2011)

(2011.) 

 تائج:من حيث الّن

حث من خالل االطالع على ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة اختالف يف وجد البا

ا ة إحصائيتنتائج الدراسات باختالف األهداف، فبع  الدراسات أظهرت وجود عالقة ارتباطية دال 

(، 2010رس كدراسة الشريف والناظر )ايف درجة ممارسة مهارات االتصال ومستوى النيقة يف املد

هناك عالقة إجيابية بني الذكاء الوجداني ومهارات االتصال منيل  الدراسات أّنكما أثبتل بع  

(، بينما أشارت بع  الدراسات إىل أهمية مهارات االتصال بالنسبة للمرشد 2014دراسة القرني )

(، وكذلك أهمية بع  كفايات االتصال اإلنساني منيل دراسة احلافظي 2013منيل دراسة دندي )

عن أهمية تنمية مهارات االتصال لدى املرشدين، ( 2013)ائج دراسة احلري ، وأسفرت نت(2013)

( أهمية مهارات االتصال لدى املرشدين، وخلصل دراسة 2009بينما أظهرت نتائج دراسة امليليب )

إىل أن متتع املرشدين مبهارات االتصال الالزمة متكنهم وتساعدهم على ( 2011)الننج وآخرون 

( وجود عالقة ارتباطية بني مهارات 2013أفضل، وأظهرت دراسة إروزكان )تقييم الطالب بشكل 

مهارة االتصال مؤشر مهم يف الكفاءة الذاتية، وتوصلل دراسة  االتصال والكفاءة الذاتية، وأّن

إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني النيقة بالنفس واألداء األكادميي،  (2003)وتافاني ولوش 

فس والدافعية والتوقعات كانل منبئة باألداء األكادميي لعينة الدراسة، نالنيقة بال باإلضافة إىل أّن

إىل وجود عالقة ارتباطية بني النيقة بالنفس والتحصيل ( 2011)بينما أشارت دراسة العنزي والعنزي 

النيقة بالنفس والتحصيل الدراسي، كّل من الدراسي، كما توجد عالقة ارتباطية بني الطالقة و
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من النيقة بالنفس والتحصيل الدراسي،  ا مل تظهر ارتباطات ذات داللة بني األصالة وكّلبينم

ا بني الذكاء والنيقة بالنفس لدى ة إحصائيتإىل وجود عالقة دال ( 2014)وخلصل دراسة جنمة بالل 

 وجود عالقة ارتباطية بني النيقة بالنفس ومهارة (2015) أفراد العينة، وقد أظهرت دراسة جورلر

  .التحدث

أّما الدراسة احلالية فقد حبنيل يف العالقة بني النيقة بالنفس ومهارات االتصال اليت مل 

 تتطرق هلا الدراسات من قبل، كما مّت توضيح ذلك مسبًقا.

ا بني النيقة بالنفس ومهارات ة إحصائيتدال وأسفر البحث عن وجود عالقة ارتباطية موجبة 

. وكذلك وجود فروق دال ة إحصائيتا يف النيقة بالنفس بني  أفراد الطالبينياالتصال لدى املرشدين 

العينة وفًقا ملتغريي التخصص واخلربة وذلك لصاحل املتخصصني وذوي اخلربة األعلى، وعدم وجود 

 فروق دال ة إحصائيتا يف النيقة بالنفس بني أفراد العينة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية.

علم الباحث دراسات تؤكد أو تنفي هذه النتيجة، وذلك لندرة األحباث  ى حّدوال يوجد عل

 اليت تناولل النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني.

وأظهر البحث وجود فروق دال ة إحصائيتا يف مهارات االتصال بني أفراد العينة وفًقا ملتغريي 

على وعدم وجود فروق دال ة إحصائيتا التخصص واخلربة وذلك لصاحل املتخصصني وذوي اخلربة األ

وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع يف مهارات االتصال بني أفراد العينة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية. 

 ريا ملتغا بني أفراد العينة وفًقة إحصائيتاليت أظهرت عدم وجود فروق دال  (2014)نتائج دراسة القرني 

ا بني أفراد العينة ة إحصائيتإىل عدم وجود فروق دال  تاليت أشار (2013)التخصص، ودراسة دندي 

ا يف درجة ة إحصائيت( اليت أظهرت عدم وجود فروق دال 2009ا ملتغري التخصص. ودراسة امليليب )وفًق

، ا لتخصصهمامتالك املرشد الرتبوي ملهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية لدى املرشدين وفًق

 وجود عدم أظهرت اليت( 2014) القرني دراسة نتائج مع احلالية الدراسة نتيجة ختتلفوكذلك 

 عدم إىل أشارت اليت( 2013) دندي ودراسة اخلربة، ملتغري اوفًق العينة أفراد بني اإحصائيت ةدال  فروق

وتفسري ذلك عند ، وقد مّت مناقشة اخلربة ملتغري اوفًق العينة أفراد بني اإحصائيت ةدال  فروق وجود

 احلديث عن نتائج البحث.

 فروض البحث:

من خالل العرض السابق لميطار النظري والدراسات السابقة ميكن صياغة فروض البحث        

 على النحو التالي:
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قة بالنفس ومهارات االتصال لدى املرشدين نيا بني الة إحصائيتعالقة ارتباطية موجبة دال  توجد .1

 ابيني.الطّل

ات )التخصص ا ملتغريا يف النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني وفًقة إحصائيتفروق دال توجد  .2

 املرحلة(. –اخلربة  –

ات ا ملتغريا يف مهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني وفًقة إحصائيتوجد فروق دال ت .3

 املرحلة(. –اخلربة  –)التخصص 

 اإلجراءاتوالطريقة 

 منهج البحث:

الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، وذلك ملالءمته هلذا البحث الذي يهدف إىل استخدم 

 التعرف على العالقة بني النيقة بالنفس ومهارات االتصال لدى مرشدي الطالب.

 جمتمع البحث:

يتكون جمتمع البحث من مجيع مرشدي الطالب العاملني مبدارس التعليم العام احلكومي 

 -1435االبتدائية واملتوسطة والنيانوية مبدينة مكة املكرمة خالل الفصل الدراسي النياني 

سب بيانات قسم اإلرشاد والتوجيه التابع لميدارة العامة للتعليم حبهـ، حيث بلغ عددهم 1438

 ا.ا طالبيتمرشدا (581)ملكرمة مبنطقة مكة ا

 نة البحث:عّي

ا مبدينة مكة املكرمة من مجيع مراحل ا طالبيت( مرشدا120تكونل عينة البحث من )

من  اطالبيت ا( مرشدا21من املرحلة االبتدائية، و) اطالبيت ا( مرشدا80مدارس التعليم العام بواقع )

ن كانل استجاباتهم لعبارات املرحلة النيانوية، مّممن  اطالبيت ا( مرشدا29املرحلة املتوسطة، و)

 العينة وفق الطريقة العشوائية. اختريت دأدوات البحث كاملة، وق

 أدوات البحث:

 مقياس النيقة بالنفس، إعداد قوامسة والفرح: -1

(، حيث قاما 1995الباحث احلالي مقياس النيقة بالنفس من إعداد قوامسة والفرح ) طبَّق

بعرضه على جمموعة من احملكمني املختصني يف الرتبية وعلم النفس يف جامعة الريموك، وكذلك 
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ن ويتكّو (0.73) التأكد من الصدق والنيبات، حيث بلغل قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ مّت

 عبارة موزعة على  سة أبعاد على النحو التالي: (22)املقياس من 

 لعبارات على أبعاد النيقة بالنفستوزيع ا

 أرقام العبارات  فسقة بالّنأبعاد النّي

 1-2-4-9-18 الطالقة اللغوية

 3-5-6-7 الفسيولوجي

 8-10-11-12-13 االستقاللية

 14-15-16-17 االجتماعي

 19-20-21-22 النفسي

املقياس على عينة جتريبية مكونة  احلالي الباحث طبَّق املقياس ثباتصدق ووللتحقق من 

 (.0.91ا بشكل عشوائي، حيث بلغل قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ )ا طالبيت( مرشدا29من )

 لعبارة مع اجملموع الكلي للمقياسمعامل ارتبا  ا

 معامل االرتبا  العبارةرقم  معامل االرتبا  رقم العبارة

1 .621** 12 .701** 

2 .807** 13 .687** 

3 .492** 14 .680** 

4 .811** 15 .619** 

5 .568** 16 .417* 

6 .582** 17 .754** 

7 .461* 18 .798** 

8 .563** 19 .683** 

9 .698** 20 .463* 

10 .708** 21 .444* 

11 .549** 22 .674** 

اجلدول ارتبا  مجيع عبارات املقياس مع اجملموع الكلي للمقياس، ويتضح من خالل 

 ا.ة إحصائيتوبنسب دال 
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 عناد العمريي، النيقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

 معامل ارتبا  العبارة مع البعد الذي تنتمي إليه

 النفسي االجتماعي االستقاللية الفسيولوجي الطالقة اللغوية

 ع
معامل 

 االرتبا 
 ع

معامل 

 االرتبا 
 ع

معامل 

 االرتبا 
 ع

معامل 

 االرتبا 
 ع

معامل 

 االرتبا 

1 .780** 3 .757** 8 .777** 14 .572** 19 .587** 
2 .840** 5 .757** 10 .830** 15 .738** 20 .582** 

4 .876** 6 .708** 11 .691** 16 .632** 21 .724** 
9 741** 7 .602** 12 .757** 17 .718** 22 .626** 

18 .820**   13 .770**     

 .(0.01عبارة بالبعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة ) اجلدول ارتبا  كّل ويتضح من

 بعد يف مقياس النيقة بالنفس مع الدرجة الكلية له معامل ارتبا  كّل

 معامل االرتبا  عدد العبارات أبعاد مقياس النيقة بالنفس

 **913. 5 غويةلقة الالالط

 **744. 4 الفسيولوجي

 **826. 5 االستقاللية

 **849. 4 االجتماعي

 **870. 4 النفسي

بعد من أبعاد  ا بني كّلة إحصائيتبالنظر إىل اجلدول السابق يتضح وجود ارتباطات دال 

 (.(0.01مقياس النيقة بالنفس والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

 حمسن:مقياس مهارات االتصال، إعداد عبدالرحيم صاحل  -2

( مقياس مهارات االتصال لدى املرشدين واشتمل على 1993أعدَّ عبدالرحيم صاحل حمسن )

( فقرة، ومّت عرض املقياس على سبعة عشر من احملكمني من ذوي االختصاص إىل أن أصبح 89)

( فقرة مشتملة على بعدين: املهارات اللفظية، واملهارات غري اللفظية، 50عدد فقرات املقياس )

 (.0.75وحتق ق من الصدق والنيبات فقد بلغ معامل النيبات الكلي للمقياس )
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وعمل الباحث احلالي صورة مصغرة من املقياس نظراا لوجود بعدين فقط للمقياس، 

( عبارة للمقياس، 20ولضمان عدم متلل املستجيبني من طول املقياس، فقد اقتصر الباحث على )

 ( عبارات لكّل ُبعد.10بواقع )

 عدي مهارات االتصالتوزيع العبارات على ُب

 عبارات األبعاد أبعاد مهارات االتصال

 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 اللفظي

 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 غري اللفظي

املقياس بصورته األولية للتحكيم على مثانية من  ض ر املقياس ُعوثبات وللتحقق من صدق 

القرى وذلك للتعرف على صدق املقياس،  العزيز وجامعة أّمعبد أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك

 بع  عبارات املقياس يف ضوء مالحظات احملكمني.يف صياغة ل دِّوُع

ا بشكل ا طالبيتدامرش (29)الباحث املقياس على عينة جتريبية مكونة من  كذلك طبَّقو

 .(0.75)عشوائي، حيث بلغل قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ 

 معامل ارتبا  العبارة مع اجملموع الكلي للمقياس

 معامل االرتبا  رقم العبارة معامل االرتبا  رقم العبارة

1 .557** 11 .551** 

2 .532** 12 .416* 

3 .503** 13 .545** 

4 .582** 14 .542** 

5 .732** 15 .667** 

6 .631** 16 .486** 

7 .419* 17 .717** 

8 .567** 18 .673** 

9 .430** 19 .617* 

10 .663** 20 .618* 

ويتضح من خالل اجلدول السابق ارتبا  مجيع عبارات املقياس مع اجملموع الكلي 

 ا.ة إحصائيتللمقياس، وبنسب دال 
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 عناد العمريي، النيقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

 العبارة مع الُبعد الذي تنتمي إليهمعامل ارتبا  

 البعد غري اللفظي البعد اللفظي

 معامل االرتبا  العبارة معامل االرتبا  العبارة

1 .708** 2 .653** 

3 .694** 4 .724** 

5 .811** 6 .712** 
7 .678** 8 .673** 
9 .558** 10 .641** 

11 .614** 12 .545** 
13 .747** 14 .578** 
15 .620** 16 .654** 

17 .685** 18 .590** 
19 .612** 20 .610** 

 . (0.01عد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة )عبارة بالُب ويتضح من اجلدول ارتبا  كّل

 معامل ارتبا  كّل ُبعد يف مقياس مهارات االتصال مع الدرجة الكلية له

 معامل االرتبا  العباراتعدد  أبعاد مقياس مهارات االتصال

 **912. 10 اللفظي

 **913. 10 غري اللفظي

بالنظر إىل اجلدول السابق يتضح وجود ارتباطات دال ة إحصائيتا بني كّل ُبعد من أبعاد 

 .( (0.01مقياس مهارات االتصال والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

 إجراءات البحث:

 اإلجراءات التالية:لباحث طبَّق ا      

% من 10حتديد عينة البحث من خالل اجملتمع الرئيس للدراسة، حيث ال تقل العينة عن  .1

 جمتمع الدراسة.

 تطبيق أداتي الدراسة على عينة البحث. .2
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 ا.مجع البيانات وحتليلها إحصائيت .3

 الصلة.ا لميطار النظري والدراسات ذات النتائج وفًق ا، وتفسريإحصائيت معاجلة البيانات .4

 وضع التوصيات واملقرتحات يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث. .5

 األساليب اإلحصائية:

ا للرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية وفًق

((SPSS: 

 .معامل ارتبا  بريسون لقياس االرتباطات 

 .معامل ألفا كرونباخ لقياس النيبات 

  )اختبار )ت( إلجياد الفروق يف التخصصT- test.) 

 ( حتليل التباين اآلحادي إلجياد الفروق يف سنوات اخلربةANOVA.) 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها

 : الفرض األول:أواًل

ا بني النيقة بالنفس ة إحصائيتتوجد عالقة ارتباطية موجبة دال »ينص الفرض األول على أنه 

 .«املرشدين الطالبينيومهارات االتصال لدى 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامالت االرتبا  التالية:

معامل االرتبا  بني الدرجة الكلية ملقياس النيقة بالنفس، والدرجة الكلية ملقياس مهارات  .1

 االتصال.

مهارات معامل االرتبا  بني كّل ُبعد من أبعاد النيقة بالنفس، والدرجة الكلية ملقياس  .2

 االتصال.

معامل االرتبا  بني كل ُبعد من ُبعد ي مهارات االتصال، والدرجة الكلية ملقياس النيقة  .3

 بالنفس.
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 عناد العمريي، النيقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

 تصالالعالقة بني النيقة بالنفس ومهارات اال

 النيقة بالنفس

 مهارات االتصال

 معامل االرتبا 

.725** 

 بالنفس ومهارات االتصالاس النيقة العالقة بني أبعاد مقي

 أبعاد مقياس النيقة بالنفس
 مهارات االتصال

 معامل االرتبا 

 **587. الطالقة اللغوية

 **402. الفسيولوجي

 **710. االستقاللية

 **658. االجتماعي

 **564. النفسي

 اس مهارات االتصال والنيقة بالنفسالعالقة بني أبعاد مقي

 مهارات االتصالأبعاد مقياس 
 النيقة بالنفس

 معامل االرتبا 

 **679. اللفظي

 **675. غري اللفظي

( أّنه يوجد عالقة ارتباطية دال ة إحصائيتا بني النيقة 10-9-7ويتضح من اجلداول رقم )

(، عند مستوى داللة 725.بالنفس ومهارات االتصال، حيث كانل قيمة معامل االرتبا  )

يوجد عالقة ارتباطية دال ة إحصائيتا بني مجيع أبعاد النيقة بالنفس ومهارات (، وكذلك 0.000)

(، وكذلك يوجد عالقة ارتباطية دال ة إحصائيتا بني ُبعدي 0.000االتصال عند مستوى داللة )
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(، مّما يشري إىل أّنه كّلما ارتفع مستوى 0.000مهارات االتصال والنيقة بالنفس عند مستوى داللة )

 بالنفس يرتفع معه مستوى مهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني.النيقة 

وجود عالقة  أشارت إىل فق( Gurler, 2015وتتفق نتيجة الدراسة احلالية مع دراسة جورلر )

 ا بني النيقة بالنفس ومهارة االتصال )التحدث(.ة إحصائيتارتباطية دال 

 ( اليت أوضحل وجود عالقة ارتباطية2010)كما تتفق مع نتيجة دراسة الشريفي والناظر 

 ا بني ممارسة مهارات االتصال ومستوى النيقة يف املدارس.ة إحصائيتدال 

ة اليت أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية دال  (2014)كما تتشابه مع نتائج دراسة القرني 

يت أظهرت وجود عالقة ال (2014)ا بني الذكاء الوجداني ومهارات االتصال، ودراسة بالل إحصائيت

 2013اء الوجداني والنيقة بالنفس، ودراسة إروزكان )كا بني الذة إحصائيتارتباطية دال 

Erozkan, ا بني مهارات االتصال والكفاءة ة إحصائيترتباطية دال ا( اليت أشارت إىل وجود عالقة

ا بني التفكري ة إحصائيت( اليت أظهرت وجود عالقة ارتباطية دال 2013الذاتية. ودراسة دندي )

اليت أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية  (2011)ومهارات االتصال، ودراسة العنزي والعنزي  ياإلجياب

 &  Losh, 2003ا بني النيقة بالنفس والتحصيل الدراسي، ودراسة تافاني ولوش )ة إحصائيتدال 

Tavani  ا بني النيقة بالنفس واألداء يتة إحصائ( اليت أشارت إىل وجود عالقة ارتباطية دال

 األكادميي.

 ني:اا: الفرض النيثانيا

ا يف النيقة بالنفس لدى املرشدين ة إحصائيتتوجد فروق دال »ه اني على أّنينص الفرض النّي

 .« املرحلة( –اخلربة  –ا ملتغريات )التخصص الطالبيني وفًق

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار )ت( للتعرف على الفروق يف النيقة 

اخلربة(، كما يتضح ذلك يف اجلدول  –بالنفس بني املرشدين الطالبيني وفًقا ملتغريي )التخصص 

( للتعرف على ANOVA(، واستخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي )12( و)11رقم )

ة بالنفس بني املرشدين الطالبيني وفًقا ملتغري )املرحلة التعليمية(، كما يتضح يف الفروق يف النيق

 (.13جدول )
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 عناد العمريي، النيقة بالنفس وعالقتها مبهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني يف مكة املكرمة

 التخصص: -أ

ن الطالبيني وفًقا ملتغري اختبار )ت( للفروق بني متوسطات الدرجات يف النيقة بالنفس بني املرشدي

 التخصص

 العدد الّتخصص املقياس
املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجة 

 احلرية
 الداللة

النيقة 

 بالنفس

 5.43 104.78 42 ختصص إرشاد
7.50 118 .001 

 6.83 95.61 78 غري متخصص

يتضح من اجلدول السابق أّنه توجد فروق دال ة إحصائيتا يف النيقة بالنفس بني أفراد العينة 

( عند مستوى 8.50حيث أّن قيمة )ت( = )وفًقا ملتغري التخصص لصاحل املرشدين املتخصصني، 

 (.0.001داللة )

رجع الباحث هذه النتيجة إىل نوعية اإلعداد العلمي واملهين للمرشد املتخصص، من وُي

ا مع البيئة الدراسية، وأكنير معرفة وتكيًف املؤهل العلمي جيعل املرشد أكنير تفاعاًل منطلق أّن

رة على تناول العالقات اإلرشادية مبوضوعية، وأكنير باملهارات اإلرشادية، وأكنير قد اوإملاما

 املؤهل العلمي يف التوجيه و اإلرشاد، كما أّن كفاءة يف تطبيق األساليب والفنيات املهنية لنظريات

اإلرشاد يكسب املرشد املفاهيم واملعارف العلمية جملاالت اإلرشاد املختلفة، ويزوده باخلربات 

يعة ونوعية اإلعداد العلمي واملهين الذي يتلقاه املرشد، مما يزيد من ا لطبواملهارات العلمية نظرا

مستوى ثقته بنفسه نتيجة امتالكه لألدوات العلمية، ومتكنه يف جمال ختصصه وعمله، إضافة 

إىل إملام املرشد املتخصص بفنيات العمل اإلرشادي ومهاراته بدرجة أكرب من املرشد غري 

مستوى  بري يف هذا اجلانب، األمر الذي يؤدي إىل تدنياملتخصص الذي يعاني من نقص ك

ا على ثقته فاعليته، وعدم قيامه مبهامه وواجباته اإلرشادية على الوجه املطلوب، مما ينعكس سلبا

 بنفسه.

علم الباحث دراسات تؤكد أو تنفي هذه النتيجة، وذلك لندرة األحباث  وال يوجد على حّد

 املرشدين الطالبيني.اليت تناولل النيقة بالنفس لدى 
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 اخلربة: –ب 

ن الطالبيني وفًقا ملتغري اختبار )ت( للفروق بني متوسطات الدرجات يف النيقة بالنفس بني املرشدي

 اخلربة

 العدد اخلربة املقياس
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجة 

 احلرية
 الداللة

النيقة 

 بالنفس

 األقل خربة

 سنوات( 5 – 1) 
30 96.33 8.83 

2.55 58 .01 
 األكنير خربة

 سنة (27 -12) 
30 101.43 6.46 

يتضح من اجلدول السابق أّنه توجد فروق دال ة إحصائيتا يف النيقة بالنفس بني أفراد العينة 

( عند مستوى داللة 2.55وفًقا ملتغري اخلربة لصاحل املرشدين األكنير خربة، حيث أّن قيمة )ت( = )

(0.01 .) 

ا يف وميكن تفسري ذلك ملا تعرض له املرشد الطالبي خالل سنوات اخلدمة اليت قضاه

وأدت إىل  خربات وجتارب ومواقف وأحداث صقلل شخصيته، جمال التوجيه واإلرشاد من

اكتساب مهارات جديدة، وتنمية املهارات املكتسبة، مما يقضي على عوامل القلق والرتدد يف 

 امواجهة أو التعامل مع احلاالت واملواقف اليومية، مما جيعل املرشد أكنير ثقة وأكنير محاسا

ذلك مما يعزز ثقة املرشد  ويسهم يف زيادة فاعلية املرشد، وارتفاع مستوى أدائه، كّلوانتماء، 

األكنير خربة بنفسه بدرجة أكرب من املرشد األقل خربة الذي يعاني من نقص يف اخلربات 

 والتجارب. 

علم الباحث دراسات تؤكد أو تنفي هذه النتيجة، وذلك لندرة األحباث  وال يوجد على حّد

 اولل النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني.اليت تن
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 املرحلة التعليمية: –ج 

وفًقا  ( للفروق يف النيقة بالنفس بني املرشدين الطالبينيANOVAاختبار حتليل التباين األحادي )

 ملتغري املرحلة التعليمية

 املقياس
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 الداللة )ف(

 ة بالنفسّقالني

 5.803 2 11.606 بني اجملموعات

 117 7099.719 داخل اجملموعات غري دالة 096.
60.681 

 119 7111.325 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أّنه ال توجد فروق دال ة إحصائيتا يف النيقة بالنفس بني أفراد العينة 

 (، وهي قيمة غري دال ة إحصائيتا.096)ف =. وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية حيث أّن قيمة

ه ليس للمرحلة أي أّن إىل وقد يعود سبب عدم تأثري املرحلة التعليمية على ثقة املرشد بنفسه

على املدارس بشكل عشوائي وحسب  فإنهم يوزعوندور يف توزيع املرشدين على املدارس، 

ة اليت ميتلكها، أو اإلمكانات احلاجة، وليس لطبيعة شخصية املرشد، أو السمات الشخصّي

طالب كل مرحلة لديهم العديد من املشكالت الرتبوية والنفسية اليت  والقدرات اليت لديه، وأّن

 رييتعامل معها املرشد الطالبي، لذلك غابل الفروق يف النيقة بالنفس بني املرشدين الطالبيني يف متغ

 املرحلة التعليمية. 

علم الباحث دراسات تؤكد أو تنفي هذه النتيجة، وذلك لندرة األحباث  وال يوجد على حّد

 اليت تناولل النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني.

 ا: الفرض النيالث:ثالنيا

ا يف مهارات االتصال لدى املرشدين ة إحصائيته توجد فروق دال ينص الفرض النيالث على أّن

 املرحلة(. –ربة اخل –ا ملتغريات )التخصص الطالبيني وفًق

 مهارات يف الفروق على للتعرف( ت) اختبار الباحث استخدم الفرض هذا صحة من وللتحقق
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 اجلدول يف ذلك يتضح كما ،(اخلربة – التخصص) ملتغريي اوفًق الطالبيني املرشدين بني االتصال

 على للتعرف( ANOVA) األحادي التباين حتليل اختبار الباحث واستخدم ،(15)و( 14) رقم

 يف ضحيّت كما ،(التعليمية املرحلة) ملتغري اوفًق الطالبيني املرشدين بني االتصال مهارات يف الفروق

 (.15) جدول

 خصص:الّت –أ

ن الطالبيني وفًقا ملتغري اختبار )ت( للفروق بني متوسطات الدرجات يف مهارات االتصال بني املرشدي

 التخصص

 العدد التخصص املقياس
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجة 

 احلرية
 الداللة

مهارات 

 االتصال

ختصص 

 إرشاد
42 93.73 6.76 

6.87 118 .001 

 5023 86.08 78 غري متخصص

يتضح من اجلدول السابق أّنه توجد فروق دال ة إحصائيتا يف مهارات االتصال بني أفراد العينة 

( عند مستوى 6.87لصاحل املرشدين املتخصصني، حيث إّن قيمة )ت( = ) وفًقا ملتغري التخصص

 (.0.001داللة )

ويفسر الباحث هذه النتيجة مبا للتخصص واالطالع العلمي والتعمق يف جمال اإلرشاد وفق 

األسس العلمية الصحيحة من أثر بالغ يف شخصية املرشد املتخصص وعالقاته باآلخرين، وإملامه 

النمو، وأمنا  الشخصية، وبالفنيات واملهارات العلمية  يه واإلرشاد، وخصائصالتوج بنظريات

جملاالت اإلرشاد املختلفة، وكيفية التعامل مع العمالء واملسرتشدين وكسب ثقتهم، وتكوين 

ذلك يساهم وبشكل كبري يف اكتساب املرشد ملهارات االتصال  عالقات مهنية معهم، كّل

االتصال ومهاراته لدى املرشد املتخصص أكنير من املرشد غري  الفعال، مما يزيد من مستوى

 املتخصص الذي يفتقد إىل جزء كبري من هذه العلوم واملعارف املتعلقة بهذا اجلانب.

( اليت أظهرت عدم وجود 2014) وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة القرني

إىل  ت( اليت أشار2013ملتغري التخصص، ودراسة دندي )ا ا بني أفراد العينة وفًقة إحصائيتفروق دال 
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( اليت 2009 التخصص. ودراسة امليليب )ريا ملتغا بني أفراد العينة وفًقة إحصائيتعدم وجود فروق دال 

ا يف درجة امتالك املرشد الرتبوي ملهارات االتصال اللفظية ة إحصائيتأظهرت عدم وجود فروق دال 

 ا لتخصصهم.رشدين وفًقوغري اللفظية لدى امل

 اخلربة:-ب

اختبار )ت( للفروق بني متوسطات الّدرجات يف مهارات االتصال بني املرشدين الطالبيني وفًقا ملتغري 

 ةاخلرب

 العدد اخلربة املقياس
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 )ت(

درجة 

 احلرية
 الداللة

مهارات 

 االتصال

 األقّل خربة

 سنوات( 5  1) 
30 86.00 6.96 

3.04 58 .004 
 األكنير خربة

 سنة(27 12) 
30 91.13 6.07 

يتضح من اجلدول السابق أّنه توجد فروق دال ة إحصائيتا يف مهارات االتصال بني أفراد العينة 

( عند مستوى داللة 3.04وفًقا ملتغري اخلربة لصاحل املرشدين األكنير خربة، حيث أّن قيمة )ت( = )

(0.004 .) 

وقد يرجع سبب ذلك لرتاكم اخلربات والتجارب لدى املرشد الطالبي خالل سنوات اخلدمة 

ملهام اإلرشاد يف امليدان التعليمي،  ةاليت قضاها يف جمال التوجيه واإلرشاد، وممارسة فعلي

مائية والتواصل مع اجلميع باختالف أعمارهم ومستوياتهم ومشاربهم من أجل تفعيل الربامج الّن

والوقائية والعالجية، وجناح العالقة اإلرشادية اليت تعتمد على االتصال الفعال، كل ذلك ساهم 

املرتفعة، واملرشد صاحب اخلربة  وبشكل كبري يف وجود فروق بني املرشد صاحب اخلربة

 املنخفضة.

اليت أظهرت عدم وجود  (2014)وختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج دراسة القرني 

( اليت أشارت إىل عدم 2013ا ملتغري اخلربة، ودراسة دندي )ا بني أفراد العينة وفًقة إحصائيتفروق دال 

 ا ملتغري اخلربة.عينة وفًقا بني أفراد الة إحصائيتوجود فروق دال 
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 املرحلة التعليمية: – ج

وفًقا  ( للفروق يف النيقة بالنفس بني املرشدين الطالبينيANOVAاختبار حتليل الّتباين األحادي )

 ملتغري املرحلة التعليمية

 املقياس
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 الداللة )ف(

مهارات 

 االتصال

 2.350 2 4.701 اجملموعات بني

 117 5578.766 داخل اجملموعات غري دالة 049.
47.682 

 119 5583.467 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أّنه ال توجد فروق دال ة إحصائيتا يف مهارات االتصال بني أفراد 

 قيمة غري دال ة إحصائيتا.( وهي 049العينة وفًقا ملتغري املرحلة التعليمية حيث إّن قيمة )ف =.

وميكن تفسري عدم تأثري املرحلة التعليمية على مهارات االتصال لدى املرشدين، لعدم وجود 

املنو  باملرشد الطالبي القيام بها يف املراحل  اختالفات كبرية يف طبيعة العمل اإلرشادي، واملهاّم

النيالث، فاختالف املرحلة التعليمية ال يتطلب مواصفات معينة خاصة باملرشد حسب املرحلة. لذلك 

 غابل الفروق يف مهارات االتصال بني املرشدين الطالبيني يف متغري املرحلة التعليمية.

و تنفي هذه النتيجة املتعلقة باملرحلة علم الباحث دراسات تؤكد أ يوجد على حّد وال

 التعليمية.

 التوصيات:

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية ميكن استخالص التوصيات التالية:

العمل على إعداد برامج تدريبية لتنمية مهارات االتصال لدى املرشدين الطالبيني، مما  .1

 على املمارسة املهنية لديهم. ا على ثقتهم بأنفسهم، ومن ثّمينعكس إجيابا

أن تتضمن معايري القبول يف العمل اإلرشادي على مستوى النيقة بالنفس ومهارات االتصال لدى  .2

 املرشد الطالبي.
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فتح اجملال ملن أراد من املرشدين الطالبيني غري املختصني االلتحاق بالدراسات العليا يف  .3

ملهنة من أثر بالغ يف النيقة بالنفس ومهارات جمال التوجيه واإلرشاد، ملا للتخصص يف جمال ا

 االتصال. 

 املقرتحات:

إجراء دراسة مماثلة يف البيئة التعليمية على عينة خمتلفة منيل: املعلمني أو املشرفني أو مدراء  .1

 املدارس.

 دراسة العالقة بني النيقة بالنفس ودافعية اإلجناز لدى املرشدين الطالبيني. .2

 تنمية النيقة بالنفس لدى املرشدين الطالبيني. إجراء برنامج إرشادي يف  .3
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 ضوء بع  املتغريات الدميوغرافية لدى طالب املرحلة النيانويةجالل احلسن، اخلوف االجتماعي يف 

 الدميوغرافية لدى طالب املرحلة الثانوية.(. اخلوف االجتماعي يف ضوء بع املتغريات 0202. )جالل، احلسن

 .014  027(، 1) 5جملة العلوم الرتبوية، 

 اخلوف االجتماعي يف ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية

 لدى طالب املرحلة الثانوية

  (1)جالل سعود احلسن

 ستخلص:امل

لدى طالب  (االجتماعي اضطراب اخلوف) هدفل الدراسة إىل الكشف عن مدى انتشار 

طالباا،  (251) الصف النياني والنيالث النيانوي مبحافظة دومة اجلندل، وتكونل عينة الدراسة من

انتشاره لدى طالب  بدرجة متوسطة. وأظهرت أنَّ( %15)بدرجة شديدة و( %3) نسبة انتشاره وكانل

وطالب الصف النيالث أعلى من الصف النياني، وطالب القسم األدبي أعلى من القسم العلمي، 

مدارس حتفيظ القرآن أعلى من املدارس احلكومية، وكان لدى طالب املدرسة اخلاصة أقل 

 عزى ملتغري دخل األسرة.انتشاراا. ومل تسفر أي فروق ذات داللة إحصائية ُت

 .هاب االجتماعي، اخلجلالقلق االجتماعي، الرُّ :املفتاحيةالكلمات 
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  مقدمة:

 Diagnostic and) يشري الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس لالضطرابات النفسية

Statistical Manul of Mental Disorder DSM-V ) (اضطراب اخلوف االجتماعي) أنَّإىل 

 .(American Psychiatrist Association,[APA]2013) يصنف ضمن اضطرابات القلق

هاب املصحوب حالة خاصة من الرُّ»بأنه   Social Phobia(اخلوف االجتماعي)ف عرَّوُي

و واجبه املهين  همن التدهور يف أداء الفرد لعمل و أكنير ينتج عنه مزيٌدأمبخاوف تتصل مبوقف 

 (.230: 2002)بارلو،   «سريواالجتماعي واأل

يكون عرضة للنقد والتقويم  السليب  هأن بشكل ملحوظ ويتميز املصاب بهذا االضطراب

 APA,2013.,Blanco et .يف املواقف االجتماعية واليت غالباا ما يتم جتنبها من قبل اآلخرين

al,2012 ). 

األكنير ضرراا،  وهو وفتتضح فيه أغلب املواقف املنيرية للخ عامٌّ :واخلوف االجتماعي نوعان

التحدث أمام  من كأن يكون اخلوف - منها البع  يف ايكون فيه اخلوف حمددا خاصٌّ والنياني

هو أكنير  اجلماعات داخل وأاآلخرين  أمام خوف التحدث اآلخرين، حيث تشري الدراسات إىل أنَّ

 (.Tillfors& Furmark.2007;Beidel  et al, 2007 )  .املواقف املنيرية للخوف

للخوف من مواقف التفاعالت غري املتوقعة واليت تتم  تتدرج املواقف االجتماعية املنيريةو

و احلديث يف موضع ما إىل املواقف اليت ينتظرها أطلب منه التعقيب بشكل مفاجئ كأن ُي

 (.2002منها ) بارلو،ُينسحُب املصحوبة غالباا بأعراض اخلوف االجتماعي واليت غالباا ما 

 ,Kashdan & Herbertاخلوف االجتماعي من أكنير االضطرابات النفسية انتشاراا )ويعد 

حوالي  حيث يشري الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس لالضطرابات النفسية إىل أنَّ ( 2001

يعانون من هذا االضطراب،  مريكيةيف معظم أحناء الواليات املتحدة األ بني عامة الناس  (8%)

 (.APA,2013وربية )بني األطفال واملراهقني يف الدول األ (%2) إىل( % 0.5)ومن 

 Wittchen et alاجلامعية ) وسا وتشري بع  الدراسات إىل انتشار هذا االضطراب يف األ

1999; Tillfors & Furmark, 2007; Izgic et al, 2004على طالب (، حيث أظهرت دراسة 

من الطالب لديهم هذا النوع من اخلوف  ) املومين ، ( % 18.8 ) ما يقارب بأنَّ اجلامعة األردنية

 (.2011جرادات 
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؛ 2013؛ الشعالن ،2013له شيوعاا بني طالب اجلامعات السعودية )احلريري ، كما أنَّ

من حاالت االضطرابات العصابية اليت ترد  (%13)ما يقارب  بأنَّ (شليب) ورُدُي ( حيث 2004الرويتع،

 . ( Shalby, 1987) لتخصصي هي الضطراب اخلوف االجتماعيإىل مستشفى امللك فيصل ا

 Adolescence  (Rosellini et alوهلذا االضطراب بداية وانتشار يف مرحلة املراهقة 

2013; Fehm et al2005 ،) حيث بينما أشارت دراسة استطالعية إىل تقارٍب يف نسبة انتشاره

 يف مدينة الرياض( لدى الشباب 4.9و) لدى األطفال (%5)لدى عينة من املراهقني و (% 4.5) بلغل

(almodayfer & alatiq, 2015). 

يف جماالت احلياة العملية  مرحلة املراهقة سيما يف ال وللخوف االجتماعي تأثريه السليب

تطور على من ذلك حيث يؤثر يف درجاته الشديدة  بعد أواألسرية والتعليمية واملهنية، وميتد إىل 

وخماطر اإلقدام على  النفسية األخرى كاالكتئاب  واضطراب الشخصية التجنيب، األمراض

 (.Fehm et al.2005)  واملخدرات االنتحار، وإدمان الكحوليات

معظم حاالت اخلوف االجتماعي تكون بداياتها يف مرحلة الطفولة أو منتصف املراهقة،  إنَّ

من  املراهقة تعد (، كماChhabra, et al. 2009اإلصابة به بعد عمر اخلامسة والعشرين ) وتقلُّ

املراحل العمرية احلرجة يف حياة الفرد، نظراا ملا يتحدد فيها من األمور املستقبلية بشكل كبري، 

بع  األعراض  حيث يعاني الفرد فيها كنيرياا من الصعوبات والتحديات والصراعات والقلق، بل إنَّ

 (.1998العصابية ال تظهر إال يف فرتة املراهقة ) كفايف ،

حيث وجدت ، وللخوف االجتماعي تأثري على حياة املراهق بشكل خاص واملراحل الالحقة

بع  الدراسات مدى ارتباطه باخنفاض التحصيل الدراسي، وقلة األصدقاء، وكنيرة التسرب من 

أنها من أكنير املشكالت اليت  أظهرت حيث .كيفالت الدراسة وضعف احلضور، وصعوبات

 .(Ranta et al, 2016; Sennett et al, 2003تواجه الطالب يف اجلامعة )

من املراهقني يطلب  اًلعدداا قلي ( إىل أنEssau et al, 1999; Ranta et al, 2009َّيشري )

تأثري عوامل  ساعدةيف منيل هذه احلاالت، وقد يكون من أسباب اإلحجام عن طلب امل املساعدة

التنشئة االجتماعية واخلصوصية النيقافية يف اجملتمعات العربية بشكل عام واجملتمع السعودي 

يف مناطق  اًلقلي اعددا (، كما أن2014َّبشكل خاص حنو مفهوم االضطراب النفسي )الرويتع، 

يف مرحلة املراهقة ال سيما  .(Fehm et al, 2005و يبحنيون عنة )أالشرق األوسط يتلقون العالج 



 

 
 
 

 1441/2020( 1) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

210 

الرتكيز عليها مطلب مهم قبل االنتقال للبيئة  واليت تقابل املرحلة التعليمية النيانوية وبالتالي فإنَّ

 .اجلامعية

وإذا كان تشخيص هذا االضطراب يعد اخلطوة األوىل يف العملية العالجية على املستوى 

خالل الربامج  هللحد من يةساسالركيزة األ هي عمرية معرفة مدى شيوعه يف مرحلة الفردي، فإنَّ

 الوقائية والعالجية على املستوى اجلماعي.

 مشكلة الدراسة:

اجلامعة من اخلوف االجتماعي مما يؤثر سلباا على جوانب كنيرية  يعاني الكنيري من طالب

انوية واليت من حياة الطالب التعليمية واالجتماعية واألسرية واملهنية والذي له بدايات باملرحلة الني

اليت تؤثر  اجلسمية واجلنسية تقابل مرحلة املراهقة. هذه املرحلة اليت يرافقها الكنيري من التغريات

االنطواء أو  فينتج عنهاالنفعالي لدى املراهق مما يعكس الشعور بذواتهم إما سلباا  على النمو

 (.2015 يف والقحطاني، )أبو س هوا فيشعرهم بالزَّجياباإ أو ،لصورة الذات ٌهتشوي وأاخلجل 

العربية والبيئة احمللية مل تركز على فئة املرحلة  أغلب الدراسات ويتضح مما سبق بأنَّ

 والرقاد، 2013 كدراسة )احلريري،هذه الدراسات على البيئات اجلامعية  لُّالنيانوية وكان ُج

   :ليهاالتساؤالت التمن هنا تربز مشكلة الدراسة يف (. 2011 واملومين وجرادات، 2018

 النيانوي؟ ما نسبة انتشار اضطراب اخلوف االجتماعي بني طالب الصفني النياني والنيالث 

 ما أكنير املخاوف االجتماعية شيوعاا بني طالب الصفني النياني والنيالث النيانوي؟ 

( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل توجد 

 )ثاني، ثالث(؟ تبعاا ملتغري الصف الدراسي

( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل توجد 

 أدبي(؟، تبعاا ملتغري القسم )علمي

( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل توجد 

 )حكومي، خاص، حتفيظ قرآن(؟تبعاا ملتغري نوع املدرسة 

( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هل توجد 

منخف ، جيد، متوسط، فوق  :)مستوى دخل األسرة تبعاا ملتغري املستوى االقتصادي

 املتوسط، مرتفع(؟
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 هدف الدراسة:

لدى الصفني  اخلوف االجتماعي ليه إىل معرفة مدى انتشار اضطراباهدفل الدراسة احل

النياني والنيالث النيانوي يف حمافظة دومة اجلندل مبنطقة اجلوف ومعرفة أكنير خماوف االضطراب 

 بع  املتغريات الدميوغرافية. ا  يف ضوءانتشارا

 أهمية الدراسة:

  ِبس ضطراب يف املرحلة التعليمية النيانوية للكشف املبكر عن ِنهذا االركزت الدراسة على 

والذي  ،انتشار هذا االضطراب، وما هلذا االضطراب من امتداد للمراحل التعليمية اجلامعية

 سلباا على الكنيري من جوانب حياة الطالب التعليمية واالجتماعية واملهنية واألسرية. بدوره يؤثر

 باجلوانب األخرى االجتماعية والوقوف على مدى انتشاره وعالقته هذا االضطراب تشخيص 

ميد املؤسسات التعليمية مبعلومات من شأنها حتديد مدى أهمية التدخل لوضع  خصيةوالش

 الربامج الوقائية واإلرشادية والعالجية هلذه الفئة.

   معرفة مدى احلاجة للعمليات اإلرشادية الفردية أو اجلماعية من خالل معرفة مدى انتشار

 .  هذا االضطراب

 بات النفسية بشكل عام واضطراب اخلوف االجتماعي االضطرا درة الدراسات اليت تناوللُن

بشكل خاص على هذه الفئة يف منطقه اجلوف بشكل عام وحمافظة دومة اجلندل بشكل 

  علم الباحث. خاص على حدِّ

 حدود الدراسة:

 طالب الصف النياني والنيالث النيانوي يف مدارس حمافظة  احلدود املكانية: تتحدد الدراسة يف

 .نطقه اجلوفدومة اجلندل يف م

 هـ1439ول من العام الدراسي احلدود الزمانية: خالل الفصل الدراسي األ. 

 مصطلحات الدراسة:

  Social Phobia:اخلوف االجتماعي

خوف شديد غري مقبول من مواجهة اآلخرين والتعامل معهم » :بأنه (225: 2000عقل ) فهعرُِّي
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باعتبارها مواقف تقوميية وتهديدية للفرد، ألنه يعتقد االجتماعية  أو التحدث إليهم، وجتنب املواقف

اخلوف من  :منها اًليف املدارس أشكا أنه موضع فحص وتقويم من اآلخرين، ويأخذ اخلوف

 .«وعجز شديد يف املشاركة يف األنشطة الصفية والآلصفية ،الوقوف أمام املدرس أو الزمالء

ل عليها الطالب يف مقياس اخلوف الدرجة الكلية اليت حيص وهو: اإلجرائي التعريف

  .املستخدم يف الدراسة (األبعاد ثالثي)االجتماعي 

 طار النظري:اإل

 :Social Phobiaاخلوف االجتماعي 

يعد اضطراب اخلوف االجتماعي أحد اضطرابات القلق اليت تصنف على أنها اضطرابات 

اضطراب نفسي يتميز بعدة أعراض ومن أهمها  :مفهوم عام للعصاب يعرف بأنه لعصابية، ومث

لشعور اخلوف أو التوجس يرافقه تسارع  اًلظاهرة يعاني فيها املري  شعوراا مماث القلق، وهي

ق وتكرار التبول ) ويليس ضربات القلب، وجفاف احللق وأمل يف البطن، وتوسع بؤبؤ العني، وتعرُّ

 (.1999وماركس،

: ( بأنهWorld Health Organization.1992:136ة )فة منظمة الصحة العامليعرِّوُت

يرتكز خوفهم حول إمعان اآلخرين بالنظر  مرحلة املراهقة، إذ اضطراب قلق عام غالباا ما يبدأ يف»

رد إىل جتنب املواقف ففيهم، وحيدث أثناء تواجدهم يف اجملتمعات الكبرية، مما يؤدي بال

 .«االجتماعية

الشعور بالقلق والفزع الشديد عند مقابلة األشخاص الغرباء،  :( بأنه2005) فه مصطفىويعرِّ

ويصيب الرجال والنساء  ،ىل جمموعة من الناس أو األكل والشرب يف مكان عامإاحلديث  أو

 ويؤدي يف كنيري من األحيان إىل تعطيل املصاب عن مزاولة حياته بشكل طبيعي بشكل متساٍو

 ويعرضه إىل إساءة استعمال املهدئات.

وصلًة  اًلتداخ االجتماعي الضطراب اخلوف االجتماعي املرادف ملصطلح القلق أنَّ كما

اضطراب يتصف بنمط دائم من  وهو «Avoidant Disorders» الشخصية التجنيبباضطراب 

جتنب التفاعل املتبادل بني األشخاص، واخلوف من الرف  واالعرتاض على ما يقوله املصاب، 

لوجه أو اخلوف من األداء بشكل ضعيف يف اللقاءات االجتماعية واخلوف من اخلجل وامحرار ا
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 (.2002ويوصف اخلوف يف هذا االضطراب بأنه شديد بشكل عام )بارلو، ،وخاصة املفاجئة منها

وهو خوف غري مقبول يف مواجهة اآلخرين والتعامل  «Shy» اخلجل معباإلضافة إىل التداخل 

مواقف تقوميية للفرد، ألنه يعتقد أنه موضع فحص  باعتبارهامعهم وجتنب املواقف االجتماعية 

 ،من األنشطة املدرسية متعددة كاخلوف اًلوتقويم من قبل اآلخرين، كما يأخذ اخلوف أشكا

 (.2000عقل،، 2009)ابودلو، .املسؤولني ومقابلة، والتحدث أمام اآلخرين

فق أغلب األعراض يف حيث تت ،ومن املالحظ تداخل األعراض يف مجيع هذه املسميات

أو  ،واإلحجام عن املشاركة االجتماعية ،واخلوف من التقويم السليب ،اخلوف من اآلخرين

 القلق. املشاركة مع وجود

بارلو  ،2007 والعسكر،إبراهيم  ؛2002ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه )الشربيين، 

من اخلجل واضطراب  للخوف االجتماعي عالقة بكلٍّ ( بأنَّ Holt et al, 1992.2002 ن،يواخر

عامل ميتد بني قطبني حبيث  أنها تقع على: العالقة بينهما كمية أي أنَّ إال  ،الشخصية التجنيب

باعتباره مسة إنسانية إذا ما كانل يف احلدود الطبيعية وأقل درجاتها  (اخلجل)حد القطبني أمينيل 

 ،هذا احلد حتى تتجه إىل ما يعرف باضطراب اخلوف االجتماعين تتخطى إوما  ،اال تعد اضطرابا

 اضطراب الشخصية التجنيب. هذا االضطراب فإنه ينتهي بالقطب اآلخر الذي يعدُّ وإذا ما اشتدَّ

وآخر فرد  هناك جمموعة من األعراض اليت يتصف بها هذا االضطراب واليت تتباين بنيو

 : هيو

 اخلوف االجتماعي عن غريه من االضطرابات األخرى أمنا  ما مييز  األعراض املعرفية: أهم

معرفية مرتبطة باملواقف االجتماعية، ومن أهمها سرعة التقا  املؤشرات عل وجود خطر 

بأنه سوف  هنفسحديث الشخص الداخلي مع  ويتمنيل ذلك يف اعتقاد الشخص ،يهدد الفرد

يتعرض لشيء يؤدي إىل التقليل من قيمته يف نظر اآلخرين وذلك يف املواقف االجتماعية حيث 

ا دخل يف هذه املواقف فيصبح قلًق إذايبدأ استدعاء التوقعات السلبية اليت سوف حتدث له 

 ه.م عن املوقف االجتماعي أو يدخل مع توقع فشلحِجوبالتالي ُي هذه األفكار هتسيطر علي

املواقف والظروف اليت تنيري  (، وعلى الرغم من الشعور بالتهديد العام، فإن2015َّ )احملارب،

 (.2002  ،)بارلو واخرون .هذا اخلوف تتباين بشدة من موقف اجتماعي إىل آخر

  األعراض الفسيولوجية اليت تتجلى على شكل تنبيهات حسية تتمنيل يف امحرار الوجه وتسارع
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( فتظهر إما أثناء 2000 عقل، ؛2007 )الزعيب، .بالتنفس ليدين، وضيقدقات القلب، وتعرق ا

 .مع األعراض املعرفية سالفة الذكر ااملوقف االجتماعي، أو تزامنا

  من )األفكار املعرفية( استدعي األعراض السلوكية اليت تظهر كنتيجة حتمية ملا

 تقليل التواصل البصري، أو فتظهر متمنيلة باهلدوء، أو الصمل، واإلحساس به )الفسيولوجية(

االرتباك والتلعنيم، وغالباا ما يظهر االنسحاب وعدم املواجهة ال سيما يف املواقف اليت  أو

 تتطلب مواجهة اجملتمع.

 ،هذا االضطراب طر ومدارس نفسية تضع تفسرياا لنشأةوالضطراب اخلوف االجتماعي ُأ

نتاج الصراع بني مكونات الشخصية  بأنه عينظرية التحليل النفسي تنظر للخوف االجتما فنجد أنَّ

يعاني من صراع عصابي بني نوازعه من  والشخص ،(2005 )مصطفى، علىاأل اهلوا، واألنا، واألنا

ناحية )اهلوا(، وبني منيله ومعايري اجملتمع )األنا األعلى( من ناحية أخرى، ومبا أنه عاجز عن مواجهة 

ل مصدر اخلوف من الداخل إىل حوِّفإنه ُي ،ه خوًفا منهالصراع الشديد داخله، وغري قادر على فضِّ

التحليلي يقوم على  التفسري اخلارج، فيتخذ أحد األشياء اخلارجية مصدراا خلوفه فيتجنبه، أي أنَّ

آخر  فاملصاب باخلوف االجتماعي يزيح خماوفه من الصراع الداخلي إىل ،«زاحةاإل»  (ميكانزم)

إال  ما هو( وفوبالتالي فإنَّ )اخل (.2005 كفايف،) له مواجهة هذا اخلوف رسِّي ذلك ُي خارج ذاته ألنَّ

 .(2000)عقل،  .ال شعورية تظهر على شكل اضطرابات نفسية مكبوتة أعراض مرضية لصراعات

 صبُّوُي ،ا للعوامل الوراثيةهذه النظرية حمدودة بسبب أنها ال تعري انتباها وبشكل عام فإنَّ

باإلضافة إىل عدم أخذها  ،(2005 تركيزها على خربات الطفولة واملشاكل اجلنسية )مصطفى،

 (.1997جار، للمنهج العلمي التجرييب )احل

شتهرت بتطبيقاتها التجريبية النظرية السلوكية والقائمة على نظريات التعلم واليت ُا أما 

وي وغري اإلنسان يتعلم السلوك السَّ (، وتفرتض أن1997َّجار، )احل املبكرة يف كافة امليادين

 على تدعيم السلوكيات املرغوبة وغري املرغوبة وي من خالل تفاعله مع بيئته، ويعمل التعزيزالسَّ

النفسية على ميكانزم  ها يف تفسريهم لميصابة باالضطراباتؤعلما (، ويعتمد2000 )عقل،

يف مرحلة الطفولة أو مراحل الحقة إىل ض ، فاملصاب باخلوف غالباا ما يكون قد تعرَّ«شرا اإل»

وضوع وخربة اخلوف االرتبا  قائماا بني هذا امل موقف خميف، ثم نسي هذا املوقف، ولكن ظلَّ

 (.2005 ،املؤملة )كفايف
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جزء بسيط من االضطرابات النفسية اليت تعتمد  السلوكية قادرة على تفسري النظرية إال أنَّ

 (.2005تنوعة )الزراد، منيل املخاوف امل «اإلشرا » على

وللجانب املعريف السلوكي أثره يف تفسري ونشأة هذا االضطراب، بل إنه أصبح اجلانب 

من جناحات يف تفسري وعالج  ملا حققه نظراا يف كنيري من الدول املتقدمة اورواجا األكنير قبواًل

ث كانل حي .(2015 ورد يف احملارب، الكنيري من االضطرابات النفسية )كالرك وفيربون

األوائل يف هذا اجلانب عن أهمية معرفة تعدد االستجابات بني األفراد ملنيري واحد  تساؤالت املنظرين

ر أسباب هذا التعدد والتباين ما هو إال نتاج عمليات معرفية داخلية، فلقد طوَّ أنَّ حتى توصلوا إىل

اضطرابات القلق واخلوف فسر نشأة من أصحاب هذه النظرية مناذج وتصورات ُت عدد من املنظرين

 هي الرائجة يف هذ اجملال.( بك وإمري والس)من  عمال كلٍّأ (، إال أن2002َّاالجتماعي )بارلو، 

وجود أخطاء يف املعاجلة املعرفية للمنيريات  االضطراب ينشأ من ا هلذا اجلانب فإنَّووفًق 

 (Schema)ى املخطوطات يسم ،ذهين معريف الناس لديهم بناء من نوالقلقف(، 2015 )احملارب،

ومهيؤون  ،سريعو التأثر ثم فهم أفراد ومن –قناعات وأفكار متصلبة عن الذات واآلخرين  -

ونتيجة هلذه ، لميصابة باالضطرابات. ومبعنى آخر فإنهم شديدو االنتباه ألي مصادر مهددة حمتملة

فهم مييلون للتفسريات  ،للنجاحبخس تقدير أي ذكريات وُي ،ساء تفسري أي جوانب إجيابيةُي اليقظة

 (.2002السلبية دائماا )بارلو، 

يف كيفية نشأة االضطراب هو تكوين معاٍن غري تكيفية حول  (بك)مات لدى ومن املسل 

 (االستعرايف بالنيالوث)سمى جمتمعة واملستقبل واليت ُت ،الذات، والسياق البيئي أو ما يسمى باخلربة

Cognitive Triad. عاجزة، ومينيل املوقف املخيف  ر للنفس كذاٍتنظ اخلوف ُي ففي اضطراب

 (.2015ا )احملارب، للخطر، ويبدو املستقبل غامضا امصدرا

كما تشري إىل ذلك الدراسات اليت  النفسية ولالستعداد الوراثي دور يف نشأة االضطرابات

للعوامل  كما أنَّ (،2003 زهران، ،1999 ا )عبدالرمحن،األفراد املضطربني نفسيا رس ُأتناولل 

ال أنها تندرج مجيعاا إ( Al paslan et al,2015) البيئية واالجتماعية أثر يف نشأة هذا االضطراب

 واملعرفية. حتل التفسريات السلوكية

متهد حلدوثه  ةتعدد األسباب خلف نشأة هذا االضطراب، وانقسامها ما بني أسباب مهيئ إنَّ

كاالستعداد الوراثي، وأسباب مساعدة كاملواقف اليت يتعرض هلا الفرد بالسخرية والتقويم 
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مات السليب، هي الركيزة األساس يف الشمولية يف تفسري ونشأة هذا االضطراب، وهي من املسل 

 للجانب املعريف السلوكي.

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية: :أوال

هاب االجتماعي ( حيث هدفل إىل الكشف عن العالقة بني الر2018ُّ) الرقاديف دراسة 

 ،( طالب700الدراسة من ) عينة لوتكون ،ومستوى التوافق اجلامعي لدى طلبة اجلامعة اهلامشية

الدراسة، وأظهرت الدراسة  بإعداد مقاييس الباحثفقد أعدَّ مشلل األقسام العلمية واإلنسانية، 

هاب االجتماعي  كان يف املستوى املتوسط كما أظهرت بأنه ال توجد فروق ذات مستوى الرُّ بأنَّ

 داللة بني األقسام العلمية واإلنسانية.

االجتماعي واألفكار  قلق( اليت هدفل ملعرفة العالقة بني ال2018ويف دراسة عسريي )

 رجال)ية مبحافظة الدميوغرافية لدى طالب املرحلة النيانو الالعقالنية يف ضوء بع  املتغريات

 األفكار حيث استخدم الباحث مقياس طالباا،( 153) وتكونل عينة الدراسة من (،ملعأ

 ,Roulin & Wee (ووي رولنيـ )ل ومقياس اخلوف االجتماعي (والين هوبر) الالعقالنية من إعداد

كار فحيث كشفل الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني اخلوف االجتماعي واأل (1994

عزى للمتغريات الدميوغرافية، ومل تسفر عن وجود فروقات بني اخلوف االجتماعي ُت ،الالعقالنية

 وأظهرت إمكانية التنبؤ باخلوف االجتماعي من خالل األفكار الالعقالنية.

اخلوف االجتماعي وعالقتها  ( واليت هدفل إىل معرفة مستويات2015) أما دراسة مهلة

حيث كانل عينة الدراسة مكونة من  ،املرحلة النيانوية مبدينة القضارف مبفهوم الذات لدى طالب

واستخدم الباحث مقياساا من إعداده حيث كشفل نتائج الدراسة عن نسبة انتشار  ،طالباا (240)

 % بدرجة متوسطة هلذا النوع من اخلوف.18% بدرجة شديدة و15

وجود أعراض اخلوف ( اليت هدفل ملعرفة مدى 2013) كما كشفل دراسة احلريري

( 212وتكونل عينة الدارسة من ) ،االجتماعي لدى طالب السنة التحضريية جبامعة امللك سعود

حيث  ،(2004،)الرويتع من إعداد طالباا، استخدم الباحث املقياس النيالثي للخوف االجتماعي

املواقف  يشري إىلاالجتماعي والذي كان  أظهرت النتائج ارتفاع درجات البعد النياني ملقياس اخلوف
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 يليه البعد األول والذي يشري إىل العوامل املعرفية. ،االجتماعية السلوكية

( اليت هدفل إىل التعرف على العالقة بني اخلوف االجتماعي 2013ويف دراسة اجملنوني )

حملمد )فيها مقياس القلق العام  ستخدموُا والقلق العام على عينة من طالباات جامعة أم القرى،

عالقة  نتائج الدراسة وجود ، وأظهرت(لرولني ووي)ومقياس اخلوف االجتماعي  (مجل الليل عفرج

ارتباطية موجبة بني اخلوف االجتماعي والقلق العام، كما أظهرت عن فروق ذات داللة يف درجات 

 درجات حيث كانل درجات طالباات اللغة العربية أعلى من، عزى ملتغري التخصصالقلق العام ُت

 لباات العلوم التطبيقية، ومل تظهر فروقا تعزى ملتغري العمر. طا

اخلوف  ( واليت هدفل ملعرفة مدى انتشار2011املومين وجرادات ) وأشارت دراسة

املستوى التعليمي  لدى طلبة اجلامعة األردنية وعالقته ببع  املتغريات الدميوغرافية  االجتماعي

 وحجمها والرتتيب الوالدي، ومكان ،ودخل األسرة، الدراسي للطالب واملستوى ،للوالدين

كلية ومعهد تابعة للجامعة  22من  طالباا( 829ونوع املدرسة، وتكونل العينة من ) ،اإلقامة

، وأسفرت النتائج عن نسبة انتشار هذا (ماتيك وكالرك)واستخدم الباحنيان مقياس  ،األردنية

أكنير املخاوف االجتماعية شيوعاا كانل يف موقف  % من عينة الدراسة وأن18.8َّاالضطراب 

 ،وانتشاره لدى اإلناث أعلى من الذكور، التصرف بشكل غري مناسب أمام اآلخرين( )اخلوف من

والذين يأتون  ،وبني الطلبة الذين مستوى والديهم التعليمي ثانوي فأقل أعلى من املستويات األخرى

 ياتمن املستو أعلىوالذين مستوى دخلهم منخف  كان  ،األسر الصغرية سر كبرية أعلى منمن ُأ

مدارس حكومية أعلى من املدارس األهلية، ومل جتد  يفوبني الطلبة الذين خترجوا   ،األخرى

 الدراسة فروقا دال ة بني اخلوف االجتماعي واملستوى الدراسي والرتتيب الوالدي.

االجتماعي على طلبة القلق نتشار ( واليت هدفل ملعرفة مدى ا2010) محدان بوأويف دراسة 

مستوى اخلوف االجتماعي تبعاا ملتغري املستوى الدراسي والكلية  ومعرفة الفروقات يف (مؤتة)جامعة 

 (،رولني ووي) وقد استخدم الباحث مقياس ،وطالبة طالٍب( 200) والعمر على عينة مكونه من

لديهم قلق بشكل ( %74)نسبة  كما أنَّ، ةمن أفراد العين (%5) هنسبة انتشار وأظهرت النتائج أنَّ

 متوسط، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات اخلوف االجتماعي ومتغريات الدراسة.

( واليت هدفل ملعرفة العالقة بني اخلوف االجتماعي 2010) كما أظهرت دراسة دهلوي

 طالبااتوكانل عينة الدراسة من  ،واألفكار الالعقالنية لدى املراهقات مبدينة مكة املكرمة
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عالقة ارتباطية بني اخلوف االجتماعي  حيث أشارت نتائج الدراسة لوجود ،املرحلة النيانوية

 أو أدبي.    عزى ملتغري التخصص علميٍّومل توجد فروق ذات داللة ُت ،واألفكار الالعقالنية

 جنبية:الدراسات األ

التعرف على نسب انتشار اخلوف  إىل هدفل ( واليتSoohinda,2016يف دراسة سوهيندا )

( 527االجتماعي وعالقته ببع  املتغريات الدميوغرافية واالجتماعية، على عينة تكونل من )

 ،اعاما 18 13تراوحل أعمارهم بني ، طالباا من مدارس املرحلة املتوسطة يف إحدى املدن اهلندية

املقابلة ملن استوفوا  استخدمل( كما SPANقائمة اخلوف االجتماعي ) مقياسوُاسُتخِدم فيها 

نسبة انتشاره بني عينة  أنَّ  درجات اإلصابة باخلوف االجتماعي طبًقا للمقياس، وأظهرت النتائج

وكان لدى اإلناث أعلى من الذكور، كما أشارت إىل عالقه ارتباطية سالبة  (،%5.3)الدراسة بلغ 

 الدراسي واملستوى االقتصادي، كما أظهرت أنَّاالجتماعي ومستوى التحصيل  بني درجات اخلوف

مل تكن لديهم عالقات إجيابية مع أقرانهم يف  اخلوف االجتماعي ذوي الدرجات املرتفعة يف

املدارس، كما أنهم يتجنبون األنشطة الالمنهجية، ومل تظهر أي فروق تابعة  لرتتيب االبن داخل 

 األسرة وعدد أفرادها.  

وذلك ( الطولية يف اجملتمع الفنلندي Ranta et al, 2016خرون )وا وهدفل دراسة رانتا

إىل معرفة عالقة اخلوف االجتماعي بالتحصيل الدراسي ومدى ضعف العالقات  على مدى سنتني

 يف يتبقَّ ومل ،15 ( يف عمر3000على عينة كبرية قوائمها ) الشخصية وعالقتها ببع  املتغريات

 ،(SPINاستخدم الباحنيون مقياس قائمة اخلوف االجتماعي ) دفق ،اشخصا (2080الدراسة سوى )

أظهرت النتائج ارتبا  اخلوف االجتماعي باخنفاض مستوى و(، LEC) وقائمة أحداث احلياة

 وكان لدى اإلناث أعلى من الذكور. ،التحصيل الدراسي

اسة وعلى مستوى الدعم االجتماعي من األسرة واألصدقاء من نفس العمر فقد أظهرت الدر

سنة، كما أظهرت عن عالقة  18ـ لعمر ال اوامتدادا 15العينة يف عمر  ا ألفرادا ملحوًظاخنفاضا

 وأنَّ ارتباطية إجيابية بني اخلوف االجتماعي ومعدالت التسرب من املدرسة على امتداد السنتني،

 .15كان أعلى مقارنة بعمر  18ارتفاع معدالت اخلوف يف عمر 

( هدفل إىل معرفة  بدايات اإلصابة  Rosellini et al, 2013) نيوآخريف دراسة روسالينا 
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( 210وتكونل عينة الدراسة من )، باضطراب اخلوف االجتماعي وعالقته باالضطرابات األخرى

عيادي لالضطرابات  لديهم اضطراب  اخلوف االجتماعي يف مركز ص بأنَّخِّحاالت ممن ُش

 الدليل التشخيصي  واإلحصائي لالضطرابات الباحنيونالنفسية يتبع جلامعة بوسنت، واعتمد 

يف تشخيص حاالت اخلوف االجتماعي، كما استخدموا  قائمة املقابلة  ((DSM-IVالنفسية 

لالكتئاب، ( بك)للشخصية، ومقياس  (آيزنك)باإلضافة إىل قائمة  ،(DSAالتقديرية للقلق )

 اإلصابة باخلوف االجتماعي كانل بدايات( %20) للتقدير الذاتي، وأظهرت النتائج بأنَّ اومقياسا

 ،سنة 13خالل مرحلة الطفولة إىل ( %10)و ،سنوات 10يف سن الطفولة املبكرة أقل من  لديهم

 23بعد سن ( %11)و ،يف فرتة الشباب%( 19، و )سنة 18 14يف مرحلة املراهقة من سن ( %27)و

 كالقلق واالكتئاب نفسيةكما يرافق اضطراب اخلوف االجتماعي اضطرابات ، فأكنير

  .أكنير حدة إذا كانل بدايته مبكرة

العالقة  واليت هدفل إىل حبث .(Memik et al, 2010) نيخرآأما يف دراسة ميمياكن و

 ،والوضع االقتصادي ،واجلنس ،كالعمر) اخلوف االجتماعي وبع  املتغريات الدميوغرافية بني

ونوع املدارس كاخلاصة واملدارس يف  ،والتحصيل الدراسي ،و وجود األصدقاء ،والصف الدراسي

طالب الذكور واإلناث ال( من 1813املناطق الريفية واملناطق احلضرية، وتكونل عينة الدراسة )

 (قوجا)خذت من عدة مدارس يف مدينة ( سنة، ُأ15 10بنسب متقاربة تراوحل أعمارهم بني )

وأظهرت النتائج ارتفاعاا يف  ،(SAS-Aلق االجتماعي )للق (لوبيز)مقياس  وُاسُتخِدمالرتكية، 

وهو فرع من جتماعي التجنب اال اجملموع الكلي لدرجات اخلوف االجتماعي لدى األوالد باستنيناء

فقد كان لدى اإلناث أعلى من الذكور، باإلضافة إىل وجود عالقة سالبة بني  نفس املقياس

بني اخلوف  ةدي ووجود عالقة ارتباطية موجبدرجات اخلوف االجتماعي واملستوى االقتصا

االجتماعي والعمر حيث كانل درجات اخلوف االجتماعي يف األعمار الكبرية أعلى من األعمار 

الصغرية، وكانل درجات اخلوف االجتماعي بني أبناء املدارس الريفية أعلى من املدارس 

باإلضافة  ،ات اخلوف االجتماعيوكانل املدارس اخلاصة أقل أنواع املدارس يف درج ،احلضرية

حيث كانل  ،ارتباطية بني درجات اخلوف االجتماعي ومستوى التحصيل الدراسي ةإىل وجود عالق

 درجات اخلوف االجتماعي أعلى ممن كانل مستوياتهم يف التحصيل الدراسي منخفضة. 

واليت هدفل إىل ( على اجملتمع السويدي Landell et al, 2009ن )يويف دراسة النديل وآخر
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 11االجتماعي بني الطالب الذين ترتاوح أعمارهم بني ) التعرف على مدى انتشار اضطراب اخلوف

( 2127املواقف املخيفة بالنسبة للطالب، تكونل عينة الدراسة من ) ( سنة، ومعرفة أكنير14

 طفالستخدم معها مقياس للخوف االجتماعي لألوُا ،طالباا من طالب جمموعة من املدارس

(SPSQ) من اجملاالت أو  والذي يقيس مثانية النسخة املعدلة من مقياس اخلوف االجتماعي للكبار

نسبة انتشار اخلوف االجتماعي بني عينة الدراسة  وأظهرت الدراسة بأنَّ املواقف املخيفة اجتماعيتا،

لديهم موقف  على األقل كان (%13)و ،من الذين استوفوا أغلب املواقف املخيفة( %4.4)كان 

خميف حمدد، كما كانل املواقف املخيفة األكنير يف هذه الدراسة تتمنيل باخلوف من التحدث 

ثم اخلوف من بدء  ،يف الصف، يليها اخلوف من التحدث باهلاتف مع شخص غريب أمام الطالب

 احملادثة، يليها اخلوف من رفع اليد ) املشاركة يف غرفة الصف (. وكانل معدالت اخلوف لدى

اإلناث أعلى من الذكور باإلضافة إىل وجود عالقة بني اخلوف االجتماعي والضعف الدراسي 

 وضعف املشاركة باألنشطة املدرسية.

( دراسة هدفل إىل التعرف Tillfors & Furmark, 2007كما أجرى تيلفورز وفورماك )

 ُاسُتخدمحيث  ،على نسبة انتشار اضطراب اخلوف االجتماعي على طالب اجلامعات يف السويد

عن طريق وُأرِسل مقياس للخوف االجتماعي طبًقا حملكات الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع، 

بلغ عدد الطالب الذين أكملوا املقياس بشكل قابل  فقد ،لكرتوني لطالب اجلامعاتالربيد اإل

ل أكنير املواقف وكان (،%15)سفرت النتائج عن نسبة انتشار وقد أوطالبة،  اطالبا (523للتفسري )

ممن يعانون من اخلوف  (%81)بنسبة  املنيرية للخوف لدى طالب اجلامعة هو التحدث أمام اآلخرين

انتشار اخلوف االجتماعي لدى  ةوكانل نسب ،من أفراد العينة ككل (%19)ونسبة  ،االجتماعي

 ا.نتأفراد العينة األصغر أعلى من األفراد األكرب ِس

 :ابقةتعقيب على الدراسات الس

له  جد بأنَّمن خالل مراجعة هذه الدراسات يت ضح مدى خطورة هذا االضطراب حيث ُو

اخلوف  ببع  االضطرابات النفسية األخرى ال سيما إذا كان لالضطراب اارتباًطا وثيًق

له أثراا سلبيتا على حياة األفراد يف اجلوانب الشخصية  بدايات مبكرة، كما أنَّ االجتماعي

واملهنية واالجتماعية والتعليمية واألسرية، كما أنه لدى اإلناث أعلى من الذكور، باإلضافة 

معظم الدراسات اليت تناولل مدى انتشار اخلوف االجتماعي  الرتباطه باألفكار الالعقالنية. وأنَّ
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 ،(2009( ودراسة ) النديل،2015لبيئة الغربية كدراسة )سوهيندا،لدى فئة املراهقني متل يف ا

تناولل فئة طالب اجلامعات  الدراسات أغلب متقاربة، باإلضافة إىل أنَّ احيث أظهرت نسبا

بالكشف عن مدى انتشار اخلوف االجتماعي وعالقته ببع  املتغريات كدراسة )املومين، 

وعلى البيئة السعودية  ،(2008تيلفورز وفورماك ( ودراسة )2010ابو محدان، ،2011 جرادات،

وجد دراسة على البيئة احمللية تناولل مدى انتشار تكذلك ال  ،(2013، دراسة )احلريري

من مراحل  االضطرابات النفسية بشكل عام واضطراب اخلوف االجتماعي بشكل خاص على أيٍّ

 التعليم وذلك يف حدود علم الباحث.

 جراءات الدراسة:إ

   .مته لتساؤالت هذه الدراسةءوذلك ملال ؛اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي الدراسة: منهج

دبي من عينة من طالب الصف النياني والنيالث النيانوي بالقسمني العلمي واألال تكونل عينة الدراسة:

من طالب املدارس متضمنة العينة االستطالعية  اطالبا (251) حيث بلغل ،مدارس( 5)

 18.5مبتوسط عمر  20إىل  15اختريوا بالطريقة العشوائية البسيطة، تراوحل أعمارهم من 

 .0.85 واحنراف معياري

 واجلدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة.

 توزيع أفراد العينة التخصص )علمي، أدبي(
جتمع

سبة العينة للم
ن

 %
 

أفراد العينة
جملتمع 

أفراد ا
 

 جمتمع الدراسة عينة الدراسة

سة
املدر

 ثاني ثالث ثاني ثالث 

ي
أدب

ي 
علم

 

ي
أدب

ي 
علم

 

ي
أدب

ي 
علم

 

ي
أدب

ي 
علم

 

80 24 34  7  15  17  15 
التحكيم  

 خاصة

 األمري نايف 100  111  35  35  211 80 33

52 20 32 14  5  20  12  
الشاطيب حتفيظ 

 قرآن
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جتمع
سبة العينة للم

ن
 %

 

أفراد العينة
جملتمع 

أفراد ا
 

 جمتمع الدراسة عينة الدراسة

سة
املدر

 ثاني ثالث ثاني ثالث 

ي
أدب

ي 
علم

 

ي
أدب

ي 
علم

 

ي
أدب

ي 
علم

 

ي
أدب

ي 
علم

 

 اليمامة 35  15 18 10  14 15 57 40 57

 الزبري بن العوام 35  39  20  21  85 41 54

 امللك سعود 140  92  24  32  232 55 24

هذه الدراسة برامج احلزم اإلحصائية  اإلحصائية: استخدم الباحث يف أساليب املعاجلة

 وذلك باستخدام االختبارات اإلحصائية التإليه: (SPSS)للعلوم النفسية واالجتماعية 

 واختبار ،حلساب دالالت الصدق والنيبات( ألفا كرونباخ)ومعامل  (بريسون)معامل ارتبا  

، الفروق بني اجملموعات لدالالت واختبار حتليل التباين، الفروق بني اجملوعتني لدالالت (ت)

 .اهات الفروق بني اجملموعاتواختبار )شيفيه( لالختبارات البعدية لتحديد اجت

 أدوات الدراسة:

 .(2004 ،وهو من إعداد )الرويتع (ثالثي األبعاد)مقياس اخلوف االجتماعي  ُاسُتخدم

: حيث يكشف عن عد املعريفالُب، عبارة موزعة على ثالثة أبعاد( 44)ويتكون املقياس من 

: ومينيل املواقف أو االجتماعي السلوكيعد والُب ( فقرة،12) األفكار اليت ترتدد على الفرد ويضم

: وهي املظاهر الفسيولوجي عد اجلسميوالُب ،( فقرة13) األداء االجتماعي املتجنب ويتكون من

عليها على مقياس  ُيجاُب ( فقرة19) اجلسمية الناجتة عن اخلوف االجتماعي، ويتكون من

، تنطبق 2أحياناا ، تنطبق 1 ياًل، تنطبق قل0يقابلها  ابداأمن ال تنطبق  ،ليكرت  اسي متدرج

، وُيستخرج من املقياس درجة( 185) إىل 0، وترتاوح الدرجة الكلية من 4 ، تنطبق دائماا3 اكنيريا

ثالث درجات لكل ُبعد والدرجة الكلية جملموع األبعاد، حيث ُيشري ارتفاع الدرجات إىل اخلوف 

  االجتماعي، ويستغرق تطبيقه من  س إىل عشر دقائق.

ثبات وصدق املقياس يف نسخته األوىل على طالب من جامعة امللك سعود  أظهرت نتائج  

 (،0.93)للدرجة الكلية  ألفاحيث كانل معامالت ثبات  ،سنة 25إىل  20تراوحل أعمارهم من 

فقد كان معامل ارتبا  الصدق  أما فيما خيص صدق املقياس( 0.85) إعادة االختبار ومعامل
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مع ( 0.58)ومعامل ارتبا   (،لواطسون وفريند)مع مقياس االنضغا  االجتماعي ( 0.51) التالزمي

 ثالثة عوامل للمقياس. مقياس للقلق. باإلضافة إىل الصدق العاملي حيث كشفل عن

طالباا من ( 50) النيبات والصدق على عينة استطالعية مكونة منُحِسب ويف هذه الدراسة 

كما يوضح  (،ألفا كرونباخ)كان ثبات االتساق الداخلي  حيث ،الصفني النياني والنيالث النيانوي

 :اجلدول التالي

 معامل النيبات للمقياس باستخدام ألفا كرونباخ

 معامل ألفا للنيبات الُبعد

 0.71 املعريف

 0.82 االجتماعي السلوكي

 0.75 اجلسمي الفسيولوجي

 0.90 الدرجة الكلية

جيد،  للمقياس تتمتع بنيبات (ألفا)معامالت ثبات  نَّأ (2رقم )الحظ من خالل اجلدول وُي

سب صدق االتساق الداخلي بني عوامل املقياس والدرجة الكلية وفيما خيص صدق املقياس فقد ُح

وهو من  ا،خارجيت احمكًّبصفته  ئفللمقياس وحساب الصدق التالزمي مع مقياس قلق الطا

واجلدول التالي  ،سنة  فما فوق 15املقاييس املقننة املشهورة املستخدمة يف البيئة احمللية من عمر 

 س.صدق املقيا يوضح معامالت

 معامل ارتبا  )بريسون( لصدق املقياس

 البعد معامل ارتبا  بريسون للدرجة الكلية على البعد

 املعريف .**773

 االجتماعي السلوكي .**875

 اجلسمي الفسيولوجي .**751

 مقياس القلق .**582

معامالت ارتبا  جيدة لصدق املقياس من خالل صدق ( 3رقم )ويالحظ من خالل اجلدول 
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باإلضافة إىل معامل ارتبا  بني درجة مقياس اخلوف االجتماعي ومقياس قلق  ،االتساق الداخلي

 ة.لياالطائف مما يعين صالحية املقياس لالستخدام يف الدراسة احل

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 ه:يتم يف هذا اجلزء عرض لنتائج الدراسة اليت كان التساؤل األول فيها نص

  االجتماعي لدى طالب الصف النياني والنيالث النيانوي؟ما نسبة انتشار اضطراب اخلوف 

املعيارية لعينة الدراسة لتحديد  سبل املتوسطات واالحنرافاتولميجابة على هذا السؤال ُح

ومن خالل ف، ضطراب اخلوالدرجات الطالب املستويف  ُتحدَّدواليت من خالهلا  ،درجة القطع

 ،أحياناا وتنطبق ،ز ما بني الفقرة اليت ال تنطبقاملقياس يفر طريقة توزيع الدرجات يتضح بأنَّ

درجات الطالب ترتاوح ما بني عدم اإلصابة باخلوف والدرجة  ا ودائماا، وبهذا فإنَّوتنطبق كنيريا

ودرجات اإلصابة باخلوف بواقع احنرافني  ،معياري واحد عن املتوسط بواقع احنرافة املتوسط

 درجات.معياريني، واجلدول التالي يوضح ال

التكرارات والنسب واملتوسط واالحنراف املعياري لدرجات أفراد العينة على مقياس اخلوف 

 االجتماعي

 االحنراف املعياري متوسط درجات الطالب النسب التكرار مدى الدرجات

7-15 32 12.8 

42 25 

15-41 110 43.7 

14-58 50 23.9 

58-92 42 15.8 

 2.7 8 فأكنير 92

نسبة انتشار اخلوف االجتماعي بني عينة الدراسة كانل  أنَّ( 4جدول رقم )يتضح من خالل 

بواقع احنرافني معياريني هذا االضطراب تنطبق عليهم أعراض  من الذينبواقع سبعة أفراد  (3%)

بواقع احنراف  (%15)، ويوجد ممن تنطبق عليهم األعراض بدرجة متوسطة بنسبة عن املتوسط

 ،(Soohinda, 2016وتتقارب نسبة االنتشار مع ما أشارت إليه دراسة سوهيندا ) ،معياري واحد
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طبيق املقياس واملقابلة على من استوفوا معايري تحيث اعتمد يف تقديره على نسبة اإلصابة ب

كما  (،%4.4) ( حيث كانل نسبة االنتشارLandell et al, 2009) االضطراب، ودراسة النديل

سجالت املراجعني يف مستشفى الصحة النفسية مبنطقة اجلوف حبسب ما  إليه تتفق مع ما أشارت

ممن تراوحل أعمارهم بني  هذا االضطراب من ن يعانونمم كانل نسبٌة فقدذكر مدير املستشفى 

ة خذ بنسبة اإلصابأ( وإذا ما 10/12/2018 الرويلي، اتصال هاتفي، )عطا .اتقريبا( 4%) 17-25

تتفق مع ما أشارت إليه دراسة  (%15)نسبة اإلصابة  املتوسطة والشديدة على حد سواء فإنَّ

 (.2015 ،ودراسة )مهله ،(2011 ،)املومين، جرادات

ما أكنير املخاوف االجتماعية شيوعاا بني  ه:النياني الذي كان نص لميجابة على التساؤلو

 طالب الصفني النياني والنيالث النيانوي؟

واليت كانل تندرج  ،درجات أفراد العينة على املواقف املنيرية للخوف االجتماعي ُحسبلفقد 

درجة الفقرة اليت تزود عن درجتني  واعتمدت ،حتل العامل النياني من عوامل املقياس النيالث

ا وتنطبق دائماا باعتبار أنها موقف خميف درجات الفقرة اليت تنطبق كنيريا اعتمدتنه أأي  ،فأكنير

بأكنير املواقف املنيرية دئة ا تنازليتا مبتجلدول التالي يوضح هذه الفقرات مرتبة ترتيباللطالب، وا

 للخوف والتكرارات والنسب املئوية ألفراد العينة.

 التكرارات والنسب املئوية  الستجابات العينة على مقياس اخلوف االجتماعي

 النسبة % التكرار أكنير املواقف منيرية للخوف

 31 72 أجامل بشكل كبري يف املواقف االجتماعية.

 24 53 أجتنب )أتضايق( من أي عمل تكون فيه األنظار مركزة عليَّ.

أجتنب )أتضايق( من أداء األعمال أمام اآلخرين كاإلمامة يف 

 الصالة أو اإلذاعة املدرسية.
58 22 

أجتنب أو أجد نفسي متضايًقا من أن أبدأ احلديث مع اآلخرين 

 خصوصاا من ال أعرفهم.
55 21 

 20 51 أوافق كنيرياا على ما يريده اآلخرون مين مع أني ال أريده.

 17 48 أجتنب إلقاء أي كلمة أمام اآلخرين.
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 النسبة % التكرار أكنير املواقف منيرية للخوف

 18 45 أجد نفسي صامتاا يف املناسبات االجتماعية.

 18 44 أتوتر )أتضايق( يف املواقف االجتماعية.

عبارة )أجامل بشكل ويتضح من خالل املواقف املنيرية للخوف يف عينة الدراسة حيث أتل 

بداء إهو عدم املعارضة أو  (اجملاملة)مفهوم  يف الرتتيب األول ولعلَّ كبري يف املواقف االجتماعية(

أنه قد خمالف للمجموعة أو خشية ما يرتتب على إبداء الرأي حيث بأنه  نظر إليهالرأي خشية أن ُي

املوقف املخيف خلف اجملاملة قد  طلب منك توضيح أو إظهار أسباب املعارضة.  وهنا يتضح بأنَُّي

عد بشكل كبري ضمن املواقف التحدث وما يرتتب عليه من تسليط األنظار، فهو ُي يكون خوف

ب غُلفرد ي ال االجتماعية املنيرية للخوف. وبصرف النظر عن األسباب اليت تكون خلف اجملامالت فإنَّ

 ،ولتجنب الرف  ،مسايرة اجلماعة لتحقيق مكاسب وأهداف أهمها الظهور مبظهر إجيابي هعلي

 (.2000 وحلاجة الفرد لالتفاق مع اجلماعة )العنزي،

املواقف املنيرية للخوف االجتماعي يف تسليط األنظار أو املواقف اليت يكون فيها الفرد  إنَّ

ف شائعة لدى املصابني بهذا االضطراب، ولعلها من أهم ما حتل تقوميات من اآلخرين هي مواق

مع ما جاء من نتائج يف  سب تعريفات اخلوف االجتماعي، وقد اتفق شيوع هذه املخاوفحبزه مي يِّ

اخلوف  كما اتفقل مع دراسات أظهرت بأنَّ ،( باختالف ترتيبها2011، دراسة )املومين، جرادات

 &  Tillfors) أكنير املواقف املنيرية للخوف كدراسةد من من التحدث أمام اجلمهور يُع

Furmark, 2007; Landell et al, 2009). 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ه:صُّالذي ن  ويف تساؤل الدراسة النيالث

 )ثاني، ثالث(؟ ( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي تبعاا ملتغري الصف الدراسي0.05)

طالب الصف النياني  للعينات املستقلة ملقارنة متوسط درجات (ت) اختبارفقد استخدام 

 0.05  ≤نإحصائية أقل م ةوكانل هنالك فروق ذات دالل ،والنيالث على مقياس اخلوف االجتماعي

 .واجلدول التالي يوضح ذلك ،نيانوياللصاحل الصف النيالث 
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 ) ت( اختباراملتوسطات واالحنرافات املعيارية، وقيمة 

 املتوسط العدد الصف
احنراف 

 معياري
 Tقيمة  Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 22 35 107 ثاني
5.23 3.77- 0.00 

 25 48 143 ثالث

يف متوسط درجات اخلوف االجتماعي لدى طالب  ارتفاٌع (5ل رقم )يتضح من خالل اجلدو

عزى إىل القلق املصاحب لطالب هذا هذا االرتفاع رمبا ُي ويرى الباحث بأنَّ .نيانويالالصف النيالث 

الصف حيث ثقافة اجملتمع اليت تركز على أهمية هذه السنة يف حياة الطالب ملا يرتتب عليها من 

وشدتها ففي دراسة  أمور مستقبلية. كما قد يكون ملستوى العمر عالقة يف ظهور أعراض اخلوف

(Wittchen et al, 1999) َّاضطراب اخلوف االجتماعي لدى األعمار اليت ترتاوح بني  وجدت بأن

إضافة إىل ذلك فقد وجدت بع   ،18-14أعلى منها يف األعمار اليت ترتاوح بني  17-24

الدراسات عالقة طردية بني اضطرابات القلق العام لدى طالب املرحلة اجلامعية وما قبل اجلامعية، 

)الشطي،  م اجلامعي أعلى من مرحلة التعليم قبل اجلامعيالقلق يف مرحلة التعلي حيث أظهرت بأنَّ

2015.) 

فروق ذات داللة إحصائية  هل توجد :هنتائج تساؤل الدراسة الرابع الذي نصُّ ما فيما خيصُّأ

، ر القسم )علمي( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي تبعاا ملتغي0.05ِّعند مستوى أقل من )

 أدبي(؟ 

طالب القسم العلمي  للعينات املستقلة ملقارنة متوسط درجات (ت)ستخدم اختبار فقد ُا

 0.05  ≤إحصائية أقل من ةوكانل هنالك فروق ذات دالل ،واألدبي على مقياس اخلوف االجتماعي

 .واجلدول التالي يوضح ذلك ،لصاحل طالب القسم األدبي
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 ت(املتوسطات واالحنرافات املعيارية، وقيمة اختبار ) 

 املتوسط العدد القسم
احنراف 

 معياري
 مستوى الداللة Tقيمة  Fقيمة 

 24 39 215 علمي
5.23 4.55- 0.00 

 22 59 35 أدبي

بني طالب القسم العلمي واألدبي يف  الفروقات ذات الداللة (8رقم )يتضح من خالل اجلدول 

 متوسط درجات 

 ،القسم األدبي أعلى من القسم العلمياخلوف االجتماعي فقد كانل الدرجات لدى طالب 

وتتفق هذه النتيجة مع بع  الدراسات اليت وجدت فروقات ذات داللة بني طالب القسم العلمي 

يف درجات القلق العام بني  ةا ذات داللأظهرت فروًق، فقد (2013 واألدبي كدراسة )اجملنوني،

ختالف ما ، فإنها بات كلية اللغة العربيةطالبات كلية العلوم التطبيقية واللغة العربية لصاحل طال

( حيث ال توجد فروق ذات داللة تعزى 2010 ،دهلوي ،2018 نتائج دراسة )الرقاد، إليهتوصلل 

 ،بعد من جمرد قسم أو ختصصأملتغري القسم. وهذا االختالف يف نتائج الدراسات قد يعود إىل 

املعاملة الوالدية اليت يكون فيها التباين أساليب التنشئة االجتماعية و فنيمة دراسات وجدت بأنَّ

واللني وأسلوب احلماية الزائدة،  ،ا يف أسلوب معاملة األبناء ما بني القسوة والصرامةواضحا

، قد يكون ذا صلة كبرية باضطراب اخلوف االجتماعي )اجلوارنة ومحدان ،واإلهمال والنبذ

 ؛امل الشخصية اإلنسانية والنيقافة االجتماعية(. باإلضافة إىل الفروقات يف عو2013،بن لبادا .2015

 .(2014ما ينتشر يف جمتمع حمدد نتيجة لفروقات ثقافية )الرويتع،  ااضطرابا لذا قد جتد بأنَّ

هل توجد  فروق ذات داللة إحصائية عند : هالذي كان نصُّ أما نتائج التساؤل اخلامس

   االجتماعي تبعاا ملتغري نوع املدرسة؟( يف درجة اضطراب اخلوف 0.05مستوى أقل من )

  . واجلداول التالية توضح هذه النتائج: اختبار حتليل التباين األحاديُاستخدم 
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 اجملموعات :املتوسط واالحنراف املعياري واختبار حتليل التباين للفروقات بني 

 االحنراف املعياري املتوسط العدد نوع املدرسة

 24.8 40.5 208 حكومي

 25.5 35.04 24 خاص

 19.9 52.90 20 حتفيظ قرآن

 (7تابع للجدول رقم )

 اجملموع
جمموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية
F 

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 2 5000.740 10001.570 بني اجملموعات

 247 501.533 149205.029 داخل اجملموعات دال ة .000 7.312

 250  159205.809 اجملموع

 اختبار )شيفيه( لتحديد اجتاهات الفروق بني اجملموعات

 مستوى الداللة حتفيظ قرآن خاص حكومي نوع املدرسة

 *-22.3154 4.5427  حكومي

 *-25.7573   خاص *0.05

    حتفيظ قرآن
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الفروقات يف متوسط درجات اخلوف  والرسم البياني (9( و)7رقم ) يظهر من خالل اجلداول

ايتا )ومن خالل قيمة اختبار  ،االجتماعي بني طالب املدارس احلكومية واخلاصة وحتفيظ القرآن

لالختبارات  (شيفيه)وبتطبيق اختبار ، وهو حجم تأثري متوسط ،(0.05كان حجم التأثري ) (تربيع

(، وكانل اجتاهات الفروق بني 0.05أظهرت فروًقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ) حيث عديةالُب

مدرسة حتفيظ القرآن واملدارس احلكومية لصاحل مدرسة حتفيظ القرآن، وبني مدرسة حتفيظ القرآن 

ا مل تظهر فروق بني املدارس احلكومية واملدرسة واملدرسة اخلاصة لصاحل مدرسة حتفيظ القرآن، بينم

حيث وجد  (وممياك ،وكهابرا ،وجرادات ،املومين)وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء به اخلاصة، 

 (.2011 ،اخنفاض يف درجات اخلوف االجتماعي لدى طالب املدارس اخلاصة )املومين، جرادات

 Memik et al,2010;Chhabra et al, 2009 

طالب أسلوب العزى فيها هذه االختالفات بني ُتهم األسباب اليت أ نه منأويرى الباحث 

املتكامل بني املدرسة واألسرة لدى طالب املدارس  واالهتمامحيث يغلب األسلوب املرن  املعاملة

كإقامة الندوات  عن غريها يِّز هذه املدارساليت متة، اخلاصة باإلضافة إىل األنشطة الالصفي

ش العمل اليت من شأنها تقوية املهارات االجتماعية بني الطالب كتعلم إبداء الرأي واملناقشة وور

 وتقبل االختالفات.

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل توجد :هالذي نصُّ التساؤل السادس وفيما خيصُّ
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 األسرة؟( يف درجة اضطراب اخلوف االجتماعي تبعاا ملتغري مستوى دخل 0.05أقل من )

اختبار حتليل التباين األحادي  اسُتخدمو ،إىل  سة أقسام مستوى دخل األسرة ُقسِّم  فقد

 النتائج: واجلدول التالي يوضحات. للكشف عن الفروق

 املتوسط واالحنراف املعياري واختبار حتليل التباين للفروقات بني اجملموعات

 االحنراف املعياري املتوسط عدد األفراد مستوى دخل األسرة

 25.4 43.5 52 فما دون  5000

 28.1 49.04 41 7000إىل   5000

 21.8 43.4 49 12000إىل   7000

 25.7 38.4 51 17000إىل   12000

 23.5 35.5 47 فأعلى   17000

 (:10تابع للجدول رقم )

 اجملموع
جمموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

درجات 

 احلرية
F 

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 4 1257.713 5085.252 بني اجملموعات

 غري دال ة .092 2.025
داخل 

 اجملموعات
154131.458 525.551 245 

 250  159205.809 اجملموع

 وجد فروق ذات داللة يف متوسط درجات اخلوفتأنه ال  (10رقم )يتضح من خالل اجلدول 

 . Memikn (et al, 201؛Soohinda, 2016دراسة ) يجةوقد خالفل هذه النت ،ومتغري دخل األسرة

 بني اخلوف ارتباًطا حيث وجدت هذه الدراسات، (2011 ،وجرادات، )املومين ودراسة 

سباب أيرجع لعدة  قد هذا االختالف نَّأواملستوى االقتصادي املنخف ، ويرى الباحث  االجتماعي

ال من خالل معرفتهم إا لدى الطالب مستوى الدخل يف هذه الدراسة مل يكن واضحا من أهمها أنَّ

وتتنوع مصادر الدخل الشهرية ، خل من خالل الراتب الشهري لولي األمر املوظفمبستوى الدَّ
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اخلاص  هللمجتمع طابع باإلضافة إىل التجارات املتنوعة كما أنَّ، خارج الدوام الرمسي كاألشغال

وحيث التقسيمات العاملية بني جمتمع فردي وجمتمع  ،على مستوى األسرة واجملتمعيف الرتابط 

اجملتمعات اخلليجية يكون  جمتمع الدراسة وأغلب اجملتمعات العربية وبشكل خاص نَّإمجاعي ف

خالل الرابط الديين مما يقلل من اآلثار  ويتضح بشكل جلي من ،ضمن اجملتمعات اجلماعية

 حتى وإن وجدت فعليتا.  ،قتصادية بني أفراد اجملتمعالسلبية للفروقات اال

 :اخلالصة والتوصيات

تتقارب هذه  فقد ،االضطرابات النفسية انتشاراا االجتماعي من أكنير اضطراب اخلوف يعدُّ

يف عموم اجملتمعات، مما يؤكد على الشمولية يف تعدد األسباب، وهلذا االضطراب آثاره  النسبة

الفرد التعليمية واملهنية واالجتماعية حيث حيول دون استنيمار لقدرات الفرد السلبية على حياة 

ال أنه ال يستطيع أن إفقد يتمتع الطالب بصوت حسن وحفظ جيد للقرآن الكريم  ،احلقيقية

خفق يف أحد املواد الدراسية نتيجة انسحابه من ا يف أحد املساجد، كما أنه قد ُييكون إماما

 .حماضرة، أو مشاركة مجاعية بإلقاءب طال سبب أنه ُمو احملاضرات بأاحلصص 

فقد استخدم الباحث ، ويف سبيل الكشف عن هذا االضطراب بني طالب التعليم النيانوي

بني عموم ( %3)ما يقارب  حيث أظهرت نسبة انتشاره ،االجتماعي للخوف (ثالثي األبعاد)مقياس 

درجات اخلوف االجتماعي لدى طالب القسم أفراد العينة، كما كشفل هذه الدراسة ارتفاعاا يف 

وأقل  ،يليها املدارس احلكومية ،األدبي، وطالب الصف النيالث ومدارس حتفيظ القرآن الكريم

وقد يعزى هذا االختالف إىل فروق ثقافية وإىل عوامل تنشئة  ،لدى املدارس اخلاصة الدرجات

 اجتماعية.

ل العينات قليلة يف مدرسة حتفيظ القرآن فقد كان ؛وينبغي احلذر يف تفسري هذه الفروقات

طالب القسم األدبي أقل من القسم  واملدرسة اخلاصة مقارنة ببقية املدارس العامة، كما أنَّ

عزى ملتغري مستوى دخل األسرة العلمي، باإلضافة إىل أنه مل يسفر عن هذه الدراسة أية فروقات ُت

ذه النتيجة إىل عدم وضوح الدخل احلقيقي للفرد عزى هرغم خمالفتها للكنيري من الدراسات، فقد ُت

 خل لألسرة.نظراا لتعدد مصادر الدَّ

هلا حدود يف التعميم من خالل عينة الدراسة يف هذا  نتائج الدراسة وعلى كل حال فإنَّ 

 اجملتمع.
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وأخرياا تعد هذه الدراسة األوىل يف هذا اجملتمع للكشف عن مدى انتشار هذا االضطراب 

 الباحث مبا يلي: يحيث يوِص

 للكشف عن هذا االضطراب لدى الذكور ؛ موسعة تشمل كافة املنطقة إقامة دراسات

  .اإلناث ته لدىحيث تشري الدراسات إىل ارتفاع نسب ،واإلناث

  التخطيط للربامج الوقائية والعالجية للحد من هذا االضطراب قبل وصول الطالب للمرحلة

  .اجلامعية
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امليداني لطلبة الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ب(. مشكالت التدري0202. )اهلادي أمين

 .070  014 (،1) 5جملة العلوم الرتبوية،  من وجهة نظر الطلبة املعلمني.

 مشكالت التدريب امليداني لطلبة الرتبية اخلاصة 

 ملعلمنياجبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر الطلبة 

 (1)د. أمين اهلادي حممود

 املستخلص:

تهدف الدراسة احلالية إىل التعرف على مشكالت التدريب امليداني اليت تواجه الطلبة 

واختار ، بفروعها جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز املعلمني بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية

 بقسم الرتبية اخلاصة. ( من طلبة التدريب امليداني باملستوى النيامن223الباحث عينة قوامها )

( عبارة موزعة على أربعة أبعاد. وقد أظهرت 55) من من إعداده تكونل واستخدم الباحث استبانة

تغيريات ومنها ال مشكالت اإلدارة املدرسية جاء يف مقدمتهاو؛ وجود تلك املشكالت النتائج

كنيرية باجلدول الدراسي، وأن إدارة املدرسة ال تأخذ بآراء واقرتاحات الطلبة املعلمني بعني ال

االعتبار، وأنها تسند للطالب املعلم الكنيري من احلصص االحتياطية )االنتظار(، يليها مشكالت 

ه توجد فروق أنَّ ، كمابالكلية ال تتيح حرية اختيار مدرسة التدريومنها أنَّ  الدراسة اجلامعية

الكلية تسمح بتسجيل ساعات دراسية للطلبة  وأنَّ ،العملي باملدرسة وكبرية بني اجلانب النظري 

نه ال تتوفر ومنها أ مكانيات املتوفرةواإل ثم مشكالت التجهيزات ،يف أثناء التدريب امليداني

بها مراجع ودوريات ذات باملدرسة خمتربات ومعامل مناسبة لذوي اإلعاقات، كما ال توجد مكتبة 

 عددها، وأنَّ صالحه مما يقلل منإعالقة بذوي اإلعاقات، وأنه إذا حدث عطل ألحد األجهزة ال يتم 

ا مشكالت من األجهزة والوسائل باملدرسة اخلاصة بذوي اإلعاقات بها أعطال، وأخريا اكنيريا

يركز على  رية، وأنهة زمنية قصأنه يزور الطلبة املعلمني مرات قليلة وملدومنها  املشرف اجلامعي

 .األعمال الورقية الروتينية أكنير من األداء

عدم وجود فروق دال ة إحصائيتا تعزى ملتغريات اجلنس وفرع اجلامعة  النتائج كما أظهرت

 واملعدل الرتاكمي، بينما وجدت فروق دال ة إحصائيتا يف متغري التخصص.

 الطلبة املعلمني. طلبة التدريب امليداني مليداني مشكالت التدريب االكلمات املفتاحية: 

                                                             
، جامعييية األميييري سيييطام بييين عبيييدالعزيز   –كليييية الرتبيييية بقاسيييم الرتبيييية اخلاصييية ب   املشييياركأسيييتاذ الرتبيييية اخلاصييية    (1)

ayman_elhadi2000@yahoo.com 
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 :قدمةامل

املعلم  أنَّ Al-Hiary, Almakanin & Tabbal (2015) يرى احلياري واملكانني وتبال

وجودة إعداده يعترب من أهم أسباب جناح العملية التعليمية عندما نتحدث عن التعامل مع األطفال 

عليه أن  جيبألنه يقع عليه الكنيري من املسؤوليات واملهام املطلوب تنفيذها، لذلك ؛ ذوي اإلعاقات

  .حيصل على التدريب الكايف لكي يتمكن من أداء هذه املهام والواجبات بشكل مميز

التدريب امليداني أحد العمليات الرئيسة إلكساب الطالب مهارات مهنة الرتبية اخلاصة  دُّويع

قبل اخلدمة حتل إشراف مشريف التدريب امليداني الذين لديهم اخلربة املهنية الطويلة ليقوموا بنقلها 

ملعلم الرتبية  التدريب امليدانيَّ ( على أن2013َّ. ويؤكد أبو احلسن ))2008، هيإىل الطلبة )اشت

يتغلب على الصعوبات  لكي ؛من املراحل اليت تعمل على منو شخصية الطالب املعلمُيعترب اخلاصة 

ده مبهارات متنوعة متعلقة باإلدارة الصفية ذوي اإلعاقات، كما أنها مُت اليت تواجهه عند تعامله مع

الء املعلمني والعمل بروح الفريق يف مبهارات منيل التعاون مع الزم تزودهو والقيام باألنشطة املتنوعة،

 جيابية حنو مهنة التدريس وفن التعامل معإكسبه اجتاهات برامج الرتبية اخلاصة، األمر الذي ُي

مساعدة الطالب املعلم على  اصة إىليف الرتبية اخل لتدريب امليدانيُّ. كما يهدف اذوي اإلعاقات

 اخلربات اليت ميارسها يف أثناء هذه الفرتة معترمجة اجلانب النظري إىل تطبيقي، من خالل ربط 

تيح الفرصة أمام يكذلك ويؤدي لتكامل شخصيته،  ما اكتسبه من مفاهيم أكادميية متنوعة ما

املكتسبة خالل الفصول الدراسية السابقة إىل ممارسة  الطلبة املعلمني لرتمجة املعارف واملعلومات

 (.2008)اشتيه،  عملية وتطبيقية

ال تتوافر مكتملة يف أثناء عملية التدريب امليداني لطلبة الرتبية اخلاصة؛ ألنهم  وهذه أمور

حيتاجون إىل إعداد خاص للقيام بواجباتهم بشكل جيد ال سيِّما أنه تواجههم كنيري من 

بنسب متفاوتة يف التدريب ( وجود مشكالت 2015رمضان )الصعوبات، حيث أكدت نتائج دراسة 

الرتبوي،  متعلقة باإلعداد اجلامعي، ومشكالت متعلقة باإلشراف مشكالت امليداني وهي:

. وكذلك نتائج دراسة ومشكالت متعلقة بالعملية التدريسية، ومشكالت متعلقة بالبيئة املدرسية

 منها: املرتبة األوىل واليت أظهرت مشكالت متنوعة، جاء يف   Abdelfataha (2016) الفتاحعبد

الغياب وكذلك  بربامج صعوبات التعلمخاصة ر باملدارس مشكلة عدم توافر غرفة مصاد

 .الزائد للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية
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للتعرف على نقا  القوة  معلمي الرتبية اخلاصةمن إعادة النظر يف برامج إعداد  لذلك البدَّ

جها وجتنبها لكي نوفر أفضل شرو  الع وتعزيزها والوقوف على نقا  الضعف والعمل على

له الدراسة  منظومة التعليم، وهذا ما تسعى بكفاءة املعلمني ونطور حتى نرتقي اجليد، لتدريبل

 يف أثناء نيالطلبة املعلم وقالباحث على دراسة املشكالت املختلفة اليت تع احلالية حيث يركز

نظرهم جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ةالتدريب امليداني بقسم الرتبية اخلاصة، وذلك من وجه

بفرعي حمافظة اخلرج وحمافظة وادي الدواسر، وذلك خللق مناخ تدرييب صحي ومناسب إلعداد 

 .على مواجهة التحديات اليت سوف تواجهه مستقباًل وقادٍر ٍزمعلم تربية خاصة مميَّ

 :مشكلة الدراسة

أثناء التدريب  الباحنيون على إجراء دراسات للتعرف على مشكالت الطالب املعلم يف حرص

اليت أظهرت نتائجها و (2010) نياخلريشا وآخرة امليداني يف التخصصات املختلفة، منيل دراس

د سن ُت الرتتيب: زيادة كنيافة الفصول الدراسية، وزيادة عدد الساعات اليت مشكالت هي على

 ( اليت2008عن مناطق إقامة الطلبة املعلمني، ودراسة شاهني ) بع  املدارسُبعُد للطالب املعلم، و

أكدت على ضرورة مراجعة برنامج التدريب امليداني مبا يتماشى مع متغريات ومستجدات العصر، 

لع عليه كل من املشرف اجلامعي والطالب املعلم وكذلك ضرورة توفري دليل للتدريب امليداني يط 

ي كما أوصل دراسة السلخ ومدير املدرسة واملعلم املعاون وكل من له صلة بالتدريب امليداني.

( بضرورة إفراد التديب امليداني كفصل دراسي منفصل، وإعداد جدول بالزيارات امليدانية 2010)

من املشرفني، واختيار املدارس املتعاونة بعناية، وتوزيع دليل عليها يوضح تعليمات برنامج التدريب 

 امليداني ومهام وواجبات كل منهم.

من طلبة التدريب امليداني يف جمال الرتبية وقد قام الباحث باإلشراف اجلامعي على العديد 

تدل على وجود  اليت هناك الكنيري من األسئلة واالستفسارات من الطلبة اخلاصة، وقد الحظ أنَّ

 ،أمام استفادتهم من هذه الفرتة املهمة يف إعدادهم بشكل جيد اتقف عائًق مشكالت ومعوقات

عوبات اليت تواجههم، حيث استمع الباحث وهذا ما شجع الباحث على دراسة هذه املعوقات والص

لذلك كان السؤال الرئيس هلذه . إىل وجهة نظر الطلبة املعلمني يف املشكالت اليت تواجههم

مشكالت التدريب امليداني لطلبة الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن ما : والدراسة ه

  .عبدالعزيز من وجهة نظر الطلبة املعلمني
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 السؤال أسئلة فرعية هي:من هذا  نبنيقوي

جبامعة األمري  من وجهة نظر الطلبة املعلمني م املعلِّ ما املشكالت املتعلقة باملشرف اجلامعي .1

 سطام بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

جبامعة األمري سطام بن  من وجهة نظر الطلبة املعلمني ما املشكالت املتعلقة بإدارة املدرسة .2

 عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

ما املشكالت املتعلقة بالدراسة اجلامعية من وجهة نظر الطالب املعلم جبامعة األمري سطام  .3

 بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

 املتوفرة من وجهة نظر الطالب املعلم جبامعة اتياملتعلقة بالتجهيزات واإلمكان ما املشكالت .4

 األمري سطام بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

فرع  املعدل الرتاكمي  اجلنس  عزى ملتغريات )التخصصفروق دال ة إحصائيتا ُت توجد هل .5

 اجلامعة(؟

 :أهمية الدراسة

 األهمية النظرية:

 خالل من جيدة صحية تدريبية بيئة توفري بضرورة امليداني التدريب على القائمني انتباه لفل .1

 .وتذليلها املشكالت تلك على التغلب

 سواء املشكالت أو تقليل هذه حلِّ على تعمل واالقرتاحات اليت التوصيات ببع  اخلروج .2

 التجهيزات أو اجلامعية، الدراسة أو املدرسة، إدارة أو اجلامعي، باملشرف املتعلقة

 .إعدادهم بعملية االرتقاء أجل من املتوفرة، واإلمكانيات

 على التعرف طريق عن امليداني التدريب وتطوير حتسني يف الدراسة هذه نتائج من االستفادة .3

 .وعالجها والسلبيات ودعمها اإلجيابيات

 األهمية التطبيقية:

املشكالت اليت تواجه طلبة التدريب امليداني بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة ومعرفة حتديد  .1

 فرع اخلرج و فرع وادي الدواسر.األمري سطام بن عبدالعزيز 

ر ـة األميـة جبامعـة اخلاصـة الرتبيـمعرفة املتغريات اليت تؤثر يف جودة التدريب امليداني لطلب .2

 سطام بن عبدالعزيز.
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 :أهداف الدراسة

الغرض من الدراسة احلالية هو معرفة املشكالت اليت تواجه الطلبة املعلمني بقسم  إنَّ

الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بفرعي اخلرج و وادي الدواسر، يف أثناء فرتة 

جاالت الدراسة سالفة الذكر. وكذلك إىل مبعلى املشكالت املتعلقة  التدريب امليداني والتعرف

ملشكالت اليت تواجههم باختالف جتاه ادرجة االختالف والفروق بني الطلبة املعلمني  معرفة

 وفرع اجلامعة. واملعدل الرتاكمي، واجلنس، التخصص،

 حدود الدراسة:

بكلية الرتبية  (ختصص تربية خاصة)الدارسة من طلبة التدريب امليداني تكونل عينة 

من اجلنسني )ذكور وإناث(  (،وادي الدواسراخلرج و) هاجبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بفرعي

 .( طالباا وطالبة223هـــ، وقد بلغ عددهم )1437/ 1438بالفصل الدراسي النياني من العام اجلامعي 

 :مصطلحات الدراسة

بعد االطالع على اأُلُطر النظرية والدراسات السابقة حدَّد الباحث املصطلحات اإلجرائية 

 لتالي:للدراسة على النحو ا

  Field training Problems: مشكالت التدريب امليداني

قات والصعوبات اليت تواجه الطلبة املعلمني بقسم الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية وعهي امل

أمام حتقيق  اجبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز فرعي اخلرج و وادي الدواسر، واليت تقف عائًق

وميكن معرفة وقياس حجم هذه املشكالت من  ،امليداني أفضل استفادة ممكنة من التدريب

 ن على استبانة الدراسة.وخالل الدرجة اليت حيصل عليها الطلبة املعلم

  Field training: التدريب امليداني 

باملستوى النيامن  جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز قرر يسجله طلبة الرتبية اخلاصةهو م

وذلك ضمن متطلبات اخلطة الدراسية، يتوجه خالهلا الطلبة  دراسية، ( وحدة12ته )اساع يبلغ عدد

بهدف التطبيق العملي ملا قام  اتهمناسب ختصصتمج اإىل املدارس املناسبة واليت تتوفر فيها بر

هيئة تدريس(  )عضو بدراسته النظرية يف املستويات السابقة، ويتم تكليف مشرف جامعي

يم الطلبة املعلمني بنهاية ول زيارات ميدانية حمددة، ويتم تقمتخصص ملتابعتهم باملدارس من خال
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ومدير املدرسة مبعاونة املعلم املتعاون( وفق مناذج  ،ل )املشرف اجلامعيب ِق من الفصل الدراسي

 يم مت إعدادها هلذا الغرض.وتق

 :University supervisorاملشرف اجلامعي 

يقوم  ،متخصص يف أحد اإلعاقات ،اخلاصةهو أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية 

مبتابعة الطلبة املعلمني باملدرسة يف أثناء فرتة التدريب امليداني من خالل زيارات ميدانية حمددة، 

 ويقوم باملشاركة يف تقوميهم بنهاية الفصل الدراسي باستخدام مناذج معدة لذلك. 

 :School administrationإدارة املدرسة 

ومن يتم توكيله للمتابعة  ،واملعلم املتعاون ،ومشرفيها ،وكيلهاو  ،درسةمدير امل :تشمل

ويشارك مدير  .ول الدراسية واحلصص بالنسبة للطلبة املعلمنياومن يقوم بإسناد اجلد ،والتوجيه

يم الطلبة املعلمني من خالل مناذج معدة لذلك يف نهاية الفصل واملدرسة بدرجة معينة يف عملية تق

 عطيه خطاب إنهاء مهمة لتسليمه للقسم أو املشرف اجلامعي.الدراسي، وي

 :University studyالدراسة اجلامعية 

بقسم الرتبية  من من دراسة وخربات تعليمية منذ التحاقهوهي كل ما مير به الطلبة املعلم

وهي عبارة عن  ،( وحدة تدريسية122اخلاصة وحتى قبل فصل التدريب امليداني، أي ما يوازي )

ررات يف غالبها مقررات نظرية يتعلم من خالهلا الطلبة معلومات ومعارف خمتلفة متعلقة مق

التعلم  نظريات ونويتعلم ،مهارات مهمة منيل طرق التدريس ومهاراته ونويكتسب ،بالتخصص

( 134اخلطة الدراسية عبارة عن ) نَّإنظري، حيث  واستخدام التقنيات احلدينية وغريها على حنو

 ( وحدة تدريسية خمصصة للتدريب امليداني. 12منها ) ،وحدة تدريسية

 Equipment and Available abilities:فرة االتجهيزات واإلمكانات املتو

التقنيات واملكتبة، وهي مجيع الوسائل املتوفرة داخل مدرسة املتدربني منيل غرفة املصادر، 

يم والتشخيص، والغرفة املخصصة جللوس الطلبة وئل التعليم املختلفة، وأدوات التقووسا ،احلدينية

 والجتماعهم باملشرف اجلامعي. املعلمني
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 :طار النظرياإل

  :التدريب امليداني

التدريب امليداني برنامج تدرييب تقوم كليات الرتبية بتقدميه لطلبة  ( أن2010َّترى احلسني )

على واقع العملية  واوليتعرف ،كناحية تطبيقية يف إعدادهم الرابعةالسنة املستوى النيامن 

هذا التدريب للطالب املعلم يساعده على  ( أن2007َّا منها. وتضيف عامر )جزءاوا التعليمية ويصبح

يف  معرفة النواحي التطبيقية ملختلف العلوم اليت درسها، وتوظيف ما اكتسبه من معارف ومعلومات

( أنه برنامج عملي تقدمه كليات الرتبية 2005) ويرى كل من حممد وحوالة مواقف عمل حقيقية. 

من قبلها لطالبها لتطبيق ما اكتسبوه من أفكار  لفرتة زمنية معينة وحتل إشراف متخصصني

عملية وذلك لتحقيق األلفة بينهم وبني البيئة املدرسية سواء البشرية أو املادية لل ؛ومفاهيم نظرية

 .التعليمية

على دور التدريب  Morewood & Condo (2012) مورود وكوندو وقد أكد كل من

امليداني بالنسبة للطلبة املعلمني مبجال الرتبية اخلاصة يف تزويدهم باخلربات واملهارات الضرورية 

لنظرية عن طريق مساعدتهم على حتويل وتطبيق اجلوانب ا .ذوي اإلعاقاتلتدريس المهنة  ملمارسة

لرتمجة املعارف إىل ممارسات  ةح للطلبة فرصتيت اليت درسوها باجلامعة إىل جوانب عملية

أهمية  والتدريب امليداني يف جمال الرتبية اخلاصة ذ أنَّ (2001)اهلل  وتطبيقات. ويضيف نصر

الواقع،  كبرية، فباإلضافة إىل تطبيق الطالب املعلم ما تعلمه يف الكلية وقيامه بتطبيقه على أرض

 تعطيه النيقة بالنفس والقدرة على اختاذ القرارات الصحيحة يف أثناء ممارسة التدريس. فهي

 من أهداف التدريب امليداني يف الرتبية اخلاصة وهي: اعددا (2013) ويذكر مسعود

معرفة فلسفة وأهداف وقواعد الرتبية اخلاصة، ونظم وأسس  تتمنيل يفإدارية:  أهداف .1

 مدارس وبرامج ومعاهد الرتبية اخلاصة.

حتويل اجلوانب النظرية إىل تطبيقية من خالل املمارسة العملية،  وتتمنيل يفأهداف معرفية:  .2

 الرتبوية. ذوي اإلعاقاتومعرفة خصائص واحتياجات التالميذ 

تعمل على منو الشخصية املهنية للمتدرب، وتنمية ميوله أهداف  يأهداف انفعالية: وه .3

 واجتاهاته اإلجيابية جتاه الطلبة ذوي اإلعاقات.

ة ءورفع الكفا، على تنمية املهارات التدريسية تركز ي)حركية(: وه مهارية أهداف .4
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التعليمية املناسبة، باإلضافة إىل مهارات اإلدارة الصفية   التعليمية، وحتديد الوسائل

 تواصل مع اآلخرين وغريها.وال

نمي قدرة الطالب املعلم على التفكري الناقد ي أنَّ للتدريب امليداني أهمية تكمن يف أنهكما 

 واستخراج األدلة، ومن خالل إجراء ،والتفكري اإلبداعي من خالل الرتكيز يف املواقف التعليمية

( والسلييت 2008)ملعيلي اكل من  ويؤكد (.2005كوجك،  (أنشطة تعليمية منوعة وتقوميها

التدريب امليداني ينمي يف الطالب املعلم مهارات منيل استخدام طرق تدريس متنوعة،  أنَّ (2007)

وعرض األفكار، واستخدام  ،اإللقاء :نه مبنيابة فرصة للطالب املعلم الكتساب مهارات منيلإحيث 

 الوسائل التعليمية.

  وهي: واملبادئ يف التدريب امليدانيجمموعة من األسس ( 2005يذكر األمحد )و

 وضوح أهدافه لكل من املسؤولني عنه والطلبة املعلمني. .1

 )أي من اجلامعة ومدارس التدريب(. التخطيط املسبق اجليد له من املسؤولني واملشرفني .2

ا، ويقوم بهذا الدور املشرف اجلامعي قبل البدء يف املمارسة الفعلية تهيئة الطالب املعلم نفسيا .3

 للتدريب امليداني.

 بشكل فعلي و واقعي بالفصول.  مشاهدة ومالحظة أداء آخرين يف أثناء عملية التدريس .4

 مشول الربنامج على كل جوانب ومهارات التدريب منيل الصفية واإلدارية وغريها. .5

تقويم الطالب املعلم من قبل مدير املدرسة واملشرف اجلامعي بشكل مستمر وتعريفه بنقا   .5

 لضعف لالستفادة منها الحًقا. القوة وا

  وهي: ( مراحل ثالث للتدريب امليداني يف جمال الرتبية اخلاصة2013أبو احلسن ) وحيدد

وفيها يتلقى الطالب املعلم مهام التدريب امليداني، وما له من حقوق وما عليه  مرحلة التوقع: .1

ل اجتماعه بطالبه من واجبات، ويف الغالب يقوم املشرف الرتبوي بهذا الدور، من خال

 لتزويدهم بهذه األمور.

يبدأ فيها الطالب املعلم يف االنضمام لفريق العمل مبدرسة التدريب حيث  مرحلة املواجهة:  .2

 سند إليه من مدير املدرسة.يتعرف فيها على مسؤولياته ودوره الرتبوي الذي ُأ

مل وطرق التعامل مع وفيها يستوعب الطالب املعلم فنيات الع واالكتساب: مرحلة التغيري .3

، وبذلك باملؤسسةضغو  هذه املرحلة وفق جمموعة من املعايري واللوائح اإلدارية املوجودة 

 حيدث التكامل يف تكوين شخصية الطالب املعلم.
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ويشتمل التدريب امليداني بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز على 

 مراحل هي:

 لها إىل مرحلتني هما:املشاهدة: وتنقسم بداخ - أ

 .مشاهدة عامة: هدفها التعرف على املدرسة وجوانبها املختلفة .1

مشاهدة ختصصية: هدفها الدخول التدرجيي للطالب املعلم للفصل الدراسي مع املعلم  .2

 .ومشاهدته داخل الفصل املتعاون

 10ترتاوح بني املشاركة املرحلية أو اجلزئية: عن طريق إعطاء الطالب املعلم فرتة زمنية  .3

 دقيقة من وقل احلصة يقوم فيها بتدريس جزء من درس معني. 20دقائق إىل 

سناد جدول دراسي كامل لطلبة من ذوي اإلعاقات، إالكلية: من خالل  املمارسة .4

 مسؤولية كاملة عنهم من التخطيط وحتى التقويم.    اًلالطالب املعلم مسؤو ويكون فيها

 فيتمنيل يف: وأما عن دور املشرف اجلامعي

 تهم.زيارة مدارس الطلبة املعلمني يف أثناء مرحلة املشاهدة ومتابع 

 .احلضور مع الطلبة املعلمني يف التطبيق اجلزئي، وتزويدهم بالتغذية 

  التغذية الراجعة، ومناقشة نقا  القوة بحضور التطبيق الكلي وتزويد الطلبة املعلمني

 والضعف وطرق حتسني األداء.

 ائي للطلبة املعلمني من خالل مناذج مت إعدادها من قبل الكلية والقسم هلذا التقويم النه

 الغرض.

 وبالنسبة لتقويم الطلبة املعلمني فهي تتم على حمورين:

 اتقوميا حيث يسلم مدير املدرسة مناذج خاصة بتقويم الطلبة املعلمني وتشمل األول: مدير املدرسة:

( درجة من اجملموع الكلي للتقويم. 30املدرسة ) للطلبة من مجيع اجلوانب، وخيصص ملدير

 بانتهاء مهمة التدريب باملدرسة. اموثًق اكما يسلم مدير املدرسة الطلبة املتعلمني خطابا

حيث توجد مناذج خاصة تشمل تقويم جوانب التدريب من املظهر  النياني: املشرف اجلامعي:

الشخصي، واألداء )طرق التدريس واستخدام الوسائل التعليمية(، واجلوانب اإلدارية 

الذي جناز )حضور وانصراف، وإدارة الصف، واألنشطة الصفية والالصفية، وملف اإل

والعمل اجلماعي باملدرسة(، ليصبح التقويم  درجة من التقويم الكلي 20خيصص له 

 ( درجة.80الكلي للمشرف اجلامعي )
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  ز:التدريب امليداني يف كلية الرتبية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزي

بالتوجه ملدارس التدريب   السنة الرابعةن يف الفصل الدراسي النيامن والطلبة املعلم يبدأ

صعوبات التعلم( كل على حسب ج تربية خاصة )إعاقة عقلية وبرامها فيامليداني واليت يتوافر 

ختصصه بعد توزيعهم من قبل الكلية خبطابات رمسية موجهة إلدارة التعليم واليت تقوم بدورها 

( وحدة تدريسية من 12ساعات التدريب امليداني بــ ) ُبحس بتوجيه اخلطابات إىل املدارس املعنية، وُت

وحدة تدريسية هي إمجالي الساعات املعتمدة خبطة قسم الرتبية  (134معدل الطلبة من أصل )

سمح مبدارسهم، كما ُيأدنى ا كحد ( أيام أسبوعيت4الطلبة املعلمني أن يداوموا ) اخلاصة، وعلى

( وحدات تدريسية حبد أقصى مع التدريب امليداني على أن تكون هذه 5للطلبة املعلمني بتسجيل )

 ة يف الفرتة املسائية كي ال تتعارض مع حضورهم مبدارس التدريب.  الوحدات الدراسية باجلامع

 :الدراسات السابقة

( دراسة تهدف ملعرفة مشكالت الطلبة املعلمني يف التدريب امليداني 2015أجرى رمضان )

مبسار اإلعاقة العقلية، وقد استخدم  من وجهة نظر الطلبة املعلمنيبكلية الرتبية جبامعة جدة 

( طالب معلم بكلية 100الباحث استبانة للكشف عن مشكالتهم، وتكونل عينة الدراسة من )

إعاقة عقلية، وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود مشكالت ولكن  همالرتبية جبامعة جدة ختصص

داد اجلامعي، ومشكالت بنسب متفاوتة كان ترتيبها على النحو التالي: مشكالت متعلقة باإلع

الرتبوي، ومشكالت متعلقة بالعملية التدريسية، ومشكالت متعلقة بالبيئة  متعلقة باإلشراف

 .املدرسية. كما خرجل الدراسة مبجموعة من التوصيات للتغلب على هذه املشكالت واحلد منها

لى الطالبات إىل تقويم التدريب امليداني ع  Abdelfataha (2016)الفتاحة عبدوهدفل دراس

املعلمات ختصص صعوبات التعلم واإلعاقة العقلية بقسم الرتبية اخلاصة مبحافظة وادي الدواسر 

العزيز، من خالل معرفة عبد ( من الطالبات املعلمات، جبامعة األمري سطام بن55على عينة قوامها )

دراسة أنه يف املرتبة عن الربنامج. وأوضحل نتائج ال نَّرضاه ، ومستوىنَّاملشكالت اليت تواجهه

 ربامج صعوبات التعلم، كما أظهرت أنَّلاألوىل جاءت مشكلة عدم توافر غرفة مصادر باملدارس 

مشكلة الغياب الزائد واملتكرر للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية جاءت يف املرتبة األوىل يف مسار 

لبات املعلمات عن ارضا الطاإلعاقة العقلية. كما أظهرت وجود فروق دال ة إحصائيتا يف مستوى 

 التدريب امليداني تعود ملتغري التخصص لصاحل طالبات مسار صعوبات التعلم.
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شكالت معلمي معلى معرفة  ) ,2015Al- Hiary, et al(ن يخرآوركزت دراسة احلياري و

الرتبية اخلاصة يف أثناء فرتة التدريب امليداني بدولة األردن، وما إذا كان هناك فروق تعود ملتغريات 

اجلنس، أو نوع اإلعاقة، أو اجلامعة اليت خترجوا منها، أو عدد ساعات التدريب امليداني، أو 

ي الرتبية اخلاصة من معلم (322)كفاءة مركز أو مدارس التدريب، وقد مشلل عينة البحث 

االستبانة املستخدمة يف هذه الدراسة عليهم ُطبِّقل أربع جامعات أردنية يف مبرحلة التدريب امليداني 

للكشف عن املشكالت اليت تواجههم، وبعد استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة كشفل 

  .عينة البحث النتائج عن وجود فروق دال ة إحصائيتا يف املتغريات سالفة الذكر على

ىل إ )  Douglas, Chapin & Nolan 2015) دوجالس وشابن ونوالن دراسة هدفلما نيب

 ةمسؤوليات إشرافي ُأسندت فيها معرفة أثر دعم خربات معلمي الرتبية اخلاصة واملشرفني، واليت

ابالت مع القيام بهذه األدوار، وقد قام الباحث بإجراء  مقيف  إضافية، على الرغم من عدم رغبتهم

من قبل مديري التعليم األهلي، وقد ركزت هذه املقابالت ُاخِتريوا ( من معلمي ذوي اإلعاقات 31)

 وعملية التقويم. ، واستمرارية التدريب ،ثالثة أمور هي كالتالي: وجود فرق فاعلةى عل

ة ـبكليي ـب امليدانـج التدريـم برنامـ( إىل تقوي2015ده )ـة اجلالمـل دراسـني هدفـيف ح

جبامعة القصيم وقد ركزت الدراسة على )الكفايات التدريسية،  قسم الرتبية اخلاصةةــربيـالت

املتوفرة، واملعلمة املتعاونة، واملديرة( من وجهة  اجلامعي، وعملية التنظيم، واإلمكانات واملشرف

قد ضمل عينة و ،الرتاكمي ومعرفة أثر متغريات التخصص، واملعدل .نظر الطالبات املعلمات

 ( عبارة تشمل جوانب التدريب امليداني.80(، وتكونل استبانة الدراسة من )257الدراسة )

وأظهرت النتائج يف عملية تقويم الطالبات جملاالت التدريب امليداني كما يلي: جاء جمال 

ملية الكفايات التدريسية يف املركز األول، ثم املشرف اجلامعي، ثم املعلمة املتعاونة، ثم ع

املديرة، كما أظهرت عدم وجود فروق دال ة إحصائيتا  االتنظيم، ثم اإلمكانات املتوفرة، وأخريا

 ترجع الختالف التخصص، واملعدل الرتاكمي للطالبات املعلمات.

( فقد هدفل إىل معرفة أهمية دور اإلشراف اجلامعي إلكساب 2014أما دراسة بشاتوه )

علم يف الرتبية اخلاصة جبامعة الطائف من وجهه نظر الطالب الكفايات التعليمية للطالب امل

( عبارة، وتكونل عينة 20أنفسهم، وللتحقق من ذلك قام الباحث باستخدام استبانة تتكون من )

دور اإلشراف واملشرف  ( من قسم الرتبية اخلاصة، وأوضحل نتائج الدراسة أن20َّالدراسة من )

يمية كان عالياا، أما الكفايات الشخصية فكانل يف إكساب الكفايات التعل اجلامعي
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 متوسطة، ومل تظهر فروق دال ة إحصائيتا تعزى للمعدل الرتاكمي.

( إىل معرفة معايري اختيار مدارس وبرامج التدريب 2013كما هدفل دراسة أبو احلسن )

 بية جامعة امللكامليداني اخلاصة بإعداد معلم الرتبية اخلاصة وفًقا ملعايري اجلودة بكلية الرت

ملعرفة رأي  ا( معيارا22( حماور أساسية تشتمل على )5العزيز، وقد تكونل قائمة الدراسة من )عبد

القائمني على برنامج التدريب امليداني بقسم الرتبية اخلاصة، حيث تألفل عينة الدراسة من أعضاء 

 .هيئة التدريس بقسم املناهج وقسم الرتبية اخلاصة

( إىل التعرف على معيقات التدريب امليداني مبعاهد وبرامج 2012دراسة سري )بينما ذهبل 

من طلبة  امعلماا ( طالبا751الرتبية اخلاصة من وجهة نظر الطلبة، وتألفل عينة الدراسة من )

التالي: جاءت مشكالت املشرف اجلامعي يف املقدمة ويف  التدريب امليداني، وتوصلل النتائج إىل

األوىل، ويأتي بعدها مشكالت املشرف الرتبوي حيث حلل يف املرتبة النيانية، ثم املشكالت املرتبة 

املتعلقة باألدوات واألجهزة التعليمية اليت جاءت باملرتبة النيالنية، ويف املركز األخري واملرتبة الرابعة 

ائيتا بني متوسطات جاءت املشكالت املتعلقة بإدارة املعهد أو املدارس، وأنه هناك فروق دال ة إحص

 ،واألجهزة ،واألدوات ،واملشرف اجلامعي ،أبعاد املشرف الرتبوي درجات الطلبة املعلمني يف

والدرجة الكلية، وعدم وجود هذه الفروق الدال ة يف بعد إدارة املعهد أو الربنامج، كما ال توجد 

لقة باملشرف الرتبوي عإحصائيتا متفروق دال ة إحصائيتا تعزى للمعدل الرتاكمي، وتوجد فروق دال ة 

 لصاحل الطلبة املعلمني يف املعاهد.

بدراسة أجراها للتعرف على وجهة نظر الطلبة املعلمني الذين  Deniz (2011)وقام دينز 

م يف التدريب امليداني 2005-2005يدرِّسون طلبة برامج الرتبية اخلاصة بالصف النياني يف العام 

( بنداا حول حماور التدريب 31حيث استخدم استبانة تكونل من ) قبل وبعد فرتة التدريب،

امليداني، وقد كشفل النتائج أنه توجد فروق بني وجهة النظر قبل وبعد فرتة التدريب متنيلل يف 

( من بنود االستبانة، جاءت أغلب هذه املشكالت يف النيقة بالنفس وخماوف إدارة الصف 25)

   ومهارات التدريس.

( بدراسة هدفل إىل تقويم برامج ومعاهد الرتبية اخلاصة باململكة 2008ي )وقام الدوسر

العربية السعودية يف حتقيق أهدافها من وجهة نظر كل من املعلمني واملشرفني بها مبدينة الرياض، 

مشرًفا للرتبية اخلاصة، وتوصلل  (21)معلماا و (524( مقسمني إىل )545ومشلل عينة الدراسة )
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وبرامج الرتبية  املشكالت تتمنيل يف عدم وفرة الوسائل التعليمية يف معاهد أهم نَّالنتائج إىل أ

التدخل املبكر، وعدم  اخلاصة، وعدم توافر االختبارات املقننة على البيئة السعودية، وقلة خدمات

 .توافر خمتربات ومعامل مناسبة، وكذلك قلة اخلدمات املساندة

ة كان الغرض منها معرفة مدى تطبيق معلمي دراس) Hartman 2003(هارمتان  درسو

التالميذ ذوي اإلعاقات يف أثناء اخلدمة والطلبة املعلمني للممارسات التدريسية األفضل يف التعامل 

املعلمني لديهم معرفة كبرية حول  مع ذوي اإلعاقات يف مدارس الدمج، وأظهرت النتائج أنَّ

 .املمارسات التدريسية

دراسة تهدف إىل الكشف عن مشكالت معلمي  Jennings (2002كما أجرى جيننجز )

( من املعلمني باملدارس املتوسطة 120ل العينة )ذوي صعوبات التعلم مبدينة كاليفورنيا، حيث ضمَّ

للمشكالت املالية إىل جانب وجود مشكالت ترجع  إحصائيتا وجود أثر دالٍّ وقد أظهرت النتائج

 إىل املؤهل والتدريب. 

( كان الغرض منها معرفة احلاجات التدريبية على برامج 2002يوسف بدراسة )كما قام 

احلاسوب، وللتأكد من ذلك اختار الباحث عينة من معلمي الرتبية الفكرية واإلعاقة احلركية 

قلة عدد أجهزة احلاسب اآللي مبراكز ذوي  واإلعاقات املزدوجة بالرياض. وقد أظهرت النتائج

على أعلى درجة  «البوربوينل»، و«ورد»و «املايكروسوفل» الربامج:حصول اإلعاقات، كما أظهرت 

استخدام بواسطة املعلمات، وخبصوص الصعوبات اليت حتول دون استخدام برامج احلاسوب فهي: 

عدم توافر دورات تدريبية بشكل منتظم ومناسب، وعدم توافر أجهزة احلاسوب يف القاعة 

الستخدام  يف جمال احلاسوب، وعدم وجود وقل كاٍف الدراسية، كما أنه ال يوجد متخصص

 .احلاسوب

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تواجه الطلبة املعلمني يف التدريب امليداني  متنوعةأظهرت معظم الدراسات وجود مشكالت 

ركزت معظم  ، ومنها مشكالت يف اجلانب اإلداري وبعضها مشكالت يف اجلانب األكادميي

، نبية على عناصر حدينية يف التدريب امليداني منيل التكنولوجيا املساندة للتعليمالدراسات األج

ركزت عينات الدراسة على عناصر خمتلفة هلا عالقة بالتدريب امليداني منيل )املشرف كما 
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نظرهم يف ة عرفة وجهمبوقد اهتمل الدراسات  ،اجلامعي، املدير، املعلم املتعاون، الطالب املعلم(

وث وهذه غالبية الدراسات املنهج الوصفي ملناسبته طبيعة البح، واستخدمل يب امليدانيعملية التدر

 نقا  تشابهل مع الدراسة احلالية.

واختلفل هذه الدراسة عن غريها يف جمموعة من املتغريات وهي: التخصص )إعاقة عقلية،    

)ممتاز، جيد جدا، جيد(، فرع  )ذكر، أننيي(، املعدل الرتاكمي صعوبات التعلم(، اجلنس

اجلامعة )اخلرج، وادي الدواسر(، األمر الذي مل يتم فيه اجلمع بني كل هذه املتغريات يف دراسة 

. كما أنها تناولل دراسة جمموعة متنوعة من املشكالت اليت يف حدود علم الباحثواحدة 

املشرف اجلامعي، إدارة  :ة وهيتواجه طلبة الرتبية اخلاصة بقسم الرتبية اخلاصة بكليات الرتبي

 املدرسة، الدراسة اجلامعية، التجهيزات واإلمكانات املتوفرة.

 :جراءات الدراسةإ

 منهجية البحث:

ه املنهج املناسب للكشف والتعرف نَّإاتبع الباحث املنهج الوصفي يف دراسته احلالية، حيث 

جبامعة األمري سطام بن  كلية الرتبيةطلبة التدريب امليداني بقسم الرتبية اخلاصة بعلى مشكالت 

، وهو منهج يناسب عينة الدراسة واإلجابة على أسئلة الدراسة والتعرف على بفروعها عبدالعزيز

عزي ملتغريات الدراسة وهي )اجلنس، والعمر الزمين، وفرع اجلامعة، والتخصص(، الفروق اليت ُت

 املتغريات والتعرف على وجهة الفروق ومستواها.من خالل املقارنة بني عينة الدراسة يف هذه 

 جمتمع الدارسة:

بكلية الرتبية  ختصص تربية خاصةتألف جمتمع الدارسة من طلبة التدريب امليداني 

جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز بفرعي اخلرج و وادي الدواسر من اجلنسني )ذكور وإناث( 

  .( طالباا وطالبة223هـــ، وقد بلغ عددهم )1437/ 1438 بالفصل الدراسي النياني من العام اجلامعي

 يوضح توزيع عينة الدراسة. (1رقم )واجلدول 
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 وصف جمتمع وعينة الدراسة

 

 فرع اجلامعة

  142 اخلرج

 71 وادي الدواسر 223

 

 اجلنس

  139 ذكور

 74 إناث 223

 

 التخصص

  145 إعاقة عقلية

 88 صعوبات التعلم 223

 

 املعدل الرتاكمي

5-4 59  

223 

 

3.99- 3 109 

2.99- 2.50 45 

 223  اجملموع

 أداة الدراسة:

بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة واليت قامل بتصميم أداة مناسبة لقياس 

(، ودراسة 2010(، ودراسة السلخي )2015مشكالت التدريب امليداني منيل دراسة اجلالمدة )

( وغريها من الدراسات واألطر 2008(، ودراسة أشتية )2012(، ودراسة سري )2015رمضان)

تبانة تتناسب مع املتغريات والغرض من الدراسة احلالية، وقد اشتمل اس أعدَّ الباحثالنظرية، 

اجلزء األول منها على بيانات أولية منيل: االسم )اختياري(، وفرع اجلامعة، واجلنس، والتخصص، 

البعد األول: املشكالت  ( أبعاد وهي:4من ) وتكون اجلزء النياني من االستبانة ،واملعدل الرتاكمي

 ،: إدارة املدرسةو( عبارة. أما البعد النياني ه15رف اجلامعي، وتضمن هذا البعد )اليت تتعلق باملش

( عبارة. أما البعد النيالث فهو: الدراسة اجلامعية، وتكون هذا البعد 13ويتكون هذا البعد من )

واإلمكانات املتوفرة، ويتكون هذا البعد  ( عبارة. أما البعد الرابع واألخري فهو التجهيزات13من )

( عبارة. وتوضع أمام 55( عبارة. لتصبح جمموع عبارات االستبانة اليت تقيس األبعاد األربعة )14من )

، «موافق بشدة فق بشدة، أوافق، حمايد، غري موافق، غرياأو» :وهي  س استجابات كل عبارة

( على الرتتيب، وكلما كانل الدرجة كبرية 1-2-3-4-5): يلي وتكون االستجابة كما
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( 270شكلة كبرية والعكس صحيح. وتكون أعلى درجة ميكن احلصول عليها )كانل امل

 ( درجة.55درجة، فيما تكون أقل درجة )

 صدق أداة الدراسة:

 :: صدق احملكمنيأواًل

تربية خاصة  همختصص (10عرض الباحث االستبانة على جمموعة من احملكمني وعددهم )

 مدى انتماء كل عبارة إىلللحكم على مدى صالحية العبارات من حيث  ؛نفس الرتبويالوعلم 

حتته، وإمكانية إضافة أو حذف أو تعديل بع  العبارات، وإضافة أي  درجلالبعد الذي ُأ

يرونها ضرورية لصدق االستبانة. وجاء نتيجة ذلك أن مت تعديل الصياغة اللغوية لبع   مالحظات

 %. 95 90حل نسبة االتفاق بني العبارات وحذف بعضها، وقد تراو

 :: صدق املقارنة الطرفيةاثانيا

% العليا، 28من صدق االستبانة باستخدام طريقة صدق املقارنة الطرفية )بنسية  التأكدمت 

 يف كل جمموعة، وذلك على النحو التالي: ا( فردا22% الدنيا ( بواقع )28و

 الطرفيةصدق االستبانة باستخدام املقارنة 

 املتوسط العدد البيانات اإلحصائية
االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 "ت"

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 11.23 257.00 22 اجملموعة العليا
17.31 42 0.01 

 18.09 187.17 22 اجملموعة الدنيا

االستبانة هلا قوة متييزية  ، وبالتالي فإن0.01َّدال ة عند  «ت»قيمة  أنَّ (2رقم )ر اجلدول ظه ُي

 وكذلك بها درجة عالية من الصدق.

 :أداة الدراسةثبات  :اثانيا

 :ماه بطريقتنيالباحث من ثبات االستبانة تأك د 
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 :ألفا معامل كرونباخ -أ

، وقد جاءت ألفا رونباخكقيمة معامل  ُحِسبلعلى العينة االستطالعية  االستبانةبعد تطبيق 

)إدارة املدرسة(،  للبعد النياني (0.92)للبعد األول )املشرف اجلامعي(، و  (0.74)هذه القيمة مساوية 

 للبعد الرابع )التجهيزات واإلمكانات( 0.92)للبعد النيالث )الدراسة اجلامعية(، و  (0.90)و

 ( لالستبانة ككل وتشري هذه القيمة إىل معامل ثبات مرتفع لالستبانة. 0.94)املتوفرة(، و

 التجزئة النصفية باستخدام معامل جتمان: -ب

النيبات بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معامل جتمان فجاءت قيمة معامل النيبات  ُحِسب 

 النيبات.متتع االستبانة بدرجة عالية من (، مما يدل على 0.95مساوية )

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:

  sStatistical package for social science استخدم الباحث حزمة الربامج اإلحصائية

(SPSS) :ملعاجلة بيانات االستبانة وحلساب 

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتأكد من نتائج الفرض األول وأبعاده. 

حلساب داللة الفروق بني املتوسطات للتأكد من وجود فروق يف متغريات  «ت»اختبار  

 )اجلنس، والتخصص، وفرع اجلامعة(.

اختبار حتليل التباين األحادي حلساب داللة الفروق بني املتوسطات للتأكد من وجود فروق  

 وفًقا ملتغري املعدل الرتاكمي. 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما املشكالت املتعلقة باملشرف اجلامعي من وجهة نظر الطلبة » لبعد األول:نتائج السؤال األول: ا

استخدم و. ؟«املعلمني جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني

 يوضح ذلك. (3رقم )الباحث حساب املتوسطات واالحنراف املعياري، واجلدول 
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 واالحنراف املعياري للبعد األول )املشرف اجلامعي(املتوسطات احلسابية 

 املتوسط العبارة م
االحنراف 

 املعياري
 املستوى الرتبة

يطلب تنفيذ أشياء تتناق  مع ما يطلبه املعلم  1

 .املتعاون

 أوافق 7 0.387 3.92

من ا كنيرية ويصدر كنيريا اًليطلب أعما 2

 .التعليمات

 حمايد 11 0.505 3.07

 أوافق بشدة 1 0.251 4.93 .مرات قليلة وملدة زمنية قصريةيزورني  3

يتعمد زيارتي يف أوقات غري مألوفة ) قبل وقل  4

 .االنصراف املدرسي(

 أوافق 9 0.813 3.71

يركز على السلبيات ويتصيدها ويهمل  5

 .جيابياتاإل

 أوافق 5 0.275 3.99

 حمايد 12 0.531 3.04 .اًليراجع ختطيطي للدروس قلي 5

 أوافق 10 0.853 3.82 .ال حيرص على مالحظة أدائي داخل الفصل 8

 حمايد 13 0.352 3.04 .ال يضع خطة زمنية لزياراته املستقبلية 7

 أوافق بشدة 3 0.430 4.89 .ألدائي اشهريت اال يعطيين تقوميا 9

لتقديم تغذية راجعة لطلبته  اال حيدد اجتماعا 10

 .كل فرتة حمددة

 حمايد 15 0.508 3.00

 أوافق بشدة 4 0.999 4.54 .يركز على احلضور واالنصراف باملدرسة 11

ال يساعدني على حل املشكالت اليت تواجهين  12

 .باملدرسة

 أوافق 5 0.345 4.05

يركز على األعمال الورقية الروتينية أكنير من  13

 .األداء

 أوافق بشدة 2 00.552 4.73

وتقوميي يف بني معدلي الرتاكمي  يربط 14

 .التدريب امليداني

 حمايد 15 0.474 2.78

يرف  التواصل معه يف غري أوقات الزيارات  15

  .الرمسية

 أوافق 8 0.259 3.93
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 املتوسط العبارة م
االحنراف 

 املعياري
 املستوى الرتبة

أي تطوير أقدمه خيرج عما حيدده من  يرف  15

 .مهام وتعليمات

 حمايد 14 0.305 3.04

دال ة وتعترب مشكالت تواجه ر من عبارات هي ِكمعظم ما ُذ أنَّ (3رقم )يوضح اجلدول 

املتعلقة باملشرف اجلامعي واليت حصلل على مستوى  لكن من أكرب املشكالت ،الطالب املعلم

 اوهذ ،4.93مبتوسط  ة( هي أنه يزور الطلبة املعلمني مرات قليلة وملدة زمنية قصريةبشدَّ فقا)أو

( 12الطلبة املعلمني يصل إىل ) د إليه عدد كبري منسن املشرف اجلامعي ُي نَّإشيء متوقع حيث 

( طالب معلمني وهو عدد كبري أن يزوره املشرف 7يف بع  األحيان وأقل عدد ) امعلما اطالبا

( زيارات طوال فرتة التدريب 5أو  4اجلامعي، لذلك ال يزيد عدد الزيارات لكل طالب معلم عن )

شرف اجلامعي يركز على األعمال امل امليداني، كما جاء يف املرتبة النيانية يف املشكالت أنَّ

 املموسا يئااش ، فاملشرف اجلامعي يريد أن يرى(4.73مبتوسط ) الورقية الروتينية أكنير من األداء

املرشد اجلامعي ال  ثم جاءت يف املرتبة النيالنية مشكلة أنَّ .ا لعدد الزيارات القليلة اليت يقوم بهانظرا

يكتفي بالتقويم النهائي وتزويد حيث ، (4.89توسط )مب ألدائه اشهريت ايعطي املتدرب تقوميا

املتدرب بالتوجيهات الشفوية يف أثناء الزيارات. ثم تدرجل باقي املشكالت واليت كان أقلها حدة 

خيرج عما  ُمقدَّأي تطوير ُي ، ويرف (3.04مبتوسط ) هي أنه ال يضع خطة زمنية لزياراته املستقبلية

لتقديم تغذية راجعة لطلبته كل  ا، وال حيدد اجتماعا(3.04ط )مبتوس حيدده من مهام وتعليمات

 بني معدلي الرتاكمي والتقويم يف التدريب امليداني ، وأنه يربط(3.00مبتوسط ) فرتة حمددة

 .وهي أمور من الصعب أن توجد يف املشرف اجلامعي (،2.78مبتوسط )

 من أكنير املعوقات اليت اليت كشفل عن أنَّ (2012وتتفق هذه النتائج مع دراسة سري )

 الرتبوي، باملشرف املتعلقة املعيقات ويليها امليداني هو املشرف األكادميي، التدريب طالب تواجه

 املعاهد. بإدارة املتعلقة املعيقات وأخرياا باألدوات واألجهزة، املتصلة املعوقات ثم

ر ـنظر الطلبة املعلمني جبامعة األميما املشكالت املتعلقة بإدارة املدرسة من وجهة »البعد النياني: 

وللتحقق من ذلك قام الباحث حبساب  «سطام بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

 املتوسطات واالحنراف املعياري.
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 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري للبعد النياني )إدارة املدرسة(

 املتوسط العبارة م
االحنراف 

 املعياري
 املستوى الرتبة

1 
ال تؤمن إدارة املدرسة بفكرة رعاية ذوي 

 .اإلعاقات
 حمايد 12 0.385 3.09

2 
ال حترص على تزويد املدرسة باألجهزة ) غرفة 

 حجرة أنشطة(. -مقاييس وأدوات -مصادر
 حمايد 10 0.377 3.11

 أوافق 7 0.552 3.89 .جتماع  بطلبتهالل اال توفر إدارة املدرسة مكانا 3

4 
إدارة املدرسة على أني زائر لفرتة  معي تتعامل

 .معينة
 أوافق 8 0.507 3.75

5 
تسند إدارة املدرسة لي الكنيري من حصص 

 احتياطية ) االنتظار(.
4.77 0.322 3 

أوافق 

 بشدة

5 
تكلفين إدارة املدرسة بأعمال إدارية مرهقة 

 .كاإلشراف املدرسي
4.71 0.514 5 

أوافق 

 بشدة

8 
ال تأخذ إدارة املدرسة آرائي واقرتاحاتي بعني 

 .االعتبار
4.90 0.359 2 

أوافق 

 بشدة

7 
مستغلة  ءتتعامل إدارة املدرسة بشكل سي

 .درجات التقويم النهائي
 حمايد 13 0.272 3.04

9 
ال تشجع إدارة املدرسة األنشطة الالصفية للطلبة 

 .ذوي اإلعاقات
 حمايد 9 0.477 3.15

10 
إدارة املدرسة بتعديالت وتغيريات كنيرية تقوم 

 .باجلدول الدراسي
4.92 0.279 1 

أوافق 

 بشدة

11 
ترف  إدارة املدرسة اصطحاب الطلبة يف زيارات 

 .ورحالت خارج املدرسة
4.73 0.558 4 

أوافق 

 بشدة

12 
م إدارة املدرسة واملعلم املتعاون  الطلبة بناء تقيِّ

 .على احلضور واالنصراف
 حمايد 11 0.355 3.09

13 
ترتك إدارة املدرسة التقويم للمعلم املتعاون حبجة 

 .معرفته بالتخصص
4.84 0.913 5 

أوافق 

 بشدة
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من أكنير املشكالت املتعلقة بإدارة املدرسة واليت حصلل  أنَّ (4رقم )يتضح من اجلدول 

بتعديالت وتغيريات كنيرية على الرتتيب: تقوم إدارة املدرسة  على مستوى )أوافق بشدة( ما يلي

إدارة املدرسة ال تأخذ بآراء واقرتاحات الطلبة املعلمني  ، وأنَّ(4.92مبتوسط ) باجلدول الدراسي

، وأنها تسند للطالب املعلم الكنيري من احلصص االحتياطية (4.90مبتوسط ) بعني االعتبار

 ورحالت خارج املدرسة ، وأنها ترف  اصطحاب الطلبة يف زيارات(4.77مبتوسط ) )االنتظار(

، (4.71مبتوسط ) تكلفهم بأعمال إدارية كنيرية كاإلشراف املدرسي ، وأنها(4.73مبتوسط )

وقد عكسل هذه  (،4.84صص مبتوسط )ترتك التقويم للمعلم املتعاون حبجة معرفته بالتخ وأنها

رات هذه املدارس فمعظم إدا فيها، التدريببيقوم الطالب املعلم  يتالوالبيئة املشكالت الواقع 

من املهام اإلدارية.  اأنه زائر فتتعامل معه بسطحية وتوكل إليه كنيرياعلى نظر إىل الطالب املعلم ت

بينما جاءت أقل هذه املشكالت على النحو التالي بشكل تنازلي: أنها ال تشجع على األنشطة 

األجهزة بويد املدرسة ال حترص على تز ، وأنها(3.15مبتوسط ) الالصفية للطلبة ذوي اإلعاقات

م إدارة املدرسة ويتق ، وأنَّ(3.11مبتوسط ) حجرة أنشطة( -مقاييس وأدوات -)غرفة مصادر

 (.3.09مبتوسط ) لطلبة يكون بناءا على احلضور واالنصراف وتعاونه معهملواملعلم املتعاون 

شكالت من أهم م ( على أن2007َّوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حمافظة )

التدريب امليداني اعتماد املشرف اجلامعي يف التقويم على مدير املدرسة واملعلم املتعاون، وتساهل 

املعلم املتعاون يف تقويم الطلبة، ومعاملة مدير املدرسة املتعاونة للطلبة املتدربني غري املقبولة، وقلة 

رة عدد الطلبة يف الصف الواحد يف الوسائل التعليمية وصعوبة توفريها يف املدرسة املتعاونة، وكني

 .املدرسة املتعاونة، وصعوبة املواصالت من وإىل املدرسة املتعاونة

ما املشكالت املتعلقة بالدراسة اجلامعية من وجهة نظر الطالب املعلم جبامعة األمري » :البعد النيالث

وللتحقق من ذلك قام الباحث حبساب  «سطام بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

 املتوسطات واالحنراف املعياري.
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 املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري للبعد النيالث )الدراسة اجلامعية(

 املتوسط العبارة م
االحنراف 

 املعياري
 املستوى الرتبة

تتيح الكلية حرية اختيار املدرسة اليت سوف  ال 1

  .أتدرب فيها

أوافق  1 0.000 5.00

 بشدة

عن السكن  ةختتار الكلية مدارس بعيد 2

 .اخلاص وال يتوفر فيها مواصالت لي

 أوافق 10 1.445 3.70

تسمح الكلية بتسجيل ساعات دراسية للطلبة  3

 .يف أثناء التدريب امليداني

أوافق  3 0.235 4.94

 بشدة

يتأخر توزيع الطلبة على املدارس بسبب تأخر  4

 .خطابات التدريب هلا تسليم

أوافق  4 0.283 4.92

 بشدة

ال يتم توزيع دليل التدريب امليداني على طلبة  5

 .التدريب العملي بالكلية

أوافق  5 0.555 4.89

 بشدة

توجد فروق كبرية بني اجلانب النظري بالكلية  5

 .واجلانب العملي باملدرسة

أوافق  2 0.185 4.98

 بشدة

واخلربات اليت اكتسبتها يف ال تكفي املعارف  8

  .أثناء دراسيت للتدريب امليداني

 أوافق 8 0.259 4.08

مل أتدرب بالكلية على استخدام املقاييس  7

 .واألدوات املوجودة باملدرسة

 حمايد 11 0.491 3.15

ال تتناسب الساعات املعتمدة للتدريب امليداني  9

 .مع أهميتها

 حمايد 13 0.251 2.93

الكنيري من الدروس بالكتب املدرسية مل يوجد  10

 .أدرسها ومل أتدرب عليها بالكلية

أوافق  5 0.354 4.79

 بشدة

أجد صعوبة يف استخدام التقنيات التعليمية  11

 .باملدرسة لعدم تدرييب عليها بالكلية

 أوافق 7 0.251 4.08

العالقة بني ما درسته من طرائق التدريس وما  12

 .باملدرسة ضعيفستخدمه مع الطلبة أ

 أوافق 9 0.449 3.93

عن آليات ضبط  اكافيا اال توفر الكلية تدريبا 13

 .الصف وإدارته

 حمايد 12 0.291 3.08
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أنه من أهم املشكالت املتعلقة بالدراسة اجلامعية بشكل تنازلي  (5رقم )يتضح من اجلدول 

، كما أنه (5.00مبتوسط ) الكلية ال تتيح حرية اختيار مدرسة التدريب للطالب املعلم ما يلي: أنَّ

 ، وأنَّ(4.98مبتوسط ) توجد فروق كبرية بني اجلانب النظري بالكلية واجلانب العملي باملدرسة

، كما (4.94مبتوسط ) الكلية تسمح بتسجيل ساعات دراسية للطلبة يف أثناء التدريب امليداني

، كما (4.92مبتوسط ) توزيع الطلبة على املدارس بسبب تأخر تسليم خطابات التدريب هلايتأخر 

 ةيوجد الكنيري من الدروس بالكتب املدرسية مل يتدرب عليها الطلبة املعلمني يف أثناء اخلط

معظم  نَّإرت هذه املشكالت عن واقع اخلطة الدراسية، حيث ، وقد عبَّ(4.79مبتوسط ) الدراسية

وال يوجد بها مشاهدات وال  كافيةنظرية وال يوجد بها ساعات عملية  لدراسية مقرراتاخلطة ا

من  أو النيالث لألسبوع النياني زيارات ميدانية، كذلك تتأخر عملية توزيع الطلبة على املدارس

حد أقصى مع الرتبية امليدانية مما يؤثر على  ىالدراسة، كما أنه يسمح للطلبة بتسجيل مقررين عل

بتدريس مقررات باملدرسة مل  يقومون الطلبة املعلمني التدريب امليداني وخمرجاته، كما أنَّ جودة

وكذلك مقرر  ،اخلطة الدراسية منيل املقررات الدينية )فقه، وتوحيد وحديث( يتطرقوا هلا يف أثناء

الطلبة  أنَّ الرتبية االجتماعية والوطنية وغريها. بينما جاءت مشكالت أخرى أقل حدة وهي تنازليتا:

، (3.15مبتوسط ) الكلية على استخدام املقاييس واألدوات املوجودة باملدرسةيف مل يتدربوا  املعلمني

، وال تتناسب (3.08مبتوسط ) عن آليات ضبط الصف وإدارته اكافيا االكلية ال توفر تدريبا وأنَّ

ه نتائج واقعية حيث ال يوجد ، وهذ(2.93مبتوسط ) الساعات املعتمدة للتدريب امليداني مع أهميته

ال يتوفر التدريب عليها، كذلك ال  مَّياس وتشخيص ومن ث قالكلية مكان يتوفر فيه أدوات يف 

املشكلة األخرية وهي عدم تناسب ساعات  يوجد باخلطة مقرر )إدارة تربوية( أو شبيه له، إال أنَّ

( وحدة 12اخلطة الدراسية ختصص ) نَّإالتدريب امليداني مع أهميتها فقد كانل غري واقعية حيث 

( وحدة دراسية هي عدد ساعات اخلطة وهي نسبة جيدة 134دراسية للتدريب امليداني من أصل )

إىل  7مع كنيري من اخلطط األخرى باجلامعات السعودية واليت ختصص هلا تقريبا من ) ةجداا مقارن

 ( وحدات دراسية.10

أبرز  ( واليت أكدت على أن2007َّة العليمات )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراس

( 12املشكالت اليت تواجه طلبة التدريب امليداني هي: تسجيل الطالب لعدد ساعات أكنير من )

ساعة، وعدم تطوير مساق التدريب امليداني لفهم الطالب ملهنة التعليم، وتركيز التقويم يف املساق 

ة اليت حتول دون إمكانية التطبيق، وعدم كفاية على اجلانب النظري، وقلة عدد ساعات املاد

أمام التطبيق، وعدم  االوقل املخصص للتدريب، وعدم قدرة الطالب املادية اليت تشكل عائًق
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 املدرسة عن اجلامعة وعن مكان سكن الطالب. عُدر املدرسة لكفاءة الطالب التدريسية، وُبيتقد

بالتجهيزات واإلمكانات املتوفرة من وجهة نظر الطالب املعلم ما املشكالت املتعلقة » :البعد الرابع

وللتحقق من ذلك قام  «جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف أثناء فرتة التدريب امليداني؟

 الباحث حبساب املتوسطات واالحنراف املعياري.

 واإلمكانات املتوفرة(املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري للبعد الرابع )التجهيزات 

 املتوسط العبارة م
االحنراف 

 املعياري
 املستوى الرتبة

ال تتوفر باملدرسة خمتربات ومعامل مناسبة لذوي  1

 .اإلعاقات

أوافق  1 0.225 4.95

 بشدة

كنيري من األجهزة والوسائل باملدرسة اخلاصة  2

 .بذوي اإلعاقات بها أعطال

أوافق  4 0.345 4.75

 بشدة

يوجد باملدرسة مكتبة بها مراجع ودوريات ذات ال  3

 .عالقة بذوي اإلعاقات

أوافق  2 0.280 4.94

 بشدة

 أوافق 5 0.237 4.04 .ال يتوفر باملدرسة خدمات مساندة لذوي اإلعاقات 4

ال يوجد باملدرسة أدوات قياس وتقويم خاصة بذوي  5

 .اإلعاقات

 حمايد 13 0.455 3.11

تدريب على التقنيات التعليمية ال يتوفر باملدرسة  5

 .والوسائل التعليمية احلدينية

 أوافق 7 0.435 3.95

 أوافق 9 0.432 3.92 .تطلب املدرسة إعداد األدوات اليت أحتاجها 8

ال توجد ميزانية باملدرسة لشراء األدوات  7

 .والتجهيزات

 حمايد 12 0.579 3.25

هلا  ستفيد من األجهزة املتوفرة ألنها ليسلأال  9

 .سهاعالقة باإلعاقة اليت أدرِّ

 أوافق 8 0.257 4.02

املدرسة من تلف األجهزة لذلك تفضل عدم  ىختش 10

 .استخدامها

 حمايد 14 0.312 3.04

صالحه، مما إإذا حدث عطل ألحد األجهزة ال يتم  11

 .يقلل من عددها

أوافق  3 0.234 4.94

 بشدة
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 املتوسط العبارة م
االحنراف 

 املعياري
 املستوى الرتبة

اإلعاقات ال توجد ساحات كافية ملمارسة ذوي  12

 .لألنشطة الصفية والالصفية

أوافق  5 0.575 4.87

 بشدة

ال توجد غرفة للطلبة املعلمني الجتماع املشرف  13

 .اجلامعي بهم باملدرسة

 أوافق 11 0.859 3.89

عدم توافر مواصالت للطلبة املعلمني ملدارس  14

 .التدريب

 أوافق 10 1.430 3.71

أهم املشكالت املتعلقة بالتجهيزات واإلمكانات املتوفرة  أنَّ (5رقم )يتضح من اجلدول 

، كما ال 4.95مبتوسط  نه ال تتوفر باملدرسة خمتربات ومعامل مناسبة لذوي اإلعاقاتأتنازليتا هي: 

وأنه إذا حدث عطل  ،4.94مبتوسط  توجد مكتبة بها مراجع ودوريات ذات عالقة بذوي اإلعاقات

من األجهزة والوسائل  اكنيريا ، وأن4.94َّ مبتوسط مما يقلل من عددهاصالحه إألحد األجهزة ال يتم 

، كما ال توجد ساحات كافية ملمارسة 4.75مبتوسط  باملدرسة اخلاصة بذوي اإلعاقات بها أعطال

، وهذا واقع تعاني منه معظم املدارس 4.87مبتوسط  والالصفية ةذوي اإلعاقات لألنشطة الصفي

صة نظراا لضعف اإلمكانات وختصيصها ألولويات أخرى باملدرسة. وقد اليت بها برامج تربية خا

 خرى أقل حدة وهي: أنه ال توجد ميزانية باملدرسة لشراء األدوات والتجهيزاتأجاءت مشكالت 

، 3.11مبتوسط  ، وأنه ال يوجد باملدرسة أدوات قياس وتقويم خاصة بذوي اإلعاقات3.25مبتوسط 

، وهي بالفعل 3.04ا مبتوسط األجهزة لذلك تفضل عدم استخدامهاملدرسة ختشي من تلف  وأنَّ

مشكالت تؤثر بشكل أقل يف جودة التدريب امليداني مقارنة باملشكالت األكنير تأثرياا سالفة 

 الذكر.

يتوفر يف بع  مواقع التدريب   Ashto (2009) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آشتون

صادر للتعلم كوسائل التعليم أو األجهزة التعليمية وغريها، غرف مصادر ولكنها ختلو من أي م

 أما .مما يؤدي إىل الطلب بتزويدها بها، مما يزيد األعباء املادية على الطالبات يف بع  املواقع

بالتقّيد  يرغنب الطالبات ال غالبيةاالستعداد، لكن  اجلامعة لديهافبالنسبة لتوفري املواصالت 

ا للجامعة ومن ثم إىل مواقع التدريب، بل يرغنب بالذهاب مباشرة من كراواحلضور با مبواعيدها

  .املنزل إىل موقع التدريب
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فروق دال ة إحصائيتا تعزى ملتغريات  توجدهل »ينص السؤال النياني على  نتائج السؤال الثاني:

ولميجابة عن هذا السؤال  .«فرع اجلامعة(؟ املعدل الرتاكمي اجلنس )التخصص

 حلساب الفروق بني املتوسطات.  T-testاستخدم الباحث اختبار )ت( 

 :: اجلنسأواًل

 حلساب الفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري اجلنس« ت»اختبار 

 املتوسط اجلنس األبعاد
االحنراف 

 املعياري
 )ت(

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 غري دال ة 221 0.497 2.318 50.53 ذكور املشرف اجلامعي

 1.854 50.57 إناث

 غري دال ة 221 0.255 1.938 52.18 ذكور إدارة املدرسة

 1.574 52.24 إناث

 غري دال ة 221 0.387 1.878 54.15 ذكو الدراسة اجلامعية

 1.587 54.30 إناث

التجهيزات واإلمكانات 

 املتوفرة

 دال ة 221 5.392 1.814 55.94 ذكور

 1.594 57.21 إناث

 

 الدرجة الكلية

 غري دال ة 221 0.515 3.979 223.71 ذكور

 4.014 223.30 إناث

يف أبعاد  يتضح أنه ال توجد فروق دال ة إحصائيتا يف متغري اجلنس (8رقم )بالنظر إىل اجلدول 

مبتوسط  وإدارة املدرسة( لميناث، 50.57( للذكور ومتوسط )50.35مبتوسط ) املشرف اجلامعي

ن يتبعون نفس واجلامعي نوفاملشرف؛متوقع ، وهذا أمر( لميناث52.24( للذكور ومتوسط )52.18)

النهج ونفس األسلوب يف عملية اإلشراف ألنها تسري وفق خطة دراسية ودليل للتدريب امليداني 

نفس املشكالت تواجه مجيع املشرفني، وكذلك احلال بالنسبة إلدارة فإنَّ حيتكمون إليه، لذلك 

 املشكالت اليت توجد مبدرسة ما هي فسمتشابهة إىل حد ما ون ارساملدرسة فظروف إدارات املد

بالنسبة للدراسة اجلامعية  أما .وكذلك تفكري ونهج اإلدارات املدرسية ،نفسها يف غالب املدارس

لذلك نها خطة دراسية واحدة أل (؛ وذلك54.30( و)54.15اوح املتوسطات بني )، فترتهي متشابهةف
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التجهيزات  . إال أنه وجدت فروق دال ة إحصائيتا يف أبعاداليت ال تتأثر باجلنسنفس املعيقات توجد 

، حيث (55.94( مقارنة بالذكور مبتوسط )57.21مبتوسط ) واإلمكانات املتوفرة باجتاه اإلناث

وحبنيهم املستمر ، شكوى من عدم توفري األجهزة واملقاييس واملكتبات املزودة باملراجع نهم أكنيرإ

عن استخدام التقنيات احلدينية يف العملية التعليمية. أما بالنسبة للدرجة الكلية وبنظرة مشولية فإنه 

 ال يوجد فروق دال ة واضحة يف متغري اجلنس يف غالبية األبعاد سالفة الذكر. 

 :التخصصثانياا: 

 حلساب الفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري التخصص« ت»اختبار 

 املتوسط اجلنس األبعاد
االحنراف 

 املعياري
 )ت(

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 دال ة 221 2.431 2.124 50.74 إعاقة عقلية املشرف اجلامعي

 2.052 50.12 صعوبات التعلم

 غري دال ة 221 0.520 1.783 52.15 عقليةإعاقة  إدارة املدرسة

 1.891 52.29 صعوبات التعلم

 دال ة 221 5.078 1.895 55.04 إعاقة عقلية الدراسة اجلامعية

 1.429 54.47 صعوبات التعلم

التجهيزات 

 واإلمكانات املتوفرة

 دال ة 221 8.415 1.551 57.74 إعاقة عقلية

 1.552 55.53 صعوبات التعلم

 

 الدرجة الكلية

 دال ة 221 4.540 4.283 225.75 إعاقة عقلية

 3.393 223.42 صعوبات التعلم 

جدت ُو وبالنظر للمتوسطات فقد ا ملتغري التخصصوفًق فإنه و (7رقم )بالنظر إىل اجلدول 

، (50.12( و )50.74مبتوسطات ترتاوح بني ) )املشرف اجلامعي :فروق يف غالبية األبعاد وهي

 املتوفرة ، والتجهيزات واإلمكانات(54.47( و)55.04مبتوسطات ترتاوح بني ) والدراسة اجلامعية

 بينما مل توجد فروق بالنسبة لبعد إدارة املدرسة (،55.53( و)57.74مبتوسطات ترتاوح بني )

املشرف اجلامعي خيتلف  فسري ذلك بأنَّ، وميكن ت(52.29( و)52.15مبتوسطات تراوحل بني )

وفًقا لتخصصه الدقيق ومن ثم كل إعاقة سواء أكانل عقلية أو صعوبات تعلم هلا مشرفيها وكل 
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ثم ال بد وأن تظهر  مشرف له خطة تربوية وله حاجات ختتلف وفًقا لميعاقة اليت يشرف عليها،ومن

طلبة املعلمني مع املشرف اجلامعي أكرب مشكالت ال اختالفات وفًقا للتخصص، ومن املالحظ أنَّ

ويرجع ذلك نتيجة صعوبة التعامل مع ؛ يف ختصص اإلعاقة العقلية مقارنة بذوي صعوبات التعلم

الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية، كذلك احلال بالنسبة للدراسة اجلامعية فكل مسار له خطته اليت 

فبعد املستوى النيالث يسري كل طالب وفًقا خلطته  ،خرآلار اسكبرية عن امل نسبةختتلف ب

ة املرتبطة بنوع اإلعاقة، يومن الطبيعي أن ختتلف املشكالت وفًقا للخطة الدراس ،الدراسية

كل إعاقة حتتاج  فكما هو معروف أنَّ، وكذلك احلال بالنسبة للتجهيزات واإلمكانات املتوفرة

احتياجات ومشكالت الطلبة املعلمني لذوي  إىل جتهيزات ختتلف حسب نوع اإلعاقة، كما أنَّ

الطلبة املعلمني لذوي صعوبات التعلم. أما بالنسبة  احتياجات ومشكالت اإلعاقة العقلية أكنير من

اإلدارة املدرسية  مل تظهر فروق يف متغري التخصص، وميكن أن يعود ذلك ألنَّ لميدارة املدرسية

تفرق يف التعامل مع املتدربني، لذلك مل توجد  ي الهغالبيتها غري متخصصة يف ذوي اإلعاقات ف

فروق دال ة بني املسارين. ولكن بالنظر إىل الدرجة الكلية فإنه توجد فروق دال ة إحصائيتا تعود إىل 

 متغري التخصص.  

 :ثالنياا: فرع اجلامعة

 حلساب الفروق بني املتوسطات وفًقا ملتغري فرع اجلامعة« ت»اختبار 

 املتوسط اجلنس األبعاد
االحنراف 

 املعياري
 )ت(

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 غري دال ة 221 1.109 2.112 50.78 اخلرج املشرف اجلامعي

 2.100 50.95 وادي الدواسر

 غري دال ة 221 1.212 1.720 52.07 اخلرج إدارة املدرسة

 1.785 52.40 وادي الدواسر

 غري دال ة 221 1.397 1.889 54.87 اخلرج الدراسة اجلامعية

 1.895 54.51 وادي الدواسر

التجهيزات واإلمكانات 

 املتوفرة

 دال ة 221 3.550 1.779 55.84 اخلرج

 1.523 58.75 وادي الدواسر
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 املتوسط اجلنس األبعاد
االحنراف 

 املعياري
 )ت(

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 

 الدرجة الكلية

 غري دال ة 221 1.114 4.287 224.97 اخلرج

 3.950 224.33 وادي الدواسر

فرع اجلامعة  إحصائيتا يف متغري أنه ال توجد فروق دال ةُتظه ر املتوسطات  (9رقم ) اجلدوليف 

( لفرع اخلرج ومتوسط 55.84مبتوسط ) عد التجهيزات واإلمكانات املتوفرةيف مجيع األبعاد عدا ُب

عد  يتأثر بالُباملشرف اجلامعي ال على حدا جند أنَّ عٍد، وبالنظر لكل ُب( لفرع وادي الدواسر58.75)

اجلغرايف واملوقع الذي يقوم به يف اإلشراف على الطلبة املعلمني، كذلك احلال بالنسبة لبعد إدارة 

من  فإنه مَّومن ث  ،ة واخلطط الدراسية واحدة يف فرعي اجلامعةيالدراسة اجلامع املدرسة، كما أنَّ

عد التجهيزات واإلمكانات املتوفرة كبرية يف هذه األبعاد. أما بالنسبة لُب االصعوبة أن جند فروًق

هذا  دال ة إحصائيتا يف صاحل فرع اجلامعة بوادي الدواسر، والذي يعكس أنَّ اولذي أظهر فروًق

عد يعاني منه الطلبة، وميكن أن يعود ذلك إىل متركز اخلدمات والتجهيزات واإلمكانات الُب

رع الرئيس باخلرج وعدم توافرها بنفس القدر بفرع وادي الدواسر، كذلك بالنسبة باجلامعة بالف

املدارس امللحق بها برامج الرتبية اخلاصة  حتظىللتجهيزات واإلمكانات املتواجدة باملدارس حيث 

للمستوى النيقايف واالجتماعي  اباخلرج مبزيد من االهتمام مقارنة بفرع وادي الدواسر نظرا

لقرب حمافظة اخلرج من  ااملرتفع مبحافظة اخلرج عنه مبحافظة وادي الدواسر، ونظراواالقتصادي 

اخلربات  العاصمة الرياض األمر الذي يساعد يف احلصول على التقنيات التعليمية احلدينية، وتبادل

نعكس على يالتعليمية مع املراكز املتخصصة وبرامج الرتبية اخلاصة بالرياض،األمر الذي 

وفر هلم خربات وجتهيزات ال تتوافر بفرع وادي الدواسر. إال أنه باإلمجال تعكس الدرجة قدراتهم وي

 الكلية أنه ال توجد فروق دال ة إحصائيتا بني فرعي اجلامعة باخلرج ووادي الدواسر.   

 :ا: املعدل الرتاكميرابعا

ملتوسطات للتأكد استخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي حلساب داللة الفروق بني ا

 يوضح ذلك. (10رقم ). واجلدول يعزى ملتغري املعدل الرتاكممن وجود فروق ُت
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 حتليل التباين األحادي حلساب الفروق بني املتوسطات يف متغري املعدل الرتاكمي

 اجملموعات األبعاد
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 )ف(

مستوى 

 الداللة

 اجلامعي املشرف
  7.747 2 18.598 بني اجملموعات

1.972 

 

 4.455 220 972.347 داخل اجملموعات غري دال ة

 إدارة املدرسة
 غري دال ة 1.558 7.899 2 23.597 بني اجملموعات

 3.918 220 929.821 داخل اجملموعات

الدراسة 

 اجلامعية

 غري دال ة 1.508 9.521 2 17.243 بني اجملموعات

 3.184 220 797.173 داخل اجملموعات

التجهيزات 

واإلمكانات 

 املتوفرة

 غري دال ة 1.752 7.378 2 21.884 بني اجملموعات

 3.781 220 998.503 داخل اجملموعات

 الدرجة الكلية
 غري دال ة 5.841 14.258 2 42.534 بني اجملموعات

 15.945 220 3508.798 داخل اجملموعات

عزى ملتغري أنه ال توجد فروق دال ة إحصائيتا ُت ( وبالنظر للمتوسطات10رقم )يوضح اجلدول 

 .املعدل الرتاكمي يف مجيع األبعاد ومن ثم يف الدرجة الكلية

هم يف املشكالت اليت تواجههم يف أثناء فرتة ؤآرا مجيع الطلبة املعلمني تتفق أنَّ ويبدو

حيث أمجع عليها مجيع  ؛هذه املشكالت إىل حد ما واقعية أنَّ التدريب امليداني، وهذا يدل على

الطلبة املعلمني من اجلنسني، ومن التخصصني، ومن فرعي اجلامعة، ومن خمتلفي املعدل 

 يف بع  األبعاد.  ااختلفل درجة املشكالت وتباينل أحيانا الرتاكمي وإن 

هدفل إىل معرفة أهمية دور واليت  (2014)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة بشاتوه 

الرتبية اخلاصة جبامعة الطائف  اجلامعي إلكساب الكفايات التعليمية للطالب املعلم يف اإلشراف

عزى للمعدل الرتاكمي على نظر الطالب أنفسهم، حيث مل تظهر فروق دال ة إحصائيتا ُت ةمن وجه

 عينة الدراسة من الطلبة املعلمني.
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 التوصيات:

  الدراسية بأقسام الرتبية اخلاصة باجلامعة مبا يتناسب مع متطلبات التدريب تطوير اخلطة

  .امليداني

 اًلعدم تسجيل أي مقررات متزامنة لطلبة التدريب امليداني، وختصيص الفصل الدراسي كام 

 للتدريب امليداني.

 توزيع أعضاء هيئة التدريس على طلبة التدريب امليداني وفق التخصص الدقيق. 

  تفعيل اخلدمات اإلرشادية للطلبة توزيع دليل إجرائي على طلبة التدريب امليداني وكذلك

 .املعلمني قبل ويف أثناء التدريب امليداني

  توفر فيها أفضل الظروف املالئمة للتدريب.تاختيار املدارس واملراكز املتعاونة اليت 

 طويرها وتقوميها بشكل مستمرلت باجلامعة تشكيل وحدة للتدريب امليداني بكليات الرتبية. 

 وقبل بداية  توفري معامل وأدوات تقويم وتشخيص لتدريب الطلبة املعلمني عليها يف أثناء الدراسة

 .التدريب امليداني
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 :املراجع

 املراجع العربية: 

الرتبية م ساختيار مؤسسات التدريب امليداني للطالب املعلمني بق (. معايري2013أبو احلسن، أمحد )

(، 11) 1، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي .اخلاصة يف ضوء مدخل اجلودة

 .181ص 141ص

، اإلمارات العربية املتحدة: دار تكوين املعلم من اإلعداد إىل التدريب(. 2005األمحد، خالد )

 الكتاب اجلامعي.

مشكالت الرتبية العملية من وجهة نظر الطالبات املعلمات يف جامعة  (.2010السلخي، حممود )

، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالبرتا اخلاصة. 

25(8.) 

معوقات الوصول إىل اجلودة الشاملة يف تطبيق مقررات التدريب امليداني يف  (.2008اشتيه، عماد )

. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة عية يف جامعة القدس املفتوحةختصص اخلدمة االجتما

 النجاح الوطنية.

كساب إكادميي والتدريب امليداني يف (. تقويم دور اإلشراف األ2014) بشــاتوه، حممــد

 .نظر الطلبة أنفسهم ةالكفايات التعليمية لطالب الرتبية اخلاصة يف جامعة الطائف من وجه

 .172ص  144(، ص 75، )والتنميةجملة النيقافية 

نظر طالبات كلية الرتبية قسم  ة(. تقويم فاعلية التدريب امليداني من وجه2015اجلالمدة، فوزية )

جملة العلوم الرتبوية امعة القصيم ومقرتحات تطويره. دراسة ميدانية. جبالرتبية اخلاصة 

 .93ص  45(، ص1) 9، جامعة القصيم،والنفسية

بكلية الرتبية  فمقرتح لتطوير التدريب امليداني لطالب معلم الص تصور. (2010)احلسني، مسية 

غري منشورة. معهد الدراسات  . رسالة ماجستريامعة دمشق يف ضوء اجلودة الشاملةجب

 الرتبوية، جامعة القاهرة.

 (. الصعوبات اليت تواجه طلبة التدريب امليداني يف2010ممدوح، عز الدين )واخلريشا، سعود 

 (.18)24، جامعة النجاح، نسانيةإلجملة العلوم ااجلامعة اهلامشية وجامعة اإلسراء اخلاصة. 
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نظر  ةأهداف الرتبية اخلاصة باململكة العربية السعودية من وجه يمتقو (.2008الدوسري، حممد )

. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، معلمي ومشريف الرتبية اخلاصة

 العربية السعودية. اململكة

نظر  ة. معوقات التدريب امليداني يف معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة من وجه(2012)رشدي، سري 

كلية  مركز املعلومات الرتبوية والنفسية والبيئية، ة،جملة الرتبية اخلاص. نيالطالب املعلم

 .255ص  202الرتبية، جامعة الزقازيق، ص

املشكالت اليت تواجه طالب التدريب امليداني يف مسار اإلعاقة العقلية (. 2015رمضان، سليمان )

 (.2)2جسر بريطانيا، ،جملة املعهد الدولي للدراسة والبحثنظرهم.  ةمن وجه

 ، عمان: عامل الكتب. اسرتاتيجيات التعليم والتعلم النظرية والتطبيق(. 2007السلييت، فراس )

جملة جامعة لتدريب امليداني يف جامعة القدس املفتوحة. (. تقويم برنامج ا2008شاهني، حممد )

 .207ص  181(، ص 1)11، األقصى

 دار السحاب. ، القاهرة:نظم معاصرة التدريب امليداني(. 2007عامر، طارق )

 .ل البيلآ(. مشكالت التدريب امليداني يف كلية العلوم الرتبوية جبامعة 2007العليمات، مقبل )

املؤمتر النيالث )لكلية العلوم الرتبوية، رؤى حتدينيية لربامج التدريب امليداني حبث مقدم إىل 

(، 1، األردن: جامعة الزرقاء اخلاصة )(ةيف كليات الرتبية بالوطن العربي يف األلفية النيالني

 . 305ص  281ص

الرتبية التطبيقات يف جمال »اجتاهات حدينية يف املناهج وطرق التدريس (. 2005كوجــك، كــوثر )

  .، القاهرة: عامل الكتب(1 ). االقتصاد املنزلي «األسرية

(. املشكالت اليت تواجه طلبة التدريب امليداني يف كلية العلوم الرتبوية يف 2007حمافظة، سامح )

املؤمتر النيالث لكلية العلوم الرتبوية، )رؤى حتدينيية حبث مقدم إىل  .يةمشاجلامعة اهلا

األردن: جامعة  ،)ةني يف كليات الرتبية بالوطن العربي يف األلفية النيالنيلربامج التدريب امليدا

 . 41ص  32ص (،1الزرقاء اخلاصة )

 .دار الفكر :، األردن(1  ) . إعداد املعلم تنميته وتدريبه(. 2005حوالة، سهري )و حممد، مصطفى
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، (2 ). التخلف العقلي لطالب الرتبية اخلاصة يف مسار التدريب امليداني(. 2013مسعود، وائل )

 .دار الزهراء :الرياض

املعيقات اليت تواجه طالب كلية املعلمني بالدمام يف أثناء ممارستهم  (.2008املعيلـي، عبـداهلل )

 (.9للرتبية امليدانية يف املرحلتني املتوسطة والنيانوية. جملة كلية الرتبية، جامعة بين سويف، )

 .دار وائل ، عمان:اسيات يف التدريب امليدانيأس(. 2001نصر اهلل، عبدالرحيم )

. التخطيط إلعداد معلم ذوي اإلعاقات يف مصر يف ضوء التطورات احلدينية (2002) يوسف، جمال

 للتعليم والتنمية، القاهرة. بياملركز العر –والواقع امليداني. جملة الرتبية والتنمية 
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(. القيم وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة الثانوية 0202. )فهد، احلارثي ،حممد، الزهراني

 .114 – 071 (،1) 5. جملة العلوم الرتبوية، مبدينة الباحة

 القيم وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الباحة

 (2)حممد احلارثيفهد د.                   (1)حممد عتيق الزهراني 

 املستخلص:

لدى طالب املرحلة  اإلجنازدافعية العالقة بني القيم و هدفل الدراسة إىل الكشف عن

عينة ُاختريت  فقد، االرتباطي املنهج الوصفيُاتُّبع النيانوية مبدينة الباحة، ولتحقيق هدف الدراسة 

( طالباا من طالب املدارس النيانوية بقطاع الوسط من 328عشوائية من جمتمع الدراسة بلغ قوامها )

ار مقياس الدافعية لميجناز والتحقق من صدقهما بمقياس للقيم، واخت ُأِعدَّمدينة الباحة، كما 

الدراسة إىل  تطبيقهما على عينة الدراسة األساسية، وتوصلل ثموثباتهما على عينة استطالعية، 

 ةالدرجة الكلية للقيم مرتفعة، وكانل أبرز القيم هي: التعاون وحتمل املسؤولية، ثم القيم أنَّ

مستوى الدافعية لميجناز لدى طالب املرحلة بينما جاء اجلمالية، والنيقة بالنفس، والتسامح، 

الدافعية وإحصائيتا بني القيم وقد بينل النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودال ة  ،النيانوية متوسًطا

جمموعة من التوصيات، ومنها: تهيئة البيئة املدرسية للقيام ُقدِّمل  لميجناز، وعلى ضوء هذه النتائج

 بدورها يف حتفيز طالب املرحلة النيانوية لتحقيق معدالت إجناز أكادميي أعلى.

 .الباحة، مدينة دافعية اإلجناز ، الدافعية،القيم الكلمات املفتاحية:
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 قدمة:امل

مير املراهقون مبجموعة من التغريات اليت تؤثر على العمليات املعرفية والسلوكية والقيمية 

ه يف ـلديهم، وتزداد هذه التغريات تأثراا يف السلوك العام للمراهق ويف تشكيل جوانب شخصيت

واليت ُتعد مرحلة امـم العـل التعليـمراحن ـة مـة النيانويـة للمرحلـة، واملقابلـة املتوسطـة املراهقـمرحل

مهتمة بدراسة اخلصائص  الرتبويةلذا جاءت الدراسات  انتقالية بني التعليم العام والتعليم اجلامعي

 املختلفة للمتعلمني بهذه املرحلة احلامسة يف بناء الشخصية اإلنسانية.

يف جانب  املراهقة انصبَّ هتمام بدراسة السلوك اإلنساني بشكل عام يف مرحلةاال إنَّ 

على دراسة الدوافع احملركة للمراهق واملوجهة له للقيام بدوره يف احلياة بشكل  كبري منه

خاص؛ نظراا ملا هلذه الدوافع من تأثري يف فهم وتفسري كنيري من املشكالت النفسية والرتبوية اليت 

ى مناحي احلياة، وهذا ما ميز يف شتَّيتعرض هلا املراهق، ودورها يف وصول الفرد إىل التفوق والت

 (.   3، 2008( )اخلرينج، دافعية اإلجناز)ق عليه طِليرتبط بنوع حمدد من الدوافع ُأ

أي أنها مؤثرة ومتأثرة مبا حوهلا، فهي مؤثرة يف اختيارات  ،وُتعد القيم من املفاهيم الدينامية

أم  أتكنولوجية كانل يطة بها سواءااألفراد ألمنا  معينة من السلوك ومتأثرة باملتغريات احمل

اجتماعية، فاملتغريات اليت أفرزها العصر احلالي أدت إىل عدد كبري من التحديات، فقد ترتب 

ف بذات السرعة من النظام التعليمي، على الرتاكم املعريف تطور تكنولوجي سريع مل يقابله تكيُّ

ا أو راب أو الصراع، حبيث أصبح املتعلم عاجزامن املتعلمني، فأدى ذلك األمر إىل نوع من االضطثم 

، 2002غري قادر على اختيار األفضل من أمنا  السلوك اليت تتناسب وقيمه الشخصية )كاظم، 

15.) 

 ,Dobewall, Aavik) (ريالو)و (شوارتز)و (كونستابل)و (أفيك)و (دوبيول)ولذا يرى 

Konstabel, Schwartz & Realo, 2014) َّر بشكل أو بآخر على ما نشهده اليوم من تقدم أثَّ أن

ر بدوره على طبيعة التفاعالت احلادثة داخل البيئة الرتبوية، ولذا النسق القيمي لألفراد، وهو ما أثَّ

كان من األهمية مبكان العمل على مراعاة نسق القيم داخل هذه البيئة سعياا حنو بناء جيل خاٍل 

 اد بيئة تربوية أكنير مناسبة للتحصيل اجليد.من االضطراب والصراع، وإجي

في ف دراسة القيم لألفراد ُتسهم إىل حد كبري يف فهم سلوك املتعلمني وتفسريه، وهلذا فإنَّ

ا للمرحلة العمرية اليت ميرون بها أو لألدوار حتقيق األهداف املرجوة منهم طبًق توجيههم صوب 
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مهمتا يف رفع مستوى حتصيل  اًلعمية اإلجناز تؤدي دافعو(. 3، 2003املنوطة بهم )العمري، 

الطالب، لذا كان تناول دافعية اإلجناز إحدى القضايا املهمة يف عملية التعليم والتعلم يف امليدان 

ذات صلة مباشرة بعملية التعلم لدى الطلبة )بدوي  تعدُّ هذه القضيةفإنَّ الرتبوي بشكل عام، 

  .(58، 2012وعبداجلليل، 

دافعية اإلجناز ُتعد أحد الدوافع املهمة يف مرحلة املراهقة؛  ( أن221َّ، 2011) ويرى حسيب

واليت توجه سلوك الطالب خالل سنوات دراسته من أجل حتقيق النجاح وجتنب الفشل، فهي قوة 

على  يف جانب كبري منه ل املعلمني لطالبهم يقوم تقبُّ مسيطرة يف حياة الطالب املدرسية، بل إنَّ

 مدى إمكانية قيام الطالب باالستمرار يف حتقيق مستوى مرتفع من اإلجناز.

كنيرياا ما  على أنَّ ،(2013واخلفاجي ورضية الزيدي ) ،(2013ويتفق كل من الشبلي )

بعضها مرتبط بالطالب وقدراته،  ،تتداخل يف عملية دافعية اإلجناز للتحصيل عوامل متعددة

 للمتعلم.ي وبعضها مرتبط بالنسق القيم

الدراسة احلالية تأتي متسقة مع االجتاه البحنيي الذي يهتم بدراسة القيم  ومن ثم فإنَّ

للمتعلمني، وما ميكن أن يؤديه النسق القيمي الشخصي للمتعلم من تأثريات على اجلانب املعريف أو 

 الدافعي للمتعلم؛ واملتمنيل يف دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية.

 لة الدراسة:مشك

واحدة من حمددات سلوك اإلنسان، وما يتخذه من قرارات، حبيث يشعر باالرتياح القيم  ُتعدُّ

واالتزان االنفعالي لدى التعبري عنها، ومن الطبيعي أنه كلما استطاع الفرد أن يعرب عن قيمه 

ويف الوقل الشخصية زاد ذلك من توافقه النفسي واالجتماعي، ومن شعوره باالكتفاء الذاتي، 

عدم إشباع هذه القيم أو سقو  الفرد يف حالة الصراع بني القيم وبني ما يرغب فيه  إنَّفنفسه 

، وهو ما أشارت إليه بع  هذا يؤدي به إىل سوء التوافق وضعف ثقته بنفسه اجملتمع احمليط به فإنَّ

مما يؤثر بشكل أو  .(2003السامرائي )ودراسة  (2013الشبلي )األدبيات البحنيية، ومنها دراسة 

   بآخر على مستوى دافعية اإلجناز. 

الدور  بالرغم من إشارة األدب الرتبوي والنفسي ألهمية دافعية اإلجناز لدى الطلبة، إال أنَّ

احلقيقي لدافعية اإلجناز والعوامل اليت ميكن أن تؤثر فيها يف عملية التعلم نال القليل من االهتمام 

 (.81، 2013بيئة العربية )اخلفاجي والزيدي، لدى بع  الباحنيني يف ال
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واخلرينج ، (2012وخليفة ) ،(2013ومن جهة أخرى تؤكد دراسة كل من احلضريي )

اليت  دافعية اإلجناز لدى املتعلمني ترتبط مبجموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ( على أن2008َّ)

سعياا  ،على الكشف عن هذه العواملتؤثر يف حتديد درجتها، وهو األمر الذي يستوجب العمل 

 حنو حتقيق مستويات مرتفعة من الدافعية لميجناز.  

يظهر لديهم بع   يف الوقل الراهن بعضاا من الطالب يف امليدان الرتبوي أنَّ ومما ُيالح ظ

املظاهر السلوكية اليت تؤثر على سري دراستهم، واملتمنيلة يف: الالمباالة، وفقدان احلماس، 

ميكن أن نربطه مبا يؤمن به هؤالء الطلبة من وهو ما ، وضعف املنيابرة، وضعف حتمل املسؤولية

ر يف هذا النوع من بضعف دافعية اإلجناز، وهذا ما يدفع حنو دراسة العوامل اليت تؤث قيم وكذلك

منها ما يعتقده الطالب من قيم شخصية وتشكل  أنَّ انالدوافع اإلنسانية، واليت يفرتض الباحني

وميكن حتديد  النسق القيمي لديه، واليت بدورها تتأثر باملتغريات االجتماعية احمليطة بالطالب.

إلجناز لدى طالب املرحلة دافعية ابالقيم  ما عالقةالسؤال الرئيس التالي:  مشكلة الدراسة يف

 النيانوية مبدينة الباحة؟

 ويتفرع منه األسئلة اآلتية:

حتمل   اجلمالية ةالقيم  التعاون  ما درجة انتشار القيم موضع الدراسة )التسامح .1

 النيقة بالنفس( لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة؟  املسؤولية

 املرحلة النيانوية مبدينة الباحة؟ما مستوى دافعية اإلجناز لدى طالب  .2

دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القيم  هل .3

 مبدينة الباحة؟

 أهداف الدراسة:

 الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية: تسعى

حتمل   اجلمالية ةالقيم  التعاون  حتديد درجة انتشار القيم موضع الدراسة )التسامح .1

 النيقة بالنفس( لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة.  املسؤولية

 مستوى دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة. عن الكشف .2

 دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحةوبني القيم  البحث يف طبيعة العالقة .3

 .تها اإلحصائية إن وجدتومعرفة دالال
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 أهمية الدراسة:

  تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يلي:

اليت تشكل األسس تلك القيم  ،دافعية اإلجناز من منظور اجتماعيالقيم وأهمية دراسة  

فر اتوفكلما ، اإلنساني واحلضاري املساراليت يف إطارها حيددت  واملوجهات السلوكية

 الفرد من النجاح يف احلياة. متكننسق قيمي شخصي إجيابي 

ُتسهم الدراسة يف حتقيق التكامل الرتبوي بني العلوم الرتبوية، وُتسهم يف إثراء البحوث يف  

جمال الدراسات الرتبوية واالجتماعية، من خالل دراسة بع  الظواهر يف اجملتمع مبختلف 

 مؤسساته الرتبوية.

اإلجناز على عينة  يةدافعمقياس و القيم تتحدد أهمية الدراسة التطبيقية يف تطبيق مقياس 

اليت قد تفيد الباحنيني يف تقديم فكرة  ،الدراسة واستخراج اخلصائص السيكومرتية للعينة

جيابية أو سلبية إمن اجتاهات  الطالب ميتلكهواضحة للقائمني على العملية التعليمية عما 

وجعل  يمية واحلياتية عمومااإجناز أعماهلم التعلعلى  مقدرتهمومدى  قيمهم الشخصية،عن 

تلك السمة جزءاا ال يتجزأ من الربامج واخلطط التطويرية الساعية إىل حتسني نتاج العملية 

  التعليمية يف املنطقة.

لدى طالب املرحلة النيانوية للمربني رؤية واضحة حول ضرورة  اقياس القيم األكنير بروزاُيوفِّر  

 .بناء النسق القيمي لدى الطالب املراهقنيبرامج للرعاية أو التوجيه يف  إعداد

 ممايف تفسري أدائهم األكادميي،  دراسة دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية تسهم 

يفيد املعلمني يف تنظيم وتوجيه املمارسات الرتبوية اليت من شأنها تنمية هذا الدافع لدى 

 ملرحلة النيانوية خاصًة.املتعلمني يف املراحل التعليمية املختلفة عامًة، وا

 مصطلحات الدراسة:

 أما املصطلحات املستخدمة يف هذه الدراسة فهي:

هي جمموعة املعتقدات واملبادئ اليت يؤمن بها الشخص واليت تعمل على توجيه رغباته القيم: 

واجتاهاته حنو األشياء واملعاني، وأوجه النشا  املختلفة من حيث القبول والرف ، أو 

ف إجرائيتا بأنها وُتعرَّ (.415، 2009واخلطأ وتتصف بالنيبات النسيب )عبد العظيم، الصواب 
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لكيفية تعامل الفرد أو توافقه مع ما يواجهه من مواقف حياتية مكتسبة اجتماعيتا حمددات 

النيقة   ل املسؤوليةحتمُّ  القيم اجلمالية  التعاون  يومية، وتتضمن القيم )التسامح

ستدل عليها بالدرجة اليت حيصل على طالب املرحلة النيانوية على مقياس القيم بالنفس(، وُي

 املستخدم يف الدراسة احلالية هلذا الغرض.

ب ينمو ويتبلور من خالل عملية التنشئة االجتماعية، ويتمنيل س كت م ُمتعل هي دافع ُم دافعية اإلجناز:

 ن حيقق شيئاا، أوأمتميزاا يف اجملتمع ويف رغبة الفرد يف التحصيل والتفوق وأن حيتل مكاناا 

ف وُيعرَّ (.82، 2012أن يفعل هذا الشيء أفضل مما يفعله اآلخرون )بدوي وعبداجلليل، 

إجرائيتا بأنه رغبة الفرد يف حتقيق اإلتقان واالمتياز يف أداء املهام األكادميية امُلوكلة له، 

لة النيانوية على مقياس دافعية اإلجناز وُيستدل عليه بالدرجة اليت حيصل عليها طالب املرح

 .املستخدم يف الدراسة احلالية هلذا الغرض

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم دافعية اإلجناز، وهو ما ميكن عرضه على النحو تناول الدراسة مفهوم القيم وت

 التالي:

 والنظريات املفسرة له: القيممفهوم 

ولعل هذا االهتمام يعود إىل اعتبار القيم ، طويلة مدةحظيل دراسة القيم باهتمام كبري منذ 

اليت يتوقف عليها تطور هذا اجملتمع  ،ثقافة اجملتمع وحضارتهالفرد وسلوكه و من ارئيسا انامكوِّ

 وتقدم أفراده يف مجيع اجملاالت.

ن تنفيذ األعمال يف املؤسسات اليت يؤمِّهلا أثر على  القيم أنَّ (413، 2009ويرى عبدالعظيم )

قواعد ومعايري  دُّا يف حتديد توجيهاتهم، وذلك ألنها ُتعكبريا اًلؤدي عم، واليت تنيهلا القادة والعامل

أثناء تأديتهم يف يعتمدون عليها يف حتديد النجاح والفشل، كما أنها تؤثر على سلوكياتهم 

 .لألعمال

 قيم ألنَّ عرفنا شخصيته الفرد قيم عرفنا فإذا ،والشخصية القيم بني وثيق ارتبا  هناك إنَّ

 قمة متنيل يف القمة، فهي يكون القيمي والتنظيم السلوكية العامة احملددات إحدى متنيل الفرد

 التنبؤ يف تساعد اجملتمع أفراد السائدة لدى والقيم احلضاري، تطوره يف الفرد يبلغها اليت االرتقاء
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 ارتبا  والشخصية القيم بني (. واالرتبا 4، 2005)اليوسفي،  لديهم االجتماعية احلياة مبسرية

 وأخرى املادي، بالبعد مرتبط ما هو فمنها متعددة، على قيم تشتمل اإلنسانية فالشخصية ،وثيق

 اجلمالي، بالبعد مرتبطة االجتماعي، وقيم بالبعد وكذلك وبالبعد الوجداني، العقلي، بالبعد

 (. 25، 2005الروحي )اهلييت،  بالبعدمرتبطة  وقيم

تتسم بأنها إجيابية  ،بناء معريف وجداني سلوكي :فل القيم بأنهارِّويف سياق إجرائي، ُع

تتكون لدى اإلنسان من خالل تفاعله مع جمتمعه الذي نشأ فيه،  ،تقوميية اختيارية تفضيلية

من خالل عناصر العملية الرتبوية، وتسعى األنظمة التعليمية إىل تنميتها وترسيخها لدى الطالب 

عد إطاراا مرجعيتا لتصرفاته، فتوجه سلوكه القولي والفعلي، املباشر والضمين )احلارثي، وُت

2010 ،4548 .) 

املدركات اليت حيملها الفرد حنو األشياء واملعاني وأوجه النشا  : بأنها القيم فلُعرِّو

واجتاهاته حنوها، وحتدد له السلوك املقبول واملرفوض املختلفة، واليت تعمل على توجيه رغباته 

األحكام  :فل بأنهارِّكما ُع (.25، 2003النسيب )العمري،  والصواب واخلطأ، وتتصف بالنيبات

ميه أو واليت يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء وذلك يف ضوء تق

 (. 157، 2000يسي، تقديره هلذه املوضوعات أو األشياء )الس

 قوة سبحب متباينة بدرجات النفس البشرية يف راسخة معتقدات هي القيم ومن ثمَّ يتبني أنَّ

 اليت الفرد؛ وأحاسيس ومبادئ وعواطف مشاعر وهي تعمل على حتديد ونوعيتها، القيم هذه تأثري

للقيم أهمية بالغة يف  أنَّكما  احلياة. يف وأسلوبه اآلخرين جتاه وسلوكياته اجتاهاته عليها يتوقف

بغريه من أفراد  تهحياة الفرد واجملتمع، فسلوك الفرد حمكوم مبنظومة معايري حتدد طبيعة عالق

 يف احلياة. هاجملتمع، كما أنها تعمل على حتديد مسارات

 احلاليةالدراسة  د ُيعتمد عليه يف حتديد أنواع القيم، غري أنَّال يوجد تصنيف موحَّ أنواع القيم:

 انظرا ؛ا لدراسة القيمعترب هذا التصنيف مناسباتبنى تصنيف القيم وفق حمتواها حيث ُيت

ويف  س فيه الفرد السلوك املتصف بالقيمة.مار وتنوعها وفق طبيعة اجملال الذي ُيها لتعدد

، جمموعات ( القيم إىل سل29ِّ، 2009)يف: العطوي،  Sprangerصنف سرباجنر ضوء ذلك 

: القيم الدينية، والقيم السياسية، والقيم اجلمالية، والقيم االجتماعية، والقيم تتمنيل يف

 الفكرية والقيم االقتصادية.

 أن جيب األفرادأنَّ  بذلك يعين ال وفق هذه األمنا  الستة تصنيف القيم أنَّ انويرى الباحني
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 أنَّ إال فرد، كل يف مجيعها توجدقد  القيم هذه إنَّ بل من هذه األمنا  نوع إىل بالضرورة ينتموا

 .اوضعًف قوًة إىل آخر تتناسب فرد من خيتلف ترتيبها

 عناصر: ثالثة من ن القيمتتكو القيم: مكونات

 أو التفكري العقل أو طريق عن ومتييزه القيمة موضوع إدراك يتضمن والذي :املعريف املكون .1

 ومعلوماته وأحكامه وأفكاره الفرد معتقدات ومينيل، والتقدير بالرغبة جدير هو مبا الوعي

احلكم املبين على التفكري )الراشدي،  أبعاد من أكنير أو بعد على القيمة موضوع عن

2013 ،38.) 

 يصاحب منه وما النفور أو إليه امليل أو القيمة مبوضوع االنفعال ويتضمن :الوجداني املكون .2

 املشاعرإنَّ  وُكره، أو استهجان بالقيم واعتزاز تقدير من عنه يعرب وما وأمل سرور من ذلك

املرجع القيمة ) متنيل معني حنو موضوع الشخص لدى توجد اليت واالنفعاالت الوجدانية

 (.37، 2013، السابق

 وإخراج املضامني لالستجابة، وميوله الشخص استعدادات إىل ويشري :السلوكي املكون .3

 خالل يتم من هدف إىل الوصول حماولة إنَّ تفاعالته اليومية يف احلياة، يف للقيمة السلوكية

 معني معيار سلوكي إىل الوصول أو الظاهر، احلر السلوك مبمارسة القيمة عن التعبري

 (.40، 2001، هايدون)

يف جمملها عن وحدة  رعبِّهذه املكونات ال ميكن فصلها عن بعضها البع ، فهي ُت إنَّ

ليت يعتقدها الفرد، وحتدد االجتاهات املختلفة السلوك اإلنساني الذي حتكمه جمموعة القيم ا

 هلذا السلوك.

املفسرة للقيم من حيث  النظرياتاختلفل  واكتسابها: القيم منو رتفسَّ اليت النظرياتأهم 

طريقة اكتسابها، ومراحل تطورها، وتأثرياتها على الشخصية، وهو ما ميكن تناوله على النحو 

 التالي:

 كل أنَّ ( (Fraudفرويد مينيلها اليت النفسي التحليل نظرية ترى النفسي: التحليل نظرية .1

 الصدد هذا عمره، ويف سنوات يف الطفل من الوالدين موقف على نشأتها يف تعتمد القيم

 الطفل إنَّته، فحيا من األوىل اخلمس السنوات يف ُتكت سب الطفل قيم أنَّ (فرويد (يرى

 األنا (فرويد (بلغة يسمى ما منها نليكوَّ ونواهيهم ويتقمص أوامرهم والديه مع يتوحد

  .(43، 2013)يف: الراشدي،  Super-egoاألعلى، 
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 القيم ميكن أنَّ Erikson (1962))أريكسون  (يرى اأيضا النفسي التحليل نظرية إطار ويف

 ما خالل الالحق من للتغري معرضة تكون رمبا اليت القيم أنواع بع  يطور شخص وكل، تعلمها

 (.95، 2004)جابر،  أحداث من به مير

عملية اكتساب القيم تبدأ منذ  مدرسة التحليل النفسي ترى أنَّ يتبني أنَّ ويف ضوء ما سبق

من خالل التوحد مع الوالدين، وبذلك  (األعلى )األنايكتسب الطفل فمرحلة الطفولة املبكرة، 

 تتشكل منظومة القيم لدى الفرد.

 من هو جزء واكتسابها، إمنا القيم منو أنَّ النظرية هذه أصحاب يعتقد املعرفية: النظرية .2

 جكولرب)و ( Piagetبياجيه) متكن وقد. العامة العمر خربة إطار ضمن النضج عملية

Okhlberg) بياجيه)يرى  حيث األخالقي النمو مستويات حتديد من النظرية هذه اًلنِيم ُم 

(Piaget  َّاملعريف  االجتاه وأنَّ املعريف البناء يف التغري أساس على يكون القيم اكتساب أن

 حيتاج ال الطفل أنَّ ويرى القيم، تكوين يف املعريف واإلطار واإلدراك الوعي دور عن يكشف

(. 122، 1977وعدس،  أقرانه )توق مع التفاعل وأخالقه وإمنا قيمه تطوير يف الكبار إىل

 لنموذج حماكاة ليس باعتبارها القيم اكتساب إىل تنظر املعرفية املدرسة يتضح أنَّ وبالتالي

 تنشأ القيم تؤكد أنَّ وإمنا البيئة، املنيريات مبقتضى األخالقي السلوك تكييف أو اجتماعي

 .العقلية وقدراته االجتماعية عالقاته يف التوازن حتقيق الفرد حماولة من

 (Skinnerسكنر )و Hull)هل )النظرية منيل:  هذه أصحاب يرى السلوكية: النظرية .3

 على يرتتب ملا وفًقا وسلوكهم وأحكامهم قيمهم يغريون األفراد أنَّ (Hoflandهوفالند )و

 اإلشباع عدم أو باألمل أو اإلحساس املكافأة نتيجة اإلشباع أو باملتعة إحساس من سلوكهم

 السلوك من يكون اإلجيابي التعزيزون أنَّ ير كما .(32، 2005العقاب )اجلبوري،  نتيجة

 إضعاف على فيعمل السليب التعزيز أما املشابهة، املواقف ويتكرر يف فيه املرغوب القيمي

 واخلوف القلق يتجنبوا كي قيمهم فيغري األفراد يف، فيه غري املرغوب القيمي السلوك

عملية اكتساب القيم تتم عن  ويرى أصحاب النظرية السلوكية أنَّ (.471، 2003)نشواتي، 

 سلبية. طريق التعزيز اإلجيابي والتعزيز السليب ويتعاملون مع القيم على أنها إما إجيابية أو

 مناذج اجتماعية مالحظة خالل من يتم وتعلمها القيم اكتسابإنَّ  :االجتماعي التعلم نظرية .4

 خالل التعزيز من يتحقق الذي يالعامل الذات خالل ومن التقليد أو احملاكاة خالل ومن
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دوالرد )و Woolther)ولرت )و Pandura)باندورا ) من كل هوأقرَّ أكده ما هذا الذاتي،

Dollard) و( ميلرMiller) التعلم عن طريق تتكون الفرد عند القيم أنَّ عندما أشاروا إىل 

أنَّ  يعين وهذايستمر،  التعزيز من النوع هذا أنَّ ويقولون النمذجة، طريق عن التعلم متضمنة

السلوك  من نوع أي تعلم يف املتضمنة نفسها هي القيم معلُّت  املتضمنة التدريبية اإلجراءات

 مالحظة خالل من تغري قيمي حدوث إمكانية يؤكدون فهم وبذلك. (19، 2011)السبيعي، 

 (.399، 1973)شلتز،  النمذجة خالل ومن اجتماعية مناذج

اليت قدمل تفسريات للقيم اليت تتناوهلا الدراسة احلالية، يتبني ومع تناول النظريات املختلفة 

لتعدد مكوناتها، اليت تشمل اإلنسان  ا؛ نظراةالقيم ال ميكن تفسريها يف ضوء نظرية حمدد أنَّ

وجماالته، وتفسري القيم يتضمن وجود نظرة عامة وشاملة لكافة النظريات اليت  هجبميع اجتاهات

 لتفسري القيم. ُقدِّمل

نظرية التعلم االجتماعي أقرب ما تكون إىل هذه النظرة الشمولية يف  أنَّ انكما يرى الباحني

تفسري القيم، حيث تركز النظرية على منظومة القيم اجملتمعية اليت حتيط بالفرد، وتعمل على 

ي ـسانوك اإلنـالسل ق أنَّـن منطلـه، مـة بالنسبة لـا شخصيدفعه حنو حماكاة هذه القيم لتصري قيما

هو سلوك متعلم، وهو األمر الذي يفسر بروز جمموعة من القيم لدى الفرد  الذي حتركه القيم

 .   ، وهي النظرية اليت تبناها الباحنيان يف هذه الدراسةيف مرحلة عمرية ما، وتغريها يف مرحلة تالية

 والنظريات املفسرة: دافعية اإلجنازمفهوم 

مهمتا يف سلوك األفراد، ومن  ااملؤثرات األساسية اليت تلعب دوراُتعترب الدوافع واحلوافز من 

 . كل سلوك وراءه دافع خالهلا ُيمكن إجياد الرغبة لديهم يف األداء، ويرجع ذلك إىل حقيقة أنَّ

 من حترك الفرد اليت واخلارجية الداخلية الظروف جمموعة إىل الدافعية مصطلح شريوي

 وهذا ،معني إىل هدف للوصول نزعة إىل يشري املفهوم بهذا فالدافع اختل، الذي التوازن إعادة أجل

وُيعد دافع احلاجة  (.51، 2014داخلية )البار،  رغبات أو داخلية حاجات إلرضاء يكون قد اهلدف

ر عن حاجة ذاتية داخلية تتصل بالقوى والرغبات لدى لميجناز من أهم الدوافع النفسية، الذي يعبِّ

 (.15، 2012يف رغبتهم يف التميز واإلبداع )شحادة،  األفراد واملتمنيلة

وتتبدى أهمية الدافعية من الوجهة الرتبوية من حيث كونها هدًفا تربويتا يف ذاتها، فاستنيارة 

قبلون على ممارسة نشاطات دافعية الطالب وتوجيهها وتوليد اهتمامات معينة لديهم، جتعلهم ُي
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تتبدى أهمية الدافعية من الوجهة التعليمية  املستقبلية، كما خارج نطاق العمل املدرسي ويف حياتهم

ال، ُيمكن استخدامها يف سبيل إجناز أهداف تعليمية معينة على حنو فعَّ من حيث كونها وسيلًة

دة لقدرة الطالب على التحصيل واإلجناز)نشواتي، وذلك من خالل اعتبارها أحد العوامل احملدِّ

2003 ،205- 208.) 

 للمستقبل التخطيط مع فيه، والنجاح جيد بعمل بالقيام الرغبة :بدافعية اإلجناز كما ُيقصد

كذلك ُتعرَّف  (.58، 2014حتقيقها )البار،  حنو والسعي األداء يف مرتفعة مستويات ووضع

الدافعية لميجناز بأنها: الرغبة يف األداء وبذل اجلهد والتغلب على العقبات أو الصعوبات اليت تواجه 

 (.22، 2009لتحقيق النجاح واالستقرار املادي )فقيهي،  الفرد

 ،الدافعية لميجناز استعداد ثابل نسبيتا يف الشخصية القول أنَّوعلى ضوء ما سبق ميكن 

حيدد مدى سعي الفرد ومنيابرته يف سبيل حتقيق أو بلوغ جناح يرتتب عليه نوع من اإلرضاء، 

ط ويوجه السلوك، ويعد من املكونات املهمة ينشِّ اذاتيت اهدًف يف ذاتها فالدافعية لميجناز ُتعد

 .للنجاح املدرسي

دافعية اإلجناز متغري له جمموعة من  أشار عدد من الباحنيني أنَّمكونات دافعية اإلجناز: 

اليت خيتلف حتديدها من باحث آلخر، ومن نظرية ألخرى، حيث يرى  ،املكونات

تتمنيل يف: احلافز نات على األقل لدافع اإلجناز هناك ثالثة مكو أنَّ(  Ausubelأوزبل)

، 2015يرى أبو جراد )بينما  (.18، 2012)شحاته، املعريف، وتوجيه الذات، ودافع االنتماء 

الشعور باملسؤولية، والسعي  الدافعية لميجناز تتضمن  سة مكونات أساسية وهي ( أن45َّ

  حنو التفوق، واملنيابرة، والشعور بأهمية الزمن والتخطيط للمستقبل.

بني نوعني أساسني من دافعية اإلجناز  ( Charles Smithمسيث شارلز)ُيميز  أنواع دافعية اإلجناز:

 ،2010)كما أشار إىل ذلك عنيمان وهما  ،على أساس مقارنة الفرد بنفسه أو باآلخرين

87:) 

 .دافعية اإلجناز الذاتية: وهي اليت تتضمن تطبيق املعايري الشخصية الداخلة يف املوقف .1

وهي اليت تتضمن تطبيق معايري التفوق اليت تعتمد على املقارنة  دافعية اإلجناز االجتماعية: .2

 االجتماعية يف املوقف.

هما من أن يعمل كل منها يف نفس املوقف ولكن قوتهما ختتلف وفًقا ألي ُيمكنكما 

  .السائد يف املوقف
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آراء الباحنيني حول مصادر هذه الدوافع املؤثرة على  تباينللقد  مصادر دافعية اإلجناز:

إجنازات الفرد فمنهم من يعزوها إىل أسباب داخلية، ومنهم من ُيعزوها إىل أسباب خارجية، ومن 

 مصادرها ُيمكن تصنيفها إىل: حيث ترى أنَّ (138، 2015)ما ذهبل إليه سعيدة العجال ذلك 

أو فاشلة إىل كانل ناجحة أ وفيه يولي الفرد إجنازاته وقدراته وأعماله سواءا املصادر الداخلية: .٨

 . ما لديه من قدرات وما يستطيع أن يبذله من جهد وما يقدر عليه من منيابرة

أو فاشلة إىل كانل ناجحة أ وفيه يعزو الفرد إجنازاته وقدراته وأعماله سواءااملصادر اخلارجية:  .٧

 عوامل خارجية بعيدة عن قدراته وإمكاناته الذاتية، منيل سلطة اآلخرين واحلظ والقدر.

إذ يأتي  ،خارجي(  الدوافع هلا مصدران )داخلي مع التقسيم الذي يرى أنَّان ويتفق الباحني

 ا مع أنواع الدوافع ذاتها.ًقهذا التقسيم باألساس متِف

تتعدد النظريات املتناولة لدافعية اإلجناز وذلك حبسب األطر العلمية  نظريات دافعية اإلجناز:

 نطلق منها كل باحث بهذا املوضوع، ومن هذه النظريات ما يلي:االيت 

ا بني اخلربات السابقة هناك ارتباًط ىل أنَّإأشار  حيث: (Mackliland ماكيالند)نظرية  .1

واألحداث اإلجيابية وما حيققه الفرد من نتائج، فإذا كانل مواقف اإلجناز األولية إجيابية 

بالنسبة للفرد فإنه مييل لألداء واالنهماك يف السلوكيات املنجزة، أما إذا حدث نوع من 

عنه دافع لتحاشي الفشل  ذلك سوف ينشأ الفشل، وتكونل بع  اخلربات السلبية فإنَّ

الدافع ما هو إال رابطة انفعالية  هذه النظرية تفرتض أنَّ أي أنَّ (.112-109، 2000)خليفة، 

قوية تقوم على مدى توقعنا الستجابتنا عند التعامل مع أهداف معينة، وذلك على أساس 

 (. 132، 2015لعجال، ا) خرباتنا السابقة

تهدف هذه النظرية إىل توقع سلوك األفراد وفًقا ملستوى : (Atkinsonأتكنسون )نظرية  .2

الناس مرتفعي احلاجة لميجناز يكون لديهم  : إنَّ(أتكنسون)احلاجة لميجناز لديهم، ويقول 

استعداد أو كفاح من أجل النجاح، وهم مدفوعون للحصول على األشياء اليت تأتي من 

النجاح، كما أنهم يتجنبون األعمال حتقيق أو إجناز بع  األهداف اليت توجد فيها فرص 

، وقد (14، 2001)خضر،  السهلة، ويقبلون على تطوير قدراتهم ليصبحوا أكنير إجنازاا

 .تبنَّى الباحنيان هذه النظرية يف الدراسة احلالية

املهتمني  األوائل ومن ،(العزو (لنظرية املؤسس هو Haider) هايدر)يعترب العزو:  نظرية .3
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سلوك  تفسري على تقوم السببية، حيث تفسرياتهم وراء الكامنة الفرد دوافع بدراسة

 وتأثري الفعل وحتليل اآلخر، الفرد إدراك من السلوك هذا يستعمله وما األفراد، بني العالقات

 اهلدف حتقيق يف الفشل أنَّ  Weiner) وينر (فيما يرى .(العزو (عملية يف البيئية املتغريات

 أداء يف واملنيابرة النظر إعادة إىل اأيضا يؤدي ميكن أن كما العمل ترك إىل يؤدي أن ميكن

 بصياغة وآخرون  Weiner)وينر) قام املنطلق هذا اهلدف، ومن إىل الوصول حتى العمل

)باكري،  والفشل والنجاح اخلربات على الدوافع تأثري إىل توضيح تهدف اليت (العزو (نظرية

2011 ،44).  

وذلك حبسب الرتكيز يف التعرف على مسببات ونشأة الدافعية يتبني تعدد نظريات الدافعية 

 ما يتبني أنَّ، كوشرح وبيان بع  العوامل املؤثرة على توجيه السلوك الدافعي جتاه أهداف حمددة

كانل من أكنير النظريات املعروضة يف توضيحها للخطوات اإلجرائية اليت حتدث  (العزو)نظرية 

 السلوك. الدوافع من خالهلا تأثريها يف 

 :سابقةالدراسات ال

 متكن الباحنيان من احلصول على عدد من الدراسات السابقة ميكن استعراضها فيما يلي:

هدفل إىل دراسة العالقة  (Hanel & Wolfradt, 2016) دراسة (هانيل وولفرادت) أجرى

تباع الدراسة للمنهج ابني القيم وبع  اجلوانب اإلكلينيكية لدى طالب املرحلة النيانوية، وب

بق عليهم ( طالباا باملرحلتني النيانوية واجلامعية، وُط355عينة عشوائية مكونة من ) ُاختريتالوصفي 

متعدد األوجه، وقد بينل نتائج الدراسة وجود عالقة عكسية  (منيسوتا)مقياس القيم، ومقياس 

إلجهاد، واألعراض اهلستريية، واالكتئاب، وا، بني القيم وأربعة جوانب إكلينيكية، وهي: القلق

 كما بينل النتائج أنه ميكن التنبؤ بدرجة العرض اإلكلينيكي من خالل مستوى القيم.  

هدفل إىل حتديد العالقة بني كل من القيم  (David, 2015) دراسة (ديفيد) بينما أجرى

برومانيا، حيث اتبعل الدراسة  (براسوفا)والغش األكادميي وتقدير الذات لدى طالب جامعة 

تقدير وبق عليهم مقياس القيم ُط ،( طالباا وطالبة53املنهج الوصفي، وتكونل عينة الدراسة من )

أبرز القيم لدى طالب  الذات، ومقياس سلوك الغش األكادميي، وقد دلل نتائج الدراسة على أنَّ

سلبية بني القيم  ارتباطيةوجود عالقة اجلامعة هي التفاؤل ثم اإلجيابية، كما دلل النتائج على 

 موجبة بني القيم وتقدير الذات. ارتباطيةوالغش األكادميي، بينما وجدت عالقة 
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أساليب التفكري وعالقتها بكل إىل الكشف عن  هدفلف (2015) عبداجلواد دراسة أما

قني واملتأخرين من الدافعية لميجناز وتوكيد الذات لدى عينة من طالب املرحلة النيانوية املتفو

( 300واتبعل الدراسة املنهج الوصفي، حيث تكونل عينة الدراسة من )، يف )املنيا( مبصر ادراسيت

طالب وطالبة من طالب الصف األول والنياني من النيانوية العامة، وقد ُطبقل عليهم األدوات التالية: 

الدافعية لميجناز، وقد أسفرت مقياس وقائمة أساليب التفكري، ومقياس املهارات التوكيدية، 

النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني أساليب التفكري وكل من الدافعية لميجناز 

 .وتوكيد الذات لدى عينة الدراسة

 والتكيف بالنفس النيقة بني العالقة عن لكشفإىل ا (2014) سراية دراسة يف حني هدفل

 التخصص – هما )اجلنس ملتغريين وفًقا النيالنية ثانوي السنة تالميذ لدى لميجناز الدافعيةو املدرسي

 بطريقة عينة الدراسة ُاختريت، وباتباع املنهج الوصفي، يف مدينة )ورقلة( باجلزائر )الدراسي

ُطبِّقل و طالباا، (854) من الدراسة عينة ، حيث تكونل(ورقلة) مدينة ثانويات من عشوائية

إىل وجود مستوى مرتفع ملتغريات الدراسة لدى  الدراسة توصلل، وبالدراسة اخلاصة األدوات

 والدافعية املدرسي والتكيف بالنفس النيقة بني إحصائيتا دال ة ارتباطية عالقة عينتها، ووجود

 .لميجناز

( دراسة هدفل إىل حتديد منط الشخصية اهلادف املهيمن وعالقته 2014أجرى مرنيز )و

داللة الفروق اإلحصائية يف دافعية اإلجناز اليت تعزى مكان بالدافعية لميجناز، والكشف عن 

( طالباا 355اإلقامة واجلنس، اتبعل الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وتكونل العينة من )

ستخدم مقياس منط ُاو( من اإلناث من املرحلة النيانوية، 195من الذكور و) (180منهم ) ،وطالبة

تبني كما  ،مستوى دافعية اإلجناز كانل كبرية ، وتبني أنَّالشخصية ومقياس دافعية اإلجناز

تبني وجود فروق ُتعزى للجنس لصاحل كما  ،وجود فروق تعزى ملكان اإلقامة لصاحل احلضر

 ة.بني دافعية اإلجناز ومنط الشخصي تبني وجود عالقة ارتباطية إضافًة إىل أنهااإلناث، 

( دراسة هدفل إىل الكشف عن العالقة بني مفهوم 2013) أجرى طعبلي، و يسكما 

الذات والدافعية لميجناز لدى طالب السنة النيالنية ثانوي من التعليم العام والتكنولوجي، دراسة 

، والكشف عن داللة الفروق يف مفهوم الذات ودافعية اإلجناز (ورقلة)ميدانية ببع  ثانويات مدينة 

تبعل الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث تكونل العينة اليت ُتعزى للتخصص واجلنس، وا
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( مدارس ثانوية، واستخدم مقياس 7بالطريقة العشوائية من )اختريوا  ،وطالبة ( طالٍب500من )

مفهوم الذات ومقياس دافعية اإلجناز من إعداد الباحنيني، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 

وجود  باإلضافة إىل ،مستوى دافعية اإلجناز عاٍل از، كما تبني أنَّبني مفهوم الذات ودافعية اإلجن

 فروق يف مفهوم الذات ودافعية اإلجناز لصاحل العلمي ولصاحل اإلناث.  

 ,Daniela, Marius, Andreea & Oana)  دراسة دانيال وماريوس واندريا واونا وأجرى

واألداء األكادميي، واتبعل الدراسة هدفل إىل الكشف عن طبيعة العالقة بني القيم  (2013

، وبتطبيق مقياس القيم باجلامعة ( طالباا120املنهج الوصفي، حيث ُأجريل الدراسة على )

القيم  الواجبات( دلل نتائج الدراسة على وجود عالقة بني  ومؤشرات األداء الدراسي )التحصيل

عامالت باملستوى التعليمي ألفراد العينة، واألداء األكادميي لدى عينة الدراسة، وقد ارتبطل قوة امل

 طالب الدراسات العليا لصاحل

دراسة نسق القيم لدى الطالب بهدف  (Salikhova, 2013) ساليكوفا دراسة وجاءت

األمريكيني مقارنة بالطالب الروس باملرحلة اجلامعة، حيث اتبعل الدراسة املنهج الوصفي 

بق عليهم مقياس النسق القيمي طالباا من اجلنسيتني، ُط (55املقارن، وتكونل عينة الدراسة من )

جاءت نتائج  اًلل نتائج الدراسة على وجود فروق يف نسق القيم بني اجلنسيتني، وإمجاالذاتي، ودل 

 .الدراسة لتكشف عن وجود نسق واضح للقيم لدى الطلبة األمريكيني

ف طبيعة العالقة عرُِّت حماولٍةهدفل إىل  دراسة (2010) السنباطي وعلي والعقباوي وأجرى

لدى طالب  بني دافع اإلجناز وقلق االختبار، وعلى طبيعة العالقة بني دافع اإلجناز والنيقة بالنفس

واتبعل الدراسة املنهج الوصفي، حيث اشتملل على عينة عشوائية  ،املرحلة النيانوية بالزقازيق

( طالب وطالبة من مدارس النيانوية العامة، وقد أسفرت النتائج عن وجود درجه 500) مكونة من

بني الدافع لميجناز  ارتباطيةلدى عينة الدراسة يف متغرياتها النيالثة وعدم وجود عالقة  ةمتوسط

نيقة بني الدافع لميجناز وال ارتباطيةووجود عالقة  وقلق االختبار لدى طالب املرحلة النيانوية العامة،

 .بالنفس لدى طالب املرحلة النيانوية العامة

( إىل التعرف على العالقة بني مكونات اهلوية 2008) نيدراسة العتييب وآخر يف حني هدفل

ونسق القيم لدى الشباب السعودي ومتغريات العوملة يف العصر احلاضر، والتعرف على االختالف 

نس والوسط اجلامعي، ووضع تصور مقرتح لدعم بني قيم الشباب ومكونات اهلوية وفًقا للعمر واجل
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املكونات اإلجيابية للهوية والقيم لدى الشباب واحملافظة عليها. واستخدم الباحث املنهج الوصفي، 

 واستهدفل جمتمع الشباب اجلامعيني مبدينة الرياض مبختلف اجلامعات والتخصصات، وُاختريت

االلتحاق جبامعة معينة يؤدي إىل  أنَّهي  ئج الدراسةعينة طبقية متنيل هذه الفئات. وكانل أبرز نتا

االختالف يف االجتاهات العوملية واهلوية والقيم، يظهر ذلك يف الفروق بني جامعة أهلية وحكومية، 

 وحكومية ذات توجه علمي منها من ذات توجه شرعي.

التوصل رصد القيم احلالية لدى الشباب اجلامعي وفهدفل إىل  (2004حافظ ) أما دراسة

إىل أهم املتغريات القيمية املستقبلية املتوقع حدوثها يف تلك القيم، باإلضافة إىل رصد العوامل 

واستخدمل الباحنية يف ، احمللية والعاملية املؤثرة يف تلك القيم وأهم مظاهر االضطراب القيمي لديهم

وكانل أبرز نتائج ، (لفايد)التحليلي، باإلضافة إىل استخدام أسلوب  الوصفينهج املهذه الدراسة 

، وعدم ارتفاع نسبة االتفاق على قيم العمل السائدة لدى الشباب اجلامعيتشري إىل هذه الدراسة 

يف  اًلجود قيم إجيابية وأخرى سلبية مستقب، وويف قيم العمل لديهم اًلجود قيم متوقعة مستقبو

 .القيم األسرية وقيم احلوار

 على النحو التالي:السابقة دراسات الميكن التعقيب على  تعقيب على الدراسات السابقة:

  :إىل حتديد أبرز القيم وبناء أدوات  هدفل الدراسات اليت تناولل القيممن حيث اهلدف

لقياسها أو حتديد العالقة بني القيم واألداء كما يف دراسة كل من: دانيال وآخرين 

(Daniela, Marius, Andreea & Oana, 2013) ،املتغريات السلبية كاألعراض و أ

(، أو الغش Hanel & Wolfradt, 2016اإلكلينيكية كما يف دراسة هانيل وولفرادت )

أما الدراسات اليت تناولل دافعية اإلجناز  (.David, 2015األكادميي كما يف دراسة ديفيد )

عرفية ذات إىل الكشف عن عالقة دافعية اإلجناز بغريه من املتغريات النفسية واملفهدفل 

والنيقة بالنفس )سراية،  ،(2015الصلة، ومن املتغريات النفسية: تقدير الذات )عبداجلواد، 

(، ومن املتغريات املعرفية: أساليب 2010وقلق االختبار )السنباطي وعلي والعقباوي،  ،(2014

 .(2015التفكري )عبداجلواد، 

 لتحقيق أهدافها من حيث املنهج: اتبعل الدراسات السابقة املنهج الوصفي. 

  :فبعضها تناول املتعلقة بالقيم العينات اليت تناولتها الدراسات السابقةتباينل من حيث العينة ،

. أما (Salikhova, 2013)عينات يف املرحلة اجلامعية كما يف دراسة كل من: ساليكوفا 
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جمتمعات  من ةطلبة املرحلة النيانوي هااستهدفل مجيعالدراسات املتعلقة بدافعية اإلجناز ف

 خمتلفة. عربية

 :اهلدف الذي  تتميز الدراسة احلالية عن جممل الدراسات السابقة يف جانبني رئيسني وهما

ممنيلة  ،دافعية اإلجنازوفالدراسة تستهدف حتديد عالقة القيم  ،تسعى الدراسة إىل حتقيقه

بالنفس(، وهو ما مل النيقة   حتمل املسؤولية  اجلمالية ةالقيم  التعاون  )التسامح: يف

فالدراسة احلالية تستهدف عينة  ،جمتمع الدراسةوأيضاا  تتناوله أي من الدراسات السابقة.

 السابقة.دراسات المن جمتمع سعودي يف منطقة الباحة، وهو ما مل تستهدفه أي من 

الشخصية  أنَّ القيم من املكوناتيتضح من العرض السابق للدراسات السابقة  فروض الدراسة:

دافعية ة بصفة خاصة للطالب، واليت تنعكس بشكل مباشر على يوالنفسية والتعليم

 . ومن هذا املنطلق ميكن صياغة فروض الدراسة احلالية كما يلي:اإلجناز لديهم

حتمل   القيمة اجلمالية  التعاون  درجة انتشار القيم موضع الدراسة )التسامح إنَّ .1

 متوسطة. س( لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحةالنيقة بالنف  املسؤولية

 متوسط. مستوى دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة إنَّ .2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القيم ودافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة  .3

 .الباحة

 اءات التالية:اتبعل الدراسة اإلجر الدراسة: إجراءات

، وهو ذلك النوع من أساليب اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي االرتباطي منهج الدراسة:

البحث الذي ميكن بواسطته معرفة ما إذا كان هناك مثة عالقة بني متغريين أو أكنير، 

 (.251، 2003ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة )العساف، 

جمتمع الدراسة من مجيع طالب املرحلة النيانوية بقطاع الوسط ن تكوَّ جمتمع وعينة الدراسة:

بالطريقة عينة ال( طالباا، بينما اختريت 2240والبالغ عددهم ) ،التعليمي يف مدينة الباحة

( يبني 1. واجلدول )( طالباا من طالب املرحلة النيانوية328مكونة من )البسيطة عشوائية ال

 وصًفا لعينة الدراسة.
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 صف أفراد عينة الدراسة و

 النسبة التكرار القطاع أفراد العينة

 %100 328 قطاع الوسط بتعليم الباحة طالب املرحلة النيانوية

( أنَّ العينة تكونل من طالب املرحلة النيانوية بقسميها العلمي واألدبي 1يوضح اجلدول )

 من اجملتمع الكلي للدراسة.%(  14.5( طالباا، وهو ما مينيل )328مبختلف الصفوف، وعددهم )

 :حتددت أدوات الدراسة احلالية يف أداتني رئيستني أدوات الدراسة:

لغرض قياس القيم لدى طالب املرحلة النيانوية، ومع خصوصية القيم من جمتمع : مقياس القيم( 1)

ببناء مقياس القيم لدى طالب املرحلة  الباحنيانجملتمع وتغريها من فرتة زمنية ألخرى، قام 

بغرض حتديد أبرز ؛ دراسة أولية لتحديد القيمحيث أجرى الباحنيان النيانوية مبنطقة الباحة، 

استبانة مفتوحة حيث ُوزِّع ل القيم السائدة لدى طالب املرحلة النيانوية مبنطقة الباحة، 

ا شخصية يعتربها الطالب قيما ( قيمة20قرر الطالب وجود )و( طالباا، 50استطالعية على )

 ( قيم األكنير تكراراا.5على أبرز )االختيار على تكرارات هذه القيمة، وقع  متنيلهم، وبناءا

: )قيمة التسامح، قيمة وفًقا للدراسة األولية وهي كالتالي أبعاد مقياس القيم وحددت

   بالنفس(.التعاون، القيمة اجلمالية، قيمة حتمل املسؤولية، قيمة النيقة 

ُتُحقق من الصدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على جمموعة من  صدق األداة وثباتها:

احملكمني من املختصني وخرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، 

 وبذلك يتحقق الصدق الظاهري للمقياس احلالي.، (15وعددهم )

معامــل ارتبــا  بريســون )االتســاق الــداخلي(، وذلــك  اســتخدم فصــدق االتســاق الــداخلي أمــا ل

بإجياد معامل االرتبا  بني بنود االستبانة بالدرجة الكلية للبعـد املنتميـة إليـه، وبـني بنـود االسـتبانة       

بالدرجة الكلية لالستبانة، وبني أبعاد االسـتبانة للدرجـة الكليـة لالسـتبانة، وكانـل النتـائج الـيت        

 كما هو يف اجلداول التالية: .(0.01) ة إحصائيتا( عند مستوىُحِصل  عليها كلها )دال 
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 معامالت االرتبا  بني بنود مقياس القيم الشخصية والدرجة الكلية له

رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

1 0.57 0.01 27 0.50 0.01 

2 0.35 0.01 29 0.22 0.10 

3 0.29 0.05 30 0.40 0.01 

4 0.43 0.01 31 0.51 0.01 

5 0.28 0.05 32 0.39 0.01 

5 0.37 0.01 33 0.49 0.01 

8 0.32 0.05 34 0.55 0.01 

7 0.57 0.01 35 0.37 0.01 

9 0.40 0.01 35 0.45 0.01 

10 0.45 0.01 38 0.49 0.01 

11 0.48 0.01 37 0.45 0.08 

12 0.53 0.01 39 0.52 0.01 

13 0.53 0.01 40 0.54 0.01 

14 0.39 0.01 41 0.58 0.01 

15 0.57 0.01 42 0.53 0.01 

15 0.35 0.01 43 0.38 0.01 

18 0.38 0.01 44 0.35 0.01 

17 0.19 0.14 45 0.55 0.01 

19 0.39 0.01 45 0.40 0.01 

20 0.39 0.01 48 0.51 0.01 

21 0.05- 0.80 47 0.45 0.01 
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رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

22 0.53 0.01 49 0.42 0.01 

23 0.30 0.05 50 0.20 0.13 

24 0.47 0.01 51 0.31 0.05 

25 0.35 0.01 52 0.53 0.01 

25 0.45 0.01 53 0.50 0.01 

28 0.21 0.10  

 0.35=   0.01عند مستوى                      0.28=   0.05(               عند مستوى 50قيمة )ر( عند )ن= 

( داللة معامالت االرتبا  بني بنود مقياس القيم الشخصية والدرجة 2يظهر من اجلدول )

حيث مل تصل قيم معامالت ارتباطها  ؛(50 29 28 21 17الكلية له، باستنيناء البنود )

ليصبح جممل بنود املقياس هو ُحِذفل فبالدرجة الكلية للمقياس إىل مستوى الداللة اإلحصائية، 

( بنداا، وُأعيد ترتيب بنود املقياس وفًقا هلذا اإلجراء، وعليه تتحقق هذه املرحلة من حساب 47)

 صدق االتساق الداخلي.         

، والدرجة الكلية للبعد الذي بني كل بند من بنود املقياس االرتباطيةالعالقة  لُحِسبثم 

( أبعاد، فكانل النتائج كما هي 5لى مجيع أبعاد املقياس البالغ عددها )تنتمي إليه، وذلك ع

 (: 3مبينة باجلدول )

 القيم الشخصية والدرجة الكلية لكل بعد من أبعادهمعامالت االرتبا  بني بنود مقياس 

 قيمة النظافة قيمة التعاون قيمة التسامح
قيمة حتمل 

 املسؤولية
 قيمة الشجاعة

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

1 0.81 12 0.53 21 0.49 29 0.58 40 0.52 
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 قيمة النظافة قيمة التعاون قيمة التسامح
قيمة حتمل 

 املسؤولية
 قيمة الشجاعة

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 البند

قيمة 

معامل 

 االرتبا 

2 0.48 13 0.85 22 0.45 30 0.54 41 0.55 

3 0.35 14 0.57 23 0.31 31 0.43 42 0.52 

4 0.50 15 0.80 24 0.51 32 0.38 43 0.47 

5 0.27 15 0.51 25 0.55 33 0.53 44 0.54 

5 0.43 18 0.50 25 0.55 34 0.51 45 0.53 

8 0.45 17 0.57 28 0.80 35 0.80 45 0.51 

7 0.58 19 0.55 27 0.54 35 0.54 48 0.51 

9 0.44 20 0.55  38 0.80 47 0.54 

10 0.52  37 0.51  

11 0.59 39 0.47 

 0.35=   0.01عند مستوى                      0.28=   0.05(               عند مستوى 50قيمة )ر( عند )ن= 

االرتبا  املتبادلة بني كل بند من  ( داللة معامالت3يظهر من النتائج املوضحة باجلدول )

والدرجة الكلية اخلاصة بالبعد الذي تنتمي إليه، األبعاد اخلمسة، من البنود اخلاصة بكل بعد 

 وعليه تتحقق هذه املرحلة من حساب صدق االتساق الداخلي.

املتبادلة بني كل من أبعاد املقياس اخلمسة وبعضها البع ،  االرتباطيةالعالقات  لُحِسب ثم

 (:4وبينها وبني الدرجة الكلية للمقياس، فكانل النتائج كما هي مبينة باجلدول )
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 معامالت االرتبا  بني أبعاد مقياس القيم الشخصية والدرجة الكلية له

 البعد
قيمة 

 التسامح

قيمة 

 التعاون

قيمة 

 النظافة

قيمة 

حتمل 

 املسؤولية

قيمة 

 الشجاعة

الدرجة 

الكلية 

 للمقياس

      - قيمة التسامح

     - 0.49 قيمة التعاون

    - 0.58 0.55 قيمة النظافة

قيمة حتمل 

 املسؤولية

0.57 0.85 0.53 -   

  - 0.71 0.59 0.55 0.80 قيمة الشجاعة

الدرجة الكلية 

 للمقياس

0.74 0.71 0.70 0.92 0.79 - 

 0.35=   0.01عند مستوى           0.28=   0.05(           عند مستوى 50قيمة )ر( عند )ن= 

مجيع معامالت االرتبا  املتبادلة بني أبعاد مقياس القيم الشخصية  ( أن4َّيتبني من اجلدول )

جهة أخرى كانل مجيعها  وبني بعضها البع  من جهة، ثم بينها وبني الدرجة الكلية للمقياس من

(، وعليه تتحقق هذه املرحلة من حساب صدق االتساق 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الداخلي.

(، 50على عينة عددها ) (ألفا كرونباخ)ُحِسب عن طريق استخدام معامل  فقدأما ثبات األداة 

وذلك يف الدرجة الكلية . مما يدل على ثبات االستبانة ،( وهو معامل مرتفع0.91وكان معامل النيبات )

 للمقياس وأبعاده، فجاءت النتائج كما هي مبينة باجلدول التالي:

  (ألفا)معامالت ثبات مقياس القيم الشخصية باستخراج معاملي 

 معامل ألفا البعد م

 0.55 قيمة التسامح 1

 0.85 قيمة التعاون 2

 0.52 قيمة النظافة 3
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 معامل ألفا البعد م

 0.84 قيمة حتمل املسؤولية 4

 0.57 قيمة الشجاعة 5

 0.91 الدرجة الكلية

ببناء مقياس الدافعية لميجناز لدى املراهقني، ( 2013قام الشبلي ): مقياس دافعية اإلجناز( 2)

عد ُب ( أبعاد كالتالي:5ن هذا املقياس من )وتقنينه يف البيئة الُعمانية، وقد تكوَّ

عد عد التحدي، ُبعد حب االستطالع، ُبعد الرغبة يف النجاح والتفوق، ُبُب، االستقاللية

  الشعور باملسؤولية.

صدق الظاهري لألداة من خالل عرضها على جمموعة من ُتُحقق من ال صدق األداة وثباتها:

احملكمني من املختصني وخرباء الرتبية من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية، 

 (. 15وعددهم )

)االتســاق الــداخلي(، وذلــك   بريســونســتخدم معامــل ارتبــا   صــدق االتســاق الــداخلي اُ أمــا ل

بإجياد معامل االرتبا  بني بنود االستبانة بالدرجة الكلية للبعـد املنتميـة إليـه، وبـني بنـود االسـتبانة       

بالدرجة الكلية لالستبانة، وبني أبعاد االسـتبانة للدرجـة الكليـة لالسـتبانة، وكانـل النتـائج الـيت        

 . كما يف اجلداول التالية:(0.01) توىُحِصل  عليها كلها )دال ة إحصائيتا( عند مس

 والدرجة الكلية له الدافعية لميجنازمعامالت االرتبا  بني بنود مقياس 

رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

1 0.38 0.01 28 0.50 0.01 

2 0.45 0.01 27 0.50 0.10 

3 0.41 0.01 29 0.38 0.01 

4 0.52 0.01 30 0.47 0.01 

5 0.55 0.01 31 0.45 0.01 
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رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

رقم 

 البند

قيمة معامل 

 االرتبا 

مستوى 

 الداللة

5 0.54 0.01 32 0.58 0.01 

8 0.52 0.01 33 0.45 0.01 

7 0.48 0.01 34 0.37 0.01 

9 0.49 0.01 35 0.52 0.01 

10 0.45 0.01 35 0.59 0.01 

11 0.50 0.01 38 0.55 0.05 

12 0.55 0.01 37 0.41 0.01 

13 0.50 0.01 39 0.45 0.01 

14 0.54 0.01 40 0.55 0.01 

15 0.44 0.01 41 0.32 0.05 

15 0.33 0.05 42 0.43 0.01 

18 0.01- 0.95 43 0.39 0.01 

17 0.32 0.05 44 0.40 0.01 

19 0.37 0.01 45 0.39 0.01 

20 0.58 0.01 45 0.32 0.05 

21 0.54 0.01 48 0.44 0.01 

22 0.22 0.12 47 0.37 0.01 

23 0.31 0.05 49 0.37 0.01 

24 0.42 0.01 50 0.59 0.01 

25 0.47 0.01 51 0.47 0.01 

25 0.59 0.01  

 0.35=   0.01عند مستوى                   0.28=   0.05(               عند مستوى 50قيمة )ر( عند )ن= 
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والدرجة  الدافعية لميجنازداللة معامالت االرتبا  بني بنود مقياس  (5)يظهر من اجلدول 

ا بالدرجة الكلية مارتباطه قيمة معاملحيث مل تصل  (،22 18البندين )الكلية له، باستنيناء 

، وُأعيد ( بنداا49ليصبح جممل بنود املقياس هو ) اإلحصائية فُحذفتا؛ للمقياس إىل مستوى الداللة

اس وفًقا هلذا اإلجراء، وعليه تتحقق هذه املرحلة من حساب صدق االتساق ترتيب بنود املقي

 الداخلي.

بني كل بند من بنود املقياس، والدرجة الكلية للبعد الذي  االرتباطيةالعالقة  لُحِسبثم 

كما هي النتائج  فكانل ( أبعاد،5مجيع أبعاد املقياس البالغ عددها )تنتمي إليه، وذلك على 

  (:8باجلدول )مبينة 

 دافعية اإلجناز والدرجة الكلية لكل بعد من أبعادهمعامالت االرتبا  بني بنود مقياس 

 االستقاللية
الرغبة يف النجاح 

 والتفوق
 التحدي حب االستطالع

الشعور باملسؤولية 

 التحصيلية

رقم البند
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
رقم البند 
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
 

رقم 
البند

قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
رقم البند 
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
رقم البند 
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
 

3 0.39 1 0.49 5 0.80 2 0.53 4 0.49 

7 0.52 5 0.57 9 0.55 12 0.50 8 0.55 

11 0.49 10 0.55 15 0.38 18 0.54 14 0.57 

13 0.57 15 0.37 23 0.49 25 0.47 19 0.50 

20 0.59 17 0.49 27 0.49 33 0.53 21 0.55 

22 0.43 24 0.81 32 0.51 35 0.59 30 0.59 

28 0.38 25 0.59 38 0.52 40 0.52 43 0.57 

34 0.87 29 0.53 39 0.52 42 0.47 45 0.49 

37 0.55 31 0.49 45 0.51 49 0.54  

41 0.37 35 0.42   
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 االستقاللية
الرغبة يف النجاح 

 والتفوق
 التحدي حب االستطالع

الشعور باملسؤولية 

 التحصيلية
رقم البند

قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
رقم البند 
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
 

رقم 
البند

قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
رقم البند 
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
رقم البند 
قيمة معامل  

 
الرتبا

ا
 

47 0.84 44 0.44 

 48 0.52 

 0.35=   0.01عند مستوى                      0.28=   0.05(               عند مستوى 50قيمة )ر( عند )ن= 

( داللة معامالت االرتبا  املتبادلة بني كل بند من 8يظهر من النتائج املوضحة باجلدول )

الكلية اخلاصة البنود اخلاصة بكل بعد األبعاد اخلمسة ملقياس الدافعية لميجناز، والدرجة 

 بالبعد الذي تنتمي إليه، وعليه تتحقق هذه املرحلة من حساب صدق االتساق الداخلي.

العالقات االرتباطية املتبادلة بني كل من أبعاد املقياس اخلمسة وبعضها البع ،  لُحِسبثم  

 (:7وبينها وبني الدرجة الكلية للمقياس، فكانل النتائج كما هي مبينة باجلدول )

 معامالت االرتبا  بني أبعاد مقياس الدافعية لميجناز والدرجة الكلية له

 البعد

اللية
ستق

ال
ا

جاح  
يف الن

غبة 
الر

ق
والتفو

الع 
ط

ست
ال

ب ا
ح

 

ي
حد

الت
 

شعور 
ال

سؤولية 
بامل

صيلية
ح

الت
كلية  

جة ال
الدر

س
للمقيا

 

      - االستقاللية

     - 0.82 الرغبة يف النجاح والتفوق

    - 0.49 0.59 االستطالعحب 

   - 0.52 0.54 0.80 التحدي

الشعور باملسؤولية 

 التحصيلية

0.53 0.87 0.51 0.57 -  

 - 0.72 0.74 0.87 0.78 0.90 الدرجة الكلية

 0.35=   0.01عند مستوى                      0.28=   0.05(               عند مستوى 50قيمة )ر( عند )ن= 
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لميجنـاز   ( أنَّ مجيع معامالت االرتبا  املتبادلة بني أبعاد مقياس الدافعية7اجلدول ) يتبني من

وبــني بعضــها الــبع  مــن جهــة، ثــم بينهــا وبــني الدرجــة الكليــة للمقيــاس مــن جهــة أخــرى، كانــل     

 صــدق حســاب مــن املرحلــة هــذه تتحقــق (، وعليــه0.01مجيعهــا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )  

 الداخلي. االتساق

علـى عينـة عــددها    (ألفـا كرونبــاخ )ُحِســب عـن طريـق اســتخدام معامـل     فقـد أمـا ثبـات األداة   

، كمــا هــو ( وهــو معامــل مرتفــع ممــا يــدل علــى ثبــات االســتبانة 0.92(، وكــان معامــل النيبــات )50)

 موضح يف اجلدول التالي:

  (ألفا) لميجناز باستخراج معاملي الدافعيةمعامالت ثبات مقياس 

 معامل ألفا البعد م

 0.84 االستقاللية 1

 0.88 الرغبة يف النجاح والتفوق 2

 0.81 حب االستطالع 3

 0.82 التحدي 4

 0.81 الشعور باملسؤولية التحصيلية 5

 0.92 الدرجة الكلية

احلكم على متوسطات استجابات عينة الدراسة على أداتيها وفق احلدود الدنيا  وميكن

 والعليا باجلدول التالي:

 النيالثي (ليكرت)احلدود الدنيا والعليا ملقياسي الدافعية لميجناز والقيم وفق معيار 

احلكم على  طول اخللية )املتوسط احلسابي( درجة املوافقة

 احلدود العليا احلدود الدنيا القيم لميجناز الدافعية املتوسط

 منخف  1.55 1.00 منخفضة نادرًا

 متوسط 2.33  1.58 متوسطة أحياناا
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احلكم على  طول اخللية )املتوسط احلسابي( درجة املوافقة

 احلدود العليا احلدود الدنيا القيم لميجناز الدافعية املتوسط

 مرتفع 3.00  2.34 عالية دائماا

 حدود الدراسة:

 دافعية اإلجناز.و القيم احلدود املوضوعية: تناولل الدراسة احلالية متغريي 

 تناول متغرياتها لدى عينة من طالب املرحلة النيانوية. : استهدفل الدراسةاحلدود البشرية 

 .احلدود املكانية: ُطبِّقل الدراسة يف املدارس النيانوية مبدينة الباحة 

  ـه1438احلدود الزمانية: ُنفِّذت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي. 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

يانات األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة الدراسة باليف معاجلة  اناستخدم الباحني

، واملتوسط احلسابي، (ألفا كرونباخ)، ومعامل (بريسون)وهي: معامل ارتبا   وأهدافها،

 .واالحنراف املعياري، واختبار )ت(

 :نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

حتمل   القيم اجلمالية  التعاون  درجة انتشار القيم موضع الدراسة )التسامح الفرض األول: إنَّ

 متوسطة. النيقة بالنفس( لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة  املسؤولية

من خالل حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد ه الفرض هذصحة  منُتُحِقق 

مبينة مقياس القيم اخلمسة، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس، فجاءت النتائج كما هي 

 باجلدول التالي:

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لألبعاد والدرجة الكلية ملقياس القيم

 البعد الرتتيب رقم البعد
املتوسط 

 احلسابي )م(

االحنراف 

 املعياري )ع(
 الدرجة

 مرتفعة 0.37 2.53 قيمة التعاون 1 2

 قيمة حتمل املسؤولية 2 4
 مرتفعة 0.34 2.46
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 البعد الرتتيب رقم البعد
املتوسط 

 احلسابي )م(

االحنراف 

 املعياري )ع(
 الدرجة

 متوسطة 0.38 2.30 القيم اجلمالية 3 3

 متوسطة 0.31 2.30 قيمة النيقة بالنفس 4 5

 متوسطة 0.31 2.20 قيمة التسامح 5 1

 مرتفعة 0.34 2.36 الدرجة الكلية ملقياس القيم

الدرجة الكلية لتوفر القيم لدى طالب املرحلة النيانوية كانل  ( أن11َّيتبني من اجلدول )

(، أما أبرز القيم انتشاراا فقد 0.34واحنراف معياري ) ،2.36)مرتفعة مبتوسط حسابي عند )

 كانل على الرتتيب:

 :واحنراف معياري  ،2.53)متوسط حسابي عند )بدرجة )مرتفعة(، والتعاون  القيمة األوىل

(0.38).  

  واحنراف  ،2.46)) متوسط حسابي عندبدرجة )مرتفعة(، وحتمل املسؤولية  النيانية:القيمة

 .(0.34معياري )

 :واحنراف  ،2.30)متوسط حسابي عند )بدرجة )متوسطة(، واجلمالية  ةالقيم القيمة النيالنية

 .(0.37معياري )

  واحنراف  ،2.30)متوسط حسابي عند )بدرجة )متوسطة(، و : النيقة بالنفسالنيالنيةالقيمة

 .(0.31معياري )

  واحنراف  ،2.20)متوسط حسابي عند )بدرجة )متوسطة(، والقيمة اخلامسة: التسامح

 .(0.31معياري )

 درجة انتشار القيم موضع الدراسة )التسامحوبهذه النتيجة ُرِف   الفرض الذي يشري إىل أنَّ 

( لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة النيقة بالنفس  حتمل املسؤولية  القيم اجلمالية  التعاون

 ، واستبداله بالنتيجة اليت تشري إىل أن الدرجة كانل مرتفعة.الباحة متوسطة

من القيم مع دراسة ديفيد  (مرتفع)وتتفق النتيجة احلالية يف داللتها على وجود مستوى 

(David, 2015 واليت بينل وجود نسق قيمي مرتفع لدى طالب اجلامعة ) برومانيا، وتعلوه القيم

 كذلك تتفقو املعربة عن التفاؤل واإلجيابية، فوجه االتفاق يتمنيل يف ارتفاع مستوى النسق القيمي.
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( اليت تشري إىل وجود نسق قيمي متزن من Salikhova, 2013مع نتائج دراسة ساليكوفا )جزئيتا 

 القيم لدى الطالب اجلامعيني بأمريكا. 

( واليت تشري Hanel & Wolfradt, 2016ة دراسة هانيل وولفرادت )بينما ختتلف عن نتيج

إىل وجود خلل يف النسق القيمي لدى طالب املرحلة النيانوية واجلامعة يف ظل توفر األعراض 

 كلينيكية لديهم. اإل

النتيجة احلالية إىل عامل رئيس وهو العامل اجملتمعي، فمجتمع الباحة الذي  انويعزو الباحني

باعتباره جمتمع قبلي يقدر للقيم  ؛طالب الدراسة احلالية تسوده منظومة قيم حمافظةينتمي له 

كما حترص املدارس مبنطقة الباحة على توفري املواقف والظروف اليت تدفع  قيمتها ودورها.

 دوركهايموهو ما تشري إليه النظرية املعرفية حيث أكد  الطالب حنو التحلي بقيم إجيابية،

(Durkheim)  تشكيل يف الرئيس بالدور وأنه يقوم لألخالق الوحيد املصدر هو اجملتمعأنَّ  ىعل 

 ويعدها ،األخالق وظيفة االجتماعية، كما أكد على املعايري مسايرة أجل من األفراد سلوك

. وكذلك ما أشارت إليه (45، 1973)فتحي،  التعاون على قائمة اجتماعية حياة خللق الوسيلة

 ،اكتساب القيم وتعلمها يتم من خالل مالحظة مناذج اجتماعية االجتماعي من أنَّنظرية التعلم 

ومن خالل العامل الذاتي الذي يتحقق من خالل التعزيز الذاتي،  ،ومن خالل احملاكاة أو التقليد

 وميلر، Dollard ودوالرد، Woolther وولرت Pandura باندورا)هذا ما أكده وأقره كل من 

(Miller َّالقيم عند الفرد تتكون عن طريق التعلم متضمنة التعلم عن طريق  عندما أشاروا إىل أن

اإلجراءات التدريبية املتضمنة  ستمر، وهذا يعين أنَّمهذا النوع من التعزيز  النمذجة، ويقولون أنَّ

لب املتميز (. فالطا19، 2011تعلم القيم هي نفسها املتضمنة يف تعلم أي نوع من السلوك )السبيعي، 

ا، وهو األمر الذي هو مقدر من املعلمني وإدارة املدرسة، خبالف الطالب غري امللتزم أخالقيت اأخالقيت

النتيجة احلالية  ولذا فإنَّ ا حنو التزام طالب املرحلة النيانوية بالقيم بدرجة عالية.ا قويتمينيل دافعا

 تعكس أمرين:

اليت مر بها الطالب باملرحلة النيانوية، حيث جاء مستوى  جناح عملية التنشئة االجتماعية األول: 

 ا بداللة ارتفاع مستوى القيم.القيم لديهم مرتفعا

 طالب املرحلة النيانوية بالباحة لديهم نسق قيمي شخصي واضح. النياني: أنَّ

ومع توفر هذه املعطيات اجملتمعية جاءت النتيجة احلالية لتكشف عن املستوى املرتفع من 

 اليت يرى الطالب أنها تعرب عن شخصياتهم، ويتحلون بها يف سلوكهم العام.القيم 
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أعلى القيم اليت يرى الطالب أنها متنيل قيمة  بني نتائج اإلجابة عن هذا السؤال أنَّكما ُت

واليت حازت على الرتتيب األول من بني القيم اخلمسة  ،شخصية بالنسبة هلم هي قيمة )التعاون(

طالب  بأنَّ ان، وهو ما يفسره الباحني(0.38واحنراف معياري ) 2.53)مبتوسط حسابي عند ) املقاسة

املرحلة النيانوية يف مرحلة عمرية مييلون فيها إىل توسيع دائرة التفاعل االجتماعي لديهم، ولذا فهم 

يف  مييلون إىل املشاركة يف األنشطة االجتماعية؛ واليت تتطلب بدورها وجود قدر من التعاون

نعكس يسلوك التعاون، وهو األمر الذي  اإجنازها، ولذا تتهيأ لديهم فرص متعددة ألن ميارسو

 على إدراكهم اإلجيابي هلذه القيمة، فحازت على الرتتيب األول من بني القيم املقاسة.

مبتوسط حسابي عند واليت حازت على الرتبة األخرية  ،)التسامح( أما فيما يتعلق بقيمة

 إىل أمرين: انهذا ما يعزوه الباحني ، وبدرجة توفر )متوسطة(، فإنَّ(0.31حنراف معياري )وا 2.20))

األول: مينيل طاقة إجيابية ملمارسة هذه القيمة، ويتمنيل يف التأثري الديين والبيئي الذي يدعم سلوك 

 التسامح.

اليت يكون فيها  ،راهقةالنياني: طبيعة املرحلة العمرية اليت مير بها طالب املرحلة النيانوية، وهي امل

كبري يف تشكيل السلوك وتوجيهه، وهو ما مينيل طاقة سلبية قد  عملللجانب االنفعالي 

ع انفعال الطالب وتأثره الوجداني السليب متنع الطالب املراهق من ممارسة هذه القيمة، فم 

 ن اآلخرين حنوه. م باألحداث اليت مير بها قد ميتنع عن التسامح أو التجاوز عما يعتربه أخطاءا

عينة ويف ظل هذين االجتاهني املتعارضني جاء مستوى قيمة )التسامح( لدى الطالب 

 متوسًطا، ويف الرتتيب األخري للقيم املقاسة.  الدراسة احلالية

 .متوسط مستوى دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة إنَّالنياني:  الفرض

من خالل حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد  من صحة هذا الفرض ُتُحقق

مقياس الدافعية لميجناز اخلمسة، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس، فجاءت النتائج كما هي 

 مبينة باجلدول التالي:
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 الدافعية لميجنازاملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لألبعاد والدرجة الكلية ملقياس 

رقم 

 البعد
 البعد الرتتيب

املتوسط 

 احلسابي 

االحنراف 

 املعياري 
 املستوى

 مرتفع 0.35 2.39 .الشعور باملسؤولية التحصيلية 1 5

 متوسط 0.30 2.32 .الرغبة يف النجاح والتفوق 2 2

 متوسط 0.29 2.30 .االستقاللية 3 1

 متوسط 0.36 2.28 .التحدي 4 4

 متوسط 0.40 2.19 .االستطالعحب  5 3

 متوسط 0.34 2.29 الدرجة الكلية ملقياس الدافعية لميجناز

مستوى الدافعية لميجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة  ( أن12َّمن اجلدول ) يتبني

(، وكذلك 0.34)واحنراف معياري  2.29)حيث جاء املتوسط احلسابي عند ) ،كان )متوسًطا(

الذي كان مستوى توفره  ،)الشعور باملسؤولية التحصيلية( عدأبعاد املقياس باستنيناء ُبمجيع 

من  (، وجاء يف الرتتيب األول0.35واحنراف معياري ) 2.39)مبتوسط حسابي عند ) ا(،مرتفعا)

عد )الرغبة يف النجاح من بني أبعاد املقياس اخلمسة، ويف الرتتيب النياني جاء ُب ةحيث متوسط

عد )حب االستطالع( فقد (، أما ُب0.30واحنراف معياري ) 2.32)وق( مبتوسط حسابي عند )والتف

(، 0.40واحنراف معياري ) 2.19)جاء يف الرتتيب األخري ألبعاد املقياس مبتوسط حسابي عند )

واحنراف معياري  2.28)عد )التحدي( مبتوسط حسابي عند )سبقه يف الرتتيب قبل األخري ُب

يف  اعد )االستقاللية( متوسًطعدين املتأخرين جاء ُبعدين املتقدمني يف الرتتيب والُبالُب(، وبني 0.35)

 (.    0.29واحنراف معياري ) 2.30)الرتتيب مبتوسط حسابي عند )

مستوى دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة وبهذه النتيجة ُقِبل الفرض الذي يشري إىل أنَّ 

 بناءا على النتيجة اليت تشري إىل أنَّ املستوى كان متوسًطا.، النيانوية مبدينة الباحة متوسط

وتتفق النتيجة احلالية يف داللتها على وجود درجة متوسطة من دافعية اإلجناز لدى طالب 

( اليت أشارت إىل 2010املرحلة النيانوية مبدينة الباحة مع نتائج دراسة السنباطي وعلي والعقباوي )

بينما ختتلف عن نتائج دراسة  عية لميجناز لدى طلبة املرحلة النيانوية.وجود درجة متوسطة من الداف
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واليت أشارت إىل وجود مستوى مرتفع من الدافعية لميجناز لدى طالب املرحلة  ،(2014سراية )

مستوى دافعية اإلجناز  أنَّ اليت أشارت إىل( 2014وكذلك ختتلف مع دراسة مرنيز ) النيانوية.

 .مستوى دافعية اإلجناز عالية أنَّ( اليت أشارت إىل 2013، ودراسة طعبلي و يس )كبرية

؛ اليت تشري إىل (أتكسون)أنه ميكن عزو النتيجة احلالية يف ضوء نظرية  انويرى الباحني

 احلاجة بارتفاع يتسمون الذين األشخاصوجود منطني من األشخاص وفًقا لدافعية اإلجناز، وهما: 

 الفشل من اخلوف بارتفاع يتسمون الذين خوف الفشل، واألشخاص من أكرب بدرجة لميجناز

املستوى املتوسط للدافعية لميجناز  بأنَّباحلاجة لميجناز، ووفًقا هلذه النظرية ميكن القول  باملقارنة

 ني، وهما:يلدى طالب املرحلة النيانوية ميكن تفسريه يف ضوء عاملني أساس

ومتنيله البيئة االجتماعية احمليطة بطالب املرحلة النيانوية؛ واليت فرضل  ،العامل اجملتمعياألول: 

عليهم بع  املعايري األخالقية اليت قد ينظر إليها الطالب املراهق يف هذا السن على أنها 

حمفز له، فالتوقعات العالية لميجناز اليت توليها األسر ألبنائها يف املرحلة النيانوية متنيل طاقة 

ز الطالب حنو التطلع اإلجيابي ملعدالت إجناز أكادميي عالية، وهو األمر الذي إجيابية حتف

 ا على مستوى الدافعية لميجناز.انعكس إجيابا

العامل االقتصادي، فالظروف االقتصادية اليت مير بها الطالب تبدو جيدة حلد بعيد، وهذا  النياني:

اد يف دراستهم؛ بغرض حتسني أدائهم ا من املنيابرة واالجتهكبريا اما جيعلهم ال يبدون قدرا

واالرتفاع مبستوى توقعاتهم وأهدافهم املستقبلية، مما مينيل طاقة سلبية حتد من مستوى 

يتطلعون من أجله يف املستقبل هو  ما ، حيث يشعر الطالب بأنَّلديهمالدافعية لميجناز 

 لميجناز. ا على مستوى الدافعيةنعكس سلبايمتحقق لديهم اآلن، وهو األمر الذي 

أحدهما يدعم املستوى املرتفع من الدافعية لميجناز،  ،ومع وجود هذين العاملني املتقابلني

خر حيد منها، وكذلك مع تعادل تأثري هذين العاملني، جاءت الدرجة الكلية لدافعية اإلجناز واآل

بالشكل الذي  (0.34واحنراف معياري ) (2.29) حيث جاء املتوسط احلسابي عند متوسطة

 كشفل عنه الدراسة احلالية.

عد اخلامس )الشعور باملسؤولية التحصيلية( على داللة حصول الُب انكما يعزو الباحني

إذ جاء املتوسط  ا(،مرتفعا)الرتتيب األول من بني أبعاد املقياس اخلمسة، حيث كان مستواه 

عد بصورة أساسية يف أذهان الُب ، إىل ارتبا  هذا(0.35واحنراف معياري ) (2.39) احلسابي عند

الطالب مبفهوم الدافعية لميجناز، فاإلجناز يف مفهوم طالب املرحلة النيانوية هو اإلجناز يف 
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التحصيل، وهم يرون أنهم يقومون مبسؤولياتهم التحصيلية، فال يقصرون يف احلضور للمدرسة 

طالب املرحلة  األمرين جعال ومتابعة الدروس من جهة، ثم املذاكرة املستمرة لدروسهم، وهذين

 من املسؤولية عن حتصيلهم. االنيانوية مبدينة الباحة يدركون مستوى مرتفعا

عد النيالث )حب االستطالع( على الرتتيب اخلامس واألخري من أما فيما خيص حصول الُب

واحنراف  (2.19) حيث جاء املتوسط احلسابي عند أبعاد املقياس اخلمسة، وكان مستواه متوسًطا

هذا ميكن عزوه إىل حالة االكتفاء األكادميي لدى طالب املرحلة النيانوية،  ، فإنَّ(0.40معياري )

، ولذا فهم يف مذاكرتهمالطالب مييلون إىل االختصار يف  فمن املالحظ يف امليدان الرتبوي أنَّ

حب  قونها، ولذا فإنَّحدود متوسطة يتطلعون إىل مزيد من املعرفة واملعلومات حول الدروس اليت يتل

 االستطالع لديهم جاء متوسًطا بالشكل الذي كشفل عنه الدراسة احلالية.

دافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة وحصائية بني القيم إتوجد عالقة ذات داللة : النيالث الفرض

 .النيانوية مبدينة الباحة

القيم  من خالل حساب مصفوفة معامالت االرتبا  املتبادلة بني من صحة هذا الفرض ُتُحِقق

 لميجناز )الدرجة الكلية واألبعاد(، فجاءت النتائج كما هي مبينة باجلدول التالي: الدافعيةو

 الدافعية لميجنازومصفوفة معامالت االرتبا  بني القيم 

 املتغري

 الدافعية لميجناز
الدرجة 

الكلية 

للدافعية 

 لميجناز

اللية
ستق

ال
ا

 

يف 
غبة 

الر

ق
جاح والتفو

الن
 

الع
ط

ست
ال

ب ا
ح

 

ي
حد

الت
 

شعور 
ال

سؤولية 
بامل

صيلية
ح

الت
 

يم
لق

ا
 

 0.34 0.24 0.31 0.28 0.24 0.20 .قيمة التسامح

 0.43 0.31 0.31 0.44 0.31 0.21 .قيمة التعاون

 0.32 0.22 0.18 0.39 0.22 0.14 .اجلمالية ةالقيم

 0.50 0.35 0.37 0.42 0.40 0.27 .املسؤوليةقيمة حتمل 

 0.49 0.47 0.41 0.24 0.39 0.31 .قيمة النيقة بالنفس
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 املتغري

 الدافعية لميجناز
الدرجة 

الكلية 

للدافعية 

 لميجناز

اللية
ستق

ال
ا

 

يف 
غبة 

الر

ق
جاح والتفو

الن
 

الع
ط

ست
ال

ب ا
ح

 

ي
حد

الت
 

شعور 
ال

سؤولية 
بامل

صيلية
ح

الت
 

 0.51 0.45 0.45 0.52 0.45 0.33 للقيم الدرجة الكلية

 0.147=  0.01وعند مستوى         0.113=  0.05عند مستوى        ( 328قيمة معامل االرتبا  اجلدولية عند )ن= 

إحصائيتا عند  اًلا وداالدرجة الكلية للقيم ترتبط ارتباًطا موجبا ( أن13َّاجلدول )يتبني من 

للدافعية لميجناز، كذلك ترتبط كل قيمة  بالدرجة الكلية( α ≤ 0.05)مستوى داللة إحصائية 

عد من القيم بالدرجة الكلية للدافعية لميجناز وباألبعاد الفرعية اخلمسة له، كما يرتبط كل ُب

 أبعاد الدافعية لميجناز بالدرجة الكلية للقيم واألبعاد الفرعية.من 

الدافعية لميجناز، والقيم على دراسة ربطل بني  مايف حدود علمهان وملا مل يقف الباحني

الدافعية لميجناز و القيم موجبة بني ارتباطيةالنتيجة احلالية تتشابه يف داللتها على وجود عالقة  فإنَّ

ات نفسية منيل: تقدير الذات الدراسات اليت تناولل العالقة بني الدافعية لميجناز ومتغريمع نتائج 

 (.2014والنيقة بالنفس )سراية، ، (2015اجلواد، )عبد

حصائية بني القيم إتوجد عالقة ذات داللة  هالفرض الذي يشري إىل أن ُقِبلوبهذه النتيجة 

وجود على النتيجة اليت تشري إىل  دينة الباحة، بناءاودافعية اإلجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مب

 عالقة ارتباطية موجبة بني متغريي الدراسة.

الدافعية  واليت تشري إىل أنَّ ،وميكن تفسري النتيجة احلالية يف ضوء أدبيات الدراسة

 لميجناز تتشكل من عدة مصادر داخلية وخارجية، اليت منها النسق القيمي الذي يعتنقه الفرد،

بع الشخصية بطابعها املميز، فاالرتبا  فالقيم ذات تأثر يف تشكيل السلوك اإلنساني، ومن ثمَّ ط 

 ،بني القيم والشخصية ارتبا  وثيق، ومن حمددات الشخصية اإلنسانية دوافعها، ومن هذه الدوافع

 الدافعية لميجناز.

ني القيم اخلمسة ودرجتها يف داللتها على وجود ارتبا  قوي ب النتيجة احلالية لذا فإنَّ

تبدو منطقية حلد كبري، حيث تعمل القيم   الكلية وبني أبعاد الدافعية لميجناز ودرجتها الكلية
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كمحددات لسلوك طالب املرحلة النيانوية، وما يتخذونه من قرارات، وما يرتبط بها من دوافع، 

ما أثر بشكل واضح يف مستوى هذا  ومع ارتفاع مستوى القيم لدى طالب املرحلة النيانوية فإنَّ

وذلك يف ضوء الدرجة املتوسطة للدافعية لميجناز لدى عينة   الدافعية لميجناز لديهم بشكل نسيب

القيم لدى طالب املرحلة النيانوية ميكن أن تعمل  وهذا بدوره يشري إىل أنَّ  الدراسة احلالية

 هم.كمصدر ذاتي )داخلي( يسهم يف تشكيل الدافعية لميجناز لدي

 نتائج الدراسة: خالصة

 :فيما يليميكن تلخيص أبرز النتائج اليت توصلل إليها الدراسة احلالية 

الدرجة الكلية لتوفر القيم لدى طالب املرحلة النيانوية )مرتفعة(، أما ترتيب القيم من  جاءت .1

النيانية: حتمل لقيمة ، االقيمة األوىل: التعاون حيث درجة توفرها فقد جاءت بالرتتيب التالي:

القيمة اخلامسة: ، القيمة الرابعة: النيقة بالنفس، اجلمالية ةالقيمة النيالنية: القيم، املسؤولية

 التسامح.

جاء مستوى الدافعية لميجناز لدى طالب املرحلة النيانوية مبدينة الباحة )متوسط(، وكذلك  .2

( الذي كان مستوى توفره عد )الشعور باملسؤولية التحصيليةمجيع أبعاد املقياس باستنيناء ُب

من بني أبعاد املقياس اخلمسة، أما  ه متوسط ا، وجاء يف الرتتيب األول من حيث مرتفعا

 عد )حب االستطالع( فقد جاء يف الرتتيب األخري ألبعاد املقياس.ُب

( بني α ≤ 0.05رتباطية موجبة ودال ة إحصائيتا عند مستوى داللة إحصائية )اتوجد عالقة  .3

 .بني الدافعية لميجناز )األبعاد والدرجة الكلية(و )األبعاد والدرجة الكلية(القيم 

 توصيات الدراسة: 

 يلي:مبا  يوصي الباحنيانُلصل إليه الدراسة من نتائج على ضوء ما خ 

  ضرورة االرتقاء بالقيم األقل انتشاراا لدى طالب املرحلة النيانوية مبنطقة الباحة، اليت كشفل

عن تأخر رتبتها، ومنها: قيمة التسامح، وقيمة النيقة بالنفس، وبذلك ميكن نتائج الدراسة 

، من خالل جتنب نواحي القصور يف السلوكيات واملمارسات احلياتية املرتبطة بهذه القيم

 .الربامج واألنشطة والدورات التدريبية واألساليب الرتبوية املختلفة

 واليت كشفل عنها نتائج الدراسة احلالية  ،العمل على إثراء القيم ذات املستوى املرتفع
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من خالل كقيمة التعاون أو قيمة حتمل املسؤولية، حبيث يتم توظيف هذا املستوى املرتفع 

حتقيق أهداف تعليم وتعلم الطالب التعزيز املعنوي واملادي، والدورات التدريبية اليت تساهم يف 

 يف املرحلة النيانوية.

  للقيام بدورها يف حتفيز طالب املرحلة النيانوية حنو حتقيق معدالت إجناز تهيئة البيئة املدرسية

أكادميي أعلى، وذلك عرب توفري فرص ومواقف تعليمية تستحث الطالب حنو التفوق، وتنيري 

، منيل املسابقات النيقافية احملفزة لميجناز، وتكليف الطالب مبهام دافعيتهم حنو اإلجناز

 درسة، ومتابعة مستوى إجنازهم ألعماهلم.املناسبات املختلفة داخل امل

  وإشراكهم يف األعمال اجلماعية  أفراد اجملتمع املدرسيالعمل على تعزيز العالقات بني

 . لديهم قيم املسؤولية والتعاون، وينمي مستوى دافعيتهم حنو اإلجنازاملختلفة؛ مبا يعزز 

  لرفع الكفاءة الذاتية اإلجناز  ودافعية القيمتصميم برنامج تدرييب خمتص قائم على نظريات

 لدى طالب املرحلة النيانوية لتعزيز القيم املؤثرة يف رفع مستوى دافعية اإلجناز لديهم.

 مقرتحات الدراسة:

 بناءا على ما سبق يقرتح الباحنيان إجراء الدراسات التالية:

 .القيم وعالقتها بأساليب التفكري لدى طالب املرحلة النيانوية 

 بني القيم وأساليب التعامل مع الضغو  الدراسية لدى طالب املرحلة النيانوية. دراسة العالقة 

  دراسة العالقة بني الدافعية لميجناز وأساليب حل املشكالت األكادميية لدى طالب املرحلة

 النيانوية.

 .أثر برنامج إرشادي سلوكي يف تنمية الدافعية لميجناز لدى طالب املرحلة النيانوية 
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 املراجع:

 :العربية املراجع

 االنتماء والرضا الوظيفي وعالقتهما بدافعية اإلجناز لدى املرشدين(. 2015أبو جراد، خليل علي )

 غزة.، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر. الرتبويني مبحافظة غزة

 مؤسسة يف ميدانية دراسةاإلجناز  بدافعية وعالقته التنظيمي املناخ(. 2014الرميساء ) البار،

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة حممد  .بسكرة–  سونطراك

 خضري، اجلزائر.

(. الكفايات التعليمية لدى املعلمني ومستوى ممارستهم هلا وعالقتها 2011) باكري، زياد بركات

 .71 38(، 1)24، والدراساتجملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث بالدافعية لميجناز. 

(. العوامل املؤثرة على دافعية اإلجناز للتحصيل 2012وعبداجلليل، بدر حممد ) ،حنان فوزي بدوي،

مصر،   جملة الطفولة والرتبيةالدراسي: دراسة مطبقة على طالبات جامعة عفل جبدة. 

9(2 ،)55124. 

 للنشر والتوزيع. النيقافة عّمان: دار. االجتماعي النفس علم(. 2004بين ) جودت جابر،

 السلوكي االجتماعية واالضطراب القيم مستوى بني العالقة(. 2005) إبراهيم حممد اجلبوري،

 اجلامعة الرتبية، غري منشورة، كلية ماجستري رسالة .املتوسطة املرحلة طلبة لدى

 املستنصرية، العراق.

الرتبوية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف ظل التحديات تنمية القيم (. 2010احلارثي، فهد حممد )

الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، قسم  منشورة، رسالة دكتوراه غري .املعاصرة ملدرسة املستقبل

 السعودية. 

جملة كلية القيمي لدى طالب اجلامعة دراسة مستقبلية،  ريالتغ (2004حافظ، إميان عبده )

 .54، جامعة املنصورة، الرتبية

(. القلق التنافسي كدال ة تفاعلية بني اجلنس ودافعية اإلجناز 2011حسيب، حسيب حممد )

املؤمتر السنوي احلادي عشر، مركز اإلرشاد ومستوى الطموح لدى طالب املرحلة النيانوية. 

 .225 191(، 1، جامعة عني مشس، جملد)النفسي
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ذاتيا وعالقته بكل من دافعية اإلجناز ومراكز التعلم املنظم (. 2013احلضريي، ربيعة عمر سامل )

غري  رسالة دكتوراه .الضبط لدى عينة من طلبة املرحلة النيانوية املتفوقني وغري املتفوقني

 .، كلية الرتبية، جامعة الريموكمنشورة

ا دافعية اإلجناز والسمات الشخصية عند الطالبات املوهوبات عقليت(. 2008اخلرينج، ليلى صاحل )

غري منشورة، كلية  . رسالة ماجستريات يف املرحلة املتوسطة بدولة الكويلعاديَّوال

 .الدراسات الرتبوية، جامعة عمان للدراسات العليا، األردن

مستوى فاعلية معلمي املدارس احلكومية للمرحلة النيانوية يف (. 2001خضر، خالد حسن )

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية  .حمافظة جنني وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى الطلبة

 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطني.

(. قياس دافعية اإلجناز األكادميي لدى 2013اهلل )عبد والزيدي، رضية ،اخلفاجي، طالب حممود

 .99 59، (30جملة التواصل، )وعالقتها مبتغري اجلنس.  ،عدن –طلبة كلية الرتبية 

 . القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر.الدافعية لميجناز(. 2000) اللطيفعبد خليفة،

الرضا عن التوجه الدراسي وعالقته بالدافعية لميجناز لدى تالميذ السنة (. 2012خليفة، قدوري )

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة . النيانية ثانوي

 .زائرمولود معمري، تيزي وزو، اجل

. القيم وعالقتها باختاذ القرار لدى مديري املدارس النيانوية(. 2013الراشدي، كرمية أمحد )

 منشورة، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة ديالي. رسالة ماجستري غري

زهران  . األردن: مكتبةاإلدارية التطبيقات يف السلوكية العلوم (.2003) صاحل نبيهه السامرائي،

 األردن للنشر

العالقة بني العنف والقيم لدى طالب املرحلة النيانوية مبحافظة (. 2011السبيعي، حممد بن ثامر )

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم  .اخلرج

 األمنية.

دراسة  –لميجناز  (. النيقة بالنفس وعالقتها بالتكيف املدرسي والدافعية2014سراية، اهلادي )

جملة العلوم اإلنسانية .  ميدانية على عينة من طلبة السنة النيالنية ثانوي مبدينة ورقلة

 .182 151(، 15، )واالجتماعية
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(. دافع 2010) السميععبد العقباوي، أحالمو علي، عمر إمساعيلو السنباطي، السيد مصطفى

 ز وعالقته مبستوى قلق االختبار ومستوى النيقة بالنفس لدى طالب املرحلة النيانوية.اإلجنا

 .372 -337(، 57)، دراسات تربوية ونفسية: جملة كلية الرتبية بالزقازيق

(. العالقة بني القيم واختاذ القرار للعاملني مبراكز الشباب 2000السيسي، محدي حممد عباس )

 .187  158(، 33)مصر، ، اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضةمبحافظة اجليزة. 

اجمللة العربية للعلوم (. تقنني مقياس دافعية اإلجناز للمراهقني. 2013الشبلي، عبداهلل خلفان )

 .321  291(، 3) 5 مصر،  االجتماعية

ا يف االغرتاب النفسي وعالقته بالدافعية لميجناز لدى املعاقني بصريت (.2012شحادة، أمساء حممد )

 .اإلسالمية، غزة. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة حمافظة غزة

القيسي، بغداد:  الرمحن وعبد الكربولي ولي محد . ترمجة:القيم(. 1973شلتز، ب. دوان )

 .بغداد جامعة مطبوعات

( عالقة مفهوم الذات بالدافعية لميجناز لدى 2013) طعبلي، حممد الطاهر، و يس، عبدالعزيز

تالميذ السنة النيالنية ثانوي من التعليم العام والتكنولوجي: دراسة ميدانية ببع  ثانويات 

 .153185(، 10، )جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمدينة ورقلة. 

أساليب التفكري وعالقتها بكل من الدافعية لميجناز (. 2015) عبد اجلواد، حسني رمضان

غري  رسالة دكتوراه .اوتوكيد الذات لدى طالب املرحلة النيانوية املتفوقني واملتأخرين دراسيت

 كلية اآلداب، جامعة املنيا. ،منشورة

لقيم والقيم التنظيمية على مستوى أداء العاملني يف (. تأثري ا2009العظيم، حازم كمال الدين )عبد

املؤمتر العلمي الدولي الرابع لكلية الرتبية الرياضية مراكز الشباب مبحافظة أسيو . 

 411(، 1مصر، )  جامعة أسيو  )االجتاهات احلدينية لعلوم الرياضة يف ضوء سوق العمل(

 484. 

وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى أعوان احلماية املدنية دراسة الضغو  املهنية (. 2010عنيمان، مريم )

، غري منشورة ماجستري رسالة. ميدانية على أعوان احلماية املدنية بالوحدة الرئيسية بسكرة

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة األخوة منتوري.

وعالقتها بكل من االجتاه حنو مادة الفروق يف أمنا  التعلم والتفكري (. 2015العجال، سعيدة )

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arAdvancedFullRecord.aspx?ID=31775
http://search.shamaa.org/arAdvancedFullRecord.aspx?ID=31775
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%8c+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%8c+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86+%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%8c+
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غري  رسالة ماجستري .الرياضيات ودافعية اإلجناز لدى تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي

، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، منشورة

 اجلزائر.

(، مكتبة 3،   )كيةاملدخل إىل البحث يف العلوم السلو(. 2003العساف، صاحل محد )

 العبيكان: الرياض.

 يف لدى املديرين الوظيفي األداء على التنظيمية بالقيم االلتزام أثر(. 2009) عليان العطوي، حممد

منشورة، عمادة الدراسات العليا، جامعة  غري . رسالة ماجستريالسعودية االتصاالت شركة

 مؤتة.

مبستوى األداء لدى طالب الكليات العسكرية القيم وعالقتها (. 2003العمري، عوض سعيد )

. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية دراسة تطبيقية على طالب الكليات العسكرية

 .الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية

 دار املريخ. ، الرياض:القيم والرتبية(. 1973فتحي، لطفي أمحد )

الضغو  النفسية وعالقتها بالدافعية لميجناز لدى رجال (. 2009فقيهي، حسني بن علي حسني )

. رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف دوريات األمن العاملني بامليدان

 العربية للعلوم األمنية.

جملة العلوم ة. (. القيم النفسية والعوامل اخلمسة الكربى يف الشخصي2002كاظم، علي مهدي )

 .42  11(، 2) 3البحرين،   الرتبوية والنفسية

: دراسة ميدانية ز( منط الشخصية اهلادف املهيمن وعالقته بالدافعية لميجنا2014مرنيز، عفيف )

 :دراسات نفسية وتربويةمقارنة لدى تالميذ املرحلة النيانية من التعليم النيانوي مبستغامن، 

 .154 151، (12النفسية والرتبوية: )منرب تطوير املمارسات 

 (، عّمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع.4) .  علم النفس الرتبوي(. 2003نشواتي، عبداجمليد )

 الناصر مكرو وعبد الودودعبد ترمجة جديد. مدخل  والقيم (. التدريس2001) جراهام هايدون،

 .108 38(، 1) 4 ،القاهرة  الرتبية جملة بسيوني، زكي

 :أداء العاملني يف النيقافية للقيم احملتملة االختالفات تأثر (.2005الدين حممد ) صالح اهلييت،
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 اجمللة .النياني الصناعية اهللعبد بن احلسني مدينة يف العاملني الجتاهات ميدانية دراسة

 .45  24(، 1) 1، األردن  عمالاأل إدارة يف األردنية

. اجلامعة لدى طلبة الفضائي البث مبشاهدة وعالقته القيمي النسق (.2005عباس ) اليوسفي، علي

 ، العراق.ديالي األساسية، الرتبية كلية منشورة، مكتبة غري ماجستري رسالة
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counselors in Gaza Governorate. Unpublished master thesis, Faculty of 

Education, Al-Azhar University, Gaza . 
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جملة  .صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة وسبل معاجلتها (.0202. )أمحد، الغفريي

 .188 – 114 (،1) 5العلوم الرتبوية، 

 صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة وسبل معاجلتها 

 (1)أمحد بن علي بن يوسف الغفـريي

 املستخلص:

 ف املعلمني املبتدئنيلكشف عن الصعوبات اليت تواجه تكيُّهدفل هذه الدراسة ل

اإلعداد بالكلية، والبيئة التعليمية، والسمات الشخصية. اليت تنتج عن  مبنطقة مكة املكرمة،

. وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي صعوباتكما هدفل إىل اقرتاح سبل معاجلة تلك ال

 الدراسييف الفصل الدراسي األول من العام  املسحي، فقد استخدم الباحث استبانة ُطبقل

% من اجملتمع األصلي، وكان من أهم 55.8حنو  معلماا مبتدئاا؛ مينيلون (75)هـ على 38/1437

هي أكنير  صعوبات التكُيف الناجتة عن اإلعداد بالكليةالنتائج اليت توصلل هلا الدراسة: أن 

. كما أوضحل النتائج أنه ال توجد املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة الصعوبات اليت تواجه

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة على بات متوسطات استجافروق ذات داللة إحصائية بني 

متوسطات االستبانة جمملة حبسب متغري املرحلة التعليمية، بينما وجدت فروق دال ة إحصائيتا بني 

هؤالء املعلمني على االستبانة جمملة حبسب متغري اإلدارة التعليمية يف اجتاه املعلمني  استجابات

يف اجتاه املعلمني املبتدئني ذوي  مية، وحبسب متغري عدد سنوات اخلربةالتابعني إلدارة الليث التعلي

سنوات اخلربة من سنة لسنتني. وقد قدمل الدراسة عدة توصيات ومقرتحات إجرائية تفيد يف 

معاجلة أكنير الصعوبات اليت تواجه املعلمني املبتدئني، منها: تطبيق اختبارات الكشف عن امليول 

التدريس عند قبول الطالب بكليات الرتبية، واعتماد رخصة مزاولة مهنة  واالهتمامات حنو مهنة

لعرض  منسوبي املدرسةالتعليم كشر  لتعيني املعلمني، وعقد اجتماعات شهرية دورية بني 

مشاكلهم ومقرتحاتهم حنو حلها، واستطالع آراء املعلمني املبتدئني حنو آليات حتديث برامج إعداد 

 املعلمني.

 .املعلم املبتدئ، صعوبات التكيف، تكيف املعلمني فتاحية:الكلمات امل

 

                                                             
 ahmad143711@gmail.com، أستاذ أصول الرتبية املاساعد بكلية الرتبية جامعة امللك خالد  (1)
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 املقدمة:

إن التعليم رسالة سامية، وال ريب أّن جزءاا كبرياا من بناء اجليل يقوم على التعليم والتعلم 

منشوداا عليها بالعلم  اًلوتوجيه الناشئة إىل طلب العلم واالستزادة منه، وهلذا إذا أرادت أمة مستقب

 والتعلم، ألنهما أساس التقدم واحلضارة والرقي.

وللوصول إىل املعلم الُكفِء ينبغي اتباع سياسة انتقاء وقبول الطالب بكليات الرتبية وفق 

شرو  ومعايري ال استنيناء فيها وتتفق مع متغريات العصر، مع النظر يف سياسة إعداد املعلم 

 (.15، ص2009)الكرمي،  والتدريب أثناء اخلدمة

وإذا كان التعليم هو طريق التقدُّم فإنَّ دور املعلم ومسؤولياته وإعداده من أجل حتمل 

املسؤولية البدَّ من النظر إليها يف ضوء التغريات اليت يشهدها اجملتمع واليت تفسر ما يأخذ به من 

 (.255، ص2005اجتاهات وما يقابله من حتديات ومسؤوليات )عبيد، 

وعلى هذا يكون االهتمام باملعلم ركيزة أساسية يف عملية النمو والتطوير واإلبداع، ومن ثم 

تقع على املعلم مسؤوليات كبرية يف توجيه العملية التعليمية والرتبوية الوجهة الصحيحة، والبناءة 

يام بعملية التعليم اهلادفة، السيما يف هذه احلقبة الزمنية املعاصرة اليت تتطلب منه مهامتا جسيمة للق

خري قيام، وذلك ألنه معايش للواقع، كما أنه أحد خمرجاته، وخاصة يف ظل عصر يتسم بالتدفق 

سواء على اجملتمع عامة أم  بانعكاساتها اإلجيابية والسلبيةاملعريف والتقين، وت عاُقب املتغريات 

أن يكون مؤمناا بأنَّ الرتبية والتعليم على جمال الرتبية والتعليم خاصة؛ األمر الذي يفرض على املعلم 

ليسل عملية عرض معلومات للطالب وحتفيظها هلم لغرض االختبار فيها كما هي، وإمنا عملية 

 (.12، ص1995نشا  وخربة وإنتاج )الشعبان، 

من ناحية  –كما أنَّ األحداث والتطورات واملتغريات املتسارعة يف عملية التعليم والتعلم 

على املعلم مواكبتها لالستفادة من إجيابياتها من جانب وتوجيه ما طرأ على ثقافة تفرض  –أخرى 

اجليل من تغريات جذرية يف املفاهيم واملمارسات بسببها من جانب آخر، مما قد يسبب حتديات أو 

 مشكالت أو صعوبات أمام املعلمني على وجه العموم، واملعلم املبتدئ على وجه اخلصوص.

وىل من عمل املعلم تعدُّ مهمة جدتا ملستقبله أكنير مما هي يف أي مهنة أخرى إنَّ السنة األ

 لسببني:

 أنَّ املعلم ُينقل من معهد أو كلية اإلعداد إىل املدرسة. .1
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 أنه يطلب منه إتقان املهارات األساسية يف عمله فور خترجه. .2

مهنة التعليم ختتلف عن  ، خصوصاا أنَّاًلوهذان السببان يلقيان على املعلم املبتدئ عبئاا ثقي

عن اآلخرين، وحيث يكون من  اًلغريها من حيث إنَّ املعلم يعمل يف الغالب يف قاعة صفه منعز

 ,Bolam & Taylor, 1972الصعب أن تتاح له الفرصة دائماا لكي يرى كيف يعمل اآلخرون )

p.1.) 

لية التعليمية ملتسري العيكون االهتمام باملعلم املبتدئ من األهمية مبكان  ومن هذا املنطلق

من حيث إعداده ا إال باالهتمام باملعلم والرتبوية يف مسارها الصحيح، ولن يكون ذلك حمقًق

السمات إىل جانب االهتمام عند االختيار ب، املناسبة البيئة التعليميةتهيئة ، واإلعداد الصحيح

هلذا املعلم، وفوق هذا العمُل على تذليل العقبات والصعوبات اليت تواجهه، وتلمس هذه  الشخصية

الصعوبات والعمل على حلها لتهيئة املناخ املناسب لينطلق يف عملية الرتبية والتعليم بصورة صحيحة 

 وغري معقدة.

 مشكلة الدراسة:

منيل فيما الحظه الباحث من مثة عدة أمور أبرزت ضرورة إجراء هذه الدراسة، لعل أهمها يت

كمعلم ثم كمشرف تربوي لفرتة تزيد عن عشر سنوات أنَّ هناك صعوبات  سابًقاعمله  خالل

عديدة تواجه املعلمني املبتدئني. وباستقراء عدد من حمركات البحث وتصفح املكتبات الرقمية 

دئني يف اململكة العربية عن الدراسات اليت تناولل الصعوبات اليت تواجه تكيُّف املعلمني املبت

السعودية، مل جيد الباحث دراسة تناولل هذه املتغريات البحنيية. فأجرى الباحث دراسة استطالعية 

%( من جمتمع الدراسة 10على ثالثة عشر معلماا مبتدئاا مبنطقة مكة املكرمة؛ أي بنسبة )

توحاا عن أكنير الصعوبات أو مف األصلي، ُاختريوا بطريقة مقصودة. وقد وجَّه هلم الباحث سؤااًل

املشكالت اليت واجهتهم يف بداية عملهم كمعلمني، وأثَّرت على تكيفهم مع جمتمع التعلم 

احمليط بهم. وقد أظهرت نتائج استطالع الرأي عدداا من املشكالت اليت اتفقوا عليها، منيل: قلة 

لق من املواجهة األوىل مع الطالب، اخلربة امليدانية يف التدريس، والشعور بالغربة يف املدرسة، والق

وعدم تبصريه مبشكالت واقع التعليم املادية والفنية، واالختيار اخلاطئ ملهنة التدريس، وعدم 

وجود دورات تدريبية لتأهيل املعلمني اجُلدد، وضعف العالقات الشخصية بني أعضاء جمتمع التعلم. 

ورات متالحقة وبسرعة ال متناهية يف املعرفة فإذا ُأضيف ملا سبق ما يشهده الواقع من تغريات وث
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عن  اًلوالتكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت، وانعكاسات ذلك على عملييت التعليم والتعلم، فض

خلرجييها؛ وخاصة  –املنو  بها إعداد املعلمني وتأهيلهم وتدريبهم  ضعف متابعة كليات الرتبية 

الدراسة وضرورتها بصفتها خطوًة أوليًَّة يف هذا يف سنوات عملهم األوىل، التضحل أهمية هذه 

 اجملال.

 أسئلة الدراسة: 

 السؤال الرئيس: ما صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة؟

 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

 السؤال الفرعي األول: ما صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني الّناجتة عن اإلعداد بالكلية؟ 

 السؤال الفرعي النياني: ما صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني الّناجتة عن البيئة التعليمية؟ 

 اجتة عن السمات الشخصية؟نالسؤال الفرعي النيالث: ما صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني ال 

 متوسطات استجابات املعلمني  الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني السؤال الفرعي

التالية: اإلدارة التعليمية، املرحلة التعليمية، لمتغريات لاملبتدئني مبنطقة مكة املكرمة تعزى 

 اخلربة؟ سنوات ، عددالعلمي املؤهل

  :ما سبل معاجلة صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة السؤال الفرعي اخلامس

 املكرمة؟

 أهداف الدراسة:

صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة شف عن الكإىل  تهدف الدراسة احلالية

 ويتفرع عن هذا اهلدف الرئيس أهداف أخرى فرعية تتمنيل يف الكشف عن: املكرمة.

  لكلية.يف اصعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني الناجتة عن اإلعداد 

 .صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني الناجتة عن البيئة التعليمية 

  تكيُّف املعلمني املبتدئني الناجتة عن السمات الشخصية.صعوبات 

  مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة

 املكرمة تعزى ملتغريات الدراسة.

 .سبل معاجلة صعوبات تكيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة 
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 أهمية الدراسة: 

 هما: ،ة الدراسة يف جانبنيتبدو أهمي

 :التالي وتبدو يف ،األهمية العلمية - أ

  على صعوبات تكيُّف املعلمني  استبانة للتعرفإضافة أداة جديدة للمجال تتمنيل يف إعداد

 الكلية، البيئة التعليمية، السمات الشخصية.يف املبتدئني الناجتة عن اإلعداد 

 :التالي وتبدو يف ،األهمية التطبيقية - ب

 من نتائج هذا البحث يف سبل معاجلة هذه الصعوبات ليستطيع املعلمون التكيُّف فادة اإل

ببيئاتهم التعليمية بأسرع وقل ممكن، وهذا جدير بأنه سينعكس إجياباا على أدائهم 

 التعليمي يف امليدان الرتبوي. 

 لمني قد يضيف هذا البحث إىل املكتبة العلمية نتائج جديدة حول صعوبات تكيُّف املع

 علمية والعملية البناءة واهلادفة.لاملبتدئني وسبل معاجلتها باألساليب ا

 منهج الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة، ومن ثم اإلجابة عن أسئلتها، فإنَّ الدراسة احلالية تستخدم املنهج 

أنه بإليه ( 111م، ص2014مطاوع واخلليفة )أشار . وقد ملالءمته لطبيعة الدارسةالوصفي املسحي 

املنهج الذي يعمل على مالحظة ظاهرة أو حدث ومتابعته، معتمداا على معلومات نوعية أو كمية يف »

فرتة زمنية معينة أو خالل فرتات خمتلفة، بغرض التعرف على شتَّى جوانب الظاهرة وعالقاتها 

 «.باًلبغريها من الظواهر للوصول إىل نتائج تساعد يف فهم الواقع الراهن ليتم تطويره مستق

إيضاح املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة بهدف مجيع  ثم طبَّق الباحث استبانة على

 أو حجم الصعوبات اليت يواجهونها.مقدار 

 حدود الدراسة:

  هـ1437ـ1438للعام الدراسي  األولاالستبانة يف الفصل زمنية: ُطبِّقل حدود. 

  التعليم النيالث مبنطقة مكة املكرمة.بشرية: املعلمون املبتدئون مبراحل حدود 

  :مدارس التعليم العام احلكومي )ابتدائي، متوسط، ثانوي( مبدينة مكة حدود مكانية

 املكرمة وحمافظة الليث والقنفذة.
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 مصطلحات الدراسة:

 :صعوبة 

(، وتعين 514، ص1982صعوبة من الفعل ص ُعب  مبعنى اشتد وع ُسر. )أنيس وآخرون، 

تعرتض شخصاا ما وتقلل من نسبة جناحه بشكل ملموس )درويش وخضري، املشكالت اليت 

 (.245، ص2005

: العوائق اليت تقف يف وجه العاملني يف بأنهاالصعوبات ( 2005) كما عرَّفل دراسة الشرمان

 (.374)ص املدرسة ومتنعهم من حتقيق األهداف اليت يسعون إىل حتقيقها

 :تكيُّف 

سجم وتوافق مع الظروف، أو جعل ميله أو سلوكه أو طبعه أما مصطلح التكيُّف يعين: ان

 (1987ص ،3ج ،2007 على غرار شيء.) عمر،

ويعين: تغيري سلوك الفرد لكي يتفق مع غريه من األفراد وخاصة باتباع التقاليد واخلضوع 

 (.8، ص2005لاللتزامات االجتماعية )السنبل، 

إجرائيتا بأنَّه:  «بتدئنياملعلمني املتكيُّف صعوبات »وبناءا على ما سبق يعرِّف الباحث مصطلح 

ما يواجه املعلم يف سنيت عمله األوَّليتني باملدرسة من ظروف أو اختالفات بيئية واجتماعية توجب 

عليه أمناًطا تفاعلية متبادلة بينه وبني أعضاء جمتمعه اجلديد إشباعاا حلاجاته وحتقيًقا ملتطلباته؛ 

روف أو املواقف نامجة عن مساته الشخصية، أم أساليب إعداده يف الكلِّية، سواء أكانل تلك الظ

 أم البيئة التعليمية اجلديدة.

 الدراسات السابقة:

يعرض الباحث فيما يلي بعضاا من أدبيات البحث الرتبوي اليت تناولل الصعوبات أو املعوقات 

باملبتدئني منهم على وجه اخلصوص، أو الضغو  اليت تواجه املعلمني على وجه العموم، وما يتعلق 

 مراعياا يف ذلك ترتيب هذه األدبيات زمنياا من األقدم إىل األحدث.

عن استطالع آراء معلمي العلوم يف املرحلة النيانوية إىل ( 1993هدفل دراسة الشرقي )ف

ة املعوقات اليت حتول دون حتقيق أدائهم التدريسي. ولقد توصلل الدراسة إىل افتقار الكفاي

هم الرتبوية بالرغم من دراستهم تالرتبوية لدى املعلمني مما جيعلهم عاجزين عن حل مشكال
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 كليات الرتبية. كما أظهرت نتائج الدراسة أنَّيف أثناء عملية إعدادهم يف للمقررات الرتبوية 

طرق باإلضافة إىل ضعف مهاراتهم يف طرح املادة و ،الكفاية العلمية لدى املعلمني تتميز بالضعف

ا بني مجيع املعلمني على اإلحساس بوجود مشكالت ا إمجاعاتدريسها. وأظهرت الدراسة أيضا

على ضعف الكفاية التدريسية هلؤالء املعلمني يف  امؤشرا تواجههم يف مجيع اجملاالت مما يعدُّ

 ختصص العلوم بفروعه املختلفة وغريه من التخصصات.

(  حتديد أهم الكفايات اليت ينبغي أن 1993) Ellis  et.alاستهدفل دراسة إليس وآخرين و

والطالب ذوي  تتوافر لدى املعلمني املبتدئني يف املرحلة االبتدائية لتالئم احتياجات الطالب العاديني

الصعوبات يف التعلم. وقد صمم فريق البحث قائمة مبتكرة بالكفايات الالزمة للمعلمني بهدف 

األدنى من الكفايات اليت تقابل احتياجات الطالب. وقد توصلل تدريبهم عليها للوصول إىل احلد 

وطبيعة  ،)ويتضمن التدريس كمهنة أهم الكفايات تتعلق مبجاالت: احرتاف املهنة الدراسة إىل أنَّ

ملهنة التدريس(، املتعلم )ويتضمن الكفايات ذات الصلة  احمرتًفبصفته واملعلم  ،العمل املدرسي

 ،وتقويم خصائص املتعلم ،والتأثريات الوالدية ،نمو اإلنساني والتطورباملعلومات عن ظاهرة ال

والعوامل املؤثرة عليه(، االتصال والتعاون )ويشتمل على كفايات االتصال األساسية والتفاعل مع 

والتفاعل مع الوالدين(، تيسري التعلم  ،وتطوير اخلطط التعليمية ،الزمالء واملهنيني يف اجملال

 ،وتصميم خطط التعلم وطرق توزيعها ،وتقويم الربامج التعليمية ،ت تقويم التعلم)ويتضمن كفايا

 وإدارة الفصل املدرسي(. 

( دراسة عن الكفايات التقنية التعليمية لدى املعلمني 1994) Clayوقد أجرى كالي 

 بنيمدرَّبرامج إعداد املعلمني تهيئ معلمني  من أنَّاملبتدئني يف املرحلة النيانوية بهدف التأكد 

بشكل مناسب على املهارات التقنية التعليمية حتى يكون مبقدورهم االنسجام بفاعلية مع الواقع 

 ؟التعليمي أم ال

لدى املعلمني كفايات أقل يف تقنيات التعليم من توقعات  وقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ

 لتدريس عن املقاييس الدولية. ل توقعات أعضاء هيئة اأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يف حني تدنَّ

 م( إىل الوقوف على مدى إدراك املعلمني للضغو  املهنية اليت1998وهدفل دراسة زيدان )

رحلة التعليمية، واجلنس، ومدة امل»ا ملتغريات طبًق يمدارس التعليم قبل اجلامع يتعرضون هلا يف

 تساعد املعلمني يف حات اليت، وكذلك الوقوف على بع  املقرت«اخلربة، ونوع املادة الدراسية
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تواجههم. وبعد تطبيق املقابالت املفتوحة واستبيان الضغو   التخفيف من الضغو  املهنية اليت

 ي(فنِّ  عام)املرحلة االبتدائية واإلعدادية والنيانوية  يف امعلما (711) املهنية على عينة تكونل من

املرحلة  يمبحافظة الفيوم، توصلل الدراسة إىل عدة نتائج أهمها: ارتفاع الضغو  املهنية بني معلم

 ا، توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني الذكور واإلناث يفالنيانوية بدرجة كبرية جدا

و  لدى إدراكهم للضغو  املهنية لصاحل املعلمني، ال توجد فروق ذات داللة بني مستويات الضغ

سوء  –: عدم كفاية الراتب يأهم الضغو  املهنية للمعلمني ه البيئة، أنَّ املعلمني ترجع إىل متغري

من أهم مظاهر  أعباء العمل الزائدة، أنَّ العالقة مع أولياء األمور، سوء العالقة مع التالميذ 

 وارتفاع ضغط الدم. عسر اهلضم  الصداع  :لدى املعلمني صحيةالضغو  ال

هـ( إىل معرفة الدور الذي يقوم به كل من مديري 1420كما هدفل دراسة النيمالي )

ومديرات املدارس االبتدائية يف حل املشكالت اإلدارية والفنية اليت يواجهها املعلمون املبتدئون 

واملعلمات املبتدئات مبحافظة الطائف، إىل جانب معرفة األساليب اليت يستخدمها املديرون 

ت حلل املشكالت كما يراها املديرون واملديرات، واملعلمون املبتدئون واملعلمات املبتدئات، واملديرا

ومدى وجود فروق دال ة إحصائيتا بني رؤية مديري ومديرات املدارس االبتدائية ألساليب حل 

العلمي، مشكالت املبتدئني اإلدارية والفنية وفًقا لعامل ي اخلربة يف جمال العمل اإلداري واملؤهل 

( مديرة. وقد 122( مديرين، )110( معلمات، )407( معلماا، )171وقد تكون جمتمع الدراسة من )

أظهرت النتائج أّن تكيُّف املعلمني املبتدئني واملعلمات املبتدئات مع النظام مرتفع، وأنَّ تكيُّف إدارة 

ال توجد فروق دال ة إحصائيتا  املدرسة مع حاجات املبتدئني من املعلمني واملعلمات متوسط، كما أنه

بني رؤية املديرين واملديرات حول أساليب حل املشكالت تعزى للخربة يف العمل اإلداري أو املؤهل 

 العلمي. 

 ،(  فحص التصورات الذاتية للطالب املعلمني2000) Kempواستهدفل دراسة كمب 

جتاه مستويات الكفايات التكنولوجية فراد اجملتمع املهين ألو ،آلباءلو ،وللمعلمني أثناء اخلدمة

للمعلمني املبتدئني والطالب املعلمني من خالل الرتكيز على القدرة على استخدام وتطبيق 

الكفايات التكنولوجية. كما حاولل الدراسة حتديد الفجوات بني حمتوى املنهج الدراسي 

فر تلك الكفايات اة وبني تواملتضمن يف برنامج اإلعداد واملفرتض فيه حتقيق الكفايات املطلوب

بالفعل. وبعد تطبيق االستبانة، اتضح أنه بالرغم من استخدام كل من املعلمني املبتدئني والطالب 
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الكفايات تكتسب إال أنه مل  املعلمني للتكنولوجيا يف التدريس، من خالل دراسة املناهج احملددة

فاية استخدام التكنولوجيا األساسية واليت فيما عدا ك ،أثناء تعلمهم وإعدادهم املهينيف الالزمة 

تتضمن التجهيز للعرض واستخدام لوحة املفاتيح. ومما ال شك فيه أن ذلك يدل على وجود فجوة يف 

 األداء ذات االرتبا  باستخدام التكنولوجيا. 

( مقارنة تصورات مديري املدارس 2002) May & Ming منجو واستهدفل دراسة ماي

املبتدئني فيما يتعلق بكفايات املعلم املبتدئ. وأوضحل النتائج وجود رضا من  بتصورات املعلمني

جانب مديري املدارس عن أداء املعلمني املبتدئني كما تناسب إدراك هؤالء املعلمني وتصوراتهم 

بأن املعلمني  تاكال اجملموعتني اعتقد ا على ذلك فإنَّالذاتية ألدائهم مع تصورات املديرين. وتأسيسا

 ،ا بني طالب الصفا يف جماالت مثانية هي: استخدام اللهجة األكنير شيوعاملبتدئني قد أدوا جيداا

والعمل  ،والقدرة على إجياد األلفة بينهم وبني الطالب ،واالهتمام بالطالب ،والقراءة باللغة القومية

 ، زمالئهم املعلمنيوإجياد األلفة بينهم وبني ،ولية وااللتزام )االنضبا (ؤوالشعور باملس ،اجلماعي

ا بع  اجملاالت اليت أدى فيها املعلمون بدرجٍة فر القيم املهنية. كما أظهرت النتائج أيضااا تووأخريا

تلك اجملاالت هي يف رأي املديرين على جانٍب كبرٍي من األهمية  أقل من املتوسط على الرغم من أنَّ

م على حل مشكالتهم االنفعالية ومساعدته ،وتقييم الطالب ،وهي إدارة الفصل الدراسي

 ومساعدتهم على تعلم مهارات حل املشكلة. ،وتشجيع الطالب على التعلم املستقل ،والسلوكية

( حتديد الكفايات الالزمة للمعلمني 2004) Heitritter وقد استهدفل دراسة هيرتتر

فرها يف ضوء ارنة مدى تو، ومقاIowaاملبتدئني بالصفوف الدنيا يف املدارس االبتدائية بوالية أيوا 

( من مديري املدارس. وقد أوضحل نتائج 353املعايري اخلاصة بالوالية وذلك من وجهة نظر )

الدراسة جمموعة من الكفايات واخلصائص متنيل ضرورة لعمل املعلم من أهمها القدرة على بناء 

ة مع الزمالء والوالدين، عالقات تواصل متبادل مع التالميذ، والدافعية يف العمل املهين، والشراك

والتمسك بأخالقيات العمل املهين، والقدرة على الرغبة يف التعلم املستمر لتطوير مهنة التدريس. 

إدارة وتنظيم حجرة الدراسة، منيل مثة مهارات ضرورية للمعلمني  وقد أوضح مديرو املدارس أنَّ

القراءة، باإلضافة إىل ضرورة متكن والقدرة على قياس تعلم الطالب، والتمييز بني تعليم وتدريس 

 املعلمني وال سيما املبتدئني منهم من معرفة معايري التدريس يف "أيوا".

إىل معرفة الصعوبات اليت تواجه مدارس امللك فقد هدفل م( 2005دراسة الشرمان ) أما



 

 
 
 

 1441/2020( 1) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

328 

معلم ومعلمة  (104عبداهلل النياني يف األردن من وجهة نظر املعلمني، وقد تألفل عينة الدراسة من )

م، موزعني على ثالث مدارس يف حمافظة أربد، والزرقاء، والبلقاء. 2005/2005يف العام الدراسي 

أبرز الصعوبات اليت تواجه املعلمني هي عدم مالءمة املبنى املدرسي  وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنَّ

وعدم وجود حوافز للمعلمني،  فر اإلمكانات املادية الالزمة للمدرسة،االرتبوية، وعدم تو للعملية

وعدم تعاون أولياء أمور الطلبة مع املدرسة للتغلب على الصعوبات اليت تواجههم، باإلضافة إىل 

 وجود توقعات أداء عالية للطلبة.

هـ( إىل التعرف على دور املمارسات اإلشرافية ملديري 1438كما هدفل دراسة آل مسيح )

مني اجلدد مبدارس التعليم مبحافظيت حوطة بين متيم واحلريق، املدارس يف التنمية املهنية للمعل

والتوصل إىل أهم املقرتحات والتوصيات اليت تسهم يف حتسني املمارسات اإلشرافية ملديري املدارس 

لتنمية املعلمني اجلدد مهنياا. وكانل أبرز النتائج موافقة املديرين بدرجة كبرية جدا على أنهم 

ملمارسات اإلشرافية اليت تسهم يف حتقيق التنمية املهنية للمعلمني اجلدد من يقومون بالعديد من ا

خالل حث املعلمني على االلتحاق بالدورات التدريبية، والتشجيع على تبادل الزيارات لميفادة من 

اخلربات، وتوضيح رؤية املدرسة ورسالتها للمعلمني اجلدد. كما أظهرت النتائج موافقة املعلمني 

م املديرين بالعديد من املمارسات اإلشرافية اليت تسهم يف حتقيق التنمية املهنية هلم، كما على قيا

كانل هناك موافقة بني املعلمني اجلدد واملديرين على سبل حتسني املمارسات اإلشرافية من 

مديري املدارس لتحقيق التنمية املهنية للمعلمني اجلدد من خالل حسن التعامل والتصرف يف 

اقف اليت حتدث مع املعلم اجلديد، وتهيئة اجلو املناسب ألداء العمل بالشكل املطلوب، وإثارة املو

 الدافعية لدى املعلمني اجلدد مع حتفيزهم ومساعدتهم يف ختطي الصعوبات أثناء التعليم.       

 وبعد هذا العرض للدراسات السابقة، ميكن استخالص ما يلى:

  تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف التأكيد على أهمية تذليل الصعوبات اليت

تواجه املعلمني املبتدئني؛ سواء من خالل مراعاة برامج اإلعداد والتأهيل والتدريب للكفايات 

اليت تهيؤهم للتعامل مع الصعوبات املتوقع أن تواجههم، أم من خالل الكشف عن الضغو  

ت أو املشكالت والصعوبات اليت تواجههم وحتول دون حتقيق أدائهم التدريسي بهدف والتحديا

 منها.التخفيف يف  هممقرتحات تساعدتقديم 

  ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف كونها تركز على صعوبات تكيُّف
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( السمات الشخصية، البيئة التعليمية، الكليةيف اإلعداد  :الناجتة عناملعلمني املبتدئني )

مبنطقة مكة املكرمة ويف مجيع مراحل التعليم قبل اجلامعي، وذلك من وجهة نظر هؤالء 

املعلمني أنفسهم. وهذا خيتلف عن الدراسات السابقة سواء يف الكشف عن نوع الصعوبات 

و نوع اليت يواجهها املعلمون املبتدئون، أو يف املنطقة اجلغرافية، أو يف املرحلة التعليمية، أ

 عن اختالف الفرتة الزمنية اليت قد تفرض صعوبات جديدة.  اًلالعينة، فض

  وحتديد الدراسات السابقة يف مشولية نظرته للموضوعمن منطلق ما أفاده الباحث من ،

منهجية الدراسة، وبناء أداتها؛ حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة التوصل إىل أكنير 

سبل  مع اقرتاحيُّف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة، الصعوبات اليت تواجه تك

 ، وهذا ما تسعى الدراسة امليدانية إىل حتقيقه.صعوباتملعاجلة هذه ال

 إجراءات الدراسة امليدانية:

ف املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة، للكشف عن الصعوبات اليت تواجه تكيُّ

استطالع آراء املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة، ويف  فاده منأيف ضوء ما  صمم الباحث 

ثالثني عبارة موزعة استبانة اشتملل على  أدبيات البحث الرتبوي ذات االرتبا  باملوضوع  ضوء

ثالثي األبعاد. ومشلل هذه احملاور  (ليكرت)ا ملقياس ثالثة حماور ذات استجابات مقيدة وفًقعلى 

 الكلية، والبيئة التعليمية، والسمات الشخصية(.يف ن: )اإلعداد صعوبات التكيف الناجتة ع

 حمكمني للتحقق من صدقها الظاهري. وبعد سة على  مت عرضها أواًل ولتقنني االستبانة

احلكم على صدق فقرات األداة يف الكشف عما وضعل من أجله، وعلى ترابطها باحملاور اليت 

ا حساب صدق احملتوى أو ما يعرف تها، مت أيضاتندرج حتتها، وعلى وضوحها وسالمة صياغ

ا للمجال املراد جيدت اًلباالتساق الداخلي من خالل التعرف على مدى متنييل بنود العبارات متنيي

(، ثم 0.894اليت تستخدم حلساب النيبات ) (ألفا كرونباخ)قياسه، وقد مت ذلك من خالل طريقة 

درجة ثبات جمموع عبارات االستبانة ككل  وألنَّ (.0.791الصدق بأخذ اجلذر الرتبيعي للنيبات )

 ا. ويوضح اجلدول التالي ذلك: جدت مرتفعة، جاءت درجة صدق االستبانة عالية
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 صدق وثبات حماور أداة الدراسة بطريقـة االتساق الداخـلي )ألفــا كرونباخ(

 الصدق النيبات حماور االستبانة

 896. 802. .الكليةيف صعوبات التكيف الّناجتة عن اإلعداد  (1

 866. 751. .صعوبات التكيف الناجتة عن البيئة التعليمية (2

 855. 731. .صعوبات التكيف الناجتة عن السمات الشخصية (3

 891. 794. اإلمجالي

الفصل الدراسي األول من العام  الذي استغرق ثالثة أشهر تقريباا يفاالستبانة  تطبيقوبعد 

( معلماا 129املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة الذين بلغ عددهم )على مجيع  هـ38/1437

وصلل عينة )وفق إحصائية إدارة تقنية املعلومات باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة( 

 العينة عيوزت اجلدول التالي% من اجملتمع األصلي، ويبني 55.8معلماا؛ أي بنسبة  (75)الدراسة إىل 

 على متغريات الدراسة:

 توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة

 النسبة املئوية العدد الفئة املتغري

 16.3 14 مكة اإلدارة التعليمية

 44.2 38 الليث

 39.5 34 القنفذة

 48.8 42 ةابتدائي  التعليمية املرحلة

 31.4 27 ةمتوسط

 19.8 17 ةثانوي

 98.8 85 تربوي العلمي املؤهل

 1.2 1 غري تربوي

 40.7 35 أقل من سنة اخلربة سنوات عدد

 59.3 51 من سنة لسنتني

 %100 86 اجملموع
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املعاجلة بعد استنيناء متغري املؤهل العلمي من  لبياناتقد اعتمد الباحث يف حتليله لو

)مان وتيين(، املتوسط احلسابي، االحنراف املعياري، اختبار على:  وذلك لعدم داللتهاإلحصائية 

مستوى ومدى كما مت حساب  .19اإلصدار  SPSS، وذلك من خالل برنامج اختبار )كروسكال(

عن طريق إعطاء درجة لكل استجابة من  وذلك كل استجابة من استجابات االستبانةاملوافقة على 

عطى )كبرية( ُت . فاالستجابةMethod) (Likert (ليكرت)ا لطريقة وفًقالنيالث االستجابات 

 ،(1عطى الدرجة )( ُتضعيفةواالستجابة ) ،(2عطى الدرجة )واالستجابة )متوسطة( ُت ،(3الدرجة )

علماا بأنَّ هناك مثاني عبارات يف االستبانة ) س يف احملور النياني وثالث يف احملور النيالث( مت 

واجلدول التالي يوضح مستوى ومدى املوافقة إعطاؤها عكس هذه الدرجات ألنها عبارات سلبية. 

 .ستبانةاال يفلكل استجابة 

 مستوى ومدى املوافقة لكل استجابة

 املــــــدى ستجابةمستوى اال

 1.55( أي 0.55+1وحتى )   1من  ضعيفة

 2.33( أي 0.55+ 1.58وحتى )   1.58من  متوسطة

 تقريبا 3( أي 0.55+ 2.34وحتى )   2.34من  كبرية

 نتائج الدراسة امليدانية:

عرض النتائج تا بأنه سوف سب ترتيب أسئلتها وأهدافها، علماحبتعرض الدراسة لنتائجها 

سب متغريات الدراسة، يلي ذلك عرض مللخص حب، ثم اًلوتفصي جمملة حماور االستبانةحبسب 

 . وفيما يلي تفصيل ذلك:تفسريهاالنتائج و

 ؟بتدئني مبنطقة مكة املكرمةاملعلمني املتكيُّف : ما صعوبات الرئيسالسؤال  (1

اور استبانة حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  ُحسبللميجابة عن هذا السؤال، 

ني ـأوضحل استجابات املعلمبتدئني مبنطقة مكة املكرمة. وقد املعلمني املتكيُّف صعوبات 

 إمجااًلات ـالصعوب ذهـى أنَّ هـم علـموافقتهة ـى االستبانـعل ةـة املكرمـة مكـني مبنطقـبتدئامل

(، واجلدول 2.18متوسط استجاباتهم )إمجالي بدرجة متوسطة، حيث بلغ تواجههم  وتفصياًل

 التالي يوضح ذلك:
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2.04
2.06
2.08
2.1
2.12
2.14
2.16
2.18
2.2
2.22
2.24
2.26

 الّسمات الّشخصية البيئة التعليمّية اإلعداد بالكلية

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلمجالي حماور استبانة صعوبات تكيُّف املعلمني 

 املبتدئني

 ةحماور االستبان احملاور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 0.37 2.25 .الكليةيف صعوبات التكيف الناجتة عن اإلعداد  احملور األول

 0.41 2.14 .صعوبات التكيف الناجتة عن البيئة التعليمية احملور النياني

 0.41 2.12 .صعوبات التكيف الناجتة عن السمات الشخصية احملور النيالث

 0.29 2.17 إمجالي االستبانة

( 2.25احملور األول حصل على أعلى متوسط حسابي ) كما يتضح من اجلدول السابق أنَّ

أفراد العينة حنو الصعوبات اليت  (، مما يدل على تقارب وجهات نظر0.38احنراف معياري )وأقل 

 . ويوضح الشكل التالي ترتيب حماور االستبانة واملتوسط احلسابي لكل حمور:تواجههم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟يف الكلية اإلعداد الناجتة عنبتدئني املعلمني املتكيُّف : ما صعوبات الفرعي األولالسؤال  (2

 ستبانةاالور حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ُحسبل  لميجابة عن هذا السؤال

أوضحل استجابات . وقد «يف الكلية اإلعداد الناجتة عنبتدئني املعلمني املتكيُّف صعوبات »األول 
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إمجااًلالصعوبات  موافقتهم على أنَّ هذه هذا احملورعلى  بتدئني مبنطقة مكة املكرمةاملعلمني امل

(، واجلدول التالي يوضح 2.25متوسط استجاباتهم )إمجالي بدرجة متوسطة، حيث بلغ تواجههم  

 ذلك:

 مرتبة تنازليتا« يف الكلية اإلعداد» املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات احملور األول

 العبارة م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 569. 2.49 العلمي هلا. فجوة بني النظرية والتطبيق ودوج 8

 638. 2.40 .كليةاليف من اإلشراف األكادميي  ادةستفضعف اال  9

 575. 2.37 ال يليب احتياجاتي املهنية. برامج إعداد املعلمنييف  املوجودتحديث ال  10

 774. 2.33 حتاكي مقررات التعليم العام.ال  كليةمقررات ال  7

 685. 2.24 .صعوبات يف مدرسيت شبيهة بتلك اليت تدربل عليها ودوج 5

يف إكسابي الكفايات الالزمة  كليةبرامج ال قلة االستفادة من 4

 ملمارسة مهنة التعليم.

2.19 .695 

 706. 2.17 كافية عن واقع التعليم يف اململكة.العلومات امل ضعف 3

 629. 2.13 الرتبية العملية يف التكيف مع مدرسيت. قلة االستفادة من 1

 665. 2.13 الرتبية العملية.ب واملقدممهام عملي بني  ضعف الصلة 2

أشعر بأنين ال أمتلك املعلومات واملهارات اليت ميتلكها الزمالء  5

 القدماء.

2.08 .785 

بتدئني املعلمني املتكيُّف صعوبات »متوسط عبارات حمور  يتضح من اجلدول السابق أنَّ

بدرجة املوافقة » ومستوى «ةدرجة كبرياملوافقة ب» مستوىيرتاوح بني  «بالكلية اإلعداد الناجتة عن

على أعلى  «العلمي هلا فجوة بني النظرية والتطبيق ودوج»( 8)عبارة الحيث حصلل وذلك ، «متوسطة

أشعر بأنين ال »( 5)عبارة لا(، بينما حصلل 0.58( وأقل احنراف معياري )2.49متوسط حسابي )

( 2.07على أقل متوسط حسابي ) «أمتلك املعلومات واملهارات اليت ميتلكها الزمالء القدماء

 (. 0.89واحنراف معياري )
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 ؟البيئة التعليمية الناجتة عنبتدئني املعلمني املتكيُّف : ما صعوبات الفرعي النيانيالسؤال  (3

 ستبانةاالور حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ُحسبل لميجابة عن هذا السؤال 

أوضحل استجابات . وقد «البيئة التعليمية الناجتة عنبتدئني املعلمني املتكيُّف صعوبات »النياني 

ات ـــوبـالصع ذهــى أنَّ هـم علـوافقتهــم ورـذا احملـهى ـعل ةـة املكرمـة مكـني مبنطقـبتدئني املـاملعلم

(، واجلدول التالي 2.14متوسط استجاباتهم )إمجالي بلغ  فقدبدرجة متوسطة، تواجههم  إمجااًل

 يوضح ذلك:

 "البيئة التعليمية" مرتبة تنازليتا النيانياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات احملور 

 العبارة م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 660. 2.57 املدرسة.يف رّحب بي بقية أعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية  12

11 
استقبلين قائد املدرسة باحلفاوة اليت أرجوها وعّرفين على منسوبي 

 املدرسة.
2.40 .801 

 773. 2.27 مدرسيت.يف ضعف شبكة االتصاالت والتقنية  17

 738. 2.21 الدراسية. الصفوفيف مدرسيت زيادة أعداد املتعلمني يف وجدت  14

20 
يوجد اهتمام من املشرف الرتبوي بالتنمية املهنية والفنية للمعلمني 

 املبتدئني.
2.21 .738 

 710. 2.12 يوجد اهتمام من قيادة املدرسة بالتنمية املهنية للمعلمني املبتدئني. 19

 804. 1.99 جدول نصاب احلصص املسند غري مناسب. 13

 797. 1.98 الوصول إىل املدرسة.تواجهين صعوبة  15

 682. 1.93 زودتين قيادة املدرسة باألدلة واللوائح املهمة لعملية التعليم. 18

 807. 1.77 وجدت معظم الوسائل التعليمية للتدريس متوفرة. 15

بتدئني املعلمني املتكيُّف صعوبات »متوسط عبارات حمور  يتضح من اجلدول السابق أنَّ

بدرجة املوافقة » ومستوى «درجة كبريةاملوافقة ب» مستوىيرتاوح بني  «البيئة التعليمية الناجتة عن

يف رّحب بي بقية أعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية »( 12)عبارة الحيث حصلل وذلك ، «متوسطة
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عبارة ال(، بينما حصلل 0.55معياري ) احنراٍف ( وأقل2.58ِّعلى أعلى متوسط حسابي ) «املدرسة

( واحنراف 1.88على أقل متوسط حسابي ) «وجدت معظم الوسائل التعليمية للتدريس متوفرة»( 15)

 (. 0.71معياري )

 ؟السمات الشخصية الناجتة عنبتدئني املعلمني املتكيُّف : ما صعوبات الفرعي النيالثالسؤال  (4

 ستبانةاالور حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ُحِسبل لميجابة عن هذا السؤال 

أوضحل . وقد «السمات الشخصية الناجتة عنبتدئني املعلمني املتكيُّف صعوبات »النيالث 

 موافقتهم على أنَّ هذه هذا احملورعلى  بتدئني مبنطقة مكة املكرمةاستجابات املعلمني امل

(، 2.12متوسط استجاباتهم )إمجالي بلغ  فقدبدرجة متوسطة، تواجههم  إمجااًلالصعوبات 

 واجلدول التالي يوضح ذلك:

مرتبة « السمات الشخصية»النيالث املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات احملور 

 تنازليتا

 العبارة م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 566. 2.66 مساتي الشخصية تؤهلين ألن أكون معلماا ناجحاا. 28

 529. 2.64 الرغبة يف تنمية ذاتي مهنياا.لديَّ  27

 750. 2.36 شعرت بالغربة يف األسابيع األوىل يف املدرسة.  22

 775. 2.19 إن وجد .كليةاليف  مشرف الرتبية العمليةمن  ادةستفضعف اال 30

 796. 2.05 أشارك يف اختاذ القرارات املناسبة يف مدرسيت. 25

مواجهة املتعلمني يف اللقاء األول  انتابين الشعور بالرهبة عند 21

 بقاعة الدرس.
2.00 .736 

 823. 1.87 .يف تغيري مهنيتمتتلكنى الرغبة  29

 785. 1.86 أجد صعوبة يف تكوين عالقات إجيابية يف بيئة العمل اجلديدة. 24

 764. 1.80 أشعر باالرتباك عند توجيه األسئلة لي من املتعلمني. 23

 792. 1.77 ضبط انفعاالتي.أجد صعوبة يف  25
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بتدئني املعلمني املتكيُّف صعوبات »متوسط عبارات حمور  يتضح من اجلدول السابق أنَّ

املوافقة » ومستوى «درجة كبريةاملوافقة ب» مستوىيرتاوح بني  «السمات الشخصية الناجتة عن

أكون معلماا  مساتي الشخصية تؤهلين ألن»( 28)عبارة الحيث حصلل وذلك ، «بدرجة متوسطة

عبارة ال(، بينما حصلل 0.58( وأقل احنراف معياري )2.55على أعلى متوسط حسابي ) «ناجحاا

 (. 0.89( واحنراف معياري )1.88على أقل متوسط حسابي ) «أجد صعوبة يف ضبط انفعاالتي»( 25)

متوسطات استجابات املعلمني فروق ذات داللة إحصائية بني هل توجد : الفرعي الرابعالسؤال  (5

 ات الدراسة؟ملتغرياملبتدئني مبنطقة مكة املكرمة تعزى 

 ُقسِّم حسب متغريات الدراسة كما يلي:لميجابة عن هذا السؤال، 

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات  

 :املكرمة حسب متغري اإلدارة التعليمية

املعلمني املبتدئني الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات عن للكشف 

 –كروسكال ) اختباراإلدارة التعليمية ُاستخِدم  اليت ُتعزى إىل متغريمبنطقة مكة املكرمة 

 . واجلدول التالي يوضح ذلك:Kruskal-Wallis( X) (والس

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة حسب للفروق بني متوسطات استجابات  (Xنتائج اختبار )

 متغري اإلدارة التعليمية

 ( ومستوى الداللةXقيمة ) متوسط الرتب العينة اإلدارة التعليمية احملاور

 األول

 5.750 50.57 14 مكة

 056. 47.93 38 الليث

 غري دالة 35.63 34 القنفذة

 النياني

 12.335 36.14 14 مكة

 002. 54.07 38 الليث

 دالة 34.72 34 القنفذة

 النيالث
 15.077 26.86 14 مكة

 001. 54.34 38 الليث
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 ( ومستوى الداللةXقيمة ) متوسط الرتب العينة اإلدارة التعليمية احملاور

 دالة 38.24 34 القنفذة

 إمجالي

 14.912 38.29 14 مكة

 001. 54.97 38 الليث

 دالة 32.82 34 القنفذة

متوسطات استجابات يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

القنفذة(  الليث  –)مكة  املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة حسب متغري اإلدارة التعليمية

. كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات «اإلعداد يف الكلية»وذلك على حمور االستبانة األول 

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة حسب متغري متوسطات استجابات ة إحصائية بني دالل

، «السمات الشخصية»، والنيالث «البيئة التعليمية»اإلدارة التعليمية وذلك على احملورين النياني 

رة وكذلك على االستبانة جمملة، وكانل كل هذه الفروق يف اجتاه املعلمني املبتدئني التابعني إلدا

 الليث التعليمية حيث حصلوا دائماا على أعلى املتوسطات.

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات  

 :حبسب متغري املرحلة التعليمية

املعلمني املبتدئني مبنطقة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات للكشف عن 

. (Xوالس ) –اختبار كروسكال  املرحلة التعليمية ُاستخِدم اليت ُتعزى إىل متغريمكة املكرمة 

 واجلدول التالي يوضح ذلك:

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة حسب للفروق بني متوسطات استجابات  (Xنتائج اختبار )

 التعليميةمتغري املرحلة 

 ( ومستوى الداللةXقيمة ) متوسط الرتب العينة املرحلة التعليمية احملاور

 األول

 596. 42.86 42 ةابتدائي

 742. 41.93 27 ةمتوسط

 غري دالة 47.59 17 ةثانوي
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 ( ومستوى الداللةXقيمة ) متوسط الرتب العينة املرحلة التعليمية احملاور

 النياني

 1.789 42.20 42 ةابتدائي

 409. 41.02 27 ةمتوسط

 غري دالة 50.65 17 ةثانوي

 النيالث

 3.048 40.61 42 ةابتدائي

 218. 50.39 27 ةمتوسط

 غري دالة 39.71 17 ةثانوي

 إمجالي

 850. 41.10 42 ةابتدائي

 654. 44.93 27 ةمتوسط

 غري دالة 47.18 17 ةثانوي

متوسطات استجابات يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

 متوسطة  )ابتدائية  املكرمة حسب متغري املرحلة التعليمية املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة

 ثانوية( وذلك على االستبانة جمملة، وعلى مجيع حماورها الفرعية.

املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة املكرمة الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات  

 :حسب متغري عدد سنوات اخلربة

املعلمني املبتدئني مبنطقة ة للفروق بني متوسطات استجابات الداللة اإلحصائيللكشف عن 

-Mann (Z))مان وتيين( اختبار عدد سنوات اخلربة، ُاسُتخِدم  اليت ُتعزى إىل متغريمكة املكرمة 

Whitney. :واجلدول التالي يوضح ذلك 

مبنطقة مكة املكرمة حسب  املعلمني املبتدئنيللفروق بني متوسطات استجابات  (Zنتائج اختبار )

 متغري عدد سنوات اخلربة

 ( ومستوى الداللةZقيمة ) متوسط الرتب العينة سنوات اخلربة احملاور

 األول
 -1.718- 37.94 35 أقل من سنة

 غري دالة 086. 47.31 51 من سنة لسنتني
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 ( ومستوى الداللةZقيمة ) متوسط الرتب العينة سنوات اخلربة احملاور

 النياني
 -1.965- 37.14 35 أقل من سنة

 دالة 049. 47.86 51 من سنة لسنتني

 النيالث
 -1.411- 38.94 35 أقل من سنة

 غري دالة 158. 46.63 51 من سنة لسنتني

 إمجالي
 -2.251- 36.20 35 أقل من سنة

 دالة 024. 48.51 51 من سنة لسنتني

متوسطات استجابات يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

من سنة  – أقل من سنة) املكرمة حسب متغري عدد سنوات اخلربةاملعلمني املبتدئني مبنطقة مكة 

. «السمات الشخصية»، والنيالث «اإلعداد يف الكلية»( وذلك على حموري االستبانة األول لسنتني

املعلمني املبتدئني متوسطات استجابات كما يتضح من اجلدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

لبيئة ا»وذلك على احملور النياني  متغري عدد سنوات اخلربةمبنطقة مكة املكرمة حبسب 

، وكذلك على االستبانة جمملة، وكانل الفروق يف اجتاه املعلمني املبتدئني ذوي سنوات «التعليمية

 اخلربة من سنة لسنتني حيث حصلوا دائماا على أعلى املتوسطات.

 :وتفسريها نتائج الدراسةملخص 

بتدئني مبنطقة مكة املعلمني املمن  مستوى حماور أداة الدراسةعلى أفاد أفراد العينة 

هي أكنير الصعوبات اليت تواجههم.  الكليةيف صعوبات التكيف الناجتة عن اإلعداد املكرمة أنَّ 

بدرجة أما على مستوى عبارات االستبانة، فأفاد املعلمون املبتدئون أنَّ الصعوبات اليت تواجههم 

 هي: بارات السلبية باستنيناء الع كبرية 

 (.2.49العلمي هلا ) فجوة بني النظرية والتطبيق ودوج  :8 العبارة 

 (.2.40كلية )اليف من اإلشراف األكادميي  ادةستفضعف اال  :9 العبارة 

 (.2.38ال يليب احتياجاتي املهنية ) ربامج إعداد املعلمنيب املوجودتحديث ال  :10 العبارة 

 (.2.35بالغربة يف األسابيع األوىل يف املدرسة )شعرت  :22 العبارة 

صعوبات التكيف الناجتة عن اإلعداد ومن املالحظ من هذه العبارات أنَّ ثالثاا منها تتعلق ب
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، وهذا يعين أنَّ أكنير ما يواجه املعلمني املبتدئني من صعوبات ُيعزى إىل برامج إعدادهم الكليةيف 

بواقع التعليم الفعلي؛ إذ توجد فجوة بني ما ُيدرَّس يف هذه الكليات بكليات الرتبية اليت ال ترتبط 

وبني ما يقوم املعلمون بتدريسه للطالب بعد خترجهم، كما أنَّ طالب كليات الرتبية ال جيدون من 

اإلشراف األكادميي ما يفيدهم أو يوجههم لربط أو تطبيق ما يتعلمونه يف هذه الكليات من برامج 

عن أنَّ برامج كليات الرتبية وتوصيفها شبه مستقرة  اًل برنامج الرتبية العملية، فضتربوية نظرية يف

ال تتجدد حملاكاة التطورات أو تتغري ملواكبة االجتاهات املتجددة يف مهنة التعليم، األمر الذي أدى 

أخرى. إىل ضعف الصلة بني برامج إعداد املعلمني من ناحية وضعف التكيُّف مع املدرسة من ناحية 

املعلمني اليت أوضحل أنَّ  Kemp (2000) (كمب)دراسة مع  –إىل حد ما  –وتتفق هذه النتيجة 

 مل يكتسبوا أثناء إعدادهم الكفايات الالزمة للتدريس. املبتدئني

املعلمني، أظهرت النتائج وجود صعوبة صعوبات التكيف الناجتة عن إعداد وباإلضافة إىل 

 املبتدئني الشخصية وتقلل من تكيُّفهم مع املدرسة، وهي الشعور كبرية تتعلق بسمات املعلمني

بالغربة يف األسابيع األوىل باملدرسة. ولعل هذا الشعور نتيجة منطقية لالنفصام بني واقع برامج 

 إعداد املعلمني وواقع التعليم يف اململكة، لذا كان اإلحساس بالغربة أمراا طبيعيتا.

  املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة متوسطات استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

 على االستبانة جمملة، وكذلك على حماورها الفرعية. املكرمة حسب متغري املرحلة التعليمية

  املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة متوسطات استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

، «اإلعداد يف الكلية»على حموري االستبانة األول  حسب متغري عدد سنوات اخلربةاملكرمة 

 .«السمات الشخصية»والنيالث 

  املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة متوسطات استجابات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

 «.الكليةاإلعداد يف »على حمور االستبانة األول  املكرمة حبسب متغري اإلدارة التعليمية

فيما سبق وخاصة فيما يتعلق مبحور االستبانة األول ولعل عدم وجود فروق إحصائية 

ات الدراسة ا ملتغريتبعا أفراد العينةمن االتساق يف آراء  عاٍل ىيدل على مستو «اإلعداد يف الكلية»

من ناحية أخرى؛  يف منطقة مكة املكرمةعن توافق برامج إعداد املعلمني  اًلمن ناحية، فض

 األمر الذي مل ُيظهر وجود أي فروق بني استجابات أفراد العينة.

  املعلمني املبتدئني مبنطقة مكة متوسطات استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
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، والنيالث «البيئة التعليمية»املكرمة حبسب متغري اإلدارة التعليمية على احملورين النياني 

، وعلى االستبانة جمملة، وذلك يف اجتاه املعلمني التابعني إلدارة الليث «السمات الشخصية»

التعليمية. ولعل وجود هذه الفروق ُيعزى إىل ضعف البنية التحتية ملدارس إدارة الليث، إىل جانب 

 وعورة الوصول إىل مدارس تلك اإلدارة.

  بتدئني مبنطقة مكة املعلمني املمتوسطات استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

، وعلى «البيئة التعليمية»على احملور النياني  املكرمة حبسب متغري عدد سنوات اخلربة

االستبانة جمملة، وذلك يف اجتاه املعلمني املبتدئني ذوي سنوات اخلربة من سنة لسنتني. ولعل 

تقد إىل الكنيري من وجود هذه الفروق ُيعزى إىل عدم تأقلم املعلمني مع البيئة التعليمية اليت تف

متطلبات إجناح العملية التعليمية، سواء تلك اليت ترتبط بضغو  العمل وأدائه، أو تلك اليت 

 ترتبط بالتسهيالت املادية الالزمة لتحقيق جودته وكفاءته.

 :ومقرتحاتها توصيات الدراسة

صعوبات  معاجلةما سبل »سعياا لميجابة عن سؤال الدراسة الفرعي اخلامس، والذي مؤداه: 

، يقدم الباحث فيما يلي توصيات ومقرتحات «بتدئني مبنطقة مكة املكرمة؟املعلمني املتكيُّف 

 إجرائية تفيد يف معاجلة أكنير الصعوبات اليت تواجه املعلمني املبتدئني، وذلك على النحو اآلتي:

 تتمنيل يف: فبالنسبة للصعوبات النامجة عن السمات الشخصية للمعلمني املبتدئني واليت

، «ليس لدي الرغبة يف تنمية ذاتي مهنيتا»، «مساتي الشخصية ال تؤهلين ألن أكون معلماا ناجحاا»

 فيمكن معاجلتها من خالل:

  تطبيق اختبارات الكشف عن امليول واالهتمامات حنو مهنة التدريس عند قبول الطالب

 بكليات الرتبية.

 رامج إعداد املعلم.االهتمام بتدريس علم النفس الشخصية يف ب 

   عدم تعيني املعلمني باملدارس إال بعد منحهم رخصة مزاولة مهنة التعليم، واليت تشرت

 اجتيازهم الختبارات خاصة بالسمات الشخصية والقدرات املهنية للمعلم.

  تركيز الدورات التدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة على برامج: تنمية النيقة بالنفس، اكتشاف

 طوير الذات، كيف أكون معلماا ناجحاا.الذات، ت
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  مشول دورات التنمية املهنية لكافة جوانب العملية التعليمية، ولكافة جوانب الشخصية

 )املعرفية، واألخالقية، والنفسية، والسلوكية، والتدريسية،...(. 

 .اشرتا  اجتياز دورات التنمية املهنية للمعلمني عند الرتقية 

  واملكافآت املادية على من حيضر دورات التنمية املهنية للمعلمني.اقتصار احلوافز 

 .إجراء دراسات تأصيلية وميدانية عن السمات الشخصية اليت ينبغي توافرها يف املعلم 

 .إجراء دراسات ميدانية ومقارنة عن أساليب التنمية املهنية للمعلمني وسبل تطويرها 

رّحب بي مل ي»عليمية للمعلمني املبتدئني اليت تتمنيل يف: وبالنسبة للصعوبات املتعلقة بالبيئة الت

ستقبلين قائد املدرسة باحلفاوة اليت مل ي»، «املدرسةيف بقية أعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمية 

، فيمكن «شعرت بالغربة يف األسابيع األوىل يف املدرسة»، «أرجوها وعّرفين على منسوبي املدرسة

 معاجلتها من خالل:

  حلفلة تعارف وترحيب باملعلمني املبتدئني. عند بداية الدراسةختصيص جزء من اليوم األول 

  منسوبي املدرسةاستغالل املناسبات االجتماعية املختلفة لتوطيد العالقات بني. 

  لعرض مشاكلهم ومقرتحاتهم حنو حلها. منسوبي املدرسةعقد اجتماعات شهرية دورية بني 

 ن أهمية العالقات اإلنسانية ودورها يف حتسني عملية التعلم.عقد دورات تدريبية ع 

 .إجراء دراسات ميدانية عن دور العالقات اإلنسانية يف إدارة جمتمع التعلم 

فجوة بني  ودوج»وبالنسبة للصعوبات املرتبطة بعملية اإلعداد يف الكلية اليت تتمنيل يف: 

تحديث ال»، «كليةاإلشراف األكادميي بال من ادةستفضعف اال»، «العلمي هلا النظرية والتطبيق

 ، فيمكن معاجلتها من خالل:«ال يليب احتياجاتي املهنية ربامج إعداد املعلمنيب املوجود

 .اعتماد عملية إعداد املعلم على النواحي التطبيقية العملية أكنير من النظرية 

 ا كاسرتاتيجيات رئيسة اختاذ التعلم التعاوني، وعمل املشروعات، والبحوث اإلجرائية، وغريه

 يف برامج إعداد املعلم.

  عن الرتكيز يف أساليب تقويم إعداد املعلم على االختبارات  قدر اإلمكاناالبتعاد

التحريرية، وخاصة املقالية، لتحل حملها أساليب التقويم املعتمدة على األهداف وليس الطالب؛ 

 منيل: ملفات األداء )البورتفوليو(، املشروعات، البحوث اإلجرائية.
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 كناا رئيساا يف تكوين املعلم، وذلك من االهتمام بالرتبية العملية عند إعداد املعلم بصفته ر

 حيث تفعيل عمليات متابعة الطالب واإلشراف عليهم وتقوميهم.

 يف كليات الرتبية، وذلك من خالل: تقديم التقارير من اإلشراف األكادميي  ادةستفتفعيل اال

 الدورية عن تقدم الطالب املعلم يف عملييت تعلمه وتدريسه.

 ية خرجييها يف السنوات األوىل من عملهم إلثراء احتياجاتهم املهنية ضرورة متابعة كليات الرتب

 املتجددة.

 .تطوير برامج إعداد املعلمني وفق املتغريات واالجتاهات واخلربات اجملتمعية العاملية املعاصرة 

 .استطالع آراء املعلمني املبتدئني حنو آليات حتديث برامج إعداد املعلمني 
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 املراجع:

 :املراجع العربية

دور املمارسات اإلشرافية ملديري املدارس يف التنمية املهنية هـ(. 1438آل مسيح، حممد إبراهيم )

. رسالة ماجستري غري للمعلمني اجلدد يف مدارس التعليم مبحافظيت حوطة بين متيم واحلريق

 الرياض. منشورة، كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،

 . القاهرة: جممع اللغة العربية.املعجم الوسيط(. 1982) أنيس، إبراهيم وآخرون

دور مديري ومديرات املدارس االبتدائية يف حل املشكالت اليت (. 1420النيمالي، مشيلح بركي )

. رسالة ماجستري غري يواجهها املعلمون املبتدئون واملعلمات املبتدئات مبحافظة الطائف

 مكة املكرمة. جامعة أم القرى كلية الرتبية منشورة، 

، نوفمرب(. صعوبات تعلم القراءة وعالقتها 2005درويش، رمضان حممود وخضري، نصر الدين )

جملة كلية ببع  املتغريات األسرية والنفسية لدى عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

 .278ص 283ص ، اجلزء النياني،128جامعة األزهر، العدد ، الرتبية

جملة ، اجلامعيالتعليم قبل  يفيتعرض هلا املعلم  اليت(. الضغو  املهنية 1998زيدان، مراد صاحل )

 .401ص 351، ص29عدد ، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق

(. تقنني مقياس مدى التكيُّف لدى الدارسني يف مراكز حمو 2005اهلل )عبد العزيزعبد السنبل،

جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية، السنة األمية وتعليم الكبار يف مدينة الرياض. 

 .43ص 1، ص22العشرون، العدد 

باملرحلة  (. املعيقات اليت تواجه معلمي العلوم يف أدائهم التدريسي1993الشرقي، حممد راشد )

 .175ص 145ص  ،27العدد  ،8اجمللد  ،اجمللة الرتبويةمدينة الرياض. يف النيانوية 

اهلل النياني للتميز يف عبد (. الصعوبات اليت تواجه مدارس امللك2005الشرمان، منرية حممود )

، اجلزء 129جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد: )ردن من وجهة نظر املعلمني فيها. األ

 .405ص   382األول(، ص

 . الرياض: دار عامل الكتب.دليل املعلم املبتدئ(. 1995الشعبان، عبدالرمحن إمساعيل )

 ، تدريبه، كفاياته. عّمان: دار صفاء.املعلم إعداده(. 2005عبيد، مجانة حممد )

 .. القاهرة: عامل الكتباللغة العربية املعاصرة معجم(. 2007) عمر، أمحد خمتار
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. مصر: مؤسسة حورس توجهات حدينية يف إعداد معلم املستقبل(. 2009املنعم )عبد الكرمي، مجال

 الدولية.

مبادئ البحث ومهاراته يف العلوم م(. 2014مطاوع، ضياء الدين حممد، واخلليفة، حسن جعفر )

 . الرياض: مكتبة الرشد.الرتبوية والنفسية واالجتماعية
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Gofairy, A. A. (2020). The difficulties of novice teachers' adaptation in Makkah and 

ways of treatment. Journal of Educational Science, 5(1), 319-346. 

 
 

The Difficulties of Novice Teachers' Adaptation in Makkah and Ways of 

Treatment 
 

Dr. Ahmed bin Ali bin Yousef al-Gofairy 
Assistant Professor of pedagogy of Foundations of Education 

ahmad143711@gmail.com 

Abstract:  

This study aimed to identify the difficulties facing the adaptation of 

novice teachers in Makkah Region, resulting from college preparation, 

educational environment, and personality traits. It also aimed to propose 

ways of dealing with those difficulties. This study was based on the 
descriptive method, through a questionnaire applied in the first semester of 

the academic year 37/1438 A.H. on 86 novice teachers; 66.7% of the original 

community. The results showed that difficulties of adaptation resulting from 
college preparation were the most difficult for novice teachers in Makkah 

Region. The results showed that there were no statistically significant 

differences between the averages of the responses of the novice teachers in 

Makkah Al Mukarramah region on the whole questionnaire according to the 
variable of the educational stage, while there were statistically significant 

differences between the responses of these teachers on the whole 

questionnaire according to the variable of the educational administration for 
the teachers following El-Leith administration, and according to the variable 

of the number of years of experience for novice teachers with years of 

experience from one year to two years. The study presented several 
recommendations and procedural proposals that would help in dealing with 

difficulties facing the adaptation of novice teachers, such as: the application 

of tests to detect tendencies and interests toward the teaching profession 

when admitting students to the faculties of education, the adoption of a 
license to practice the teaching profession as a condition for appointment, 

holding monthly meetings to view the teachers' problems and suggestions for 

solving them, and exploring the views of novice teachers toward 
mechanisms of updating teacher education programs. 

Key words: Novice Teacher; Difficulties of Adaptation; Teachers' 

adaptation 
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Al-Zahrani, M. A, & Alharthi, F. M. (2020). Values and its Relationship to 

Achievement Motivation among Secondary School Students at Al- Baha 

City. Journal of Educational Science, 5(1), 273-318. 
 

Values and its Relationship to Achievement Motivation among 

Secondary School Students at Al- Baha City 

 Mohammed Atiq al-Zahrani Fahad Mohammed A.  Alharthi 

 College of Education College of Education 

 Al-Baha University Al-Baha University 

 qqddqqdd@gmail.com aaamn@hotmail.com  

Abstract: 

The current study aims at investigating the relationship between  

values and achievement motivation  among secondary school students at Al- 

Baha City, The researchers used the descriptive approach, where the sample 

consisted of (327) students was selected from the study population randomly  

from high school students in the middle sector at Al-Baha city, The 

researchers have developed a questionnaire for values, and used achievement 

motivation scale ,verified their validity and reliability on a pilot- sample 

before applied to basic sample study. Results of the study assert a high 

degree of values, and the most prominent were Cooperation and 

responsibility, Then the aesthetic value, self-confidence, tolerance, While the 

level achievement motivation among high school students was average. 

Furthermore, the results also denote that there were positive correlation and 

statistically significant between achievement motivation and values, The 

current study ended up with a set of recommendations and suggestions for 

future research, as Creating and Configure the school environment to play its 

role in motivating high school students to higher academic achievement 

rates. 

Keywords: values, motivation, achievement motivation, Albaha city. 
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Mahmoud, A. E. (2020). Problems of field training for students of special education 

at the University of Prince Sattam Bin Abdullaziz from the perspective of 

pre-services teachers. Journal of Educational Science, 5(1), 239-272. 

Problems of Field Training for Students of Special Education at the 

University of Prince Sattam Bin Abdullaziz from the Perspective of Pre-

services Teachers 

Ayman Elhadi Mahmoud 

Associate professor – Department of special education 

ayman_elhadi2000@yahoo.com 

Abstract: 
Problems of field training for students of special education at the 

University of Prince Sattam Bin Abdull Aziz from the perspective of pre-
services teachers 

 The study aims to identify the problems of field training facing pre-
services teachers in the special education department at college of Education 
at Prince Sattam Bin Abdullaziz University. The researcher chose a sample 
of 223 students at 8th level in the special education department. The 
resaercher used aquestionaire consists of  (56)  divided into four dimensions. 
The results showed the existence of these problems. Problems of school 
administration came first such as, many changes  in the school schedule, The 
school administration does not take into account the views and suggestions 
of pre-sevices teachers,  gives lots of waiting lessons. secondly, problems of  
the university study such as, The College does not offer the freedom to 
choose the training school, There are also significant differences between the 
theoretical and practical aspects of the school, the college allows the 
registration of students' hours during the field training. Thirdly, the problems 
of available equipment such as, the school has not appropraite laboratories 
for people with disabilities (PWS), there is also no library with references 
and periodicals related to (PWS), if there is a malfunction of one of the 
devices, it is not repaired, this reduces the number of them and many of the 
devices for (PWS) in the school are out of service. Finally, problems of 
universal supervisiors such as, visiting pre-services teachers few times and 
for a short time, concentrating on routine paperwork rather than 
performance. 

 The results showed that there were no statistically significant 
differences due to sex variables, university branch, and cumulative rate, 
while statistically significant differences were found in the specialization 
variable. 

Keywords: Field training problems - Field training students - pre-
services teachers. 

mailto:ayman_elhadi2000@yahoo.com


 

 

 

Vol. 5 No. I  1441/2019 

350 

Alhassan, J. S. (2020). Social Phobia in the light of some demographic changes 

among high school students. Journal of Educational Science, 5(1), 207-

238. 

 
Social Phobia in the Light of Some Demographic Changes among High 

School Students 

Jalal saud alhassan 
Psychologist, ministry of education, education in al jouf 

gssa77@hotmail.com 

Abstract:  

The study aimed to investigate the prevalence of social Phobia among 

the second and third secondary students in Dawmat  aljandal. It was done on 
251 students. 3% had an extreme presence of social Phobia while 16% were 

classified as medium. The study also showed that the percentage is higher in 

third secondary graders than the second, liberal art students than the science, 
Quran memorization schools than public ones. Private schools had the 

lowest percentage. The study did not reveal any significant difference related 

to the family income, 

Key words:  Social Anxiety, Social Phobia, Shy. 
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AlOmiri, E. F. (2020). Communication Skills of Students' Counselors in Makkah 

Self-confidence and its Relationship with Communication Skills of 

Students' Counselors. Journal of Educational Science, 5(1), 169-206. 

Self-confidence and its Relationship with 

Communication Skills of Students' Counselors 

Enad Fawaz AlOmiri  

Students' Counseler General Administration for Education at Makkah  

enad1397@gmail.com 

Abstract: 

This research aims to identify the relationship between the self-

confidence and communication skills of students' counselors, and the  
differences in the self-confidence of the student counselors  according to the 

variables (specialization - experience - phase), in addition to differences in 

communication skills of the students' counselors according to the variables 
(specialization - experience - phase) at Holy Makkah schools. The researcher 

used the descriptive method to achieve the research 's goals.  The study 

sample consisted of (120) students' counselors who represents all levels of 

education. The researcher used self-confidence scale which prepared by 
Qwasemah and Alfarah (1996) and short scale from communication skills 

scale, prepared by Mohsen (1993). 

The results of this research are as following: There is statistically  
positive significance correlation relationship between the self-confidence 

and communication skills and their dimensions.  

In addition, there is statistically significance positive significance 
correlation  between the two dimensions (all the  communication skills) and 

self-confidences as a whole degree Furthermore, the result of this study 

shows that there are statistically differences in the two variables ( the self-

confidence and communication skills) among the sample according to two 
variables( the specialist and the experience for the specialist people and the 

more experience, and there is no statistically differences for the two 

variables ( the self-confidence and communication skills) among the sample 
according to the education  variable   . 

The researcher recommends preparing training programs for 

developing communication skills to enhance the self-confidence for students' 

counselors which may reflected positively  on the professional career for 
students' counselors. 

Key Words: Self Confidence; Communication Skills; Student 

Counselor. 
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Al Kleep, B. H. (2020). Arabic in View of the Habits of Mind According to The 

Classifion of Costa and Calic. Journal of Educational Science, 5(1), 133-

168. 

Arabic in View of the Habits of Mind According to the Classifion of 

Costa and Calic 

Bakeeta Hadi Al Kleep 

Najran University 

Department of Curriculum and Instruction 

Bhade20@hotmail.com 

Abstract: 

The present study aimed to determine the degree to which the activities 
of Arabic language courses in the Kingdom of Saudi Arabia include the 

intermediate stage of the habits of the mind according to the classification of 

Costa and Calik, which is composed of (16) (6) books for the student and (6) 

books for the activity. To achieve the objective of the study, a content 
analysis card was used. It consisted of (16) mental habits and included in 

each mental habit a number of indicators. After verifying the validity of the 

instrument, Study the study community as a whole and analyze the contents 
of the card The use of a number of statistical methods, including frequencies 

and percentages, the study reached a number of results, the most important 

of which is the existence of habits of mind varying proportions in the 
decisions of the eternal language between weak and medium except to find 

the humor that was neglected in the decisions, in light of the results of the 

research recommended a number of recommendations and suggestions 

Which is hoped to benefit in the field of education, the most important of 
which is to introduce the habits of the mind deliberately in the decisions of 

the Arabic language in the middle stage, and to conduct a study on the 

availability of habits in Arabic language courses at the primary and 
secondary levels. 

key words: Arabic Language, Technology, Knowledge, Contemporary 

Technology 
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Aldosari, F. A. (2020). A suggested conception for the development of the 

integrated learning requirements in teaching mathematics in intermediate 

and secondary stages from the point of view of its female teachers in Afif 

governorate according to the Kingdom Vision (2030). Journal of 

Educational Science, 5 (1), 89-132. 

 

A Suggested Conception for the Development of the Integrated 

Learning Requirements in Teaching Mathematics in Intermediate and 

Secondary Stages from the Point of View of its Female Teachers in Afif 

Governorate According to the Kingdom Vision (2030) 

Faten Ali Mohammed Aldosari 
Mathematic Teacher 

faten.dosery1990@gmail.com 

Abstract: 

The study aimed to identify the requirements of learning integrated in 

the teaching of mathematics of the intermediate and secondary stages 
according to the vision of the Kingdom of (2030) from the perspective of its 

teachers in Afif province and provide a suggested scenario for the 

development of the requirements of learning combined with the vision of the 
Kingdom (2030). 

The study sample consisted of (53) mathematics teachers selected from 

the society in the simple random way. The questionnaire was used as a tool 

for study and the descriptive analytical method was used. 

The study reached a set of results: 

1.  The arithmetic average of the terms after the technical requirements, and 

the human requirements related to the teacher, relating to the student of 
learning built into mathematics teaching respectively (3,205- 3,681-

805), with a medium and high degree. 

2.  There are no statistically significant differences at the level of 

significance (0.05), due to the variables of the study (scientific 
qualification, years of experience), between teachers' views of the 

requirements of learning built in teaching mathematics according to the 

vision of the Kingdom (2030) in Afif schools. 

key words: Conceptualization, Integrated Learning, Vision of the 

Kingdom (2030). 
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Akhdar, A. A. (2020). The priorities of school reform in the concepts of governance 

as seen by the directors of education in Saudi Arabia and ways to achieve 

them. Journal of Educational Science, 5 (1), 49-88. 

The Priorities of School Reform in the Concepts of Governance as 

Seen by the Directors of Education in Saudi Arabia and Ways to 

Achieve Them 

Dr. Arwa Ali Abdullah akhdar 

Educational supervisor at the Ministry of Education 

akhdar30@hotmail.com 

Abstract:  

This study aimed at monitoring the priorities of school reform in light 

of the concepts of governance and its impact on the quality of outputs as 

perceived by the directors of education in the Kingdom and means of 

achieving them. The researcher used the descriptive analytical method. The 

study society consisted of all directors of the general education in the 

Kingdom of Saudi Arabia for the academic year (1438/1439 AH). The total 

number of students was (46) The questionnaire consisted of nine areas that 

dealt with the priorities of school reform in terms of governance concepts 

defined by the status of the social contract: accountability، participation, 

transparency, rule of law, combating corruption, response، justice, 

efficiency, effectiveness. 

The study concluded the following results: The members of the study 

agree on the priorities of school reform under the concepts of governance 

and was one of the most important priorities of school reform in the concepts 

of governance (after the fight against corruption، then after justice and then 

after the effectiveness and then after the accountability and then after the 

efficiency and then after participation and then after the rule Law and finally 

after transparency). In the light of the previous findings، the study 

recommended the implementation of governance as a priority for educational 

reform، that education reform starts with school reform، and that school 

reform begins by training education managers and school leaders on the 

concepts of governance and how to apply its axes; granting powers and 

responsibilities to the implementation of governance; The principles of 

governance in schools are priorities of school reform. 

Keywords: School Reform - Governance - Quality of Educational 

Outputs. 
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the role of universities in 

Saudi Arabia in developing leaders in the three public sectors, through 

establishing a Leadership Center to promote and develop leadership in 

alignment of Saudi vision 2030. The study carried out at first a status qua 
analysis and needs assessment of leadership in the eastern province, then a 

benchmark study on several national and international and reputable 

institutes which led to a proposal of establishing a leadership center at Imam 
Abdurrahman Bin Faisal University. The method used was survey and 

descriptive analyses. A pilot study was performed to survey the stakeholders 

the ambitions, visions, goals, and initiatives and services for such centers, 

then a proposal was developed to create a Leadership Center based on the 
needs assessment and the benchmarks. Then the proposal was reviewed by 

50 experts in the field of leadership resulted in 97.9 % consensus about the 

vision, goals, initiatives and services related to the center including: 
fundamental leadership program, self-development program in leadership, 

talent development program, advanced development program for middle and 

advanced leadership, and an organizational leadership program. In addition, 
a experts suggested a leadership youth club at the university to promote the 

leadership aspiration, talent development, and promote leadership skills. 

Experts emphasized the importance of such center and second its 

establishments. A set of recommendations for the operational plan was 
discussed.  

Keywords: Training, Human Resources, Organization, Development, 

Community Service. 
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Aims:  

JESPSAU aims to shed light into some aspects of the scientific activity 
at Prince Sattam bin Abdulaziz University through publishing original 

scientific research in the field of educational sciences. It also aims to support 

researchers in this field by providing a new publishing facility that meets the 
needs of specialized researchers within the University and beyond. 

Vision:  

To be a distinguished journal within the global publishing rules for 

publishing educational and psychological sciences research. 

Objective: 

The objectives of the Journal can be thoroughly specified in the 

following four objectives: 
1.  Participating effectively with universities and domestic and international 

scientific research centers to enrich the research activities in the field of 

education. 
2.  Mobilizing outstanding researchers to get their contributions in 

providing the deep and innovative scientific solutions for contemporary 

educational issues. 

3.  Providing a publication channel for publishing original papers in the 
educational and psychological disciplines. 

4.  Following-up conferences and scientific seminars in the field of 

educational sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




