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رئيس هيئة حترير جملة العلوم التربوية
اسم اجلامعةالتخصصالدرجة العلميةاالسم

األمري سطام بن عبد العزيزتربية خاصةأستاذ مشاركخالد ناصر عبداهلل العاصم

أعضاء هيئة التحرير
اسم اجلامعةالتخصصالدرجة العلميةاالسمم
عني مشسقياس و تقوميأستاذامساعيل حممد الفقي1
األمري سطام بن عبدالعزيزمناهج وطرق تدريسأستاذ مشاركعبد السالم عمر الناجي2
االمام حممد بن سعود االسالميةعلم نفس إرشاديأستاذفرحان سامل العزني٣
األمري سطام بن عبدالعزيزتقنيات تعليمأستاذ مشاركخالد عبداهلل الغمالس4
األمري سطام بن عبدالعزيزإدارة التعليم العايلأستاذمنصور زيد اخلثالن5
امللك سعودأصول تربيةأستاذ مشاركنوال محد اجلعد 6
القصيممناهج وطرق تدريس الرياضياتأستاذخالد بن عبداهلل املعثم 7

اهليئة االستشارية
اسم اجلامعةالتخصصالدرجة العلميةاالسمم
امللك سعودمناهج وطرق تدريس علومأستاذجرب حممد اجلرب1
وكيل وزارة التعليم سابًقاإدارة تربويةأستاذحممد حسن الصايغ2
االمام حممد بن سعود االسالميةأصول تربيةأستاذعبداهلل فاحل السكران٣
أم القرىطرق وتدريس رياضياتأستاذعوض صاحل املالكي4
عني مشسمناهج وطرق تدريس اللغة العربيةأستاذحممود كامل الناقة5

اهليئة الفنية
االسمم
ا. عبدالرمحن بن علي الزهراين1

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

© 144٣هـ/2022م، جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
التربوية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز، وال  العلوم  الطبع حمفوظة ملجلة  مجيع حقوق 
يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة، أو نسخه، أو إدخاله يف أي نظام حفظ معلومات دون 

احلصول على موافقة كتابية من رئيس هيئة التحرير.
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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.
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قواعد وتعليمات النشر يف جملة العلوم التربوية
جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

يشترط يف األحباث املقدمة للنشر يف املجلة ما يلي:  .1

أن يكون البحث أصياًل، وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية    •
واملنهجية املتعارف عليها يف كتابة البحوث األكادميية يف جماالت العلوم التربوية.

يتم ارسال البحوث عرب الربيد اإللكتروين وعرب موقع املجلة اإللكتروين، مطبوعة على   •
برنامج Microsoft Word، ويكون تصميم الصفحات بقياس )17سم×24سم(، مع 
ترك هامش  )2سم( على اجلانبني، وهامش )2.5سم( أعلى الصفحة وأسفلها، وميكن 

اإلستعانة بالتصميم املتوافر على املوقع اإللكتروين للمجلة يف ذلك.

يراعى أن يكون البحث مكتوًبا بلغة سليمة، ومراعًيا لقواعد الضبط ودقة الرسوم واألشكال   •
-إن وجدت- ومطبوًعا ببنط)16( وخط )Traditional Arabic(للبحوث املكتوبة باللغة 
باللغة  املكتوبة  للبحوث   )Times New Roman( وخط  وبنط)12(  العربية، 
اإلجنليزية، مع مراعاة أن يكون التباعد بني السطور مسافة مفردة، وبني الفقرات )10( 

ويكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة.

يشترط أال يقل عدد كلمات ملف البحث عن )4000 (كلمة، وأال يزيد عن )8000 ( كلمة   •
واألشكال  اجلداول  تكون  أن  ينبغي  كما  واملراجع،  واهلوامش،  املستخلص،  متضمنة 
الضرورية،  اإليضاحية  والبيانات  العناوين  تشمل  وأن  الصحيحة،  أماكنها  يف  مدرجة 
اخلط  ويستخدم  الصفحة،  مساحة  واجلداول  األشكال  أبعاد  تتجاوز  أال  ويراعى 
العربية، واخلط   البحوث  )Traditional Arabic(، بنط )10( يف منت اجلداول يف 

)Times New Roman(،بنط )8( يف منت اجلداول يف البحوث اإلجنليزية.

أن يكون البحث ملتزًما بدقة التوثيق، وحسن استخدام املصادر واملراجع، مع األخذ يف   •
األمريكية  النفس  علم  مجعية  نظام  هو  املجلة  فـي  املعتمد  التوثيق  نظام  أن  احلسبان 
 American Psychological  ،APA  ،6th Edition( السادس  اإلصدار 

.)Association
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إضافة املصادر واملراجع العربية باللغة العربية وترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية يف هناية   •
البحث.

يتبع يف تنسيق العنوان واملستخلص ومنت صفحات البحث ومراجعة األحباث املتوافرة على   •
املوقع اإللكتروين للمجلة.

يرفق بالبحث املراد نشره مستخلًصا باللغة اإلجنليزية، ويأيت بعد املستخلص العريب يف   •
أول البحث، وإذا كان البحث باللغة اإلجنليزية فريفق مستخلًصا باللغة العربية يف حدود 

)150-250( كلمة.

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

يقدم الباحث الرئيس تعهًدا موقًعا منه ومن مجيع الباحثني )إن وجدوا( بفيد بأن البحث   .2
املراد نشره مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر يف جهة أخرى حىت 

تنتهي إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

أال يكون البحث مستال من رسائل املاجستر أو الدكتوراه.  .٣

إبداء  دون  رفضه  أو  للتحكيم،  أهليته  وتقرير  للبحث،  األّويل  الفحص  حق  التحرير  هليئة   .4
األسباب.

التحرير  يتناسب وأسلوهبا يف  وإبراز عناوينه مبا  البحث،  املجلة حبقها يف إخراج  حتتفظ   .5
والنشر.

يف حالة قبول البحث مبدئًيا، يتم إشعار الباحث، ومن مث ختتار هيئة التحرير حكمني من   .6
ذوي اإلختصاص، باإلضافة إىل حكم مرجح لالستعانة برأيه عند احلاجة.

يتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه للنشـر مـن عدمهـا خـالل ستـة أشهر -على األكثر-  .7
من تاريخ استالم البحث.

يف حالة ورود مالحظات من املحكمني، ترسل تلك املالحظات إىل الباحث إلجراء التعديالت   .8
الالزمة مبوجبها، على أن تعاد للمجلة خالل مدة أقصاها أسبوعني من إرساهلا إليه.

9 .األحباث اليت ال يتم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحثني.
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pdf( من خالل الدخول على موقع  الباحث احلصول على نسخة من حبثه )ملف  يستطيع   .10
.  jes.psau.edu.sa املجلة االلكتروين

فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، وال جيوز نشره فـي أي منفذ نشر   .11
آخر ورقًيا أو إلكترونًيا، دون إذن كتايب من هيئة حترير املجلة.

مراسلة املجلة تعين قبول شروط النشر والالئحة الداخلية للنشر، وهليئة التحرير احلق يف   .12
حتديد أولويات نشر البحوث.

اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني، وال تعرب بالضرورة عن رأي   .1٣
املجلة.
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 Guidelines and Rules of publication in JESPSAU:
1. The submitted manuscripts for publication in the Journal have to meet 

the following conditions:
* The submitted manuscript has to be original and adhere to the 

academic rules of the scientific research in the fields of the educational 
sciences. 

* A manuscript should be submitted via email and the website of the Journal. 
It should be prepared as a Microsoft-word document. The page design 
should be in the size )17c.×24c.(. leaving the margins of 2cm. on the 
two sides. and the margins of 2.5 cm. on the top and bottom. An author 
can follow the design available at the website of the Journal.

* A manuscript should be written in correct language and tables and 
figures )if any( should be precise and clear. It should be typed in 
Traditional Arabic )font size 16( for manuscripts written in Arabic. 
and in Times New Roman )font size 12( for manuscripts written in 
English. The line spacing should be single-spaced and )10( between 
paragraphs and the page numbering should be in the middle on the 
bottom of the page.

* A manuscript should not be less than )4000( words and should not be 
more than )8000( words including the abstract and the notes and the 
references. Tables and figures should be inserted in their respective 
positions and includes all the necessary illustrations. They should fit 
wee the layout of the page. Tables in manuscripts written in Arabic 
should use the Traditional Arabic )font size 10(. and Times New 
Roman )font size 8( for tables in manuscripts written in English. 

* The Manuscript should be committed to the appropriate 
documentation styles taking into consideration that the approved 
documentation style by the Journal follows the APA style. )American 
Psychological Association. APA. 6th Edition(.

* Adding the sources and references in Arabic and translating them into 
English at the end of the manuscript.
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* The design of the title. abstract and margins of the submitted 
manuscript should follow the layout and format approved by the 
Journal. The sources of the published papers available at the website 
of the Journal can be taken as a model.

* An abstract in English )following an abstract in Arabic( should be 
attached at the beginning the manuscript. if the manuscript is in 
English. an abstract in Arabic )150–250( words should be attached.

* Submission of a manuscript implies that the work described has not 
been published before or that it is not under consideration for 
publication elsewhere.

2. The principal author and all the co-authors )if any( should fill and sign a  
written form that the paper to be published has not been published before  
and that it is not submitted for publication elsewhere and that will not be 
published elsewhere until the complete of the publication procedures in 
the Journal.

3. The research should not be extracted from master’s or doctoral theses.
4. The editorial board has the right for an initial evaluation of the assigned 

manuscript to determine its eligibility for reviewing or rejecting it 
without giving reasons.

5. The Journal has the right to produce the paper and highlight its title)s( in 
a way that is commensurate with its style of editing and publishing.

6. In case of an initial acceptance of the manuscript. an author should be 
notified. Then. the editorial board selects two specialized reviewers. in 
a addition to selecting a third one when necessary. 

7. An author should be notified with an acceptance or rejection letter within 
six months since the first submission.

8. 7- In case of any remarks by the reviewers. they will be sent directly to 
the author in order to make the necessary changes. The modified 
manuscript should be sent back to the Journal within two weeks.
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9.  Manuscripts which are not accepted for publication will not be returned 
to the authors.

10. An author can obtain a copy of his accepted paper )pdf.file( via the 
website of the Journal )jes.psau.edu.sa(.

11. In case of accepting a manuscript for publication. all rights are reserved 
for the Journal. No part of this publication should not be reproduced in 
any form or by any means. without the prior written permission of the 
publisher )the editorial board of the Journal(.

12. Corresponding the Journal implies agreeing to the terms and the internal 
regulations of publication. The editing board has the right to determine 
the priority of publishing the manuscripts.

13. All viewpoints mentioned in the published papers in the Journal express 
the opinions of the authors. They do not necessarily reflect the opinions 
of the Journal. 
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املحتويات

                                     عنوان البحث                                                                 الباحث                           الصفحة

١٩افتتاحية العدد

مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة 
امللك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس القيادات 

األكادميية جبامعة امللك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

٢٢د. الطيب حممد إبراهيم عبد املوىل

 مستوى املواطنة الرقمية يف مقرري الفقه واحلديث للصف األول
املتوسط ابململكة العربية السعودية

٥٣د. العنود بنت صبيح دايش الشراري

 اإلدارة اإللكرتونية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرات
درجة التطبيق، والصعوابت

٨٦ د. أنس بن حممد بن إبراهيم الشيبان

 الكفاءة الذاتية ملهارات القرن احلادي والعشرين لدى طالبات
STEM املرحلة املتوسطة واالجتاه حنو مدخل

١٢١د. هتاين حممد طه اخللف

 فاعلية التعلم القائم على املشروعات )الفردي - التشاركي( يف
 تنمية التحصيل املعريف واملهارات البحثية لدى طالبات

الدراسات العليا

١٥٥د. هتاين بنت عبد الرمحن املزيين

 دور بوابة املستقبل يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى
 طالبات املرحلة املتوسطة يف مقرر العلوم من وجهة نظر

معلمات العلوم

                     أ.د. عبدهللا بن عواد احلريب
                         حنان بنت صاحل القحص

١٨٨

 مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وعالقتها بفاعلية الذات األكادميية
لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا جبامعة امللك سعود

أ.د. خالد بن انهس الرقاص
ندى بنت عمر املقوشي

٢١٩

 واقع مستوى الوعي ابألمن الفكري لدى طلبة جامعة اجملمعة
يف ضوء بعض التحدايت املعاصرة من منظور الرتبية اإلسالمية

٢٥٢الباحث د. خالد بن إبراهيم العفيصان

 حتسني جودة احلياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني
 جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف ضوء مدخل إدارة جتربة

)EEM( املوظف

أ. خلود حممد عسريي
أ.د. سارة عبد هللا املنقاش

٢٨٦
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 ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها ابالضطراابت النفسجسمية
لدى منسويب الشركة السعودية للكهرابء مبدينة الرايض

٣٢١د. راشد بن سعود بن بداح السهلي

املعايري الوطنية للتفكري احلوسيب والربجمة يف كتب احلاسب
 وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية: حتليل حمتوى

د. رمي بنت عبداحملسن العبيكان
د.حممد بن مجعة العنزي
د.أمحد بن حيي فقيهي

أ.مشاعل بنت صاحل اجلويعد 

٣٦٠

 أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارات تالوة
القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة

د. سامي بن فهد السنيدي
أ. عيد بن رمضان العنزي

٣٩٠

 واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية جبامعة شقراء إلدارة التغيري
وعالقته ابألداء الوظيفي للهيئة التدريسية

٤٢٤د. سعود بن عبد هللا الرويلي

 دليل إرشادي لزايدة وعي أسر األطفال التوحديني مبشكالت
أبنائهم وكيفية التعامل معهم

                                 أ.د مصطفي حممد قاسم
د. سليمان بن إبراهيم الشاوي

٤٥٦

٤٩٣د. صاحل بن عبدهللا بن غرم هللا الغامدي)درجة تضمني ممارسات الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة

 القيادة الرايدية وعالقتها ابلتفكري اإلبداعي لدى قائدات
مدارس بوابة املستقبل مبدينة الدمام

أ .عبري ضيف هللا الغامدي
د. عبيد عبدهللا السبيعي

٥٢٦

 STEM درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفاايت تعليم
 من وجهة نظر  طالب الكليات العلمية يف اجلامعة االسالمية
 ابملدينة املنورةمهارات تالوة القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة

االبتدائيَّة

٥٦٣د. علي بن حسن بن حسني األمحدي

 TIMSS اجتاهات معلمي الرايضيات ومعلماهتا عينة اختبار
٢٠١٩ حنو االختبارات الدولية

٥٩٥د. حممد بن صنت احلريب

 الصحة التنظيمية وعالقتها ابإلستغراق الوظيفي لدى معلمات
املرحلة الثانوية احلكومية مبدينة الرايض

٦٣١د. منرية بنت عبدالعزيز الداود

 واقع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعة
اإلسالمية

666عبدهللا بن عبد احملسن احلريب
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افتتاحية العدد
العدد )األول( من املجلد  التربوية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  العلوم  تقدم جملة 
)التاسع(، ويضم جمموعة من األحباث املتنوعة يف التخصصات التربوية والنفسية. وتناول العدد 
 STEM احلايل موضوعات الكفاءة الذاتية ملهارات القرن احلادي والعشرين واالجتاه حنو مدخل
ودرجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM يف اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة 
لدى  البحثية  واملهارات  املعريف  التحصيل  تنمية  املشروعات يف  القائم على  التعلم  فاعلية  وكذلك 
العدد  تناول  التفكري. كما  بوابة املستقبل يف تنمية مهارات  العليا وكذلك دور  الدراسات  طالبات 

موضوعات حول مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وعالقتها بفاعلية الذات األكادميية. 
كذلك دراسات حول حتسني جودة احلياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني ومدى 
توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية وكذلك واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية 
إلدارة التغيري وعالقته باألداء الوظيفي للهيئة التدريسية. كما تناول العدد دراسة تتعلق جبائحة 
كورونا وهي واقع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

يف ظل ظروف جائحة فريوس كورونا )كوفيد -19(.
الرقمية يف مقرري  املواطنة  التعليمية مثل مستوى  املناهج  العدد دراسات حول  كما تضمن 
وكذلك  اجلميلة(  )لغيت  مقررات  يف  الصحي  الوعي  ممارسات  تضمني  ودرجة  واحلديث  الفقه 
املعايري الوطنية للتفكري احلوسيب والربجمة يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات يف اململكة العربية 
السعودية. وجاء أحد األحباث متناواًل أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارات تالوة 

القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة. 
ويف جمال التربية اخلاصة وعلم النفس جاءت دراسة دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال 
باالستغراق  وعالقتها  التنظيمية  والصحة  معهم  التعامل  وكيفية  أبنائهم  مبشكالت  التوحديني 
الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية احلكومية مبدينة الرياض وكذلك ضغوط ما بعد الصدمة 
وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية لدى منسويب الشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض. 
لدى  اإلبداعي  بالتفكري  الريادية وعالقتها  القيادة  متناواًل  أحد األحباث  القيادة جاء  ويف جمال 
اإلسالمية  العلوم  معهد  يف  اإللكترونية  واإلدارة  الدمام  مبدينة  املستقبل  بوابة  مدارس  قائدات 

والعربية يف جاكرتا درجة التطبيق، والصعوبات. 
 TIMSS كذلك تناول العدد دراسة حول اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا عينة اختبار
2019 حنو االختبارات الدولية وواقع مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف 

ضوء بعض التحديات املعاصرة من منظور التربية اإلسالمية.
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وتأمل هيئة حترير املجلة ان يسهم هذا العدد يف تقدمي إضافة حقيقية للبحث العلمي وحتسني 
األداء يف امليدان التروي والتعليمي يف مجيع املراحل. كما تشكر اهليئة كافة الباحثني املشاركني يف 
العدد احلايل وتبارك هلم هذا اإلجناز العلمي الذي خضع ألعلى املعايري التحكيمية وتدعو املهتمني 
يف جمال املجلة اىل مواصلة البحث واالستقصاء وفق أحدث املناهج العلمية فيما يتعلق بالتجريب 

واالستشراف.

وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى.

                                                                         رئيس هيئة التحرير 
                                                                      د. خالد بن ناصر العاصم
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Abdelmawla, Eltayeb. (2022) . The availability of the learning organization dimensions 
with the academic leaders of king Khalid university from the point of view of 
faculty members , Journal of Educational Science 9 (1) , 21 - 50

 The availability of the learning organization dimensions with the
 academic leaders of king Khalid university from the point of view of

faculty members

Dr. Eltayeb Mohamed Ibrahim Abdelmawla
Assistant Professor of Educational Administration and Planning

College of Education - King Khalid University
dr_eltayebmohamed@yahoo.com

Abstract: 
The current research aims at recognizing how the teaching staff members 

conceive the availability of the learning organization dimensions with the 
academic leader of King Khalid university from the point of view of faculty 
members and trying to investigate the analysis of the statistic significant 
differences among the average of the research sample responses according to 
the social responses according to gender and academic major. In fact. the 
research used the descriptive survey design using a questionnaire of learning 
organization dimensions which consisted of 45 statements. The questionnaire 
has been distributed to 126 faculty members using the simple random 
method. The results of this study revealed that )1( teaching staff reported 
high average degree concerning the availability of the learning organization 
dimensions )2( There were statistically significant differences in the responses 
of this study attributed to the gender variable in favor of female respondents. 
)3( There were also statistically significant differences in the responses of the 
selected sample attributed to the academic major in favor of faculties of 
humanities in all the dimensions of the organization. 

Keywords: dimensions of learning organization. academic leaders.
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ــة بجامعــة  ــادات األكاديمي ــدى القي ــر أبعــاد المنظمــة المتعلمــة ل ــب. (2022) . مــدى تواف ــى، الطي عبدالمول
الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  21 - 50 

مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
د. الطيب حممد إبراهيم عبد املوىل)))

املستخلص: 
املنظمة  أبعاد  توافر  مدى  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  تصورات  تعرف  إىل  البحث  يهدف 
التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  خالد  امللك  جبامعة  األكادميية  القيادات  لدى  املتعلمة 
وحماولة الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة البحث 
من حيث اجلنس، وختصص الكلية، وقد أعتمد البحث على املنهج الوصفي املسحي مستخدًما 
استبانة أبعاد املنظمة املتعلمة، واليت تكونت من) 45 ( عبارة، مت تطبيقها على عينة عشوائية 
بسيطة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك خالد قوامها )126( عضًوا، وخلص البحث إىل 
نتائج عدة أمهها: )1( أن مجيع استجابات أعضاء هيئة التدريس حول مدى توافر أبعاد املنظمة 
املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد قد حصلت على درجة متوسطة،)2( وجود 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس بني استجابات أفراد عينة البحث وكانت لصاحل فئة 
أفراد  الكلية بني استجابات  تعزى ملتغري ختصص  اإلناث،)٣( وجود فروق ذات داللة إحصائية 

العينة املختارة وكانت لصاحل الكليات األدبية يف مجيع أبعاد املنظمة املتعلمة.

الكلمات املفتاحية: أبعاد املنظمة املتعلمة. القيادات األكادميية.

dr_eltayebmohamed@yahoo.com ،١( أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد بكلية الرتبية جامعة امللك خالد(
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املقدمة:
شهد العامل خالل العقود األخرية من القرن العشرين وإىل األن، ثورًة معلوماتية وتكنولوجية 
غري مسبوقة محلت بني طياهتا حتوالت سريعة وحتديات جدية للعامل ككل، ولكي يواجه عصرنا 
احلديث تلك التحديات ليس أمامه خياًرا إال تبين سياسة التغيري والتطوير، مما يستوجب ضرورة 
إجياد أساليب إدارية حديثة وأكثر فاعلية الكتساب وحتقيق املزايا التنافسية، اليت متكن املنظمات 

من االستمرار والتكيف. 

أجل حتسني  اجلامعات من  للتطبيق يف  والقابلة  املتطورة  األساليب  تلك  من  العديد  ويوجد 
انتشرت  املتعلمة هي احدى تلك األساليب احلديثة اليت  مستواها األكادميي واإلداري، واملنظمة 
مؤخًرا وبدأت تدرجيًيا حتل حمل األشكال التقليدية يف اجلامعات لتصبح مؤسسات كفؤة، تتوفر 

فيها فرص التعلم املستمر والتعاون والتعلم اجلماعي)مهشري،201٣م(.

ولكي تتحول املنظمة التقليدية إىل منظمة متعلمة جيب أن يصاحبها حتول يف اهلياكل العمودية 
الرقابة  أنظمة  ومن  التمكني  أدوار  إىل  الروتينية  املهام  ومن   ،)Revans.2012( األفقية  إىل 
الرمسية إىل مشاركة املعلومات، ومن استراتيجية املنافسة إىل استراتيجية التعاون، ومن الثقافة 

املتصلبة إىل الثقافة املتكيفة )الذياب،2014م(. 

وتقوم القيادات اجلامعية بعامة – واألكادميية خباصة - واليت متتلك ممارسة أبعاد املنظمة 
املتعلمة بدوٍر كبرٍي يف توجيه منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس حنو التميز واإلبداع، ويتحقق هلا 
ذلك عن طريق تأسيس العمل على مفاهيم جوهرية أمهها الرؤية املشتركة والقيم املعلنة، وروح 

العمل اجلماعي )صقر، 2010م(. 

ونظًرا ألمهية جامعة امللك خالد باعتبارها إحدى اجلامعات السعودية اهلامة واليت ُتسهم 
بشكٍل فعاٍل يف خدمة املجتمع وتقدمه، فالبد أن تكون قيادهتا األكادميية قائمة على فلسفة ومنط 

إداري يتفق مع رؤيتها وأهدافها وقيمها ورسالتها.

مشكلة البحث كما تعكسها الدراسات السابقة: 
امللك خالد حتديات عدة أمهها: ضعف  للخطة االستراتيجية جلامعة  البيئي  التحليل  رصد 
للبحث  الدعم  والرسالة، وحمدودية  بالرؤية  الوعي  التعليم ما قبل اجلامعي، وضعف  خمرجات 
العلمي، وحمدودية استبقاء أعضاء هيئة التدريس، وقدرة استيعابية ضعيفًة مقارنًة بعدد الطلبة. 

)اخلطة االستراتيجية جلامعة امللك خالد،14٣6هـ(.
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كما أشارت نتائج دراسة )القحطاين، 14٣6هـ( إىل وجود بعض املعوقات بكليات اجلامعة 
واليت من أمهها: ضعف الدعم التقين خلدمة االتصاالت، وقلة وجود قاعدة بيانات مشتركة بني 
للعاملني باجلامعة، كما  التدريبية  الدورات  انعقاد  وقلة  امللك خالد واجلامعات األخرى،  جامعة 
أكدت دراسة )آل حارث، 14٣7هـ(،ودراسة )القحطاين،2012م( على ضرورة إعطاء اجلامعات 
السعودية بعامة االستقاللية اإلدارية واملالية من خالل تطوير هياكل تنظيمية تعتمد على املرونة 

والتكيف مبا يالئم ظروف املنافسة الدولية.

مما سبق ومن أجل مواجهة تلك التحديات والوفاء باالحتياجات، فإن هناك عدًدا من الطرق 
من خالهلا  اجلامعة  كليات  تستطيع  قد  نظري صلب  أساس  على  تستند  اليت  احلديثة  اإلدارية 
مواجهة تلك التحديات، وحتقق ما هتدف إليه رؤية اململكة )20٣0م( يف أن تصبح مخس جامعات 
سعودية على األقل من أفضل)200( جامعة دولية حبلول عام)20٣0م( ومن أبرز تلك الطرق هي 
املنظمة املتعلمة بوصفها األداة املناسبة لتوقع التغيري والتطوير والتحسب له ومسايرته، كما أكدت 
 .)Bak.2012(  .)Abbasi.2015( من  كل  دراسة  مثل  الدراسات  بعض  ذلك  على 
)Ali.2012(، ويتحقق ذلك من خالل سعي اجلامعة بقيادهتا األكادميية المتالك األبعاد اليت 
ُتسهم يف التغيري حنو األفضل، كما توصلت دراسة)الدحياين،2015م(،إىل وجود عالقة طردية 
مثل  الدراسات  بعض  أكدت  كما  التحويلية،  والقيادة  املتعلمة  املنظمة  أبعاد  بني  إجيابية 
 ،)Malik & Munir.2012( ودراسة  201٣م(،  عبدالرازق،  و  دراسة)عبدالعليم 
)احلواجرة،2010م( على ضرورة أن تكون القيادات اجلامعية واألكادميية مؤهلة للتعلم من خالل 
اهلرمية  اإلدارة  من  والتخلص  ثقافتها،  ونشر  املختلفة،  بأبعادها  املتعلمة  املنظمة  مفهوم  تبين 
التقليدية، لذلك جاءت هذا البحث للكشف عن مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات 

األكادميية جبامعة امللك خالد، وعلية ميكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤالت التالية: 

ما مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد من وجهة   .1
نظر أعضاء هيئة التدريس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة البحث حول مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة   .2
لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد تعزى ملتغريات )اجلنس، ختصص الكلية(؟

أهداف البحث: حياول البحث حتقيق األهداف التالية:
الكشف عن مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد.  .1
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املتعلمة لدى  أبعاد املنظمة  توافر  البحث حول درجة  الفروق يف استجابات أفراد عينة  تعرف   .2
القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد تبًعا ملتغريات الدراسة)اجلنس، ختصص الكلية(. 

أمهية البحث:
بناء  أن  إذ  بقيادهتا،  اجلامعة  وأمهية  موضوعه،  أمهية  يف  احلايل  البحث  أمهية  تكمن 
تلك  حتديد  وميكن  لتمايزها،  املستقبلي  التوجه  يعزز  اجلامعات،  وخباصة  املتعلمة،  املنظمات 

األمهية يف االيت:

املنظمة  أبعاد  مثل  احلديثة  اإلدارية  املوضوعات  إىل  خالد  امللك  جبامعة  القيادات  اطالع   -
املتعلمة، وتسليط الضوء على رأى األكادمييني من أعضاء هيئة التدريس يف هذا االجتاه.

األخذ بأبعاد املنظمة املتعلمة من قبل القيادات األكادميية يف جامعة امللك خالد، واليت متثل   -
جتديًدا للممارسات اإلدارية باجلامعات يف الوقت احلايل.

املساعدة يف إعداد القيادات املستقبلية جبامعة امللك خالد وذلك من خالل نشر ثقافة املنظمة   -
املتعلمة بأبعادها املختلفة.

يؤمل من هذا البحث أن يسهم يف تقدمي تصور واضح ملوضوع املنظمة املتعلمة، ومدى توافر   -
أبعادها لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد، ليتسىن إلدارة اجلامعة اختاذ القرار 

املناسب.

سعودية  جامعات  على  جترى  أخرى  وأحباث  لدراسات  حمفًزا  البحث  هذا  يكون  أن  ميكن   -
حكومية أو خاصة.

حدود البحث:    
احلد املوضوعي: اقتصر البحث على أبعاد املنظمة املتعلمة )التعلم املستمر، واحلوار مع أعضاء 
نقل  والتواصل يف  واالتصال  التدريس،  هيئة  أعضاء  والعمل اجلماعي، ومتكني  التدريس،  هيئة 

املعرفة، والقيادات اجلامعية واملجتمع، والقيادة االستراتيجية(.                          

احلد البشري: عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد تغطي مجيع التخصصات.

احلد املكاين: بعض كليات اجلامعة اليت تغطي مجيع التخصصات األدبية والعلمية.

احلد الزماين: ُطبقت أداة البحث يف الفصل الدراسي األول )1441/1440هـ(.
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مصطلحات البحث: 
متثلت مصطلحات البحث يف االيت:

:Learning Organization املنظمة املتعلمة
النتائج  حتقيق  على  باستمرار  قدرهتا  توسع  اليت  “املنظمة  بأهنا  املتعلمة  املنظمة  ُعرفت 
واألهداف املرجوة للمنظمة، وتطور خرباهتا اإلدارية يف التعامل مع قدرات العاملني لإلسهام يف 
تطوير املنظمة” )Seddon & O’ Donovan.2010.p.2(، كما ُعرفت بأهنا “منظمة يتم 
فيها التعلم باستمرار حيث يتم إشراك املوظف بشكٍل كلي وبفاعلية يف إدارة املنظمات ويكون املناخ 
 )Malik & Munir.2012( كما بني ،)Stewart &Rogers.2012.p.212( فيها مبتكًرا
أن املنظمة املتعلمة هي بيئة العمل اإلجيابية واخلالقة اليت يتم فيها استخدام كل املواد على تنوعها 

وتعقدها يف التبادل الفعال للمعرفة بني القيادات والعاملني. 

وُتعرف املنظمة املتعلمة إجرائًيا يف هذه البحث بأهنا مدى تلبية جامعة امللك خالد بكلياهتا املختلفة 
املرتبط  التنظيمي  واهليكل  التعليمية  القيادة  حيث  من  األخرى  اجلامعات  عن  متيزها  لشروًط 
بعمليات تعليمية تبادلية بني القيادة واألتباع، ومتكينهم من املشاركة والسماح هلم بإتاحة الفرص 

لتبادل املعرفة واملعلومات والثقافة التنظيمية املتكيفة. 

Dimensions of Learning Organization :أبعاد املنظمة املتعلمة
ُيقصد هبا “ األليات واالستراتيجيات اليت تستخدمها املنظمات واليت جيب أن ُيلم هبا أعضاء 
هيئة التدريس واليت ُتسهل وُتيسر التحول إىل منظمات متعلمة وتتمحور يف سبعة أبعاد وهي: إجياد 
فرص التعلم املستمر، وتشجيع االستفسار واحلوار، وتشجيع التعاون والتعلم اجلماعي، وإنشاء 
أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم، ومتكني األفراد جلمعهم حنو رؤية مشتركة، وربط املنظمة بالبيئة 

.)Wen.2014.p.290( ”اخلارجية، والقيادة االستراتيجية الداعمة للتعلم

وميكن تعريف أبعاد املنظمة املتعلمة إجرائًيا بأهنا” اإلجراءات املتبعة بكليات جامعة امللك خالد 
لتطبيق مفهوم املنظمة املتعلمة وُتقاس عملًيا بالدرجة الكلية املتحصل عليها نتيجة استجابة أفراد عينة 
البحث على فقرات األداة اخلاصة مبدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية واملستخدمة 

بالبحث”. 
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أوال: اإلطار النظري:
مفهوم املنظمة املتعلمة: ُعرفت املنظمة املتعلمة بأهنا: املنظمة اليت تتعلم باستمرار وحتول 
العمل  مع  ومتوازي  وتكاملي  استراتيجي  بشكٍل  وُتستخدم  مستمًرا،  التعلم  فيها  ويكون  نفسها، 

 .)Marsick &Watkins.2010(

كما بني سان )Can.2011( أن املنظمة املتعلمة هي اليت تتمتع باملهارة يف إجياد واكتساب 
وحتويل املعرفة واالحتفاظ هبا وترمجتها، وتغري سلوكها عن قصٍد لتعكس الرؤية واملعرفة اجلديدة، 
كما ُعرفت بأهنا املنظمة اليت توسع قدراهتا باستمرار على حتقيق النتائج واألهداف اليت تسعى 
املنظمة لتحقيقهما، وتطور خرباهتا اإلدارية يف التعامل مع قدرات العاملني إسهاًما يف تطوير املنظمة، 
كما عرفها )ابوالسنينة ،2015م( بأهنا: املنظمة اليت طورت املقدرة على التكيف والتغري املستمر، ألن 

مجيع أعضائها يؤدون دوًرا فاعاًل يف حتديد القضايا املختلفة املرتبطة بالعمل وحلها. 

املعرفة  أكدت يف معظمها على  املفهوم،  املتعددة هلذا  التعريفات  فإن  تقدم،  ما  وىف ضوء 
وأمهيتها وضرورة اكتساهبا وتطبيقها يف املنظمات فضاًل عن تأكيد أمهية التعلم يف حتقيق ذلك 

جلميع األعضاء العاملني يف املنظمة الواحدة.

متطلبات التحول إىل املنظمة املتعلمة: 

 Abdollahi & Katulni & Maatoofi.2011(.(املتخصصني من  الكثري  حاول 
إىل  التقليدية  املنظمة  من  التحول  متطلبات  رصد   ،))Senge.2006(. )Noruzy.2013
املنظمة املتعلمة متاشًيا مع روح العصر، ورغبًة يف إجياد بيئة عمل تعزز دوًرا إجيابًيا للعاملني، الذين 
ميثلون الركيزة احلقيقية ملا تقوم به أية منظمة من عمل أو خدمة، ومن أهم تلك املتطلبات ما يلى: 
)1( وجود قيادات لديها قدرة على التعلم مع املخاطر وحتويلها إىل جتارب ومعارف، )2( وجود 
قيادات لديها القدرة على التحول من املركزية يف صنع القرار إىل متكني العاملني من املشاركة يف 
عملية صنع القرار واختاذه، مما يشعرهم بالرضا وحتمل املسئولية، )٣( وجود قيادات لديها القدرة 
ومعرفة وحصر مهارات ورغبات العاملني داخل املنظمة، واالستفادة منها يف إجناز األعمال بطريقة 
يتقدم هبا  اليت  املبادرات  تبىن  الرغبة يف  لديها  قيادات  وجود  واجلهد، )4(  الوقت  توفر  أفضل 
العاملون يف املنظمة، )5( وجود قيادات لديها النظرة االستراتيجية الواعية لربط األعمال األنية 
مبستقبل املنظمة، )6( وجود قيادات لديها قدرة على تدوير الوظائف واألعمال بشكٍل دائم ومستمر، 
وكسر الروتني الذى يؤدى إىل احندار الروح املعنوية لدى العاملني داخل املنظمة، )7( ابتعاد القيادات 

عن التمييز العنصري بشىت أنواعه، وتقبل العاملني على اختالف مرجعياهتم الفكرية والعقدية.
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بتلك  قيادات  توافر  يتضح أمهية  املتعلمة  املنظمة  إىل  التحول  ملتطلبات  وبالنظر  مما سبق 
رؤية  لديها  يكون  قيادات  املختلفة،  األعمال  إلجناز  الالزمة  املهارات  متتلك  املتعلمة  املنظمات 
للمستقبل، وتعترف بأمهية العنصر البشرى باعتباره مصدًرا رئيًسا لتوليد املعرفة بشكٍل مستمر 

يف كل ركٍن من أركان املنظمة.

أبعاد املنظمة املتعلمة:
يوجد بعض التقسيمات ألبعاد املنظمة املتعلمة، فهناك من يرى أهنا مخسة أبعاد، وهناك من 
يرى أهنا ستة أبعاد، وهناك من يرى أهنا سبعة أبعاد، وهذا يعود إىل قدرة الباحثني على دمج 
وتفكيك األبعاد العامة لنظرية األبعاد املنظمة، وأيًضا إىل حاجة كل منظمة على أرض الواقع، وقد 
حدد كل من )Sajehi & Jashnsa & Chober.2014( سبعة أبعاد للمنظمة املتعلمة هي: )1( 
العمل من خالل  أثناء  التعلم يف  العاملني على  للتعلم املستمر ويعىن مقدرة األفراد  إجياد فرص 
منحهم فرًصا للتطور والتعلم املستمر،)2( تعزيز االستفسار واحلوار حيث ميتلك األفراد العاملون 
املهارات املطلوبة للتعبري عن وجهة نظرهم ولديهم املقدرة على االستماع إىل وجهة نظر األخرين 
والقيام  األسئلة  إثارة  على  تشجع  املنظمة  يف  السائدة  الثقافة  كون  عن  فضاًل  عنها  واالستفسار 
بالتجريب وتقدمي التغذية الراجعة،)٣( تشجيع التعاون وتعلم الفريق، حيث يصمم العمل بطريقة 
يتعرض األفراد من خالهلا لطرق متنوعة من التفكري، ويتوقع أن تتعلم اجلماعات وتعمل مًعا، ويقدر 
التعاون ويكافأ يف ظل ثقافة املنظمة،)4( إجياد أنظمة للتعلم املسيطر واملشارك، إذ تتم اإلفادة من 
العاملون من  العمل حبيث يتمكن  أثناء  بالتعلم يف  بالتقنيات من خالل املشاركة  املتعلقة  األنظمة 
اكتساب املعارف ومتابعتها باستمرار،)5( متكني األفراد حنو رؤية مجاعية وذلك بأشراك العاملني 
يف وضع رؤية مشتركة وتطبيقها فضاًل عن املسئولية لتحفيزهم على التعلم من األمور اليت يتساءلون 
عنها،)6( ربط املنظمة ببيئتها من خالل العمل على مساعدة األفراد لرؤية نتاج عملهم وأثارها على 
املنظمة بشكٍل عام ومساعدهتم على تعرف البيئة املحيطة هبم، واستخدام املعرفة املتاحة لتحسني 
أدائهم وربط املنظمة باملجتمع املحيط هبا،)7( قادة قادرون يدعمون التعلم، حيث يقدم القادة 
منوذًجا للتعلم ويعملون على دعم التعلم الذى يستخدمونه كأداة استراتيجية لتحقيق أفضل النتائج، 
واقترح كل من  )Basim & Korkmaazyurek.2007( سبعة أبعاد للمنظمة املتعلمة هي: )1( 
 )5( املعريف،  التشارك   )4( اجلماعي،  التعلم   )٣( االستعالم،  و  احلوار  املستمر،)2(  التعلم 

التمكن، )6( عالقات املنظمة، )7( أثر القيادة على التعلم.

وهذه األبعاد هي اليت تقوم عليها املنظمة املتعلمة لكي تكون قادرة على مواجهة التحديات 
املختلفة، وتستثمر كل املوارد املتاحة لديها، وهذه املبادئ ينبغي توافرها يف املنظمات املتعلمة، 
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التحول إىل منظمة متعلمة  التقليدية إىل  املنظمة  األبعاد يؤهل  تلك  إن وجود  القول  وعليه ميكن 
دور  لعب  من  العاملني  ومتكني  املعريف،  والتبادل  احلوار،  ودميوقراطية  املستمر،  بالتعلم  تعتىن 
إجيايب يف عملية التخطيط االستراتيجي، وتقوية عالقات املنظمة الداخلية واخلارجية، وإجياد 
دور قيادي مرتبط بعمليات التعلم داخل املنظمة، وسوف تكشف  نتائج الدراسة امليدانية عن مدى 

توافر تلك األبعاد لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد.

ثانيا: إجراءات الدراسة امليدانية:
للكشف عن مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد 

اتبع البحث اخلطوات التالية:

منهج البحث: 
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، سواًء فيما خيص مسح وحتليل ما تضمنته أدبيات 
البحث التربوي يف جمال املنظمة املتعلمة، أم فيما يتعلق مبسح مجيع التخصصات يف جامعة امللك 
خالد وتطبيق استبانة “مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك 

خالد” على عينة عشوائية بسيطة من أعضاء هيئة التدريس هبا.

أداة البحث:
لتحقيق أهداف البحث، مت تصميم استبانة تستجيب ملتغرياهتا؛ استناًدا إىل األدب النظري 
والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث احلايل حيث تكونت أداة البحث من )44( عبارة 
موزعة بنسب متفاوتة على سبعة أبعاد للمنظمة املتعلمة )التعلم املستمر، واحلوار مع أعضاء هيئة 
التدريس، والعمل اجلماعي، ومتكني أعضاء هيئة التدريس، واالتصال والتواصل يف نقل املعرفة، 
االستبانة  فقرات  على  االستجابة  ومتت  االستراتيجية(.  والقيادة  واملجتمع،  اجلامعية  والقيادات 
وفًقا لتدرج ليكرت اخلماسي، مرتفعة جًدا )5( درجات، مرتفعة )4( درجات، متوسطة )٣( 

درجات، منخفضة )2( درجتان، منخفضة جًدا )1( درجة.

البحث، مت  والبنائي ألداة  الظاهري  الصدق  للتحقق من  البحث:  ألداة  الظاهري  الصدق   -
عرضها على جمموعة من املحّكمني املختصني يف اإلدارة التربوية بلغ عددهم )8( حمكمني، 
العبارة باملجال  حيث طلب منهم إبداء الرأي حول فقرات االستبانة من حيث مدى ارتباط 
واحلذف  والتعديل  اللغوية،  صياغتها  ودقة  وسالمة  العبارة،  ووضوح  حتته  تندرج  الذي 

واإلضافة، وقد أجريت التعديالت اليت اقترحها املحّكمون.
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صدق االتساق الداخلي ألداة البحث: ُطبقت األداة على عينة استطالعية من خارج عينة البحث   -
تكونت من )٣0( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد، ومت حساب معامل ارتباط 
بريسون بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، وبعد حساب معامل االرتباط تبني أن 
مجيع القيم االرتباطية بني كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه، والدرجة الكلية للمحور ذات داللة 
إحصائية عند مستوى )0.01( وأن معامالت االرتباط ألبعاد املنظمة املتعلمة تراوحت ما بني 

)88-74( وهذه النتيجة تشري إىل معامالت صدق مناسبة للتطبيق امليداين.
ثبات أداة البحث: للتأكد من ثبات االستبانة، مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتحقق من   -
التدريس من  الداخلي، وذلك على عينة مكونة من )٣0( عضًوا من أعضاء هيئة  االتساق 
جمتمع الدراسة األصلي، وقد بلغ معامل الثبات )0.94( مما يشري إىل أن االستبانة تتمتع 

بدرجة عالية من الثبات واالتساق ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين.

جمتمع وعينة البحث:
بعد تقنني استبانة الدراسة، مت توزيعها يف صورهتا النهائية – بصيغة إلكترونية وأخرى ورقية 
- على مجيع أفراد املجتمع األصلي، وذلك يف الفصل الدراسي الثاين من العام 1441/1440هـ. 
وقد عاد من هذه االستبانات )126( استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي. ويبني اجلدول اآليت توزيع 

أفراد العينة حبسب متغريات الدراسة بعد تفريغ العائد من االستبانات:

جدول )١(

 توزيع أفراد العينة حبسب متغريات الدراسة

النسبة املئويةالتكرارالفئاتاملتغري

اجلنس
%7٤٥٨.7ذكر
٤١.٣%٥٢أنثى

١٠٠%١٢٦

ختصص الكلية
٦7.٥ %٨٥أدبية
٣٢.٥%٤١علمية
١٠٠.٠%١٢٦اجملموع

املتوسط  على  للبيانات  حتليله  يف  الباحث  اعتمد  االستبانة،  تطبيق  وبعد  اإلحصائية:  املعاجلة 
ومعامل  )ت(،   t-test المستقلة  للعينات  التائي  واالختبار  المعياري،  واالنحراف  الحسابي، 



 مدى توافر أبعاد المنظمة المتعلمة لدى القيادات األكاديمية بجامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

31

 ANOVA ومعامل ألفا كرو نباخ، وتحليل التباين األحادي ،)Correlation( االرتباط بيرسون
)ف(، وذلك من خالل برنامج SPSS، اإلصدار 21.

نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها:
هذه  أسفرت  أعاله،  إليها  المشار  واالستداللية  الوصفية  اإلحصائية  التحليالت  إجراء  بعد 

التحليالت عن مجموعة من النتائج تم عرضها حسب أسئلة البحث على النحو التالي:

السؤال األول: ما مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توافر 

أبعاد المنظمة المتعلمة لدى القيادات األكاديمية بجامعة الملك خالد، والجدول أدناه يوضح ذلك.

جدول )2(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية 
جبامعة امللك خالد مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية )ن= ١٢٦(

 املتوسطأبعاد املنظمة املتعلمةالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

متوسط٣.٢٦٠.7٩التعلم املستمر.١١
متوسط٣.٢٥٠.٩7االتصال والتواصل يف نقل املعرفة. ٢٥
متوسط٣.٢٠٠.٨٣العمل اجلماعي.٣٣
متوسط٣.١7٠.٨٢احلوار مع أعضاء هيئة التدريس.٤٢
متوسط٣.١٤٠.٨٨متكني أعضاء هيئة التدريس.٥٤
متوسط٣.١٢٠.٩٤القيادة االسرتاتيجية.٦7
متوسط٣.٠٩٠.٨٥القيادات اجلامعية والبيئة اخلارجية.7٦

متوسط٣.١٨٠.7٩املتوسط العام

تشري قيم متوسطات االستجابة باجلدول السابق إىل أن أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك 
خالد يرون أن توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية جاء بدرجة متوسطة، حيث بلغ 
املتوسط العام الستبانة أبعاد املنظمة املتعلمة )٣.18( باحنراف معياري قدره )0.79( وهو ما 
التدريس جلميع حماور  استجابات أعضاء هيئة  يعادل مستوى متوسط لالستجابات، كما كانت 
أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية يف املدى املتوسط لالستجابة وتراوحت متوسطات 

االستجابة على املحاور بني )26.٣- 09.٣(.
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وجاء يف الترتيب األول حمور التعلم املستمر، تاله حمور االتصال والتواصل يف نقل املعرفة، 
مث حمور العمل اجلامعي، مث حمور احلوار مع أعضاء هيئة التدريس، بينما جاء حمور القيادات 
اجلامعية والبيئة اخلارجية يف املرتبة األخرية، وميكن القول أن النظرة العامة من قبل أعضاء 
هيئة التدريس حول توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية كان بدرجة متوسطة، 
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من )Bak.2012 ؛ Ali.2012( حيث أشارتا إىل توفر أبعاد 
املنظمة املتعلمة لدى القيادات اجلامعية بدرجة متوسطة، وفيما يلي عرًضا مفصاًل الستجابات 
عينة الدراسة املختارة من أعضاء هيئة التدريس على فقرات كل حمور من حماور أبعاد املنظمة 

املتعلمة لدى القيادات األكادميية على النحو التايل:

البعد األول: بعد التعلم املستمر.

جدول )3(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد التعلم املستمر مرتبة تنازلًيا 
حسب املتوسطات احلسابية )ن= ١٢٦(

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

تُوفر فرص تعلم متنوعة ألعضاء هيئة التدريس وفق أحدث ١٢
متوسط٣.٤٩١.١٣وسائل التعلم املستمر.

تعمل القيادات األكادميية على تبادل املعلومات واملعارف بني ٢٣
متوسط٣.٤٦١.١أعضاء هيئة التدريس.

تشجع القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس على حل ٣٤
متوسط٣.٣٣٠.٩7مشكالهتم عن طريق مناقشة األخطاء بشفافية.

تَقيم القيادات األكادميية نتائج التدريب والتعلم اعتماًدا على ٤٦
متوسط٣.٢٥٠.٩٤الوقت واملوارد املستهلكة يف عملييت التدريب والتعلم.

توفر القيادات األكادميية ألعضاء هيئة التدريس املوارد الالزمة ٥7
متوسط٣.٢٥٠.٩7لدعم تعلمهم وتطوير إمكانياهتم.

 حتفز القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس ماداًي عند تعلم٦٥
متوسط٣.١٠٠.٩٣.مهارات جديدة حتسن من أدائهم يف املستقبل

ُتشرك القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس يف حتديد  7١
متوسط٢.٩٨١.١٣احتياجاهتم التعليمية والتدريبية.

متوسط٣.٢٦٠.7٩بعد التعلم املستمر
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معياري  باحنراف   )٣.26( املستمر  التعلم  بعد  متوسط  أن  السابق  اجلدول  نتائج  تظهر 
بدرجة  خالد  امللك  جبامعة  األكادميية  القيادات  لدى  البعد  توافر  إىل  يشري  ما  وهو   )0.79(

متوسطة، وتراوحت فيه متوسطات الفقرات ما بني )٣.49-2.98( ومجيعها يف درجة متوسطة.
وجاء يف الترتيب األول الفقرة رقم )2(« ُتوفر فرص تعلم متنوعة ألعضاء هيئة التدريس وفق 
أحدث وسائل التعلم املستمر« مبتوسط حسايب)٣.49( واحنراف معياري)1.1٣(، بينما احتلت 
الفقرة رقم)1(« ُتشرك القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس يف حتديد  احتياجاهتم التعليمية 
هذه  واتفقت  معياري)0.79(،  واحنراف  حسايب)26.٣(  مبتوسط  األخري  الترتيب  والتدريبية« 
إىل حرص  ذلك  يعزى  وقد  التوافر،  درجة  حيث  من  القحطاين،2012م(  دراسة)  مع  النتيجة 
وتلبية  التدريس  املهين ألعضاء هيئة  النمو  امللك خالد على حتقيق  األكادميية جبامعة  القيادات 

احتياجاهتم التعليمية.

البعد الثاين: بعد احلوار مع أعضاء هيئة التدريس.

جدول )4(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد احلوار مع أعضاء هيئة التدريس
 مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية )ن= ١٢٦(

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

تتيح القيادات األكادميية الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للحوار ١٨
متوسط٣.٢٦١.٠٣اهلادف.

تتبىن القيادات األكادميية أراء أعضاء هيئة التدريس لتحسني ٢١٢
متوسط٣.٢٤٠.٩٩اخلدمات املقدمة للمستفيدين.

تشجع القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس على حل ٣٤
متوسط٣.٣٣٠.٩7مشكالهتم عن طريق مناقشة األخطاء بشفافية.

أتخذ القيادات األكادميية بزمام املبادرة واالستفسار واحلوار ٣١٠
متوسط٣.٢٣١.٠٣اخلالق.

تشجع القيادات األكادميية اآلراء املخالفة من قًبل أعضاء هيئة ٤٩
متوسط٣.١٢٠.٩٨التدريس لصاحل العمل.

حترص القيادات األكادميية على عقد لقاءات حوارية مفتوحة ٥١١
متوسط٣.٠٠٠.٩7بني القيادات العليا وأعضاء هيئة التدريس.

متوسط٣.١7٠.٨٢املتوسط العام
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 )٣.17( التدريس  هيئة  أعضاء  مع  احلوار  بعد  متوسط  أن  السابق  اجلدول  نتائج  تظهر 
بدرجة  األكادميية  القيادات  لدى  املحور  توافر  إىل  يشري  ما  وهو   ،)0.82( معياري  باحنراف 

متوسطة، وتراوحت قيم متوسطات الفقرات بني )٣.26-٣.00( وكلها يف الدرجة املتوسطة.
هيئة  الفرصة ألعضاء  األكادميية  القيادات  تتيح   ») رقم)8  الفقرة  األول  الترتيب  وجاء يف 
احتلت  بينما  معياري)1.0٣(،  واحنراف  حسايب)26.٣(  مبتوسط  اهلادف«،  للحوار  التدريس 
الفقرة رقم)11(« حترص القيادات األكادميية على عقد لقاءات حوارية مفتوحة بني القيادات العليا 
معياري)0.97(،  واحنراف  حسايب)00.٣(  مبتوسط  األخري  الترتيب  التدريس«  هيئة  وأعضاء 
واتفقت هذه النتائج مع دراسة)Abbasi. 2015(، وقد يعزى ذلك إىل حرص القيادات األكادميية 
على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وحتقيق تعلم فعال للدارسني فيها، إضافة إىل تطوير العمل 

داخل اجلامعة مما يؤهلها إىل حتقيق أبعاد املنظمة املتعلمة.

البعد الثالث: بعد العمل اجلماعي.
جدول )٥(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد العمل اجلماعي
 مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

تطبق القيادات األكادميية العدالة التامة بني أعضاء هيئة التدريس فيما ١١٦
متوسط٣.٢٥١.٠٣يتعلق ابألخذ آبرائهم.

تتعامل القيادات األكادميية مع أعضاء الفرق بثقة ومرونة على اختالف ٢١٩
متوسط٣.٢٤٠.٩٩وظائفهم وثقافتهم.

تُعطي القيادات األكادميية احلرية الكاملة لفرق العمل إلجناز األعمال ٣١٥
متوسط٣.٢٢١.٠٦املطلوبة منها.

تُعطي القيادات األكادميية احلرية لفرق العمل لتكيف أهدافها وفًقا ٤١٨
متوسط٣.٢١١.٠لتطورات األحداث.

متوسط٣.١٩٠.٩7حترص القيادات األكادميية على فرق العمل املدارة ذاتًيا وتنوعها.٥١7
متوسط٣.١٨١.٠٢تُقدم القيادات األكادميية العمل اجلماعي على العمل الفردي.٦١٣
متوسط٣.١٥٠.٩٦تشجع القيادات األكادميية فرق العمل على التفكري من منظور عاملي.7٢٠

ُتشجع القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس على االنضمام إىل ٨١٤
متوسط٣.١٤١.٠١فرق العمل يف اجلامعة.

متوسط٣.٢٠٠.٨٣املتوسط العام
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تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن متوسط حمور العمل اجلامعي )٣.20( باحنراف معياري 
)0.8٣( وهو ما يشري إىل توافر املحور لدى القيادات األكادميية بدرجة متوسطة، وقد تراوحت 

قيم متوسطات الفقرات بني )٣.25-٣.14( وكلها يف املستوى املتوسط.

وجاء يف الترتيب األول الفقرة رقم)16(« تطبق القيادات األكادميية العدالة التامة بني أعضاء 
هيئة التدريس فيما يتعلق باألخذ بآرائهم« مبتوسط حسايب)٣.25( واحنراف معياري)1.0٣(، 
بينما جاءت الفقرة رقم)14(« ُتشجع القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس على االنضمام إىل 
فرق العمل يف اجلامعة » يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب)٣.14( واحنراف معياري)1.01(، 
درجة  حيث  من  احلواجرة،2010م(  من)Malik. 2012؛  كل  دراسة  مع  النتائج  هذه  واتفقت 
التوافر، حيث أشارتا إىل أن القيادات األكادميية تكافئ اهليئة التدريسية على إجنازاهتم كفريق 

عمل، أمياًنا منهم بأن هذا العمل هو أفضل من العمل الفردي.

البعد الرابع: بعد متكني أعضاء هيئة التدريس.

جدول )٦(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد متكني أعضاء هيئة التدريس
 مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

١٢٦
تعطي القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس حرية اختيار 
طرق تنفيذ األعمال وتكوين االجتاهات اإلجيابية حنو التمييز 

والنمو املعريف. 
متوسط٣.٢٠١.٠7

تُفوض القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس مبا يتناسب مع ٢٢١
متوسط٣.١٩١.١٢ختصصاهتم.

تقوم القيادات األكادميية بدور املرشد ألعضاء هيئة التدريس فيما ٣٢7
متوسط٣.١٩٠٩٦يتعلق مبهامهم )التدريس – البحث العلمي – خدمة اجملتمع(. 

ُتدعم القيادات األكادميية املبادرات البناءة من قبل أعضاء هيئة ٤٢٣
متوسط٣.١7١.٠٢التدريس.

ُتشرك القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس يف وضع خطتها ٥٢٥
متوسط٣.١٢١.٠٩االسرتاتيجية.

متوسط٣.٠٨١.٠٥ُتشرك القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس يف عملية صنع القرار ٦٢٤
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 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

ُتشرك القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس يف وضع اللوائح 7٢٢
متوسط٣.٠٥١.٠٣والقوانني املنظمة للعمل.

متوسط٣.١٤٠.٨٨املتوسط العام

تظهر نتائج اجلدول السابق أن متوسط حمور متكني أعضاء هيئة التدريس )٣.14( باحنراف 
معياري )0.88( وهو ما يشري إىل توافر املحور لدى القيادات األكادميية بدرجة متوسطة، وقد 

تراوحت قيم متوسطات الفقرات بني )٣.20-٣.05( وكلها يف املستوى املتوسط.
وجاء يف الترتيب األول الفقرة رقم)26(« تعطي القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس 
حرية اختيار طرق تنفيذ األعمال وتكوين االجتاهات اإلجيابية حنو التمييز والنمو املعريف« مبتوسط 
القيادات  ُتشرك  رقم)22(«  الفقرة  جاءت  بينما  معياري)1.07(،  واحنراف  حسايب)20.٣( 
األخرية  املرتبة  يف  للعمل«  املنظمة  والقوانني  اللوائح  وضع  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  األكادميية 
مع  النتائج  تلك  واتفقت  معياري)1.0٣(،  واحنراف  حسايب)14.٣(  ومبتوسط 
يعزى ذلك إلميان  وقد  التوفر،  القحطاين،2012م( من حيث درجة  ؛   Abbasi.2015(دراسة
التدريس يف قيامهم باألعمال املنوطة هبم، وهتيئتهم  القيادات األكادميية بقدرات أعضاء هيئة 

لتوىل املناصب القيادية يف املستقبل.

البعد اخلامس: بعد االتصال والتواصل يف نقل املعرفة.

جدول )٧(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد االتصال والتواصل
 يف نقل املعرفة مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

حترص القيادات األكادميية على تدفق البياانت واملعلومات بني ١٣٠
متوسط٣.٣٣١.١٤أعضاء هيئة التدريس.

تتواصل القيادات األكادميية مع أعضاء هيئة التدريس يف ٢٣١
متوسط٣.٣١١.١٦املناسبات املختلفة كأساس لبناء الثقة.

تستخدم القيادات األكادميية التكنولوجيا احلديثة حلصول أعضاء ٣٢٩
متوسط٣.٢٩١.١٦هيئة التدريس على املعلومات بيسر.
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 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

تستثمر املناسبات املختلفة للتأكيد على التعلم والتطوير داخل ٤٣٢
متوسط٣.٢٩١.٠٥اجلامعة.

٥٣٤
متكن القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس من املعلومات عن 
طريق )االتصاالت املتبادلة، االجتماعات املفتوحة، اإلعالانت 

اإللكرتونية....(
متوسط٣.٢٣١.٠٥

تتبىن القيادات األكادميية وسائل  االتصال متعدد االجتاهات مع ٦٢٨
متوسط٣.٢٠١.٠٩أعضاء هيئة التدريس.

تستفيد القيادات األكادميية من التغذية املرتدة يف تسهيل إجراءات 7٣٣
متوسط٣.١٦١.٠٥العمل

متوسط٣.٢٦٠.٩7املتوسط العام

توضح نتائج اجلدول السابق أن متوسط حمور االتصال والتواصل يف نقل املعرفة )26.٣( 
بدرجة  األكادميية  القيادات  لدى  املحور  توافر  إىل  يشري  ما  وهو   )0.97( معياري  باحنراف 

متوسطة، وقد تراوحت قيم متوسطات الفقرات بني )٣.٣٣-٣.16( وكلها يف املستوى املتوسط.
البيانات  األكادميية على تدفق  القيادات  الفقرة رقم)٣0(« حترص  األول  الترتيب  وجاء يف 
واملعلومات بني أعضاء هيئة التدريس« مبتوسط حسايب)٣.٣٣( واحنراف معياري)1.14(، بينما 
جاءت الفقرة رقم)٣٣(« تستفيد القيادات األكادميية من التغذية املرتدة يف تسهيل إجراءات العمل« 
النتائج مع  يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب)٣.16( واحنراف معياري)1.05( واتفقت هذه 
دراسة )عبدالعليم وعبدالرازق،201٣م( وقد يعزى ذلك إىل إميان القيادات األكادميية مببادئ 

الشفافية وتوفري البيانات واملعلومات يف املكان والوقت املناسبني. 

البعد السادس: القيادات اجلامعية والبيئة اخلارجية.

جدول )٨(
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ابلقيادات اجلامعية والبيئة اخلارجية

 مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية )ن=١٢٦(

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

 توفر القيادات األكادميية الفرصة ألعضاء هيئة التدريس لتبادل١٣٨
متوسط٣.١٤٠.٩٦.مع اجلهات اخلارجية واملستفيدين حلل مشكالت اجملتمع
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 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

 ترتبط القيادات األكادميية بعالقات قوية مع مؤسسات اجملتمع٢٣٥
متوسط٣.١٣١.٠7.املختلفة

 متتلك القيادات األكادميية القدرة على توفري متويل خارجي للمشاريع٤٣7
متوسط٣.١٠٠.٩٥.واألنشطة اليت ينفذها أعضاء هيئة التدريس

 تشجع القيادات األكادميية أعضاء هيئة التدريس على قيادة بعض٣٣٩
متوسط٣.١٠١.٠٣.املؤسسات يف اجملتمع

 ُتشجع القيادات األكادميية مؤسسات اجملتمع املختلفة للمشاركة يف٥٣٦
متوسط٣.٠٥١.٠٠.املشاريع واألنشطة داخل اجلامعة

 هتتم القيادات األكادميية ابلتعرف على أثر خمرجاهتا على اجملتمع٦٤٠
متوسط٣.٠٤٠.٩٤.ومدى مالءمتها لسوق العمل

متوسط٣.٠٩٠.٨٥املتوسط العام

تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن متوسط بعد القيادات اجلامعية والبيئة اخلارجية )09.٣( 
باحنراف معياري )0.85( وهو ما يشري إىل توفر املحور لدى القيادات األكادميية بدرجة متوسطة، 
وتراوحت قيم متوسطات الفقرات بني )٣.14- ٣.04( وكلها يف الدرجة املتوسطة.                  

وجاء يف الترتيب األول الفقرة رقم)٣8(«  توفر القيادات األكادميية الفرصة ألعضاء هيئة 
التدريس لتبادل مع اجلهات اخلارجية واملستفيدين حلل مشكالت املجتمع«، مبتوسط حسايب)14.٣( 
واحنراف معياري)0.96(، بينما احتلت الفقرة رقم)40(« هتتم القيادات األكادميية بالتعرف على 
أثر خمرجاهتا على املجتمع ومدى مالءمتها لسوق العمل »الترتيب األخري ومبتوسط حسايب)04.٣( 
واحنراف معياري) 0.94 (، واتفقت هذه النتائج مع دراسة)Ali.2012( من حيث درجة التوفر، 
وقد يعزى ذلك إىل حرص القيادات األكادميية على التواصل مع مؤسسات املجتمع واالستفادة منها 

ومبا تقدمه من خدمات لصاحل أعضاء هيئة التدريس.

البعد السابع: بعد القيادة االستراتيجية.
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جدول )٩(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة ببعد القيادة االسرتاتيجية
 مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية

 املتوسطالفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

 االحنراف
املستوىاملعياري

 تسعى القيادات األكادميية مع أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ رؤية١٤١
متوسط٣.١7١.١٥.اجلامعة وخطتها االسرتاتيجية

 حترص القيادات األكادميية على أن تتالءم أفعاهلا مع مصفوفة٢٤٢
متوسط٣.١٦١.٠٨.القيم اليت تتبناها اجلامعة

متوسط٣.١٣١.٠٥.متتلك القيادات األكادميية رؤية واضحة ملستقبل اجلامعة٣٤٤

 ُتشجع على ربط أعمال أعضاء هيئة التدريس ابخلطة االسرتاتيجية٤٤٥
متوسط٣.١١٠.٩٩.للجامعة

 ُتشرك أعضاء هيئة التدريس يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي٥٤٣
متوسط٣.٠٣١.٠٣.للجامعة

متوسط٣.١٢٠.٩٤املتوسط العام

تظهر نتائج اجلدول السابق أن متوسط بعد القيادة االستراتيجية )٣.12( باحنراف معياري 
)0.94( وهو ما يشري إىل توفر املحور لدى القيادات األكادميية بدرجة متوسطة، وتراوحت قيم 

متوسطات الفقرات بني )٣.17-٣.0٣( وكلها يف الدرجة املتوسطة.

وجاء يف الترتيب األول الفقرة رقم)41(« تسعى القيادات األكادميية مع أعضاء هيئة التدريس 
لتنفيذ رؤية اجلامعة وخطتها االستراتيجية«، مبتوسط حسايب)٣.17( واحنراف معياري)1.14(، 
بينما احتلت الفقرة رقم)4٣(«  ُتشرك أعضاء هيئة التدريس يف عمليات التخطيط االستراتيجي 
هذه  واتفقت  معياري)1.0٣(،  واحنراف  حسايب)0٣.٣(  ومبتوسط  األخري  الترتيب  للجامعة« 
خطة  لوجود  ذلك  يعزى  وقد  التوفر،  درجة  حيث  من   )Malik. 2012(دراسة مع  النتائج 
استراتيجية على مستوى اجلامعة ، وأيضا خطط استراتيجية على مستوى الكليات واملراكز العلمية 
التدريس فيها  أراء أعضاء هيئة  العلمية، ويعترب رصد  بناءها من األقسام  يف اجلامعة، ينطلق 

إحدى مصادر تشكيل اخلطة االستراتيجية للجامعة.

السؤال الثاين: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α =0.05) بني 
استجابات أفراد عينة البحث حول مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية 

تعزى ملتغريي اجلنس وختصص الكلية؟ 
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- متغري اجلنس:
جدول )١٠(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار “ت” ألثر متغري اجلنس)ن=١٢٦(

 املتوسطالعدد
احلسايب

 االحنراف
املعياري

قيمة
»ت«

 درجات
احلرية

 الداللة
اإلحصائية

بعد التعلم املستمر
7٤٣.٥١.٨٣٦ذكر

٤.٤٠٥١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.٩٢.٥٥٨أنثى

 بعد احلوار مع أعضاء هيئة
التدريس

7٤٣.٤٤.٨7١ذكر
٤.7٦٨١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.7٨.٥٦٤أنثى

بعد العمل اجلماعي
7٤٣.٤٩.٨٥7ذكر

٥.١٤٦١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.7٩.٥7٠أنثى

بعد متكني أعضاء هيئة التدريس
7٤٣.٤7.٩٢٣ذكر

٥.٦٤٣١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.٦7.٥٤٩أنثى

 بعد االتصال والتواصل يف نقل
املعرفة 

7٤٣.٦٣١.٠٢٤ذكر
٥.٦٨7١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.7٣.٥٨٦أنثى

القيادات اجلامعية والبيئة اخلارجية
7٤٣.٣٥.٩٢٠ذكر

٤.٢٩٨١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.7٣.٥٨٤أنثى

بعد القيادة االسرتاتيجية
7٤٣.٣٦١.٠٣٤ذكر

٣.٥٨٠١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.7٨.٦٦١أنثى

الدرجة الكلية
7٤٣.٤7.٨٣٦٥.٤٥٥ذكر

٥.٩7٠١٢٤.٠٠٠ ٥٢٢.77.٤7٦

ُتظهر نتائج اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية ألداة الدراسة 
بني الذكور واإلناث من أعضاء هيئة التدريس ولصاحل اإلناث؛ إذ أن قيمة املتوسط الكلية ألداة 
الدراسة ألعضاء هيئة التدريس من اإلناث كانت أعلى منها لدى الذكور، مما يعين أن اإلناث كن 
أكثر إحساسا بتوفر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية باجلامعة، كما ميكن أن ُيعزى 
ذلك إىل طبيعة اإلناث بشكل عام، حيث ميتلكن القدرة العقلية على مالحظة التفاصيل ولديهن 
قدرة أكرب من الذكور على تلمس التغريات والتطورات، وقد يعزى ذلك أيضا إىل رغبتهن يف إعطاء 
صورة اكثر إجيابية للمؤسسة التربوية اليت هن جزًءا منها، واتفقت هذه النتائج مع ما توصلت 
إليه دراسة كال من )الدحياين،2015م(، )احلواجرة،2010م( من حيث وجود فروق ذات داللة 

احصائية يف اجلنس حول مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة.
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- متغري ختصص الكلية:

جدول )١١(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار “ت” ألثر ختصص الكلية )ن=١٢٦(

 نوع
 املتوسطالعددالكلية

احلسايب
 االحنراف
املعياري

قيمة
»ت«

 درجات
احلرية

 الداللة
اإلحصائية

بعد التعلم املستمر
٨٥٢.٣٤.٨٦١أدبية

١.٥٩٢١٢٤.١١٤ ٤١٢.١٠.٥٨١علمية

 بعد احلوار مع أعضاء هيئة
التدريس

٨٥٢.٢7.٩٠٩أدبية
١.٩٠٤١٢٤.٠٥٩ ٤١١.٩7.٥٦٨علمية

بعد العمل اجلماعي
٨٥٢.٢٩.٨٨٥أدبية

١.٩١٤١٢٤.٠٥٨ ٤١٢.٠٠.٦٤٩علمية

بعد متكني أعضاء هيئة التدريس
٨٥٢.٢٦.٩٥7أدبية

٢.٢7٣١٢٤.٠٢٥ ٤١١.٨٩.٦٤٤علمية

 بعد االتصال والتواصل يف نقل
املعرفة 

٨٥٢.٣٨١.٠٣٤أدبية
٢.١١٦١٢٤.٠٣٦ ٤١٢.٠٠.7٨٦علمية

القيادات اجلامعية والبيئة اخلارجية
٨٥٢.٢٣.٩٠٠أدبية

٢.٦١٤١٢٤.٠١٠ ٤١١.٨١.٦7٣علمية

بعد القيادة االسرتاتيجية
٨٥٢.٢٥١.٠٠١أدبية

٢.٣٦٢١٢٤.٠٢٠ ٤١١.٨٤.7٣7علمية

الدرجة الكلية
٨٥٢.٢٩.٨٥٥أدبية

٢.٣٢٦١٢٤.٠٢٢ ٤١١.٩٥.٥٦٩علمية

تظهر نتائج اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أراء أعضاء هيئة التدريس 
تبًعا لتخصص الكلية يف الدرجة الكلية ألبعاد املنظمة املتعلمة لدى القيادات األكادميية، ويف مجيع 
القيادات  لدى  املتعلمة  املنظمة  أبعاد  توفر  درجة  أن  إىل  النتائج  وخلصت  هلا،  الفرعية  البنود 
األكادميية حسب ختصص الكلية كانت لصاحل الكليات األدبية يف مجيع أبعاد املنظمة املتعلمة، فقد 
كانت درجة املتوسط احلسايب لتصورات أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون يف الكليات األدبية 
هيئة  أعضاء  أن  إىل  النتيجة  هذه  ُتعزى  وقد  العلمية،  الكليات  يف  أقراهنم  من  أعلى  النظرية 
التدريس جبامعة امللك خالد خيتلفون يف تصوراهتم حنو مدى توافر أبعاد املنظمة املتعلمة لدى 
القادة األكادمييني، وخاصة أولئك الذين ينتسبون إىل الكليات األدبية النظرية، وقد تعزى هذه 
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النتيجة إىل اختالف املمارسات واألساليب القيادية يف كل كلية مما شكل هذا االختالف بني أراء 
أفراد عينة الدراسة املختارة، وهذه النتيجة اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة)Ali.2012( واليت 
أبعاد املنظمة  توافر  والعلمية حول درجة  النظرية  الكليات األدبية  أكدت على هذا االختالف بني 

املتعلمة. 

التوصيات: يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها؛ يوصي البحث مبا يلي: 
نشر ثقافة املنظمة املتعلمة بأبعادها املختلفة بشكل أوسع لدى القيادات األكادميية وأعضاء   -

هيئة التدريس جبامعة امللك خالد.
ونشر  املتعلمة  املنظمة  مفهوم  تبين  خالل  من  للتعلم  الداعمة  االستراتيجية  القيادة  تطوير   -

ثقافتها بني القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك خالد.
توفري فرص التعلم املستمر بني أعضاء هيئة التدريس ورفع كفاءهتم مبا يتناسب مع التطور   -

التكنولوجي املعاصر.
تعزيز احلوار واالستفسار بني القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس يف كليات اجلامعة   -

مما يعطي فرصة أفضل لفهم ما يريده كل طرف من األخر.
تشكيل فرق العمل داخل األقسام أو على مستوى كليات اجلامعة إلجناز املهام وحل املشكالت.  -

إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم وتشجيع العمل البحثي يف اجلامعة.  -
عمل القيادات األكادميية على متكني أعضاء هيئة التدريس من خالل رؤية مجاعية مشتركة   -

يف ظل قيادة استراتيجية داعمة للتعلم.
التركيز على الثقافة واملهارات اليت تعزز احلوار والنقاش وإبداء الرأي والشفافية يف تبادل   -
املعلومات وضمان احلصول على التغذية الراجعة مع التركيز على قيم اجلامعة، وتعزيزها من 

خالل تكرمي أصحاب السلوك املرغوب من القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس.
ربط اجلامعة بالبيئة اخلارجية من خالل القيام بعمليات حبث دورية للبيئة اخلارجية للتعرف   -
على ما يطرأ من تغريات ودراسة تأثريها على اجلامعة، واختاذ ما يلزم بشأهنا، لكي تكون 

ذات نظرة مستقبلية وسلوك استباقي.
القيادي  النمط  مثل  التعلم  حلدوث  املسهلة  القيادية  األمناط  سلوكيات  ممارسات  تعزيز   -
التحويلي والذي يساعد على تغيري ثقافة املنظمة لتصبح ثقافة مشجعة على املبادرة واملخاطرة 

وعدم اخلوف من التجريب ونشر املعارف الضمنية الكامنة دون القلق على املكانة الوظيفية.
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ضرورة اهتمام اجلامعة مبختلف أبعاد املنظمة املتعلمة والقيام بتنمية وتطوير قدرهتا املنظمية   -
ومنها قدرات بناء الفرق ونظام التعلم واملشاركة والرؤى االستراتيجية املشتركة بني العاملني 

لدورها املباشر يف جناح اجلامعة.
العمل على تعزيز أبعاد املنظمة املتعلمة بني القيادات األكادميية يف جامعة امللك خالد، من   -

خالل إقامة الندوات وورش العمل للتعريف باملنظمة املتعلمة وأبعادها وأمهيتها.
قيام مكاتب االستشارات والتدريب يف كليات اجلامعة بتصميم برنامج تدرييب متكامل ال يقل   -
عن أسبوع لكافة القيادات األكادميية باجلامعة، على أن يتم يف الربنامج إلقاء الضوء بشكل 

مكثف على مجيع جوانب املنظمة املتعلمة وأبعادها املختلفة.
رفع وعي مجيع القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس بأبعاد املنظمة املتعلمة من خالل   -
ختصيص كتيب سنوي هلم، حيتوي على مجيع املفاهيم واملعلومات املرتبطة بأبعاد املنظمة 

املتعلمة.
من  اليت  األدوار  لتوضيح  العلمية  األقسام  اجتماعات  يف  حمدد  وقت  ختصيص  على  العمل   -
املنظمة  أبعاد  تفعيل  يف  املساعدة  أجل  من  تدريس،  هيئة  عضو  كل  هبا  يقوم  أن  املفترض 

املتعلمة يف اجلامعة.

مقترحات حبثية:
إجراء دراسات مشاهبة يف التعليم العام وأيًضا يف اجلامعات اخلاصة واألهلية باململكة العربية   -

السعودية، للتعرف على درجة توفر أبعاد املنظمة املتعلمة.

إجراء املزيد من الدراسات عن العالقة بني أبعاد املنظمة املتعلمة يف جامعة امللك خالد وبعض متغريات   -
السلوك التنظيمي، مثل: ضغوط العمل، وإدارة املعرفة، والكفاءة التنظيمية، والتغيري التنظيمي.
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Abstract: 

The study aimed to identify the availability of digital citizenship values in 
the jurisprudence and hadith courses for the first intermediate grade in the 
Kingdom of Saudi Arabia. The researcher used the descriptive analytical 
method. The study tool is represented in a content analysis card consisting of 
)46( indicators distributed over nine main dimensions )digital culture. 
digital access. digital behavior. digital communication. digital law. 
e-commerce. digital rights and responsibilities. digital security. digital 
health and safety(. The study tool was applied to the books of the first and 
second semesters of the jurisprudence and hadith courses for the first 
intermediate grade. The findings showed that the availability of the values of 
digital citizenship in the subjects of Hadith and Jurisprudence for the first 
intermediate grade was low and largely unbalanced. as the availability of 
indicators was )34.8%( with rate of )16( indicators out of )46( indicators. 
Furthermore. these sixteen indicators were not available in a balanced way. 
and most of their frequencies were concentrated in nine indicators. and each 
of the remaining seven indicators appeared only once or twice. On the 
dimensional level. four of them were not available at all. namely )digital 
law. e-commerce. digital security. digital health and safety(. Also. the 
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availability of the two dimensional indicators )digital behavior. digital 
communication( was very rare in the two books. The study recommended 
monitoring the changes and technical issues and rooting them in an Islamic 
way. and then setting up a mechanism to include them in a balanced way in 
the Islamic education courses in the intermediate stage 

Keywords: Digital Culture. Digital Behavior. Digital Communication. 
Digital Law. E-commerce. Digital Security. Digital Health and Safety
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الشــراري، العنــود. (2022) .مســتوى المواطنــة الرقميــة فــي مقــرري الفقــه والحديــث للصــف األول 

المتوسط بالمملكة العربية السعودية ، 9(1) ،  52 - 84 

مستوى املواطنة الرقمية يف مقرري الفقه واحلديث للصف األول املتوسط 
باململكة العربية السعودية

د. العنود بنت صبيح دايش الشراري)))

املستخلص: 
هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى املواطنة الرقمية يف مقرري الفقه واحلديث للصف األول 
املتوسط باململكة العربية السعودية، وقد اتبعت املنهج الوصفي باستخدام أسلوب حتليل املحتوى، ومتثلت 
األداة يف بطاقة لتحليل املحتوى تكونت من )46( مؤشًرا موزعة على تسعة أبعاد رئيسة )الثقافة الرقمية، 
الوصول الرقمي، السلوك الرقمي، التواصل الرقمي، القانون الرقمي، التجارة اإللكترونية، احلقوق 
واملسؤوليات الرقمية، األمن الرقمي، الصحة والسالمة الرقمية(، مت تطبيقها على كتايب الفصلني 
األول والثاين ملقرري احلديث والفقه للصف األول املتوسط طبعة عام 1440هـ. وقد أظهرت النتائج أن 
مستوى املواطنة الرقمية يف كتب املقررين كان منخفًضا وغري متوازن إىل حد كبري، فكانت نسبة توفر 
املؤشرات )٣4.8%( بواقع )16( مؤشًرا من أصل )46( مؤشًرا، كما أن هذه املؤشرات الستة عشرة مل 
تتوفر بطريقة متوازنة، وإمنا تركزت معظم تكراراهتا يف تسعة مؤشرات منها، بينما ظهر كل مؤشر من 
السبعة الباقية مرة واحدة فقط أو مرتان. أما على مستوى األبعاد، فإن أربعة منها مل تتوفر هنائًيا، وهي 
)القانون الرقمي، التجارة اإللكترونية، األمن الرقمي، الصحة والسالمة الرقمية(، كما أن توفر 
مؤشرات ُبعدي )السلوك الرقمي، والتواصل الرقمي( كان قلياًل إىل حد الندرة، وذلك على مستوى كتب 
املقررين، وأوصت الدراسة برصد التغريات والقضايا التقنية وتأصيلها إسالمًيا مث وضع آلية لتضمينها 

بطريقة متوازنة يف مقررات التربية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة..

الكلمات املفتاحية: الثقافة الرقمية. السلوك الرقمي. التواصل الرقمي. القانون الرقمي. التجارة 
اإللكترونية. األمن الرقمي.

Alanood.alsharari@gmail.com ، ١( أســتاذ املناهج وطرق التدريس املســاعد،كلية الرتبية واآلداب ،جامعة احلدود الشــمالية(
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املقدمة:
أدى التطور التكنولوجي الكبري الذي تعايشه املجتمعات املعاصرة إىل العديد من التغريات، 
من أبرزها سرعة انتشار التقنية، وظهور وسائل وأنظمة اتصال أسهمت يف دمج العامل وتقريبه إىل 
اآلثار  من  العديد  له  كانت  التكنولوجي  التطور  أن  واحلقيقة  تصورها،  باإلمكان  يكن  مل  درجة 
سلبياته  جتاهل  ميكن  فال  ذلك،  ومع  احلياة؛  جوانب  من  العديد  لتحسني  أدت  اليت  اإلجيابية 
وصعوبة السيطرة على أدواته، وما نتج عنه من تغري يف السلوكيات وحتديدات اجتماعية، وهتديدات 
للهوية والقيم واالنتماء الوطين، واألمن االجتماعي، األمر الذي حدا باملربني للبحث عن حلول 

وتقدمي رؤى تربوية وأفكار للحد من هذه التحديات وما يصاحبها من تأثريات سلبية.

ظهوًرا  أبرزها  من  كان  املقترحات،  من  العديد  واملتخصصني  الباحثني  جهود  أفرزت  وقد 
واهتماًما »املواطنة الرقمية«، اليت يؤكد املصري وشعث )2017، 170( وثائرة العقاد )2017، ٣( 
على أهنا متثل طوق النجاة من التهديدات الرقمية اليت يصعب السيطرة عليها أو احتوائها إاّل من 
خالل إجياد وغرس قواعد وقيم ومعايري التعامل الرقمي الصحيح لدى الطلبة، لضمان املحافظة 
على قيمهم السلوكية يف ممارساهتم الرقمية، مع ضمان االستفادة من ميزات وثراء التكنولوجيا 

الرقمية.

املسئول  االستخدام  عن  تعرب  الرقمية  املواطنة  أن   )22  ،2014( املسلماين  ملياء  وذكرت 
واألخالقي واآلمن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باعتبار املستخدم عضًوا يف املجتمع املحلي، 

ومواطًنا يف املجتمع العاملي. 

وتبدو احلاجة ماسة لترسيخ املواطنة الرقمية لدى الطلبة يف ظل ما أشار له عبداهلل )2015، 2٣1( 
من تزايد األدلة على إساءة استخدامهم للتكنولوجيا احلديثة واتباع طرق غري قانونية وغري أخالقية 
مبا يهدد أمن املجتمع وأخالقياته، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على التنمية والتقدم، وال شك 
أن عالج ذلك يرتكز على الوعي، وتفعيل الضمري الرقمي، واالستخدام املسئول، واملحافظة على 
ُحسن اخُللق أثناء استخدام التكنولوجيا، ويف هذا الصدد يؤكد سالم )2016( على أمهية دور 
املناهج الدراسية يف تنمية وترسيخ قيم وأبعاد املواطنة الرقمية لدى الطلبة. كما أكد الزهراين 
)2019( على ضرورة توظيف املناهج الدراسية لتعزيز املواطنة الرقمية لدى الطلبة، من خالل 
الرقمي  للمواطن  وصواًل  الرقمية،  باالستخدامات  املتعلقة  والسلوكيات  واملهارات  القيم  تضمينها 
نفسه  ومحاية  الشخصية،  معلوماته  على  واملحافظة  الرقمية،  الوسائط  استخدام  حيسن  الذي 

ووطنه ومعتقداته وهويته من خماطر البيئة الرقمية.
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 )Walters.2018.2( ووالترز )Krutka& Carpenter. 2017.50( ويرى كارتكا وكاربنتر
وإعدادهم  للطلبة  الصحيحة  الرقمية  السلوكيات  تعليم  تستهدف  اليت  التعليمية  املمارسات  أن 
املناهج  يف  وتكامل  واضحة  وأهداف  حمتوى  يدعمها  أن  البد  واعني  رقميني  مواطنني  ليكونوا 
 )Manzuoli; Sanchez& Bedoya.2019.13( الدراسية، ويؤكد مانزويل وشنهاز وبادوي
على أن تنمية املواطنة الرقمية لدى الطلبة يف كافة املراحل جيب أن حيظى باألولوية عند إعداد 
 Cassells&Dlamini( ودالميين  كاسليز  يؤكد  كما  التعليمية.  واألنشطة  الدراسية  املقررات 
2019.11( أن املناهج الدراسية تعد املكان املناسب لتعليم املواطنة الرقمية للطالب، وأنه جيب 

تكاملها مًعا يف تعليم املواطنة الرقمية للطلبة.
يتبني مما سبق أمهية املقررات الدراسية وضرورة تكاملها يف تعليم املواطنة الرقمية، مبا يف 
ذلك مقررات التربية اإلسالمية، واليت ينبغي أن تنطلق يف أداء دورها مبكًرا، خاصة مع دخول 
معايري  من  التفلت  إىل  والسعي  االستقالل،  تبدأ شخصياهتم يف  حيث  املراهقة؛  مرحلة  الطلبة 
األسرة ورقابتها، األمر الذي يظهر معه دور التربية اإلسالمية يف تفعيل دور الضمري لدى الطلبة، 

ليكون هناك وازًعا داخلًيا وقيًما راسخة توجههم حنو االستخدام الصحيح للتكنولوجيا الرقمية. 
من هنا تظهر احلاجة إىل موضوع هذه الدراسة، اليت تسعى للتعرف على مستوى املواطنة 
الرقمية يف كتب احلديث والفقه للصف األول املتوسط، وما ميكن أن يدلل عليه هذا املستوى من 
مواكبة مقررات التربية اإلسالمية للمستحدثات والتطورات املعاصرة، ومدى حاجتها إىل التطوير.  

مشكلة الدراسة:
بنقاشات  اليت حتظى  املوضوعات  أكثر  من  واحدة  للتقنية  الواسعة  االستخدامات  أصبحت 
وآثارها  أضرارها  من  التقليل  ذاته  الوقت  ويف  إمكاناهتا،  من  لالستفادة  سعيهم  التربويني، يف 
 )Nordin. 2016.71( السلبية املتعددة، خاصة على الناشئة، ويف هذا الصدد أشار نوردين
إىل أن استخدام الطلبة املتزايد للتقنية الرقمية واعتمادهم عليها نتج عنه الكثري من االنتهاكات 
وانتحال  الالئق،  غري  املحتوى  وتبادل  الرقمي،  والتنمر  االبتزاز،  كحاالت  االستخدام،  وسوء 
الشخصيات، وانتهاك اخلصوصية، وسرقة البيانات، وحنوها، مما جيعل ترسيخ قيم املواطنة 
هذه  يف  السبب  أن   )295  ،2017( طوالبة  ويرى  عنه.  مناص  وال  أساسي  الطلبة  لدى  الرقمية 
املمارسات السلبية يف البيئة الرقمية قد يرجع لعدم وجود منهج دراسي مستقل، أو عدم تضمن 
حدادة  ويؤكد  الرقمية،  البيئة  يف  الصحيحة  الرقمية  واملمارسات  للمفاهيم  الدراسية  املناهج 
وترسيخ  الرقمية  الثورة  متطلبات  ملواكبة  التعليمية  املناهج  حتديث  ضرورة  على   )4  ،2019(

مفاهيمها ومهاراهتا لدى الطلبة. 
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ويتمثل أساس ترسيخ املواطنة الرقمية يف بناء الضمري والوازع الداخلي لدى الطلبة، من خالل 
إشعارهم بداية مبراقبة اهلل الدائمة هلم، مث تزويدهم بالقيم واملعارف املتصلة باالستخدام األمثل 
للتكنولوجيا الرقمية، وال شك أن هذه الوظيفة التربوية ليست بالسهولة املتوقعة، بل تتطلب جهوًدا 
كبرية، وبرامج تربوية متكاملة لتؤيت مثارها، كما أنه من الضروري إفساح مساحة لذلك يف املقررات 
الدراسية، خاصة مقررات التربية اإلسالمية اليت ُتعد قاعدة رئيسة لترسيخ قيم اإلسالم ومبادئه 
وتعاليمه، وبناء هوية الناشئة وعقيدهتم الوسطية السليمة، فهي دعامة من دعامات النمو والتقدم 
وترسيخ األمن النفسي واالجتماعي لديهم، كما أهنا ُتعد األساس يف بناء ضمائرهم وإكساهبم قيم 
مراقبة اهلل تعاىل، وربطهم به سبحانه، ليكون هناك وازًعا داخلًيا يوجه تفكريهم وسلوكهم الوجهة 
الصحيحة، ويتفق هذا مع توصيات املؤمتر العلمي اخلامس لكلية التربية جامعة املنوفية )2015( 
بتضمني مقررات التربية الوطنية والدينية مبراحل التعليم العام لقضايا وأخالقيات املواطنة الرقمية، 
وتعريف الطلبة حبقوق وواجبات املواطن الرقمي. كما يتفق مع توصيات املؤمتر الدويل األول لكلية 
التربية جامعة سوهاج )2019( باستحداث مقرر دراسي للمواطنة الرقمية، وتطوير مجيع املناهج 

الدراسية مبرحليت التعليم العام واجلامعي مبا يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.

وعلى الرغم من هذه األمهية ملقررات التربية اإلسالمية يف تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى 
الطلبة، إاّل أن الباحثة الحظت ندرة الدراسات اليت اهتمت بتحليل مقررات التربية اإلسالمية يف 
مجيع املراحل التعليمية يف ضوء قيم أو معايري املواطنة الرقمية، وهو ما استشعرت معه أمهية 
إجراء الدراسة احلالية اليت ميكن حتديد مشكلتها الرئيسة يف: حتديد مستوى املواطنة الرقمية يف 

كتب احلديث والفقه للصف األول املتوسط باململكة العربية السعودية.

أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالني التاليني:

ما مستوى املواطنة الرقمية يف كتب احلديث والفقه للصف األول املتوسط؟  .1
هل توجد اختالفات يف مستوى املواطنة الرقمية بني كتايب احلديث وكتايب الفقه للصف األول   .2

املتوسط؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يلي:
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حتديد أبعاد ومؤشرات املواطنة الرقمية اليت ينبغي توافرها يف كتب احلديث والفقه للصف   .1
األول املتوسط.

تعرف مستوى املواطنة الرقمية يف كتب احلديث والفقه للصف األول املتوسط.  .2
الكشف عن مدى وجود اختالف يف مستوى املواطنة الرقمية بني كتايب احلديث وكتايب الفقه   .٣

للصف األول املتوسط.

أمهية الدراسة:
باملتغريات  وارتباطه  موضوعها،  للدراسة يف حداثة  العلمية  األمهية  تتضح  العلمية:  األمهية   -
التقنية املعاصرة. كما ُتعد الدراسة من أوائل الدراسات اليت تناولت مقرري الفقه واحلديث يف 

اململكة بالتحليل يف ضوء مؤشرات املواطنة الرقمية.  

األمهية التطبيقية: يؤمل أن تستفيد جلان إعداد مقررات التربية اإلسالمية من أداة الدراسة   -
يف تعّرف أبعاد ومؤشرات املواطنة الرقمية الالزمة لطلبة الصف األول املتوسط، اليت ميكن 
تضمينها يف كتب احلديث والفقه. كما ميكن االستفادة من نتائج الدراسة يف تعرف واقع تضمن 
هذه األبعاد واملؤشرات يف كتب احلديث والفقه، والعمل على تاليف القصور- إن وِجد- وتعّرف 
أو الوحدات والدروس اليت حتتاج إىل إثراء مبؤشرات املواطنة الرقمية وتناسب  املوضوعات 

حمتواها يف كتب احلديث والفقه والعمل على تضمينها وتطويرها يف ضوء النتائج.  

حدود الدراسة 
يقتصر تعميم نتائج الدراسة على احلدود التالية: 

احلدود املوضوعية:  .(
الرقمي،  الوصول  الرقمية،  )الثقافة  التسعة  أبعادها  يف  الرقمية  املواطنة  كفايات   -
التجارة اإللكترونية، احلقوق  الرقمي،  القانون  الرقمي،  التواصل  الرقمي،  السلوك 

واملسؤوليات الرقمية، األمن الرقمي، الصحة والسالمة الرقمية(
حمتوى كتب احلديث والفقه للصف األول املتوسط وعددها أربعة كتب دراسية شاماًل   -

صفحات التمهيد واألنشطة التعليمية واملعلومات اإلثرائية وأسئلة التقومي.
احلدود املكانية: اململكة العربية السعودية.  .2

احلدود الزمانية: تتحدد بطبعة كتب احلديث والفقه للعام 1440هـ.  .3
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مصطلحات الدراسة:
املواطنة الرقمية  -

ف سنابريا وسيبيدا )Sanabria&-Cepeda.2016.98( املواطنة الرقمية بأهنا  عرَّ  
)األخالق،  الدميقراطية  واملبادئ  واألمن،  واحلرية  والتسامح  االحترام  بقيم  االلتزام 

والشرعية، واألمن، واملسؤولية( اليت توجه املمارسات والتعامالت الرقمية لألفراد.

وإجرائًيا، تعرف املواطنة الرقمية بأهنا: االستخدام الصحيح للتقنية الرقمية، والذي   
يترتب عليه اتباع الطالب للضوابط السلوكية واألخالقية اليت توجه سلوكه الرقمي، وجتعله 
مواطًنا صاحًلا ومشارًكا يف هنضة وطنه وحفظ أمنه والشعور باملسؤولية اجتاهه واجتاه قضاياه 
والقضايا العاملية األخالقية العادلة، واحترام احلقوق، وأداء الواجبات، وتقاس يف الدراسة 
احلالية من خالل بطاقة حتليل حمتوى بأبعادها التسع )الثقافة الرقمية، الوصول الرقمي، 
السلوك الرقمي، التواصل الرقمي، القانون الرقمي، التجارة اإللكترونية، احلقوق واملسؤوليات 

الرقمية، األمن الرقمي، الصحة والسالمة الرقمية(.

اإلطار النظري
مقرري  وبأهداف  ومؤشراهتا،  وأبعادها  وأهدافها،  الرقمية،  باملواطنة  اجلزء  هذا  ُيعّرف 

احلديث والفقه للصف األول املتوسط، وذلك على النحو التايل:

:Digital citizenship مفهوم املواطنة الرقمية
 Ribble&( تعددت التعريفات اليت تناولت مفهوم املواطنة الرقمية، فقد عّرفها ريبل وبيلي
Bailey. 2006.28( واجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم )ISTE.2011.2( بأهنا: معايري، 

أو قواعد، السلوك املقبول الستخدام التكنولوجيا.

ويرى مارتن وجيزر وونغ )Martin; Gezer& Wang. 2019.238( أن املواطنة الرقمية 
تتمثل باختصار يف إظهار سلوك مناسب ومسؤول عند استخدام التكنولوجيا الرقمية.

القواعد،  »جمموع  بأهنا  الرقمية  املواطنة   )20  ،2017( والضحوي  الساعدي  وعرف 
والقومي  األمثل  االستخدام  يف  املتبعة  واملبادئ  واألفكار،  واألعراف،  واملعايري،  والضوابط، 
للتكنولوجيا، اليت حيتاجها املواطنون صغاًرا وكباًرا من أجل املسامهة يف رقي الوطن، فاملواطنة 

الرقمية توجه حنو منافع التقنيات احلديثة، وحتمي من أخطارها«.
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يتضح من هذه التعريفات أن املواطنة الرقمية تعين باالستخدام املسؤول واإلجيايب للتقنيات 
الرقمية، فيستفيد الطلبة من ميزاهتا وخصائصها يف حياهتم وتعلمهم، وحيمون يف الوقت ذاته 
أنفسهم من خماطرها اليت هتدد قيمهم وأخالقهم وخصوصياهتم، من خالل االمتثال للمعايري 

والضوابط املوجهة لتعاملهم الصحيح معها. 

أهداف املواطنة الرقمية: 
تسعى األنظمة التربوية من خالل تنمية املواطنة الرقمية لتحقيق العديد من األهداف، واليت 
وااللتزام  الطلبة،  لدى  اإللكتروين  األمان  مستوى  رفع  أمهها  من  أن   )12  ،2017( املالح  يرى 
املنضبطة،  التعبري  وحرية  الثقايف  الوعي  ونشر  واالجتماعية،  اإلسالمية  واألخالقيات  باآلداب 
وتقليل االنعكاسات السلبية الستخدام التقنية على حياهتم، وتوضيح الطرق الصحيحة لتعاملهم مع 
املوقف واملشكالت اإللكترونية املعروفة واملستجدة، وتوفري بيئة تواصل اجتماعي خالية من اإلساءة 
الشريعة  ضوابط  وفق  الذاتية  الرقابة  إىل  اخلارجية  الرقابة  مفهوم  حتويل  مع  والتهديدات، 

اإلسالمية والقيم االجتماعية .
املواطنة  أن  إىل   )11  ،2015( والفويهي  والدهشان   )402  ،2014( اجلزار  هالة  وأشارت 
الرقمية هتدف إىل إرشاد الطلبة للطريق الصحيح الستخدام التكنولوجيا الرقمية، ومحاية أمنهم 
السلوكيات  وحماربة  املنضبطة  السلوكيات  وتشجيع  هبا،  املتعلقة  االنتهاكات  من  وخصوصيتهم 

السلبية، من أجل إعداد مواطن رقمي واعي. 
وأضاف املصري وشعث )2017، 180( أن املواطنة الرقمية تسعى إلعداد األفراد للمجتمع 
التكنولوجي، بإكساهبم املهارات الالزمة للتعامل مع التكنولوجيا، وتدريبهم على االلتزام مبعايري 

السلوك الصحيح عند استخدامها.
وترى الباحثة أن املواطنة الرقمية هتدف لتنمية ثقافة الطلبة ومهارهتم التكنولوجية، وتقليل 
خماطر البيئات الرقمية، وزيادة مستوى أمنها، وطمأنة املربني وأولياء األمور إىل ُحسن استخدام 
األبناء للتقنيات الرقمية، كما أن إكساب الطلبة قيم املواطنة الرقمية بنمي لديهم الرقابة الداخلية 

اليت توجه سلوكهم الرقمي إجيابًيا، مبا حيفظ قيمهم وهويتهم وترابطهم االجتماعي.

أبعاد ومؤشرات املواطنة الرقمية: 
للمواطنة  رئيسة  أبعاد  تسعة   )ISTE.2011( التعليم  لتكنولوجيا  الدولية  اجلمعية  حددت 
الرقمية، وهي ُتعد إطاًرا لتكوين املواطن الرقمي من خالل املناهج الدراسية، والعملية التعليمية 

ككل، وتتمثل فيما يلي:
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احلقوق واملسؤوليات الرقمية:   -
مستخدمي  تشمل  اليت  واحلريات  املتطلبات  عن  الرقمية  واملسؤوليات  احلقوق  ُتعّبر   
التقنيات الرقمية، واالندماج يف الشبكات الرقمية؛ فاملجتمعات الرقمية هلا قواعدها اخلاصة، 
ويتوقع من أعضائها االلتزام هبذه القواعد وقبول سياساهتا، وااللتزام بقواعد احلماية اليت 

.)Jwaifell.2018.87( تفرضها

وينبغي يف هذا اجلانب تنمية العديد من القيم والسلوكيات لدى الطلبة، ومن أمهها:   
احترام حقوق امللكية الفكرية الرقمية، وضوابط النشر واملشاركة الرقمية، والشعور باملسؤولية 
عن املحتوى الرقمي املهدد لألفراد واملجتمع، والشعور مبراقبة اهلل، وتعزيز اهلوية واالنتماء 

للوطن، وإبراز جهود اململكة يف إثراء املحتوى املعريف الرقمي.

الوصول الرقمي:   -
يشري مصطلح الوصول الرقمي، أو االتاحة الرقمية إىل إمكانية املشاركة اإللكترونية الكاملة 
للطلبة دون قيود تتعلق هبويتهم أو خصائصهم االجتماعية املختلفة، ووفًقا للمسلماين )2014، 44( 
فإن املدارس حتتاج إىل معرفة وحتديد دورها يف إعداد الطلبة للعامل الرقمي، وتيسري اإلتاحة 
الرقمية للجميع، وتوفري فرص اإلشراف والتوجيه للطالب الذين تنقصهم املهارات اإللكترونية. 
ويرى الدهشان والفويهي )2015، 44( أن نقطة االنطالق لتحقيق املواطنة الرقمية تبدأ من 

توفري احلقوق الرقمية املتساوية، ودعم الوصول اإللكتروين تدرجيًيا.

وميكن ملقررات التربية اإلسالمية حتقيق مؤشرات الوصول الرقمي من خالل دمج املصادر 
الرقمية يف املحتوى التعليمي، وإكساب الطلبة مهارات البحث يف اإلنترنت عن املعرفة املتعلقة 
بالعلوم الشرعية، والتعريف باملوسوعات اإللكترونية الشرعية، وأدوات وتطبيقات وصول ذوي 

االحتياجات اخلاصة للمعلومات الشرعية.

التجارة الرقمية:  -
ُيقصد بالتجارة اإللكترونية عمليات البيع والشراء اليت تتم عرب االنترنت، وقد أصبح   
هذا النوع من التجارة رائًجا بصورة كبرية، لذلك يرى املصري وشعث )2015، 14( ضرورة 
مستهلكني  جتعلهم  اليت  والقيم  واملعايري  وقوانينها،  وعملياهتا  خبصائصها  الطلبة  توعية 
وغري  قانونية  إلكترونية غري  ظهور ممارسات جتارية  وآمنني خاصة يف ظل  فاعلني  رقميني 
نوردين  وأكد  واملقامرات.  اإلباحية،  والصور  ترخيص،  بدون  الربجميات  كتزنيل  أخالقية، 
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والشراء  للبيع  الصحيحة  باإلجراءات  الطلبة  توعية  أمهية  على   )Nordin. 2016.72(
اإللكتروين، ووسائل الدفع اآلمنة، واالنتباه إىل العملة املستخدمة وأسعار السلع واخلدمات، 

وتقييم البائعني، وتدقيق البيانات والعناوين، ومجيع السلوكيات الوقائية اليت حتميهم.

االتصال الرقمي:  -
واتساع  الرقمي،  االتصال  لوسائل  الكبري  االنتشار  االهتمام هبذا اجلانب يف ظل  يأيت   
استخدام الطلبة هلا، لذلك يرى جويفل )Jwaifell.2018.88( أنه جيب تنمية سلوكيات 
االتصال الرقمي الصحيحة لدى الطلبة لتجنب تبادل املعلومات املضللة، والتفاعل مع أشخاص 
لديهم أهداف تضر مببادئهم وقيمهم، وما يترتب على ذلك من تغيري مفاهيمهم، وتوريطهم 

يف أعمال وسلوكيات غري مسؤولة.

وميكن ملقررات التربية اإلسالمية أن تسهم يف توضيح أهداف استخدام تقنيات التواصل   
الرقمي، وآداب احلوار الرقمي، وكيفية الوصول لألدلة املرجحة ومشاركتها رقمًيا، والتثبت 
من األخبار، ومهارات االستماع اجليد أثناء احلوار واملحادثة الرقمية، والضوابط الشرعية 

للتواصل الرقمي بني املسلمني وغريهم، وضوابط التواصل بني اجلنسني.

الثقافة الرقمية:  -
تشري الثقافة الرقمية، أو حمو األمية الرقمية، إىل املعرفة بالتكنولوجيا واستخدامها،   
التكنولوجيا  نوعية  حنو  اهتمامها  توجيه  املدرسة  على  فإن  ،409(؛   2014( للجزار  ووفًقا 
لالستفادة  السبل  وأفضل  الستخدامها،  الصحيحة  والطرق  عليها،  الطلبة  تدريب  الواجب 
منها، كمهارات البحث اإللكتروين، والتعلم الرقمي، واستخدام التطبيقات املرتبطة حبياهتم. 

الطلبة  معرفة  تنمية  اجلانب من خالل  اإلسالمية حتقيق هذا  التربية  ملقررات  وميكن   
التعليم والتعلم واحلياة، وتوظيفها يف املعرفة الشرعية، وجهود  التقنية الرقمية يف  بأمهية 
العلماء يف إنشاء وإثراء املحتوى الشرعي الرقمي، وخصائص مصادر التعلم الرقمية املوثوقة.

اآلداب الرقمية:  -
جويفل  أشار  كما  الرقمي،  السلوك  أو  الرقمية،  اللياقة  أو  الرقمية،  اآلداب  ُتعد   
تعلمه  مت  ملا  العملي  التطبيق  متثل  إذ  التربويني،  اهتمام  مرتكز   )Jwaifell.2018.88(
واكتسابه من مهارات إلكترونية، ولذلك جيب تعليم الطلبة أن اهلدف من املواطنة الرقمية هو 
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استخدامها بطريقة صحيحة تعرب عن سلوك قومي. ويؤكد املالح )2017 ،22( على أنه جيب 
توجيه الطلبة ليكونوا مسؤولني عن سلوكهم الرقمي، ويتصرفوا بطريقة حضارية، مراعني 

القيم واملبادئ ومعايري السلوك املقبول.

من خالل  اجلانب،  هذا  واضًحا يف  دوًرا  اإلسالمية  التربية  مقررات  تؤدي  أن  وميكن   
تعريف الطلبة بأدوات املشاركة يف التعلم اإللكتروين وآداب استخدامها، وتوضيح املحددات 
محاية  وإجراءات  العلمية،  األمانة  ومراعاة  الرقمي،  والتعبري  الفكر  حلرية  الشرعية 
اإلجيابية  والصور  الرقمية،  التقنية  استخدام  عند  اآلخرين  حقوق  وحفظ  اخلصوصية، 
لالستخدام األخالقي، وصور االستخدام غري األخالقي وخطورته على الفرد واملجتمع، وطرق 

ترشيد استخدام التقنية الرقمية.

القانون الرقمي:   -
ويرى  الرقمية،  واملواد  والتطبيقات  للمواقع  القانوين  باالستخدام  العنصر  هذا  يتعلق   
حقوق  هي:  رئيسة،  قضايا  أربع  يعاجل  الرقمي  القانون  أن   )184  ،2015( وشعث  املصري 
على  جيب  جوانب  وهي  والقرصنة.  األخالقية،  القضايا  اخلصوصية،  والنشر،  التأليف 
وملياء   )409  ،2014( اجلزار  هلالة  ووفًقا  مبضموهنا.  وااللتزام  احترامها  الرقمي  املواطن 
املسلماين )2014، 50( فإن على املدرسة تعريف الطلبة بالقوانني الرقمية، واالستخدامات 
غري القانونية اليت تصنف كجرائم رقمية، والعقوبات املترتبة على جتاوزها، ومعاجلة آثارها 

من خالل املناهج واألنشطة.

وميكن ملقررات التربية اإٍلسالمية تعزيز هذا اجلانب من خالل تعريف الطلبة بأحكام   
اجلرائم املعلوماتية قانوًنا وشرًعا، مثل: سرقة الصفحات اإللكترونية، التحميل غري املشروع 
وحترمي  األديان  واحترام  الفكرية.  امللكية  على  التعدي  حرمة  الفريوسات،  نشر  للربامج، 
على  التعدي  الشرعية  واألحكام  أحكام،  من  ذلك  على  يترتب  وما  االنترنت،  ازدرائها عرب 
اخلصوصيات الرقمية لآلخرين، وتعريفهم بالضوابط الشرعية التفاقيات استخدام املواقع 

الرقمية.

الصحة والسالمة الرقمية:   -
للتقنيات  الطلبة وسالمتهم مطلًبا ضرورًيا عند استخدامهم  املحافظة على صحة  تعد   
الرقمية، حيث أشار جويفل )Jwaifell.2018.88( إىل أن الطلبة يواجهون خماطر نفسية 
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عدة، منها إدمان اإلنترنت، إضافة إىل املخاطر البدنية، مثل آالم الرقبة، ومتالزمة النفق 
الرسغي. وقد أكدت حنان كفايف )2016، ٣60( إىل ضرورة توجيه الطلبة الختاذ االحتياطات 
الالزمة لضمان صحتهم النفسية والبدنية عند استخدام األجهزة الرقمية، لتجنيبهم بعض 
األمراض اجلسدية والنفسية، لذلك جيب على املدرسة توعية الطلبة هبذه املخاطر، وتوجيههم 
إىل طرق االستخدام الصحيحة، كاألوضاع الصحية للجلوس، وتنظيم الوقت لتجنب اإلدمان 

على استخدام هذه التقنيات. 

اجلسدية  باآلثار  الطلبة  تبصري  اجلانب  هذا  يف  اإلسالمية  التربية  ملقررات  وميكن   
والنفسية لالستخدام اخلاطئ للتقنية الرقمية، وطرق الوقاية منها، واملخاطر املترتبة على 
املتعلقة هبذه  السيارات، واألحكام الشرعية  أو قيادة  أثناء السري  الرقمية  التقنية  استخدام 

اجلوانب، وأحكام استخدام األلعاب االلكترونية القائمة على العنف والصراع وحنوها.

األمن الرقمي:  -
يٌقصد باألمن الرقمي احلماية الذاتية للطلبة، وقد عرفتها نسرين حشيش )2018، 418(   
بأهنا إجراءات ضمان الوقاية واحلماية اإللكترونية للطلبة، وتأيت أمهية هذا اجلانب من كثرة 
على  والتعدي  اخلصوصية  وانتهاك  االختراق  وسائل  من  اإللكترونية  البيئات  يف  ينتشر  ما 
اختاذ  تتطلب  اليت  السلبية  االستخدام  صور  من  وغريها  الفريوسات،  وتنشر  املعلومات، 

االحتياطات الالزمة حلفظ املعلومات. 

وميكن ملقررات التربية اإلسالمية تعزيز هذا اجلانب من خالل تقدمي معلومات إثرائية   
الضارة  املواقع  حجب  وخطوات  ومعلوماهتم،  تأمني  يف  منها  واإلفادة  احلماية  برامج  حول 
والتوعية  االختراق،  من  الشخصية  املعلومات  اآلمنة حلفظ  والطرق  اآلمنة،  غري  والربامج 

مبواقع اجلماعات اإلرهابية وطرق استدراجها للشباب عرب التقنية الرقمية.

الدراسات السابقة:
اطلعت الباحثة على عدٍد من الدراسات اليت حللت بعض املقررات الدراسية يف التعليم العام 
يف ضوء املواطنة الرقمية، أو درست درجة تضمنها ملفاهيم ومؤشرات املواطنة الرقمية من وجهة 

نظر عينات مستهدفة، ومنها:

أبعاد املواطنة الرقمية ومدى تضمنها مبنهج  دراسة سامل )2016( اليت سعت إىل حتديد 
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التربية الوطنية باملرحلة الثانوية يف مصر، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب حتليل املحتوى، 
واستخدمت بطاقة حتليل حمتوى مت تطبيقها على كتايب التربية الوطنية باملرحلة الثانوية، وأظهرت 
النتائج قصور مناهج التربية الوطنية باملرحلة الثانوية من حيث تضمني أهدافها وحمتواها ألبعاد 

املواطنة الرقمية.

وهدفت دراسة طوالبة )2017( إىل تعرف درجة تضمني مفاهيم املواطنة الرقمية يف كتب 
التربية الوطنية واملدنية باألردن، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، ومتثلت األدوات يف املقابالت 
للتربية الوطنية واملدنية، وإضافة لبطاقة حتليل املحتوى اليت  اليت مت إجرائها مع )4٣( معلًما 
طبقت على مجيع كتب التربية الوطنية واملدنية للمرحلة األساسية، وقد أظهرت النتائج خلو مجيع 
الكتب من مصطبح املواطنة الرقمية، كما مل تتضمن )6٣( مفهوًما من مفاهيمها هنائًيا، بينما 
تضمنت )56( مفهوًما بتكرارات ضعيفة يف حموري الوصول الرقمي وحمو األمية الرقمية، وأكدت 

نتائج املقابالت على تدين معرفة معلمي التربية الوطنية واملدنية مبفاهيم املواطنة الرقمية.  

املواطنة  قيم  الثانوية يف ضوء  للمرحلة  التكنولوجيا  مقررات   )2018( دوابه  دراسة  وحللت 
الرقمية وتصور مقترح إلثرائها، مستخدمة املنهج الوصفي بأسلوب حتليل املحتوى، وبطاقة لتحليل 
املحتوى، مت تطبيقها على مجيع مقررات التكنولوجيا للمرحلة الثانوية يف فلسطني، وعددها )٣( 
بينما  العاشر،  الصف  كتاب  يف  الرقمية  املواطنة  أبعاد  ظهور  تدين  النتائج  وأظهرت  مقررات، 

ظهرت بنسب مقبولة إىل جيدة يف كتب الصفني احلادي عشر والثاين عشر. 

وسعت دراسة امللحم وجاب اهلل )2018( تقييم مقرر املهارات احلياتية والتربية األسرية يف 
ضوء تضمينه ملهارات املواطنة الرقمية لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية، 
واتبعت الدراسة املنهج الوصفي بأسلوب حتليل املحتوى، باستخدام قائمة حتليل حمتوى تتضمن 
)62( مهارة فرعية للمواطنة الرقمية، وقد أشارت النتائج إىل ضعف التوازن يف توزيع مهارات 

املواطنة الرقمية يف املقرر.

التعليق على الدراسات السابقة:
املرحلة  دراسية يف  منها حللت مقررات  أن ثالث  السابقة  الدراسات  استعراض  يتضح من 
الثانوية، وحللت دراسة واحدة بعض مقررات مرحلة التعليم األساسي، وقد استخدمت مجيعها 
وأضافات  بعضها،  أو  الرقمية،  للمواطنة  التسعة  املكونات  على  ركزت  املحتوى  لتحليل  بطاقات 
الدراسات إىل أن تضمن  نتائج هذه  املعلمني. وقد أشارت  املقابالت مع  دراسة طوالبة )2017( 
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وغري  منخفضة  كانت  الرقمية  املواطنة  ومهارات  لقيم  بالتحليل  املستهدفة  الدراسية  املقررات 
متوازنة.

ومما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة، هو أهنا ُتعد من أوائل الدراسات العربية- 
على حد علم الباحثة- اليت تناولت بعض مقررات التربية اإلسالمية )الفقه واحلديث للصف األول 

املتوسط( بالتحليل يف ضوء مؤشرات املواطنة الرقمية.

الرئيسة  أبعادها  الدراسة وحتديد  أداة  بناء  الدراسات يف  الباحثة من هذه   وقد استفادت 
والقيم الفرعية للمواطنة الرقمية. 

إجراءات الدراسة
صدقها  من  والتأكد  بنائها  وخطوات  وأداهتا  وعينتها،  الدراسة،  منهج  توضيح  يلي  فيما 

وثباهتا: 

منهج الدراسة: 
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي، باستخدام أسلوب حتليل املحتوى.

جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدراسة من كتب مقرري احلديث والفقه للصف األول املتوسط، بفصليهما األول 

والثاين، طبعة عام 1440هــ، وعددها أربعة كتب. 

فأما كتايب احلديث، فإن كل منهما يتكون من اثين عشر درًسا ضمن أربع وحدات دراسية، 
وتتمثل وحدات كتاب الفصل األول يف )عناية الرسول  بأمته، الصرب والشكر، األذكار، الصحة 
وحسن اخُللق(، بينما تتمثل وحدات كتاب الفصل الثاين يف )أخالق هنى االسالم عنها، احلياء 

وعمل القلب، األخوة اإلسالمية، صلة الرحم(. 

أما كتايب الفقه فقد تكون كل منهما من جمموعة من الوحدات، عددها أحد عشر وحدة يف 
كتاب الفصل الدراسي األول )مقدمة يف الفقه، الوضوء، املسح على احلوائل، اآلذان واإلقامة، 
آداب املشي للصالة، الطهارة، السواك، التيمم، مزنلة الصالة، شروط الصالة، سنن الصالة(، 
بينما تكون كتاب الفقه للفصل الدراسي الثاين من تسع وحدات، هي )سجود السهو، االستسقاء، 

اإلمامة، اجلمعة، التطوع، اجلماعة، التطوع، اجلماعة، أهل األعذار، العيدين، اجلنائز(.
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املواطنة  قيم  لتضمني  حمتوامها  ملناسبة  حتديًدا،  والفقه  احلديث  مقرر  اختيار  مت  وقد 
الرقمية، فمقرر احلديث ُيعد املقرر املرتبط بتقدمي الثقافة اإلسالمية للطلبة، ومقرر الفقه يهتم 
بالقضايا الفقهية املستحدثة الناجتة عن استخدام التكنولوجيا وبيان أحكامها وضوابطها للطلبة.

أداة الدراسة:
أعدت الباحثة بطاقة لتحليل حمتوى كتب مقرري الفقه واحلديث للصف األول املتوسط يف 
ضوء أبعاد ومؤشرات املواطنة الالزمة لطلبة املرحلة املتوسطة، وقد مر إعدادها باخلطوات التالية:

األداة يف صورهتا األولية:  .(
مت إعداد قائمة قيم املواطنة الرقمية املناسبة لطلبة الصف األول املتوسطة، مت إعدادها   
مقررات  يف  الرقمية  املواطنة  قيم  تناولت  اليت  السابقة  والدراسات  األدبيات  مراجعة  بعد 
ومت  اآليل،  واحلاسب  التعليم،  وتقنيات  وتكنولوجيا  احلياتية،  واملهارات  الوطنية،  التربية 
تكييفها من منظور التربية اإلسالمية، حيث تكونت القائمة يف صورهتا األولية من )58( عبارة 
الرقمي،  السلوك  الرقمي،  الوصول  الرقمية،  )الثقافة  رئيسة  حماور  تسعة  على  موزعة 
التواصل الرقمي، القانون الرقمي، التجارة اإللكترونية، احلقوق واملسؤوليات الرقمية، األمن 

الرقمي، الصحة والسالمة الرقمية(.

التحقق من صدق األداة:  .2
مت عرض القائمة على جمموعة من املحكمني من أعضاء هيئات التدريس املتخصصني يف   
التربية اإلسالمية ومناهجها، وتكنولوجيا التعليم باجلامعات السعودية؛ حيث ُطلب منهم إبداء 
رأيهم حول حمتوى القائمة، ومدى مناسبة قيم املواطنة الرقمية املتضمنة فيها لطلبة الصف 
األول املتوسط، ومناسبتها للتضمني يف مقررات التربية اإلسالمية، خاصة مقرري الفقه واحلديث 
للصف األول املتوسط، وقد اقترح املحكمون بعض التعديالت اليت أخذت هبا الباحثة، فأصبح 

عدد العبارات )46( عبارة، مع بقاء األبعاد ومسمياهتا، واعترب ذلك صدًقا للقائمة. 

قياس ثبات التحليل:  .3
مت التأكد من ثبات البطاقة عند التحليل باستخدام معادلة هولسيت Holisti، وذلك بعد   
حتليل الوحدة األوىل من كتاب احلديث للفصل الدراسي األول )عناية الرسول  بأمته( من 
الثبات )91.٣%( وهي قيمة  بلغ معامل  الباحثة مث إعادة حتليلها بعد أسبوعني، حيث  قبل 

مرتفعة تطمئن إىل ثبات البطاقة وصالحيتها. 
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إجراءات التحليل:  .4
مت حتليل وفًقا لآللية التالية:  

التعليمية  واألنشطة  التمهيدية  الصفحات  فيه  الكتاب، مبا  التحليل كامل حمتوى  يشمل   -
واملعلومات اإلثرائية وأسئلة التقومي.

تتمثل وحدة التحليل يف العبارة واجلملة املكتملة.  -

حصر كل ما يدل على املؤشر لفًظا أو داللة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.   -

حيتسب تكرار القيمة املرصودة مرة واحدة إذا وردت يف املقطع الواحد أكثر من مرة.  -

يتم ترميز مؤشرات قيم املواطنة يف موضوعها من الكتاب، مث مراجعتها مرة أخرى قبل   -
رصدها يف بطاقة التحليل للتأكد من مطابقتها للقيمة وداللتها عليها.   

تفريغ القيم املرصودة يف بطاقات لكل وحدة من الكتاب، مث جتميعها يف بطاقات إمجالية   -
للكتاب، وذلك لتسهيل املقارنة واملراجعة.

معيار احلكم على توفر مؤشرات املواطنة وتوازهنا يف الكتب:  .5
توافرها يف  على  مؤشًرا  الكتاب  دروس  أكثر يف مجيع  أو  واحدة  مرة  املؤشر  ورود  ُيعد   
الكتاب الواحد، وكلما زاد التكرار زاد احلكم على درجة توفرها. أما التوازن فيحكم عليه من 
للفصلني  الواحد  املقرر  كتايب  وبني  واحلديث،  الفقه  كتب  بني  املؤشرات  توفر  نسب  مقارنة 
الفرق بني  زيادة  تدل  بينما  التوازن،  دااًل على  النسب كان ذلك  تقاربت  وكلما  الدراسيني، 

النسب على عدم التوازن.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة
نتائج السؤال األول: 

األول  للصف  والفقه  الرقمية يف كتب احلديث  املواطنة  ما مستوى  األول على:  السؤال  نص 
املتوسط؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئوية لكل مؤشر وُبعد من أبعاد 

املواطنة الرقمية، وفيما يلي توضيح النتائج:

)- مؤشرات الثقافة الرقمية:
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جدول )١(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات الثقافة الرقمية يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات الثقافة الرقمية

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع

أمهية التقنية الرقمية يف التعليم والتعلم 
١7٢٨.٣١٦٣١.٤٢١٣٢.٣٢٨٢٩.٥٨٢٣٠.٣واحلياة

طرق توظيف التقنية الرقمية يف حتصيل 
٢١٣٥.٠١٨٣٥.٣٢٠٣٠.٨٣٣٣٤.7٩٢٣٣.٩املعرفة الشرعية.

جهود العلماء يف إنشاء وإثراء احملتوى 
٢٢٣٦.7١7٣٣.٣٢٣٣٥.٤٣٤٣٥.٨٩٦٣٥.٤الشرعي الرقمي.

خصائص مصادر التعلم الرقمية 
١٠.٤--١١.٥----املوثوقة.

اإلمجايل

١٠٠٢%١٠٠٩٥%١٠٠٦٥%١٠٠٥١%٦٠7١٠٠%١

%٥٩.٤%٤٠.٦%٤٥.٩%٥٤.١
%١٠٠

%٥٩%٤١

تكررت )271( مرة يف كتب احلديث  الرقمية  الثقافة  أن مؤشرات  يتبني من اجلدول )1( 
والفقه للصف األول املتوسط، منها )111( مرة يف كتايب احلديث، و)160( مرة يف كتايب الفقه، 
الفقه  كتايب  يف  بلغت  حيث  الرقمية؛  الثقافة  مؤشرات  ورود  تكرارات  يف  التوازن  عدم  ويالحظ 
)59%( يف مقابل )41%( لكتايب احلديث، كذلك عدم توازهنا بني كتايب الفصلني لكل مقرر، إذ 
زادت يف كتاب احلديث للفصل األول، بينما كان العكس يف كتايب الفقه، إذا زادت يف كتاب الفصل 

الثاين.

2- مؤشرات الوصول الرقمي:
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جدول )2(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات الوصول الرقمي يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات
 الوصول الرقمي

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
٢٤٣٨.١١٨٣٤.٦٢١٣١.٨٣٣٣٣.7٩٦٣٤.٤دمج مصادر التقنيات الرقمية يف احملتوى

١٦٢٥.٤١٦٣٠.٨٢٣٣٤.٨٣٣٣٣.7٨٨٣١.٥كيفية البحث يف اإلنرتنت عن املعرفة الشرعية
التعريف ابملوسوعات اإللكرتونية 

٢٣٣٦.٥١٨٣٤.٦٢٢٣٣.٣٣٢٣٢.٦٩٥٣٤.١للمعلومات الشرعية

أدوات وتطبيقات وصول ذوي االحتياجات 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اخلاصة للمعلومات الشرعية

اإلمجايل
١٠٠٢%١٠٠٩٨%١٠٠٦٦%١٠٠٥٢%٦٣7٩١٠٠

%٥٩.٨%٤٠.٢%٤٥.٢%٥٤.٨
%١٠٠ %٥٨.٨%٤١.٢

تشري نتائج اجلدول )2( إىل أن مؤشرات الوصول الرقمي تكررت بواقع )279( مرة، موزعة 
بطريقة غري متوازنة على املقررين، حيث تكررت )115( مرة يف كتب احلديث بنسبة )%41.2(، 
و)164( مرة يف كتب الفقه بنسبة )58.8%(، وأما توزيع التكرارات على املؤشرات فقد كانت غري 
متوازنة، حيث تركزت يف ثالثة مؤشرات، بينما مل يظهر مؤشر واحد بأي تكرار، وعلى مستوى 
كتب الفصلني األول والثاين، فقد كان التوزيع غري متوازن، إذ كان تكرار املؤشرات أكثر يف كتاب 

احلديث للفصل األول، بينما كان أكثر يف كتاب الفقه للفصل الدراسي الثاين.

2- مؤشرات السلوك الرقمي:
جدول )3(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات السلوك الرقمي يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات
 الوصول الرقمي

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول
%ع%ع%ع%ع%ع

التعريف أبدوات املشاركة يف التعلم 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اإللكرتوين



70

مجلة العلوم التربوية : المجلد )9) ، العدد )1(  1444هـ / 2022م

مؤشرات
 الوصول الرقمي

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول
%ع%ع%ع%ع%ع

احملددات الشرعية حلرية الفكر والتعبري 
١٣٣.٣٠٠٠٠٠٠١٣٣.٣عرب التقنيات الرقمية

مراعاة األمانة العلمية عند استخدام 
١٣٣.٣٠٠٠٠٠٠١٣٣.٣التقنية الرقمية

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠إجراءات محاية اخلصوصية الرقمية

حفظ حقوق اآلخرين عند استخدام 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التقنية الرقمية

الصور اإلجيابية لالستخدام األخالقي 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠للتقنية الرقمية

صور االستخدام غري األخالقي 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وخطورهتا على الفرد واجملتمع 

١٣٣.٣٠٠٠٠٠٠١٣٣.٣طرق ترشيد استخدام التقنية الرقمية

اإلمجايل

١٠٠%٠٣%٠٠%٠٠%١٠٠٠%٣
%٠%٠%٠%١٠٠

%١٠٠
%٠%١٠٠

يتبني من اجلدول )٣( ندرة مؤشرات السلوك الرقمي يف مقرري احلديث والفقه للصف 
واحدة غري  إشارة  بواقع  فقط،  مرات  ثالث  احلديث  مقرر  إاّل يف  ترد  مل  إذ  املتوسط،  األول 
مباشرة لكل مؤشر من املؤشرات الثالثة »توضيح املحددات الشرعية حلرية الفكر والتعبري عرب 
ترشيد  و«طرق  الرقمية«  التقنية  استخدام  عند  العلمية  األمانة  و«مراعاة  الرقمية«  التقنيات 
استخدام التقنية الرقمية«، وبذلك فإنه ال يوجد توازن أو اهتمام مبؤشرات السلوك الرقمي يف 
أو  تعطي متييًزا  ال  الثالثة  املؤشرات  املكررة هلذه  الضعيفة غري  اإلشارات  إن  املقررين، حيث 

تأثرًيا هلذا اجلانب.

4-مؤشرات السلوك الرقمي
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جدول )4(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات التواصل الرقمي يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات
التواصل الرقمي

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع

االستخدامات املتنوعة لتقنيات 
٢٠٢٠٦٥٤.٥١٨7٨.٣%٨٠٢%٨التواصل الرقمي

٠٠٠٠٠٠٢١٨.٢٢٨.7آداب احلوار الرقمي

الوصول لألدلة املرجحة ومشاركتها 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أثناء احلوار الرقمي

مهارات االستماع اجليد يف احلوارات 
٠٠٠٠٠٠٢١٨.٢٢٨.7واحملاداثت الرقمية

٠٠٠٠٠٠١٩.١١٤.٣التثبت من األخبار املتبادلة رقمًيا

الضوابط الشرعية للتواصل الرقمي بني 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠املسلمني وغريهم

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ضوابط التواصل الرقمي بني اجلنسني

اإلمجايل

١٠٠%١٠٠٢٣%١٠٠١١%١٠٠٢%١٠٠٢%٨
%٨٤.٦%١٥.٤%٢٠%٨٠

%١٠٠
%٥٦.٥%٤٣.٥

يتضح من اجلدول )4( أن مؤشرات التواصل الرقمي تكررت بصورة ضعيفة وغري متوازنة 
بنسبة )5.%4٣(،  احلديث  كتب  مرات يف   )10( منها  فقط،  مرة   )2٣( وبواقع  املقررين  يف 
املؤشرات فقد كانت  التكرارات على  توزيع  وأما  بنسبة )%56.5(،  الفقه  و)1٣( مرة يف كتب 
أربعة مؤشرات من أصل سبعة، ومل تظهر ثالثة  غري متوازنة إىل حد كبري، حيث تركزت يف 

مؤشرات بأية نسبة.

5- مؤشرات القانون الرقمي:
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جدول )٥(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات القانون الرقمي يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات
القانون الرقمي 

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
أحكام اجلرائم املعلوماتية )سرقة اهلوايت، 
أو التحميل غري املشروع للربامج، أو نشر 

برامج التخريب "الفريوسات"، 
واالستخدام غري القانوين للمعلومات، 

والتعدي على امللكية الفكرية(

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

التوجيه ابحرتام األداين وحترمي ازدرائها، 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وما يرتتب على ذلك من أحكام.

الضوابط الشرعية التفاقيات استخدام 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠املواقع الرقمية.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أحكام التعدي على خصوصيات اآلخرين.

اإلمجايل

٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠
%٠%٠%٠%٠

%٠
%٠%٠

يالحظ من نتائج اجلدول )5( أن مؤشرات القانون الرقمي مل ترد بأي نسبة أو تكرار يف 
مقرري احلديث والفقه للصف األول املتوسط.

6-مؤشرات التجارة اإللكترونية
جدول )٦(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات التجارة اإللكرتونية يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات 
 التجارة اإللكرتونية

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مفهوم التجارة اإللكرتونية
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مؤشرات 
 التجارة اإللكرتونية 

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
الضوابط الشرعية لعمليات التسوق 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اإللكرتوين وأحكامها

طرق توثيق عمليات البيع والشراء 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الرقمية

وسائل الدفع اإللكرتوين اآلمنة وطرق 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠استخدامها

استخدام التطبيقات الرقمية للشركات 
املوثوقة ومواقعها الرمسية )الطريان، 
أتجري السيارات، دور النشر....(

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

اإلمجايل

٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠
%٠%٠%٠%٠

%٠
%٠%٠

يتبني من نتائج اجلدول )6( أن املؤشرات الدالة على التجارة اإللكترونية وأحكامها مل ترد 
بأي نسبة أو تكرار يف مقرري احلديث والفقه للصف األول املتوسط.

7-مؤشرات احلقوق واملسؤوليات الرقمية
جدول )٧(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات احلقوق واملسؤوليات الرقمية يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات احلقوق
 واملسؤوليات الرقمية

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
التوعية حبقوق امللكية الفكرية وضوابط 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠النشر واملشاركة الرقمية.

االستجاابت الواجبة عند وجود 
سلوكيات أو حمتوى رقمي يهدد األفراد 

أو اجملتمع 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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مؤشرات احلقوق
 واملسؤوليات الرقمية

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
توظيف التقنية الرقمية يف نشر األمن 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الفكري وأمن اجملتمع 

تنمية الشعور مبراقبة هللا عز وجل عند 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠استخدام الوسائل الرقمية.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تعزيز اهلوية واالنتماء للوطن. 
جهود اململكة يف إثراء احملتوى املعريف 

١٦١٥٢١٢77٩٥٠.٦الرقمي.

توفر روابط ملصادر رقمية تربز اجلهود 
١٦١٦٢٠٢٥77٤٩.٤التقنية للمملكة

اإلمجايل

١٠٠%١٠٠١٥٦%١٠٠٥٢%١٠٠٤١%١٠٠٣١%٣٢
%٥٥.٩%٤٤.١%٤٩.٢%٥٠.٨

%١٠٠
%٦٠.٤%٣٩.٦

تشري نتائج اجلدول )7( إىل أن مؤشرات احلقوق واملسؤوليات الرقمية ظهرت بصورة غري 
بواقع  بواقع )156( مرة  املتوسط، حيث تكررت  والفقه للصف األول  متوازنة يف كتايب احلديث 
)6٣( مرة يف كتب احلديث بنسبة )٣9.6%(، و)9٣( مرة يف كتب الفقه بنسبة )60.4%(، وأما 
الفقه، وكانت  التكرارات على املؤشرات فقد تركزت يف مؤشرين فقط، أكثرها يف كتايب  توزيع 

معظم التكرارات عبارة عن »باركود« حييل الطالب إىل حمتوى رقمي على شبكة االنترنت.

8- مؤشرات األمن الرقمي:
جدول )٨(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات األمن الرقمي يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات بُعد
األمن الرقمي

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
برامج احلماية واإلفادة منها يف األمن 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الرقمي
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مؤشرات بُعد
األمن الرقمي

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
التوعية مبواقع اجلماعات اإلرهابية وطرق 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠استدراجها للشباب عرب التقنية الرقمية.

طرق التعرف على املعلومات الشخصية 
لألفراد واجملموعات الرقمية من خالل 
فحص ملفاهتم وصفحاهتم وتقييمها، 

وتكوين استنتاجات دقيقة حوهلا.

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

خطوات حجب املواقع الضارة والربامج 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠غري اآلمنة

اإلمجايل

٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠
%٠%٠%٠%٠

%٠
%٠%٠

تشري نتائج الجدول )8( أن املؤرشات الدالة عىل األمن الرقمي مل ترد بأي نسبة أو تكرار يف 

مقرري الحديث والفقه للصف األول املتوسط.

9-مؤشرات الصحة والسالمة الرقمية:
جدول )٩(

التكرارات والنسب املئوية ملؤشرات الصحة والسالمة الرقمية يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

مؤشرات بُعد
 الصحة والسالمة الرقمية

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع
اآلاثر اجلسدية والنفسية لالستخدام 
اخلاطئ للتقنية الرقمية، وطرق الوقاية 

منها. 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

املخاطر املرتتبة على استخدام التقنية 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الرقمية أثناء السري أو قيادة السيارات.

أحكام استخدام األلعاب االلكرتونية 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠القائمة على العنف والصراع.
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مؤشرات بُعد
 الصحة والسالمة الرقمية

الفقهاحلديث
اإلمجايل

الفصل الثاينالفصل األولالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع

اإلمجايل

٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠٠%٠
%٠%٠%٠%٠

%٠
%٠%٠

يتضح من نتائج اجلدول )9( أن املؤشرات الدالة على الصحة والسالمة والرقمية مل ترد بأي 
نسبة أو تكرار يف مقرري احلديث والفقه للصف األول املتوسط.

نتائج السؤال الثاين:
نص السؤال الثاين على: هل توجد اختالفات يف مستوى املواطنة الرقمية بني كتايب احلديث 
وكتايب الفقه للصف األول املتوسط؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئوية 
ألبعاد املواطنة الرقمية اإلمجالية يف كتب مقرري احلديث والفقه، ويوضح اجلدول التايل النتائج:

جدول )١٠(

النتائج اإلمجايل ألبعاد املواطنة الرقمية يف كتب احلدث والفقه للصف األول املتوسط

أبعاد 
املواطنة الرقمية

كتب الفقهكتب احلديث

اإلمجايلالفصل الثاينالفصل األولاإلمجايلالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع%ع

٦٠٥٤.١٥١٤٥.٩١١١٤١.٠٦٥٤٠.٦٩٥٥٩.٤١٦٠٥٩.٠الثقافة الرقمية

٦٣٥٤.٨٥٢٤٥.٢١١٥٤١.٢٦٦٤٠.٢٩٨٥٩.٨١٦٤٥٨.٨الوصول الرقمي

٣١٠٠٠٠٣١٠٠٠٠٠٠٠٠السلوك الرقمي

٨٨٠٢٢٠١٠٤٣.٥٢١٥.٤١١٨٤.٦١٣٥٦.٥التواصل الرقمي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠القانون الرقمي 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التجارة االلكرتونية

٣٢٥٠.٨٣١٤٩.٢٦٣٤٠.٤٤١٤٤.١٥٢٥٥.٩٩٣٥٩.٦احلقوق واملسؤوليات 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠األمن الرقمي
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أبعاد 
املواطنة الرقمية

كتب الفقهكتب احلديث

اإلمجايلالفصل الثاينالفصل األولاإلمجايلالفصل الثاينالفصل األول

%ع%ع%ع%ع%ع%ع

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الصحة  والسالمة

اإلمجايل
١٦٦٥٥.٠١٣٦٤٥.٠٣٠٢٤١.٨١7٤٤٠.٥٢٥٦٥٩.٥٤٣٠٥٨.٢

%٥٨.٢%٤١.٨

املواطنة  قيم  توفر  مستوى  اختالف يف  وجود  من  الرغم  أنه عىل   )10( الجدول  من  يتبني 

الرقمية بني كتب الحديث والفقه للصف األول املتوسط، حيث كانت أعىل يف كتب الفقه بنسبة 

)58.2%( يف مقابل )41.8%(، إالّ أن توفر قيم املواطنة الرقمية قد اتسم بعدم التوازن بصورة عامة، 

األمن  االلكرتونية،  التجارة  الرقمي،  )القانون  كاملة  أبعاد  أربعة  عىل  مؤرشات  أية  تتوفر  مل  إذ 

الرقمي، الصحة والسالمة الرقمية(، إضافة إىل ندرة مؤرشات بُعدّي )السلوك الرقمي، والتواصل 

الرقمي( يف كتب املقررين. ويوضح الشكل )1( مقارنة بني املؤرشات املتوفرة يف املقررين:

شكل )١(  مقارنة بني قيم املواطنة الرقمية املتوفرة يف كتب احلديث والفقه للصف األول املتوسط

الفقه،  أعلى نسبة يف كتب  املتوفرة كانت  الرقمية  املواطنة  أن قيم  الشكل )1(  يتضح من 
ماعدا قيم السلوك الرقمي، واليت مل يتخط تكرارها ثالث مرات، وكانت يف كتاب احلديث للفصل 

الدراسي األول.
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مناقشة النتائج:
يتبني من استعراض النتائج أن توفر قيم املواطنة الرقمية يف مقرري احلديث والفقه للصف 
األول املتوسط كان غري متوازن إىل حد كبري، فعلى مستوى األبعاد الرئيسة اتضح عدم توفر أربعة 
بأي  الرقمية(  والسالمة  الصحة  الرقمي،  األمن  اإللكترونية،  التجارة  الرقمي،  )القانون  منها 
مؤشر أو تكرار، كما أن توفر مؤشرات ُبعدي )السلوك الرقمي، والتواصل الرقمي( كان قلياًل إىل 
حد الندرة، وذلك على مستوى كتب املقررين مًعا. وعلى مستوى املؤشرات، فإن )16( مؤشًرا هي 
اليت ظهرت هلا تكرارات فقط من أصل )46( مؤشًرا، وهو ما يشري إىل أن نسبة توفر املؤشرات 
بلغت )٣4.8%( فقط، ُيضاف لذلك أن هذه املؤشرات الستة عشرة مل تتوفر بطريقة متوازنة، 
وإمنا تركزت معظم تكراراهتا يف تسعة مؤشرات منها، وظهر كل مؤشر من السبعة الباقية مرة 
واحدة فقط أو مرتان، وقد ُيعزى ذلك إىل عدم وجود رؤية أو خطة لتضمني مؤشرات املواطنة 
الرقمية يف مقررات التربية اإلسالمية للصف األول املتوسط، وذلك على الرغم من أمهية هذه 
املقررات؛ فمقرر احلديث ُيعد مناسًبا لتنمية الثقافة اإلسالمية لدى الطالب يف هذه املرحلة، كما 
املسلم  الفرد  حياة  أن  شك  وال  الشرعية،  األحكام  وترسيخ  لتنمية  مناسًبا  ُيعد  الفقه  مقرر  أن 
وأحكاًما  وثقافة  وعًيا  تتطلب  اليت  ومتغرياهتا  التقنية  باملستجدات  كبري  حد  إىل  تتأثر  أصبحت 
تستند إىل التربية اإلسالمية من أجل حفظ هوية الطالب وتوجيه سلوكهم ملواجهة التحديات اليت 
تفرضها التطورات التقنية واالنفتاح والتواصل الالحمدود الذي أوجدته شبكات التواصل االجتماعي 

واسعة االنتشار.

إن انفتاح اململكة على التكنولوجيا، وتوجهها املستقبلي الكبري حنو جمتمعات املعرفة، يتطلب 
تعزيز ذلك من خالل املقررات الدراسية، ويف مقدمتها مقررات التربية اإلسالمية اليت تؤدي دوًرا 
مهًما يف بناء الشخصية املسلمة وحفظ هوية األجيال، وإكساهبم الثقافة اإلسالمية اليت تؤهلهم 
تتأخر  أن  ينبغي  ال  لذلك،  وتقدمه.  املجتمع  تطور  واإلسهام يف  معطياته  مع  والتكيف  للمستقبل 
مقررات التربية اإلسالمية عن مواكبة هذه التطورات، ألن من خصائص التربية اإلسالمية أهنا 
عاملية مستمرة، وهي تربية إجيابية واقعية، تريب الناشئة على التكيف مع الواقع والتعامل معه ومع 

قضاياه ومشاكله وحتدياته بطريقة متكاملة وشاملة ومتوازنة.

التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصلت هلا الدراسة، فإنه ميكن اخلروج بالتوصيات التالية:
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قيام جلان إعداد مقررات التربية اإلسالمية باملرحلة املتوسطة بوضع خطة لتضمني مؤشرات   .1
املواطنة الرقمية يف املقررات، والتركيز على مقرري احلديث والفقه، باالستفادة من املؤشرات 
املتضمنة يف قائمة حتليل املحتوى اليت مت إعدادها يف الدراسة احلالية، والعمل على موازنة 

تضمينها يف املقررين.

املتوسطة  للمرحلة  اإلسالمية  التربية  مقررات  يف  املتضمنة  الرقمية  املواطنة  مؤشرات  ربط   .2
مبضموهنا، وذلك من خالل ربط حمتوى املقررات بالقضايا والتغريات الرقمية يف املجتمع، 
أهنا  على  الرقمية  والسلوكيات  اجلوانب  هبذه  املرتبطة  والقيم  احلكام  الدروس  وتضمني 

موضوعات تعلم ذات صلة بالتربية اإلسالمية.

تضمني روابط الكترونية يف مقرري احلديث والفقه لبعض املوضوعات املختارة بعناية لتنمية   .٣
بعض مؤشرات املواطنة الرقمية املرتبطة مبوضوعات الدروس.

شكر وعرفان
تتقدم الباحثة بالشكر والعرفان لعمادة البحث العلمي يف جامعة احلدود الشمالية –عرعر- 

 .)EAR-2018-3-9F-1115(لتفضلها باعتماد متويل هذا املشروع البحثي بالعقد رقم
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E-administration at the Institute of Islamic and Arabic Sciences in Jakarta.
 Levels of Implementation and obstacles.

Ph.Anas Mohammed Ibrahim Alshiban
Assistant Professor of Educational Administration and Planning at the College of 

Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of application of e-administration 
in the internal and the external dealings at the Institute of Islamic and Arabic 
Sciences in Jakarta. And identify difficulties of application of e-administration 
in the institute. And reach to recommendations to activate the application of 
e-administration in the institute. And to achieve these goals. a descriptive 
approach survey was used and a questionnaire was applied to the study 
community that include 90 faculty members. teachers. and employees. 72 
of whom responded. and the most important findings were that the degree 
of application of e-administration in the Institute’s internal transactions came 
low. And in the external transactions. the degree of application came 
medium. and the approval of the study members on the financial. technical. 
organizational and administrative difficulties came high. And their agreement 
to human difficulties was moderate. And the study recommended making 
clear plans to shift to comprehensive e-administration at the institute. and 
the need to focus on training on e-administration. especially administrators 
and employees of the institute on internal and external electronic transactions.

Keywords: e-administration. Institute of Islamic and Arabic Sciences in 
Jakarta.
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الشــيبان، أنــس. (2022) . اإلدارة اإللكترونيــة فــي معهــد العلــوم اإلســامية والعربيــة فــي جاكرتــا، درجــة 
التطبيق، والصعوبات .مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  85 - 117 

اإلدارة اإللكترونية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا
درجة التطبيق، والصعوبات

د. أنس بن حممد بن إبراهيم الشيبان )))

املستخلص: 
الداخلية  التعامالت  يف  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  درجة  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
واخلارجية مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا. وحتديد صعوبات تطبيق اإلدارة االلكترونية 
يف املعهد، والتوصل لتوصيات لتفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املعهد. ولتحقيق هذه األهداف 
والبالغ 90 فردا من  الدراسة  الوصفي املسحي وتطبيق استبانة على جمتمع  املنهج  مت استخدام 
أعضاء هيئة التدريس واملعلمني واملوظفني استجاب منهم 72 فردا، وأهم النتائج اليت توصلت إليها 
أن درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املعامالت الداخلية باملعهد جاءت منخفضة. ويف املعامالت 
اخلارجية أتت درجة التطبيق متوسطة، وموافقة أفراد الدراسة على الصعوبات املالية والتقنية مث 
وأوصت  متوسطة.  جاءت  البشرية  الصعوبات  على  وموافقتهم  عالية.  جاءت  واإلدارية  التنظيمية 
الدراسة بوضع خطط واضحة للتحول إىل اإلدارة االلكترونية الشاملة يف املعهد، وضرورة التركيز 
على التدريب على اإلدارة االلكترونية وخصوصا اإلداريني ومنسويب املعهد على التعامالت االلكترونية 

الداخلية واخلارجية.

الكلمات املفتاحية: اإلدارة اإللكترونية، معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا.

)١( أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد بكلية الرتبية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.



اإلدارة اإللكترونية في معهد العلوم اإلسالمية والعربية في جاكرتا، درجة التطبيق، والصعوبات

87

املقدمة:
االلكترونية،  التعامالت  جمال  يف  ومتسارعا  الفتا  وتقدما  هائلة،  تقنية  ثورة  العامل  يشهد 
والتخلي عن  االلكترونية  احلكومة  تبين  متقدمة يف  مراكز  على حتقيق  العامل  وتتنافس حكومات 
األساليب التقليدية يف اإلدارة لتحقيق األهداف التنموية وحتسني الكفاءة والسعي لسرعة االجناز.

وتعد اإلدارة االلكترونية أسلوبا جديدا يف اإلدارة له أثر كبري على املنظمات وجماالت عملها، 
وانعكست آثار اإلدارة االلكترونية على وظائف اإلدارة والعناصر الرئيسة للنشاط اإلداري، وبصفة 

خاصة هتيئة وإصالح البيئة التنظيمية )زرزار،2016م، 196(.

وأصبح التحول إىل اإلدارة االلكترونية  مطلبا أساسيا لتطور الدول واملؤسسات املختلفة، وهو 
لتحقيق  التعاون  تعزيز  »سبل  ندوة  توصيات  على  فبناء  السعودية؛  العربية  اململكة  إليه  سعت  ما 
أهداف املراجعة الشاملة والرقابة على األداء« اليت نظمها ديوان املراقبة العامة، أصدر جملس 
الوزراء قراره رقم )٣25( وتاريخ 1425/8/20هـ، بتوجيه اجلهات احلكومية باستخدام الوسائل 
اإللكترونية بداًل من املستندات والوسائل التقليدية وسرعة تبين استخدام أنظمة احلاسب اآليل يف 
بتاريخ  )م/18(  رقم  الكرمي  امللكي  املرسوم  ،وصدر  واملحاسبية  املالية  العمليات  مجيع 
التعامالت  ضبط  إىل  النظام  ويهدف  اإللكترونية.  التعامالت  نظام  بإقرار  1428/0٣/08هـ 

والتوقيعات االلكترونية وتنظيمها وتوفري اإلطار النظامي هلا )يسر، 1440هـ(

كما أن أحد أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 20٣0م هو: )الوصول من املركز ٣6 إىل 
املراكز الـ 5 األوىل يف مؤشر احلكومات اإللكترونية( )اململكة العربية السعودية، 2016م(

التعامالت  مبركز  ترتبط  مركزية  جلان  بتشكيل  احلكومية  اجلهات  خمتلف  سارعت  وقد 
احلكومية اإللكترونية »يسر« والذي قامت بإنشائه وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات مبشاركة وزارة 

املالية وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات. 

من  واالتصاالت،  املعلومات،  تكنولوجيا  استعماالت  مجيع  على  اإللكترونية  اإلدارة  وتشتمل 
حواسيب، وشبكات، وأجهزة فاكس، وأجهزة إدخال املعلومات السلكية. والالسلكية، لتخدم األمور 

اإلدارية الروتينية اليومية )اهلوش، 2006م(

وقد سعت املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية إىل التحول حنو اإلدارة االلكترونية، 
وأطلقت العديد من املبادرات، ومن املؤسسات التعليمية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اليت 
إلكترونًيا حيث حققت  الرئيسية  تقدما يف مؤشر مستوى نضج حتول اخلدمات احلكومية  حققت 
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)87.18( بتصنيف أداء ممتاز بينما متوسط اجلهات احلكومية )61.62( بتصنيف أداء متوسط. يف 
عام 2018 وارتفع مستوى اجلامعة يف تقرير الربع الثالث من عام 2019 إىل 95% )يسر،2019م، 2٣(  

مشكلة الدراسة: 
رغم اجلهود اليت تبذل من مجيع املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية للتحول حنو 
اإلدارة االلكترونية إال أن عملية التحول تعترضها بعض الصعوبات، وتواجه بعض املشكالت املختلفة، 
وتعاين يف بعض املؤسسات التعليمية من ضعف، وهذا ما أشارت إليه نتائج بعض الدراسات سواء 
على املستوى العريب أو املحلي؛ فعلى املستوى العريب تشري دراسة )اخلزعلي، 2016م،44( إىل أن 
معوقات ممارسة اإلدارة االلكترونية لدى مديري مدارس الرمثاء باألردن  جاءت مرتفعة، واحتلت 
املعوقات اإلدارية املرتبة األوىل، وكذلك تشري دراسة الزبيدي )2017م( أن املعوقات املالية والتقنية 

تصدرت باقي املعوقات اليت تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جامعة القادسية.

إدارة  أن  إىل  )1429هـ(  محدي  يشري  السعودية  العربية  اململكة  يف  املحلي  املستوى  وعلى 
املدارس إىل موظف  الصعوبات منها: حاجة  واجهت عددا من  املكرمة  الثانوية يف مكة  املدارس 
خمتص بتشغيل تقنيات اإلدارة االلكترونية وصيانتها، وندرة الدورات التدريبية، وصعوبة التعامل 
مع الربجميات، وضعف التأهيل التقين للمديرين والوكالء، وتأخر الدعم والصيانة الفنية، وندرة 
اإلدارة  تطبيقات  أن  إىل  )14٣1هـ(  األمسري  يشري  كما  املدرسية.  اإلدارية  الربامج  مصممي 
املعوقات  بعض  إىل  أشارت  كما  ضعيفة  كانت  بالرياض  الثانوي  التعليم  مدارس  يف  االلكترونية 
اإلدارة  تطبيق  ألولويات  الرؤية  وضوح  وعدم  الورقية،  االجراءات  على  العليا  اإلدارة  كتركيز 
االلكترونية، وبط ء حتول إدارة التربية والتعليم لإلدارة االلكترونية، كما يشري فقيهي )14٣6هـ( 
إىل غياب التخطيط االستراتيجي للتحول كمعوق من معوقات اإلدارة االلكترونية ،وكذلك ضعف 
التشريعية  القوانني  وغياب  املالية  احلوافز  وقلة  القيادات  من  املبادرات  وندرة  البشرية  الكوادر 
الكفيلة بتطبيق اإلدارة االلكترونية، ويذكر العتييب )14٣7هـ(  وجود معوقات مالية ومعوقات إدارية 
 ، واملعنوي  املادي  احلافز  وجود  كضعف  االلكترونية   اإلدارة  تفعيل  يف  حائل  جامعة  دور  حول 

واخنفاض مستوى التناغم بني األقسام اإلدارية .

وعلى مستوى جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تشري نتائج دراسة عسريي )14٣4هـ( 
لتطبيق  اإلداريني  للعاملني  التدريبية  الدورات  ندرة  وأبرزها  بدرجة عالية  كانت  املعوقات  أن  إىل 
درجة  أن  إىل  نتائجها  أشارت  كما  االلكترونية،  اإلدارة  ثقافة  نشر  وضعف  االلكترونية  اإلدارة 

مسامهة اإلدارة اإللكترونية يف جتويد العمل اإلداري يف اجلامعة كانت بدرجة متوسطة.
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ويعد معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا أحد أهم فروع جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية يف اخلارج، حيث يضم أربعة أقسام هي قسم اإلعداد اللغوي، والقسم اجلامعي 
ويشمل: قسم الشريعة )طالب وطالبات(، وقسم اللغة العربية )طالب وطالبات( وشعبة تأهيل 
املعلمني )طالب وطالبات( وقسم العلوم اإلدارية واملصرفية اإلسالمية )طالب وطالبات( ومرحلة 

الدراسات العليا.

هذه  مشكلة  وتتحدد  املعهد  يف  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  أمهية  تتبني  سبق  ما  على  وبناء 
جاكرتا  يف  والعربية  اإلسالمية  العلوم  معهد  يف  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  درجة  يف  الدراسة 

والصعوبات اليت حتد من تطبيقها. 

األسئلة:
ما درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف التعامالت الداخلية مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف   -1

جاكرتا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس واملعلمني واإلداريني؟
ما درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف التعامالت اخلارجية يف املعهد من وجهة نظرهم؟   -2

اإلدارة  تطبيق  تواجه  اليت  والتقنية(  املالية  البشرية،  واإلدارية،  )التنظيمية  الصعوبات  ما   -٣
االلكترونية يف املعهد من وجهة نظرهم؟ 

األهداف: 
التعرف على درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف التعامالت الداخلية واخلارجية مبعهد العلوم   -1

اإلسالمية والعربية يف جاكرتا.
حتديد صعوبات تطبيق اإلدارة االلكترونية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا.  -2

التوصل لتوصيات لتفعيل تطبيق اإلدارة االلكترونية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا.  -٣

األمهية 
تستمد هذه الدراسة أمهيتها العلمية من التايل:

العربية  اململكة  رؤية  يف  استراتيجي  هدف  املجال  هذا  وكون  االلكترونية(  )اإلدارة  1-جماهلا 
السعودية 20٣0م. 

2-إثراء املكتبات العربية مبوضوع عن اإلدارة االلكترونية واستخدامها يف املعهد.
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وأمهيتها العملية من:
تطبيق  التقدم يف  بواقع  اإلسالمية  سعود  بن  اإلمام حممد  جامعة  القرار يف  متخذ  تعريف   -1
اإلدارة االلكترونية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا والصعوبات اليت حتد من 

تطبيقها.
2-دعم هذه الدراسة بنتائجها ومقترحاهتا عملية التحول إىل املعامالت االلكترونية.

احلدود:
وصعوباهتا  اإللكترونية  اإلدارة  موضوع  على  الدراسة  هذه  اقتصرت  املوضوعية:  احلدود   -

وحلوهلا يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا. 

احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1441/1440هـ.  -
العلوم  معهد  يف  واإلداريون  واملعلمون  التدريس  هيئة  أعضاء  واملكانية:  البشرية  احلدود   -

اإلسالمية والعربية يف جاكرتا.

املصطلحات: 
اإلدارة االلكترونية: »هي العمليات املستخدمة يف تطوير اخلدمات اإلدارية باالستعانة مبجموعة 

)Giritlik. 2009. 55( »متنوعة من الوسائط واألدوات اإللكترونية

اإلدارة االلكترونية إجرائيا: مدخل حديث لإلدارة وسيلتها التقنيات وتكنولوجيا املعلومات وحتتاج 
لبنية حتتية من املعلومات واألجهزة واألنظمة وتقنيات املعلومات هدفها اإلجناز السريع والدقيق 
املعهد  وربط  باملعامالت اخلارجية  يتعلق  املعهد وجزء  باملعامالت داخل  يتعلق  وهي جزءان جزء 

باجلهات اخلارجية. 

التعامالت االلكترونية: يعرفها برنامج التعامالت االلكترونية احلكومية )يِسر،1440هـ( بأهنا: 
»االستخدام التكاملي الفعال جلميع تقنيات املعلومات واالتصاالت، لتسهيل وتسريع التعامالت بدقة 
عالية داخل اجلهات احلكومية( حكومة -حكومة( وبينها وبني تلك اليت تربطها باألفراد )حكومة 

-فرد( وقطاعات األعمال )حكومة-أعمال(.

وبني  وبينه  املعهد  داخل  عالية  بدقة  التعامالت  وتسريع  تسهيل  إجرائيا:  االلكترونية  التعامالت 
اجلهات اخلارجية باالستخدام التكاملي الفعال جلميع تقنيات املعلومات واالتصاالت.
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اإلطار النظري:
مفهوم اإلدارة االلكترونية: 

تتعدد مفاهيم اإلدارة االلكترونية حبسب الزاوية اليت انطلق منها صاحب التعريف فمنهم من 
يراها مدخال من مداخل اإلدارة احلديثة متارس فيه العمليات األساسية لإلدارة الكترونيا كمفهوم 
)الشريف وآخرون، 201٣م، 64( بأهنا« مدخل من مداخل اإلدارة احلديثة اليت تعمل على استيعاب 
األساسية  العمليات  وظائف  واالتصاالت يف ممارسة  املعلومات  لتقنيات  التحتية  البنية  واستخدام 
لإلدارة واألنشطة إلكترونيا يف منظمات إلكترونية تقوم باستخدام البنية التحتية لتكنلوجيا املعلومات« 

ومنهم من ركز على عملية التحول من اإلدارة التقليدية كتعريف )احلسنات،2011م، ٣٣( 
بأهنا »عبارة عن منظومة إلكترونية متكاملة هتدف إىل حتويل العمل اإلداري التقليدي من إدارة يدوية 
ورقية إىل إدارة باستخدام األجهزة اإللكترونية والتكنولوجية وذلك باالعتماد على نظم معلوماتية 

ومعرفية وعقلية عليا قوية تساعد يف اختاذ القرار اإلداري بأسرع وقت وبأقل جهد وتكاليف« 

بينما يشري )عامر،2007م،26( إىل تبادل املعلومات داخل املنظمة وخارجها حيث عرفها 
لتبادل  متقدمة  آلية  وإجياد  األداء  هبذا  واإلسراع  األعمال  ألداء  التكنولوجيا  من  »خليط  بأهنا 

املعلومات داخل املنظمة وبينها وبني املنظمات األخرى والعمالء« 

 Vrhovsek( »وتعرف بأهنا »استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني عمليات اإلدارة
.)& Spalevic. 2011. 116

ويستخلص الباحث تعريفا مما ورد يف مفهومها من األدبيات:
أهنا مدخل حديث لإلدارة وسيلتها التقنيات وتكنولوجيا املعلومات وحتتاج لبنية حتتية من 
املعلومات واألجهزة واألنظمة وتقنيات املعلومات هدفها اإلجناز السريع والدقيق وهي جزءان جزء 
باجلهات  املنظمة  وربط  اخلارجية  باملعامالت  يتعلق  وجزء  املنظمة  داخل  باملعامالت  يتعلق 

اخلارجية.  

أهداف االدارة االلكترونية: 
ورد يف األدبيات اإلدارية التربوية عدد من األهداف جيمعها التركيز على زيادة الكفاءة وحتسني 
الفاعلية وخفض التكاليف وسرعة األداء وجيملها الباحث مما كتبه احلسنات )2011م،٣5-٣6( 

وأمحد )2009م ،7٣( واهلادي )2005م، 124( وحجازي )2004م،99-10٣( بالتايل:
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وتقليل  الوقت  لكسب  االلكترونية  اإلدارة  وفق  التربوية  للمؤسسات  اإلداري  األداء  حتسني   •
إلكترونية  منصات  وإنشاء  إلكترونية،  سجالت  إىل  السجالت  حتويل  ذلك  ومن  التكاليف. 

 )Richrdson .2015 (للتواصل مع الطلبة وأولياء األمور واملنسوبني
زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات التربوية وتعزيزها.  •

رفع كفاءة املوارد البشرية بتنمية مهاراهتا التقنية مما ينعكس على أداء اإلدارة االلكترونية   •
وحسن تطبيقها.

تقومي البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتديثها نوعا وكما لتواكب التطورات   •
السريعة يف هذا املجال.

حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمستفيدين من املؤسسات التربوية.  •
التقليل من البريوقراطية يف املؤسسات التربوية واختصار مراحل اجناز املعامالت.  •

حتقيق املساواة يف تقدمي اخلدمات التربوية وذلك بوجود نظام الكتروين موحد.  •
تقليل األخطاء املرتبطة بالعامل البشري.  •

زيادة حجم تبادل املعلومات بني العامني مبختلف املؤسسات التربوية.  •
تقليل خماطر فقد املعلومات واحلفاظ على سريتها.  •

تسهيل إجراء االتصال بني إدارات املؤسسة التربوية الواحدة وكذلك مع املؤسسات األخرى.  •
احلفاظ على حقوق املوظفني من حيث االبداع كاالبتكار.  •

إجياد جمتمع قادر على التعامل مع التقنيات املعاصرة يف املؤسسات التربوية.  •
•  تعميق مفهوم الشفافية والبعد عن املحسوبية.

مكونات اإلدارة االلكترونية:
لإلدارة االلكترونية مكونات رئيسة تقوم عليها وهي كما يذكر املري)2007م،٣7-٣9(:

الكادر البشري: وجيب أن يكون مؤهال للتعامل مع التقنيات وعلى معرفة بعوائقها وبطرق حل   -1
مشكالهتا.

داخل  كانت  سواء  وتبادهلا  املعلومات  لنقل  احلواسيب  بني  االتصال  أنظمة  وهي  الشبكات:   -2
املؤسسة التعليمية أو لربطها مع اجلهات اخلارجية.

املعلومات: وهذه املعلومات املراد املشاركة فيها وتبادهلا بني أعضاء الشبكة وميكن أن تكون   -٣
هذه املعلومات على صيغة صوت أو صورة أو بيانات.
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قواعد البيانات: وهي تسهل على املستخدمني البحث واحلصول على املعلومات وتساعد متخذ   -4
القرار.

جهاز احلاسوب: وهو العنصر األهم ونافذة التواصل والتخاطب بني أفراد املؤسسة.   -5

معوقات تطبيق االدارة االلكترونية:
املسؤولني يف  تواجه  اليت  والصعوبات  العوائق  العديد من  اإللكترونية  اإلدارة  تعترض تطبيق 
املؤسسات التربوية، وتصنف هذه املعوقات إىل عدة تصنيفات حيث يصنفها املغرية )2010 م، 42( 
إىل تنظيمية، وبشرية، وفنية، ومالية، وتصنفها البشري )2010 م، 67( إىل إدارية، وتقنية، 
اإلدارية  املعوقات  إىل  بتصنيفها   )٣6-٣0 )14٣5هـ،  املشيطي  يوردها  بينما  ومالية،  وبشرية، 
التكنولوجية، واملعوقات  والتنظيمية، واملعوقات التشريعية واألمنية، واملعوقات املالية، واملعوقات 

البشرية واختار الباحث أن يوردها بالتصنيف التايل:
املعوقات التنظيمية واإلدارية: كقصور اإلطار القانوين والتنظيمي املطلوب والذي يشكل أساًسا   -1
ألي عملية تنفيذ لإلدارة اإللكترونية، وكذلك التخبط اإلداري، وغياب التنسيق بني أجهزة 

الدولة، وعدم متابعة القيادة العليا لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.
اململكة  يف  الدولة  مستوى  على  والتشريعي  التنظيمي  املعوق  جتاوز  إىل  الباحث  ويشري   
اإلدارة  إىل  بالتحول  امللزمة  والتعميمات  املنظمة  التشريعات  وصدرت  السعودية  العربية 
بأمهية  مسؤوليها  وعي  ومدى  املؤسسة  مستوى  على  التنظيمي  املعوق  ويبقى  االلكترونية، 

التنظيمات الداخلية. 
املعوقات البشرية: وتتمثل يف جانبني األول مقاومة التغيري لدى بعض العاملني ونظرته السلبية   -2
قلة  الثاين  واجلانب  البشري،  العنصر  عن  استغنائها  حيث  من  اإللكترونية  اإلدارة  ملفهوم 

الكوادر املؤهلة، وقلة التدريب يف جمال التقنية.

املعوقات املالية والتقنية: كحاجة مشاريع اإلدارة اإللكترونية إىل أموال ضخمة تتالءم مع هذا   -٣
والتطبيقات  األجهزة  تكاليف  وارتفاع  مستلزماته،  كافة  وتوفري  احلديث  التقين  األسلوب 
التقنية، وقلة املخصصات املالية لتدريب العاملني يف التقنية، وقلة احلوافز املالية للمربجمني 

واملبدعني يف جمال نظم املعلومات اإلدارية.
داخل  املستخدمة  لألجهزة  واملواصفات  املقاييس  واختالف  التحتية  البنية  ضعف  وكذلك 

املؤسسات التربوية.
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الدراسات السابقة 
العربية:

1- دراسة الطويل )201٣( وهدفت الدراسة إىل التعرف على املعوقات اإلدارية والتقنية والبشرية 
واملالية اليت حتول دون تطبيق اإلدارة االلكترونية يف جامعة األمرية نورة. واستخدمت املنهج 
الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة اليت طبقت على عينة )٣2٣( من اهليئة اإلدارية 
يف اجلامعة. وأهم نتائجها: موافقة أفراد الدراسة على املعوقات اإلدارية بدرجة كبرية وأمهها: 
والتمسك  االلكترونية،  اإلدارة  تطبيق  إىل  للتحول  االستراتيجي  التخطيط  إىل  »االفتقار 
باإلجراءات الروتينية اليت تؤدي إىل صعوبة تطبيق اإلدارة االلكترونية« وموافقة أفراد الدراسة 
على املعوقات التقنية بدرجة كبرية وأمهها: »قلة توفر قواعد بيانات دقيقة وشاملة، وصعوبة 
احلصول على الصيانة والدعم الفين« وموافقة أفراد الدراسة على املعوقات البشرية بدرجة 
أفراد  وموافقة  رمسية«   كوثيقة  االلكترونية  باملعامالت  االعتراف  :«ضعف  وأمهها  متوسطة 
على  للتشجيع  املادية  احلوافز  قلة  وأمهها:«  متوسطة  بدرجة  املالية   املعوقات  على  الدراسة 

تطبيق اإلدارة االلكترونية.

دراسة عسريي )14٣4( وهدفت الدراسة إىل التعرف على درجة مسامهة اإلدارة اإللكترونية   -2
يف جتويد العمل اإلداري جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، والتعرف على املعوقات 
اليت حتول دون مسامهة اإلدارة اإللكترونية يف جتويد العمل اإلداري باجلامعة، والتعرف على 
اهم املقترحات اليت تزيد من مسامهة اإلدارة اإللكترونية يف جتويد العمل اإلداري باجلامعة. 
واستخدمت املنهج الوصفي )املسحي( واالستبانة كأداة للدراسة وطبقت على وكيل اجلامعة 
ومديرو  ووكالئهم،  املساندة  والعمادات  الكليات  وعمداء  املعلومات،  وتقنية  املجتمع  خلدمة 
مسامهة  درجة  أن  نتائجها:  أهم  ومن  فردا.   )11٣( عددهم  وبلغ  األقسام  ورؤساء  العموم 
اإلدارة اإللكترونية يف جتويد العمل اإلداري باجلامعة كانت بدرجة متوسطة وأكثر العبارات 
 « عبارة  وأقلها  اجلامعة«  إدارات  بني  املراسالت  وتنظيم  باإلنترنت  االتصال  »توفري خدمات 

توفري تقارير إلجنازات املوظفني إلكترونيا وتفعيل اإلدارة اإللكترونية للموظفني مجيعا«

دراسة املنيف )14٣6( وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية   -٣
واستخدمت  تطبيقها.  واجهت  اليت  املعوقات  ودرجة  الدرعية  العلمي يف حمافظة  املعهد  يف 
املنهج الوصفي احلقلي واالستبانة واملقابلة واملالحظة أدوات للدراسة اليت طبقت على )75( 
الدراسة بدرجة متوسطة على تطبيق  أفراد  نتائجها:  موافقة  وأهم  املعهد،  العاملني يف  من 
العلمي هي توفري  اإلدارة االلكترونية يف املعهد وأبرز تطبيقات اإلدارة اإللكترونية يف املعهد 
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أجهزة احلاسب اآليل مجيع القاعات الدراسية واملكاتب اإلدارية بدرجة عالية، وتطبيق نظام 
شؤون  إدارة  نظام  تطبيق  وتفعيل  عالية،  بدرجة  الكترونيا  الطالب  حضور  ملتابعة  البصمة 
الطالب بدرجة متوسطة. وعقد دورات تدريبية للعاملني عن برامج اإلدارة اإللكترونية بدرجة 
اإلدارة  تطبيق  معوقات  توافر  درجة  على  متوسطة  بدرجة  الدراسة  أفراد  وموافقة  ضعيفة.  

اإللكترونية يف املعهد العلمي سواء أن كانت اإلدارية أو البشرية والتقنية.

دراسة الروقي )2016( وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية   -4
ومعوقاهتـا، واملتطلبات الالزمة إلمكانية تطبيـق اإلدارة اإللكترونية يف كليـات جامعـة شـقراء، 
بلغت  عينة  على  اليت طبقت  للدراسة  أداة  واالستبانة  املسحي،  الوصفي  املنهج  واستخدمت 
)168( عضو هيئة تدريس من جمتمع يبلغ )54٣( عضوا وأهم نتائجها: موافقة أفراد الدراسة 
بدرجة متوسطة على واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية يف كليات جامعة شقراء وبدرجة متوسطة 
املتطلبات  على  متاما  واملوافقة  اجلامعة.  كليات  يف  االلكترونية  اإلدارة  تطبيق  معوقات  على 

املادية والبشرية واإلدارية الالزمة إلمكانية تطبيق اإلدارة االلكترونية جبامعة شقراء.

دراسة العتييب )14٣7هـ( وهدفت الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة اجلامعية يف تفعيل   -5
اإلدارة  تفعيل  من  حتد  اليت  املعوقات  عن  والكشف  حائل،  جامعة  يف  اإللكترونية  اإلدارة 
فيها.  اإللكترونية  اإلدارة  لتفعيل  املناسبة  املقترحات  والتعرف على  اإللكترونية يف اجلامعة، 
واستخدمت املنهج الوصفي املسحي، واالستبانة كأداة للدراسة اليت طبقت على عينة بلغت 
)176( عضو هيئة تدريس يف جامعة حائل. وأهم نتائج الدراسة: موافقة أفراد الدراسة إىل 
حد ما على دور جامعة حائل يف تفعيل اإلدارة اإللكترونية، واملوافقة بدرجة كبرية على واحد 
من أدوار إدارة اجلامعة يف تفعيل اإلدارة اإللكترونية وهو »توفر اإلدارة اإللكترونية اجلامعية 
أدوارها يف  موافقون على عشرة من  إلكترونيا«. وغري  املعلومات  أوعية  مع  التواصل  خدمات 
بشكل  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل  اجلامعية  اإلدارة  »تتبىن  أبرزها  اإللكترونية  اإلدارة  تفعيل 
واضح« و »تعمل إدارة اجلامعة على تطوير بوابتها اإللكترونية باالستفادة من اخلربات اخلارجية 
األخرى« وحصلت املعوقات املالية واإلدارية على موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبرية وأبرزها:« 

ضعف وجود احلافز املادي واملعنوي« و«اخنفاض مستوى التناغم بني األقسام اإلدارية«.

إمكانية  دون  تقف حائال  اليت  املعوقات  بيان  إىل  الدراسة  وهدفت  الزبيدي )2017(  دراسة   -6
تطبيق اإلدارة اإللكترونية يف جامعة القادسية، واستخدمت املنهج الوصفي املسحي واالستبانة 
أداة هلا وطبقت على عينة عشوائية تضم )52( فردا من القيادات اجلامعية يف اجلامعة وأهم 
نتائجها: أن املعوقات املالية والتقنية تصدرت باقي املعوقات اليت تعيق تطبيق اإلدارة اإللكترونية.
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دراسة املعايطة، والقتيب )2017( وهدفت الدراسة إىل معرفة معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية   -7
يف وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان )البوابة التعليمية اإللكترونية أمنوذًجا( من وجهة نظر 
موظفي املديرية العامة لتقنية املعلومات. واستخدمت املنهج الوصفي املسحي واالستبانة أداة هلا 
وطبقت على كامل املجتمع والبالغ عددهم )146( موظفا، وأهم نتائجها: حصول حمور املعوقات 

املالية على املرتبة األوىل وبدرجة موافقة كبرية بني املحاور الثالثة األخرى.
دراسة فاطمة )2018( وهدفت الدراسة إىل التعرف على تطبيق االدارة االلكترونية وعالقتها   -8
جبودة األداء يف العالقات العامة باهليئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت ، واستخدمت 
اإلداريني  من  فردا   140 على  طبقت  اليت  للدراسة  أداة  واالستبانة  املسحي  الوصفي  املنهج 
وأعضاء هيئة التدريس باهليئة وأهم النتائج أن الوضع احلايل لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف 
إىل  متوسطة حتتاج  بدرجة  موجود  التطبيقي  للتعليم  العامة  باهليئة  العامة  العالقات  جمال 
التطوير والتحديث والتدريب ، ومن أهم االحتياجات األساسية التكنولوجية لتطوير وحتديث 
اآللية  احلاسبات  أجهزة  لشراء  املايل  الدعم  من  مزيد  توفري  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق 
االستعانة  خالل  من  اإللكترونية  اإلدارة  لتطبيق  البشرى  العنصر  وتنمية  وتطوير  احلديثة، 
باملدربني املتخصصني تكنولوجيا ، وهناك عالقة قوية طردية موجبة وثيقة الصلة بني كاًل من 

تطبيق اإلدارة اإللكترونية وجودة األداء يف جمال العالقات العامة باهليئة.
9-  دراسة الغامدي )2018( وهدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية 
املسحي  الوصفي  املنهج  واستخدمت  الباحة،  جامعة  يف  اإلداري  العمل  بتطوير  وعالقته 
واالستبانة واملقابلة أداتان للدراسة اليت طبقت على )162( موظفا إداريا من اجلنسني وعلى 
)21( قائدا أكادمييا وأهم نتائجها: أن درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف اجلامعة جاءت 
بدرجة متوسطة ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية وبني 

تطوير العمل اإلداري.

األجنبية:
10- دراسة ))Felck.2010 وهدفت إىل الكشف عن مدى استخدام اإلدارة االلكترونية والربامج 
املسحي  الوصفي  املنهج  واستخدمت  اجلامعات،  اإلدارية يف  األقسام  إدارة  يف  هبا  امللحقة 
رؤساء  من   %67 نتائجها:  وأهم  قسم  رئيس   )٣6( على  وطبقت  للدراسة  أداة  واالستبانة 
األقسام ميتلكون املعرفة احلاسوبية املناسبة ولديهم الرغبة بتطبيق الربامج احلاسوبية يف 
يف  استخدامه  مستوى  وبني  احلاسوبية  املعرفة  بني  طردية  عالقة  ووجود  اإلداري،  عملهم 

اإلدارة االلكترونية، واإلدارة االلكترونية ختفف من عبء العمل وتسرعه وتقلل األخطاء.



اإلدارة اإللكترونية في معهد العلوم اإلسالمية والعربية في جاكرتا، درجة التطبيق، والصعوبات

97

التعليق على الدراسات السابقة:
عرض الباحث )10( دراسات سابقة، ومجيعها نشرت خالل الفترة )2010-2018م( وقد 
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف عدة أوجه فقد اتفقت يف اهلدف )التعرف على 
التطبيق مع  التعرف على واقع  درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية( مع دراسة املنيف )14٣6( ويف 
دراسة الغامدي )2018(. وتنفرد الدراسة احلالية عن كل الدراسات السابقة يف جمال تطبيقها 
الداخلية  املعامالت  بني  للتطبيق  تقسيمها  ويف  إندونيسيا(  والعربية يف  اإلسالمية  العلوم  )معهد 
واخلارجية ويف بعض النتائج اليت توصلت هلا. واستفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة 

يف اإلطار النظري وبناء أداة الدراسة والتعليق على نتائجها.

إجراءات الدراسة ومنهجيتها
للتوصل إىل حتقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها اتبع الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه 
املسحي لوصف مشكلة الدراسة وحتليلها والوصول إىل إجابات أسئلتها وذلك ملناسبته طبيعة هذه 

الدراسة ومالئمته ألهدافها وأسئلتها.

جمتمع الدراسة:
تكون  لتحقيقها  اليت سعت  واألهداف  للواقع  تشخيصا  تتضمن  اليت  الدراسة  لطبيعة  نظرا 
جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس واملعلمني واإلداريني والذين يبلغ عددهم حبسب 
اإلحصائية اليت حصل عليها الباحث من إدارة املعهد بتاريخ 1441/٣/21هـ )90( فردا ومت تطبيق 

األداة على مجيع أفراد املجتمع واستجاب منهم )72( فردا.

جدول )١(
توزيع أفراد الدراسة حسب العمل

النسبة )%(تكرار املستجيبنيالنسبة )%(التكرارالتخصص

77.7٨٦٨.٣عضو هيئة التدريس  
٣7٤١.١١٢٨٣٨.٩معلم 
٤٦٥١.١١٣٨٥٢.٨إداري

- اجلنس:
يتضح من اجلدول )2( أن 70.8% من أفراد املجتمع من الذكور، وأن 29.2% منهم من اإلناث.
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جدول )2(
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس

النسبة )%(التكراراجلنس

٥١7٠.٨ذكر
٢١٢٩.٢أنثى

7٢١٠٠اجملموع

- أداة الدراسة:
أ - بناء أداة الدراسة 

التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة، إلعداد  مت الرجوع إىل األدب 
االستبانة واشتملت يف صورهتا األولية على قسمني، األول: بيانات شخصية، والثاين اشتمل على 
حمورين مها )درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية باملعهد يف املعامالت الداخلية واخلارجية، وصعوبات 
ثالثيا  مقياسا  الباحث  واختار  عبارة.  باملعهد(، ومبا جمموعة )40(  اإللكترونية  اإلدارة  تطبيق 
باخليارات التالية: عاليًة، متوسطة، منخفضة ومت حتديد فئات املقياس الثالثي على النحو التايل:

جدول )3(
حتديد فئات املقياس

درجة التطبيق / درجة املوافقةاملتوسط

عالية٢.٣٤ – ٣
متوسطة١.٦7 – ٢.٣٣

منخفضة١ – ١.٦٦

ب- صدق األداة الظاهري:
بعد تصميم األداة وصياغتها بشكلها األويل قدمت للتحكيم من ذوي االختصاص يف اإلدارة 
التربوية إلبداء آرائهم يف فقراهتا ووضوح معناها ومناسبتها للمجال ومدى قدرهتا على قياس ما 
بالتعديل  االستبانة  روجعت  مث  ومن  املحكمني،  مبلحوظات  األخذ  ومت  لقياسه.  أساسا  وضعت 
واإلضافة واحلذف، ومت تبين األداة بصورهتا النهائية ب )٣7( عبارة، وصيغت االستبانة بشكل 

مغلق وفق مقياس ثالثي.
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ج ـ صدق االتساق الداخلي: 
للتأكد من متاسك العبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه مت قياس صدق االتساق 
الداخلي لألداة من خالل بيانات استجابات أفراد الدراسة حبساب معامالت ارتباط بريسون بني 

كل عبارة من عبارات املحور والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.

جدول )4(
معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

م

معامل االرتباط

املحور الثايناملحور األول

البعد الثالثالبعد الثاينالبعد األولالبعد الثاينالبعد األول

١**0.702**٠.7٢٥**0.679**٠.٦١٨**0.611

٢**0.679**٠.7٢٥**0.463**٠.٥٥٢**0.641

٣**0.801**٠.٥٦٠**0.694**٠.7٥١**0.637

4**0.836**0.685**0.736**0.783**0.694

5**0.809**0.716**0.763**0.565**0.759

6**0.813**0.757**0.789**0.676**0.662

7**0.742**0.741**0.760

8**0.800**0.603

9**0.821

10**0.512

 )**( دالة عند 0.01

يتضح من اجلدول رقم )4( أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(، 
مما يشري إىل االتساق الداخلي بني فقرات املحور والدرجة الكلية للمحور.

- ثبات أداة الدارسة:
مت حساب ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ويوضح اجلدول رقم )1( قيمة معامل 

الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانة.
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جدول )٥(
قيم معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد االستبانة

معامل الثباتالبعد

٠.٩١٤املعامالت الداخلية
٠.٨٤٢املعامالت اخلارجية

٠.٩٢٦درجة تطبيق اإلدارة االلكرتونية مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرات
0.828الصعوبات التنظيمية واإلدارية

0.734الصعوبات البرشية

0.747الصعوبات املالية والتقنية

0.859صعوبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا

0.782كامل االستبانة

ويتضح من اجلدول رقم )5( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة مما يدل على أن االستبيان 
يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

إجراءات الدراسة:
طبقت أداة الدراسة على جمتمع الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي 1440- 1441هـ، 
حيث مت توزيع االستبانات إلكترونيا ومراجعة االستجابات للتأكد من صالحيتها للتحليل اإلحصائي، 

مث إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة.

األساليب اإلحصائية:
لتحليل   SPSS اإلحصائية  احلزم  برنامج  استخدام  مت  ومراجعتها  االستجابات  مجع  بعد 
ومعاجلة البيانات، حيث مت استخدام معامل ارتباط بريسون لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداة 
أفراد  لوصف  املئوية  والنسبة  والتكرارات  األداة،  ثبات  كرونباخ حلساب  الفا  ومعامل  الدراسة، 

الدراسة، واملتوسطات احلسابية ملعرفة اجتاهات استجابات أفراد الدراسة. 

عرض النتائج ومناقشتها:
يعرض هذا اجلزء النتائج اليت أسفرت عنها إجابات أفراد الدراسة على عبارات االستبانة، 

ومناقشتها، وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة على النحو التايل:
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السؤال األول: ما درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف التعامالت الداخلية مبعهد العلوم 
اإلسالمية والعربية يف جاكرتا؟

مرتبة  الدراسة  أفراد  إلجابات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
نالت  واليت  األخرية  والعبارة  احلسايب،  املتوسط  ترتيب  عبارتني يف  أول  على  والتعليق  تنازليا، 

مستوى منخفضا، واجلدول التايل يوضح ذلك.
جدول )٦(

يبني رأي أفراد الدراسة حول درجة تطبيق املعامالت الداخلية

العبارةم
درجة التطبيق

الرتتيباملتوسط
منخفضةمتوسطةعالية

تتبىن إدارة املعهد تفعيل اإلدارة اإللكرتونية ١
داخل املعهد بشكل واضح

٩٤٠٢٣ك
١.٨١١

%١٢.٥٥٥.٦٣١.٩

تفعل اإلدارة نظاما إلكرتونيا إلدارة شؤون ٩
الطالب

١٢٢٣٣7ك
١.٦٥٢

%١٦.7٣١.٩٥١.٤

حتفظ معامالت املعهد الداخلية إلكرتونيا٤
١١٢٤٣7ك

١.٦٤٣
%١٥.٣٣٣.٣٥١.٤

يستخدم كل إداري يف املعهد جهاز ٢
احلاسب للمعامالت الداخلية

١٣١٦٤٣ك
١.٥٨٤

%١٨.١٢٢.٢٥٩.7

تتيح البوابة اإللكرتونية للطالب إجراء املعامالت ٨
اإلدارية واألكادميية من خالل حساابهتم فيها.

٨٢٤٤٠ك
١.٥٦٥

%١١.١٣٣.٣٥٥.٦

تفعل الشبكة الداخلية يف املعامالت ٣
واالتصاالت اإلدارية بني العاملني يف املعهد.

٩٢٠٤٣ك
١.٥٣٦

%١٢.٥٢7.٨٥٩.7

يتواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطالب 7
عرب البوابة اإللكرتونية

٦٢٢٤٤ك
١.٤77

%٨.٣٣٠.٦٦١.١

يتواصل أعضاء هيئة التدريس مع اإلدارة من ٦
خالل البوابة اإللكرتونية.

٢٢٣٤7ك
١.٣٨٨

%٢.٨٣١.٩٦٥.٣

يوجد تدريب بشكل مستمر لإلداريني ٥
واملوظفني على اخلدمات اإللكرتونية.

٥١٦٥١ك
١.٣٦٩

%٦.٩٢٢.٢7٠.٨

تطبق اإلدارة نظام البصمة ملتابعة حضور ١٠
الطالب إلكرتونيا.

١٦٦٥ك
١.١١١٠

%١.٤٨.٣٩٠.٣
املتوسط احلسايب العام = ١.٥٠
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تتلخص أهم النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم )6( يف التايل:

تكونت عبارات هذا املجال من عشر عبارات، عبارة واحدة منها فقط نالت درجة متوسطة   -1
وتسع عبارات نالت درجة منخفضة.

تراوح املتوسط احلسايب هلذا املجال من )1.11( إىل )1.81( واملتوسط احلسايب العام   -2
جلميع عبارات املجال )1.50( أي أن درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املعامالت الداخلية 
مؤهلة  بشرية  لكوادر  املعهد  حاجة  الحتمال  ذلك  الباحث  ويعزو  منخفضة،  جاءت  باملعهد 

للتعامل مع برامج اإلدارة االلكترونية. 

جاءت عبارة رقم )1( » تتبىن إدارة املعهد تفعيل اإلدارة اإللكترونية داخل املعهد بشكل واضح   -٣
التطبيق  درجة  أن  على  يدل  مما   )1.81( احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  األوىل  باملرتبة   «
متوسطة. ويرجع ذلك أن منسويب املعهد يأملون مبزيد من التبين لتطبيق اإلدارة اإللكترونية.  

باملرتبة  الطالب«  إلدارة شؤون  إلكترونيا  نظاما  اإلدارة  تفعل   «  )9( رقم  عبارة  جاءت    -4
الثانية حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.65( مما يدل على أن درجة التطبيق منخفضة وقريبة 
التطوير  ولكنه حيتاج إىل مزيد من  إلكتروين  املتوسطة، ويرجع ذلك إىل وجود نظام  من 

والتفعيل.

اخلدمات  على  واملوظفني  لإلداريني  مستمر  بشكل  تدريب  يوجد   »)5( رقم  عبارة  جاءت   -5
اإللكترونية« باملرتبة التاسعة وقبل األخرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.٣6( مما يدل على 

أن درجة التطبيق منخفضة. 

 « إلكترونيا  الطالب  حضور  ملتابعة  البصمة  نظام  اإلدارة  تطبق   »)10( رقم  عبارة  جاءت   -6
درجة  أن  على  يدل  مما   )1.11( احلسايب  املتوسط  بلغ  حيث  واألخرية  العاشرة  باملرتبة 

التطبيق منخفضة.

واختلفت مع أغلب الدراسات كدراسة عسريي )14٣4( واملنيف )14٣6( والروقي )2016( 
وفاطمة )2018( والغامدي )2018( حيث جاءت نتائج التطبيق بدرجة متوسطة. كما تتفق هذه 
النتيجة مع دراسة املنيف )14٣6( يف نقص التدريب على العمل اإلداري االلكتروين، وختتلف مع 
الطالب  إلكتروين لشؤون  وتفعيل نظام  للطالب  البصمة  املنيف )14٣6( يف تطبيق نظام  نتيجة 

حيث جاءتا عند املنيف بدرجة عالية ومتوسطة.  
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السؤال الثاين: ما درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف التعامالت اخلارجية يف املعهد؟
مرتبة  الدراسة  أفراد  إلجابات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
نالت  واليت  األخرية  والعبارة  احلسايب،  املتوسط  ترتيب  عبارتني يف  أول  على  والتعليق  تنازليا، 

مستوى منخفضا، واجلدول التايل يوضح ذلك.

جدول )٧(
يبني رأي أفراد العينة حول املعامالت اخلارجية

العبارةم
درجة التطبيق

الرتتيباملتوسط
منخفضةمتوسطةعالية

يوجد ربط إلكرتوين مع شبكة اجلامعة ٥
وأنظمتها

١٦٣٤٢٢ك
١.٩٢١

%٢٢.٢٤7.٢٣٠.٦

تتم املعامالت مع اجلهات اخلارجية ٣
إلكرتونيا.

١٤٣7٢١ك
١.٩٠٢

%١٩.٤٥١.٤٢٩.٢

موقع املعهد اإللكرتوين مفعل ابستمرار٢
١٣٢٦٣٣ك

١.7٢٣
%١٨.١٣٦.١٤٥.٨

تعمل إدارة املعهد على تطوير بوابتها اإللكرتونية ٦
ابالستفادة من اخلربات اخلارجية األخرى

١١٢٨٣٣ك
١.٦٩٤

%١٥.٣٣٨.٩٤٥.٨

7
يتوفــر نظــام أمــين إلكــرتوين جيــد للحفــاظ 
علــى معامــالت املعهــد املرتبطــة بشــبكة 

املعلومــات العامليــة.

١٠٢٨٣٤ك
١.٦7٥

%١٣.٩٣٨.٩٤7.٢

تقدم اخلدمات للمستفيدين عرب املوقع ٤
اإللكرتوين بشكل كامل

٦٣٤٣٢ك
١.٦٤٦

%٨.٣٤7.٢٤٤.٤

توفر اإلدارة اإللكرتونية يف املعهد خدمات ٨
التواصل مع أوعية املعلومات إلكرتونيا

٨٢7٣7ك
١.٦٠7

%١١.١٣7.٥٥١.٤

١
تتوفر شبكة املعلومات العاملية 

)INTERNET( جلميع من يف 
املعهد

٩٢٠٤٣ك
١.٥٣٨

%١٢.٥٢7.٨٥٩.7

املتوسط احلسايب العام = 7٠.١

تتلخص أهم النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم )7( يف التايل:
تكونت عبارات هذا املجال من مثان عبارات، مخس عبارات منها نالت درجة متوسطة وثالث   -1

عبارات نالت درجة منخفضة.
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العام  واملتوسط احلسايب  املجال من )1.5٣( إىل )1.92(  املتوسط احلسايب هلذا  تراوح   -2
جلميع عبارات املجال )1.70( أي أن درجة تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املعامالت اخلارجية 
باملعهد جاءت متوسطة. وجاءت النتيجة أفضل من املعامالت الداخلية لوجود احلاجة أكثر يف 
التعامالت االلكترونية مع اجلهات اخلارجية وخصوصا مع اجلامعة لوجود املعهد خارج اململكة 

العربية السعودية. 

جاءت عبارة رقم )5( “ يوجد ربط إلكتروين مع شبكة اجلامعة وأنظمتها “ باملرتبة األوىل   -٣
حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.92( مما يدل على أن درجة التطبيق متوسطة. 

جاءت عبارة رقم )٣( “ تتم املعامالت مع اجلهات اخلارجية إلكترونيا” باملرتبة الثانية حيث   -4
بلغ املتوسط احلسايب )1.90( مما يدل على أن درجة التطبيق متوسطة.

جاءت عبارة رقم )8(” توفر اإلدارة اإللكترونية يف املعهد خدمات التواصل مع أوعية املعلومات   -5
إلكترونيا “ باملرتبة السابعة وقبل األخرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.60( مما يدل على 
أن درجة التطبيق منخفضة، وهذا ال يعين بالضرورة عدم الربط بأوعية املعلومات باجلامعة 
وإمنا رمبا يدل على قلة معرفة منسويب املعهد بوجود هذه اخلدمة فهم حيتاجون للتوعية هبا.

يف  من  )INTERNET( جلميع  العاملية  املعلومات  شبكة  تتوفر   ”)1( رقم  عبارة  جاءت   -6
املعهد “ باملرتبة الثامنة واألخرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.5٣( مما يدل على أن درجة 

التطبيق منخفضة. 

وتتفق هذه النتيجة مع عسريي )14٣4( واملنيف )14٣6( والروقي )2016( وفاطمة )2018( 
والغامدي )2018( حيث جاءت نتائج التطبيق بدرجة متوسطة، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
العتييب  دراسة  مع  وأنظمتها، وختتلف  مع شبكة اجلامعة  االلكتروين  الربط  عسريي )14٣4( يف 

)14٣7( يف توفري خدمات التواصل مع أوعية املعلومات إلكترونيا حيث جاءت النتيجة بدرجة كبرية.

اليت  والتقنية)  املالية  البشرية،  واإلدارية،  )التنظيمية  الصعوبات  ما  الثالث:  السؤال 
تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املعهد؟

لإلجابة عن هذا السؤال قسم إىل ثالثة أبعاد: 
احلسابية  املتوسطات  حسبت  عليه  ولإلجابة  واإلدارية  التنظيمية  الصعوبات  األول:  البعد   -
إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازليا، والتعليق على أول عبارتني يف ترتيب املتوسط احلسايب، 

والعبارة األخرية واليت نالت مستوى منخفضا، واجلدول التايل يوضح ذلك.
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جدول )٨(
يبني رأي أفراد العينة حول الصعوابت التنظيمية واإلدارية

العبارةم
درجة املوافقة

الرتتيباملتوسط
منخفضةمتوسطةعالية

االفتقار إىل خطط واضحة الستخدام ٤
االدارة اإللكرتونية

٤7١٨7ك
٢.٥٦١

%٦٥.٣٢٥٩.7

ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق ٥
اإلدارة اإللكرتونية يف املعهد

٤٠٢٨٤ك
٢.٥٠٢

%٥٥.٦٣٨.٩٥.٦

متسك اإلدارة ابملركزية يف العمل اإلداري ٣
وابإلجراءات الروتينية –البريوقراطية

٣٨٢٦٨ك
٢.٤٢٣

%٥٢.٨٣٦.١١١.١

٦
ازدواجية التخصصات واملهام بني بعض 

اإلدارات يف املعهد يف ظل غياب التوصيف 
الوظيفي

٣٥٢٦١١ك
٢.٣٣٤

%٤٨.٦٣٦.١١٥.٣

ضعــف اللوائــح املنظمــة لتطبيــق اإلدارة ١
اإللكرتونية

٣٢٣٠١٠ك
٢.٣١٥

%٤٤.٤٤١.7١٣.٩

اخنفاض مستوى التنسيق بني األقسام 7
اإلدارية يف املعهد

٣٢٢٨١٢ك
٢.٢٨٦

%٤٤.٤٣٨.٩١٦.7

عدم قدرة التنظيم اإلداري احلايل على ٢
استيعاب تقنيات اإلدارة اإللكرتونية .

١٣٤٩١٠ك
٢.٠٤7

%١٨.١٦٨.١١٣.٩
املتوسط احلسايب العام = ٢.٣٤

تتلخص أهم النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم )8( يف التايل:

نالت درجة موافقة عالية  البعد من سبع عبارات، ثالث عبارات منها  تكونت عبارات هذا   -1
وثالث عبارات نالت درجة موافقة متوسطة.

تراوح املتوسط احلسايب هلذا املجال من )2.04( إىل )2.56( واملتوسط احلسايب العام   -2
جلميع عبارات هذا البعد )2.٣4( أي أن موافقة أفراد الدراسة على الصعوبات التنظيمية 
املدة  أربع سنوات وهو  املديرين كل  تعاقب  الباحث ذلك إىل  ويعزو  واإلدارية جاءت عالية. 

املحددة لإليفاد وقلة صالحياهتم اليت متكنهم من جتاوز الصعوبات. 
جاءت عبارة رقم )4( » االفتقار إىل خطط واضحة الستخدام االدارة اإللكترونية » باملرتبة األوىل   -٣

حيث بلغ املتوسط احلسايب )2.56( مما يدل على موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية عليها. 
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جاءت عبارة رقم )5( » ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية يف   -4
أفراد  موافقة  يدل على  املتوسط احلسايب )2.50( مما  بلغ  الثانية حيث  باملرتبة   « املعهد 

الدراسة بدرجة عالية عليها.

جاءت عبارة رقم )7(« اخنفاض مستوى التنسيق بني األقسام اإلدارية يف املعهد » باملرتبة   -5
أفراد  موافقة  على  يدل  املتوسط احلسايب )2.28( مما  بلغ  األخرية حيث  وقبل  السادسة 

الدراسة بدرجة متوسطة عليها.

اإلدارة  تقنيات  استيعاب  على  احلايل  اإلداري  التنظيم  قدرة  عدم   »)2( رقم  عبارة  جاءت   -6
املتوسط احلسايب )2.04( مما يدل على  بلغ  السابعة واألخرية حيث  باملرتبة  اإللكترونية« 

موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة عليها.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السياري)2011( والطويل)201٣( والعتييب)14٣7( حيث جاءت 
الصعوبات اإلدارية بدرجة كبرية، وختتلف مع دراسة املنيف)14٣6( حيث جاءت نتيجة الصعوبات 
اإلدارية بدرجة متوسطة كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الطويل  )201٣( يف االفتقار إىل اخلطط 
الستخدام اإلدارة االلكترونية حيث جاءت بدرجة عالية، واختلفت مع نتيجة دراسة العتييب )14٣7( 

يف اخنفاض مستوى التنسيق بني األقسام اإلدارية يف املعهد حيث جاءت بدرجة كبرية. 

البعد الثاين: الصعوبات البشرية:
جدول )٩(

يبني رأي أفراد العينة حول الصعوابت البشرية

العبارةم
درجة املوافقة

الرتتيباملتوسط
منخفضةمتوسطةعالية

تدين مستوى التدريب الذي يساعد على ٥
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

٣٩٢٨٥ك
٢.٤7١

%٥٤.٢٣٨.٩٦.٩

نقص الكوادر البشرية املؤهلة للعمل ١
اإللكرتوين

٣٩٢٥٨ك
٢.٤٣٢

%٥٤.٢٣٤.7١١.١

ضعف الوعي أبمهية تطبيق اإلدارة ٤
اإللكرتونية لدى العاملني يف املعهد

٢٠٤٠١٢ك
٢.١١٣

%٢7.٨٥٥.٦١٦.7

صعوبة تعامل اإلداريني مع الربجميات ٣
اإللكرتونية

١7٣7١٨ك
١.٩٩٤

%٢٣.٦٥١.٤٢٥
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العبارةم
درجة املوافقة

الرتتيباملتوسط
منخفضةمتوسطةعالية

ختــوف اإلداريــني وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن ٦
زايدة املهــام ابســتخدام اإلدارة اإللكرتونيــة

١٦٢7٢٩ك
١.٨٢٥

%٢٢.٢٣7.٥٤٠.٣

مقاومة التحول لإلدارة اإللكرتونية من بعض ٢
اإلداريني

١٥٢٨٢٩ك
١.٨١٦

%٢٠.٨٣٨.٩٤٠.٣
املتوسط احلسايب العام = ٢.١٠

تتلخص أهم النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم )9( يف التايل:

تكونت عبارات هذا البعد من ست عبارات، اثنتان منها نالت درجة موافقة عالية أربع عبارات   -1
نالت درجة موافقة متوسطة.

تراوح املتوسط احلسايب هلذا املجال من )1.81( إىل )2.47( واملتوسط احلسايب العام   -2
البشرية  الصعوبات  الدراسة على  أفراد  أن موافقة  أي  البعد )2.10(  جلميع عبارات هذا 

جاءت متوسطة.

جاءت عبارة رقم )5( » تدين مستوى التدريب الذي يساعد على تطبيق اإلدارة اإللكترونية »   -٣
الدراسة  أفراد  يدل على موافقة  املتوسط احلسايب )2.47( مما  بلغ  األوىل حيث  باملرتبة 

بدرجة عالية عليها. 

جاءت عبارة رقم )1( » نقص الكوادر البشرية املؤهلة للعمل اإللكتروين« باملرتبة الثانية حيث   -4
بلغ املتوسط احلسايب )2.4٣( مما يدل على موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية عليها.

جاءت عبارة رقم )6(« ختوف اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس من زيادة املهام باستخدام   -5
اإلدارة اإللكترونية » باملرتبة اخلامسة وقبل األخرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.82( مما 

يدل على موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة عليها.

باملرتبة  اإلداريني«  بعض  من  اإللكترونية  لإلدارة  التحول  مقاومة   »)2( رقم  عبارة  جاءت   -6
السادسة واألخرية حيث بلغ املتوسط احلسايب )1.81( مما يدل على موافقة أفراد الدراسة 

بدرجة متوسطة عليها.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الطويل )201٣( واملنيف )14٣6( حيث جاءت درجة الصعوبات 
البشرية بدرجة متوسطة.
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البعد الثالث: الصعوبات املالية والتقنية:
جدول )١٠(

يبني رأي أفراد العينة حول الصعوابت املالية والتقنية

العبارةم
درجة املوافقة

الرتتيباملتوسط
منخفضةمتوسطةعالية

٦
قلة احلوافز املادية الالزمة لتشجيع اإلداريني 
على االلتحاق ابلربامج التدريبية اليت ختدم 

جمال اإلدارة اإللكرتونية

٥7١٠٥ك
٢.7٢١

%7٩.٢١٣.٩٦.٩

نقص املخصصات املالية الالزمة لتطبيق ٥
اإلدارة اإللكرتونية

٥٠١٦٦ك
٢.٦١٢

%٦٩.٤٢٢.٢٨.٣

نقص األجهزة الالزمة لتطبيق اإلدارة ٢
اإللكرتونية

٣7٢٤١١ك
٢.٣٦٣

%٥١.٤٣٣.٣١٥.٣

نقص الربامج التطبيقية املناسبة لتطبيق االدارة ٣
اإللكرتونية

٢٩٣٥٨ك
٢.٢٩٤

%٤٠.٣٤٨.٦١١.١

ارتفــاع تكلفــة اســتخدام وصيانــة أجهــزة ١
احلاســب والشــبكات

٢7٣٤١١ك
٢.٢٢٥

%٣7.٥٤7.٢١٥.٣

ضعف برامج احلماية للبياانت واملعلومات٤
٢٥٣7١٠ك

٢.٢١٦
%٣٤.7٥١.٤١٣.٩

املتوسط احلسايب العام = ٢.٤٠

تتلخص أهم النتائج اليت يوضحها اجلدول رقم )10( يف التايل:

وثالث  عالية  موافقة  درجة  نالت  منها  ثالث  عبارات،  من ست  البعد  هذا  عبارات  تكونت   -1
عبارات نالت درجة موافقة متوسطة.

تراوح املتوسط احلسايب هلذا املجال من )2.21( إىل )2.72( واملتوسط احلسايب العام   -2
املالية  الصعوبات  على  الدراسة  أفراد  موافقة  أن  أي   )2.40( البعد  هذا  عبارات  جلميع 

والتقنية جاءت عالية.

جاءت عبارة رقم )6( » قلة احلوافز املادية الالزمة لتشجيع اإلداريني على االلتحاق بالربامج   -٣
التدريبية اليت ختدم جمال اإلدارة اإللكترونية« باملرتبة األوىل حيث بلغ املتوسط احلسايب 

)2.72( مما يدل على موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية عليها. 
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جاءت عبارة رقم )5( » نقص املخصصات املالية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكترونية » باملرتبة   -4
بدرجة  الدراسة  أفراد  موافقة  على  يدل  املتوسط احلسايب )2.61( مما  بلغ  الثانية حيث 

عالية عليها.
جاءت عبارة رقم )1(« ارتفاع تكلفة استخدام وصيانة أجهزة احلاسب والشبكات » باملرتبة   -5
أفراد  موافقة  على  يدل  املتوسط احلسايب )2.22( مما  بلغ  األخرية حيث  وقبل  اخلامسة 

الدراسة بدرجة متوسطة عليها.
جاءت عبارة رقم )4(« ضعف برامج احلماية للبيانات واملعلومات« باملرتبة السادسة واألخرية   -6
حيث بلغ املتوسط احلسايب )2.21( مما يدل على موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة عليها.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العتييب )14٣7( والزبيدي )2017( واملعايطة والقتيب )2017( 
الطويل )201٣(  نتيجة دراسة  والتقنية بدرجة كبرية وختتلف مع  املالية  الصعوبات  حيث جاءت 
دراسيت  مع  اتفقت  كما  متوسطة،  بدرجة  الصعوبات  هذه  )14٣6( حيث جاءت  املنيف  ودراسة 

الطويل )201٣( والعتييب )14٣7( يف قلة احلوافز املالية لتطبيق اإلدارة االلكترونية. 

توصيات الدراسة:
استنادا إىل نتائج الدراسة اليت توصلت إليها ميكن تقدمي التوصيات التالية:

تبين إدارة املعهد خلطة واضحة وحمددة للتحول إىل اإلدارة االلكترونية الشاملة يف املعهد؛   -1
حيث جاءت عبارة » االفتقار إىل خطط واضحة الستخدام االدارة اإللكترونية » باملرتبة األوىل 

من الصعوبات التنظيمية واإلدارية.
إليفاد  شرطا  اإللكترونية(  الربامج  مع  التعامل  يف  )التميز  معيار  اجلامعة  إدارة  تضع  أن   -2
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني للعمل يف املعهد؛ حيث جاءت عبارة »نقص الكوادر البشرية 

املؤهلة للعمل اإللكتروين« باملرتبة الثانية من الصعوبات البشرية.
تدريب منسويب املعهد وخصوصا اإلداريني على اإلدارة االلكترونية يف التعامالت االلكترونية   -٣
الداخلية واخلارجية؛ وقد توافقت النتائج على ضعف التدريب حبصول عبارات التدريب على 
ترتيب متأخر يف درجة التطبيق كالعبارة رقم )5( يف التعامالت الداخلية، أو ترتيب متقدم 

يف الصعوبات كالعبارة رقم )5( يف الصعوبات البشرية.
توفري خدمة االنترنت جلميع املستفيدين يف املعهد من طالب وإداريني وأعضاء هيئة تدريس   -4

وأولياء أمور ومراجعني.
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ضرورة التوعية بأمهية استخدام أوعية املعلومات اليت تتيحها اجلامعة لطالهبا وخصوصا   -5
طالب مرحلة البكالوريوس يف املعهد وأعضاء هيئة التدريس.

وضع ميزانية خمصصة للتحول إىل اإلدارة االلكترونية الشاملة.  -6
زيادة احلوافز املالية للمبدعني يف جمال تطبيق اإلدارة االلكترونية يف املعهد.  -7

مقترحات الدراسة:
يف ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج يقترح إجراء الدراسات حول ما يلي:

برنامج تدرييب مقترح ملنسويب معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جمال اإلدارة االلكترونية.  -1

استراتيجية مقترحة لتفعيل اإلدارة االلكترونية يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا.  -2
تطوير أداء اإلداريني يف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا يف ضوء مدخل اإلدارة   -٣

االلكترونية. 
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Abstract: 

This research aimed to identify the self-efficacy of 21st century skills 
among middle school female students. identify the attitude of STEM 
approach. and relationship between them. The research adopted the 
descriptive survey methodology. the study tool was represented by using the 
Scale ”Self-Efficiency of 21st Century Skills and the Attitude toward STEM 
Approach ”. it was applied to72 female students. intentionally chosen. were 
the tool Validated by the Arbitrators. The results of the research showed that 
middle school female students have a high proficiency in all dimensions of 
21st century skills. No significant difference was found based on types of 
school )private. public( regarding the dimensions of 21st century skills. and 
they have a positive attitude towards STEM approach. but appeared at a 
moderate degree in the job dimension. No significant difference was 
observed based on types of school with regard to the dimensions of the 
STEM approach )science. engineering. 21st century skills. job( while the 
difference appeared in the mathematics dimension and in favor of the private 
school and in the technology dimension and in favor of the public school. It 
was found that there is a low and moderate positive relationship between 
”self-efficacy of 21st century skills and STEM Attitude“. Research 
recommends. Spreading STEM literacy. and provides the STEM Approach. 
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skills of the 21st century in teacher preparation programs and science 
textbooks. As proposal conducting more quantitative and qualitative studies 
on the relationship between STEM approach and 21th century skills in 
different academic levels. students and teachers. 

Keywords: Self-Efficacy. 21st Century Skills. STEM Approach. Middle 
School. 
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ــة  ــات المرحل ــدى طالب ــرن الحــادي والعشــرين ل ــة لمهــارات الق ــاءة الذاتي ــي. (2022) . الكف ــف، تهان الخل
المتوسطة واالتجاه نحو مدخل STEM. مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  119 - 151 

الكفاءة الذاتية ملهارات القرن احلادي والعشرين لدى طالبات
STEM املرحلة املتوسطة واالجتاه حنو مدخل 

د. هتاين حممد طه اخللف)))

املستخلص: 
هدف البحث إىل التعرف على الكفاءة الذاتية ملهارات القرن احلادي والعشرين لدى طالبات املرحلة 
املتوسطة واالجتاه حنو مدخل STEM، وكذلك العالقة بينهما. تبّنى البحث املنهج الوصفي املسحي، 
 ،»STEM متثلت أداة الدراسة باستخدام مقياس »الكفاءة الذاتية ملهارات القرن 21 واالجتاه حنو مدخل
وُطِبق على72 طالبة من الصف الثاين املتوسط، املختاره بصورة قصدية. مت التحقق من صدقهما 
الظاهري من قبل املحكمني. وأظهرت نتائج البحث أن طالبات املرحلة املتوسطة، لديهن كفاءة مرتفعة يف 
مجيع أبعاد مهارات القرن 21، ومل يظهر فرق بني نوعي املدرسة )أهلي، حكومي( فيما يتعلق بأبعاد 
مهارات القرن21، ولديهن موقف إجيايب جتاه مدخل STEM، ولكن ظهر بدرجة متوسطة يف ُبعد 
الوظيفة، ومل يالحظ وجود فرق بني نوعي املدرسة فيما يتعلق بأبعاد مدخل STEM )العلوم، اهلندسة، 
مهارات القرن21، الوظيفة( بينما ظهر الفرق يف ُبعد الرياضيات ولصاحل املدرسة األهلية ويف ُبعد 
التكنولوجيا ولصاحل املدرسة احلكومية. وخلص البحث يف النتيجة النهائية إىل وجود عالقة إجيابية 
منخفضة ومعتدلة بني »الكفاءة الذاتية ملهارات القرن21 لدى الطالبات واالجتاه حنو STEM«. ويوصي 
البحث بنشر ثقافة STEM، وتضمني وحدات دراسية حسب مدخل STEM يف كتب العلوم، ودعم 
مهارات القرن21 يف برامج إعداد املعلمني، ويقترح البحث إجراء املزيد من الدراسات الكمية والنوعية 

حول العالقة بني مدخل STEM ومهارات القرن 21 يف خمتلف املراحل الدراسية والطلبة واملعلمني.

الكلمات املفتاحية: الكفاءة الذاتية، مهارات القرن 21، مدخل STEM، املرحلة املتوسطة.

)١(األستاذ املساعد يف مناهج العلوم واساليب تدريسها، كلية الرتبية  - جامعة االمام عبد الرمحن بن فيصل- الدمام - اململكه 
tmalkalaf@iau.edu.sa ،العربية السعوديه
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املقدمة:
بإدماج  وذلك  املعرفة،  وتكامل  وحدة  حتقيق  إىل  العلوم  تدريس  إصالح  حركات  هدفت 
فهًما  الظواهر  وفهم  العلمية  املفاهيم  اكتساب  على  املتعلم  ليساعد  تكاملي،  بشكل  التخصصات 
العلمية، ومن بني حركات االصالح مشروع إصالح  الثقافة  شاماًل ومتعمًقا، وصواًل إىل حتقيق 
 Science. Technology &( واملجتمع  والتقنية  العلم  بني  التفاعل  ضوء  يف  العلوم  مناهج 
 Science. Technology. Society( ومدخل العلم والتقنية واملجتمع والبيئة )Society- STS
Environment-STSE &(. ويف تسعينيات القرن املاضي، ظهر مدخل العلوم املتكاملة والذي 
ُعرف مبدخل )Science. Technology. Engineering. Mathematics- STEM( من 
قبل املؤسسة الوطنية للعلوم))National Science Foundation )NSF( يف الواليات املتحدة 

.)Misher.2014( األمريكية

بتعريًفا   )National Research Council )NRC(( للبحوث  الوطين  املجلس  تقّدم 
:STEM  )NRC.2012( شاماًل لكل فروع مدخل

العلوم )Science( : دراسة العلوم الطبيعية وحتقيق الفهم للظواهر يف العامل الواقعي هلا.  -

التكنولوجيا )Technology( : جمموعة األدوات والعمليات املتعلقة بتوظيف وانتاج األعمال   -
.)Luna.2015( التقنية، وميكن أن تكون مواد بسيطة كالورق أو حديثة كاألجهزة احلاسوبية

اهلندسة )Engineering(: معرفة اجراءات تصميم وبناء املنتجات وتستند على مفاهيم   -
بناء املنتج، والتقومي، ويتم  العلوم والرياضيات، وتشتمل على عمليات البحث والتصميم، 
اجلمايل  والعنصر  واألمن  والسالمة  الكفاءة  كمعيار  باملنتج  خاصة  معايري  صياغة 

.)English & King. 2015(للمنتج

اهلندسية  والتصاميم  العلمية  التفسريات  بناء  يف  تسهم   :  )Mathematics( الرياضيات   -
وتشمل اإلحصاء واجلرب واالحتماالت ودراسة العالقات الكمية بني املتغريات واألرقام. 

ُيعّرف Mobley.2015( STEM( بأنه » منهج تعليمي يتم خالله تقدمي تطبيقات متعددة 
التخصصات حلل املشكالت يف احلياة الواقعية«، وُعّرف بأنه هنج التعلم والتعليم الذي يدمج فيه 
 Kelley& Knowles.( والرياضيات  والتكنولوجيا واهلندسة  العلوم  لكل من  واملهارات  املعرفة 
2016(، وأشار ساندرز )Sanders. 2012( إىل أن عملية التكامل يف مدخل STEM قد حتدث 
يف جمالني أو اكثر وليس شرًطا حدوث التكامل يف مجيع الفروع. يف حني ركّزت معايري العلوم للجيل 
القادم )Next Generation Science Standard )NGSS( . 2013( على األفكار الرئيسة 
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للفروع واليت ال تعين حتقيق تعلم كل احلقائق، وإمنا التركيز على املعارف األساسية اليت تساعد 
على حل املشكالت العلمية اليت تواجه املتعلمني، وعليه سيقوم املتعلم بالبحث والتقصي من خالل 

.STEM اثنني أو أكثر من فروع مدخل

يصف مدخل STEM املتعلم بأنه متعلم قادر على تأطري املشكالت كألغاز ومن مث تطبيق 
متابعة  على  القدرة  واالبتكار؛أي  واألدلة(،  )احلجة  اجلديدة  املواقف  هذه  على  والتعلم  الفهم 
احتياجات  على  للتعرف  واكتشاف احلل  اهلندسي،  التصميم  باستخدام عملية  املستقل  التحقيق 
العامل وتصميم وتنفيذ احللول بشكل ابداعي، واالعتماد على الذات؛ أي القدرة على حتديد جداول 
املحددة،  الزمنية  األطر  غضون  يف  والعمل  بالنفس  الثقة  واكتساب  وتطوير  اخلاصة،  األعمال 

.)Morrison.2006( والتفكري املنطقي؛ ويعين استخدام املنطق من حساب التفاضل والتكامل

ويهدف التدريس مبدخل STEM إىل تعزيز وتضافر اجلهود لتزويد الطالب بأساس نظري 
قوي ميّكنهم من اقتراح حلول مبتكرة ملشاكل املجتمع والعامل، ويوضح الشكل )1( العالقة بني 

.)IBE- Unisco.2019(اليت تعمل مًعا من أجل تلبية االحتياجات املجتمعية STEMمكونات

STEM الشكل )١( العالقة بني مكوانت

ومن أهداف التعليم مبدخل STEM تطوير وتدريب األفراد املؤهلني لتلبية احتياجات القوى 
العاملة يف االقتصاد العاملي يف القرن 21، حيث حيتاج قطاع العمل إىل أفراد يتمتعون مبهارات 
وقدرات عالية يف التسويق وحل املشكالت واالبداع والعمل ضمن الفريق )Bybee.2010(، وهذا 
تركز على  وتعاونية  التخصصات وشاملة  تعليمية جذابة ومثرية ومتعددة  بيئة  حيتاج إىل حتقيق 
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.)Guo & Woulfin. 2016(الطالب يف توفري تعليم جديد يدمج فيه املعارف واملهارات والقيم

مواد  تكامل  تقرير  يف   )Honey. Pearson & Schweingruber. 2015( أوضح 
STEM يف التعليم األمريكي )K-12( العالقة بني غايات تعليم STEM  و خمرجات التعلم 

وآليات التنفيذ، املوضحة يف الشكل )2(:

الشكل )2( العالقة بني غاايت تعليم STEM وخمرجات التعلم وآليات التنفيذ

ويوضح الشكل )2( أن مهارات القرن 21 واحدة من الغايات واملخرجات اليت يسعى مدخل 
منّظمة  أمهها  وكان  عديدة  مؤسسات  هبا  وُعنيت  واسًعا،  اهتماًما  وتلقى  لتحقيقها،   STEM
الشراكة من أجل مهارات القرن Partnership for 21 Century Skills. 2015( 21( وعّرفتها 
بأهنا جمموعة املهارات الالزمة للنجاح والعمل يف القرن 21؛ وتضم؛ مهارات التعلم واالبتكار)التفكري 
الناقد وحل املشكالت، التفكري االبداعي واالبتكار، التواصل، والتعاون والعمل اجلماعي(، مهارات 
اإلعالم والوسائط والتكنولوجيا- وتسمى بالثقافة الرقمية-)الثقافة املعلوماتية، الثقافة االعالمية، 
ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، واملهارات احلياتية واملهارات املهنية )املرونة والقدرة على 
التكيف، املبادرة والتوجه الذايت، احلياة االجتماعية و العالقة مع الثقافات األخرى، االنتاجية 

واملساءلة، والقيادة واملسؤولية(.
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واملهارة  املعرفة  فهي مزيج من  مًعا  واألداء  الفهم  مهارات  القرن 21 على  مهارات  وتشتمل 
)Dede.2010(، وتساعد املتعلمني على التكيف بسهولة مع املوقف اجلديد أثناء تعليمهم معرفة 
جديدة، ويشجع التعليم مبدخل STEM الطالب على اكتساب جمموعة واسعة من مهارات القرن 

 .)NRC.2012( 21 اليت متكنهم من حل املشكالت وجتعلهم أكثر ابداًعا

املعلمني  معرفة  مبدى   21 القرن  مهارات  وتنمية   STEM مبدخل  التدريس  جناح  ويعتمد 
التكامل بني هذه املوضوعات مًعا ومبعتقداهتم التدريسية حيث ترتبط معتقدات املعلمني بسلوكهم 
وقدراهتم  الدراسية،  الفصول  يف  ودورهم  وقدراهتم  والطالب  التدريس  حول  مواقفهم  وتشكل 
 .)Hudson. English. Dawes. King. & Baker.2015( التعليمية والتخطيط وصنع القرار

تؤدي الكفاءة الذاتية للمعلم دوًرا هاًما يف تطبيق مدخلSTEM  يف التعليم، حيث ترتبط كفائته 
بقدرته على التنظيم الذايت، وكلما ارتفعت كفائته زادت قدرته على استخدام استراتيجيات تدريسية 
وأنشطة وتدريبات متنوعة، وتتضمن الكفاءة الذاتية للمعلم معرفته باملحتوى وإدارة الفصول الدراسية 
واإلنتاجية، ويعّرفها باندورا )Bandura.2007(: بأهنا معتقدات الفرد حول قدرته على التنظيم 
وتنفيذ االجراءات الالزمة لتحقيق نتائج معينة، مبا يستطيع عمله باملصادر املتوفرة له. ومت تعريف 
الكفاءة من قبل مكتب التربية الدويل بأهنا القدرة على التطوير لدعم مهارات املعرفة والقيم واملواقف 
والتكنولوجيا واستخدامها بطريقة أخالقية للمشاركة والعمل بفعالية عرب سياقات القرن 21 لتحقيق 

.)Marope. Griffin & Gallagher. 2018( اخلري الفردي واجلماعي والعاملي

مّيز باندورا بني توقعات النتائج واليت ترتبط باعتقادات الفعالية املتوقع حتقيقها، وتوقعات 
الكفاءة الذاتية، ويرى أن الكفاءة الذاتية ترتبط بسلوك التوقعات املعريف املرتبط بسلوك املتعلم، 
والذي حيدد توقعه كناتج يف كل موقف تعليمي يندمج فيه، وهي بذلك تشري إىل فعالية املتعلم 
اليت  قدراته  على  باالعتماد  تفسري اجنازاته  على  يعمل  فاملتعلم  املطلوبة،  املهام  لتنفيذ  التنبؤية 
يعتقد بامتالكها، مما يدفعه إىل بذل أقصى درجات اجلهد لتحقيق النجاح، إذ تعترب معتقدات 
مثابرته  مدى  إىل  الذاتية  املتعلم  كفاءة  وتشري  للسلوك،  املحركة  للقوى  الرئيس  املفتاح  الفرد 
ومرونته يف التعلم يف املواقف الصعبة، ومقاومته للفشل، وتزيد من دافعية املتعلم وحتقيق أهدافه 

والقدرة على اإلجناز )العلوان واملحاسنة، 2014(.

 STEM )Klassen & Chiu.2010 (  وتؤثر كفاءة املعلم الذاتية على جناح املتعلمني يف تطبيق مدخل
ومواقفه بشكل  ومهاراته  املتعلم على تطبيق معارفه  تعلمهم، حيث يشري STEM إىل قدرة  يف 
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احلدود  داخل  وتطويرها  ينبغي حصرها  وال  التعليمي،  السياق  يف  أو  اليومية  حياته  يف  مناسب 
التقليدية هليئة املعرفة املنفصلة مثل الكفاءة الفيزيائية أو الكفاءة احلاسوبية، وعليه؛ جيب دمج 
املكونات املختلفة اليت تشكل كفاءة STEM يف عمليات تعلم الطالب لتمكني وتشجيع الطالب على 
IBE-( املجتمعية  التحديات  مواجهة  يف  انعكاًسا  أكثر  ويصبحوا  القضايا  مع  التعامل 

.)Unisco.2019

وأكدت دراسة )Sublett & Plasman.2017( على أمهية الكفاءة الذاتية لدى املتعلمني يف 
تنمية االجتاه االجيايب حنو مدخل STEM، وأشارت نتائجها إىل أن املقررات الدراسية التطبيقية 
دراسة  وحبثت  والعلوم.  للرياضيات  الذاتية  الكفاءة  يف  زيادة  حبدوث  تنبئ  كانت   STEM يف 
يف  الذاتية  الكفاءة  دور  يف   )Halim. Abd Rahman. Ramli & Mohtar. 2018(
)STEM( جتاه مهن )STEM( والوظائف الفيزيائية بناًء على اجلنس وأنواع املدارس، أظهرت 
النتائج أن هناك عالقة إجيابية وكبرية بني الكفاءة الذاتية للطلبة يف STEM واالهتمام جبميع 
التخصصات يف STEM  وحتديًدا الفيزياء، وأظهر الطالب درجة عالية من الكفاءة الذاتية يف 
التصميم اهلندسي بينما ارتبطت نتائج اإلناث أكثر بالعلوم، وأظهر الطالب من املدارس الداخلية 
الكفاءة الذاتية العالية واالهتمام بوظائف STEM مقارنة بالطالب من املدارس العامة، وأظهرت 
 STEM تتعزز من خالل املشاركة يف أنشطة  STEMالدراسة أن الكفاءة الذاتية واالهتمام مبهن
داخل وخارج املدرسة. وجاءت نتيجة دراسة )القرين واألمحد، 2018( بأن الكفاءة الذاتية ملعلمات 

 .STEM املرحلة الثانوية جاءت مبستوى متوسط يف ضوء مدخل

وحبثت دراسة )Rasul. Halim. Iksan. 2016( أثر استخدام مدخل STEM يف تنمية 
مهارات القرن 21، واكتساهبا للطلبة، كشفت النتائج أن مستوى مهارات القرن 21 بني الطالب 
ازداد بشكل ملحوظ، وخاصة مهارات االبتكار، وأن مدخلSTEM  ساعد الطالب على تعزيز 
مهاراهتم يف القرن 21 من خالل تعلم كيفية حل مشاكل العامل احلقيقي بناًء على جتربة احلياة 

احلقيقية والواقعية من خالل عمل املشروع. 

وكشفت نتائج دراسة )Khalil & Osman.2017( أن مدخل STEM ساعد الطالب يف 
تنمية مهارات القرن 21، وإثراء معارفهم من خالل أنشطة التدريب العملي، وتصميم املنتجات 
مثل   21 القرن  مهارات   )STEM-21CS(الربنامج وحدة  وعززت  واالبتكار،  املشكالت  وحل 
معرفة القراءة والكتابة يف العصر الرقمي والتفكري اإلبداعي والتواصل الفعال واإلنتاجية العالية 
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 )Kan & Murat. 2018( دراسة  وحبثت  املاليزيني.  الطالب  بني  والنبيلة  الروحية  والقيم 
والعالقة   )STEM(جتاه ومواقفهم   21 القرن  ملهارات  اخلدمة(  )قبل  العلوم  معلمي  تصورات 
بينهما، مت التوصل إىل أن املعلمني لديهم موقف إجيايب جتاه STEM، ووجود عالقة إجيابية 

.»STEM منخفضة ومعتدلة بني »الكفاءة الذاتية ملهارات املعلمني يف القرن 21« و«االجتاه حنو

 STEM وأظهرت نتائج دراسة طه )2019( فاعلية وحدة مقترحة يف الفيزياء يف ضوء مدخل
يف تنمية مهارات القرن 21 لدى طالب املرحلة الثانوية يف مصر. واكدت نتائج دراسة رزق )2015( 
فاعلية استخدام مدخل STEM التكاملي لتعلم العلوم يف تنمية مهارات القرن 21 ومهارات اختاذ 
القرار لدى طالب الفرقة األوىل بكلية التربية يف مصر، وأظهرت دراسة الداوود )2017( فاعلية 
لدى  القرار  اختاذ  ومهارات  العقل  عادات  تنمية  يف   STEM مدخل على  قائم  تدرييب  برنامج 

طالبات الصف الثالث متوسط يف السعودية.

وكشفت دراسة )Nadi. 2016( مواقف الطالب اإلندونيسيني جتاه )STEM(، وجاءت 
النتائج مرتفعة يف اجتاه الطلبة حنو الرياضيات ومن مث العلوم، وأظهرت أيًضا ترابًطا كبرًيا بني 

 .STEM أبعاد املواقف جتاه

 STEM على االجتاه حنو STEM إىل حتديد آثار أنشطة )Ugras. 2018( وهدفت دراسة
واإلبداع العلمي واملعتقدات التحفيزية لطالب الصف السابع، أظهرت النتائج أن الطالب يعتربون 
STEM برناجًما تعليمًيا وترفيهًيا وإبداعًيا وحمفًزا، وأنه قد حّسن من إبداعهم ودوافعهم جتاه 

املقررات وأسهم يف خياراهتم املهنية.

دراسة  إىل   )Blotnicky. Odendaal. French  & Joy. 2018( دراسة  وهدفت 
العالقة بني املعرفة املهنية يف STEM والفعالية الذاتية للرياضيات واالهتمامات املهنية واألنشطة 
املهنية على احتمال متابعة مهنة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بني طالب املدارس املتوسطة، كشف 
الوظيفية  باملتطلبات  دراية  أكثر  الرياضيات  يف  عالية  معرفة  لديهم  الذين  الطالب  أن  النتائج 
باملهارات  أكرب  اهتمام  لديهم  الذين  والطالب   .STEM مهنة وأكثر عرضة الختيار   ،STEM
فضلوا  الذين  أولئك  من   STEM مهنة يف  التفكري  إىل  مياًل  أكثر  أيًضا  كانوا  والعلمية  التقنية 

األنشطة املهنية اليت تضمنت أنشطة عملية وانتاجية.

باستعراض الدراسات السابقة يتبني أن ملدخل STEM تأثري واضح وفّعال على املتعلمني يف 
تنمية كفاءهتم الذاتية ملهارات القرن 21، وتأثرًيا على معتقداهتم يف اختيار ختصصاهتم املهنية 
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 Sublett &(و  ،)Halim et al.2018(من؛ كل  دراسة  مع  البحث  هذا  ويتفق  املستقبلية. 
ضوء  يف  الذاتية  الكفاءة  عن  الكشف  يف  واألمحد)2018(  القرين  ودراسة   )Plasman.2017
 Khalil&(و  ،)Rasul et al. 2016( من؛  كل  دراسة  مع  ويتفق   ،STEM مدخل 
Osman.2017( ودراسة رزق )2015( يف البحث عن أثر STEM يف تنمية مهارات القرن21، 
االجتاه حنو STEM، وخيتلف  البحث عن  و)Ugras.2018( يف   ،)Nadi.2016( ودراسة 
هذا البحث عن معظم الدراسات السابقة يف نوع العينة املختارة ومنهجية البحث، حيث ركزت 
بعضها على فئة املعلمني )قبل اخلدمة(، واستخدام املنهج التجرييب. يف حني سيتم التعّرف على 
 ،STEM الكفاءة الذاتية ملهارات القرن 21 لدى طالبات املرحلة املتوسطة واالجتاه حنو مدخل
باستخدام املنهج الوصفي املسحي، كما مت االستفادة من بعضها يف بناء اداة البحث )املقياس(. 

مشكلة البحث:
يشهد عاملنا تطوًرا سريًعا يف املعرفة والتكنولوجيا، وتواجهه األجيال احلالية حتديات وقدرة 
تنافسية عاملية يف االبتكار وتعزيز القوى العاملة االبتكارية، وحيتاج طالبنا إىل تطوير عدد من 
يعترب حجر األساس يف مواكبة  التعليم  أن  العامل، وحيث  املهارات تساعدهم يف مواكبة تغريات 
املناهج  تكييف  ينبغي  فإنه  االبتكار،  وجماالت  االقتصادية  التنافسية  القدرة  ومتابعة  التغيري 
وطرق   ،21 القرن  مهارات  على  والتركيز  الطالب  واحتياجات  مهارات  مع  والتقييمات  الدراسية 
اكتساهبا وتنمية قدراهتم الذاتية يف التعلم واألداء، واليت تعترب أحد متطلبات املتعلم يف أي نظام 

تعليمي.

وإن املتتبع حلالة التعلم العام جيد قصوًرا يف عملية تقدمي املعلومات واملهارات اليت حيتاجها 
سوق العمل يف القرن 21، ولذلك ال بد من اجياد مداخل تدريسية ُتعىن مبواكبة متطلبات القدرة 
يركز  املداخل هو مدخل )STEM )NRC.2012، حيث  ولعل أحد هذه  العاملية،  التنافسية 
تعليم STEM على ثالثة عناصر أساسية )حل املشكالت، االبتكار والتصميم( واليت حتتل مكانة 
 Hernandez. Bodin. Elliott. Ibrahim.( البلدان  التعليم يف خمتلف  أنظمة  يف  عالية 

.)Rambo-Hernandez. Chen. Miranda. 2014

هلذا الغرض، يأيت البحث احلايل للتعّرف على الكفاءة الذاتية ملهارات القرن 21 لدى طالبات 
املرحلة املتوسطة واالجتاه حنو مدخل STEM، والكشف عن العالقة بينهما.
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أسئلة البحث:
ما درجة امتالك طالبات املرحلة املتوسطة ملهارات القرن 21 من وجهة نظرهن؟  -1

هل ختتلف درجة امتالك طالبات املرحلة املتوسطة ملهارات القرن 21، باختالف نوع املدرسة؟  -2
٣-  ما اجتاه طالبات املرحلة املتوسطة حنو مدخل STEM يف تدريس العلوم؟

4-  ما اجتاه طالبات املرحلة املتوسطة حنو املهن املستقبلية يف ضوء مدخل STEM؟
نوع  باختالف   STEM مدخل  حنو  املتوسطة  املرحلة  طالبات  اجتاه  متوسط  خيتلف  هل   -5

املدرسة؟
6-  ما العالقة بني درجة الكفاءة الذاتية لطالبات املرحلة املتوسطة ملهارات القرن 21 واالجتاه 

حنو مدخل STEM ؟

أهداف البحث:
التعّرف على الكفاءة الذاتية لدى طالبات املرحلة املتوسطة يف اكتساب مهارات القرن 21 يف   -

.STEM ضوء مدخل
مدخل  حنو  واالجتاه   21 مهارات  اكتساب  يف  للطالبات  الذاتية  الكفاءة  بني  العالقة  وصف   -

.STEM
التعّرف على اجتاه الطالبات حنو مدخل STEM، واملهن املستقبلية املتعلقة به.  -

أمهية البحث:
الذاتية  الكفاءة  تنمية  يف    STEM مدخل  استخدام  يف  وصفية  كحالة  البحث  هذا  يأيت   -

للمتعلمني واكتساب مهارات القرن 21.
 ،STEM قد يستفاد من نتائج البحث يف تكييف بعض وحدات كتب العلوم يف ضوء مدخل  -

وزيادة كفاءة املتعلمني يف امتالك مهارات القرن 21.
استجابة للتوجهات العاملية احلديثة يف تدريس العلوم.  -

حدود البحث:
اقتصر البحث احلايل على املدارس املطبقة ملدخل STEM يف تدريس العلوم بالدمام.  •
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اقتصر البحث على معرفة الكفاءة الذاتية لطالبات الصف الثاين متوسط يف اكتساب مهارات   •
.STEM القرن 21 يف ضوء مدخل

التطلعات  على  والتعرف  العلوم،  تدريس  يف    STEM مدخل  حنو  الطالبات  اجتاه  وصف   •
املستقبلية للمهن.

مصطلحات البحث: 
الكفاءة الذاتية:

قدرات األفراد اإلجرائية اليت ترتبط بقوة وثقة الفرد على ما يستطيع القيام به مهما كانت 
.)Bandura.2007( نوعية املصادر املتوفرة، وكمية املعلومات

وُتعّرف اجرائًيا: ثقة الطالبة بقدرهتا على امتالك مهارات القرن 21 يف ضوء دراسة العلوم 
مبدخل STEM، وتقاس باستجابة الطالبة على املقياس املعد لغرض البحث.

مهارات القرن )2:
جمموعة املهارات اليت أطلقتها منظمة شراكة من أجل مهارات القرن 21، وتضم مهارات 
املتنور  املتعلم  تكوين  إىل  وهتدف  واملهنة،  احلياة  ومهارات  الرقمية،  املهارات  واإلبداع،  التعلم 

مهارًيا ملواكبة القوى العاملية التنافسية واالقتصادية واالبتكارية )تريلنج وفادل، 201٣(.

واالبداع  بالتعلم  واملتعلقة  الطالبة  لدى  املكتسبة  املهارات  جمموعة  بأهنا  إجرائًيا:  وتعرف 
واملهارات الرقمية ومهارات احلياة واملهنة، وتقاس بالدرجة الكلية اليت حتصل عليها الطالبة عند 

استجابتها على املقياس املعد للبحث.

:STEM مدخل
واهلندسة  والتكنولوجيا  )العلوم  التخصصات  متعددة  الدراسية  املناهج  تكامل  من  نوع  هو 
والرياضيات( ويعترب »منهًجا كلًيا يربط التخصصات حبيث يصبح التعلم متصاًل ومرّكًزا وذو معىن 
التجارب  وتصميم  واهلندسة  والعلوم  بالرياضيات  املعرفة  بتطبيق  وُيعىن  باملتعلمني،  صلة  وذو 
وإجرائها وحتليل البيانات وتفسريها والتواصل مع موضوعات أخرى، وهو تعليم يعزز التصميم 

.)Shahali. Halim. Rasul. Osman. Zulkifeli.2017( واإلبداع واالبتكار
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فروع  مع  تكاملي  بشكل  املعرفة  بتطبيق  الطالبة  تقوم  متكامل  تعليمي  إجرائًيا: هنج  وُيعّرف 
مدخل STEM، ويقاس باستجابة الطالبة على املقياس املعد لغرض البحث.

الطريقة واالجراءات:
منهج البحث: اعتمد البحث املنهج الوصفي املسحي، ألنه يهدف إىل وصف الظاهرة كما توجد يف 
امليدان وصًفا دقيًقا، باختيار جمتمع دراسة بأكمله، أو عينة دراسية تثمل أغلبية املجتمع، ولذلك 

مت استخدامه يف هذا البحث.

جمتمع وعينة البحث: تكون جمتمع وعينة البحث من مجيع طالبات الصف الثاين متوسط يف 
واملدرسة  األهلية،  الظهران  )مدارس  العلوم  تدريس  يف    STEMمدخل تطبق  اليت  املدارس 
املتوسطة الثانية والعشرون للبنات بالدمام( يف عام 1440هـ - الفصل الدراسي الثاين، ومّت تطبيق 

األداة على 72 طالبة بشكل قصدي، ويبني اجلدول )1( عينة البحث. 

جدول )١(

عينة البحث

العددالنوعاملدرسة

٤٦خاصمدارس الظهران األهلية
٢٦حكومياملتوسطة الثانية والعشرون للبنات ابلدمام

7٢الكلي

»مقياس  مقياس، متثل يف  البحث على شكل  أداة  إعداد  البحث مت  لتحقيق هدف  البحث:  أداة 
 .»STEM الكفاءة الذاتية ملهارات القرن 21 لدى طالبات املرحلة املتوسطة واالجتاه حنو مدخل
كدراسة  البحث  موضوع  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات  جمموعة  إىل  استناًدا  بناءه  ومت 
)Nadi.2016( ودراسة )Halim.et al.2018( ودراسة )Kan & Murat.2018( وكتاب 
القرن 21  وُيعىن مبهارات  األول  النهائية من قسمني؛  وتكّون بصورته  وفادل، 201٣(،  )تريلنج 
وتكّون من )٣8( فقرة، موزعة على مهارات القرن 21، وهي: مهارات التعلم واالبتكار)11فقرة(، 
أما  واملهنية)18(فقرة.  واملهارات احلياتية  فقرات(  والتكنولوجيا )9  والوسائط  اإلعالم  مهارات 
القسم الثاين، فقد اهتم بقياس اجتاه الطالبة حنو مدخل STEM، وتكّون من)40 فقرة( موزعة 
على جماالت STEM ومشلت: العلوم )6(فقرات، الرياضيات )6(فقرات، اهلندسة )9(فقرات، 
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والتكنولوجيا )5(فقرات. ويف إضافة استطالعية للبحث مت إضافة حمور »مهارات القرن 21 » كُبعد 
إضايف يف مقياس االجتاه حنو STEM، وذلك ألهنا متثل إحدى غايات التعلم يف ضوء مدخل 
STEM كما ورد يف  تقرير تكامل مواد STEM يف التعليم االمريكي )K-12( ومشل على )9( 
 ،STEM الوظيفة املستقبلية« كمحور مستقل يف مقياس االجتاه حنو« ُبعد  فقرات، ومت إضافة 
ومشل على )5( فقرات. ومت تصميم املقياس بتقدير مخاسي وفق منوذج ليكرت)موافق بشدة)5(، 
موافق)4(، حمايد)٣(، غري موافق)2(، غري موافق بشدة)1((. ومت التحقق من صدق املقياس 
للمرحلة  العلوم  ومعلمات  املختصني من )مشرفات  من خالل عرضه على جمموعة من اخلرباء 
العلوم( ومت تعديل املقياس يف  العربية، مناهج  اللغة  القياس والتقومي،  املتوسطة، خمتصني يف 
ضوء آراء املحكمني، واليت اقتصرت على التعديل اللغوي يف صياغة الفقرات دون حذف أو إضافة 

فقرات للمقياس.

ثبات أداة البحث: 
مت حساب ثبات أداة البحث من خالل حساب معامل كرونباخ الفا ولكل قسم من املقياس، 
التعلم  ملهارات  الفا  كرونباخ  قيمة  وبلغت   )0.88( ككل  األول  للقسم  الفا  كرونباخ  قيمة  وبلغت 
واالبتكار )0.75( و ملهارات االعالم والوسائط ومهارات التكنولوجيا )0.71( وللمهارات احلياتية 

واملهنية )0.77(، واعتربت هذه القيم مقبولة للثبات.

أما القسم الثاين من املقياس والذي يتعلق بالتعّرف على االجتاه حنو مدخل STEM. بلغت 
العلوم  الثبات لكل من  وبلغ معامل  القسم ككل )0.86(.  الفا هلذا  الثبات كرونباخ  قيمة معامل 
)0.76(، الرياضيات )0.8٣(، اهلندسة )0.72(، التكنولوجيا )0.71(، مهارات القرن 21 

)0.75(، وملحور الوظيفة املستقبلية )0.71(، واعتربت مجيع القيم مقبولة للثبات. 

عرض النتائج ومناقشتها:
من   21 القرن  ملهارات  املتوسطة  املرحلة  طالبات  امتالك  درجة  ما  االول:  السؤال  نتيجة 
وجهة نظرهن؟ مت حتليل نتائج استجابة الطالبات على املقياس )القسم األول( املتعلق بكفاءاهتن 
الفرعية له،  وتوضحها اجلداول )2،٣،4( على  القرن 21 ووفًقا لألبعاد  يف امتالك مهارات 

التوايل.
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جدول )2(

نتائج طالبات املرحلة املتوسطة حول بُعد “مهارات التعلم واالبتكار”

الوسط العددالفقرةم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

.7٢٤.٠٦٦٦٩أستطيع اجياد العالقات بني اجلزء والكل والعكس.١
.7٢٤.٣٨٦٣٨أحلل وجهات النظر املطروحة يف حل املشكلة الختاذ القرار.٢
.7٢٤.١١7٩7أتوصل إىل استنتاجات احلل من خالل حتليل املعطيات.٣
.7٢٤.٤٤7١٠أشارك املعرفة اليت اكتسبها مع زمياليت بطرق خمتلفة )مكتوبة أو شفهية(.٤
.7٢٤.٢٦٦٩٢أحاول أن أفهم األبعاد املختلفة للموضوع الذي اتعامل معه.٥
.7٢٤.٥١٦٠٥أقدر املسامهات الفردية لزمياليت عند العمل ضمن الفريق.٦
.7٢٤.٥٣7٥٠أستخدم طرق التفكري املختلفة حلل املشكالت.7
.7٢٤.١٠7٩٠أضع حلوال خمتلفة قبل التوصل حلل املشكلة بشكل هنائي.٨
.7٢٤.٣١7٢٥أطور أفكارًا جديدة يسهل على زمياليت تفسريها.٩
.7٢٤.٠٨7٠7أقيم األفكار اجلديدة املقرتحة حلل مشكلة ما ابستخدام التحليل.١٠
.7٢٤.٢٥٨٦٨أستطيع انتاج شيء )منتج( من مشروعي يف العلوم.١١

.7٢٤.٢٨٣٣٦الكلي

مبالحظة القيم املتوسطة الواردة يف اجلدول 2، جند أن الفقرات اليت تتمتع بأعلى مستوى 
من اإلتفاق هي«أستخدم طرق التفكري املختلفة حلل املشكالت« بوسط حسايب )4.5٣(، و«أقّدر 
أدىن  ولوحظ  بوسط حسايب )4.51(.  الفريق«  العمل ضمن  عند  لزمياليت  الفردية  املسامهات 
بوسط حسايب  والعكس«  والكل  العالقات بني اجلزء  للفقرات«أستطيع اجياد  التوافق  مستوى من 
)4.06(، والبند«أقّيم األفكار اجلديدة املقترحة حلل مشكلة ما باستخدام التحليل« بوسط حسايب 
)4.08(. ووفًقا لنتائج البحث، فقد متت استجابة الطالبات »بشكل متكرر« جلميع الفقرات يف هذا 
 .)4.28( العامة  احلسابية  املتوسطة  القيمة  بلغت  حيث  بشدة«  و«موافق  »موافق«  باختيار  املحور 
وإبداعية، وميكنهن جتربة طرق  أفكار أصلية  تطوير  الطالبات ميكنهن  أن  القول  وعليه، ميكن 
خمتلفة حلل املشكالت، ولديهن القدرة على حتليل أفكارهن وتقييمها. وأن الكفاءة الذاتية لديهن 
 Khalil &( ودراسة )Rasul et al.2016( يف هذا املحور مرتفع. وهذا يتوافق مع نتيجة دراسة

.)Osman.2017
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جدول )3(

نتائج طالبات املرحلة املتوسطة حول بُعد “مهارات اإلعالم والوسائط والتكنولوجيا“

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

7٢٤.٤٣.7٦٦.أستطيع الوصول إىل املعلومات من مصادرها االلكرتونية بكفاءة١
7٢٣.٩٦.٨١٣.أقّوم املعلومات االعالمية اليت امسعها/ اقرأها بطريقة نقدية٢
7٢٤.١٠.٨٢٥.استخدم املعلومات االعالمية بدقة ووعي٣
7٢٤.٣٨.777.أراعي االعتبارات االخالقية املرتبطة بتبادل املعلومات ونشرها٤
7٢٤.١٩.7٤٤.أعرف الغرض من الرسائل املوجهة يف وسائل اإلعالم٥
7٢٤.٤٣.٨٥٣.أعلم أن وسائل اإلعالم مؤثرة يف توجيه رأي الناس٦
7٢٤.٥٨.7٤٦.أستخدم ادوات التقنية املناسبة للبحث وحتليل املعلومات7
7٢٤.٥٨.٦٨7.ميكنين استخدام شبكة التواصل االجتماعي لتبادل املعلومات مع االخرين٨
7٢٣.٩٠.٨7٥.استطيع إصدار احلكم على فاعلية الوسائل والتقنيات االعالمية٩

7٢٤.٢٨.٤٣١الكلي

مبالحظة النتائج الواردة يف اجلدول ٣، فإن الفقرات ذات أعلى مستوى من االتفاق هي 
التقنية املناسبة للبحث وحتليل املعلومات« بوسط حسايب )4.58(، و«ميكنين  »أستخدم ادوات 
 .)4.58( حسايب  بوسط  االخرين«  مع  املعلومات  لتبادل  االجتماعي  التواصل  شبكة  استخدام 
الوسائل  فاعلية  على  احلكم  إصدار  »أستطيع  الفقرات  على  االتفاق  من  مستوى  أدىن  ولوحظ 
امسعها/  اليت  االعالمية  املعلومات  أقّوم  و«   ،)٣.90( حسايب  بوسط  اإلعالمية«  والتقنيات 
استجابة  متت  فقد  البحث،  لنتائج  ووفًقا   .)٣.96( حسايب  بوسط  نقدية«  بطريقة  اقرأها 
املتوسطة  القيمة  وبلغت  باختيار«موافق«  الفقرات  وجلميع  الُبعد  هلذا  متكرر«  »بشكل  الطالبات 
من  أنفسهن  عن  إجيايب  تصور  لديهن  الطالبات  أن  القول  وميكن   .)4.28( العامة  احلسابية 
حيث االستخدام الفّعال ألدوات التقنية يف البحث وحتليل املعلومات، واالستخدام الفّعال لوسائل 
التواصل االجتماعي. وتتفق هذة النتيجة مع دراسة )Rasul et al.2016(، ومن املمكن القول 
وإثراء  املنتجات  وتعلم تصميم  فّعال يف استخدام وحتسني  التقنيات اجلديدة  أن توظيف  أيًضا 
 Khalil &( ،والتعاون ومهارات االتصال والعقلي  العملي  التدريب  أنشطة  معارفهم من خالل 

.)Osman.2017
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جدول )4(

نتائج طالبات املرحلة املتوسطة حول بُعد “ املهارات احلياتية واملهارات املهنية “

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

7٢٤.٣٩.٨١٥.أستطيع القيام بدور التعلم املطلوب مين١
7٢٣.7٦١.٠٢٨.أعمل بفاعلية يف جو من الغموض وتغيري األولوايت٢
7٢٤.٢١.7٤٩.أستثمر التغذية الراجعة لتعلمي بفعالية٣
7٢٤.٢٩.777.أتعامل إبجيابية مع الثناء والنقد٤
7٢٤.٥7.7٦٦.أحرتم وجهات النظر املتعددة٥

 أسعى إىل حتقيق التوازن بني أهداف التعلم قصرية املدى حلصص العلوم وطويلة٦
7٢٤.٢٢.77٣.)املدى )البعيدة

7٢٤.٣٥.7٣٥.أنظم أوقات إجناز املهام املوكلة يل حسب أولوايهتا7
7٢٤.٥٨.٥٩٩.أستفيد من التجارب السابقة للتنبؤ ابألحداث املستقبلية٨
7٢٤.٦٠.٦٢٠.أعرف مىت أحتدث ومىت أستمع٩
7٢٤.7٤.٦7١.احرتم تعدد الثقافات١٠
7٢٣.٨٥.٨٩٩.أان مرن يف تغيري أفكاري بناًء على اقرتاحات اآلخرين١١
7٢٤.٠١.٩٨٦.استطيع العمل مع الفريق حتت أي ظرف١٢
7٢٤.٢١.7١١.استطيع ادارة الوقت إلجناز املشاريع١٣
7٢٤.١٤.٨٦١.احتمل مسؤولية النتائج يف عمل الفريق١٤
7٢٤.٥٠.٦7١اقدر املسامهات الفردية من اعضاء الفريق١٥
7٢٤.١٠.٨٩١.لدي القدرة على التأثري ابآلخرين يف اختاذ القرار١٦
7٢٤.٦٣.٥٦٨.أشجع أعضاء الفريق إبجيابية لتحقيق اهلدف١7
7٢٤.١٠.٨7٥.أهتم بقضااي اجملتمع املختلفة١٨

7٢٤.٢٩.٣٥7الكلي

االتفاق هي  من  أعلى مستوى  ذات  الفقرات  فإن   ،4 الواردة يف اجلدول  النتائج  مبالحظة 
»أحترم تعدد الثقافات« بوسط حسايب )4.74(، و« أشجع أعضاء الفريق بإجيابية لتحقيق اهلدف« 
بوسط حسايب )4.6٣(، والفقرة »أعرف مىت أحتدث ومىت أستمع« وبوسط حسايب )4.60(. 
ولوحظ أدىن مستوى من االتفاق على الفقرة » أعمل بفاعلية يف جو من الغموض وتغيري األولويات« 
بوسط حسايب )٣.76(، والفقرة » أنا مرن يف تغيري أفكاري بناًء على اقتراحات اآلخرين« بوسط 
حسايب )٣.85(. ووفًقا لنتائج البحث، فقد متت استجابة الطالبات »بشكل متكرر« جلميع الفقرات 
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هنا باختيار »موافق« و« موافق بشدة« وبلغت القيمة املتوسطة احلسابية العامة )4.29(. وهذا يدل 
على أن لدى الطالبات تصور إجيايب عن أنفسهن فيما يتعلق باملرونة والتواصل الفعال والتعاون 
 ،)Rasul et al.2016( وحتمل املسؤولية واحترام الثقافات املختلفة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
ودراسة )Khalil & Osman.2017( اليت توصلت إىل وجود التواصل الفعال واالنتاجية العالية 

بني الطالب املاليزيني.

القرن  ملهارات  املتوسطة  املرحلة  طالبات  امتالك  درجة  ختتلف  هل  الثاين:  السؤال  نتيجة 
احلادي والعشرين، باختالف نوع املدرسة؟ ُتعرض يف اجلدول 5 نتائج اختبار )ت( الذي مت حسابه 
ملعرفة ما إذا كانت استجابات الطالبات لكفاءاهتن الذاتية يف امتالك مهارات القرن 21 ختتلف 

باختالف نوع املدرسة.

جدول )٥(

نتائج اختبار ت الستجابة الطالبات على مقياس الكفاءة الذاتية يف امتالك مهارات القرن ٢١ ابختالف نوع املدرسة

 نوعاحملور
 الوسطالعدداملدرسة

احلسايب
 االحنراف
 الداللة١املعياري

االحصائية

مهارات التعلم واالبتكار
٤٦٤.٢٨.٣٣٢.٠٤٨.٩٦٢اهلي

٢٦٤.٢7.٣٥١حكومي

مهارات اإلعالم والوسائط والتكنولوجيا
٤٦٤.٣٣.٤٣١١.١7١.٢٤٦اهلي

٢٦٤.٢١.٤٢٦حكومي

املهارات احلياتية واملهارات املهنية
٤٦٤.٣٣.٣٦١١.٢٣١.٢٢٢اهلي

٢٦٤.٢٢.٣٤7حكومي

بني  فرق  أي  يالحظ  مل  اختبار)ت(  لنتائج  ووفًقا   ،  5 اجلدول  يف  الواردة  النتائج  مبالحظة 
نوعي املدرسة )أهلي، حكومي( بالنسبة للمحور »مهارات التعلم واالبتكار«، بوسط حسايب )4.28، 
4.27( على التوايل.  وكذلك ال يوجد فرق بني نوعي املدرسة يف املحور »مهارات اإلعالم والوسائط 
والتكنولوجيا« بوسط حسايب )4.٣٣، 4.21( لكل منهما، وتكرر عدم وجود فرق بني نوعي املدرسة 
يف املحور الثالث« املهارات احلياتية واملهارات املهنية« بوسط حسايب)4.٣٣، 4.22( لكل منهما. 
وهذا يدل على أن نوع املدرسة ال يؤثر يف كفاءة الطالبات املشاركات يف مقياس الكفاءة الذاتية 

.)Halim et al.2018( ملهارات القرن 21، وهو ما يتوافق مع دراسة

تدريس  املتوسطة حنو مدخل STEM يف  املرحلة  ما اجتاه طالبات  الثالث:  السؤال  نتيجة 
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العلوم؟ مت حتليل النتائج املتعلقة بـاجتاه الطالبات حنو مدخل STEM يف جداول منفصلة لكل ُبعد 
.STEM فرعي له. وتوضح اجلداول )7،8،9،10،11،6 ( اجتاه الطالبات حنو أبعاد مدخل

جدول )٦(

STEM اجتاه الطالبات حنو العلوم كُبعد فرعي ملدخل

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

7٢٤.٣٩.٨٦٥.أستمتع بتعلم العلوم١
7٢٤.٣١.7٤٤.أهتم كثريًا بدراسة العلوم٢
7٢٤.٢٩.٨٣٠.آمل أن أستخدم ما تعلمته يف العلوم بعد خترجي من املدرسة٣
7٢٤.٥٨.٥7٥.تعلم العلوم يساعدين على تنمية الثقافة العلمية٤
7٢٤.٣٥.٨٢٥.سأحتاج إىل ما تعلمته يف العلوم لتطوير كفائيت يف املستقبل٥
7٢٤.٢١.٩٣٤.أثق أبنين أستطيع دراسة مستوى متقدم يف العلوم٦

7٢٤.٣٥.٥٣٩الكلي

من مالحظة نتائج اجلدول )6( جند أن استجابات الطالبات جاءت متقاربة يف مجيع فقرات 
ُبعد العلوم واليت تراوحت فيها قيم املتوسط احلسايب من )4.21- 4.58(، وحصل البند«تعلم 
العلوم يساعدين على تنمية الثقافة العلمية« على أعلى درجة اتفاق يف استجابة الطالبات مبتوسط 
حسايب )4.58(. ولوحظ أدىن مستوى من االتفاق على الفقرة« أثق بأنين أستطيع دراسة مستوى 
متقدم يف العلوم« حيث بلغ الوسط احلسايب هلا )4.21(، ووفًقا لنتائج حتليل املقياس يف هذا 
بـــ »أوافق« و »أوافق بشدة«.  الُبعد، جند أن استجابة الطالبات على املقياس كانت على االختيار 

وجاءت نتيجة الوسط احلسايب الكلي بقيمة )4.٣5( وهذا يتوافق مع التقدير »موافق«.

جدول )٧(

STEM اجتاه الطالبات حنو الرايضيات كُبعد فرعي ملدخل

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

723.431.32الرياضيات صعبة بالنسبة يل.١

.723.83993أستمتع بحل املسائل الحسابية.2

.724.04879ميكنني الحصول عىل درجات جيدة يف الرياضيات.3
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 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

723.94.963.أثق بأنني أستطيع دراسة مستوى متقدم يف الرياضيات4

723.611.08.لدي حامس كبري عند حل واجب الرياضيات5

724.01.911.انا جيدة  يف الرياضيات6

723.81.762الكيل

مبالحظة نتائج اجلدول 7، جند أن البنود ذات أعلى مستوى من االتفاق هي »أنا جيدة  يف 
الرياضيات« )4.01( و »ميكنين احلصول على درجات جيدة يف الرياضيات«)4.04(، وتراوحت 
قيم املتوسط احلسايب لباقي البنود )٣.4٣- ٣.94(، ولوحظ أدىن مستوى من االتفاق على البند 
أن  الُبعد، جند  املقياس يف هذا  لنتائج حتليل  ووفًقا  بالنسبة يل« )4٣.٣(.  »الرياضيات صعبة 
استجابة الطالبات على املقياس كانت على االختيار بـــ »أوافق« وجاءت نتيجة الوسط احلسايب الكلي 

بقيمة )٣.81( وتدل على أن استجابة الطالبات جاءت بقيمة أعلى من املتوسط.

جدول )٨(

STEM اجتاه الطالبات حنو اهلندسة كُبعد فرعي ملدخل

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

7٢٤.١٥.٩٤٤.).... ،أحب تصميم أو رسم االشياء )املباين، السيارات١

 إذا تعلمت اهلندسة، فعندئذ ميكنين حتسني األشياء اليت يستخدمها الناس يف٢
7٢٤.٤٠.٨٥٠.حياهتم اليومية

7٢٣.٩٦.٩١١.أان جيد يف تطوير وإصالح األشياء٣
7٢٣.٩٦.٩٩٩.أهتم مبعرفة كيفية عمل اآلالت٤
7٢٣.٩7١.٠٦١.سيكون من املهم لعملي يف املستقبل تصميم مناذج ورسومات وخمططات٥
7٢٣.٩٢١.٠٩7.أستمتع بتصميم األشياء يف وقت فراغي٦
7٢٤.٣٥.٩٢٢.أرغب يف انتاج اشياء تتميز ابإلبداع واالبتكار يف عملي املستقبلي7

 إن معرفة كيفية استخدام الرايضيات والعلوم مًعا ستوفر يل الفرصة البتكار أشياء٨
7٢٤.٤٢.7٨٣.مفيدة

7٢٣.٨٥١.٠٩٦.اتتبع خطوات التصميم اهلندسي عند تصميم أو رسم منتج معني٩
724.11.538الكيل
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يف النتائج املتعلقة بالبعد »اهلندسي« للمقياس ، نالحظ أن الفقرات ذات أعلى مستوى من 
االتفاق من استجابات الطالبات هي »إن معرفة كيفية استخدام الرياضيات والعلوم مًعا ستوفر يل 
الفرصة البتكار أشياء مفيدة« وبوسط حسايب )4.42(، والفقرة » إذا تعلمت اهلندسة، فعندئذ 
 .)4.40( حسايب  وبوسط  اليومية«  حياهتم  يف  الناس  يستخدمها  اليت  األشياء  حتسني  ميكنين 
ولوحظ أدىن مستوى من االتفاق على البند »أتتبع خطوات التصميم اهلندسي عند تصميم أو رسم 
منتج معني« بقيمة وسط حسايب )٣.85(. ومبالحظة نتائج التحليل، جند أن مجيع االستجابات 

للبنود املوجودة متت باختيار »أوافق«، وجاء الوسط الكلي للُبعد )4.11(.

جدول )٩(
STEM اجتاه الطالبات حنو التكنولوجيا كُبعد فرعي ملدخل

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

7٢٤.٤٦.٨٥٥.أحب جتريب األدوات التكنولوجية احلديثة١
7٢٤.٢٨.٨٤٣.أهتم كثريًا ابملنتجات التكنولوجية٢
7٢٣.٩٦.٩٥٦.ااتبع أحدث االبتكارات التكنولوجية٣
7٢٤.١٩.٨٩٨.استطيع تقييم مصادر املعلومات ابستخدام ادوات التكنولوجيا٤
7٢٣.٩٤١.٠٦٠.أان فضويل يف معرفة كيفية عمل االجهزة االلكرتونية٥

7٢٤.١7.٦٠٨الكلي

يف النتائج املتعلقة بُبعد »التكنولوجيا« للمقياس ، نالحظ أن الفقرات ذات أعلى مستوى من 
االتفاق من استجابات الطالبات هي » أحب جتريب األدوات التكنولوجية احلديثة« وبوسط حسايب 
)4.46(، وكان أدىن مستوى من االتفاق على الفقرة »أحب جتريب األدوات التكنولوجية احلديثة« 
بقيمة وسط حسايب )٣.94(، والفقرة »أتابع أحدث االبتكارات التكنولوجية« بوسط حسايب)96.٣(. 
ومبالحظة نتائج التحليل جند أن مجيع االستجابات للبنود املوجودة متت باختيار »أوافق«. وجاء 

الوسط الكلي للُبعد )4.17(.
جدول )١٠(

STEM اجتاه الطالبات حنو مهارات القرن ٢١ كُبعد فرعي ملدخل

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

7٢٤.٣٩.77٩.أثق بقدريت على قيادة فريق العمل من زمياليت وصواًل للهدف١
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 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

724.47.671.أستطيع العمل بجودة عالية2

724.60.573.اتقبل وجهات نظر اآلخرين عند اتخاذ القرار3

724.69.547.استطيع تقديم املساعدة لزمياليت4

724.21.730.أستطيع تغيري خطة العمل اذا واجهتني مشكلة ما5

724.21.711.لدي القدرة عىل ادارة وقت العمل والتعلم بحكمة6

724.57.646.ميكنني تشجيع زمياليت عىل بذل جهدهم يف التعلم7

724.24.760.لدي القدرة عىل تحديد اولويات التعلم8

724.56.669.لدي القدرة عىل العمل مع طالبات لديهن ثقافات مختلفة9

724.44.389الكيل

من  أعلى مستوى  ذات  الفقرة  أن  الواردة يف اجلدول 10، جند  املتوسطة  القيم  مبالحظة 
االتفاق هي »أستطيع تقدمي املساعدة لزمياليت » )4.69( والفقرة« أتقبل وجهات نظر اآلخرين 
عند اختاذ القرار« )4.60( وجاءت مجيع استجابات الطالبات على املقياس هلذا الُبعد باختيار 

»أوافق« وأوافق بشدة«، وبلغت قيمة املتوسط احلسايب العام هلذا البعد الفرعي )4.44(.
وباستعراض النتائج للجداول )6،7،8،9،10( جند أن مستوى االتفاق الستجابة الطالبات 
على املقياس حنو مدخل STEM جاء يف املستوى« أوافق« و« أوافق بشدة«، وهذا يعين أن لدى 
الطالبات اجتاه اجيايب حنو أبعاد مدخل STEM، وجند أن أعلى مستوى اتفاق بني الطالبات جاء 
يف الُبعد » مهارات القرن 21 كُبعد فرعي ملدخل STEM«، وميكن عزو ذلك إىل أن للطالبات توجه 
الثقافات  التواصل والعمل ضمن فريق حىت باختالف  التعاوين والقدرة على  التعلم  اجيايب حنو 
بينهن، وجاء االتفاق الكبري بني استجابات الطالبات على ُبعد »العلوم« وميكن تفسريه من خالل 
املواقف اإلجيابية للطالبات حول جمال دراستهن يف العلوم، ومدى ارتباط دروس العلوم يف املواقف 
احلقيقية حلياة الطالبة واالستفادة منه يف حل املشكالت، ومتعة التجريب مع األدوات واملواد واتباع 
سلوك العلماء يف االكتشاف والتجريب. وجاءت نسبة االتفاق بني ُبعد » اهلندسة« وُبعد » التكنولوجيا« 
قريًبا حيث بلغ املتوسط هلما)4.11، 4.17( على التوايل، وميكن القول أن بيئات التعلم الغنية 
بالتكنولوجيا فّعالة يف متكني الطالبات من اكتساب مهارات التفكري عالية املستوى، كما وتدعم 
تقنيات املعلومات الطالبات يف عملية احلصول على املعلومات وإعادة هيكلتها وفًقا لالحتياجات، 

وميكن القول أن تكنولوجيا املعلومات قد أثرت بشكل إجيايب على مهارات القرن 21.

وعلى وجه العموم نستطيع القول أن لدى الطالبات اجتاه اجيايب حنو مدخل STEM، وهذا 
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يتفق مع غالبية نتائج الدراسات السابقة، كدراسة  )Rasul et al.2016( اليت أكدت أن مدخل 
STEM ساعد الطالب على تعزيز مهارات القرن21 من خالل تعلم كيفية حل املشكالت يف العامل 
دراسة  نتيجة  مع  وتتفق  املشاريع.  تصميم  من خالل  الواقعية  احلياة  على جتربة  بناًء  احلقيقي 
)Khlil& Osman.2017( اليت توصلت إىل امتالك الطالب مهارة االبتكار والقدرة على حل 
 )2016.Nadi( وتتفق مع نتيجة دراسة ،STEM املشكالت وتكّون لديهم موقف اجيايب جتاه مدخل
اليت أظهرت نتائج مرتفعة واجيابية حنو مدخل STEM، ودراسة الداود )2017( واليت توصلت 

إىل فاعلية مدخل STEM يف اكتساب الطالبات ملهارة اختاذ القرار وتنمية عادات العقل.
نتيجة السؤال الرابع: ما اجتاه طالبات املرحلة املتوسطة حنو املهن املستقبلية يف ضوء مدخل 
STEM؟ مت حتليل استجابات الطالبات على بنود« الوظيفة املستقبلية« كُبعد فرعي من مقياس االجتاه 

حنو مدخل STEM، ويوضح اجلدول 11 حتليل نتائج استجابات الطالبات على ُبعد الوظيفة.

جدول )١١(
STEM اجتاه الطالبات حنو الوظيفة املستقبلية كُبعد فرعي ملدخل

 الوسطالعددالفقرةم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 أرغب يف اختيار مهنة هندسة )اآلالت، املهندس املعماري، التصميم، .... إخل(١
7٢٣.٥٣١.٠7٤.يف املستقبل

 أود اختيار مهنة ذات صلة ابلعلوم )الفيزايء، الكيمياء، األحياء، الطب،٢
7٢٣.7١١.٢7٢.)الفضاء، ... إخل

7٢٣.٥٣١.١١٣.يف املستقبل، أود احلصول على وظيفة هلا عالقة ابلتكنولوجيا٣
7٢٣.٥7.٩٣٢.ميكنين التفكري يف اختيار مهنة ُيستخدم فيها الرايضيات٤

 أرغب يف احلصول على مهنة يف جماالت العلوم والرايضيات واهلندسة٥
7٢٤.١7.٩٠٤.والتكنولوجيا حىت أكون أكثر فائدة للناس

7٢٣.7٠.٦٢١الكلي

من  أعلى مستوى  ذات  الفقرة  أن  الواردة يف اجلدول 11، جند  املتوسطة  القيم  مبالحظة 
االتفاق هي«أرغب يف احلصول على مهنة يف جماالت العلوم والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا 
حىت أكون أكثر فائدة للناس« وبوسط حسايب )4.17(، وتراوحت باقي قيم الفقرات يف اجلدول 
بني )٣.5٣- ٣.71(،  وجاءت مجيع استجابات الطالبات على املقياس باختيار »حمايد« وأوافق »، 
مما يشري إىل أن مدخل  STEM ليس ذو تأثري كبري )متوسط( على اختيار الوظيفة املستقبلية، 

وبلغت قيمة املتوسط احلسايب العام فيما يتعلق هبذا البعد الفرعي )70.٣(.
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ومن املالحظ أنه مل يكن هناك اختالف كبري يف مواقف الطالبات حول ُبعد »الوظيفة« كُبعد 
مستقبلي ملدخل STEM، على الرغم من حصول الفقرة » أرغب يف احلصول على مهنة يف جماالت 
العلوم والرياضيات واهلندسة والتكنولوجيا حىت أكون أكثر فائدة للناس« على أعلى درجة اتفاق بني 
 STEM على اجتاه الطالبات حنو »وظيفة STEM الطالبات، إال أنه يف املتوسط مل يؤثر مدخل
املستقبلية«، وميكن عزو ذلك إىل عدم وعي الطالبة بشكل كايف ملظاهر الوظيفة املستقبلية املتعلقة 
فيها  اليت أظهر   )Nadi.2016( نتيجة دراسة  تتعارض مع  النتيجة قد  مبدخل STEM. وهذه 
 ،STEM املشاركون اقتناعهم بأمهية مهنة املهندس وأن اختيارهم ملهن املستقبل قد تأثر مبدخل
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )Blotnicky et al.2018( واليت نتج عنها أن الطلبة الذين لديهم 
اخنفاض يف املعرفة الرياضية لديهم اهتمام متناقص يف وظائف STEM، وأن الطلبة الذين يتمتعون 

 .STEM هم أكثر عرضة الختيار مهنة STEM مبعرفة مهنية عالية يف الرياضيات و مدخل

مدخل  املتوسطة حنو  املرحلة  طالبات  اجتاه  متوسط  هل خيتلف  اخلامس:  السؤال  نتيجة 
كانت  إذا  ما  ملعرفة  املستقلة،  للعينات  ت  اختبار  استخدام  مت  املدرسة؟  نوع  باختالف   STEM
استجابات الطالبات )االجتاه( حنو مدخل STEM ختتلف باختالف نوع املدرسة. ويعرض اجلدول 

12 النتائج. 

جدول )12(

نتائج اختبار ت الستجابة الطالبات على مقياس االجتاه حنو مدخل STEM ابختالف نوع املدرسة

 نوعالُبعد
 الوسطالعدداملدرسة

احلسايب
 االحنراف
 الداللة١املعياري

االحصائية

العلوم
١٣٥.-١.٥١٣-٤٦٤.٢٩.٥٩٦اهلي

٢٦٤.٤٨.٣٩٨حكومي

الرايضيات
٤٦٣.٩٥.٦٤٩٢.٠١٤.٠٤٨اهلي

٢٦٣.٥٨.٨٩٥حكومي

اهلندسة
٠7٨.-١.7٨٦-٤٦٤.٠٢.٥٨٩اهلي

٢٦٤.٢٦.٤٠٢حكومي

التكنولوجيا
٠٣٣.-٢.١٨١-٤٦٤.٠٥.٦١٦اهلي

٢٦٤.٣7.٥٤٨حكومي

مهارات التواصل يف القرن ٢١
٤٦٤.٤٤.٣٩٥.١٥٣.٨7٩اهلي

٢٦٤.٤٣.٣٨٦حكومي
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 نوعالُبعد
 الوسطالعدداملدرسة

احلسايب
 االحنراف
 الداللة١املعياري

االحصائية

الوظيفة
١٨١.-١.٣٥٢-٤٦٣.٦٣.٥٨٤اهلي

٢٦٣.٨٣.٦7٣حكومي

كما يتضح من اجلدول 12 ، مل يالحظ أي فرق بني نوعي املدرسة )أهلي، حكومي( بالنسبة 
لألبعاد الفرعية »العلوم« و«اهلندسة« و« مهارات القرن 21« و« الوظيفة«.  بينما يوجد فرق بني نوعي 
املدرستني يف الُبعد »الرياضيات« حيث بلغ الوسط )٣.95( ولصاحل املدرسة األهلية، وتكرر وجود 
فرق بني نوعي املدرسة يف الُبعد  الثالث« التكنولوجيا« حيث بلغ الوسط احلسايب )4.05( ولصاحل 
املدرسة احلكومية. وتأيت هذه النتيجة متوافقة مع نتيجة دراسة )Halim et al. 2018( واليت 
أظهر فيها طلبة املدارس الداخلية كفاءة أعلى يف االهتمام مبدخل STEM واملهن املرتبطة به، 
وتتفق مع دراسة )Ugras.2018( حيث ذكر الطالب أن تعليم STEM قد حّسن من إبداعهم 
الطالبة يف  اليت حتتاجها  الوسائل  توفر  إىل  ذلك  ًيعزى  وقد  املهنية،  خياراهتم  ودوافعهم جتاه 

دراسة العلوم يف املدرسة.

املتوسطة  املرحلة  لطالبات  الذاتية  الكفاءة  درجة  بني  العالقة  السادس:ما  السؤال  نتيجة 
ملهارات القرن 21 واالجتاه حنو مدخل STEM ؟ مت حتليل الدرجات اليت مت احلصول عليها من 
استجابة الطالبات على أداة البحث باستخدام معامل ارتباط بريسون، ويوضح اجلدول 1٣ النتائج 

اليت مت احلصول عليها.

جدول )١3(

نتائج حتليل معامل االرتباط فيما يتعلق ابلعالقة بني الكفاءة الذاتية لطالبات املرحلة 
STEM املتوسطة ملهارات القرن ٢١ واالجتاه حنو مدخل
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املهارات احلياتية 
٦٥٥.١**.٦7٣**واملهارات املهنية

٤٤١.١**.٢٦7*.٤7١**العلوم
٣١٥.٢٢١.١**.٢٨٤*.٣7٥**الرايضيات
٣٢٠.١**.٤١٦**.٣٣٩**.٤١١**.٣٨٥**اهلندسة

٤٦١.١**-.٠١٦-.٢٥٢*.٢7١.٠٩٢*.٢٨٥*التكنولوجيا

٤٠٢.٠٩٣.١**.٣٣٠**.٢٣٣*.٦٨7**.٦٢٣**.٥٨٠**مهارات القرن ٢١

٢٣٣.٠٨7.١*.٤٥٣**.٣7٤**.٢٨١*.٠٩٨.٠٤٥.١٥٢الوظيفة
p<.05, **p<.01*

مبالحظة اجلدول 1٣، يوجد عالقات إجيابية بني بعض األبعاد، وكان أعلى ارتباط بني أبعاد 
املقياس ككل بني »مهارات القرن 21« و »املهارات احلياتية واملهنية« )r = 0.687، p <.01(. ميكن 
اإلعالم  ُبعد«مهارات  بني  االرتباط  درجة  أن  كما  ومرتفعة.  أهنا إجيابية  على  العالقة  تفسري هذه 
والوسائط ومهارات التكنولوجيا« وُبعد«مهارات القرن 21« جاءت بدرجة متوسط )r-0.623(، وتبعها 
 )r-0.580( تالًيا درجة االرتباط بني ُبعد« مهارات التعلم واالبتكار« وُبعد« مهارات القرن 21« بقيمة
واملهارات  احلياتية  ُبعد«املهارات  بني  االرتباطية  العالقة  أن  أيًضا  ويالحظ  متوسطة.  قيمة  وهي 
املهنية« وُبعد« التكنولوجيا« بقيمة )r- 0.092( هي قيمة ضعيفة جًدا، وكذلك سجلت قيم االرتباط 
الضعيفة جًدا بني أبعاد مقياس مهارات القرن 21 مع ُبعد »الوظيفة« وكانت على التوايل )0.98، 

.)0.152 ،0.45

وفيما يتعلق مبعامالت االرتباط بني أبعاد مقياس الكفاءة الذاتية ملهارات القرن 21، فقد 
احلياتية  املهارات  وُبعد«  واالبتكار«  التعلم  مهارات  الُبعد«  بني  ارتباط  قيمة  )أقوى(  أعلى  كانت 
اإلعالم  مهارات  ُبعد«  بني  االرتباط  قيمة  تالًيا  وتبعها   ،)r-0.673( بقيمة  املهنية«  واملهارات 
 .)r-0.655( بقيمة  املهنية«  واملهارات  احلياتية  املهارات  وُبعد«  التكنولوجيا«  ومهارات  والوسائط 
ومن ناحية أخرى سجلت قيمة ارتباط متوسطة بني ُبعد« مهارات التعلم واالبتكار« وُبعد« مهارات 

.)r-0.641( اإلعالم والوسائط ومهارات التكنولوجيا« بقيمة
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وفيما يتعلق مبعامالت االرتباط بني أبعاد مقياس االجتاه حنو مدخل STEM، ُيالحظ اهنا 
الفرعية  األبعاد  بني  ارتباط  أعلى  وكان  ومنخفضة.  معتدلة  بشكل إجيايب يف مستويات  مرتبطة 
ملقياس STEM هو بني ُبعد »التكنولوجيا« وُبعد«اهلندسة« )r = 0.461، p <.01(. كما ُيالحظ 
أنه ال توجد عالقة بني الُبعد »الرياضيات« والُبعد » التكنولوجيا«، وسجلت قيم معامل االرتباط بني 
أبعاد املقياس ككل بني الضعيفة والضعيفة جًدا. وقد ُيعزى ذلك إىل أن طبيعة املهارات احلياتية 

واملهنية اكثر ارتباًطا حبياة الطالبة يف العامل الواقعي.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )Kan & Murat.2018( اليت أظهرت وجود عالقة اجيابية 
منخفضة ومعتدلة بني الكفاءة الذاتية للمعلمني يف مقياس مهارات القرن 21، واالجتاه حنو مدخل 
STEM، وتتفق مع دراسة )القرين واألمحد، 2018( حيث أظهرت بأن الكفاءة الذاتية للمعلمات 
جاءت مبستوى متوسط يف ضوء مدخل STEM، إال أن نتيجة دراسة كل من طه )2019( والداوود 
)2017( ورزق )2015( أكدت مجيعها على فاعلية التدريس مبدخل STEM يف تنمية مهارات 

القرن21 بدرجة عالية، وهذا ما يتعارض مع النتيجة احلالية للبحث.

التوصيات:
نشر ثقافة مدخل STEM ملسامهته يف امتالك الطالبات ملهارات القرن 21 وآثاره املستقبلية   -

يف اختيار املهن املتقدمة.
تضمني مدخل STEM ومهارات القرن 21 يف برامج إعداد املعلم، لزيادة كفاءهتم الذاتية،   -

واكساهبا لطالهبم.
لتطوير قدرات الطالب على حل   ،STEM العلوم حسب مدخل تكييف بعض وحدات كتب   -

املشكالت واالبتكار يف العامل احلقيقي.

املقترحات:
إجراء املزيد من الدراسات الكمية والنوعية حول العالقة بني مدخل STEM ومهارات القرن   -

21 يف خمتلف املراحل الدراسية والطلبة واملعلمني.
 ،21 القرن  ملهارات  تضمينها  ملعرفة مدى  العلوم  كتب  بتحليل حمتوى  تتعلق  دراسات  إجراء   -

وقدرة املعلمني على اكساهبا للطلبة
تطبيق برامج تدريبية للمعلمني ُتعىن بتنمية كفائتهم الذاتية ملهارات القرن21 يف ضوء مدخل   -

.STEM
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 Developing Cognitive Achievement and Research Skills of Post-Graduate

Students

Dr. Tahani Abdulrahman Almuzaini
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Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University
dr.tmuzaini@gmail.com

Abstract: 

This study aims to identify the effectiveness of individual and participatory 
project-based learning through the web in developing knowledge 
achievement and research skills of postgraduate students. To achieve this 
goal. the researcher used the experimental method. and one of the semi-
experimental designs. which is the design of the one group of pre and post 
measurement for the two experimental groups. and The research community 
consists of all third-level students enrolled in the master’s program at Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University. and her sample consisted of 26 
students in the master’s program for the first semester of the academic year 
1440/1441 AH. In order to measure the pre and post performance of the 
knowledge. skills. the researcher prepared the following research tools: 
Achievement test And a questionnaire to measure research skills. The 
research reached a number of results. the most important of which are: 
Project-based learning across the web has a strong influence in developing 
the cognitive achievement and research skills of graduate students. There is a 
statistically significant difference in the cognitive achievement test between 
the average scores for the groups of the project-based learning through the 
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web )individual( and the project-based learning group via the web 
)participatory(. and the research skills in favor of the average ranks of the 
degrees of the )participatory( group.. 

Keywords: Project-based learning. individual learning. participatory 
learning. cognitive achievement. research skills. postgraduate students.
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المزينــي، تهانــي. (2022) . فاعليــة التعلــم القائــم علــى المشــروعات (الفــردي - التشــاركي) فــي تنميــة التحصيــل 
المعرفي والمهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا .مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  153 - 186 

فاعلية التعلم القائم على املشروعات )الفردي - التشاركي) يف تنمية
 التحصيل املعريف واملهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا

د. هتاين بنت عبد الرمحن املزيين)))

املستخلص: 
هدف البحث إىل التعرف على فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي – 
التشاركي( يف تنمية التحصيل املعريف واملهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا. ولتحقيق 
واملتمثل  التجريبية،  شبه  التصميمات  وأحد  التجرييب،  املنهج  الباحثة  استخدمت  اهلدف  هذا 
بتصميم املجموعة الواحدة ذات القياسني القبلّي والبعدّي للمجموعتني التجريبيتني، وتكون جمتمع 
البحث من مجيع طالبات املستوى الثالث امللتحقات بربنامج املاجستري يف جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية، كما تألفت عينتها من )26( طالبة ينتظمن يف برنامج املاجستري للفصل الدراسي 
اجلانبني  للعينة يف  والبعدي  القبلي  األدائني  ولقياس  1441هـ.   /1440 اجلامعي  العام  من  األول 
لقياس  واستبيان  املعريف  التحصيل  اختبار  التالية:  البحث  أدوات  الباحثة  أعدت  واملهاري  املعريف 
املهارات البحثية، وتوصل البحث إىل عدد من النتائج أمهها: أن التعلم القائم على املشروعات عرب 
الويب له تأثري قوي يف تنمية التحصيل املعريف واملهارات البحثية لطالبات الدراسات العليا، ووجود 
فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب 
)الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف اختبار التحصيل 

املعريف، واملهارات البحثية لصاحل متوسط رتب درجات جمموعة ذات الطابع )التشاركي(.

الكلمات املفتاحية: التعلم القائم على املشروعات، التعلم الفردي، التعلم التشاركي، التحصيل 
املعريف، املهارات البحثية، طالبات الدراسات العليا.

dr.tmuzaini@gmail.com ،١( األســتاذ املشــارك بقســم املناهج وطرق التدريس، جامعة االمام حممد بن ســعود اإلســالمية(
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املقدمة:
تتسم احلياة املعاصرة بسرعة التغري والتطور، ويعد عصرنا احلايل عصر التطور التقين يف 
كافة املجاالت، كما شهدت األنظمة التعليمية تغريات متسارعة بفضل وجود التقنيات ودجمها يف 
التعليم، األمر الذي دعا إىل ضرورة امتالك املتعلم للمهارات اليت تعده للحياة وللتعلم يف القرن 
احلادي والعشرين. وتعد مهارات البحث العلمي أحد املهارات اهلامة للمتعلمني مبختلف املراحل 
التعليمية، كما تعد مرحلة الدراسات العليا من أهم املراحل التعليمية اليت تطبق املهارات البحثية، 
حيث تتطلب دراسة هذه املرحلة ممارسة املتعلم لألنشطة البحثية مما يتطلب متكنه من املهارات 

البحثية.

عدد  يزداد  ما  وبقدر  واالزدهار،  والتطور  للتقدم  واضحة  العلمي مسة  البحث  أصبح  لقد 
الباحثني املؤهلني والناجحني بقدر ما ينعكس ذلك على تطور املجتمع والدولة، فالبحث العلمي هو 
لرقي  األساسي  العامل  وهو  املشكالت،  وحل  العلمية  املعرفة  واستنتاج  والتقصي  للدراسة  وسيلة 
واملراحل  التخصصات  يف  والتميز  اإلبداع  جماالت  لألفراد  يفتح  حيث  وثقافيا،  فكرًيا  املجتمع 

التعليمية )أبو جحجوح، 201٣(.

20٣0م  عام  رؤية  إىل حتقيق  وسعت  العلمي  بالبحث  السعودية  العربية  اململكة  اهتمت  وقد 
بإنشاء مراكز التميز البحثي يف اجلامعات )عرايب، 2017م(؛ إذ يعد البحث العلمي إحدى القوى 
املؤثرة يف تطوير مناهج التعليم وأنظمته املختلفة، الستهدافه الوصول إىل تنمية الفرد إىل أقصى 
)نصار،  وتوظيفها  وإنتاجها  املعرفة  اكتساب  يكفل  مبا  التربوية  املمارسات  وتطوير  درجاته، 
2015م(.  كما يعد البحث أحد أهم األدوات؛ لتحقيق التنمية املستدامة، فهو حماولة علمية منظمة 
حلوهلا  واقتراح  وتوصيفها،  املجتمع،  مشكالت  تقصي  على  تساعد  علمية  مناهج  فيها  ُتوظف 

املناسبة )الرشادة وبالل، 2017م(.

إال أن البحث العلمي يف الدول العربية ما زال يف أدىن درجات سلم البحث العلمي، ومبقارنة 
واقع البحث العلمي حبسب إحصائيات منظمة اليونسكو عام 2004، فإن الدول العربية خصصت 
له ما يقارب 7.1 مليار دوالر، أي ما نسبته ٣.0 %من الناتج القومي اإلمجايل، وباملقابل تتراوح 
النسبة بني 2 و6.2 % يف كل من فرنسا والدامنارك والواليات املتحدة، مما يؤكد حجم الفجوة بني 
واقع البحث العلمي يف الدول العربية مقارنة بالدول املتقدمة، وتكمن العقبة الرئيسة أمام تقدم 
العلمي، وعدم  البحث  العريب بعدم وجود استراتيجيات واضحة لدعم  الوطن  العلمي يف  البحث 

الوعي بأمهيته، وعدم ختصيصها مليزانية كافية لدعم البحوث )فضة، 2016(.
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ويؤكد )عبد الرحيم، 2004م( يف دراسته إىل عدم وجود سياسة واضحة وحمددة للبحث، 
وضعف التنسيق بني املجتمع واجلامعات يف حتديد موضوعات البحوث التربوية، وكذلك الضعف 
)املقبل،  يؤكد  كما  وتنميتها.  املهارات  تلك  استشعار أمهية  إىل  احلاجة  يؤكد  يف متويلها، مما 
2012م( على ضعف مهارات البحث العلمي، وان الطالب ال جييدون كتابة البحث العلمي وليس 
العام  املستوى  يف  اخنفاض  أكد  كما  العلمية،  واملراجع  املصادر  عن  البحث  بكيفية  إملام  لديهم 
)الشواورة،  دراسة  وأشارت  طيبة.  جبامعة  الكلية  تلك  طلبة  لدى  واالستقصاء  البحث  ملهارات 
2019م( إىل امتالك طالب الدراسات العليا بقسم التربية مهارات البحث التربوي بدرجة مرتفعة 
من وجهة نظرهم، أّما أعضاء هيئة التدريس فريون أن هؤالء الطالب ميتلكوهنا بدرجة متوسطة. 
طريقة  فاعلية  201٣م(  )أيب جحجوح،  دراسة  أظهرت  فقد  العلمي  البحث  بتنمية  يتعلق  وفيما 
التعلم املتمركز حول املشكلة واألسلوب املعريف يف تنمية مهارات البحث العلمي والدافعية حنوه لدى 

طلبة جامعة األقصى. 

أهدافهم  املتعلمني  حتقيق  على  تركز  اليت  البنائية  النظرية  إىل  التشاركي  التعلم  ويستند 
اخلاصة، وبناء معارفهم وخرباهتم بأنفسهم، مع ربطها باملعارف واخلربات السابقة، وتأكيد دور 
لتحقيق  والتفاوض؛  والنقاش  احلوار  عرب  التعليمية  العملية  يف  واملعرفية  االجتماعية  التفاعالت 
األهداف املرجّوة. حيث يعتمد التعلم التشاركي القائم على املشروعات على تقدمي مهام حقيقية 

مرتبطة حبياة املتعلمني عن طريق ممارسة عمليات البحث واالستقصاء )الفار، 2012(.

فالتعلم التشاركي يركز على اجلهود التعاونية التشاركية بني املتعلمني لتوليد املعرفة واملسامهة 
التفاعل االجتماعي واملعريف، حيث يكتسب  فيها وعدم استقباهلا من اآلخرين، ويتم من خالل 
املتعلم املعارف واملهارات واالجتاهات بالعمل اجلماعي املشترك )حممد، 201٣(. ويؤكد دانكان 
وآخرين )Duncan. et al. 201٣( على األثر اإلجيايب للتعلم التشاركي القائم على املشكالت 

يف منو اجلانب املعريف ومهارات التفكري الناقد لدى طالب الدراسات العليا.

وهناك العديد من الدراسات اليت أكدت على فاعلية التعلم القائم على املشروعات يف تنمية 
الفعال  العزيز )2017م( إىل األثر  املتعلمني ومهاراهتم، فقد توصلت دراسة سحر عبد  معارف 
لربنامج يف التعلم اإللكتروين التشاركي القائم على بعض تطبيقات الويب 2.0 يف تنمية مهارات 
إدارة املشروعات الصغرية، واالجتاه حنو العمل احلر لدى طالب املدارس الثانوية التجارية. كما 
أظهرت دراسة )أهنار ونفني، 2018م( أثر منوذج التعلم اإللكتروين التشاركي القائم على املشكلة 
دراسة  وأشارت  والعشرين.  احلادي  القرن  مهارات  وتنمية  اإللكترونية،  االختبارات  إنتاج  يف 
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الكتب  تطوير  مهارات  تنمية  يف  املشروعات  على  القائم  التعلم  فاعلية  إىل  2015م(  )عارف، 
اإللكترونية لدى الطالبات املعلمات. 

وكشفت دراسة كال من )العتييب، 2016م( و)الراوي وزيتون، 2016م( و )املولد، 2019( 
إىل فاعلية التعلم القائم على املشروعات يف تنمية التحصيل الدراسي، واملفاهيم العلمية، ومهارات 

التفكري الناقد، ومهارة اختاذ القرار، وفاعلية الذات، ومهارات التنظيم الذايت لدى املتعلمني. 

العليا  الدراسات  مقررات  تدريس  يف  الويب  عرب  املشروعات  على  القائم  التعلم  دمج  إن 
وساندرا  ماري  دراسة  أكدته  ما  وهذا  لديهن،  البحثية  املهارات  تنمية  يف  يسهم  قد  للطالبات 
)Mary & Sandra. 2010( اليت رأت أن تطبيق التعلم اإللكتروين القائم على املشاريع لطالب 

املرحلة اجلامعية ذو أثر فعال يف تعلمهم. 

مشكلة البحث:
هتدف الدراسات العليا إىل إجياد الباحثني املتميزين، وتنمية قدراهتم، واكساهبم الكفايات 
اليت تساعدهم على ممارسة البحث العلمي، ومن أهم النشاطات العلمية اليت ميارسها طالب 
الدراسات العليا هي إعداد البحوث التربوية، ومن املالحظ زيادة الطلب على التعليم العايل وزيادة 
أعداد البحوث التربوية املقدمة يف هذه املرحلة سواء على مستوى املقررات الدراسية او على مستوى 
البحثية،  املهارات  يف  قصوًرا  أظهرت  الدراسات  من  عدد  أن  إال  والدكتوراه،  املاجستري  رسائل 
وضعف التكوين العلمي للباحث يف مرحليت املاجستري والدكتوراه منها دراسة )القحطاين، 201٣(، 
و)هوميل، 2018(، و)الشواروة، 2019(، و)املقبل، 2012(. كما يؤكد )املحسن، 201٣م( ان 
برامج الدراسات العليا يغلب عليه الطابع التقليدي يف اختيار موضوعات الرسائل العلمية، وغالًبا 
ال تنتج عن حاجة علمية قائمة أو حتديات واضحة أو جماالت علمية جديدة، وإمنا تعتمد أحياًنا 

على احلدس، وطرح مقترحات عامة. 

ومع قلة عدد املقررات الدراسية اليت تطرحها اجلامعات يف البحث العلمي، إال اهنا ال تساعد 
الباحثني على تنمية مهاراهتم البحثية )مرسي، 1407(، وقد أوصت عدد من الدراسات بتنمية 
العليا منها دراسة )هوميل، 2018( ودراسة )الشواروة،  البحثية لدى طلبة الدراسات  املهارات 

2019(، )القحطاين، 201٣(. 

ويؤكد توماس)Thomas. 2000(  أن التعلم القائم على املشروعات له أثر إجيايب يف فهم 
لكي خيرج من طور  للمتعلم  الفرصة  يعطي  التشاركي  التعلم  أن  كما  املعريف،  املحتوى  املتعلمني 
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الدراسة املستقلة إىل طور املشاركة اجلماعية من أجل بناء البنية املعرفية اجلديدة. كما تؤكد آن 
)An. 2006( على أمهية تطبيق التعلم التشاركي يف التعليم. وقد تناولت أحباث عديدة التعلم 
كدراسة  مهاراهتم  وتنمية  الطالب  تعلم  يف  ودوره  أمهيته  على  وأكدت  املشاريع  على  القائم 
)Duncan. et al. 2013(، ودراسة )سحر عبد العزيز، 2017(، ودراسة ) عارف، 2015(. 
كما أكدت دراسة ماري وساندرا )Mary & Sandra. 2010( أن تطبيق التعلم اإللكتروين القائم 

على املشاريع لطالب املرحلة اجلامعية ذو أثر فعال يف تعلمهم.
طالب  لدى  البحثية  املهارات  ضعف  من  السابقة  الدراسات  عنه  كشفت  ما  على  وبناء 
املشروعات  القائم على  التعلم  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات  لندرة  ونظرا  العليا،  الدراسات 
يف مرحلة الدراسات العليا جاءت هذه الدراسة للتعرف على فاعلية التعلم القائم على املشروعات 
)الفردي - التشاركي( يف تنمية التحصيل املعريف واملهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا. 

أسئلة البحث:
ما فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي - التشاركي( يف تنمية التحصيل   .1

املعريف لدى طالبات الدراسات العليا؟
ما فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي - التشاركي( يف تنمية املهارات   .2

البحثية لدى طالبات الدراسات العليا؟
هل يوجد فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب   .٣
الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف اختبار 

التحصيل املعريف لدى طالبات الدراسات العليا؟
هل يوجد فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب   .4
الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف املهارات 

البحثية لدى طالبات الدراسات العليا؟

فروض البحث:
التحصيل  تنمية  ال يف  فعًّ التشاركي(   - )الفردي  الويب  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم   .1

املعريف لدى طالبات الدراسات العليا.
املهارات  تنمية  يف  ال  فعًّ التشاركي(   - )الفردي  الويب  عرب  املشروعات  على  القائم  التعلم   .2

البحثية لدى طالبات الدراسات العليا.
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ال يوجد فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات   .٣
)التشاركي( يف  الويب  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم  )الفردي( وجمموعة  الويب  عرب 

اختبار التحصيل املعريف لدى طالبات الدراسات العليا.

ال يوجد فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات   .4
)التشاركي( يف  الويب  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم  )الفردي( وجمموعة  الويب  عرب 

املهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا.

أهداف البحث:
التعرف على فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي - التشاركي( يف تنمية   .1

التحصيل املعريف لدى طالبات الدراسات العليا.

التعرف على فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي - التشاركي( يف تنمية   .2
املهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا.

أمهية البحث: 
الويب  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم  وهو  التعليم،  احلديثة يف  االجتاهات  أحد  تناوله   .1

لتنمية املهارات البحثية.

تزويد القائمني على برامج الدراسات بتغذية راجعة تسهم يف تطوير مقررات الدراسات العليا.  .2

انتاج  يف  االسهام  منهن  يتوقع  والاليت  العليا  الدراسات  لطالبات  البحثية  للمهارات  تناوله   .٣
األحباث العلمية اليت تسهم يف معاجلة القضايا التعليمية. 

حدود البحث:
السعودية  العربية  اململكة  يف  التعليم  مناهج  مقرر  يف  »ماجستري«  العليا  الدراسات  طالبات   .1

جبامعة االمام، للفصل الدراسي األول 1441/1440هـ.

قياس اجلانب املعريف باستخدام اختبار.  .2

قياس املهارات البحثية باستخدام استبانة.  .٣
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مصطلحات البحث:
التعلم القائم على املشروعات:

استقصاء  أساس  على  ويقوم  احلديثة،  التعلم  نظريات  بني  فعال ميزج  تعليمي  أمنوذج  هو 
ومتكني  وتنفيذها،   – بيداغوجية   – مشاريع صفية  تصميم  عرب  حلها  إىل  والسعي  املشكالت، 
الطلبة من الدمج بني مهاراهتم ومعارفهم ومعلوماهتم السابقة باختالف أنواعها )مكتب التربية 

العريب لدول اخلليج، 2018م(.
وتعرف الباحثة التعلم القائم على املشروعات إجرائًيا: أسلوب تدريسي نشط يركز على التعلم 
املتمحور حول املتعلم، عن طريق تطبيق املشاريع التعليمية الفردية او التشاركية، وبناء معرفته 
بنفسه، واستخدام مهاراته بالبحث وحل املشكالت اليت تواجهه اثناء العمل يف املشروع، للوصول 

إىل املنتج النهائي. 

التعلم التشاركي:
ميثل طريقة تدريسية هتيئ للطالب فرصة العمل اجلماعي يف جمموعات صغرية؛ لكي حيققوا 
التعلم  فمفهوم  التعاوين،  التعلم  مفهوم  دوًما  يطابق  ال  املفهوم  من  النوع  وهذا  مشترًكا،  هدًفا 
التشاركي يؤكد ضرورة مشاركة كل فرد يف العملية التعليمية. إذن فال جمال أن يبقى الفرد سلبيًّا 

يف جمموعته ينتظر مساعدة تأتيه من زمالئه )مكتب التربية العريب لدول اخلليج، 2018م(.
أمناط  من  بأنه: منط  إجرائيًّا  )التشاركي(  املشروعات  على  القائم  التعلم  الباحثة  وتعرف 
يف  التعليمية  املشاريع  تنفيذ  طريق  عن  املتعلم  حول  ويتمحور  االستقصاء،  على  املبين  التعلم 
جمموعات تعاونية، ويعتمد على مدى إجيابية املتعلم ونشاطه وتفاعله وقدرته على حتمل املسؤولية 

وحل املشكالت؛ لتحقيق أهداف التعلم لدى طالبات الدراسات العليا.
وأّما التعلم القائم على املشروعات )الفردي( فتعّرفه الباحثة إجرائيًّا بأنه: منط من أمناط 
تنفيًذا  التعليمية  املشاريع  تنفيذ  املتعلم عن طريق  ويتمحور حول  املبين على االستقصاء،  التعلم 
وحل  املسؤولية  حتمل  على  وقدرته  وتفاعله  ونشاطه  املتعلم  إجيابية  مدى  على  ويعتمد  فرديًّا، 

املشكالت؛ لتحقيق أهداف التعلم لدى طالبات الدراسات العليا.      

املهارات البحثية:
هي ما حيتاجه الطالب اجلامعي من معرفة نظرية وعملية؛ ليعد حبًثا علميًّا بسهولة ودقة 

)الشمري، 2009م(.
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إعداد  العليا على  الدراسات  بأهنا: قدرة طالبات  إجرائيًّا  البحثية  املهارات  الباحثة  وتعرف 
املشاريع البحثية املقاسة بالدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف األداة املستخدمة يف الدراسة.

االطار النظري:
التعلم القائم على املشروعات:

تبين  نشاطات  املتعلمون  ميارس  حيث  البنائية،  النظرية  إىل  التعلم  من  النوع  هذا  يستند 
أفكارهم، ومفاهيمهم اجلديدة املعتمدة على املعارف السابقة. كما يطّبق املتعلم اعتماًدا على بنيته 
املعرفية املعرفة واملهارات واملعلومات بنفسه، ومن مّث السعي إىل اختاذ القرارات، وحل املشكالت؛ 
إذ تؤكد التوجهات التربوية احلديثة فاعلية املتعلم ودوره النشط يف بناء املعرفة، وضرورة االهتمام 

مبهارات التفكري العليا، والتواصل الفعال مع اآلخرين.  
ويهدف التعلم القائم على املشروعات إىل ممارسة املتعلمني سبل القيام ببحث منظم بنائي، أو 
مهمة موجهة حنو هدف حمدد، وذلك مبمارسة أفراد املجموعة النشاطات املتصلة حبياهتم، حبيث 
يكتشف املتعلمون عربه املشكالت والتحديات يف العامل املحيط هبم، ويعملون على إجياد احللول وابتكار 

األفكار وإنتاجها باستخدام الطرق العلمية، وتطوير مهارات تفكريهم )بيترز وستاوت، 2015م(.
مما سبق يتضح ان التعلم القائم على املشروعات يهتم باملعرفة السابقة للمتعلم، حيث يعمل 
تنفيذ املشروعات مما  أثناء  تواجهه  املتعلم ملعارفه ومهاراته حلل املشكالت اليت  على استخدام 
يعطيه الفرصة لتحمل مسؤولية تعلمه من خالل التغلب على املشاكل والتحديات باستخدام املهارات 

البحثية عند اختيار املشاريع وتنفيذها وتقوميها وعرضها على الزمالء.

أمهية التعلم القائم على املشروعات:
يراعي التعلم القائم على املشروعات حتقيق املتعلمني أهدافهم بأنفسهم، وتنفيذ مشاريعهم 
البحثية، كما يساعد يف تنمية مهارات املتعلمني، وقدرهتم على التنظيم والتخطيط واستشراف 
)الراوي  املشكالت  حل  على  القدرة  املتعلمني  ومينح  املعرفية،  التعلم  عملية  ويسهل  املستقبل، 
لتحقيق ذاهتم سواء  للمتعلمني  الفرصة  يعطى  املشروعات  القائم على  والتعلم  وزيتون، 2016(. 
كانت مشروعات فردية أو جزء من نشاط جمموعة العمل، وترجع أمهية هذا النوع من التعلم إىل 
أنه يدفع املتعلمني الكتساب خربات مهمة، كما أن استخدام تقنيات التفاعل اإللكتروين وسرعة 
التواصل مع املجموعة أو مع املعلم وسرعة حتليل األفكار واآلراء ونقاشها يشكل تغذية مهمة وسريعة 

تزيد من معرفة وخربة املتعلمني القائمني على املشروع )سحر عبد الرمحن، 2018(. 
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ويؤكد )احلسن، 2016م( أمهية التعلم القائم على املشروعات يف بث روح االستكشاف لدى 
املتعلمني ضمن العمل يف فريق واحد، وتنمية اإلبداع، وتقدمي حّل للمشكالت، حيث يرسخ املعرفة 

املتعلَّمة يف ذهن الطالب مقارنة بالطريقة التقليدية.

وترى الباحثة ان التعلم القائم على املشاريع ميكن تطبيقه على طالبات الدراسات العليا عن 
طريق تنفيذ مشاريع حبثية خالل املقررات الدراسية أما بطريقة تشاركية أو بطريقة فردية حبسب 

عدد املشاركات يف املشروع. 

التعلم التشاركي:
هو أحد أمناط التعلم القائم على جمموعات صغرية تعتمد على أكثر من طالب يف أداء املهام 
والنشاطات املختلفة، يتشاركون مًعا يف أثناء التعلم من أجل حتقيق أهدافهم املشتركة. فهو يعتمد 
على التفاعل االجتماعي بني املتعلمني، حيث إهنم يعملون يف جمموعات صغرية تتشارك يف إجناز 
املهمة أو حتقيق اهلدف، فهو تعلم يركز على توليد املعرفة ال استقباهلا، ومن مّث يتحول التعليم من 

نظام مركز حول املعلم إىل نظام مركز حول املتعلم، مع مشاركة املعلم )شحاته، 2016م(. 

أو  فردين  مكّونة من  العمل يف جمموعة  collaboration إىل  التشارك  ويشري مفهوم  هذا 
أكثر؛ إلجياد هدف مشترك. وقد تطور التعلم التشاركي بظهور أدوات الويب 2.0 وشبكات التواصل 
لبناء  كأساس  االجتماعي  التفاعل  على  املعتمد  التشاركي  اإللكتروين  التعلم  فظهر  االجتماعي، 

املعرفة مع توظيف أدوات التواصل املختلفة. 

وميتاز التعلم اإللكتروين التشاركي مبساعدة املتعلمني على بناء نشاطات التعلم اجلماعية، 
تفاعل  وتعزيز  الراجعة،  التغذية  تقدمي  ومن مث  املرجّوة،  األهداف  مدى حتقيقها  والكشف عن 
وزيادة  االجتماعية،  تطوير مهاراهتم  املسهمة يف  التشاركية  االتصال  أدوات  باستخدام  املتعلمني 
التحصيل الدراسي، ويقوم التشارك على تقسيم العمل على أفراد املجموعة حبيث يكون لكل فرد 

جزء من املهام التشاركية اليت يقوم هبا )الفار، 2012م(.  

وتؤكد سحر عبد الرمحن )2018م( أن دور املعلم أصبح أكثر أمهية يف التعلم التشاركي؛ ألّنه 
يهيئ للمتعلمني بيئة التعلم، وحيفزهم على تبادل املعلومات، ويشرح هلم طبيعة املهام التشاركية، 
بناء  بفاعلية يف  املتعلم  واستخدامها. كذلك يسهم  التواصل  اكتساب مهارات  كما يشجعهم على 
املحتوى التعليمي، واختيار مصادر املعرفة، واإلملام بسبل تبادل املعارف وتنمية املهارات عرب العمل 

التشاركي.
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فاعلة  وسيلة  فهو  لذا  املتعلمني  بني  تبادل اخلربات  على  يركز  التشاركي  التعلم  أن  نالحظ 
لتطوير األفكار البحثية بني املتعلمني، باإلضافة إىل تنمية معلومات املتعلمني ومعارفهم من خالل 

البحث واالستقصاء، وتبادل اخلربات، واحلوار مما يساعد على حتقيق األهداف.

املهارات البحثية:
صنف املجلس القومي للبحوث مهارات البحث التربوي وقّسمها إىل أربع مهارات هي: 

أ- مهارات معرفية تضم )مهارة التفكري الناقد، ومهارة حل املشكالت، ومهارة التفكري املنظم، 
واإلبداع، واالبتكار، ومهارة اختاذ القرار، وما وراء املعرفة، والتعلم للتعلم(.

ب- مهارات اجتماعية تضم )مهارة التعامل مع اآلخرين، ومهارة العمل اجلماعي، واحلساسية 
الثقافية، ومهارات املواطنة، ومهارة احلياة املهنية، واملسؤولية الشخصية واالجتماعية(. 

ج- مهارات شخصية تضم )إدارة الذات، وإدارة الوقت، والتنمية الذاتية، والقدرة على التكيف(. 

واالتصاالت(  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  )مهارة  وتضم  العمل،  أدوات  استخدام  مهارة  د- 
)الشمري، 2009(.

كما صنفها )أبو املجد والعرفج، 2017( إىل مخس مهارات هي: مهارات أكادميية ومعرفية، 
ومهارات تفكريية، ومهارات تكنولوجية، ومهارات حياتية، ومهارات حتديد مصادر املعلومات.

التربوي،  الباحث  ميتلكها  أن  مهارات حبثية جيب  إىل  فصنفتها  2016م(  )بغدادي،  أّما 
وتضم )حتديد املشكلة واختيار املوضوع، ومجع املادة العلمية، وصياغة الفروض، وحتديد مناهج 
البحث املالئمة، وتقومي أدوات البحث وإعدادها واختبارها، والتخطيط للبحث التربوي، والتفكري 
الناقد، وتفسري النتائج، وكتابة تقرير البحث، واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة، وامتالك 
بأمناطها  وإجرائها  البحوث،  أنواع  )معرفة  تضم  معرفية  ومهارات  العلمي(.  التفكري  مهارة 
السيناريوهات،  وإعداد  واملستقبلية،  التخطيطية  البحوث  الشروع يف  على  التركيز  مع  املختلفة، 
للتربية(.  وتوظيف أسلوب دلفاي، وكذلك إجراء حبوث الفعل، وصياغة اخلرائط االستشرافية 
ومهارات اجتماعية تضم )مهارات التواصل واالتصال، واملهارات احلياتية للباحثني، ومهارة إدارة 

الوقت(. 

وصنفها )املحسن، 201٣م( إىل الكفايات الشخصية، وحتديد مشكلة البحث وتوصيفها، 
واإلطار النظري والدراسات السابقة، ومنهجية البحث وأدواته، وحتليل النتائج وتفسريها، وكتابة 
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التوصيات واملقترحات. أّما )الشمري، 2009م( فقد صنفها إىل عدد من املهارات منها: مهارات 
تتعلق باحلصول على املعلومات، وثانية تتعلق بتنفيذ خطوات البحث العلمي، وثالثة تتعلق بكتابة 

البحث وتوثيقه، ورابعة تتعلق بالتحليل اإلحصائي للبيانات.

على  اتفقت  البحثية  للمهارات  التصنيفات  مجيع  أن  السابق،  املهارات  تصنيف  من  يتضح 
ركز  كما  التصنيفات،  مجيع  بني  مشتركتني  كمهارتني  االجتماعية  واملهارات  التفكري،  مهارات 
يف  التكنولوجية  املهارات  على   )2017 والعرفج،  املجد  و)أبو  للبحوث  القومي  املجلس  تصنيفي 
تصنيف املهارات البحثية. بينما جند أن )بغدادي، 2016( و)املحسن، 201٣( ركزا يف تصنيف 
املهارات على حل املشكالت. أما )املحسن، 201٣( و)الشمري، 2009( فقد اهتما يف تصنيف 
املهارات على مهارات البحث العلمي. كما متيز تصنيف )املحسن، 201٣( للمهارات البحثية بوجود 

الكفايات الشخصية. 

منهج الدراسة:
يف  املتمثل  التجرييب  شبه  التصميم  باستخدام  التجرييب  املنهج  على  البحث  هذا  اعتمد 

املجموعتني التجريبيتني ذات القياسني القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبيتني.

جدول )١(

منهج الدراسة

التطبيق البعدياملعاجلةالتطبيق القبلياجملموعة

اختبارجتريبية ١
استبانة

اختبارالتعلم الفردي
استبانة التعلم التشاركي جتريبية ٢

جمتمع البحث وعينته:
تكون جمتمع البحث من مجيع طالبات املستوى الثالث بربنامج املاجستري يف جامعة اإلمام يف 
وتألفت  طالبة.   )26( عددهن  البالغ  1441/1440هـ  اجلامعي  العام  من  األول  الدراسي  الفصل 
عينته من )26( طالبة اخترن بطريقة قصدية، وقّسمت العينة إىل جمموعتني جتريبيتني: جمموعة 
التعلم  وجمموعة  طالبة،   )1٣( وعددها  )الفردي(،  الويب  عرب  املشروعات  على  القائم  التعلم 

القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي(، وعددها أيًضا )1٣( طالبة. 
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إجراءات البحث:
حتديد األهداف التعليمية: حددت الباحثة األهداف حبيث تشمل األهداف اليت يسعى املقرر   .1
عامة  أهداف  إىل  وقد صنفت  العليا.  الدراسات  طالبات  احتياجات  إىل حتقيقها، وحتديد 
للمقرر وأهداف خاصة بالتعلم القائم على املشاريع )بعد االطالع على الدراسات السابقة(. 

كما مت إعداد قائمة باألهداف التعليمية يف ضوء املهام واملهارات التعليمية واهلدف العام.  
جتهيز املحتوى التعليمي لكل موضوع من موضوعات املقرر وعرضه على املنصة اإللكترونية،   .2
باإلضافة إىل النشاطات واألسئلة التقوميية، واالختبارات اإللكترونية. حددت الباحثة ونظمت 
حمتوى التجربة يف ضوء األهداف التعليمية، واملوضوعات اليت تضمنها املقرر وذلك بالرجوع 

إىل توصيف املقرر. 
حيث  التعليمية،  املنصة  يف  املتعلمني  أدوار  بتوضيح  وذلك  التشارك:  استراتيجية  تصميم   .٣
وأنشطته،  الزميالت يف املجموعة مًعا يف وضع أهداف املشروع، وتعديل حمتواه،  تتشارك 
املتعددة،  بالوسائط  واملشاركة  والنقاش،  اآلراء  وتبادل  إليها،  واإلضافة  تقوميه،  وأساليب 

ومن مث مشاركة بقية املجموعات.
التعلم: حيث قسمت الطالبات إىل )٣( جمموعات ال يقل عدد املجموعة  تقسيم جمموعات   .4

الواحدة عن )٣( طالبات، وال يزيد عن )5( طالبات.
شرح فكرة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب للمتعلمات من حيث: فكرة املنصة، ونظام   .5
الدخول فيها، وكيفية املشاركة يف مهام التعلم، مع توزيع املفردات على الطالبات، وتوضيح 

نظام الدرجات. 
اختيار كل جمموعة مشروعها البحثي، حيث طرحت أستاذة املقرر عدًدا من املشاريع ذات   .6
الصلة بواقع املتعلمات، ومراعاة ميوهلن واهتماماهتن، مع ترك احلرية للمتعلمات يف طرح 

مشاريع غري موجودة ضمن قائمة املشاريع.
واملواد،  األهداف،  فيها  وتوضح  املشروع،  لتنفيذ  خطة  املتعلمات  تعد  للمشروع:  التخطيط   .7
ومراحل العمل يف املشروع، والوسائل والنشاطات املرتبطة به، وتوزيع األدوار بني املتعلمات من 

أجل تنفيذ املشروع على أكمل وجه.
تنفيذ املشروع: تتابع أستاذة املقرر املتعلمات يف أثناء تنفيذهن املشروع يف ضوء اخلطة املرسومة.  .8

الذايت  بالتقومي  املتعلمات  وقيام  مجاعية،  مناقشة  مبناقشته  ذلك  ويكون  املشروع:  تقومي   .9
للمشروع يف ضوء األهداف. 
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اليت  األهداف  على  اعتماًدا  نتائجه  وعرض  النهائي،  تقريره  بكتابة  وذلك  املشروع:  10. عرض 
حتققت واملشكالت اليت واجهت املتعلمات، وكيفية التغلب عليها.

11. بناء أدوات البحث.

أدوات البحث:
اختبار حتصيلي لقياس اجلانب املعريف.  .1

قياس املهارات البحثية باستخدام استبانة.  .2

اختبار التحصيل املعريف:
أعدته الباحثة، ويضم ثالثة أسئلة مقاليه كّل منها يشتمل على سؤالني فرعيني، حبيث تأخذ 

اإلجابات التامة الصواب على هذه األسئلة الدرجات الست اآلتية: )7، 8، 7، 6، 8، 4(.

أواًل: حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار: يف اجلدول التايل:

جدول )2(

معامالت سهولة وصعوبة ومتييز أسئلة اختبار التحصيل املعريف )ن = ٢٦(

معامل التمييز معامل الصعوبةمعامل السهولةالسؤال

٠.٣7٠.٦٣٠.٢٤األول أ
٠.٣٣٠.٦7٠.٣٤األول ب
٠.٤٠٠.٦٠٠.٣٥الثاين أ

٠.٥٤٠.٤٦٠.٥٥الثاين ب
٠.٤٤٠.٥٦٠.٦١الثالث أ

٠.٦٠٠.٤٠٠.٤٦الثالث ب
٠.٤٥٠.٥٥٠.٤٣االختبار كله

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
أن معامالت السهولة ألسئلة اختبار التحصيل املعريف قد امتدت من )0.٣٣( إىل )0.60(،   -
أي: أن معظم معامالت السهولة قد وقعت يف املدى الذي يبقى فيه على السؤال املمتّد من 
)0.٣0( إىل )0.70(. وأن معامل السهولة الكلي الختبار التحصيل املعريف كله بلغ )0.45(، 

وهو معامل سهولة مقبول لالختبار كله. 
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أن معامالت الصعوبة ألسئلة اختبار التحصيل املعريف قد امتدت من )0.40( إىل )0.67(،   -
أي: أن معظم معامالت الصعوبة قد وقعت يف املدى الذي يبقى فيه على السؤال املمتّد من 
)0.٣0( إىل )0.70(. وأن معامل الصعوبة الكلي الختبار التحصيل املعريف كله بلغ )0.55(، 

وهو معامل صعوبة مقبول لالختبار كله. 
أن معامالت التمييز ألسئلة اختبار التحصيل املعريف قد امتدت من )0.24( إىل )0.61(،   -
أي: أن مجيع معامالت التمييز قد وقعت يف املدى الذي يقبل فيه معامل متييز السؤال املمتّد 
)من 0.20 إىل 1.00(. وأن معامل التمييز الكلي الختبار التحصيل املعريف كله بلغ )0.4٣(، 

وهو معامل متييز مقبول لالختبار كله.

ثانًيا: حساب ثبات اختبار التحصيل املعريف.  
))) حسب ثبات أسئلة اختبار التحصيل املعريف بطريقتني مها:

Alpha-Cronbach. أ- حساب معامل ألفا كرونباخ

ب- حساب معامالت االرتباط بني درجات السؤال بالدرجات الكلية لالختبار.

)2) حسب الثبات الكلي الختبار التحصيل املعريف بطريقتني مها: حساب معامل ألفا كرونباخ، 
.Spearman-Brown واتباع طريقة التجزئة النصفية لـسبريمان - براون

ثالًثا: صدق اختبار التحصيل املعريف.  
درجة  بني  االرتباط  معامل  املعريف عن طريق حساب  التحصيل  اختبار  أسئلة  حسب صدق 
لالختبار(،  الكلية  الدرجة  من  السؤال  درجة  حالة حذف  لالختبار )يف  الكلية  والدرجة  السؤال 
ا للسؤال. واجلدول يوضح معامالت ثبات االختبار وصدقه  وذلك جبعل بقية أسئلة االختبار حمكًّ

بالطرق السابقة.

جدول )3(

معامالت ثبات وصدق أسئلة اختبار التحصيل املعريف )ن = ٢٦(

معامل ألفا السؤال
كرونباخ 

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية 
لالختبار يف حالة وجود درجة السؤال )ثبات(

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالختبار 
يف حالة وجود درجة السؤال )صدق(

٠.٣٨*٠.٣٩*٠.7٨٥األول أ
٠.٦٣**٠.7٦**٠.7٣١األول ب
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معامل ألفا السؤال
كرونباخ 

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية 
لالختبار يف حالة وجود درجة السؤال )ثبات(

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالختبار 
يف حالة وجود درجة السؤال )صدق(

٠.٨٣**٠.٨٨**٠.7٠٢الثاين أ
٠.٨٠**٠.٨٨**٠.٦٨٩الثاين ب
٠.٦٤**٠.٨٣**٠.7٤٣الثالث أ

٠.٥7**٠.٦٨**٠.7٥٤الثالث ب
معامل ألفا كرونباخ لالختبار كله = 7٨٥.٠

معامل الثبات بطريقة التجزئة التصفية لـسبريمان - براون  لالختبار كله = 7٩٩.٠
* دال إحصائيًّا عند مستوى )٠.٠٥(.   ** دال إحصائيًّا عند مستوى )٠.٠١(.

يتضح من اجلدول:

أن مجيع معامالت ألفا كرونباخ لالختبار كله يف حالة غياب أي سؤال من أسئلته أقل من أو   -
يساوي معامل ألفا لالختبار كله يف حالة وجود مجيع أسئلته، أي: أن إدخال أي سؤال ال يؤدي 
إىل اخنفاض معامل الثبات الكلي لالختبار، وهذا يشري إىل أن كل سؤال يسهم بدرجة معقولة 

يف الثبات الكلي لالختبار. 

أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل سؤال والدرجة الكلية لالختبار )يف حالة وجود درجة   -
السؤال ضمن الدرجة الكلية لالختبار( دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.01( أو )0.05(؛ مما 

يدل على االتساق الداخلي، وثبات مجيع أسئلة اختبار التحصيل املعريف.

أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل سؤال من األسئلة والدرجة الكلية لالختبار )يف حالة   -
أو   )0.01( مستوى  عند  إحصائيًّا  دالة  لالختبار(  الكلية  الدرجة  من  السؤال  درجة  حذف 

مستوى )0.05(؛ مما يدل على صدق مجيع أسئلة اختبار التحصيل املعريف.

ألفا كرونباخ، وطريقة  املعريف بطريقيت )معامل  التحصيل  الكلي الختبار  الثبات  أن معامل   -
التجزئة النصفية لـسبريمان-براون( مرتفعة؛ مما يدل على الثبات الكلي لالختبار. 

 )2( استبانة مهارات البحث:

أعدهتا الباحثة، وتتكون من 60 مهارة فرعية، وتقيس 11 مهارة رئيسة. 

وقد حسبت معامالت ثبات وصدق استبانة مهارات البحث باتباع اخلطوات السابقة نفسها، 
كما يلي: 
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جدول )4(

معامالت ثبات وصدق استبانة مهارات البحث )ن = ٢٦(

 معامل ألفاالسؤال
 كرونباخ

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالستبانة 
يف حالة وجود درجة السؤال )ثبات(

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالستبانة 
يف حالة وجود درجة السؤال )صدق(

١٠.٩٨7٠.٦**٠.٦٨**٠7
٠**٢٠.٩٨٦٩.7٠**٢.7١
٠.٨٥**٠.٨٦**٣٠.٩٨٦٨
٠.٨٠**٠.٨١**٤٠.٩٨٦٨
٠.٨**٠.٨٨**٥٠.٩٨٦٨7
٦٠.٩٨٦7**٠.٩٠**٠.٩٠
7٠**٠.٩٨٦٩.77**٠.7٦
٠.٨٢**٠.٨٢**٨٠.٩٨٦٨
٩٠.٩٨7٠**٠.7٠.٦٨**٠
٠**١٠٠.٩٨٦٩.77**٠.7٦
١١٠.٩٨7٠.٦٥**٠.٦٦**٠
٠.٨٣**٠.٨٤**١٢٠.٩٨٦٨
١٣٠.٩٨7٠**٠.7٠**٢.7١
١٤٠.٩٨7٠.٦٥**٠.٦٦**٠
٠**١٥٠.٩٨٦٩.7٠**٨.77
١٦٠.٩٨7٠**٠.7٠**١.7١
١7٠**٠.٨٠**٠.٩٨٦٩.7٩
٠.٨٣**٠.٨٤**١٨٠.٩٨٦٨
٠.٨٣**٠.٨٣**١٩٠.٩٨٦٨
٠.٨٣**٠.٨٣**٢٠٠.٩٨٦٨
٢١٠.٩٨7٠.٦٥**٠.٦٦**٠
٠**٠.٨٠**٢٢٠.٩٨٦٨.7٩
٠**٢٣٠.٩٨٦٩.7٠**٨.77
٠.٨٤**٠.٨٥**٢٤٠.٩٨٦٨
٠**٢٥٠.٩٨٦٩.7٠**٥.7٤
٠.٨٤**٠.٨٥**٢٦٠.٩٨٦٨
٢7٠.٩٨7٠.٦**٠7**٠.٦٦
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 معامل ألفاالسؤال
 كرونباخ

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالستبانة 
يف حالة وجود درجة السؤال )ثبات(

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالستبانة 
يف حالة وجود درجة السؤال )صدق(

٢٨٠.٩٨7٠.٦٣**٠.٦٥**٠
٢٩٠.٩٨٦7**٠.٨٦**٠.٨٦
٠**٣٠٠.٩٨٦٩.7٠**٦.7٦
٣١٠.٩٨7٠**٠.7٠**٢.7١
٠**٣٢٠.٩٨٦٩.77**٠.7٦
٠**٣٣٠.٩٨٦٩.7٠**٣.7٢
٠**٣٤٠.٩٨٦٩.7٠**٩.7٨
٣٥٠.٩٨٦7**٠.٨**٠.٨٨7
٠.٨٣**٠.٨٤**٣٦٠.٩٨٦٨
٣7٠**٠.٩٨٦٩.7٠**٦.7٥
٣٨٠.٩٨7٠.٦٤**٠.٦٦**١
٠.٨٢**٠.٦٤**٣٩٠.٩٨٦٨
٤٠٠.٩٨7٠**١.7٠.٦٣**٥
٠**٤١٠.٩٨٦٩.7٠**٤.7٤
٠**٠.٦٦**٤٢٠.٩٨٦٩.7٣
٤٣٠.٩٨7٠**٠.77**٠.٦٥
٠**٤٤٠.٩٨٦٩.77**٠.7٦
٠**٠.٨٦**٤٥٠.٩٨٦٩.7٦
٠.٨٦**٠.٦٦**٤٦٠.٩٨٦٨
٤7٠.٩٨7٠**١.7٠.٦٤**٩
٠**٤٨٠.٩٨٦٩.7٠**٦.7٨
٠**٠.٨٣**٤٩٠.٩٨٦٩.7٥
٠**٥٠٠.٩٨٦٨.77**٠.٨٢
٥١٠.٩٨7٠**٠.٨٠**٠.7٦
٠**٥٢٠.٩٨٦٩.7٠**٦.7٩
٠**٠.٨٠**٥٣٠.٩٨٦٩.7٦
٠**٠.٥٢**٥٤٠.٩٨٦٩.7٩
٥٥٠.٩٨7٠**٣.7٠.٥٠**٢
٥٦٠.٩٨7٠**٠.٨٣**٠.7١
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 معامل ألفاالسؤال
 كرونباخ

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالستبانة 
يف حالة وجود درجة السؤال )ثبات(

معامل ارتباط السؤال ابلدرجة الكلية لالستبانة 
يف حالة وجود درجة السؤال )صدق(

٥7٠**٠.٩٨٦٨.7٠.٨٢**٦
٠**٥٨٠.٩٨٦٩.7٠**٩.7٥
٠**٥٩٠.٩٨٦٩.7٠**٨.7٩
٠**٠.٨٤**٦٠٠.٩٨٦٩.7٨

معامل ألفا ككل = ٠.٩٨7١
معامل الثبات بطريقة التجزئة التصفية لـ سبريمان/براون ككل = ٠.٩٨7٥

* دال إحصائيًّا عند مستوى )٠.٠٥(.         ** دال إحصائيًّا عند مستوى )٠.٠١(.

يتضح من اجلدول:

أن مجيع معامالت ألفا كرونباخ لالستبانة كلها يف حالة غياب أي مهارة فرعية أقل من أو   -
ألفا لالستبانة كلها يف حالة وجود مجيع مهاراهتا، أي: أن تدخل أي مهارة  يساوي معامل 
فرعية ال يؤدي إىل اخنفاض معامل الثبات الكلي لالستبانة، وهذا يشري إىل أن كل مهارة 

فرعية تسهم بدرجة معقولة يف الثبات الكلي لالستبانة. 

أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل مهارة فرعية والدرجة الكلية لالستبانة )يف حالة وجود   -
درجة املهارة الفرعية ضمن الدرجة الكلية لالستبانة( دالة إحصائيًّا عند مستوى )0.01(؛ مما 

يدل على االتساق الداخلي، وثبات مجيع املهارات الفرعية الستبانة مهارات البحث.

أن مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل مهارة فرعية والدرجة الكلية لالستبانة )يف حالة   -
مستوى  عند  إحصائيًّا  دالة  لالستبانة(  الكلية  الدرجة  من  الفرعية  املهارة  درجة  حذف 

)0.01(؛ مما يدل على صدق مجيع املهارات الفرعية الستبانة مهارات البحث.

أن معامل الثبات الكلي الستبانة مهارات البحث بطريقيت )معامل ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة   -
النصفية لـسبريمان-براون( مرتفعة؛ مما يدل على الثبات الكلي الستبانة مهارات البحث. 

النتائج:
الفرض األول: 

للتحقق من صحة الفرض األول الذي ينص على أنه:« التعلم القائم على املشروعات عرب الويب 
ال يف تنمية التحصيل املعريف لدى طالبات الدراسات العليا« مت استخدام:  )الفردي - التشاركي( فعًّ
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درجات  متوسطي  بني  الفرق  املرتبطة، حلساب  الدرجات  رتب  إلشارات  ويلكوكسون  اختبار   •
القياسني القبلي والبعدي للتحصيل املعريف لدى جمموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب 

الويب )الفردي - التشاركي( من طالبات الدراسات العليا.  

معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج املرتبطة )rprb( الذي حيسب باستخدام املعادلة اآلتية:  •

1
)1n)n

)1T)4
prbr −

+
=

حساب نسبة الكسب املعدلة لـبالك Modified Blake›s Gain Ratio باملعادلة اآلتية:  •

P
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MP
MMMG 12

1

12
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−
+

−
−

=

واجلدول اآليت يوضح نتائج الفرض:
جدول )٥(

نسب الكسب املعدلة ونتائج اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات القياسني القبلي 
والبعدي للتحصيل املعريف لدى جمموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي – التشاركي( اخلاص بطالبات 

الدراسات العليا )ن = ٢٦(

املتغري
اإلشارات

متوسط العددالبعدية- القبلية
الرتب

جمموع 
الداللةقيمة Zالرتب

حجم أتثري  
rprb

ومستواه 

نسبة 
الكسب 

لـبالك

 التحصيل 
املعريف

٢٤١٢.٥٣٠٠.٠٤.٢٩الرتب املوجبة
٠.٠١٠.7١

١.٠٨قوي
٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

القبلي  القياسني  وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01( بني متوسطي رتب درجات   -
والبعدي للتحصيل املعريف لدى جمموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي 
- التشاركي( لصاحل متوسط درجات التطبيق البعدي. أي: أن متوسط رتب درجات طالبات 
الدراسات العليا مبجموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي – التشاركي( 

يف التحصيل املعريف يف القياس البعدي أعلى بداللة إحصائية من نظريه يف القياس القبلي. 

تشري قيمة معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج املرتبطة )rprb( اليت تساوي )0.71( إىل:   -
وجود تأثري قوي لـلتعلم القائم على املشروعات عرب الويب يف التحصيل املعريف.
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أن قيمة نسبة الكسب املعدلة لـبالك اليت تساوي: )1.08( هي ضمن قيم أكرب من القيمة   -
)التعلم  أن  إىل  يشري  الربنامج؛ مما  فاعلية  متوسط  على  للحكم  بالك  اقترحها  اليت   )1(
لطالبات  املعريف  التحصيل  تنمية  يف  الفاعلية  متوسط  الويب(  عرب  املشروعات  على  القائم 

الدراسات العليا.

ويتضح من إمجايل نتائج الفرض األول أنه قد حتقق، حيث أشارت نتائج هذا الفرض إىل 
وجود فرق دال إحصائًيا بني متوسطي رتب درجات القياسني القبلي والبعدي للتحصيل املعريف لدى 
جمموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي – التشاركي( لصاحل متوسط درجات 
التطبيق البعدي. وأن التعلم القائم على املشروعات عرب الويب له تأثري قوي ومتوسط الفعالية يف 
تنمية التحصيل املعريف لدى طالبات الدراسات العليا. وقد يعود ذلك إىل اعتماد التعلم القائم على 
أفكارهم  تبين  نشاطات  املتعلمات  متارس  حبيث  البنائية  النظرية  على  الويب  عرب  املشروعات 
واملهارات  املعرفة  املتعلمات  تطبيق  كذلك  السابقة،  املعارف  على  املعتمدة  اجلديدة  ومفاهيمهم 
واملعلومات بأنفسهن، واختاذ القرارات، وحل املشكالت. كما أن دور املتعلمات النشط يف جمموعيت 
التعلم القائم على املشروعات عرب الويب وسعيهن إىل بناء املعرفة، واالهتمام مبهارات التفكري 
العليا والتواصل الفعال مع اآلخرين، كان له أثر إجيايب يف ذلك. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت 
إليه دراسة كلٍّ من: )املولد، 2019م(، و)الرشود، 2018م(، حيث أّكدتا فاعلية التعلم القائم 

على املشروعات عرب الويب يف تنمية التحصيل. 

الفرض الثاين: 
التعلم القائم على املشروعات عرب  أنه:«  الثاين الذي ينص على  للتحقق من صحة الفرض 
ال يف تنمية املهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا » مت  الويب )الفردي – التشاركي( فعًّ
استخدام األساليب اإلحصائية املستخدمة يف اختبار صحة الفرض األول، واجلدول اآليت يوضح 

نتائج هذا الفرض:
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جدول )٦(

نسب الكسب املعدلة ونتائج اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات القياسني القبلي 
والبعدي للمهارات البحثية لدى جمموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي – التشاركي( اخلاص بطالبات 

الدراسات العليا )ن = 26(

متوسط العددالبعدي- القبلياملهـارة
الرتب

جمموع 
الداللةقيمة Zالرتب

حجم أتثري  
rprb

ومستواه 

نسبة 
الكسب 

لـبالك

املعرفية
٢٥١٤.٠٣٥٠.٠الرتب املوجبة

٤.٥٤٠.٠١٠.٩٩
١.١٤قوي جدًّا

١١.٠١.٠الرتب السالبة

اإلنسانية
٢٥١٣.٠٣٢٥.٠الرتب املوجبة

٤.٥١٠.٠١٠.٨٥
١.٢٣قوي

٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة

الشخصية
٢٥١٤.٠٣٥٠.٠الرتب املوجبة

٤.٥٩٠.٠١٠.٩٩
١.١٨قوي جدًّا

١١.٠١.٠الرتب السالبة
حتديد 
املشكلة

٢٤١٢.٥٣٠٠.٠الرتب املوجبة
٤.٢٩٠.٠١٠.7١

١.٠7قوي
٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة

مجع املادة 
العلمية

٢٥١٤.٠٣٥٠.٠الرتب املوجبة
٤.٤٤٠.٠١٠.٩٩

١.٠٦قوي جدًّا
١١.٠١.٠الرتب السالبة

تفسري 
النتائج

٢٥١٤.٠٣٤٩.٠الرتب املوجبة
٤.٤٢٠.٠١٠.٩٩

١.٠٥قوي جدًّا
١٢.٠٢.٠الرتب السالبة

كتابة تقرير 
البحث

٢٦١٣.٥٣٥١.٠الرتب املوجبة
٤.٦٨٠.٠١١.٠٠

١.١٤قوي جدًّا
٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة

التفكري 
الناقد

٢٥١٤.٠٣٥٠.٠الرتب املوجبة
٤.٤٥٠.٠١٠.٩٩

١.٠٢قوي جدًّا
١١.٠١.٠الرتب السالبة

حل 
املشكالت

٢٤١٢.٥٣٠٠.٠الرتب املوجبة
٤.٣١٠.٠١٠.7١

١.٠٤قوي
٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة

االتصال
٢٥١٣.٠٣٢٥.٠الرتب املوجبة

٤.٤٠٠.٠١٠.٨٥
١.٢٢قوي

٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة

التأمل
٢٦١٣.٥٣٥١.٠الرتب املوجبة

٤.٤٨٠.٠١١.٠٠
١.٢١قوي جدًّا

٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة
الدرجة 
الكلية

٢٦١٣.٥٣٥١.٠الرتب املوجبة
٤.٤٦٠.٠١١.٠٠

١.١٣قوي جدًّا
٠٠.٠٠.٠الرتب السالبة
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يتضح من اجلدول:

القبلي  القياسني  وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01( بني متوسطي رتب درجات   -
التعلم  جمموعيت  لدى  البحثية  للمهارات  الكلية  والدرجة  الفرعية  املهارات  جلميع  والبعدي 
التطبيق  التشاركي( لصاحل متوسط درجات  الويب )الفردي -  املشروعات عرب  القائم على 
البعدي يف مجيع احلاالت. أي: أن متوسطات رتب درجات طالبات الدراسات العليا ملجموعيت 
التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي - التشاركي( يف مجيع املهارات الفرعية 
والدرجة الكلية للمهارات البحثية يف القياس البعدي أعلى بداللة إحصائية من نظائرها يف 

القياس القبلي. 

كما أن قيم معامل االرتباط الثنائي لرتب األزواج املرتبطة )rprb( اليت امتدت من )0.71(   -
القائم على  للتعلم  ا  تأثري قوي جدًّ تأثري قوي إىل  امتد من  تأثري  إىل )1( تشري إىل وجود 

املشروعات عرب الويب يف املهارات الفرعية والدرجة الكلية للمهارات البحثية.

وأن قيم نسبة الكسب املعدلة لـبالك اليت امتدت من )1.02( إىل )1.2٣( متثل قيًما أكرب   -
من القيمة )1( اليت اقترحها بالك للحكم على متوسط فاعلية الربنامج، وبعضها أكرب من 
القيمة )1.2( اليت اقترحها بالك للحكم على فاعلية الربنامج؛ مما يشري إىل أن )التعلم 
القائم على املشروعات عرب الويب( متتد فاعلته من متوسط الفاعلية إىل الفاعلية يف تنمية 

املهارات الفرعية والدرجة الكلية للمهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا.

ويتضح من إمجايل نتائج الفرض الثاين أنه قد حتقق، حيث أشارت نتائج هذا الفرض إىل وجود 
الفرعية  املهارات  والبعدي جلميع  القبلي  القياسني  درجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائًيا  دال  فرق 
والدرجة الكلية للمهارات البحثية لدى جمموعيت التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي 
القائم على  التعلم  وأن  البعدي يف مجيع احلاالت.  التطبيق  التشاركي( لصاحل متوسط درجات   -
املشروعات عرب الويب له تأثري امتد من تأثري قوي إىل تأثري قوي جًدا ومتتد فاعلته من متوسط 
الفعالية إىل الفعالية يف تنمية املهارات الفرعية والدرجة الكلية للمهارات البحثية طالبات الدراسات 
التعلم  الويب إحدى صور  القائم على املشروعات عرب  التعلم  النتيجة إىل كون  العليا. وتعزى هذه 
االستقصائي الذي يقدم للمتعلم حتديات حقيقية، ويهدف إىل جعل املتعلمني يسعون إىل ممارسة 
حبث منظم بنائي، أو القيام مبهمة موجهة حنو هدف حمدد، أي: ممارسة أفراد املجموعة النشاطات 
املتصلة حبياهتم، حبيث يكتشف املتعلمون عربها املشكالت والتحديات املوجودة يف العامل املحيط، 
ويعملون على إجياد احللول، وابتكار األفكار باستخدام الطريقة العلمية، وتطوير مهارات تفكريهم. 
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ماري وساندرا )Mary & Sandra. 2010( اليت بينت 
أن دمج التعلم القائم على املشروعات عرب الويب يف تدريس مقررات الدراسات العليا قد يسهم يف 
على  القائم  التعلم  أّن   )schuetz. 2018( ويؤكد شويتز  الطالبات.  لدى  البحثية  املهارات  تنمية 
املشروعات مينح املتعلمني فرصة لتطوير معارفهم ومهاراهتم باالشتراك يف مشاريع ُضمنت فيها 

حتديات ومشكالت من املمكن أن يواجهها املتعلم يف احلياة احلقيقية.  

املجموعتني  بني  التجانس  من  التحقق  مت  والرابع  الثالث  الفرضني  من صحة  التحقق  وقبل 
اختبار  باستخدام  البحثية،  واملهارات  املعريف  التحصيل  الختبار  القبلي  التطبيق  يف  التجريبيتني 

مان- ويتين  Mann-Whitney Test كما يلي: 

جدول )٧(

نتائج اختبار مان- ويتين  للعينتني املستقلتني لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب 
الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف اختبار التحصيل املعريف واملهارات البحثية يف 

التطبيق القبلي

متوسط العدداجملموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الداللةقيمة Zقيمة )U(الرتب

التحصيل املعريف
١٣١٣.٢٣١7٢التشاركي

غري دالة٨١٠.١٨
١٣١٣.77١7٩الفردي

الدرجة الكلية
١٣١٤.٨7١٩٣التشاركي

غري دالة٦7٠.٣7
١٣١٢.١٥١٥٨الفردي

يتضح من اجلدول السابق:

عدم وجود فرق دال إحصائًيا بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات   -
)التشاركي( يف  الويب  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم  )الفردي( وجمموعة  الويب  عرب 
اختبار التحصيل املعريف يف القياس القبلي، وهذا يشري إىل تكافؤ املجموعتني التجريبيتني يف 

اختبار التحصيل املعريف يف القياس القبلي.

عدم وجود فرق دال إحصائًيا بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات   -
)التشاركي( يف  الويب  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم  )الفردي( وجمموعة  الويب  عرب 
املجموعتني  تكافؤ  إىل  يشري  وهذا  القبلي،  القياس  يف  البحثية  للمهارات  الكلية  الدرجة 

التجريبيتني يف املهارات البحثية يف القياس القبلي.
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الفرض الثالث: 
للتحقق من مدى صحة الفرض الثالث استخدمت الباحثة اختبار مان- ويتين: 

جدول )٨(

نتائج اختبار مان- ويتين  للعينتني املستقلتني لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب 
الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف اختبار التحصيل املعريف

متوسط العدداجملموعةاملتغري
الرتب

جمموع 
الداللةقيمة Zقيمة )U(الرتب

التحصيل املعريف
١٣١7.٨١٢٣١.٥٠التشاركي

٢٨.٥٠٢.٨٨٠.٠١
١٣٩.١٩١١٩.٥٠الفردي

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
التعلم  درجات جمموعة  رتب  متوسطي  بني  إحصائيًّا )عند مستوى 0.01(  دال  فرق  وجود   -
القائم على املشروعات عرب  التعلم  الويب )الفردي( وجمموعة  القائم على املشروعات عرب 
الويب )التشاركي( يف اختبار التحصيل املعريف يف القياس البعدي لصاحل متوسط رتب درجات 
جمموعة )التشاركي(. أي: أن متوسط رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات 
عرب الويب )التشاركي( يف اختبار التحصيل املعريف يف القياس البعدي أعلى بداللة إحصائية 

من نظريه لدى جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي(.
ويتضح من إمجايل نتائج الفرض الثالث أنه مل يتحقق، أي: رفض الفرض الصفري الثالث، 
حيث أشارت نتائج هذا الفرض إىل وجود فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي رتب درجات جمموعة 
التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب 
البعدي لصاحل متوسط رتب درجات  القياس  التحصيل املعريف يف  الويب )التشاركي( يف اختبار 
جمموعة )التشاركي(. وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه دراسة )حجاب وآخرين، 2018م( 
اليت أوضحت أن التعلم القائم على املشروعات عرب الويب يف بيئة التعلم اإللكتروين )التشاركي( 
كان له األثر الفعال يف تنمية بعض مهارات الربجمة. وتعزى هذه النتيجة إىل أن التعلم التشاركي 
القائم على املشروعات عرب الويب يهتم بتقدمي مهام حقيقية مرتبطة حبياة املتعلمني عرب ممارسة 
عمليات البحث واالستقصاء، مع ترك حرية اختيار املشروعات حسب ميوهلم واهتماماهتم. وتتفق 
هذه النتيجة أيًضا مع دراسة دانكان وآخرين )Duncan. et al. 2013( اليت توصلت إىل األثر 
املعريف  اجلانب  العليا يف  الدراسات  مع طالب  املشكالت  على  القائم  التشاركي  للتعلم  اإلجيايب 

ومهارات التفكري الناقد.        
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الفرض الرابع: 
للتحقق من مدى صحة الفرض الرابع استخدمت الباحثة اختبار مان- ويتين:

جدول )٩(

نتائج اختبار مان- ويتين  للعينتني املستقلتني لداللة الفرق بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب 
الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف املهارات البحثية

املهارات
الفردي )ن =١3(التشاركي )ن =١3(

)U( قيمةZ الداللةقيمة
جمموع الرتبمتوسط الرتبجمموع الرتبمتوسط الرتب

16.77218.0010.23133.0042.02.210.05املعرفية

غري دالة16.19210.5010.81140.5049.51.86اإلنسانية

17.54228.009.46123.0032.02.720.01الشخصية

16.65216.5010.35134.5043.52.130.05تحديد املشكلة

16.58215.5010.42135.5044.52.060.05جمع املادة العلمية

16.50214.5010.50136.5045.52.030.05تفسري النتائج

غري دالة16.04208.5010.96142.5051.51.74كتابة تقرير البحث

16.54215.0010.46136.0045.02.050.05التفكري الناقد

غري دالة16.23211.0010.77140.0049.01.88حل املشكالت

16.54215.0010.46136.0045.02.110.05االتصال

18.04234.508.96116.5025.53.150.01التأمل

17.58228.509.42122.5031.52.720.01الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول: 

وجود فرق دال إحصائيًّا )عند مستوى α ≥ 0.05( بني متوسطي رتب درجات جمموعة التعلم   -
القائم على املشروعات عرب  التعلم  الويب )الفردي( وجمموعة  القائم على املشروعات عرب 
للمهارات  الكلية  الفرعية والدرجة  البعدي يف مجيع املهارات  القياس  الويب )التشاركي( يف 
البحثية )باستثناء ثالث مهارات هي: املهارات اإلنسانية، ومهارة كتابة تقرير البحث، ومهارة 
حل املشكالت(، وذلك لصاحل متوسط رتب درجات جمموعة )التشاركي( يف مجيع احلاالت. 
أي: أن متوسط رتب درجات جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( 
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)باستثناء  البحثية  للمهارات  الكلية  والدرجة  الفرعية  املهارات  البعدي يف مجيع  القياس  يف 
ثالث مهارات هي: املهارات اإلنسانية، ومهارة كتابة تقرير البحث، ومهارة حل املشكالت( 
أعلى بداللة إحصائية من نظائرها لدى جمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب الويب 

)الفردي(.

ويتضح من إمجايل نتائج الفرض الرابع أنه مل يتحقق، أي: رفض الفرض الصفري الرابع، 
حيث أشارت نتائج هذا الفرض إىل وجود فرق دال إحصائيًّا بني متوسطي رتب درجات جمموعة 
التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )الفردي( وجمموعة التعلم القائم على املشروعات عرب 
الويب )التشاركي( يف القياس البعدي يف مجيع املهارات الفرعية والدرجة الكلية للمهارات البحثية 
حل  ومهارة  البحث،  تقرير  كتابة  ومهارة  اإلنسانية،  واملهارات  هي:  مهارات  ثالث  )باستثناء 
املشكالت(، وذلك لصاحل متوسط رتب درجات جمموعة )التشاركي( يف مجيع احلاالت. وتتفق 
األثر  إىل  توصلت  اليت   )Duncan. et al. 2013( وآخرين  دانكان  دراسة  مع  النتيجة  هذه 
اإلجيايب الستخدام التعلم التشاركي القائم على املشكالت مع طالب الدراسات العليا يف التفكري 
الناقد، ودراسة سحر عبد العزيز )2017م( اليت توصلت إىل أثر التعلم اإللكتروين التشاركي يف 
تنمية مهارات إدارة املشروعات. كما تتفق مع ما أسفرت عنه دراسة )أهنار ونفني، 2018م( من 
نتائج منها: وجود أثر للتعلم التشاركي القائم على املشكلة يف تنمية مهارات القرن احلادي والعشرين 
أثر  إىل  توصلت  اليت   )2018 وآخرين،  ودراسة )حجاب  اإللكترونية،  االختبارات  إنتاج  ومهارة 
استخدام التعلم القائم على املشروعات يف بيئة التعلم اإللكتروين التشاركية يف تنمية بعض مهارات 
الربجمة. وتعزى هذه النتيجة إىل أن التعلم التشاركي يعتمد على أداء املهام والنشاطات املختلفة 
اليت يتشارك فيها املتعلمون مًعا يف أثناء التعلم من أجل حتقيق أهدافهم املشتركة؛ كما أن إعطاء 
هذه  تنمية  يف  أسهم  واملشاريع  املهام  إجناز  يف  والتشاور  واحلوار  النقاش  يف  احلرية  املتعلمات 
املهارات  تنمية  يف  الويب  عرب  املشروعات  على  القائم  التشاركي  التعلم  أسهم  كذلك  املهارات، 

املعرفية عن طريق إشباع رغباهتن بالبحث واالطالع وانتقاء األفكار واملعلومات.

التوصيات: 
األول  املستوى  الدراسية يف  املقررات  الدراسية جلميع  البحثية يف اخلطط  املهارات  تضمني   .1

لربنامج املاجستري.

االهتمام بتنمية املهارات البحثية لدى طالبات الدراسات العليا عن طريق الربامج التدريبية.   .2
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االهتمام باستخدام التعلم القائم على املشروعات عرب الويب )التشاركي( يف املراحل الدراسية   .٣
املختلفة.

يف  اإلجيايب  ألثره  جمموعات  يف  والعمل  التعلم  عملية  يف  التشارك  بأمهية  املتعلمني  توعية   .4
التواصل بني املتعلمني.

املقترحات: 
إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية للتأكد من فاعلية التعلم القائم على املشروعات عرب   .1

الويب على متغريات أخرى.

معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعلم التشاركي القائم على املشروعات عرب الويب   .2
يف مرحلة الدراسات العليا.

مهارات  تنمية  الويب يف  املشروعات عرب  على  القائم  التعلم  أثر  على  للتعرف  دراسة  إجراء   .٣
القرن احلادي والعشرين لدى طالب الدراسات العليا.
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Abstract: 
The aim of the current research is to reveal the role of the future gate in 

critical thinking development in science subject using the future gate among 
for intermediate gradersin Hafer Al Baten and contributes in offering anumber 
of recommendations that enhance performance of intermediate science 
teachers. The researcher used an analytic descriptive approach and the sample 
consisted of 21 science teachers at intermediate schools where the future gate 
project is applied. The study result showed that the future gate role to develop 
digital thinking skills was generally high form science teachers’ point of view 
for intermediate graders and its arithmetic average was2.55. The arithmetic 
averages of digital critical thinking skills were  descending lyarranged: 
deductive)2.75(. analysis )2.25(and interpretation )2.66(. In addition .result 
showed that there were no significant statistical differences between the science 
teachers responses due to the years of experience variable. A number of 
recommendations were offered in the light of the result of the present study. 
First. teachers should attend thinking skills courses. Second. students should 
be provided with smart phones and laptops to use them in their classes. 

Keywords: deductive skill.  analysis skill.  interpretation  skills .science  
subject. intermediate stage. the future gate.
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الحربــي، عبــدهللا، القحــص، حنــان. (2022) .دور بوابــة المســتقبل فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى 
ــوم  ــة العل ــوم. مجل ــات العل ــة نظــر معلم ــن وجه ــوم م ــرر العل ــي مق ــة المتوســطة ف ــات المرحل طالب

التربوية ، 9(1) ،  187 - 215 

دور بوابة املستقبل يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة 
املتوسطة يف مقرر العلوم من وجهة نظر معلمات العلوم

أ.د. عبداهلل بن عواد احلريب)))          حنان بنت صاحل القحص)2)

املستخلص: 
هدف البحث احلايل إىل الكشف عن دور بوابة املستقبل يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى 
تسهم يف  توصيات  ووضع  الباطن،  العلوم يف حمافظة حفر  مقرر  املتوسطة يف  املرحلة  طالبات 
تطوير األداء الرقمي يف بوابة املستقبل ملعلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة. واتبع البحث املنهج 
الوصفي التحليلي، واستخدمت املقابلة أداة للبحث. وتكونت العينة من 21 معلمة علوم يف املرحلة 
املتوسطة يف املدارس املطبق فيها مشروع بوابة املستقبل. وتوصلت نتائج البحث إىل أن دور مشروع 
بوابة املستقبل يف اكتساب مهارات التفكري الناقد بشكل عام مرتفع حيث بلغ املتوسط )2.55( لدى 
مهارة  كالتايل:  تنازلًيا  مرتب  وكان  العلوم.  معلمات  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  طالبات 
االستنتاج كان األعلى مبتوسط)2.75( ودرجة مرتفعة للدور. ومهارة التفسري كان األعلى مبتوسط 
ودرجة   )2.25( األعلى مبتوسط  كان  التحليل  مهارة  واكتساب  للدور.  مرتفعة  ودرجة   )2.66(
متوسطة للدور. وأن دور برنامج بوابة املستقبل يف اكتساب مجيع مهارات التفكري الناقد )التفسري، 
ختتلف  ال  العلوم  معلمات  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  طالبات  لدى  االستنتاج(  التحليل، 
تدريس  على  املعلمات  تدريب  بأمهية  الدراسة  وأوصت  للمعلمات.  باختالف عدد سنوات اخلربة 
مهارات التفكري الناقد وتنميتها لدى الطالبات، وضرورة توفري أجهزة حاسوب مدعمة باتصال 

االنترنت يف الفصول الدراسية.

بوابة  التفسري،  مهارة  االستنتاج،  مهارة  التحليل،  مهارة  العلوم،  مقررات  املفتاحية:  الكلمات 
املستقبل، املرحلة املتوسطة.

aa.alharbi@mu.edu.sa ،١( أستاذ املناهج وتعليم العلوم، جامعة اجملمعة(
mrsnicenor1984@gmail.com ،٢( ابحثة دراسات عليا، اجلامعة اإلسالمّية(
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املقدمة:
الثورة املعلوماتية والتقنية ويتطلب  القرن احلادي والعشري نتطور سريع وتضخم يف  يشهد 
الضرورية  التقنية  املهارات  باكتساب  التطور  هذا  مواكبة  التعليمي  امليدان  يف  العاملني  من  ذلك 
إلعداد جيل املستقبل إعداًدا تقنًيا، ومسارعة اخلطى لردم الفجوة بني التعليم التقليدي والتعليم 
العملية  كفاءة  ورفع  للطالبات  الشخصية  املهارات  تنمية  خالل  من  احلديثة،  بالتقنية  املرتبط 
التعليمية وزيادة حتصيل الطالب. وأشار بينتـا وبوجلـا ودزيتـاك )2014( إىل أن استخدام املنصات 
والبوابات التعليمية اإللكترونية هلا أثر اجيايب يف حتفيـز الطالب وزيـادة مـشاركتهم فـي املهـام 
فــي مهــامهم األكادميية يف  وأدائهــم  العليا، ورفع حتــصيلهم  التفكري  وتنمية مهارات  املعرفيـة، 

التعليم بصفة عامة ويف العلوم بصفة خاصة.

ويرى السيد)2018( أن التعليم الرقمي)Digital Learning( يتميز بتحقيق فورية االتصال 
بني الطالب واملعلمني من خالل الشبكات االلكترونية،وأن التقنية هتدف إىل االرتقاء مبستويات 
التعليم والتعلم واإلبداع. وفيما يتعلق بالتحول حنو التعليم الرقمي فقد أطلقت وزارة التعليم يف 
اململكة العربية السعودية مبادرة التحول الرقمي »بوابة املستقبل »بالشراكة مع شركة تطوير لتقنيات 
التعليم لتحقيق أهداف رؤية اململكة 20٣0، حيث اختذت من الطالب واملعلم حموًرا أساسيا من 
أجل خلق بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التقنية بشكل رئيس يف إيصال املعرفة إىل الطالب وزيادة 
حصيلته العلمية. وبذلك يتم تطوير مهارات الطالب الشخصية من أجل إعداده للمستقبل ودراسته 
اجلامعية وهتيئته لسوق العمل؛ فبوابة املستقبل منصة تعليمية تزود كل املشاركني فيها باإلمكانيات 
عنهم،  املسؤول  األفراد  متابعة  من  فرد  كل  ومترابط ميكن  متكامل  رقمي  نظام  وهي  الالزمة، 
أثر إجيايب يف  إىل حتقيق  تسعى  املستقبل  بوابة  وإن  التقارير.  واستخراج  تقدمهم  مدى  ورصد 
تطوير البيئة التعليمية وتعزيز مستوى التعلم وتنمية مهارات التفكري الناقد للطالبات. وبذلك فهي 

هتدف إىل مجلة من األهداف منها:

- أواًل:تغيري منط التعليم وحتويله إىل بيئة تعليمية ذات طابع إلكتروين تقلص االستخدام الورقي.

- ثانًيا:توسيع عمليات نطاق التعليم والتعلم إىل خارج البيئة املدرسية.

- ثالثُا: االستفادة من إقبال الطالب على التقنيات احلديثة وتوجيههم الستخدام التقنية إجيابًيا.

وتعد عملية تنمية مهارات التفكري أحد أهم خطوات التعلم، فبقدر تطور هذه العملية الذهنية 
ينتقل الفرد إىل مراحل متقدمة من إعمال العقل والتأمل. وإن التفكري الناقد من أكثر املعاين اليت 
حاول املفكرين إجياد معىن دقيق يفسره، حيث أنه يتطلب من الفرد القيام به معتمًدا على نفسه. 
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فيعرفه صربي وعبد العظيم )2015( بأنه القدرة على التحليل والتمييز واختبار املعلومات بغرض 
حتديد األفكار السليمة واخلطأ. وحيث أن التفكري املجرد يبدأ يف املرحلة املتوسطة ويعد تطوًرا يف 
العمليات الذهنية ملا بعد املرحلة االبتدائية اليت ارتبطت بالتفكري املحسوس. فيشري منصور وآخرون 
واالستعدادات  القدرات  تتمايز  حيث  تعليمي  توجيه  مرحلة  تعد  املتوسطة  املرحلة  أن   )2014(
واالجتاهات، ويتضح ضرورة معرفة ميول التالميذ حىت يتم توجيههم حنو التعليم املناسب.وقد 
للمفاهيم  وتطبيقي  معريف  بعمق  تتميز  اليت  املواد  من  أهنا  حيث  العلوم  مادة  البحث  استهدف 
واحلقائق والنظريات اليت يظهر فيها دور الطالب، وتتطلب استخدام مهارات التفكري وخصوًصا 
التفكري الناقد حىت يتم االستفادة منها يف مواقفه احلياتية. وتعرف قطامي)2004( التفكري الناقد 
وحل  والتقومي  والتحليل  والتفسري  كاالستنتاج  متعددة  تفكري  مهارات  تتضمن  عقلية  عملية  بأنه 
املشكالت وغريها. وبناء على ذلك فإن التفكري الناقد هو ذلك التفكري الذي متارسه الطالبة أثناء 
استخدام بيئات التعلم الرقمية. لكن ما سيتناوله هذا البحث املهارات التالية: التفسري والتحليل 
واالستنتاج؛ فمهارة التفسري كما يرى اخلوالدة)2017( أن التفسري عملية عقلية هتدف إىل إضافة 
معىن لكافة املواقف واخلربات أو استخالص معىن منها. ويؤكد رزوقي وحممد )2018( أن مهارة 
التحليل تقوم بفصل املكونات عن بعضها واكتشاف العالقات بينها، وحتدد املبادئ اليت تنظمها. 
وترى الربضي)2010( أن االستنتاج من املهارات العقلية العليا اليت ميكن التوصل إليها عن طريق 
االستنتاج واالستقراء وربط األجزاء ببعضها، والتوصل إىل االستنتاج عن طريق االنتقال من العام 

إىل اخلاص والعكس.

ويقوم املعلم بدور رئيسي يف جناح التفكري الناقد وتوظيف مهارات التفكري العليا واستخدام 
استراتيجيات تدريسية فعالة، فاملعلم ميكنه تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالب يف احلصة 
الدراسية كاستخدام األسئلة السابرة وأسلوب حل املشكالت واالستقصاء، وبذلك يكون الطالب 
أنه على  التقين. ويشري معمار)2010(  املعلم يف اجلانب  له  الذي سيعده  املوقف  متهيًئا ملمارسة 
املعلم تشجيع الطالب على املشاركة والتعبري عن آرائهم، وتقبل أفكار اآلخرين، واحترام وجهات 
نظرهم. وبذلك يهيئ البيئة املناسبة للتفكري الناقد اليت تساعد على تنمية ثقة الطالب بأنفسهم، 

واحترامهم لبعضهم البعض.

وتقييم  والتقييم  واالستنتاج  والتحليل  والشرح  التفسري  مهارات  أن  الربضي)2010(  وترى 
الذات من أكثر مهارات التفكري شيوًعا، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل له مؤمتر ديلفي يف توضيح 

املهارات الرئيسية والفرعية كما يلي:
التفسري: يتضمن مهارات التصنيف، واستخالص املغزى وتوضيح املعىن.  -
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-  الشرح: يتضمن مهارات إعالن النتائج وتربير اإلجراءات وعرض احلجج.
-  التحليل: يتضمن مهارات فحص األفكار وحتليل احلجم.

-  االستنتاج: يتضمن مهارات فحص الدليل وختمني البدائل والتوصل إىل االستنتاجات.
التقييم: يتضمن مهاراتيتقييم االدعاءات وتقييم احلجج.  -

تقييم الذات: يتضمن مهارايت اختبار الذات وتصحيح الذات.  -

وبعد البحث واالطالع على مقررات العلوم للمرحلة املتوسطة؛ اختريت جمموعة من أهداف 
التفكري الناقد الناتج عن استخدام أدوات بوابة املستقبل وهي: التفسري، والتحليل، واالستنتاج. 
فتضمنت هذه املهارات جمموعة من املهارات الفرعية، حيث اشتمل التفسري على املهارات التالية:

مهارة التصنيف.   .1
مهارة استخراج املعىن.   .2

مهارة توضيح املعىن القدرة على حتديد املشكلة.   .٣
مهارة التفسريات املنطقية.  .4

مهارة التقرير إذا كانت التعميمات والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال.    .5
مهارة التعبري عن املعىن أو املوقف أو التجربة.  .6

وأما مهارة التحليل فقد اشتملت على املهارات الفرعية التالية:

مهارة فحص األفكار والتمييز بني احلقيقة والرأي.  .1
مهارة التمييز بني املصادر الصحيحة للمعلومة وغري الصحيحة للمعلومة.  .2

مهارة التمييز بني املعلومات ذات الصلة وغريها من املعلومات األخرى.  .٣
مهارة متييز أوجه الشبه واالختالف يف املواقف املختلفة.  .4

التمييز بني الفرضيات والتعميمات واالدعاءات.  .5

وأما مهارة االستنتاج فقد تناولت املهارات الفرعية التالية:
التمكن من مهارة البحث عن تفسريات منطقية ومقنعة.   .1

مهارة التنبؤ بناء على شواهد حالية.  .2
مهارة بناء االستنتاج احلايل على املعلومات السابقة.   .٣
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مهارة إدراك صحة النتيجة يف ضوء احلقائق املعطاة.   .4
مهارة تقييم األدلة والرباهني.  .5

مشكلة البحث:
نبعت مشكلة البحث احلايل من خالل دراسة استطالعية دلت على قصور يف مهارات التفكري 
الناقد عند طالبات املرحلة املتوسطة يف املدارس املطبق فيها مشروع بوابة املستقبل مبحافظة حفر 

الباطن، وميكن صياغة مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل:
ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة 

من وجهة نظر معلمات العلوم؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التفسري لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   .1
وجهة نظر معلمات العلوم؟

ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التحليل لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   .2
وجهة نظر معلمات العلوم؟

ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة االستنتاج لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   .٣
وجهة نظر معلمات العلوم؟

ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة   .4
من وجهة نظر معلمات العلوم باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات)أقل من 10 سنوات، 

10 إىل 15 سنة، أكثر من 15 سنة(؟
ما إجيابيات وسلبيات بوابة املستقبل بالنسبة للطالبات من وجهة نظر املعلمات؟  .5

أهداف الدراسة:
حتديد دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التفسري لدى طالبات املرحلة املتوسطة   .1

من وجهة نظر معلمات العلوم.
حتديد دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التحليل لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   .2

وجهة نظر معلمات العلوم.
املرحلة  طالبات  لدى  االستنتاج  مهارة  اكتساب  يف  املستقبل  بوابة  مشروع  دور  على  حتديد   .٣

املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم؟
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املرحلة  الناقد لدى طالبات  التفكري  اكتساب مهارات  املستقبل يف  بوابة  حتديد دور مشروع   .4
املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات)أقل من 10 

سنوات، 10 إىل 15 سنة، أكثر من 15 سنة(.
حتديد إجيابيات وسلبيات بوابة املستقبل بالنسبة للطالبات من وجه نظر املعلمات.  .5

أمهية الدراسة:
املسامهة يف وضع توصيات تسهم يف تطوير أداء املعلمني يف بوابة املستقبل ملعلمات العلوم يف   .1

املرحلة املتوسطة.
توجيه البحث إىل أمهية تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطالبات يف بوابة املستقبل.  .2

مساعدة القائمني على إدارة بوابة املستقبل يف حماولة تطويرها لتحسني دورها يف تنمية مهارة   .٣
التفكري الناقد الناتج عن استخدام أدوات بوابة املستقبل لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

مصطلحات البحث:
تواكب  اليت  التعليمية  النشاطات  من  متنوعة  جمموعة  أهنا  على  وتعرف  املستقبل:  بوابة 
التغريات التقنية املستمرة وذلك من أجل تسهيل العملية التعليمية وتزويد كل املشاركني فيها سواء 
معلمني أو طالب أو مشرفني تربويني ومسؤولني عن النظام باإلمكانيات الالزمة. وتتكون من عدة 

أقسام متكن املعلم من القيام بدوره التقين بيسر وسهولة.

إىل  املعرفة  إيصال  التقنية يف  على  تعتمد  إلكترونية  تعليمية  منصة  بأهنا  إجرائيا:  وعرفت 
املتوسطة(  املرحلة  يف  مدارس   10( املشروع  فيها  املطبق  املدارس  يف  املتوسطة  املرحلة  طالبات 
مبحافظة حفر الباطن، وهتدف إىل زيادة احلصيلة العلمية لديه وتطوير مهارات التفكري الناقد 
كالتفسري والتحليل واالستنتاج الناتج عن استخدام أدوات بوابة املستقبل كنظام تعلم إلكتروين. 
واملرشد  النشاط  ورائد  واملعلم  الطالب  كدور  املختلفة  األدوار  بني  التكامل  حتقق  املنصة  وهذه 

الطاليب وويل األمر وقائد املدرسة واملشرف التربوي ومسؤول النظام.

ويعرف التفكري الناقد إجرائًيا: أنه شكل من أشكال التفكري املركب يستخدم للداللة على مهام 
ويشمل  التحليلـي،  والـتفكري  شـيء،  كل  يف  والشك  واألخطاء،  العيوب  عن  الكشف  منها:  كثرية 
تتطلب  اليت  والتحليل  والتفسري  االستنتاج  بلوم وهي: مهارات  العليا يف تصنيف  التفكري  مهارات 

املوضوعية وعدم التحيز يف اجلانب التقين.
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قبل  ما  السعودية  العربية  اململكة  العام يف  التعليم  املتوسطة أهنا مرحلة يف  املرحلة  وتعرف 
الثانوية وتضم الصف األول والثاين والثالث متوسط.

وتعرف املرحلة املتوسطة إجرائيا أهنا مرحلة من مراحل التعليم العام بعد املرحلة االبتدائية 
وقبل الثانوية، وتكون فيها أعمار الطالبات من سن 12 إىل سن 15سنة، ومدة الدراسة فيها ثالثة 

سنوات.

وتعرف معلمات العلوم إجرائًيا: أهنن املعلمات يف إدارة تعليم حفر الباطن يف املدارس املطبق 
والثالث  والثاين  األول  للصف  العلوم  بتدريس مقرر  يقمن  والاليت  املستقبل،  بوابة  عليها مشروع 

متوسط.

الدراسات السابقة:
قام احلريب)2018( بدراسة هدفت إىل تقصي أثر استخدام التعليم اإللكتروين املدمج على 
عينة مكونة من 55 طالب يف الصف الثاين متوسط يف حمافظة الزلفي، واعتمد الباحث على املنهج 
التجرييب مستخدًما اختبار حتصيلي يف الوحدة املربجمة وبطاقة مالحظة لقياس اجلانب األدائي 
هلذه للمهارات املتضمنة يف الوحدة. وأسفرت النتائج عن فروق دالة جوهرية بني متوسطي درجات 
طالب املجموعة التجريبية األوىل والثانية لصاحل املجموعة األوىل. ويوصي الباحث بتوجيه االهتمام 
العام.   التعليم  يف  االلكتروين  بالتعلم  واالهتمام  العلوم  تدريس  يف  التعاوين  التعلم  استخدام  إىل 
وأجرى الفهيد )14٣6( دراسة هدفت إىل الكشف عن واقع استخدام التعليم املدمج يف تدريس 
العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر مشريف ومعلمي العلوم مبنطقة القصيم ومدى 
املنهج  واتبع  التدريس.  استخدامه يف  ومعوقات  تطبيقه،  املساعدة على  املادية  التجهيزات  توافر 
الوصفي يف دراسته واستخدم االستبانة جلمع املعلومات من 200 مشرف ومعلم. وتوصلت نتائج 
الدراسة إىل أمهية استخدام التعليم املدمج يف العلوم الطبيعية يف املرحلة الثانوية، ودرجة توافر 
بالنسبة  أما  املشرفني،  لدى  ومنخفضة  املعلمني  لدى  متوسطة  بصورة  املادية جاءت  التجهيزات 
ملعوقات استخدامه جاءت بصورة مرتفعة بالنسبة للمعلمني وبصورة متوسطة بالنسبة للمشرف. 
فأوصى الباحث بزيادة الدعم املادي للمدارس الثانوية لالنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم 
املدمج، وتنفيذ برامج تدريبية الستخدام احلاسب اآليل واالنترنت ملعلمي العلوم الطبيعية، وتوفري 
إبراهيم  وقام  الثانوية.  املدارس  يف  مستمرة  بصورة  والشبكات  األجهزة  وصيانة  الفين  الدعم 
والعبيدي )2018( بدراسة هدفت إىل معرفة مدى إدراك متطلبات التعليم املدمج يف تدريس مادة 
األحياء من وجهة نظر مدرسي املادة للمرحلة اإلعدادية، واتبع البحث املنهج الوصفي واستخدم 
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االستبانة جلمع البيانات من110 مدرس ملادة األحياء للمرحلة اإلعدادية يف بغداد. وأسفرت النتائج 
أن متطلبات التعليم املدمج يف املنهج جاءت متوسطة لدى املتعلم، يف حني كانت حماور كل من 
املعلم والبيئة التعليمية ضعيفة، فأوصى الباحث بضرورة األخذ بنتائج البحث وخصوًصا فيما يتعلق 
باملدرس والبيئة التعليمية. وأجرت أبو زيد)2018( دراسة هدفت إىل استقصاء استخدام املدونات 
التعليمية يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طلبة اجلامعات األردنية، واتبعت الدراسة املنهج 
مهارات  اختبار  مبنية على  بطاقة مالحظة  استخدمت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  الشبه جترييب 
التفكري الناقد لواطسون-جلسر، وكما بنت دلياًل الستخدام املدونات االلكترونية يف تدريس مساق 
فتكونت  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  وطالبة  طالب  على100  وطبقتها  التربية«  يف  »مبادئ 
املجموعة التجريبية من50 طالبة وطالب واملجموعة الضابطة من 50 طالب وطالبة. وقد كشفت 
يف  مبادئ  مساق  يف  االلكترونية  املدونات  الستخدام  إحصائية  داللة  ذي  أثر  وجود  عن  النتائج 
للمدونات  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  بأمهية  الدراسة  وأوصت  التربية، 
اإللكترونية يف تدريس مساق مبادئ يف التربية تنمية التفكري الناقد. وأجرت احلصان )2015( 
العلوم  معلمات  لدى  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  واقع  عن  الكشف  إىل  هدفت  دراسة 
للمرحلة املتوسطة يف تعليم وتعلم العلوم، ومن مث قدمت تصور مقترح لتوظيف شبكات التواصل 
االجتماعي يف تعليم وتعلم العلوم مستخدمة املنهج الوصفي. واستهدفت الدراسة )60( معلمة يف 
املرحلة املتوسطة من أجل تشخيص واقع استخدامهن لتوظيف شبكات التواصل االجتماعي يف تعليم 
وتعلم العلوم. وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات معلمات 
العلوم  تعليم  االجتماعي يف  التواصل  توظيف شبكات  مدى  على  الدراسة  عينة  املتوسطة  املرحلة 
حسب متغري سنوات اخلربة، والدورات التدريبية. وقد قام سبيت )2018( بدراسة مدى ممارسة 
معلمي األحياء باملرحلة الثانوية يف حمافظيت بين متيم واحلريق باململكة العربية لسعودية ملهارات 
املنهج  استخدم  وقد  احلجج،  وتقومي  واالستنتاج  واالستنباط  التفسري  جمال  يف  الناقد  التفكري 
الوصفي املسحي وطبق أداة املالحظة على 20معلًما. وتوصلت النتائج إىل أن عملية تنمية مهارات 
التفكري الناقد تتم يف جمال التفسري بنسبة)1.6٣%( وجمال االستنتاج بنسبة )1.5٣%( وجمال 
النسبة  املتوسط من  وبلغ  بنسبة )%1.8٣(،  تقومي احلجج  بنسبة )1.45%( وجمال  االستنباط 
املقبولة تربوًيا والذي حدده البحث تربوًيا بنسبة )80%(. ويف ضوء النتائج أوصى بضرورة تدرب 
معلمي األحياء قبل اخلدمة ويف أثنائها على مهارات التفكري الناقد، واالهتمام بإعداد أدلة للمعلمني 
وتوضيح استراتيجيات تدريس حديثة. وأجرت احلازمي)2012( دراسة هتدف إىل تقومي مهارات 
تدريس التفكري بنوعيه الناقد واالبداعي لدى معلمات العلوم يف املدينة املنورة ومعرفة أثر سنوات 
اخلربة يف التدريس، وقد استخدمت املنهج الوصفي وأداة املالحظة جلمع البيانات، وكانت العينة 
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55 معلمة. وأظهرت النتائج أن مهارات تدريس التفكري كانت متوسطة. وأوصت الدراسة بإدراج مقرر 
يهتم بالتدريب على التفكري، وتطوير أساليب التقومي وأن تتضمن مهارة التفكري. وأجرى العتييب 
)2007( حبًثا يهدف إىل معرفة أثر بعض أجزاء برنامج الكورت يف تنمية مهارات التفكري الناقد 
وحتسني مستوى التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض وتكونت 
العينة من 40 طالًبا يف الصف األول الثانوي يف جمموعتني ضابطة وجتريبية. وأسفرت النتائج عن 
وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل املجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني 
املجموعة التجريبية والضابطة يف مستوى التحصيل لدراسي. فلذلك أوصى الباحث ببناء حمتوى 
دراسي ينمي مهارات التفكري وخصوًصا مهارات التفكري الناقد. باإلضافة إىل إقامة برامج تدريبية 

لتنمية مهارات التفكري الناقد لدى املعلمني، وضرورة تعزيز التنشئة األسرية النقدية. 

منهجية البحث
أوال: جمتمع وعينة البحث

تكون جمتمع البحث من مجيع معلمات العلوم يف املرحلة املتوسطة يف إدارة تعليم حفر الباطن 
يف املدارس املطبق عليها بوابة املستقبل وعددهن ٣9، حيث أن بوابة املستقبل مت تطبيقها على 10 
مدارس فقط، وتضمنت العينة إحدى وعشرون معلمة مت اختيارهن عشوائًيا من بني معلمة علوم 

يف املرحلة املتوسطة.)إدارة التعليم مبحافظة حفر الباطن2019(

ثانًيا: منهج البحث
اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي.

ثالًثا: خطوات إعداد أدوات البحث
الناقد  التفكري  مهارات  املقابلة  بطاقة  تضمنت  حيث  للبحث  كأداة  املقابلة  ُاستخدمت 
)االستنتاج، التحليل، التفسري( واليت مت تقسيمها إىل مهارات فرعية، مث أجريت مقابلة املعلمات 

هاتفيا كل على حده. 
والدراسات  املختلفة  األدبيات  إىل  الرجوع  مت  املعيار  لبناء  املعيار:  وحدات  اشتقاق  مصادر 
زيد)2018(،واحلازمي)2012(،  الربضي)2010(،وأبو  ومنها  املهارات،  تلك  لتحديد  السابقة 

والعتييب)2008(،وسبيت )2018(.

قائمة مهارات التفكري الناقد )التفسري-التحليل –االستنتاج):
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نظًرا لتعدد مهارات التفكري الناقد حبسب وجهات نظر الباحثني مت اختيار أكثرها مناسبة 
ملادة العلوم يف املرحلة املتوسطة لتكون معيار يتم يف ضوئه تصميم املقابلة اليت تناولت أسئلة مغلقة 

ومفتوحة لتحري الدقة يف مجع املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة.
الصورة املبدئية لقائمة املهارات التفكري الناقد

املرحلة  طالبات  تكتسبها  أن  اليت جيب  الناقد  التفكري  مبهارات  قائمة  على  البحث  اعتمد 
املتوسطة يف مادة العلوم أثناء استخدام بوابة املستقبل. ومتثلت يف ستة عشر معيار للتفكري الناقد 
واالستنتاج مخس مهارات،  والتحليل مخس مهارات،  التفسري على ست مهارات،  اشتمل  حبث 

وثالثة أسئلة مفتوحة جاءت موضحة يف اجلدول التايل:

جدول )١(
مهارات الطالبات يف بوابة املستقبل

املهارة الفرعيةاملهارة

التفسري

١- التصنيف
٢- استخراج املعىن
٣- توضيح املعىن

٤- حتديد املشكلة
٥-التعرف على التفسريات املنطقية

٦-التقرير إذا كانت التعميمات و النتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال
7- التعبري عن املعىن أو املوقف أو التجربة

التحليل

١-فحص األفكار والتمييز بني احلقيقة والرأي
٢-التمييز بني املصادر الصحيحة للمعلومة وغري الصحيحة للمعلومة

٣-التمييز بني املعلومات ذات الصلة واملعلومات غري الصلة
٤- متييز أوجه الشبه واالختالف يف املواقف املختلفة

٥- التمييز بني الفرضيات والتعميمات واحلقائق واالدعاءات

االستنتاج

١- التمكن من مهارة البحث عن تفسريات منطقية ومقنعة
٢- التنبؤ بناء على شواهد حالية

٣-التمكن من مهارة بناء االستنتاج احلايل على املعلومات السابقة
٤- إدراك صحة النتيجة يف ضوء احلقائق املعطاة

٥-تقييم األدلة و الرباهني
ما إجيابيات وسلبيات بوابة املستقبل ابلنسبة للطالبات من وجهة نظرك؟
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صدق قائمة املهارات: مت عرض بطاقة املقابلة يف صورهتا املبدئية واحتوت على ستة عشر 
معيار ومت حتكيمها من قبل جمموعة من املختصني يف مناهج وطرق تدريس العلوم، فتم إضافة 
معيار بناًء على توجيهاهتم، وتغيري بعض العبارات اخلاصة باملعايري واختيار أخرى أكثر مناسبة 

ملادة العلوم، باإلضافة إىل حذف سؤال من أسئلة املقابلة.

حدود البحث
احلدود البشرية: معلمات العلوم يف مدارس املرحلة متوسطة املطبق فيها برنامج بوابة املستقبل   -

حيث بلغ عددها عشر مدارس فقط يف حمافظة حفر الباطن وعددهن ٣9 معلمة.
احلدود املكانية: حمافظة حفر الباطن يف اململكة العربية السعودية.  -
احلدود الزمانية: خالل الفصل الدراسي األول لعام 1440-1441هـ  -

إجراءات البحث
حتددت اجراءات البحث فيما يلي:

االطالع على األدبيات السابقة يف جمال البحث.  .1
حتديد قائمة مبهارات التفكري الناقد اليت يتم تفعيلها يف بوابة املستقبل.  .2

تصميم مقياس للتفكري عند الطالبات الاليت يتابعن املنصة مت إعدادها خصيصا من أجل البحث.  .٣
الناقد )التفسري – التفكري  تصميم استمارة مقابلة ملعرفة مدى اكتساب الطالبات ملهارات   .4

التحليل –االستنتاج(يف مادة العلوم يف املرحلة املتوسطة.
التحقق من صدق أداة البحث.  .5

تطبيق وإجراء املقابالت.  .6
استخالص نتائج البحث وتفسريها بعد مناقشتها.  .7

وضع البحث والتوصيات.  .8

نتائج البحث ومناقشتها:
أواًل: اإلجابة عن السؤال األول للبحث:

ولإلجابة عن السؤال األول الذي نص على »ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة 
التفسري لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم؟« مت حساب مدى اكتساب 
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مهارة  نتائج  ويوضح اجلدول )2(  املستقبل،  بوابة  التفسري يف  مهارة  املتوسطة  املرحلة  طالبات 
التفسري لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم.

جدول )2(

نتائج مهارة التفسري لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم

املهارة
ضعيف(

١-١.٧٥
العدد )%(

)متوسط(
2.١.٧٦-٥٠

العدد)%(

)مرتفع(
3.2٥ -2.٥١

العدد%

)مرتفع جدا(
4-3.2٦
العدد)%(

االحنراف املتوسط
املعياري

دور الربانمج 
يف اكتساب 

املهارة
مرتفع.٣٢.٥7١٨7٠١)١٤.٣%(٨)٣٨.١%(٨ )٣٨.١%(٢ )٩.٥%(١-التصنيف.

مرتفع.٣٢.7١٤7١7١ )١٤.٣%(٩)٤٢.٩%(٩)٤٢.٩%(٠ )٠%(٢-استخراج املعىن
مرتفع.٤٢.٨٥77٢7٠)١٩%(١٠)%٤7.٦(7)٣٣.٣%(٠ )٠%(٣- توضيح املعىن
مرتفع.٤٢.7٦٢٨٣٠٩ )١٩%(٩ )٤٢.٩%(7)٣٣.٣%(١ )٤.٨%(٤-حتديد املشكلة.

٥-التعرف على التفسريات 
متوسط.٠٢.٣٨١٤٩7٦)٠%(٨)٣٨.١%(١٣)٦١.٩(٠)٠%(املنطقية.

٦-التقرير إذا كانت 
التعميمات و النتائج املبنية 

على معلومات معينة مقبولة أم 
ال.

متوسط.٢٢.٤7٦٨١٣٦)٩.٥%(٨)٣٨.١%(٩)٤٢.٩%(٢)٩.٥%(

7- التعبري عن املعىن أو 
املوقف أو لتجربة.

 ١
مرتفع.٤٢.٨٥77٩٢٨ )١٩%(١١)٥٢.٤%(٥)٢٣.٨%()٤.٨%(

مرتفع.٢.٦٦٠٦١١٩٢مهارة التفسري بشكل عام

يبني جدول )2( أن دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التفسري لدى طالبات املرحلة 
املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم بشكل عام مرتفع، وكان أكثر دور لربنامج بوابة املستقبل يف 
اكتساب مهارة التفسري رقم )٣( )توضيح املعىن( ومهارة التفسري رقم )7( )التعبري عن املعىن أو 
املوقف أو التجربة( حيث كان متوسطهم احلسايب )2.875( ودور الربنامج يف اكتساب هذه املهارات 
بوابة املستقبل يف  بينما كان أقل دور ملشروع  كان مرتفع حيث أهنا وقعت بني2.51(حىت25.٣(. 
اكتساب مهارة التفسري رقم )5( )التعرف على التفسريات املنطقية( حيث كان متوسطها احلسايب 
)2.٣81( ودور الربنامج يف اكتساب هذه املهارة كان متوسط حيث أهنا وقعت بني)1.76حىت2.50(.

وأظهرت النتائج أن نسبة متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة بشكل عام )2.66(. مما 
يشري إىل أمهية الدور الذي تقوم به بوابة املستقبل يف اكساب مهارة التفسري الناقد لدى الطلبات 
يف مادة العلوم من وجهة نظر املعلمات فقد جاءت أعلى متوسطة نسبة استجابة الفقرات اليت تشري 
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إىل أمهية دور بوابة املستقبل يف إكساب مهارة التعبري عن املعىن تليها مهارة توضيح املعىن مما 
مت  اليت  للموضوعات  كامل  بفهم  تتمتع  اليت  املهارتني،  هاتني  من  الطالبات  متكن  على  يدل 
استعراضها والقيام بأنشطة حول ذلك يف بوابة املستقبل. وبالطبع فإن مهارة التفسري قائمة على 
منذ  عليها  تنشئتهن  ومت  السابقة  الدراسية  السنوات  خالل  منها  التمكن  مت  اليت  الفهم  مهارة 
املراحل التأسيسية األوىل ملادة العلوم، وبالتايل تزيد من اتقان الطالبات ملهارة التفسري، ومن جهة 
العلوم مادة علمية تعتمد على الفهم والتطبيق ملا تتضمنه من مفاهيم وحقائق  أخرى فإن مادة 
ومصطلحات ونظريات ومعادالت ورموز، فهي تتطلب عمليات عقلية متقدمة حىت يسهل التوصل 
إىل التفسري. باإلضافة إىل اجلهد املبذول من قبل املعلمات ملساعدة الطالبات للوصول إىل فهم 
املطلوب مث إتاحة الفرصة هلن للقيام مبهارات التفسري. فالنتيجة السابقة توضح التسلسل املنطقي 

لتتحقق مهارات التفسري اثنا ممارسة األنشطة يف بوابة املستقبل:

مهارة توضيح املعىن والقدرة على التعبري عن املعىن أو املوقف أو لتجربة.  .1
مهارة حتديد املشكلة.  .2
مهارة استخراج املعىن  .٣

مهارة التصنيف.  .4
مهارة التقرير إذا كانت التعميمات والنتائج املبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال.  .5

مهارة التفسريات املنطقية.  .6

ويتضح أن أقل نسبة من بني مهارات التفسري هي )التعرف على التفسريات املنطقية( وهذا 
يتطلب من املعلمات تدريب الطالبات على هذه املهارة وتكثيف أنشطة هدفها حتقق هذه املهارة.

يفضل استخدام وسائط تعليمة أثناء تقدمي انشطة تتضمن هذه املهارة يف بوابة املستقبل حىت 
يسهل اتقاهنا، فاستخدام الوسائط يسهل الوصول إىل اهلدف املنشود، وبالتايل ميكن انتقال هذه 

املهارة إىل املواقف األخرى املشاهبة.

ثانًيا: اإلجابة عن السؤال الثاين للبحث:
ولإلجابة عن السؤال الثاين الذي نص على« ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة 
اكتساب  العلوم؟«مت حساب مدى  معلمات  نظر  املتوسطة من وجهة  املرحلة  لدى طالبات  التحليل 
نتائج  جدول)٣(  يوضح  يلي  وفيما  املستقبل،  بوابة  يف  التحليل  ملهارة  املتوسطة  املرحلة  طالبات 

مهارة التحليل لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم.
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جدول )3(

نتائج مهارة التحليل لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم

املهارة
ضعيف(

١-١.٧٥
العدد )%(

)متوسط(
2.١.٧٦-٥٠

العدد)%(

)مرتفع(
3.2٥ -2.٥١

العدد%

)مرتفع جدا(
4-3.2٦
العدد)%(

االحنراف املتوسط
املعياري

دور الربانمج 
يف اكتساب 

املهارة

١- فحص األفكار و التمييز 
متوسط.٣٢.٣٣٣٨٥٦٣)١٤.٣%(٣)١٤.٣%(١٣)٦١.٩(٢ )٩.٥%(بني احلقيقة و الرأي.

٢-التمييز بني املصادر 
الصحيحة للمعلومة و غري 

الصحيحة للمعلومة.
متوسط.١٢.٢٨٦7٨٣٨ )٤.٨%(7)٣٣.٣%(١٠)٦.٤7%(٣)١٤.٣%(

٣-التمييز بني املعلومات ذات 
متوسط.١٢.٢٣٨٨٣٠٩ )٤.٨%(7)٣٣.٣%(٩ )٤٢.٩%(٤ )١٩%(الصلة و املعلومات غري الصلة.

٤- متييز أوجه الشبه و 
متوسط.١٢.٠٠٠٨٣٠٩ )٤.٨%(٤ )١٩%(١٠)٤7.٦%(٦)٢٢٨.٦%(االختالف يف املواقف املختلفة

٥- التمييز بني الفرضيات و 
التعميمات و احلقائق و 

االدعاءات
متوسط.١٢.٣٨١٤٩7٦ )٤.٨%(٩ )٤٢.٩%(٨)٣٨.١%(٣)١٤.٣%(

متوسط.٢.٢٤٨٥٨٩٦مهارة التحليل بشكل عام

يبني جدول )٣( أن دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التحليل لدى طالبات املرحلة 
املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم بشكل عام كانت بدرجة متوسطة، فقد جاءت يف املرتبة 
األوىل كأعلى نسبة متوسط استجابة من وجهة نظر عينة الدراسة، بينما يف اكتساب مهارة التحليل 
احلسايب  متوسطها  بلغ  واالدعاءات(  واحلقائق  والتعميمات  الفرضيات  بني  )التمييز   )5( رقم 
)2.٣81(، ودور املشروع يف اكتساب هذه املهارة كان متوسط حيث أهنا وقعت بني)1.76حىت2.50(. 
بينما كان أقل دور ملشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التحليل رقم)4( )متييز أوجه الشبه 
واالختالف يف املواقف املختلفة( حيث كان متوسطها احلسايب )2.000( ودور الربنامج يف اكتساب 
هذه املهارة كان متوسط حيث أهنا وقعت بني )1.76حىت2.50(.ويتضح أن مهارة التحليل األقل 

حتقًقا يف بوابة املستقبل ويعود ذلك إىل عدة أسباب:

التدريب من قبل املعلمة يف احلصة الدراسية،  قصور الطالبات يف هذه املهارة بسب قلة   .1
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أثناء  كالتحليل  املطلوب  بالشكل  الناقد  التفكري  مهارات  على  يركزن  ال  املعلمات  أن  حيث 
الشرح يف احلصة الدراسية وإمنا تكتفي بتحقق الفهم، ويترتب على ذلك قصور الطالبة 
بوابة  يف  اخلصوص  وجه  على  التحليل  مهارة  يف  وكذلك  واالستنتاج  التفسري  مهاريت  يف 

املستقبل. 

تتجنب املعلمة األنشطة املعتمدة على مهارة التحليل لضيق وقت الطالبة اليت تقضيه يف أداء   .2
الدور املناط هبا يف بوابة املستقبل.

تتجنب املعلمة أسئلة التحليل يف بوابة املستقبل لعدم وجود أجهزة حاسوبية خاصة بالطالبات   .٣
يف الفصل حىت تتدرب على هذه املهارات األنشطة يف البوابة.

وفق  الفرعية  الناقد  التحليل  مهارات  ترتيب  الطبيعي ظهور  إنه من  النتائج  ويف ضوء هذه 
نسبب حتققها وفق التسلسل التايل:

التمييز بني الفرضيات والتعميمات واحلقائق واالدعاءات  .1
فحص األفكار والتمييز بني احلقيقة والرأي.  .2

التمييز بني املصادر الصحيحة للمعلومة وغري الصحيحة للمعلومة.  .٣
التمييز بني املعلومات ذات الصلة واملعلومات اليت ليس هلا صلة باملوضوع.  .4

متييز أوجه الشبه واالختالف يف املواقف املختلفة.  .5

 )2010( ومعمار   )14٣6( دعمس  التالية؛  الدراسات  مع  متفقة  النتيجة  هذه  وجاءت 
والفهيد)14٣6(.

ثالًثا: اإلجابة عن السؤال الثالث للبحث:
ولإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على »ما دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة 
االستنتاج لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم؟ »مت حساب مدى اكتساب 
طالبات املرحلة املتوسطة ملهارة االستنتاج يف بوابة املستقبل، وفيما يلي يوضح جدول)4( نتائج 

مهارة االستنتاج لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم.
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جدول )4(

نتائج مهارة االستنتاج لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم

املهارة
ضعيف(

١-١.٧٥
العدد )%(

)متوسط(
2.١.٧٦-٥٠

العدد)%(

)مرتفع(
3.2٥ -2.٥١

العدد%

)مرتفع جدا(
4-3.2٦
العدد)%(

االحنراف املتوسط
املعياري

دور الربانمج 
يف اكتساب 

املهارة
١- التمكن من مهارة البحث 

عن تفسريات  منطقية و 
مقنعة.

مرتفع.٠٢.٥٢٤٥١١٨ )٠%(١١)٥٢.٤%(١٠)٦.٤7%(٠ )%٠(

٢-ا التنبؤ بناء على شواهد 
مرتفع.٢٢.٩٥٢٤٩7٦)٩.٥%(١٦)7٦.٢(٣)١٤.٣%(٠ )٠%(حالية .

٣-التمكن من مهارة بناء 
االستنتاج احلايل على املعلومات  

السابقة
مرتفع.7٦٢7٦٨٤.٤٢ )١٩%(٨)٣٨.١%(٩ )٤٢.٩%(٠ )٠%(

٤-ا إدراك صحة النتيجة يف 
مرتفع.٦٣.٠٠٠77٤٦)٢٨.٦%(٩ )٤٢.٩%(٦)٢٨.٦%(٠ )٠%(ضوء احلقائق املعطاة.

مرتفع.٢٢.٥٢٤٨7٢٩)٩.٥%(١٠)%٤7.٦(٦)٢٨.٦%(٣)١٤.٣%(٥-تقييم األدلة و الرباهني.
مرتفع.٢.7٥٢٥٤٠٠مهارة االستنتاج بشكل عام

يتضح من جدول )4( أن متوسط نسبة استجابة معلمات العلوم بشكل عام جاءت مرتفعة 
حول دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة االستنتاج لدى طالبات املرحلة املتوسطة كأعلى 
مهارة  اكتساب  يف  كبري  دور  له  املستقبل  بوابة  برنامج  إىل  يشري  مما  استجابة  نسبة  متوسط 
االستنتاج رقم )4( )ومهارة إدراك صحة النتيجة أو خطئها يف ضوء احلقائق املعطاة( حيث كان 
متوسطها احلسايب)٣.00( ودور الربنامج يف اكتساب هذه املهارات كان مرتفع حيث أهنا وقعت 
يبن ) 2.51حىت ٣.25(. بينما كان أقل دور ملشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة االستنتاج 
رقم )1( )التمكن من مهارة البحث عن تفسريات منطقية ومقنعة(  حيث كان متوسطهما احلسايب 
)2.524( ودور املشروع يف اكتساب هذه املهارات كان مرتفع حيث أهنا وقعت بني2.51(حىت25.٣( 
وكذلك أيًضا مهارة االستنتاج رقم )5( )تقييم األدلة والرباهني(، حيث كان متوسطهما احلسايب 
)2.524( ودور املشروع يف اكتساب هذه املهارات كان مرتفع حيث أهنا وقعت بني)2.6 حىت25.٣(.

وفيما تفسري يتعلق بنتائج السؤال الثالث:
يالحظ أن دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة االستنتاج كان األعلى مقارنة بالتفسري 
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والتحليل، وهذا يعزو إىل اعتمادها على مهارة الفهم اليت قد سبق التدريب عليها منذ املراحل 
املعريف  بالعمق  تتميز  عقلية  عملية  يتطلب  االستنتاج  مهارة  فإتقان  وبالطبع  األوىل،  التأسيسية 
والذهين، وأسفرت النتائج أن درجات املتوسط للمهارات كان كالترتيب املوضح أدناه، وهو التسلسل 

املنطقي لترتيب حتقق هذه املهارات:
إدراك صحة النتيجة يف ضوء احلقائق املعطاة.  .1

التنبؤ بناء على شواهد حالية.  .2
التمكن من مهارة بناء االستنتاج احلايل على املعلومات السابقة.  .٣

التمكن من مهارة البحث عن تفسريات منطقية ومقنعة.  .4
تقييم األدلة والرباهني.  .5

إن الطالبات حباجة ماسة إىل تطوير أدائهن مهاريت )تقييم األدلة والرباهني( و)التمكن من 
إىل  حباجة  الطالبة  إن  حتققهما.  درجة  لتدين  ومقنعة(  منطقية  تفسريات  عن  البحث  مهارة 
بشكل  اكتساهبا  درجة  أن  توضح  البحث  فنتيجة  املهارات.  هذه  من  تتمكن  الكايف حىت  التدريب 
سطحي دون عمق معريف. فمادة العلوم مادة ثرية حتقق مهارات التفكري الناقد بسهولة باستخدام 
الوسائط التعليمية اليت تسهل التمكن من هذه املهارات وانتقال أثر التدريب إىل املواقف املشابه يف 

املواد األخرى واحلياة أيًضا. 

النتيجة الكلية لنتائج املهارات الثالث:
التفكري  مهارات  اكتساب  يف  املستقبل  بوابة  مشروع  دور  يلخصان  التاليني  والشكل  اجلدول 

الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم.

جدول )٥(

نتائج مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم

دور الربانمج يف اكتساب االحنراف املعيارياملتوسطمهارات التفكري
املهارة

مرتفع.٢.٦٦٦١١٩٢التفسري

متوسط.٢.٢٥٥٨٩٥٩التحليل

مرتفع.٢.7٥٥٤٠٠٢االستنتاج

مرتفع.٢.٥٥٣٣٦١٣١٢مهارات التفكري الناقد
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الشكل )١( نتائج مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم

يالحظ من اجلدول)5( والشكل )1( أن دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التفكري 
الناقد بشكل عام مرتفع حيث بلغ املتوسط )2.55( لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر 

معلمات العلوم كان مرتب تنازليا كما يلي:
أوال: دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة االستنتاج لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   -

وجهة نظر معلمات العلوم كان األعلى مبتوسط 2.75.
ثانيا: دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التفسري لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   -

وجهة نظر معلمات العلوم كان األعلى مبتوسط2.66.
ثالثا: دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارة التحليل لدى طالبات املرحلة املتوسطة من   -

وجهة نظر معلمات العلوم كان األعلى مبتوسط 2.25.
رابًعا: اإلجابة عن السؤال الرابع:  ولإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص على »ما دور مشروع   -
بوابة املستقبل يف اكتساب مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر 
معلمات العلوم باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات )أقل من 10 سنوات، 10 اىل 15 سنة، 
أكثر من 15 سنة(؟مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات معلمات 
طالبات  لدى  الناقد  التفكري  مهارات  اكتساب  يف  املستقبل  بوابة  برنامج  دور  لقياس  العلوم 
املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات، ويبني 

اجلدول)6( هذه النتائج.
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جدول )٦(

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية دور برانمج بوابة املستقبل يف اكتساب مهارات التفكري الناقد 
تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة

االحنراف املعيارياملتوسطالعددعدد سنوات اخلربةاملهارة

االستنتاج
.١٠٢.7٦٠٠7١٠٥٦اقل من ١٠ سنوات

١٠٦٢.٦٦٦ -١٥7١٦٣٣٠.
.٥٢.٨٤٠٠٥١7٦٩أكثر من١٠ سنوات

التفسري
.١٠٢.٨٠٠٠٦٥٠١٤أقل من ١٠ سنوات

١٠٦٢.٣٥ -١٥7١٤٣٠٩٥.
.٥٢.7٤٢٩7٠٢7٦أكثر من ١٠ سنوات

التحليل
.١٠٢.٢٦٠٠٦٨٠٢٠أقل من ١٠سنوات

١٠٦٢.٦٠٠٠٣٠٩٨٤ -١٥.
.٥١.٨٠٠٠٣7٤١7أكثر من ١٠ سنوات

يبني اجلدول)6( أن هناك فروق ظاهرية يف املتوسطات احلسابية لدور مشروع بوابة املستقبل 
يف اكتساب مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم 
باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات، وللكشف عن داللة هذه الفروق احصائًيا مت استخدام 

االختبار االحصائي )ف( حتليل التباين االحادي، واجلدول يوضح هذه النتائج.جدول )٦(

جدول )٧(

نتائج اختبار حتليل التباين للكشف عن وجود فروق ذات داللة احصائية لدور برانمج مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مهارات 
التفكري الناقد تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة

مصدر اتلبايناملهارة
مجموع 

املربعات
درجات 
احلرية

ادلاللةفالتباين

االستنتاج
.083.2042بني املجموعات

130.879.
.5.74918319داخل املجموعات

التفسري
.781.2390بني املجموعات

1.047371.
.6.70818373داخل املجموعات

التحليل
.1.7482874بني املجموعات

3.024074.
.5.20418289داخل املجموعات
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يبني اجلدول)7( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى مجيع مهارات( للمتوسط 
احلسايب لدور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب مجيع مهارات التفكري الناقد لدى طالبات املرحلة 

املتوسطة من وجهة نظر معلمات العلوم باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات.

الداللة )α=0.05( عند مجيع  اعلى من مستوى  باختبار )ف(  املقترنة  الداللة  قيمة  حيث 
مهارات التفكري الناقد )التفسري، التحليل، االستنتاج( ، أي أن دور مشروع بوابة املستقبل يف اكتساب 
مجيع مهارات التفكري الناقد )التفسري، التحليل، االستنتاج(   لدى طالبات املرحلة املتوسطة من 
وجهة نظر معلمات العلوم ال خيتلف باختالف عدد سنوات اخلربة للمعلمات وحبسب متغري اخلربة 
داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  إىل   )2015( احلصان  مع  متفقة  البحث  نتيجة  جاءت  والتخصص 

إحصائية بني استجابات معلمات املرحلة املتوسطة عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة.

اإلجابة على السؤال اخلامس والذي نص على »ما إجيابيات وسلبيات بوابة املستقبل بالنسبة 
للطالبات من وجهة نظر املعلمات؟«

وفيما يتعلق بإجيابيات مشروع بوابة املستقبل بالنسبة للطالبات، فقد ذكرت90%من املعلمات 
أن لبوابة املستقبل مزايا عديدة ميكن إجيازها بعدد من النقاط:

إتاحة احلرية للطالبة يف أداء األنشطة يف الوقت الذي يناسبها خارج الفصل.  .1
حلرص على متابعة الدروس واألنشطة واملشاريع واملعلومات االثرائية يف حال الغياب.   .2

تزويد الطالب مبوارد سواء كانت روابط أو ملفات أو فيديوهات ذات صلة باملنهج.  .٣
التمكن من إعادة الشرح يف حال وجود الرغبة لذلك، وهذا يناسب الطالبة الضعيفة دراسيا   .4

حىت يسهل تصل إىل الفهم املطلوب. 

طريقة تواصل فعالة بني املعلمة والطالبات متكنهن من املناقشة بطريقة حديثة والتعبري عن   .5
رأيها حبرية وبذلك تتمكن املعلمة من معرفة وجهات نظر الطالبات.

تقييم السلوك وتقدمي التحفيز للطالبات وتشجيعهن من خالل األومسة والنقاط اليت حتصل   .6
عليها فبذلك تزداد الدافعية لدى الطالبات والرغبة يف املشاركة.

على  القائم  والتعلم  االلكترونية  االختبارات  كحل  الطالبات  لدى  االلكترونية  املهارات  تنمية   .7
املشاريع والقدرة على البحث الذايت.

سهولة التواصل مع الطالبة وولية األمر من خالل تطبيق بوابة املستقبل يف األجهزة الذكية.  .8
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والشيمي   )2108( احلريب  مثل:  أخرى  دراسات  مع  الدراسة  هذه  نتائج  واتفقت 
)14٣6(،والفهيد)14٣6(، وخضر )Ronald & David 1439( )2008( حيثيكون الطالب 
مع  التفكري  ومهارات  التقنية  استخدام  أمهية  القميزي)2012(وجاءت  املعلومة  عن  باحث  يكون 

الدراسات السابقة أبو زيد )2018(.

املعلمات  السلبيات اليت يطالنب  أنه توجد بعض  إال  املتعددة  البوابة  وبالرغم من إجيابيات 
أخذها بعني االعتبار مت تلخيصها يف النقاط التالية:

النوع  من  والواجبات  واألنشطة  والطالبات  املعلمات  بتفاعل  اخلاصة  التقارير  اقتصار  أواًل: 
مسألة  الرقمي  التحول  وكأن  رقمية  بصفة  باإلجناز  مطالب  الكل  أن  حيث  النوعي،  قبل  الكمي 

مسابقة مع الزمن حيصد فيها من الفائز ويتم حتديد املراكز وفق التقارير الكمية. 

ثانًيا: عدم توفري أجهزة حاسب أو أجهزة لوحية مدعمة باتصال انترنت خاصة بالطالبات من 
أجل القيام بدورهن بيسر وسهولة، حيث أنه بعض الطالبات ال تتوفر لديهن القدرة املالية للحصول 

على أجهزة حاسب أو أجهزة ذكية.

أمور  أولياء  أن  حيث  املدرسة  يف  املستقبل  بوابة  يف  األنشطة  ثالًثا: ضرورة ممارسة مجيع 
الطالبات يستاؤون من جلوس الطالبات على األجهزة الذكية لساعات طويلة.

لتحقيق  املستقبل  بوابة  التقنية يف  والقلم مقابل األدوات  الورقة  أنشطة  التخلص من  رابعا: 
التحول الرقمي املنشود، فالطالبات ليس لديهن وقت كاٍف يف املزنل ألداء مجيع األنشطة الورقية 
والرقمية على حٍد سواء، فضاًل عن االختبارات املطلوب االستعداد هلا يف اليوم التايل، وأن أي 
تأخري صادر عن املعلمات أو الطالبات يؤثر على تقييم سلًبا، وبالتايل يؤدي إىل اخنفاض مركز 

املدرسة مقارنًة باملدارس املتقدمة يف النسب الصادرة عن التقارير. 

خامًسا: التقليل من نسب األهداف املطالبة املعلمة بتحقيقها فهي كمية أكثر من كوهنا نوعية. 
وبالنسبة للمعلمات فإن مثانني باملئة من املعلمات مستاءات بسب النسب املرتفعة لألهداف الكمية 

املطلوب من املعلمة.

توصيات البحث
تدريب املعلمات على كيفية تفعيل طرائق تدريس تساعد يف تنمية مهارات التفكري الناقد يف   .1

بيئات التعلم االلكترونية.
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تنمية مهارات التفكري الناقد الناتج عن استخدام بوابة املستقبل لدى الطالبات.  .2

استخدام الوسائط التعليمية يف بوابة املستقبلة لسهولة حتقق مهارات التفكري الناقد.  .٣

توفري أجهزة حاسوب أو أجهزة ذكية مدعمة باتصال باإلنترنت متكن الطالبات بأدوارهن يف   .4
بوابة املستقبل يف املدرسة بداًل من املزنل وبذلك تتحقق األهداف املرجوة.

عدم إرهاق الطالبات األنشطة اليت يف الكتاب واالكتفاء بأنشطة بوابة املستقبل.  .5

االهتمام باألنشطة اليت تركز على مهارات التفكري الناقد يف أدوات بوابة املستقبل لتسهيل نقل   .6
األثر إىل املواقف املشاهبة األخرى. 

تطوير برامج التنمية املهنية لدى املعلمات إلكساهبن اخلربات املناسبة لتطبيق التفكري الناقد   .7
يف الفصل الدراسي والتفكري الناقد يف املنصات التعليمية. 
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قائمة املصادر و املراجع
املراجع  العربية:

إبراهيم، حممد خليل؛ العبيدي، زينب حممد. )2018(. مدى إدراك متطلبات التعليم املدمج يف 
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Abstract: 
The current research aimed at identifying the nature of the relation 

between self-directed learning skills and academic self-efficacy among 
academically talented female students at King Saud University. Moreover. it 
aimed at exploring the possession degree these students have in self-directed 
learning skills and academic self-efficacy and at exploring the differences of 
self-directed learning skills and academic self-efficacy among academically 
talented female that due to difference of specialization )health. scientific and 
humanities(. Furthermore. it aimed at exploring the predictability of 
academic self-efficacy talented female students through self-directed learning 
skills. A self-directed learning skills scale prepared by Williamson )2007(. 
translated by Al-Otaibi )2015( and academic self-efficacy scale prepared by 
Hamdy )2013( were implemented on a sample of )340( academically 
talented female students in KSU Distinguished and Talented Students 
Program. The results showed that there was a statistically significant positive 
correlation between self-directed learning skills and academic self-efficacy. 
The research also found that the possession degree of both self-directed 
learning skills and academic self-efficacy were high among academically 
talented female students. Moreover. the results showed no differences in 
both self-directed learning skills and academic self-efficacy that due to 

Alraqas, Khaled, Almogwashi,  Nada. (2022) .Self-Directed Learning Skills and their 

relation to Academic Self-Efficacy among Academically Talented Female Students 

at King Saud University , Journal of Educational Science 9 (1) , 217 - 250
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difference of academic specialization )health. scientific and humanities( 
among academically talented female students. Furthermore. results showed 
the possibility of predicting academic self-efficacy through self-directed 
learning skills among talented female students.. 

Keywords: Self-Directed Learning Skills. Academic Self-Efficacy. 
Academically Talented Female Students.
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أ.د. خالد بن ناهس الرقاص)))             ندى بنت عمر املقوشي)2)

املستخلص: 
هدف البحث إىل التعرف على طبيعة العالقة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات 
درجة  معرفة  إىل  هدف  كما  سعود،  امللك  جبامعة  دراسًيا  املتفوقات  الطالبات  لدى  األكادميية 
امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا ومستوى فاعلية الذات األكادميية 
لديهن، والكشف عن الفروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية بني الطالبات 
التنبؤ  تبًعا للتخصص )الصحي، والعلمي، واإلنساين(، والكشف عن إمكانية  املتفوقات دراسًيا 
التعلم  مهارات  مقياس  وُطّبق  ذاتًيا.  املوجه  التعلم  مهارات  خالل  من  األكادميية  الذات  بفاعلية 
ومقياس   ،)2015( العتييب  ترمجة   Williamson)2007( وليامسون  إعداد  من  ذاتًيا  املوجه 
فاعلية الذات األكادميية إعداد محدي )201٣( على عينة تكونت من )٣40( طالبة من الطالبات 
أشارت  واملوهوبني،  املتفوقني  الطلبة  بربنامج  امللتحقات  امللك سعود،  دراسًيا جبامعة  املتفوقات 
النتائج إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات 
األكادميية، كما توصلت إىل أن درجة امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا ملهارات التعلم املوجه 
ذاتًيا كانت مرتفعة، وأن مستوى فاعلية الذات األكادميية لديهن كان مرتفًعا، وأشارت النتائج إىل 
أنه ال توجد فروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا بني الطالبات املتفوقات دراسًيا تعزى إىل اختالف 
التخصص )الصحي، العلمي، اإلنساين(، كما أنه ال توجد فروق يف فاعلية الذات األكادميية بني 
الطالبات املتفوقات دراسًيا تعزى إىل اختالف التخصص، وبّينت النتائج إمكانية التنبؤ بفاعلية 

الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا من خالل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا.

الكلمات املفتاحية: مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، فاعلية الذات األكادميية، الطالبات املتفوقات دراسًيا.

kragges@ksu.edu.sa ,١( أستاذ علم النفس الرتبوي جبامعة امللك سعود(
 nadaomarali1414@gmail.com ،٢( ماجستري علم النفس الرتبوي(

الرقــاص، خالــد، المقوشــي، نــدى. (2022) .مهــارات التعلــم الموجــه ذاتيـًـا وعاقتهــا بفاعليــة الــذات األكاديمية 
لدى الطالبات المتفوقات دراسيًا بجامعة الملك سعود. مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  217 - 250 

مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وعالقتها بفاعلية الذات األكادميية لدى 
الطالبات املتفوقات دراسًيا جبامعة امللك سعود
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املقدمة:
يف ضوء التقدم العلمي تعددت وسائل احلصول على املعارف، ومل يعد التعلم حكًرا على املعلم 
واملؤسسة التعليمية؛ فقد ُعِنَي كثري من املهتمني مبسألة إشراك املتعلم بالعملية التعليمية، فضاًل 
الذات  وفاعلية  ذاتًيا  املوجه  كالتعلم  التعلم؛  عملية  على  وأثرها  املتعلمني،  دراسة خصائص  عن 

األكادميية؛ ملا هلا من دور مهم يف توجيه سلوك املتعلم وتعزيز العملية التعليمية.

التعليم حنو البحث عن  العقود األخرية اجتهت أنظمة  للتطور السريع الذي شهدته  ونتيجة 
أساليب حديثة تتواءم مع هذا التغري، فظهر مفهوم التعلم املوجه ذاتًيا، الذي يعد من األساليب 
اليت يكون املتعلم فيها نشًطا يف إعادة تنظيم املادة التعليمية، وبناء املعارف اجلديدة، وربطها 

باملعارف السابقة)العتييب، 2015(.

ويتميز التعلم املوجه ذاتًيا بكونه مهتًما جبعل املتعلم معتمًدا على نفسه، وقادًرا على اختاذ 
والتعاون مع زمالءه، كما يستخدم فيه  التفاعل  تعلمه، وقادًرا على  القرارات، وحتمل مسؤولية 

املتعلم أمناًطا متنوعة من التفكري)نور الدين، 2017(.

كما يذكر جاريسون أن املتعلمني املوجهني ذاتًيا يتسمون بتحمل مسؤولية  تعلمهم؛ ألن ذلك 
جيعل التعلم ذا معىن شخصي بالنسبة إليهم، وتتمثل فوائد التعلم املوجه ذاتًيا يف جعل املتعلم 
يتعامل مع املشكالت واخلربات التعليمية اجلديدة على أهنا حتديات تولد رغبة لديه للتغيري، كما 
تضفي متعة يف التعلم، ومن ناحية أخرى فإن املتعلمني املوجهني ذاتًيا يكونون مدفوعني، ومستقلني، 

ومنظمني، ومضبوطني ذاتًيا، وموجهني حنو األهداف)يف:شحروري، 2006(.

ونظًرا لكون مهارات التعلم املوجه ذاتًيا إحدى أنشطة التعلم؛ فهذا يقود إىل البحث عن مدى 
الذات  فاعلية  عليه  ُيطلق  الذي  أداءه،  عن  املتعلم  باعتقادات  التعلم  من  النمط  هذا  ارتباط 
األكادميية. ولقد حظيت فاعلية الذات باهتمام واسع يف العقود األخرية يف جمال التعلم؛ حيث يشري 
باندورا بالنظرية املعرفية االجتماعية إىل أمهية العمليات املعرفية يف التحكم بالسلوك، وُيمكن 

القول إن هذه العمليات تأخذ شكل األفكار والصور الذهنية والتوقعات)الزغول، 2010(.

الذات األكادميية   الذات باملجاالت املختلفة، ويعد من أبرزها فاعلية  وتتعدد أمناط فاعلية 
اليت تتمثل يف معتقدات املتعلم عن نفسه يف كفاءته األكادميية. وباإلمكان القول إن هذه االعتقادات 
هلا أثر يف العملية التعليمية؛ حيث تشري مجعية علم النفس األمريكية إىل أن اعتقادات الطالب 
التعليمية  للشؤون  اجلامعة  املعريف)وكالة  وأدائهم  بتعلمهم  تؤثر  والذكاء  القدرة  عن  وتصوراهتم 

واألكادميية، 2015(.
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 Bandura.(ذاتًيا املوجه  التعلم  األهداف على حتفيز  نتائج  وتوقعات  الذات  فاعلية  وتقوم 
1993(. ويشري )Garrison )1992 إىل أن العملية التعليمية اليت حيمل فيها املتعلم مسؤولية 
تعلمه تعتمد إىل حد كبري على اعتقاد املتعلمني بأهنم قادرين على التحكم بعملية التعلم؛ وذلك من 
خالل وجود املتعلم يف بيئة داعمة وتعاونية. كما يذكر)Garrison)1997 أن فاعلية الذات تؤثر 

على اختيار املتعلم لألهداف واملشاركة يف األنشطة التعليمية.

التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية يف العملية  وبناًء على ما سبق املتمثل بأمهية 
تبين  على  تساعدهم  قد  دراسًيا؛  للمتفوقني  مساندة  بيئة  توفر  أن  القول  ُيمكن  فإنه  التعليمية؛ 
اعتقادات إجيابية عن األداء، وتوجههم إىل استخدام أمناط نشطة من التعلم؛ وذلك من خالل 
التسهيالت اليت قد تقدمها املؤسسات التعليمية لرعاية طالهبا املتفوقني دراسًيا؛ لتحقيق أهداف 

العملية التعليمية، والوصول إىل أفضل النتائج.

مشكلة البحث:
وباألخص يف  العلوم،  بشىت  املختصني  باهتمام  اليت حظيت  الفئات  من  املتفوقني  فئة  تعد 
املتفوقني  فرعاية  التعليمية؛  البيئة  على  نفعه  يعود  بالغ  أثر  من  الفئة  هلذه  ملا  اإلنسانية؛  العلوم 
أدائهم  وذلك يف سبيل حتسني  األخرى؛  الفئات  يقل أمهية عن مشكالت  ال  ودراسة مشكالهتم 
واستغالل قدراهتم، حىت يقوموا بدورهم بالنهوض باملجتمع. ولتحقيق ذلك يتطّلب أن ُتعطى عملية 

التعلم هلذه الفئة نصيًبا كافًيا من االهتمام، وااللتفات إىل جعلهم مستقلني وموجهني ذاتًيا.

حيث يشري كٌل من )Douglass and Morris)2014 إىل أمهية سؤال الطلبة بشكل مباشر 
عن أهدافهم وخططهم التعليمية؛ ليساعد بشكل فّعال يف تعلمهم املوجه ذاتًيا، وتنمية مهاراته، 
من خالل التركيز على املوضوعات اليت هتم الطلبة، ومناقشتهم بأمثلة من احلياة الواقعية؛ فقد 
يف  يتحكمون  بأهنم  شعروا  عندما  اجلهد  من  املزيد  ببذل  قاموا  الطالب  بأن  دراستهما  أفادت 
تعلمهم؛ لذا أصبح من الضروري أن يكون لدى املعلمني واملتعلمني فهم واضح للتعلم املوجه ذاتًيا 

ومهاراته؛ من أجل العمل على تبنيه وتطويره وحتقيق الفوائد املترتبة على تبنيه.

ومن حمددات التعلم فاعلية الذات حيث يذكر باندورا أن فاعلية الذات هي إحدى املحددات 
املهمة للتعلم؛ فهي ال تنطوي فقط على احلكم على أداء الفرد املنَجز؛ بل تتعدى ذلك إىل حكم 
الفرد على ما يتوقع إجنازه من مهام، وتقوميه هلذه املهام، وتقومي اجلهد املبذول، والتعامل مع 

املهام الصعبة مبرونة)يف:أمحد، 2015(.
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ويعد التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية من املفاهيم اليت نالت نصيًبا من اهتمام 
 Shohoudi. Zandi. Faridi. Fathi. and Safari)2015( كٌل من   قام  الباحثني؛ حيث 
بدراسة العالقة بني كفاءة التدريس وفاعلية الذات األكادميية، والتعلم املوجه ذاتًيا لدى طالب 
اجلامعات، أشارت نتائجها إىل أن الطالب ميتلكون فاعلية الذات األكادميية والتعلم املوجه ذاتًيا 
فاعلية  دالة إحصائًيا بني  الدراسة إىل وجود عالقة موجبة  املتوسطة، كما توصلت  بدرجة فوق 
 Saeid and Eslaminejad)2017(  الذات األكادميية والتعلم املوجه ذاتًيا. كما أسفرت نتائج دراسة
عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بني االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية 
والدافع لإلجناز من خالل االستعداد  األكادميية  الذات  بفاعلية  التنبؤ  وإمكانية  ودافع اإلجناز، 
التنبؤ  الرافعي )2016( إىل إمكانية  نتائج دراسة  املوجه ذاتًيا. ومن زاوية أخرى أشارت  للتعلم 
بالتحصيل األكادميي من خالل التعلم املوجه ذاتًيا. كما خلصت نتائج دراسة سرور )2011( إىل 
أن املعتقدات املعرفية تسهم بالتنبؤ باالستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا، وأن ما يعتقده الطالب خبصوص 

املعرفة يرتبط بفاعلية الذات للتعلم ونتائج التعلم اإلجيابية.

إن ممارسة أمناط فعالة بالتعلم كالتعلم املوجه ذاتًيا، وتبين اعتقادات إجيابية عن األداء 
واملشار إليه بفاعلية الذات األكادميية، تعد من املتغريات اليت تسهم يف توجيه سلوك الطلبة، وبناء 
القيم التعليمية الداعمة واملساندة لألداء التعليمي الفاعل لديهم، حيث إن غياب تفعيل مهارات 
املتفوقني دراسًيا  الطلبة  األكادميية لدى  الذات  فاعلية  املوجه ذاتًيا، وحمدودية فهم دور  التعلم 
ميكن أن يؤدي إىل استخدامهم استراتيجيات تعلم حمدودة ال تتناسب مع قدراهتم، وقد حتد من 
التعليمية. من هنا  املادة  املثلى من  االستفادة  مواجهة صعوبات يف  إىل  وتؤدي  املعريف،  االرتقاء 
جاءت مشكلة البحث املتمثلة حباجة الكشف عن العالقة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية 
الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا. وعليه تتحدد مشكلة البحث باإلجابة عن األسئلة 

اآلتية:

ما درجة امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا؟  -
ما مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا؟  -

الطالبات  لدى  األكادميية  الذات  وفاعلية  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  بني  عالقة  توجد  هل   -
املتفوقات دراسًيا جبامعة امللك سعود؟

هل ميكن التنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا لدى الطالبات   -
املتفوقات دراسًيا؟
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إىل  تعزى  دراسًيا  املتفوقات  الطالبات  بني  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  يف  فروق  توجد  هل   -
اختالف التخصص )الصحي، العلمي، اإلنساين(؟

هل توجد فروق يف فاعلية الذات األكادميية بني الطالبات املتفوقات دراسًيا تعزى إىل اختالف   -
التخصص )الصحي، العلمي، اإلنساين(؟

أهداف البحث:
الوقوف على درجة امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا ومستوى 
التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية  فاعلية الذات األكادميية لديهن، والتعرف على العالقة بني مهارات 
الذات األكادميية، والكشف عن إمكانية التنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل مهارات التعلم 
املوجه ذاتًيا، والكشف عن الفروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية بني 

الطالبات املتفوقات دراسًيا تبًعا للتخصص.

أمهية البحث:
األمهية النظرية:

لقلة  نظًرا  التربوي؛  النفس  علم  املعريف مبجال  للمحتوى  إثراء  البحث  هذا  ميثل  أن  ُيتوقع 
الدراسات العربية اليت تناولت املتغريين -يف حدود علم الباحثني-، كما تربز أمهية البحث يف 
كونه البحث األول املطّبق على الطالبات امللتحقات يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني جبامعة 

امللك سعود.

ُيمكن أن يزود هذا البحث املهتمني مبجال التفوق، والقائمني على برنامج الطلبة املتفوقني 
واملوهوبني جبامعة امللك سعود يف إثراء التراث النظري لتلك املتغريات املعرفية.

األمهية التطبيقية:
قد تساعد نتائج البحث يف تعزيز االهتمام بتبين استراتيجية تعلم حديثة تعتمد على مهارات 
هبذه  املتعلم  تزويد  إىل  هتدف  املقررات  بعض  يف  موضوعات  كاستحداث  ذاتًيا؛  املوجه  التعلم 
املهارات، والعمل على إشراك املتعلم يف عملية التعليم؛ كإتاحة الفرصة له باختيار مصادر املعرفة، 

وحتديد األنشطة املناسبة، وتفعيل دوره يف تقييم املهام املطلوبة منه.

قد تساعد نتائج البحث يف الوقوف على مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية 
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لدى الطلبة املتفوقني دراسًيا؛ لوضع برامج تدريبية يف تلك املتغريات؛ ليساعد القائمني يف حتقيق 
أهداف الربامج املخصصة للطلبة املتفوقني دراسًيا.

حدود البحث:
احلدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1440/14٣9هـ.  -

احلدود املكانية: جامعة امللك سعود بالرياض، املدينة اجلامعية للطالبات.  -

مصطلحات البحث:
:Self-Directed Learning Skills مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

تعرفها )Williamson)2007 بأهنا جمموعة من املهارات اليت جتعل املتعلم يتحمل مسؤولية 
تعلمه، وقدرته على ختطيط التعلم وتنفيذه وتقييمه، وتوظيف مهاراته يف العمل املستقل، أو مع 

اآلخرين؛ لتحقيق أهداف التعلم.

املوجه  التعلم  الطالبة يف مقياس مهارات  الدرجة اليت حتصل عليها  بأهنا  وُتعّرف إجرائًيا 
ذاتًيا لوليامسون )2007(Williamson ترمجة العتييب )2015(.

:Academic Self-Efficacy فاعلية الذات األكادميية
يعّرفها محدي )201٣( بأهنا مدى اعتقاد الطالب عن أداءه املرتبط بالدراسة، وقدرته على 

أداء الواجبات واالختبارات بشكل جيد، مما يؤدي إىل حتقيق التفوق الدراسي.

وُتعّرف إجرائًيا بأهنا الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف مقياس فاعلية الذات األكادميية 
الذي أعده محدي )201٣(.

الطالبات املتفوقات دراسًيا:
ُتعّرف الطالبات املتفوقات دراسًيا هبذا البحث بأهنن الطالبات املتفوقات دراسًيا امللتحقات 
بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني جبامعة امللك سعود، الاليت ال يقل معدهلن عن 4.25 من 5، 

ومل يرسنب بأي مقرر)وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية، 14٣8(. 

اإلطار النظري:
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أواًل: مهارات التعلم املوجه ذاتًيا:
انبثق مفهوم التعلم املوجه ذاتًيا نتيجة للعمل الذي قام به Houle  عام 1961 الذي الحظ 
من خالله أن جمموعة من املتعلمني يرون أن عملية التعلم غاية بذاهتا؛ مث تلتها املحاوالت األوىل 
لفهم التعلم املوجه ذاتًيا من خالل أحباث Knowles  وTough، اليت أدت إىل انتشار العديد 

.)Hiemstra. 1994( من الدراسات هبذا املوضوع

يعّرف )Garrison)1997 التعلم املوجه ذاتًيا بأنه عملية يتحمل فيها املتعلم املسؤولية يف 
التحكم ومراقبة التعلم للوصول إىل نتائج هادفة.

وتعّرف )Williamson)2007 مهارات التعلم املوجه ذاتًيا بأهنا عدد من املهارات املختلفة 
اليت تسهم جبعل املتعلم مسؤواًل عن عملية تعلمه، وقادًرا على ختطيط التعلم وتنفيذه وتقييمه، 
أهداف  لتحقيق  اآلخرين؛  من  املساعدة  طلب  طريق  عن  أو  مستقاًل،  بالعمل  مهاراته  وتوظيف 
التعلم، وتنمية التعلم املستقل. وتشتمل على املهارات اآلتية: مهارة الوعي بالذات، ومهارة استخدام 
استراتيجيات التعلم، ومهارة تطبيق أنشطة التعلم، ومهارة التقييم، ومهارة العالقات الشخصية 

مع اآلخرين.

النماذج املفسرة للتعلم املوجه ذاتًيا:
ظهرت عدة مناذج فّسرت التعلم املوجه ذاتًيا، وسيقتصر العرض على إحدى النماذج اليت 
نظًرا  )Williamson)2007(؛  وليامسون  منوذج  وهو  ومهاراته  ذاتًيا  املوجه  التعلم  فّسرت 

حلداثته، ولشموله، والعتماد البحث عليه باجلانب العملي.

تتمثل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا بضوء منوذج وليامسون باخلمس مهارات اآلتية:
للعوامل اليت جتعل منهم متعلمني موجهني  املتعلمني  إدراك  بالذات: هي مدى  الوعي  مهارة   -
ذاتًيا، وذلك من خالل إدراك املتعلم ملسؤوليته جتاه تعلمه، وحتديده الحتياجاته يف التعلم، 

وقدرته على التخطيط وحتديد أهداف التعلم. 

مهارة استخدام استراتيجيات التعلم: ُيقصد هبا األساليب املستخدمة اليت يتبناها املتعلمون   -
داخل  املتخذة  النشطة  األساليب  التعلم، وهي جمموعة من  بعملية  ذاتًيا  ليصبحوا موجهني 
من  وغريها  احلالة،  دراسة  واستراتيجية  واملحاكاة،  األدوار،  لعب  مثل:  الدراسي  الفصل 

االستراتيجيات اليت يراها املتعلم أكثر فاعلية.
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مهارة تطبيق أنشطة التعلم: ُتعّرف مبدى اخنراط املتعلمني مبجموعة من أنشطة التعلم اليت   -
تساعد جبعلهم موجهني ذاتًيا، وتتمّثل بقدرة املتعلم على استخدام أنشطة تعليمية تساعده يف 
االستفادة مما يتعلمه، كاستخدام خرائط املفاهيم، والتلخيص، واستخدام التقنية يف أداء 

املهام األكادميية. 

التقييم: تعين قدرة املتعلمني على مراقبة أنشطة تعلمهم اخلاصة، وذلك من خالل  مهارة   -
حتديد املتعلم لنقاط القوة والضعف يف أداءه، ومراقبة تقدمه بالتعلم، واالستفادة من جتارب 

اآلخرين، وتقّبل النقد املوجه له من اآلخرين.

مع  التعامل  على  املتعلمني  قدرة  مدى  عن  ُتعّبر  اآلخرين:  مع  الشخصية  العالقات  مهارة   -
اآلخرين، وامتالكه للمهارات االجتماعية، كالتواصل والتفاعل مع األخرين، وتكوين العالقات 

.)2007 .Williamson اجليدة، والتعاون)العتييب،  2015؛

وُيمكن تلخيص النموذج بالشكل اآليت: 

شكل )١(

تصوُّر ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفق منوذج وليامسون

مهارات التعلم املوجه
 ذاتًيا وفق منوذج 

)Williamson, 2007(

مهارات معرفية
مهارة الوعي ابلذات

مهارة التقييم

مهارة استخدام اسرتاتيجيات التعلم

مهارة تطبيق أنشطة التعلم

مهارة العالقات الشخصية مع اآلخرين

مهارات أدائية

مهارات اجتماعية

أمهية مهارات التعلم املوجه ذاتًيا:
تظهر أمهية امتالك املتعلمني ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا خاصة باملرحلة اجلامعية بأن طبيعة 
املتعلمني  من خالل حتديد  ذلك  ويتحقق  املسؤولية،  من حتمل  كبرًيا  قدًرا  تتطلب  املرحلة  هذه 
الحتياجات التعلم، ووضع األهداف ومراقبتها، واختيار األنشطة واستراتيجيات التعلم املناسبة، 
الطلبة  ذاتًيا  املوجه  التعلم  ويساعد   .)201٣ التعلم)شحروري،  بعملية  التقدم  مقدار  وتقييم 
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يف  يسهم  الذي  التعلم؛  عملية  وتنظيم  والدافعية  املستقل  بالتفكري  ميتازون  جبعلهم  اجلامعيني 
حتقيق أهداف التعليم اجلامعي)سحلول، 2015(.

تتميز  التجربة  كانت  إذا  أكرب  بفاعلية  يتعلمون  األفراد  أن  يف  املهارات  هذه  أمهية  وتربز 
املتعلمة،  باملادة  حيتفظون  ذاتًيا  املوجهني  املتعلمني  أن  إىل    Knowles ويشري  باالستقاللية، 
ويستفيدون منها بشكل أكرب من غريهم، كما يشري إىل أن التعلم املوجه ذاتًيا يتناسب مع طبيعة 
التطور النفسي للفرد؛ إذ أن أحد جوانب النضج هو تطور القدرة على حتمل املسؤولية، ومن جانب 
مبادرين  ليكونوا  املتعلمني  على  املسؤولية  تضع  بالتعليم  اجلديدة  التطورات  فإن  تعليمي 
بالتعلم)Siriwongs. 2015(. وُيعد تعلم الطالب ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا مهًما كونه يصقل 
.)Gibbons. 2002(مهارات الفرد، باإلضافة إىل تطوير شخصيته عن طريق هتيئته للتعلم املستمر

إن فوائد توفر مهارات التعلم املوجه ذاتًيا لدى املتعلمني ال تقتصر على البيئة التعليمية فقط؛ 
بل تساعدهم على مواجهة املواقف بالبيئات األخرى كبيئات العمل )Gregory. 2010(. واعتماًدا 
ن املتعلمني من هذه املهارات تظهر كذلك بتهيئتهم للمواقف  على ذلك ُيمكن القول أن أمهية َتَمكُّ

التعليمية خارج املؤسسة التعليمية.

ثانًيا: فاعلية الذات األكادميية:
قّدم باندورا عام 1977 تصوًرا مفصاًل لتفسري فاعلية الذات)Bandura. 1977(. حيث نتج 
مفهوم فاعلية الذات األكادميية من أعمال باندورا بالنظرية املعرفية االجتماعية الذي يفترض فيها 
أن فاعلية الذات للفرد تؤثر على جهده)Lavadores. Escobedo. & Sosa. 2017(. إذ أن 
اعتقادات األفراد يف قدرهتم على أداء مستويات معينة من السلوك اليت ُيطلق عليها فاعلية الذات 
بإمكاهنا التأثري على السلوك املمارس. فكلما كانت هذه االعتقادات قوية زادت قوة حتكم الفرد 

.)Bandura. 1993. 1994(بأهدافه والتزامه هبا

بقدراته  الطالب  اعتقاد  األكادميية وهو مدى  الذات  لفاعلية  تعريًفا  ويورد محدي )201٣( 
املرتبطة بالدراسة، وقدرته على أداء الواجبات واالختبارات بشكل جيد، مما يؤدي إىل تنظيم 

عملية التعلم، وحتقيق التفوق الدراسي.

ويشتمل التعريف على أربعة جوانب، وهي:
القدرات واالستعدادات الدراسية: وُتعّرف مبدى معرفة الطالب بقدراته وإمكاناته يف ختصصه   -

الدراسي.
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أداء التكليفات الدراسية: وهي مدى اعتقاد الطالب عن قدرته يف إجناز التكليفات واألنشطة   -
واملهام الدراسية.

األكادميية  التحصيل  مُبتطلبات  بالقيام  الطالب  اعتقاد  قوة  عن  وُيعّبر  الدراسي:  التحصيل   -
جبميع املقررات؛ لتحقيق النجاح.

وتنظيمها،  التعليمية  لألهداف  التخطيط  على  الطالب  قدرة  وهو  األكادميية:  الذات  تنظيم   -
ومراقبة وتعديل استراتيجياته املستخدمة بالتعلم.

النظريات املفسرة لفاعلية الذات األكادميية:
ز بعرض النظريات على أعمال باندورا؛ حيث ظهر مفهوم فاعلية الذات من خالهلا. سُيَركَّ

نظرية فاعلية الذات:
اشُتقت نظرية فاعلية الذات من النظرية املعرفية االجتماعية، حيث يشري باندورا إىل أن 
فاعلية الذات تقوم على التوقعات واألحكام اليت تصدر من الفرد جتاه قدرته على القيام بسلوك 
معني، كما أهنا ليست جمرد أحكام؛ بل تتعدى ذلك لتشتمل على تقييم الفرد ملا ميكنه أن يقوم به 
من سلوك، وما سيبذله من جهد، وقدرته على املثابرة، ومرونته عند مواجهة العقبات واملواقف 
يف  ومهارات  قدرات  من  األفراد  ميتلكه  مبا  الذات  فاعلية  وترتبط  الفشل.  ومقاومة  الصعبة، 
استخدامهم بشكل مستقل استراتيجيات خاصة هبم يف حتصيل املعارف، وعليه فإن فاعلية الذات 
إحدى املحددات املهمة املرتبطة بالتعلم )أمحد، 2015(. وفّرق )Bandura)1977 بني توقعات 
تنفيذه  إمكانية  الفرد عن  اعتقادات  الفاعلية إىل  توقعات  النتائج؛ حيث تشري  وتوقعات  الفاعلية 
لسلوك معني، يف حني تشري توقعات النتائج إىل اعتقادات الفرد وتقديره للنتائج املترتبة على هذا 

السلوك.

مصادر فاعلية الذات األكادميية:
تستند فاعلية الذات على أربعة مصادر رئيسة حددها باندورا، وهي:

اخلربات املتَقنة: تعين اخلربات السابقة اليت مر هبا الفرد؛ حيث تقدم هذه اخلربات للفرد   -
تغذية راجعة عن أداءه.

إجنازات  نتائج  مشاهدة  خالل  من  وتكون  املباشرة،  غري  اخلربات  هي  البديلة:  اخلربات   -
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اآلخرين واحلكم عليها؛ فعند رؤية النجاح أو الفشل الذي حيصل لآلخرين فإن ذلك سيؤثر 
على أحكام الفرد جتاه قدراته باألنشطة املشاهبة.

اإلقناع اللفظي: هو تأثر فاعلية الفرد بأحكام اآلخرين على قدرته على األداء؛ فعند حصول   -
تعزيز  فإن ذلك سيسهم يف  ما  القدرة ألداء مهمة  بأنه ميتلك  ُمْقنعة  معلومات  املتعلم على 

فاعليته الذاتية.

احلالة الفسيولوجية: تشري إىل املشاعر اليت مير هبا أثناء أداء املهمة اليت ُتمّكن الفرد من   -
احلكم على قدرته؛ فعند ظهور بعض األعراض اجلسدية كاألعراض املصاحبة للقلق أثناء أداء 
  Klinek. 2009;(املتعلم للمهمة فإن ذلك قد يؤدي إىل اخنفاض فاعليته الذاتية جتاه أداءه

.).Schunk. 1991 1994; Bandura. 1989

ُيمكن االستنتاج أن فاعلية الذات األكادميية للفرد ُيمكن أن تتأثر بتفاعل الفرد مع اآلخرين؛ 
كما تعد العالقات الشخصية مع اآلخرين إحدى مكونات مهارات التعلم املوجه ذاتًيا؛ وقد يقود هذا 

إىل بيان أمهية العالقات البينشخصية يف هاتني العمليتني.

الدراسات السابقة:
سُتقّسم الدراسات وفًقا لثالثة حماور كاآليت:

أواًل: دراسات تناولت مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وعالقتها ببعض املتغريات:
الدين  نور  دراسة  ذاتًيا  املوجه  التعلم  بدراسة مهارات  اهتمت  اليت  الدراسات احلديثة  من 
)2017( فقد هدفت إىل التعرف على درجة امتالك الطالبات ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا، والتعرف 
على الفروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفًقا ملتغري التخصص، ُطبق مقياس كوجنوس على عينة 
تكونت من )127( طالبة من طالبات كلية العلوم جبامعات جدة، وأشارت نتائجها إىل امتالك 
الطالبات درجة مرتفعة مبهارات التعلم املوجه ذاتًيا، كما أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية وفًقا للتخصص.

كما قام الرافعي )2016( بدراسة ملعرفة الفروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا يف ضوء متغري 
النوع والتخصص واملرحلة الدراسية وقدرهتا التنبؤية بالتحصيل األكادميي، وُطبق مقياس مهارات 
التعلم املوجه ذاتًيا لوليامسون لدى عينة مكونة من )670( طالًبا وطالبة من طالب جامعة امللك 
خالد، أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا 
مستوى  الطلبة  وامتالك  العلمية،  التخصصات  لصاحل  والنظرية  العلمية  التخصصات  طلبة  بني 
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مرتفع مبهارات التعلم املوجه ذاتًيا، كما أسفرت عن وجود عالقة موجبة بني مهارات التعلم املوجه 
ذاتًيا والتحصيل األكادميي.

منذجة  بدراسة   )2015( العتييب  قام  سعود  امللك  جامعة  طالب  على  أجريت  دراسة  ويف 
العالقة السببية بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وأساليب التعلم والتحصيل الدراسي، وهدفت إىل 
التعرف على مستوى مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، وُطبق مقياس التقييم الذايت للتعلم املوجه ذاتًيا 
لوليامسون، وتكونت عينة الدراسة من )140( طالًبا من طالب كلية املجتمع جبامعة امللك سعود، 
كما  متوسطة،  كانت  ذاتًيا  املوجه  التعلم  ملهارات  الطلبة  امتالك  درجة  أن  إىل  نتائجها  أشارت 

أظهرت النتائج أن مهارات التعلم املوجه ذاتًيا هلا تأثري موجب بالتحصيل األكادميي للطالب.

ثانًيا: دراسات تناولت فاعلية الذات األكادميية وعالقتها ببعض املتغريات:
من الدراسات يف فاعلية الذات األكادميية دراسة خميمر والوذيناين )2018( إذ هدفت إىل 
التعرف على العالقة بني قلق املستقبل املهين وفاعلية الذات األكادميية والدافع لإلجناز األكادميي، 
والتعرف على الفروق يف فاعلية الذات األكادميية وفًقا ملتغري التخصص الدراسي، وُطّبق مقياس 
فاعلية الذات األكادميية إعداد الباحث الرئيس، على عينة تكونت من )٣00( طالب من طالب 
جامعة أم القرى، وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط سالب بني قلق املستقبل املهين وفاعلية الذات 
طالب  بني  األكادميية  الذات  فاعلية  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  األكادميية، 

التخصصات اإلنسانية والعلمية.

وسعت دراسة العتييب )2016( إىل التعرف على إمكانية التنبؤ بتوجهات أهداف اإلجناز من 
خالل مهارات ما وراء املعرفة والكمالية وفاعلية الذات األكادميية، والتعرف على مستوى فاعلية 
وأجريت  ولوك،  وود  إعداد  من  األكادميية  الذات  فاعلية  مقياس  اسُتخدم  األكادميية،  الذات 
الدراسة على عينة مكونة من )182( طالًبا من طالب الدراسات العليا جبامعة امللك سعود، وبينت 
النتائج أن مستوى فاعلية الذات األكادميية كانت متوسطة، وأشارت إىل وجود تأثري دال إحصائًيا 

ملهارات ما وراء املعرفة، والكمالية، وفاعلية الذات األكادميية على توجهات أهداف اإلجناز.

ويف السياق ذاته هدفت دراسة أمحد )2015( إىل التعرف على العالقة بني مهارات الدراسة 
وفاعلية الذات األكادميية، والتعرف على إمكانية التنبؤ مبهارات الدراسة والتحصيل الدراسي من 
خالل فاعلية الذات األكادميية باستخدام مقياس فاعلية الذات األكادميية من إعداد الباحثة على 
عينة مشتملة على )٣19( طالبة من طالبات السنة التحضريية جبامعة الطائف، خلصت النتائج 
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إىل وجود عالقة موجبة بني مهارات الدراسة وفاعلية الذات األكادميية، كما أشارت النتائج إىل 
إمكانية التنبؤ مبهارات الدراسة والتحصيل الدراسي من خالل فاعلية الذات األكادميية.

ثالًثا: دراسات تناولت العالقة بني التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية:
إىل  هدفت  اليت   Zhang et al.)2018( دراسة  املجال  هذا  يف  احلديثة  الدراسات  من 
التعرف على العالقة بني االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا والقدرة على حل املشكالت وفاعلية الذات 
األكادميية  الذات  وفاعلية  وآخرون،  لفيشر  املوجه  للتعلم  االستعداد  مقياسي  وُطبق  األكادميية، 
لليانغ على عينة قوامها )500( طالًبا من طالب التمريض يف تياجنني بالصني، وأسفرت النتائج 
عن امتالك طالب التمريض مستوى متوسط إىل مرتفع يف االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية 
الذات األكادميية، كما أسفرت عن وجود عالقة إجيابية بني االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية 

الذات األكادميية والقدرة على حل املشكالت.

بني  العالقة  عن  الكشف  إىل   Saeid and Eslaminejad)2017( دراسة  هدفت  كما 
االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية والدافع لإلجناز، بتطبيق مقياس االستعداد 
طالب  من  طالًبا   )٣22( على  اشتملت  عينة  على  جوجليلمينو  إعداد  من  ذاتًيا  املوجه  للتعلم 
للتعلم  االستعداد  بني  موجبة  عالقة  وجود  النتائج  وأظهرت  بإيران،  رفسنجان  يف  البكالوريوس 
املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية ودافع اإلجناز، وأن بعض مكونات االستعداد للتعلم املوجه 
الدراسة  للنتائج أوصت  ووفًقا  والدافع لإلجناز،  األكادميية  الذات  بفاعلية  تنبئ  أن  ذاتًيا ميكن 

بضرورة تعلم الطالب ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا.

تعقيب على الدراسات السابقة:
على  التعرف  يف  السابقة  الدراسات  بعض  أهداف  مع  جزئًيا  احلايل  البحث  أهداف  تتفق    .1
والعتييب   ،)2017( الدين  نور  كدراسة  الطالب  لدى  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  مستوى 
ملتغري  تبًعا  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  يف  الطالب  بني  الفروق  على  والتعرف   ،)2015(
التخصص كدراسة نور الدين )2017(، والرافعي )2016(، كما تتفق أهداف البحث احلايل 
لدى  األكادميية  الذات  فاعلية  مستوى  على  التعرف  يف   )2016( العتييب  دراسة  مع  جزئًيا 
كدراسة  التخصص  ملتغري  تبًعا  األكادميية  الذات  فاعلية  الفروق يف  على  والتعرف  الطالب، 

خميمر والوذيناين )2018(.

يتفق البحث احلايل مع معظم الدراسات السابقة يف كون عينة الدراسة من طلبة اجلامعة    .2
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مرحلة البكالوريوس باستثناء دراسة العتييب )2016( اليت كانت عينتها من طالب الدراسات 
العليا، ولعل من املالحظ أن الدراسات السابقة اليت حبثت يف التعلم املوجه ذاتًيا استهدفت 
طالًبا من مراحل متقدمة؛ وُيمكن عزو ذلك إىل مناسبة هذا النمط من التعلم لفئة الكبار، 
دراسة  تناولت  اليت  قلة األحباث  ُيالحظ  السابقة  والدراسات  النظري  التراث  وعند فحص 
معظم  أن  ُيالحظ  كما  األكادميية،  الذات  وفاعلية  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  بني  العالقة 
البحث احلايل سريكز على طبيعة  أن  العاديني، يف حني  بالطلبة  السابقة مهتمة  الدراسات 
املتفوقات  الطالبات  لدى  األكادميية  الذات  وفاعلية  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  العالقة بني 

دراسًيا يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني جبامعة امللك سعود.

درست عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة تشانغ وآخرين)Zhang et al. )2018 وسعيد    .٣
وإسالم جناد )Saeid and Eslaminejad )2017 العالقة بني االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا 
بدراسته  السابقة  الدراسات  عن  احلايل  البحث  اختلف  األكادميية؛ يف حني  الذات  وفاعلية 

للعالقة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية.

دراسًيا  املتفوقات  الطالبات  من  عينته  بكون  السابقة  الدراسات  عن  احلايل  البحث  يتميز   .4
امللتحقات يف برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف جامعة امللك سعود.

قلة الدراسات العربية -يف حدود علم الباحثني- اليت تناولت مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، كما    .5
أن عدًدا من الدراسات السابقة يف هذا املجال اهتمت بدارسة درجة االستعداد للتعلم املوجه 
ذاتًيا، وبناًء على هذه املعطيات ُيالحظ غياب االهتمام بدراسة مهارات التعلم املوجه ذاتًيا 

الذي خيتلف يف مضمونه عن االستعداد للتعلم املوجه ذاتًيا.

استفاد البحث احلايل من أدوات الدراسات السابقة، كما ُأستفيد منها ببلورة مشكلة البحث،    .6
وإثراء اإلطار النظري، ومناقشة النتائج.

منهج البحث:
اعُتمد املنهج الوصفي االرتباطي؛ ملناسبته أهداف البحث.

جمتمع البحث:
الطلبة  بربنامج  امللتحقات  دراسًيا  املتفوقات  الطالبات  مجيع  على  البحث  جمتمع  اشتمل 
ثالث  على  يتوزعن  طالبة،   )550( عددهن  البالغ  سعود  امللك  جامعة  يف  واملوهوبني  املتفوقني 
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طالبة، يف حني   )190( العلمي  واملسار  طالبة،   )179( على  الصحي  املسار  ويشتمل  مسارات، 
يتكون املسار اإلنساين من )181( طالبة.

عينة البحث:
الطلبة  امللتحقات بربنامج  دراسًيا  املتفوقات  الطالبات  البحث على )٣40( طالبة من  ُطبق 
على  احلاصالت  واإلنسانية،  والعلمية  الصحية  املسارات  يف  املتخصصات  واملوهوبني،  املتفوقني 
معدل تراكمي ال يقل عن 4.25 من 5، وحيضرن عدًدا من األنشطة اليت ُيعدها الربنامج كالدورات 
انُتخنب  التخصصية.  اإلثرائية  والربامج  والعلماء،  اخلرباء  ولقاءات  العمل،  وورش  التدريبية، 

بطريقة العينة العشوائية الطبقية.
جدول )١(

توزيع عينة البحث وفق التخصص

النسبةالتكراراملسار

٢٨,٥%٩7الصحي
٣٥,٣%١٢٠العلمي
٣٦,٢%١٢٣اإلنساين
١٠٠%٣٤٠اجملموع

وعطًفا على البيانات السالفة فإن عينة البحث النهائية مّثلت ما يساوي 62% من جمتمع البحث.

أدوات البحث:
للتحقق من  األدوات على عينة استطالعية؛  ُطبقت  النهائية  البحث  التطبيق على عينة  قبل 
اخلصائص السيكومترية لألدوات، تكونت من 56 طالبة من طالبات الربنامج املتفوقات دراسًيا، 

متوّزعات على التخصصات.

مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتًيا:
العتييب  ترمجة   ،Williamson )2007( إعداد  من  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  مقياس 
)2015()1( ويتألف املقياس من )60( فقرة موزعة على مخس مهارات فرعية، وتشتمل كل مهارة 
أحياًنا،  غالًبا،  دائًما،  وهي:  بدائل،  املقياس خبمسة  على  اإلجابة  وتتحدد  فقرة،   )12( على 

)١(  ميكن مراسلة الباحث األول عند احلاجة لطلب املقياس.
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نادًرا، أبًدا، وُتصنف املستويات على املقياس باالعتماد على املتوسطات احلسابية وفًقا لتصنيف 
ليكرت اخلماسي، وهي: منخفض، ومتوسط، ومرتفع.

اخلصائص السيكومترية ملقياس مهارات التعلم املوجه ذاتًيا:
صدق املقياس:

ألغراض البحث احلايل ُحسب االتساق الداخلي للمقياس من خالل ارتباط كل عبارة بالدرجة 
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه باستخدام معامل االرتباط بريسون، وكانت النتائج كاآليت:

جدول )2(

معامالت االتساق الداخلي ملقياس مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

البعد األول
 مهارة الوعي ابلذات

البعد الثاين
 مهارة استخدام 
اسرتاتيجيات التعلم

البعد الثالث
 مهارة تطبيق أنشطة 

التعلم

البعد الرابع 
مهارة التقييم

البعد اخلامس
 مهارات العالقات 

الشخصية مع اآلخرين

معامل رقم العبارة
معامل رقم العبارةاالرتباط

معامل رقم العبارةاالرتباط
معامل رقم العبارةاالرتباط

معامل رقم العبارةاالرتباط
االرتباط

٠,٤٦٩٣**٠,٥٤٥٢٥**٠,٥٢٨١٣**١7**٠,٥٦٠**٠,٦١٦٤٩
٠,٦١**٠,٤٤٠١٤**٢7٠**٠,٤٨٨٣٨**٢٦,7٠,٤٤٤**٤٣٥٠
٠,٥٦٨٢**٠,٣٦١١٥**٣7**٠,٤7٠,٦**٣٣٩7٠**١٥١,7٠٥
٠,٦٥٩**٠,٦٦٩٥٢**٠,٥٣٨٤٠**٠,٦٤٢٢٨**٠,٦٣٦١٦**٤
٠,٤٢**٥7١7**٠,٥٦٤**٠,٢٨٣٥٣*٠,٥٩٣٤١**٠,٥٥٩٢٩
٠,٤٢٠**٠,٤٨٣٥٤**٠,٥٥٣٤٢**٠,٥٠١٣٠**٠,٣٢١١٨*٦
7*٠,٥**٠,٤٥٢٣١**٠,٣٤٠١٩7٠,٦٥٩**٠,٤٣٣٥٥**٥٤٣
٠**٠,٤٦٦٣٢**٠,٦٣٤٢٠**٨,7٠**٠١٤٤,7٦7٠,٦١**٥٦7
٠,٨١٠٥**٠,٤٩٣٤٥**٠,٣٩٢٣٣**٠,٣٥٩٢١**٩7**٠,7٤٦
٠,٢*٠,٢٨٢٢٢*١٠7٠**٠,٦٦٤٤٦**٤٣٤,7٠,٤٣٣**٩٩٥٨
٠**٠,٥١٦٢٣**١١,7١٩٣٥٠,١7١٤7**٠**٠,٣٥٥٥٩,7٢٦
٠,٣٦**٠,٤٤٨٢٤**١٢7٠,٣١٨٦٠٠,١٦٨*٠,٣٤٤٤٨**٣٦

* دالة إحصائًيا عند مستوى )٠,٠٥(.      ** دالة إحصائًيا عند مستوى )٠,٠١(.

يتضح من جدول )2( أن مجيع العبارات دالة إحصائًيا عند مستوى 0.01 و0.05، باستثناء 
العبارتني )٣5( و )60( غري دالة إحصائًيا؛ وعليه ُحذفت.
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حذف  بعد  للمقياس  الكلية  بالدرجة  البعد  ارتباط  خالل  من  الداخلي  االتساق  ُحسب  كما 
العبارتني، باستخدام معامل االرتباط بريسون وكانت النتائج كاآليت:

جدول )3(

معامالت االتساق الداخلي ألبعاد مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

معامل االرتباطأبعاد املقياس

٠,٦٢٦**مهارة الوعي ابلذات
٠,77٩**مهارة استخدام اسرتاتيجيات التعلم

٠,7٩٣**مهارة تطبيق أنشطة التعلم
٠,٨٠٥**مهارة التقييم

٠,7٤٩**مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين
**دالة إحصائًيا عند مستوى )٠,٠١(.

يتضح من جدول )٣( أن مجيع أبعاد املقياس دالة إحصائًيا عند مستوى 0.01، وهذا يعطي 
دالالت اتساق داخلي كافية.

ثبات املقياس:
الكلي  الثبات  بلغ معامل  ألفا كرونباخ، إذ  للتحقق من أدلة ثبات املقياس اسُتخدمت معادلة 

للمقياس )0.908(، وهذا يدل على أن املقياس يتصف بدرجة ثبات مقبولة.

مقياس فاعلية الذات األكادميية:
اسُتخدم مقياس محدي )201٣(، ويتكون املقياس من )20( فقرة مقّسمة على أربعة أبعاد، 
وحيتوي كل بعد على مخس فقرات. تتحدد اإلجابة على املقياس بثالثة بدائل، وهي: تنطبق متاًما، 
وتنطبق إىل حد ما، وال تنطبق، وتصنف الدرجات على املقياس باالعتماد على املتوسطات احلسابية 

وفًقا لتصنيف ليكرت الثالثي، وهي: منخفض، ومتوسط، ومرتفع.

اخلصائص السيكومترية ملقياس فاعلية الذات األكادميية:
صدق املقياس:

ألغراض البحث احلايل ُحسب االتساق الداخلي من خالل ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد 
الذي تنتمي إليه باستخدام معامل االرتباط بريسون، وكانت النتائج كاآليت:
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جدول )4(

معامالت االتساق الداخلي ملقياس فاعلية الذات األكادميية

البعد األول
القدرات واالستعدادات 

الدراسية

البعد الثاين
 أداء التكليفات الدراسية

البعد الثالث
 التحصيل الدراسي

البعد الرابع
تنظيم الذات األكادميية

معامل رقم العبارة
معامل رقم العبارةاالرتباط

معامل رقم العبارةاالرتباط
معامل رقم العبارةاالرتباط

االرتباط
٠,٣**٠,٦١٤١١**٠,٤٦١٦**١7٠,٦٩٢**٣١٦
٠,٥**٢7٨7**٠,٥٤٥١**٠,٦٠٨١٢7**٠,٥٢٠
٠,٦**٣7٠,٥٥**٤٨7٠,٤**١٣7٠**٥١٨,7٨٨
٠,٥**٠,٤٢١٩**٤7٠**٠,٦٦٣١٩**٠١٤,7٦٠
٠,٣**٠,٦١٨١٠**٥7٠**٠,٦٩٨٢٠**٠١٥,7٨٣

** دالة إحصائًيا عند مستوى )٠,٠١(.

يتضح من جدول )4( أن مجيع العبارات دالة إحصائًيا عند مستوى 0.01.

باستخدام  للمقياس  الكلية  بالدرجة  البعد  ارتباط  خالل  من  الداخلي  االتساق  ُحسب  كما 
معامل االرتباط بريسون وكانت النتائج كاآليت:

جدول )٥(

معامالت االتساق الداخلي ألبعاد مقياس فاعلية الذات األكادميية

معامل االرتباطأبعاد املقياس

٠,٦7١**القدرات واالستعدادات الدراسية

٠,7٣٦**أداء التكليفات الدراسية
٠,٦٩7**التحصيل الدراسي

٠,٥٩٦**تنظيم الذات األكادميية
**دالة إحصائًيا عند مستوى )٠,٠١(.

يتضح من جدول )5( أن مجيع أبعاد املقياس دالة إحصائًيا عند مستوى 0.01، وهذا يعطي 
دالالت اتساق داخلي كافية.
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ثبات املقياس:
الكلي  الثبات  معامل  وبلغ  كرونباخ،  ألفا  معادلة  اسُتخدمت  املقياس  ثبات  أدلة  من  للتحقق 
ثبات  بدرجة  يتصف  املقياس  أن  على  يدل  وهذا  املقياس.  عبارات  )0.711( إلمجايل  للمقياس 

مقبولة.

نتائج البحث ومناقشتها:
نتائج السؤال األول:

ينص السؤال على: »ما درجة امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا؟«
جدول )٦(

نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالبات املتفوقات دراسًيا على مقياس مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

املتوسطات البعدم
احلسابية

االحنرافات 
املستوىاملعيارية

مرتفع٤,١١٠,٤١7مهارة الوعي ابلذات١
مرتفع٣,٩٣٠,٤٩٣مهارة استخدام اسرتاتيجيات التعلم٢
مرتفع٣,٨٣٠,٥٣٦مهارة تطبيق أنشطة التعلم٣
مرتفع٤,٠٠٠,٦١٥مهارة التقييم٤
مرتفع٣,٩٥٠,٥7٨مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين٥

مرتفع٣,٩٦٠,٤١7اجملموع الكلي للمقياس

يتبني من اجلدول )6( أن درجة امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا ملهارات التعلم املوجه 
ذاتًيا مرتفعة.

وُيمكن عزو هذه النتيجة إىل طبيعة املرحلة التعليمية اجلامعية إذ تتطلب قدًرا كبرًيا من حتمل 
املسؤولية )شحروري، 201٣(، وباإلمكان حتقيق متطلباهتا من خالل ممارسة الطالبات املتفوقات 
دراسًيا  املتفوقني  الطلبة  أن  القول  ُيمكن  أخرى  زاوية  ومن  ذاتًيا.  املوجه  التعلم  ملهارات  دراسًيا 
التعلم  يف  نشطة  أمناًطا  ملمارسة  تدفعهم  واملثابرة  كاملبادرة  عالية  فاعلية  ذات  مسات  ميتلكون 

لتحقيق التفوق الدراسي واحلفاظ عليه.

املوجه  التعلم  املتفوقات دراسًيا ملهارات  الطالبات  ارتفاع درجة امتالك  ُيمكن تفسري  وعليه 
ذاتًيا من جانبني أوهلما كون ممارسة هذه املهارات أصبحت ضرورية للقيام مبتطلبات املرحلة، 
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ومن جانب آخر فإن ممارسة املتفوقات دراسًيا هلذه املهارات قد ُتحقق رغبتهن يف التفوق واحلصول 
على التمّيز األكادميي.

وباإلمكان القول أن النتيجة متوقعة نظًرا إىل ما حيصلن عليه الطالبات املتفوقات دراسًيا يف برنامج 
الطلبة املتفوقني واملوهوبني من ثراء معريف وأنشطة ذات صلة وثيقة مبهارات التعلم املوجه ذاتًيا؛ إذ تضمن 
الربنامج خربات معرفية، وتطوير أفكار متعلقة بالتخصص، وتعزيز مهارات القراءة، والتلخيص، 
بالتخصص،  املرتبطة  واالجتماعية  الشخصية  واملهارات  واملراجعة،  واالستقصاء  والبحث  والتفكري 
واملهارات التقنية، باإلضافة إىل تناول املشكالت املرتبطة بالتخصص، وتطوير حلول لتلك املشكالت؛ 
وطبًقا لذلك فإن مهارات التعلم املوجه ذاتًيا ُيمكن أن ُتكتسب من البيئة؛ حيث يشري سحلول )2015(  إىل 

أن هذه املهارات ال تنمو بالصدفة؛ إمنا تنمو وتتطور من خالل الدعم واملساندة من البيئة التعليمية.

وتتفق النتيجة جزئًيا مع دراسة نور الدين )2017(، والرافعي )2016(، واختلفت مع دراسة 
العتييب )2015( اليت أفادت بامتالك الطلبة درجة متوسطة يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا؛ وُيمكن 

عزو ذلك إىل  االختالف يف خصائص العينة؛ كون عينة البحث احلايل من املتفوقات دراسًيا.

نتائج السؤال الثاين:
ينص السؤال على: »ما مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا؟«

جدول )٧(

نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت الطالبات املتفوقات دراسًيا على مقياس فاعلية الذات األكادميية

املتوسطات البعدم
احلسابية

االحنرافات 
املستوىاملعيارية

مرتفع٢,٣٥٠,٣٥٨القدرات واالستعدادات الدراسية١
مرتفع٢,٦٠٠,٣٠٥أداء التكليفات الدراسية٢
متوسط٢,٣٣٠,٣٤٢التحصيل الدراسي٣
مرتفع٢,٤٠٠,٤٣٢تنظيم الذات األكادميية٤

مرتفع٢,٤٢٠,٢٦٦اجملموع الكلي للمقياس

يتبني من اجلدول )7( أن مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا 
مرتفًعا.

وُيمكن القول بأن النتيجة متوقعة؛ وذلك من خالل ما حتدثه اعتقادات الفرد من أثر يف السلوك 
واألهداف؛ املشار إليه يف )Bandura)1993.1994؛ ففاعلية الذات بإمكاهنا التأثري على السلوك 



مهارات التعلم الموجه ذاتيًا وعالقتها بفاعلية الذات األكاديمية لدى الطالبات المتفوقات دراسيًا بجامعة الملك سعود

239

املمارس؛ أي أنه كلما ارتفع مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا قد تزيد 
الدراسي.  التفوق  وسائل حتقيق  من  يعد  الذي  هبا؛  والتزامهن  الدراسية  بأهدافهن  قوة حتكمهن 
وباإلمكان رد هذه النتيجة إىل مصادر فاعلية الذات كاخلربات املتَقنة؛ فحني متر الطالبة املتفوقة 
دراسًيا خبربات سابقة كتحقيق درجات مرتفعة يف االختبارات والتكليفات الدراسية؛ فإن ذلك قد 
ُيسهم يف ارتفاع فاعلية الذات األكادميية لديها، وكما هو احلال يف اخلربات البديلة؛ فعندما تتمّكن 
الطالبة املتفوقة دراسًيا من مشاهدة إجنازات زميالهتا املتفوقات دراسًيا فإن ذلك قد يؤثر على 
اعتقاداها يف قدراهتا فبحسب )Bandura )1989 أن األقران يقومون بالعديد من وظائف الفاعلية 
املهمة؛ حيث أن األفراد ذوي اخلربة والكفاءة يقدمون ألقراهنم مناذًجا فعالة يف السلوك، باإلضافة 
وبالنسبة  وإجنازاهتم.  الطلبة جناحاهتم  يشاركون  لقاءات مع خرباء  الربنامج من  يتيحه  ما  إىل 
لإلقناع اللفظي؛ فعند حصول الطالبات املتفوقات دراسًيا على أحكام من اآلخرين بأهنن لديهن القدرة 
 Klinek. 2009;( الذاتية  فاعليتهن  تعزيز  يف  يسهم  قد  ذلك  فإن  دراسية؛  إجنازات  لتحقيق 
Schunk. 1991 1994; Bandura. 1989.(. وهذا يتوفر يف بيئة الطالبات وهو برنامج الطلبة 
احلوافز؛  من  متعددة  وأنواع  والتعزيز  الدعم  على  حيصلن  إذ  به  امللتحقات  واملوهوبني  املتفوقني 

كاحلصول على الشهادات املوثقة لتميزهم األكادميي، وتوثيق أنشطتهم يف السجل املهاري.

وتتشابه هذه النتيجة مع دراسيت )2018(.Zhang et al والعتييب )2016( إذ أوضحت أن 
مستوى فاعلية الذات األكادميية لدى الطالب متوسط إىل مرتفع.

نتائج السؤال الثالث:
ينص السؤال على: »هل توجد عالقة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية 

لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا جبامعة امللك سعود؟«

جدول )٨(

نتائج معامالت ارتباط بريسون Pearson Correlation  للعالقة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية 
لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا

 القدراتفاعلية الذات األكادميية
 واالستعدادات

الدراسية

 أداء
 التكليفات
الدراسية

 التحصيل
الدراسي

 تنظيم
 الذات

األكادميية

 الدرجة الكلية
 لفاعلية
 الذات

األكادميية
مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

٠,٤٢٠**٠,٤٤7**٠,٢٣٨**٠,٢٣7**٠,٢7٨**مهارة الوعي ابلذات
٠,٢٩٤**٠,٢٤٣**٠,٣١٠**٠,١٣٠*٠,١7١**مهارة استخدام اسرتاتيجيات التعلم
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 القدراتفاعلية الذات األكادميية
 واالستعدادات

الدراسية

 أداء
 التكليفات
الدراسية

 التحصيل
الدراسي

 تنظيم
 الذات

األكادميية

 الدرجة الكلية
 لفاعلية
 الذات

األكادميية
مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

٠,٣٤٨**٠,٣٦٩**٠,٢٥٣**٠,١٦٥**٠,٢٠٩**مهارة تطبيق أنشطة التعلم
٠,٣١٩**٠,٣٦7**٠,١٩٥**٠,١٥٨**٠,١٨٤**مهارة التقييم

٠,٣٥٨**٠,٣7٠**٠,٣٠٤**٠,١٦٣**٠,١٩٠**مهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين
الدرجة الكلية

٠,٤٣٥**٠,٤٥١**٠,٣٢٦**٠,٢١٢**٠,٢٥7**ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا

**دالة إحصائيا عند مستوى )٠.٠١(.      *دالة إحصائيا عند مستوى )٠.٠٥(.

يتضح من اجلدول )8( وجود عالقة موجبة دالة إحصائًيا بني الدرجة الكلية ملهارات التعلم 
املوجه ذاتًيا والدرجة الكلية لفاعلية الذات األكادميية، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط )0.4٣5( وهي 

قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )0.01(، وكانت العالقة طردية.

وُيمكن القول مبنطقية العالقة؛ إذ تتفق مع ما أشار إليه )Bandura)1977 أن فاعلية الذات 
تؤثر على أداء املتعلمني؛ فإذا كانت توقعات املتفوقات عن أداءهن مرتفعة زاد مقدار جهدهن، وزادت 
قدرهتن على التعامل مع مواقف التعلم، واختيار املهام؛ كاستخدام مهارات عليا من أوجهها مهارات 
التعلم املوجه ذاتًيا، كما تؤثر على سلوك املثابرة، وإتقان األنشطة. كما ُيمكن عزو ذلك إىل أن بعض 
أوجه مهارات التعلم املوجه ذاتًيا تتشابه مع بعض مصادر فاعلية الذات األكادميية؛ فمهارة التقييم 
البديلة اليت تشري إىل أن جتارب  اليت تقتضي االستفادة من جتارب اآلخرين تتفق مع اخلربات 
اآلخرين تؤثر على اعتقادات الفرد جتاه قدرته عند مزاولة نشاط مشابه. باإلضافة إىل أن فاعلية 
الذات األكادميية ال تنطوي فقط على اعتقادات الفرد عن قدرته بإجناز مهمة ما بل تسهم يف تقييم 
الذي يقيس قدرة  الذات األكادميية  وبالنظر إىل بعد تنظيم  املهمة )أمحد، 2015(.  الفرد هلذه 
الطالبة على التخطيط لألهداف التعليمية وتنظيمها، ومراقبة وتعديل استراتيجياهتم املستخدمة يف 
ومهارة  بالذات،  الوعي  مهارة  وهي  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  يرتبط مبجموعة من  فإنه  التعلم 
االستراتيجيات  واستخدام  التخطيط  ناحية  من  التقييم؛  ومهارة  التعلم،  استراتيجيات  استخدام 

واملراقبة.

امجااًل ترتبط فاعلية الذات مبا ميتلكه املتعلمني من قدرات ومهارات يستخدموهنا يف تطبيق 
استراتيجيات خاصة هبم مستقلني بذواهتم لتحصيل املعارف )أمحد، 2015(، وهذا من شأنه أن 
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ُيسهم يف تفسري منطقية العالقة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية. كما أشارت 
  Saeid and Eslaminejad )2017( ودراسة Zhang et al.)2018( عدد من الدراسات السابقة كدراسة
ودراسة )Shohoudi et al.)2015 إىل وجود عالقة موجبة بني التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات 

األكادميية.

نتائج السؤال الرابع:
ينص السؤال على: »هل ميكن التنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل مهارات التعلم املوجه 

ذاتًيا لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا؟«
جدول )٩(

نتائج حتليل التباين لالحندار Analysis of variance للتأكد من صالحية النموذج للتنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل 
مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

قيمة R2 معامل املصدراملتغري التابع
التحديد

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
احملسوبة

مستوى داللة 
)ف(

فاعلية الذات 
األكادميية

االحندار

٠,١٩٠

٤,٥٦٣١٤,٥٦٣

7٠,٠٠**٩,٠٩ ١٩,٥٠٠٣٣٨اخلطأ
٠,٠٥٨

٢٤,٠٦٢٣٣٩اجملموع

**فروق دالة عند مستوى )٠.٠١( فأقل.

يوضح اجلدول )9( صالحية النموذج للتنبؤ بفاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات 
دراسًيا من خالل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، نظًرا ملعنوية قيمة )ف )املحسوبة البالغة )79.09( 
عند مستوى شك منخفض جًدا وهو )0.00( ودرجات حرية )1.٣٣8(، كما يتضح من اجلدول أن 
مربع معامل االرتباط املتعدد R square  أو معامل التحديد تفسر نسبة مقدرة من التباين الكلي يف 

فاعلية الذات األكادميية حيث بلغت )0.190(.

وبناء على ما تقدم يتبني إمكانية بناء معادلة خطية للتنبؤ بقيمة املتغري التابع فاعلية الذات 
األكادميية من خالل املتغري املستقل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، واجلدول اآليت يبني مالمح هذه 

املعادلة.
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جدول )١٠(

نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط للتنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

الداللة االحصائيةقيمة )ت(Betaاخلطأ املعياريBاملتغري املستقل

Constant١,٣٢١٠,١٢٥ )الثابت(
٠,٤٣٥

٠,٠٠**١٠,٥٨٩
٠,٠٠**٠,٢7٨٠,٠٣١٨,٨٩٣مهارات التعلم املوجه ذاتًيا

**دالة إحصائًيا عند مستوى )٠.٠١(.

يتضح من النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول )10( أن قيمة )ت( بلغت )8.89٣(، عند مستوى 
داللة )0.00(، وهي قيمة دالة إحصائًيا، وأن الثابت دال إحصائًيا عند مستوى داللة )0.00(، وبالتايل 
فإن تأثري مهارات التعلم املوجه ذاتًيا على فاعلية الذات األكادميية تأثري دال إحصائًيا، كما يتضح من 
خالل قيمة امليل للمعادلة اخلطية )B( أن ميل متغري مهارات التعلم املوجه ذاتًيا إجيايب مما يعين أنه 
كلما زادت درجة مهارات التعلم املوجه ذاتًيا لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا زاد مستوى فاعلية الذات 
األكادميية لديهن، ومن اجلدول السابق ُيمكن صياغة معادلة االحندار اخلطي البسيط اليت تعني على 

التنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا.
y= a+b1x   :معادلة االحندار اخلطي البسيط

فاعلية الذات األكادميية= 1.321 + 0.278 × مهارات التعلم املوجه ذاتًيا.
وُيستنتج من ذلك إمكانية التنبؤ بفاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا من 

خالل مهارات التعلم املوجه ذاتًيا.
وُيمكن تفسري هذه النتيجة بأن فاعلية الذات تؤثر على اختيار املتعلم لألنشطة حبيث خيتار 
املتعلمني األنشطة اليت يعتقدون أهنم قادرين على التعامل معها .)Bandura. 1977(واستناًدا على 
ذلك ُيمكن القول أن ارتفاع فاعلية الذات األكادميية لدى املتفوقات دراسًيا تقودهن إىل اختيار أنشطة 
تتسم بالفاعلية وتتطلب بذل املزيد من اجلهد كمهارات التعلم املوجه ذاتًيا؛ وهذا يتسق مع ما أشار 
تتسم  أهداًفا  ألنفسهم  يضعون  املرتفعة  الفاعلية  ذوي  األشخاص  بأن   Bandura)1993(إليه
بالصعوبة. وأشارت دراسة )Saeid and Eslaminejad )2017 إىل أن بعض مكونات االستعداد 

للتعلم املوجه ذاتًيا ميكن أن تنبئ بفاعلية الذات األكادميية.
وباملجمل فإن هذه النتيجة تتسق مع النظرية املعرفية االجتماعية يف إشارهتا إىل أن السلوك 
اإلنساين حيدث بصورة تفاعلية بني عدة عوامل منها االعتقادات واالستجابات السلوكية؛ فمهارات 

التعلم املوجه ذاتًيا ُيمكن أن تؤثر بفاعلية الذات األكادميية.
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نتائج السؤال اخلامس:
ينص السؤال على: »هل توجد فروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا بني الطالبات املتفوقات دراسًيا 

ُتعزى إىل اختالف التخصص )الصحي، العلمي، اإلنساين(؟«

جدول )١١(

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه  One Way ANOVA لداللة الفروق بني الطالبات املتفوقات دراسًيا يف مهارات التعلم 
املوجه ذاتًيا تبًعا ملتغري التخصص

درجات جمموع املربعاتمصدر التباينالبعد
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة )ف(املربعات

الداللة

مهارة الوعي ابلذات
٠,٣١٩٢٠,١٦٠بني اجملموعات

٠,٩١٣٠,٤٠ ٥٨,٩٠٥٣٣7داخل اجملموعات
٠,١7٥

٥٩,٢٢٤٣٣٩اجملموع

مهارة استخدام اسرتاتيجيات 
التعلم

١,٠٩7٢٠,٥٤٨بني اجملموعات
٢,٢٦٠,١١ ٨١,٥١٥٣٣7داخل اجملموعات

٠,٢٤٢
٨٢,٦١٢٣٣٩اجملموع

مهارة تطبيق أنشطة التعلم
٠.٤٩٢٢٠,٢٤٦بني اجملموعات

٠,٨٥٤٠,٤٢ ٩7,٠٩٠٣٣7داخل اجملموعات
٠,٢٨٨

٩7,٥٨٢٣٣٩اجملموع

مهارة التقييم
٠.٥٢٠٢٠,٢٦٠بني اجملموعات

٠,٦٨٤٠,٥١ ١٢٨,٠٣٥٣٣7داخل اجملموعات
٠,٣٨٠

١٢٨,٥٥٥٣٣٩اجملموع

مهارات العالقات الشخصية 
مع اآلخرين

١,7١٠٢٠,٨٥٥بني اجملموعات
٢,٥٨٠,٠7 ١١١,٦١7٣٣7داخل اجملموعات

٠,٣٣١
١١٣,٣٢7٣٣٩اجملموع

الدرجة الكلية
٠,٤٣٥٢٠,٢١7بني اجملموعات

١,٢٥٠,٢٨ ٥٨,٥7٠٣٣7داخل اجملموعات
٠,١7٤

٥٩,٠٠٥٣٣٩اجملموع

يتضح من اجلدول )11( أن الفروق بني املتوسطات غري دالة إحصائًيا؛ إذ بلغ مستوى الداللة 
اإلحصائية على الدرجة الكلية ملهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفًقا ملتغري التخصص )0.28( وهي أعلى 

من مستوى الداللة )0.05(.  



244

مجلة العلوم التربوية : المجلد )9) ، العدد )1(  1444هـ / 2022م

وهذا يوضح أنه ال يوجد فرق دال للتخصص على مهارات التعلم املوجه ذاتًيا لدى الطالبات 
املتفوقات دراسًيا.

وُيمكن تفسري هذه النتيجة نظًرا لتشابه العينة يف اخلصائص؛ فجميعهن متفوقات دراسًيا جتتمع 
لديهن خصائص متعددة، باإلضافة إىل كوهنن يتلقني برامج إثرائية ُيعدها برنامج الطلبة املتفوقني 
واملوهوبني، منها دورات تدريبية وورش ولقاءات لكافة املسارات، تتضمن موضوعات لتطوير املهارات 
الشخصية، وعادات التفوق، وتنمية التفكري، اليت ترتبط ببعض مهارات التعلم كمهارة الوعي بالذات، 
وُيمكن تفسريها يف ضوء طبيعة مهارات التعلم املوجه ذاتًيا؛ فهي باملقام األول متعلقة باملتعلم ذاته أّيا 
كان ختصصه؛ إذ تشتمل على جمموعة من املهارات اليت ُيمكن توظيفها يف أي جمال؛ فال تنحصر على 
مادة أو ختصص بعينه، كما قد يكون راجًعا إىل انتشار ثقافة التعلم الذايت يف اآلونة األخرية لدى 
الطالب الذي جيعل املتعلم نشًطا يف احلصول على املعرفة. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة نور الدين 

)2017( اليت خلصت إىل وجود فروق يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفًقا ملتغري التخصص.

نتائج السؤال السادس:
ينص السؤال على: »هل توجد فروق يف فاعلية الذات األكادميية بني الطالبات املتفوقات دراسًيا 

تعزى إىل اختالف التخصص )الصحي، العلمي، اإلنساين(؟«

جدول )١2(

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه One Way ANOVA لداللة الفروق بني الطالبات املتفوقات دراسًيا يف فاعلية الذات 
األكادميية تبًعا ملتغري التخصص

درجات جمموع املربعاتمصدر التباينالبعد
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة )ف(املربعات

الداللة

القدرات واالستعدادات 
الدراسية

٠,٣٦٢٢٠,١٨١بني اجملموعات
١,٤٠٠,٢٥ ٤٣,٣٠٠٣٣7داخل اجملموعات

٠,١٢٨
٤٣,٦٦٢٣٣٩اجملموع

أداء التكليفات الدراسية
٠,٠١٢٢٠.١٨١بني اجملموعات

٠,٠٦٣٠,٩٤ ٣١,٦٠٨٣٣7داخل اجملموعات
٠,١٢٨

٣١,٦٢٠٣٣٩اجملموع

التحصيل الدراسي
٠,٤٠٢٢٠.١٨١بني اجملموعات

١,7١٠,١٨ ٣٩,٤٠٣٣٣7داخل اجملموعات
٠,١٢٨

٣٩,٨٠٤٣٣٩اجملموع
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درجات جمموع املربعاتمصدر التباينالبعد
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة )ف(املربعات

الداللة

تنظيم الذات األكادميية
٠,٠7٣٢٠,١٨١بني اجملموعات

٠,١٩٥٠,٨٢ ٦٣,٣٢٤٣٣7داخل اجملموعات
٠,١٢٨

٦٣,٣٩7٣٣٩اجملموع

الدرجة الكلية
٠,7٥٢٠,١٨١بني اجملموعات

٠,٥٣٠,٥٩ ٢٣,٩٨7٣٣7داخل اجملموعات
٠,١٢٨

٢٤,٠٦٢٣٣٩اجملموع

يتضح من اجلدول )12( أن الفروق بني املتوسطات غري دالة إحصائًيا، فقد بلغ مستوى الداللة 
االحصائية على الدرجة الكلية لفاعلية الذات األكادميية وفًقا ملتغري التخصص )0.59( وهي أعلى من 

مستوى الداللة )0.05(.  

وهذا يوضح عدم وجود فروق يف فاعلية الذات األكادميية بني الطالبات املتفوقات دراسًيا تعزى 
إىل اختالف التخصص.

وُيمكن تفسري عدم وجود فروق يف فاعلية الذات األكادميية بني الطالبات املتفوقات دراسًيا وفًقا 
للتخصص؛ نظًرا للدعم الذي تناله الطالبات املتفوقات دراسًيا  واخلربات اليت خيضعن هلا كل 
الطالبات بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني مبختلف التخصصات، إذ يتيح الربنامج الفرص جلميع 
الطالبات لتحقيق االستفادة من كافة خدمات الربنامج، اليت هتدف إىل املسامهة يف إعداد طلبة 

الربنامج وتنمية قدراهتم ومهاراهتم وإبرازها.

وقد تعود هذه النتيجة إىل العوامل البيئية؛ فحسب )Pajares)1996 أن الصورة النمطية جتاه 
األفراد قد تؤثر على معتقداهتم، وعليه ُيمكن القول بأن الصورة اليت تنظر بأفضلية ختصصات معينة 
عن أخرى تكاد تكون متالشية لدى برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني؛ إذ يقدم الربنامج دعًما وإثراًء 

للطالبات يشمل مجيع التخصصات.

وُيمكن عزوها إىل كون الطالبات من املتفوقات دراسًيا؛ إذ حيملن بعض السمات املتشاهبة؛ 
كاملثابرة واالجتهاد.

تفسري مشويل لنتائج البحث:
كشفت نتائج البحث احلايل عن وجود عالقة موجبة بني مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية 
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الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا جبامعة امللك سعود؛ وبناًء على النتيجة السالفة 
جتدر اإلشارة إىل أمهية تبين املؤسسات التعليمية أمناًطا تعليمية فعالة، ومواِكبة ملتطلبات التعليم 
احلديث؛ كمهارات التعلم املوجه ذاتًيا؛ ملا قد تشكله من أثر يف حتسني اعتقادات املتعلمني عن فاعليتهم 
الذاتية األكادميية؛ إذ أشارت نتائج البحث إىل إمكانية التنبؤ بفاعلية الذات األكادميية من خالل 
مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، وتتسق هذه النتائج مع األدبيات النفسية اليت تشري إىل تفاعل االعتقادات 
مع السلوك اإلنساين وتأثرمها ببعضهما. كما بينت النتائج امتالك الطالبات املتفوقات دراسًيا درجة 
مرتفعة يف مهارات التعلم املوجه ذاتًيا، ومستوى مرتفع من فاعلية الذات األكادميية، وتتماشى هذه 
النتائج مع التراث النفسي التربوي الذي يشري إىل دور البيئة التعليمية يف تنمية قدرات الطلبة املتفوقني 

دراسًيا وإشباع حاجاهتم.

توصيات البحث:
إقامة برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني دورات تدريبية ُتعىن بتطوير مهارات التعلم املوجه ذاتًيا   -

وتنمية فاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا.

تقدمي برامج تدريبية للطلبة هتتم مبهارات التعلم املوجه ذاتًيا وأمهيتها يف املجال األكادميي،   -
وإسهامها يف تنمية فاعلية الذات األكادميية.

توجيه القائمني على برنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني إىل أمهية رعاية الطلبة املتفوقني دراسًيا   -
باختالف ختصصاهتم.

الدراسات املستقبلية:
يقترح البحث عدًدا من الدراسات على النحو التايل:

التعرف على مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وفاعلية الذات األكادميية لدى الطالب املتفوقني دراسًيا   -
بربنامج الطلبة املتفوقني واملوهوبني جبامعة امللك سعود.

الذات  فاعلية  تنمية  ذاتًيا يف  املوجه  التعلم  مهارات  على  قائم  تدرييب  برنامج  فعالية  دراسة   -
األكادميية، ورفع التحصيل األكادميي لدى طلبة اجلامعة.

أهداف  توجهات  قبيل  من  املتغريات  ببعض  ذاتًيا  املوجه  التعلم  مهارات  عالقة  على  الوقوف   -
االجناز، وجودة احلياة األكادميية، واإلدارة احلكيمة للوقت.
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Abstract: 
The current research aimed to explore the status quo of the intellectual 

security awareness level among Majmaah University students in the light of 
some contemporary challenges from the perspective of Islamic Education. 
The study used the descriptive method and utilized a questionnaire for 
collecting data. and was administered to a sample consisting of )376( 
students. The results of the study indicated that the level of intellectual 
security awareness in the cognitive domain was high; However. it was 
average in the affective domain. and it was also low in the behavioral domain. 
The results also showed that there were no statistically significant differences 
in the responses of the research participants due to the gender variable. while 
differences were found due to the specialization variable in favor of those 
with theoretical specialization compared to those with scientific specialization. 

Keywords: level of intellectual security awareness. almajmaah university 
students. contemporary challenges. Islamic education perspective.
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واقع مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف ضوء
 بعض التحديات املعاصرة من منظور التربية اإلسالمية

الباحث د. خالد بن إبراهيم العفيصان)))

املستخلص: 
هدف البحث إىل معرفة واقع مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف ضوء 
بعض التحديات املعاصرة من منظور التربية اإلسالمية، واستخدم املنهج الوصفي، واعتمد على 
االستبانة يف مجع البيانات، وطبق على عينة بلغت )٣76( طالًبا وطالبة، وأشارت النتائج إىل أن 
اجلانب  يف  متوسًطا  جاء  بينما  مرتفًعا  جاء  املعريف  اجلانب  يف  الفكري  باألمن  الوعي  مستوى 
الوجداين، وجاء منخفًضا يف اجلانب السلوكي، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة 
إحصائًيا يف استجابات عينة البحث تعزى ملتغري النوع بينما وجدت فروق تعزى ملتغري التخصص 

لصاحل ذوي التخصص النظري مقارنة بذوي التخصص العلمي.

املعاصرة،  التحديات  املجمعة،  جامعة  طلبة  الفكري،  باألمن  الوعي  املفتاحية:مستوى  الكلمات 
منظور التربية اإلسالمية.

 )١(أستاذ أصول الرتبية املساعد- كلية الرتبية ابجملمعة-جامعة اجملمعة
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املقدمة:
يواجه الطلبة اجلامعيون اليوم الكثري من التحديات والعقبات اليت حتاول أن تدفع هبم بعيًدا 
لتحقيق  ووسيلتها  األمة  أداة  التربية  ُتعد  أخرى  جهة  ومن  رسالتهم،  وحتقيق  دورهم  أداء  عن 
أهدافها وغاياهتا، واملحافظة على أفرادها ومتيزها واستمرارها عن طريق نقل تراثها الثقايف إىل 

جانب دورها يف مواجهة التحديات احلضارية والتكنولوجية مما يزيد من أعبائها ومسئولياهتا.

وتأيت أمهية الوعي باألمن الفكري كونه يستمد جذوره من عقيدة األمة ومسلماهتا، كما أنه 
حيدد هويتها، وحيقق ذاتيتها احلضارية، ويراعي مميزاهتا وخصائصها، وبذلك يتحقق التالحم 
والوحدة يف الفكر واملنهج والسلوك واهلدف والغاية، كما أنه سر البقاء وسبب النماء وطريق البناء 
وعامل العطاء، فإذا اطمأن أهل اإلسالم على مبادئهم وقيمهم وفكرهم النّير وثقافتهم املميزة، 
من  شيء  عن  التنازل  يقبلوا  ومل  املستوردة،  الفكرية  االحنرافات  غوائل  من  ذلك  على  وأمنوا 
الفكري  الوعي  هلم  حتقق  فقد  صيانتها  على  وعملوا  عليها،  باملساومة  يسمحوا  ومل  ثوابتهم، 

)السديس، 14٣8: ٣(.

والوعي باألمن الفكري ذو صلة عميقة هبوية األمة وشخصيتها احلضارية، فيحرص الناس 
على األصول والثوابت والقيم واملبادئ؛ ليتحقق هلم األمن، ويبتعدون عن تلوث األفكار بالثقافات 
الدخيلة املنحرفة اليت تؤثر وهتدد كياهنم؛ لذلك حرصت الشريعة اإلسالمية على تعزيز جانب 

الوعي الفكري لدى األفراد واملجتمع واألمة.

ويف السياق ذاته اعترب أبو صباح )2014: 15( الوعي باألمن الفكري أساًسا تنطلق منه أوجه 
النشاط املختلفة يف املجتمع؛ ألن سالمة الفكر يؤدي إىل محاية الكيان الفكري والعقدي للمجتمع، 

ويقود إىل استقراره ومحايته من أي نشاط يستهدف النيل منه.

كما يشكل الوعي الفكري اجلدار املنيع، والقوة احلقيقية اليت تقف أمام كل خمطط ُيراد به 
إخالل االطمئنان واالستقرار واهلدوء لدى املجتمع، واالهتمام هبذا اجلانب هو مبثابة االهتمام 

جبميع أنواع األمن األخرى.

لذلك تعالت األصوات وتكررت الدعوات من قبل املسؤولني وقادة الفكر مناديًة بضرورة حتقق 
الشامل،  لألمن مبفهومه  األكيدة  واحلماية  الوحيدة،  الضمانة  باعتباره  الفكري؛  باألمن  الوعي 
والسيما أن ما خيل باألمن واالستقرار يف أي بلد وأي جمتمع إمنا ينطلق من القناعات الفكرية 
أواًل، وهو ما يتطلب إعطاء الوعي باألمن الفكري أمهية قصوى من حيث ترسيخ مفهومه وأمهيته، 

واختاذ الالزم من إجراءات وتدابري جلعله واقًعا ملموًسا.)حممد،201٣: 127(.
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التغري  عجلة  تسري  وهبم  اآلمال،  حتقق  ميكن  وعليهم  وعدهتا،  األمة  عماد  الشباب  وألن 
اليت  املتعددة  التحديات  مع  للتعامل  فكرًيا  توعيتهم  من  البد  كان  أفضل  مستقبل  حنو  والتطور 

تواجههم.

وتشكل املؤسسات التربوية وخاصة اجلامعية الوعي املجتمعي لتعزيز األمن الفكري، وللمرحلة 
الثانوية أمهية كبرية يف تنشئة الطلبة وحتصينهم من الفكر املتطرف والعنف بكافة أشكاله )دينو، 
2017: 1(، حيث تقع عليها مسؤولية عظيمة لترسيخ الوعي باألمن الفكري يف عقول أبناء املجتمع، 
احلصانة  وتوفري  اإلسالم،  لتعاليم  الصحيح  الفهم  بترسيخ  الفكري،  االحنراف  من  ومحايتهم 
الفكرية جتاه األفكار املنحرفة اليت تقود إىل التطرف والغلو، وقد أكدت وثيقة سياسة التعليم يف 
اململكة العربية السعودية أن الغاية من التعليم هي فهم اإلسالم فهًما متكاماًل، وغرس العقيدة 
اإلسالمية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل العليا، وتنمية االجتاهات 

السلوكية البناءة )احلريب،2014: 5(. 

وبلورة  املجتمع  هوية  تأصيل  يف  تسهم  اليت  األساسية  األدوات  من  اجلامعي  التعليم  وُيعد 
مالحمه يف احلاضر واملستقبل مًعا، وهو ضمان التطور السليم ألمة يف مسريهتا حنو أهدافها يف 
خمتلف ميادين احلياة وهو السبيل األكيد إلعداد القوى البشرية املتخصصة اليت ختطط لتنمية 
تنبع من األهداف األساسية  الفكري  1٣(. فأمهية األمن  املجتمعات وتقدمها )الفواعري،2016: 

للمجتمع واملمثلة باملؤسسات األكادميية كاجلامعات وغري األكادميية.

يتضح مما سبق أن الوعي باألمن الفكري أمر يهم الفرد واملجتمع على حد سواء، فامتالك 
ويعّبر عن  واالستقرار،  الطمأنينة  يسوده  املختلفة يف جو  األنشطة  يؤدي إىل ممارسته  به  الفرد 
إحساس املجتمع بأن منظومته الفكرية ونظامه األخالقي الذي يرتب العالقات بني أفراده داخل 

املجتمع يف مأمن من فكر وافد يهدده، أو ممارسات غريبة ال تنسجم وقيم وأخالقيات املجتمع.

مشكلة البحث:
أدت التحديات املتعددة اليت تواجه األمة اإلسالمية إىل حدوث تغريات ثقافية ترتب عليها 
اختالل يف كثري من القيم االجتماعية فبعد أن كان الشباب يتشرب قيمه من قنوات شرعية كاألسرة 
واملدرسة واجلامعة، أصبح يتشرهبا من قنوات غربية وأقران سوء، إضافة لتعدد احلمالت اليت 
على  وحثهم  بعينها  جلماعة  أوتوجيههم  عليهم  السليب  للتأثري  للشباب  الفكري  األمن  تستهدف 
التعصب هلا والدفاع عنها دون تفكري، ورمبا يقود يف بعض األحيان إىل اهتام املخالفني بالكفر أو 
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استباحة دمائهم على حنو ما يشهده الواقع من ممارسات تقوم هبا اجلماعات املتطرفة فكرًيا.

ولذا أكد الزهراين )201٣: 772( أنه ال توجد ظاهرة تستحق أن تستقطب اهتمام الباحثني 
ترتبط  كما  وكيانه،  املجتمع  حبياة  ترتبط  ظاهرة  أهنا  ذلك  الفكري؛  التطرف  كظاهرة  اليوم 

بتحديد مكانة املجتمع بني املجتمعات األخرى.

وتأكيًدا على حيز االهتمام الكبري بالوعي واألمن الفكري أقيمت كثري من الندوات واملؤمترات 
واليت  »فطن«  الوطين  الربنامج  نّظمها  اليت  الثانية  الندوة  الفكري(، منها:  حتت عنوان )األمن 
األمن  أن  على  لتؤكد  والفنون؛  للثقافة  السعودية  اجلمعية  مقر  يف  الفكري«  »األمن  بعنوان  كانت 
الفكري ركيزة أساسية لتحقق احلفاظ على الضرورات اخلمس اليت أمر هبا اإلسالم )احلمود. 
2016م(. وكذلك ندوة األمن الفكري اليت ُأقيمت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف 
29-5-14٣9هـ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع »أمن«، وقد تضمنت الندوة عدًدا من املحاور كان 
منها: التعريف مبفهوم األمن الفكري وأنواعه، ومدى أمهيته، كذلك غطت الندوة أسباب ضعف 

األمن، والوسائل الوقائية والعالجية لالحنرافات الفكرية )عريف. 2017م(.

ويف نفس السياق أكدت دراسة السيد )2018م( أن ممارسة املدرسة الثانوية لدورها يف تعزيز 
األمن الفكري لدى طالهبا جاء بدرجة ضعيفة يف مجيع املحاور، وأن املناهج الدراسية – حتديًدا 
– ال تقوم بدورها يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالب بالكفاءة والفاعلية املرجوة، مع اتسامها 
باجلمود، وعدم مواكبة مشكالت املجتمع، كما أهنا ال تتضمن مفاهيم ومضامني وقيم وأخالقيات 

األمن الفكري يف عدة مقررات.

بدرجة  الوطين  االنتماء  متطلبات  تضمني  أن  إىل   :)2020( العذيفي  دراسة  أشارت  كما 
منخفضة يف مقرر لغيت اخلالدة للصف الثالث املتوسط، وتضمني متطلبات أبعاد االنتماء العقدي 
اإلسالمي، واالنتماء الثقايف، واحلوار وقبول اآلخر، والتفكري اإلجيايب، وتقنية املعلومات واالتصال 

بدرجة منخفضة جًدا يف نفس املقرر.

كما دعا الباحثون إىل إدراج قضايا تدعم املنهج، وختدم الوعي الفكري لدى الطلبة، وتؤدي 
االحنرافات  ومواجهة  الفكري،  الوعي  تعزيز  يف  دوًرا  رئيسة  أداة  بوصفها  الدراسية  املقررات 
ومضامني  مفاهيم  به من  يتصل  وما  الفكري،  الوعي  تتضمنه من موضوعات حول  ملا  الفكرية؛ 
)خريف، 2006م، كايف، 14٣0ه، حساين والقرين، 2017م(، وهذا يزيد من احلاجة إىل كشف 
الدراسات  وأن  السيما  املعاصرة،  التحديات  بعض  الطلبة يف ضوء  لدى  الفكري  الوعي  مستوى 
والبحوث السابقة املنجزة يف هذا املجال – على الرغم من قلتها – تكشف عن بعد مناهج التعليم 
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عن واقع احلياة ومشكالت املجتمع الفكرية املعاصرة، وضعف توافر الوعي األمين يف املقررات 
املرحلة  وفق طبيعة  وعلمًيا  وفكرًيا  لغوًيا  للطلبة  النمائية  مراعاة اخلصائص  وإمهال  الدراسية، 
العمرية، ومتطلباهتا عند إعداد املناهج الدراسية )اهلماش،14٣0ه:17؛ العزني والزبون، 2015م: 

656، السيد، 2018م: 280(

ونظًرا للدور البارز الذي تقدمه املؤسسات التعليمية يف تطوير املجتمعات اليت حتترم القيم 
اليت  الربامج  قوة  العلم من  به  يتميز  وملا  والتسامح،  السلمي  التعايش  وتسعى إىل  العنف  وتنبذ 
سلطاهتا  بني  شراكة  بعمل  الدول  بعض  قامت  فقد  املجتمع،  غايات  وتأثريها يف حتقق  يقدمها 
املختلفة ومسئويل التعليم جلعل املدارس واجلامعات أكثر استعداًدا ملقاومة األفكار املتطرفة، وذلك 
األفكار  النشء من  تأمني عقول  على  وتعمل  املختلفة،  الثقافات  فهم  تعزز  من خالل موضوعات 

الدخيلة )عمران، 2017: 585-54٣(.

ويف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة البحث يف تزايد التحديات اليت تؤثر سلًبا على الوعي باألمن 
الفكري لدى الشباب من جهة وتزايد احلاجة لتوافر مستوى مرتفع منه لديهم من جهة أخرى، 
ومن هنا يأيت البحث احلايل حماواًل الكشف عن واقع مستوى هذا الوعي متهيًدا الختاذ اإلجراءات 

والتدابري املتطلبة لتعزيزه وتعميقه.

أسئلة البحث: 
سعى البحث لإلجابة عن السؤال الرئيس التايل: ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة 
وتفرعت عنه  التربية اإلسالمية؟  املعاصرة من منظور  التحديات  املجمعة يف ضوء بعض  جامعة 

األسئلة التالية:

ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب املعريف؟  .1
ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب الوجداين؟  .2
ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب السلوكي؟  .٣

أهداف البحث:
الكشف عن مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف ضوء بعض التحديات 

املعاصرة من منظور التربية اإلسالمية، وذلك من خالل تعرف مايلي:

مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب املعريف.  .1
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مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب الوجداين.  .2
مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب السلوكي.  .٣

أمهية البحث: يكتسب البحث أمهيته من عدة نقاط ميكن إجيازها على النحو التايل:

باعتبارها تركز على فئة طلبة املرحلة اجلامعية، وهي من الشرائح املهمة اليت يبين عليها   .1
املجتمع السعودي آمااًل كبرية، يف التقدم والرقي والتحضر والتطور واالزدهار واللحاق بركب 

الدول املتقدمة. 
تزايد ظاهرة االحنراف الفكري لدى فئات متعددة خاصة الشباب يف ظل التحديات املختلفة   .2

اليت تواجههم.
ميكن للبحث أن يفيد مسؤويل اجلامعة مبا يسفر عنه من نتائج يؤخذ هبا يف تطوير الربامج   .٣

واخلطط اليت تقدمها اجلامعة مبا يسهم يف تعزيز الوعي باألمن الفكري لدى الشباب.
ميكن للبحث أن يفيد طلبة اجلامعة مبا يسفر عنه من نتائج متكنهم من الوقوف على مستوى   .4

وعيهم الفكري ومن مث العمل على تعزيزه.
ميكن للبحث أن يفتح الباب أمام الباحثني إلجراء حبوث أخرى ذات صلة مبوضوعه.  .5

استجابة لتوصية العديد من الدراسات السابقة واملؤمترات حول تعزيز الوعي باألمن الفكري   .6
لدى الشباب ومواجهة حتدياته.

حدود البحث:
املعريف  الثالثة  جبوانبه  الفكري  باألمن  الوعي  مستوى  واقع  حتديد  املوضوعية:  احلدود   .1
والوجداين والسلوكي لدى طلبة جامعة املجمعة يف ضوء بعض التحديات املعاصرة من منظور 

التربية اإلسالمية.
احلدود البشرية: طلبة جامعة املجمعة.  .2

احلدود املكانية: طبق هذا البحث يف جامعة املجمعة.  .٣
احلدود الزمانية: طبق هذا البحث يف العام اجلامعي 1440/ 1441هـ.  .4

مفاهيم البحث:
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). الوعي باألمن الفكري:
األمور  فهم  يف  واالعتدال  الوسطية  عن  واخلروج  االحنراف  من  الفكر  سالمة  بأنه  يعرف 
الدينية والسياسية واالجتماعية، مما يؤدي إىل حفظ النظام العام وحتقق االستقرار )الربعي، 

.)27 :2009

وإجرائًيا هو سالمة فكر اإلنسان من االحنراف واخلروج عن الوسطية يف فهمه للواقع املحيط 
به وتعامله معه، ويتضمن ثالثة جوانب اجلانب املعريف واجلانب الوجداين واجلانب السلوكي. 

). التحديات املعاصرة: 
تعرف بأهنا: »تطورات أو متغريات أو مشكالت أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة املحلية أو 

اإلقليمية أو الدولية« )فتحي، 2005، 15، 16( 

وتعرف إجرائًيا بأهنا جمموعة من مظاهر االحنراف الفكري أو العوامل املؤدية إليه واليت 
تستهدف عقول الشباب اجلامعي حماولة التأثري السليب على منط تفكريهم ومعتقداهتم الفكرية 
الثقافية عرب  وهتديد اخلصوصية  للمعرفة  السريع  والنمو  والتعصب  الفكري  التطرف  متمثلة يف 

شبكة اإلنترنت. 

اإلطار النظري:
املحور األول: اإلطار املفاهيمي للوعي الفكري:

). مفهوم الوعي باألمن الفكري:
يعرفه أبو صباح )2014: 6( بأنه: »محاية عقائد الطالب من اإلفراط والتفريط، والنهج هبم 
للوسطية واالعتدال، واالهتمام بسالمة عقوهلم وتدريبهم على التفكري الصحيح، فيما يستجد عليهم 
ولألمة  ألوطاهنم  حياك  ما  ضد  مناعة  يكتسبوا  وأن  اجتاهات،  أو  مصطلحات  من  حياهتم  يف 

اإلسالمية«.

ويرى الفريدي )2016: 11( أن األمن الفكري ُيقصد به »السمات واملظاهر واحلقائق واملفاهيم 
والتعميمات واألنشطة التطبيقية والعملية اليت ميكن تقدميها لطالب املرحلة الثانوية؛ لتجنيبهم أية 
شوائب فكرية أو عقدية ميكن أن تكون سبًبا يف أي احنراف فكري لديهم، وتصحيح ما لديهم من 

أفكار من أي تشوهات«.
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يتضح مما سبق أن مفهوم األمن الفكري يدور حول حتصني العقول والنفوس من االحنرافات 
واملبادئ  السامية  والقيم  العليا  باملثل  واالعتصام  واالعتدال،  الوسطية  مبدأ  على  ويؤكد  والغلو، 
النبيلة، والتمسك بالثوابت واألصول، وعدم التأثر بالتيارات الفكرية الغريبة عن الدين اإلسالمي 

احلنيف وعن الوطنية األصيلة. 

2. بعض اآلثار السلبية لغياب الوعي باألمن الفكري على املجتمع:
وكيان  واملجتمع،  الفرد  على  كبرية  مدمرة، وخماطر  آثار  له  الفكري  باألمن  الوعي  غياب 
الدولة واستقرارها السياسي واالجتماعي واالقتصادي. وضرر االحنراف الفكري يبدأ بإصابة عقل 
صاحبه ودينه أواًل، مث يستهدف عقول وعقائد وقيم املحيطني به من أسرته، مث يصيب جمتمعه 
إذا ترجم ذلك االحنراف إىل  املدمرة  آثاره  وتعظم  الفكري،  وتزداد خطورة االحنراف  وبلده، 
األرض  يف  واإلفساد  واالعتداء  الظلم،  يف  متمثل  ينتهجه  سلوك  إىل  أو  الفرد،  هبا  يقوم  أفعال 

)املشهراوي، 2015: 5٣(. 

ويترتب علي غياب الوعي باألمن الفكري الكثري من األضرار الثقافية واألخالقية اليت تنعكس 
بشكل واضح على منط التفاعل بني أفراد املجتمع.

باإلضافة إىل افتراق واختالف األمة، مما يؤدي إىل ضعفها، وهذه الغاية اليت يسعى إليها 
أعداء اإلسالم، واهتزاز األمن يف حياة الناس، والتأثري على األسرة املسلمة، فأعداء اإلسالم 
حياولون صبغ املجتمعات اإلسالمية بالصبغة الغربية، والقضاء على صورة األسرة املسلمة وإثارة 
الفنت حيث يسعى الفكر املنحرف إىل إثارة اجلدل والفنت وانتهاك حقوق الغري وذلك باالعتداء على 

ممتلكاهتم أو حرياهتم أو ذواهتم، بدون مسوغ شرعي)الوهييب، 2015: 41(.

وهناك خماطر شىت تقود إىل اخللل أو الفوضى أو اهلوى الفكري وهذا بدورة يهدد أمن الفرد 
االجتماعية:  األخطار  ومنها   )4  :201٣ الناس مجيًعا)شحاتة،  وأمن  املجتمع  وأمن  البيت  وأمن 
القيم واملبادئ االجتماعية، وتقليد  يتعلق بنشر األفكار واملفاهيم اليت تتعارض مع  خصوًصا ما 
يف  العليا  واملثل  القيم  غياب  عليه  يترتب  مما  االجتماعي  النسق  مع  تتعارض  اليت  األمناط 

املجتمع)الثويين وحممد، 201٣: 21(.

املحور الثاين: بعض التحديات املرتبطة بالوعي باألمن الفكري:
أواًل: التطرف الفكري:
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يرى البعض أن التطرف الفكري هو االعتقاد أو جمموعة االعتقادات السلطوية اليت تعطي 
لنفسها حق اإلثبات، وال حتتاج إىل دليل، وال تقبل التشكيك يف صحتها، ومن املستحيل تصور 

احتمالية خطئها )عابدين، 2008(.

كما يعرف بأنه »حالة من التعصب يف الرأي واخلروج عن حد االعتدال يف التمسك بتعاليم الدين 
واملغاالة يف تنفيذ أوامر اهلل ونواهيه، ومجود الشخص على فكره، فال يعترف بآراء اآلخرين ويتهمهم 
بالكفر، ويتبع معهم أساليب العنف واإلرهاب حبجة اجلهاد يف سبيل اهلل«)الزهراين، 201٣: 780(.

بعض اآلثار السلبية املترتبة على التطرف الفكري:
تتعدد اآلثار السلبية املترتبة على التطرف الفكري ومن أبرزها ما يلي:

). التضليل واخلداع:
إن القدرة على اإلقناع تكون مقبولة إذا استخدمت وسائل مشروعة حتترم العقل وإنسانيته، ولكن 
إقناع اآلخرين عن طريق الكذب والتضليل واالحتيال ُيعترب مظهًرا جلًيا من مظاهر االحنراف الفكري، 
الذي من خصائصه استعمال اللغة االنفعالية يف التأثري والتغيري يف اآلخرين، وحرصه على خلق اإلقناع 
يف النفوس أكثر من حرصه على تشجيع التفكري الواضح، وإال فما الذي جيعل أفراًدا ومجاعات تقتنع 
باملوت انتحاًرا بعد خطبة مؤثرة من زعيمها الروحي؟ ومن الذي أقنع الشاب اليافع أن يلغم جسده 

بالقنابل الفتاكة لتصبح قطًعا وأشالًء باسم اجلهاد واالستشهاد! )العتييب، 14٣0: ٣2(.

والذي زرع فيهم هذه القابلية املقيتة هم أولئك الذين استولوا على قلوهبم وعقوهلم عن طريق 
اخلداع واإلقناع بوسائلهم املضللة، وأساليبهم الدعائية الرباقة.

2 ـ قلب املفاهيم وتشويه احلقائق:
أدلة  وتقدمي  وطمسها،  احلقائق  وتشويه  املفاهيم  قلب  على  بقدرته  املنحرف  الفكر  يتسم 
وبراهني غري كافية أو مناقضة للواقع، واستعمال الكلمات مبعان مبهمة غري حمددة، أو مبعاٍن 
املفاهيم  بعض  توظيف  إىل  الفكري  االحنراف  دعاة  من  كثري  سعى  وقد  وخمتلفة،  متقلبة 
واملصطلحات الشرعية خلدمة مصاحلهم وتربير مسالكهم، من ذلك مفهوم )اجلهاد( وزعمهم 
أن ما يقومون به من سفك الدماء وترويع اآلمنني إمنا هو من اجلهاد يف سبيل اهلل، متجاهلني أن 

اجلهاد فرض على املسلمني دفاًعا عن دينهم، ومل يشرع عدواًنا وانتقاًما )العتييب،14٣0: ٣٣(.
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وكذلك تفسريهم آليات )الوالء والرباء( مبا خيدم توجهاهتم املنحرفة، فيقولون: إن إقامة 
الدولة املسلمة للعالقات مع الدول الغربية مواالة هلم، ولذلك هم يرون حرمة إقامة أي نوع من 
العالقات أو غريها معهم، ويرون أن االنضمام للمنظمات واالتفاقات الدولية يعد مواالة للغرب، 

وخمرج من الدين. )املالكي، 1427: 7٣(.

و«عقيدة الوالء والرباء تقتضي بغض الكفار وعداوهتم؛ ولكن العداوة والبغض ختتصان بكل 
ما يتعلق بالدين دون غريه، وبناء على ذلك فإن البغض والعداوة ال تعين ظلمهم، وال تعين خبس 
حقوقهم، وال تعين نقض عهودهم، وال تعين عدم اإلحسان إليهم، وال تعين غشهم أو خيانتهم أو 

الغدر هبم، فهذا هو الفهم اخلاطئ لعقيدة الوالء والرباء« )الشريف، د.ت، ص51(.

3 ـ التكفري:
وهو من أخطر مظاهر االحنراف الفكري، حيث يترتب عليه إسقاط العصمة عن اآلخرين، 

ومن مث استباحة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم.

ومن الغرابة أنك »جتد الغالة املكفرة كفروا بعض املسلمني، واجتهوا بعد ذلك إىل من مل 
يكفرهم من املسلمني فكّفروهم، وحيتجون بالقاعدة الشـرعية: )من مل يكفر الكافر فهو كافر(، 
والقاعدة صحيحة لكن الفهم اخلارج عن فهم السلف كان سبًبا يف وقوعهم يف تكفري أهل اإلسالم« 

)القرين، 1425: 2٣(.

4 ـ التعصب للرأي وعدم االعتراف بالرأي اآلخر:
ختتلف آراء الناس وأفكارهم يف أمور احلياة، ألهنم ُخلقوا خمتلفني يف امليول، وهذه حقيقة 
يدركها أصحاب الفكر السوي، أما صاحب الفكر املنحرف ال يأخذ إال مبا يراه ويرتضيه، »والعجب 
أن منهم من جييز لنفسه أن جيتهد يف أغوص املسائل وأغمض القضايا، وهو غري أهٍل لالجتهاد، 
وال جييز لغريه من العلماء أن جيتهدوا كما اجتهد هو، فهذا التعصب املقيت الذي يثبت املرء فيه 

نفسه وينفي كل ما عداه« )الشريف،1427: 27(.

5 ـ التشدد يف غري موضعه:
يستعمل لفظ التشدد يف التعبري عن الشدة والقوة، وهي نقيض اللني، تقول: شدد اهلل ملكه، 
أي قواه، ومنه قوله تعاىل: ﴿وشددنا ملكه﴾ )ص:20( أي قويناه )ابن منظور، د.ت، جـ7: 54(.
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فاملنحرف فكرًيا يعاجل األمر بنظرة غري متزنة؛ فينظر إىل توافه األمور نظرة جدية، ويرى 
عظائم األحداث بسطحية.

6 ـ االبتداع يف الدين:
ُيعد االبتداع يف الدين مظهر من مظاهر االحنراف الفكري؛ إذ أنه »طريقة يف الدين خمترعة 
تضاهي الشريعة، وُيقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سبحانه« )الشاطيب،1412: ٣0(.

وال شك أن االبتداع يف الدين من أعظم األسباب اليت حادت باألمة اإلسالمية عن املنهج 
الصحيح، وكان من أهم العوامل اليت قضت على وحدة املسلمني، وشتت مشلهم حىت تفرق الناس 

شيًعا وأحزاًبا« )احلريب،2008: 64(.

7 ـ سوء الظن بالناس:
ومن مظاهر االحنراف الفكري سوء الظن، حيث يالحظ أن املنحرف فكرًيا يسيء الظن 
باآلخرين وخيفي إجيابياهتم وحسناهتم، وينشر سيئاهتم، وحياكم نياهتم ومعتقداهتم اليت ال 

يعلمها إال اهلل، فالتهم جاهزة والتصنيفات قائمة ملن خيتلف معهم. )املالكي، 1427: 76(.

وال يقتصر سوء الظن عند هؤالء على العامة بل يتعدى إىل العلماء، فإذا أفىت فقيه بفتوى 
فيها تيسري على خلق اهلل ورفع احلرج عنهم، فهو يف نظرهم متهاون بالدين.

ثانًيا: هتديد اخلصوصية الثقافية عرب اإلنترنت:
متثل الشبكة العنكبوتية وسيلة مهمة لنشر العوملة الثقافية هبدف التأثري على الثقافات املحلية 
ونقل  املحلية  الثقافات  على  للقضاء  تدرجيًيا  تسعى  كما  الوافدة،  الغربية  للثقافة  تابعة  وجعلها 

األفراد من الوالء واالنتماء لثقافتهم املحلية إىل الثقافات الغربية الوافدة.

ويلخص )الصويف،2004: 959( أخطار شبكة اإلنترنت بالتبعية الثقافية والعنف واجلرمية 
واحنسار اللغة العربية وإمهال مصادر املعلومات األخرى وإدمان ازدياد املواقع اإلباحية واالغتراب 

والعزلة والتشكيك العقائدي والتردي السلوكي إىل جانب األخطار الصحية.

األمور  وأولياء  التربويني  بني  كبرًيا  جداًل  اآلمن  اإلنترنت  مفهوم  أثار  سبق  ما  على  وبناًء 
والسياسيني وخرباء برجميات اإلنترنت وذلك بسبب املشاهدات والنتائج اليت انعكست على الطلبة 
على شخصياهتم  ذلك  وتأثري  أحياًنا،  الئقة  مواقع غري  على  ودخوهلم  بالشبكة  اتصاهلم  نتيجة 
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وأمناط تفكريهم مما دعا بعض التربويني إىل املطالبة بالعودة إىل الطرق التقليدية للحصول على 
املعلومات بداًل من االستخدام غري اآلمن لإلنترنت للطلبة، ولقد وعدت بعض الشركات بإضافة 
ضوابط أكثر أمًنا يف إصداراهتا اجلديدة وهذه الضوابط على شكل مصايف أو منقيات حلجب املواد 

غري الصاحلة )سعادة والسرطاوي، 200٣: 249، 250(.

الدراسات السابقة والتعليق عليها:
دراسة بدارنة وأبو فياض )2011(: هدفت إىل معرفة درجة شيوع مظاهر التطرف الفكري   .1
لدى طلبة اجلامعة األردنية، وعالقتها بالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألكادميية من وجهة 
نظر طلبة اجلامعة األردنية أنفسهم، وقد مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من 
استبانة  إعداد  ومت  وطالبة،  طالًبا   )1069( عددها  بلغ  وقد   )%٣( بنسبة  الدراسة  جمتمع 
تكونت من )62( فقرة، توزعت على أربعة جماالت هي مظاهر التطرف الفكري، والعوامل 
االقتصادية، واالجتماعية، واألكادميية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة شيوع مظاهر 
التطرف الفكري لدى طلبة اجلامعة األردنية بدرجة متوسطة، كما بينت أن للعوامل االقتصادية 
واالجتماعية واألكادميية دوًرا كبرًيا يف شيوع مظاهر التطرف الفكري، وقد جاءت العوامل 
العوامل  جاءت  حني  يف  االقتصادية،  العوامل  بعدها  وجاءت  األوىل،  باملرتبة  األكادميية 
االجتماعية باملرتبة الثالثة. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات طلبة اجلامعة 
األردنية حول درجة شيوع مظاهر التطرف الفكري لديهم حسب متغريات اجلنس، والكلية، 
واملستوى الدراسي. يف حني وجدت فروق حسب متغري السنة الدراسية، لصاحل السنة الدراسية 

الرابعة.

دراسة )Khan. 2013(: بعنوان »العالقة بني املؤثرات الفكرية واألمن الفكري«: حيث هدفت   .2
إىل التعريف مباهية ومفهوم األمن الفكري وتوضيح املؤثرات الفكرية، ومت تطبيق الدراسة 
على عينة من طالب جامعات مومباي يف اهلند. وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، 
مت  مومباي،  جامعات  يف  وطالبة  طالًبا  قرابة)660(  الدراسة  عينة  أفراد  عدد  بلغ  حيث 
وتكون  البيانات  كأداة يف عملية مجع  االستبيان  استخدام  بطريقة عشوائية، ومت  اختيارهم 
االستبيان من 58 فقرة. وأوضحت نتائج الدراسة أن حتقق األمن الفكري لدى الطالب حيقق 
األمن  عليه  نطلق  أن  ما ميكن  وهو  وسائله،  أحكمت  إذا  مقاصده  من مجيع  األمن  تلقائًيا 
من  الفكر  وتنقية  وصياغة  مراجعة  يف  كبرًيا  دوًرا  تتوىل  التعليمية  املؤسسات  وأن  الشامل، 
األنشطة  يف  الطالب  مشاركة  تفعيل  على  التأكيد  بضرورة  الدراسة  وأوصت  االحنراف. 
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املدرسية، وإقامة املعارض األمنية يف املدرسة والعمل على وضع برامج تعليمية مرتبطة باألمن 
بصورة مشوقة يف القنوات الفضائية بدرجة عالية.

األمن  مفهوم  لتطوير  تربوية  أسس  اقتراح  إىل  هدفت  )2015م(:  والزبون  العزني  دراسة   .٣
من  الدراسة  عينة  وتكونت  السعودية،  العربية  باململكة  الثانوية  املرحلة  لدى طالب  الفكري 
)٣02( من املعلمني واملعلمات مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، واستخدم الباحثان 
املنهج الوصفي املسحي، وأعّدا استبانة لتحقق ما هتدف إليه الدراسة، وأظهرت النتائج أن 
مواكبة  عن  الدراسية  املناهج  ُبعد  مع  متوسطة،  بدرجة  جاء  الفكري  األمن  مفهوم  واقع 
األحداث، وضعف تركيزها على مهارات التفكري العليا والتفسري والتنبؤ، وكشفت النتائج عن 
صعوبات تواجه تطوير األمن الفكري يف مقدمتها غياب املنهج العلمي، وقلة األنشطة الصفية 
والالصفية، كما دلت النتائج على ارتفاع أمهية األسس التربوية املقترحة لتطوير مفهوم األمن 
الفكري، وقد عزت الدراسة ذلك إىل تركيز املمارسات التعليمية السائدة على إكساب الطالب 
املعارف واملهارات املنسجمة مع منظومة القيم اإلسالمية. ويف ضوء تلك النتيجة دعت الدراسة 

إىل تضمني املناهج الدراسية املفاهيم املتصلة باألمن الفكري.

تنمية  على  مقترحة  تعليمية  وحدة  فاعلية  معرفة  إىل  هدفت   :)2017( الرحيم  عبد  دراسة   .4
واستخدمت  اإلعدادي.  الثاين  الصف  طالب  لدى  الفكري  األمن  ومفاهيم  الوطين  االنتماء 
الباحثة املنهج شبه التجرييب ذي املجموعة الواحدة والقياس القبلي البعدي، ومتثلت أدوات 
ومواد الدراسة يف وحدة تعليمية مقترحة يف ضوء مدخل األحداث اجلارية، ودليل إرشادي 
للمعلم، ودليل الطالب متضمًنا الوحدة املقترحة، واختبار مواقف االنتماء الوطين، واختبار 
مفاهيم األمن الفكري. وتكونت عينة الدراسة من )٣5( طالًبا ، وتوصلت الدراسة إىل وجود 
فرق دال إحصائًيا عند مستوى )0.05( بني متوسطي درجات الطالب جمموعة الدراسة قبل 
دراسة الوحدة املقترحة وبعدها يف اختبار مواقف االنتماء الوطين. لصاحل التطبيق البعدي. 
كما يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى )0.05( بني متوسطي درجات الطالب جمموعة 
الدراسة قبل دراسة الوحدة املقترحة وبعدها يف اختبار مفاهيم األمن الفكري؛ لصاحل التطبيق 
األحداث  مدخل  باستخدام  تدريسها  مت  اليت  املقترحة  الوحدة  أن  إىل  باإلضافة  البعدي. 

اجلارية أظهرت فاعلية يف تنمية االنتماء الوطين ومفاهيم األمن الفكري لدى الطالب.

دراسة عايت )14٣8هـ(: هدفت إىل معرفة مفاهيم األمن الفكري الالزم توافرها يف حمتوى   .5
كتب احلديث للمرحلة املتوسطة، وحتديد درجة توافرها، والكشف عن درجة اختالف كتب 
الوصفي  املنهج  واستخدمت  املفاهيم،  لتلك  تضمينها  درجة  يف  املتوسطة  باملرحلة  احلديث 
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التحليلي، وصممت قائمة مبفاهيم األمن الفكري الالزم توافرها يف كتب احلديث، وبطاقة 
لتحليل املحتوى، وكشفت الدراسة أن كتب احلديث باملرحلة املتوسطة تضمنت البعد اإلنساين 
بدرجة مقبولة، وأن تضمني مفاهيم األمن الفكري املتعلقة بالبعد العقدي والوطين واألمين 
والفكري كان ضعيًفا، كما أن مثة تفاوت يف تضمني تلك املفاهيم باملرحلة املتوسطة باختالف 
الصف الدراسي، إذ حصل الصف األول املتوسط على املرتبة األوىل بتكرار )62(، والصف 
الثالث املتوسط ثانًيا بتكرار )57(، ويف املرتبة األخرية جاء الصف الثاين املتوسط مبجموع 

)٣9( تكراًرا.

دراسة السيد )2018(: هدفت إىل معرفة دور املدرسة الثانوية يف تعزيز األمن الفكري لدى   .6
طالهبا، ومت استخدام املنهج الوصفي على عينة مكونة من )709( طالب وطالبات، ولتحقق 
واألخصائي  املعلمني،  دور  استبانة تضمنت مخسة حماور:  الدراسة صممت  إليه  ما هتدف 
االجتماعي والنفسي، ومدير املدرسة، واملناهج الدراسية، واألنشطة املدرسية، وقد أسفرت 
الدراسة عن عدة نتائج أمهها: أن ممارسة املدرسة الثانوية لدورها يف تعزيز األمن الفكري 
لدى طالهبا جاء بدرجة ضعيفة يف مجيع املحاور، وأن املناهج الدراسية ال تقوم بدورها يف 
تعزيز األمن الفكري لدى الطالب بالكفاءة والفاعلية املرجوة، مع اتسامها باجلمود، وعدم 
األمن  وأخالقيات  وقيم  ومضامني  مفاهيم  تتضمن  ال  أهنا  كما  املجتمع،  مشكالت  مواكبة 

الفكري يف عدة مقررات، ومنها املقررات اللغوية.

الفكري يف  أبعاد األمن  واقع تضمني متطلبات  العذيفي )2020(: هدفت إىل معرفة  دراسة   .7
الوصفي  املنهج  استخدام  مت  ذلك؛  ولتحقق  املتوسط؛  الثالث  بالصف  اخلالدة  لغيت  مقرر 
التحليلي، وإعداد قائمة مبتطلبات أبعاد األمن الفكري، وبطاقة لتحليل املحتوى مت بناؤها يف 
ضوء القائمة، ومتثل جمتمع الدراسة وعينتها يف مقرر لغيت اخلالدة للصف الثالث املتوسط 
بفصليه األول والثاين، وتوصلت الدراسة إىل قائمة مبتطلبات أبعاد األمن الفكري املطلوب 
تضمينها يف املقرر، كما أظهرت نتائج الدراسة أن تضمني متطلبات االنتماء الوطين بدرجة 
منخفضة يف املقرر، وتضمني متطلبات أبعاد االنتماء العقدي اإلسالمي، واالنتماء الثقايف، 
واحلوار وقبول اآلخر، والتفكري اإلجيايب، وتقنية املعلومات واالتصال بدرجة منخفضة جًدا 
يف املقرر، ومل يراع املقرر التدرج والتوازن يف تضمني متطلبات أبعاد األمن الفكري، حيث 
اتسم تضمينها بالعشوائية، وغاب عنها التخطيط، فبلغ عدد تكراراهتا يف مقرر الفصل األول 

)210( تكرارات، يف مقابل )158( تكراًرا يف مقرر الفصل الثاين. 
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التعليق على الدراسات السابقة:
يتبني من العرض السابق اتفاق مجيع الدراسات السابقة على أمهية الوعي باألمن الفكري وذلك 
من خالل دراسة اآلثار املترتبة على افتقاده، حيث إن من هذه الدراسات ما ركز على التطرف الفكري 
ومنها ما ركز على األمن الفكري سواء بتقرير الواقع لدى بعض الفئات أو بيان العالقة ببعض املتغريات 
ومدى التأثري والتأثر ويأيت البحث احلايل متشاهبا مع الدراسات السابقة من حيث االهتمام بالوعي 
باألمن الفكري لدى الشباب خمتلًفا عنها يف طريقة التناول واملعاجلة من جهة ويف تناول املفهوم من 
جهة أخرى باعتبار أن الدراسات السابقة كان تركيزها منصًبا على األمن الفكري وليس الوعي باألمن 
الفكري جبوانبه املعرفية والوجدانية والسلوكية، باإلضافة لتميز البحث احلايل يف جمتمعه وعينته، 
واستفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف تدعيم اإلحساس مبشكلته ويف تناول بعض املفاهيم 

النظرية ويف إعداد األداة وتفسري ومناقشة النتائج جبانب االسترشاد مبا ورد هبا من مراجع.

منهجية البحث وإجراءاهتا:
منهج البحث: استخدم البحث املنهج الوصفي املسحي.  - 

جمتمع البحث: متثل جمتمع البحث يف طلبة جامعة املجمعة البالغ عددهم )17407( منهم   - 
)9672( طالب و)77٣5( طالبات وفق إحصائية عام 1440/ 1441هـ.

عينة البحث: مت تطبيق االستبانة إلكترونًيا على عينة عشوائية عرضية بلغ  عددها )٣77(   - 
طالًبا، ومت سحب العينة باالعتماد على معادلة ريتشارد جيجر عند مستوى معنوية  )0.05( 

وتعرض اجلداول التالية تصنيف عينة البحث وفقا للبيانات البيليوجرافية كالتايل:

جدول )١(

يوضح توزيع أفراد العينة حسب )النوع(

النسبة املئويةالتكرارالنوع

%٢١٥٥7ذكور
%١٦٢٤٣إانث 
%٣77١٠٠اجملموع

يتضح من اجلدول )1( أن نسبة الذكور من أفراد العينة أكرب من اإلناث، حيث بلغت النسب 
على الترتيب، )57%(، )%4٣(.
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جدول )2(

يوضح توزيع أفراد العينة حسب )التخصص(

النسبة املئويةالتكرارالتخصص

%٢٠٥٥٤.٤نظري
%١7٢٤٥.٦علمي 
%٣77١٠٠اجملموع

العينة أكرب من ذوي  أفراد  النظري من  التخصص  أن نسبة ذوي  يتضح من اجلدول )2( 
التخصص العلمي، حيث بلغت النسب على الترتيب، )54.4%(، )45.6%(. 

املرتبطة  السابقة  والدراسات  التربوي  البحث  أدبيات  إىل  الرجوع  خالل  من  البحث:  أداة 
إعداد  للبحث، مت  النظري  اإلطار  تواجهه، إضافة إىل  اليت  والتحديات  الفكري  باألمن  بالوعي 
استبانة جلمع البيانات يف اجلانب امليداين. حيث تكونت االستبانة يف صورهتا النهائية من جزأين؛ 
األول مقدمة حتتوي على اهلدف من تطبيق االستبانة، والبيانات اخلاصة بالعينة من حيث )النوع 
والتخصص(، بينما تضمن اجلزء الثاين حماور االستبانة، األول منهم . مستوى الوعي باألمن 
الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب املعريف، وتضمن)14( عبارة والثاين: مستوى الوعي 
والثالث:  ويتضمن )15(عبارة،  الوجداين  املجمعة يف اجلانب  لدى طلبة جامعة  الفكري  باألمن 
مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف اجلانب السلوكي ويتضمن )14( عبارة، 
، ليصل إمجايل االستبانة )4٣( عبارة يف صورهتا النهائية. وتتطلب االستبانة من أفراد العينة 

االستجابة للعبارات عند أحد مستويات ثالثة، ما بني )مرتفع- متوسط- منخفض(.

صدق االستبانة: للتأكد من متاسك االستبانة قام الباحث بقياس صدق االتساق الداخلي لالستبانة 
عن طريق حساب معامل ارتباط بريسون بني حماور االستبانة وجمموعها، واجلدول التايل يوضح ذلك:

جدول )3(

يوضح معامل ارتباط بريسون بني إمجايل االستبانة وحماورها

درجة الصدقمعامل ارتباط بريسوناحملور

مرتفعة.7٢٤**األول
مرتفعة.٨7٣**الثاين
 مرتفعة.٨٠٦**الثالث
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يالحظ من اجلدول )٣( وجود ارتباط دال إحصائًيا بني الدرجة الكلية للمحاور وبني الدرجة 
الكلية لالستبانة عند مستوى )0.01(، وهو ما يؤكد ارتفاع االتساق الداخلي لالستبانة ويدل على 

أن االستبانة تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأهنا صاحلة لقياس ما وضعت لقياسه. 

ألفا كرونباخ ، ويتضح ذلك من  باستخدام طريقة معامل  الثبات لالستبانة  مت حساب  الثبات: 
خالل اجلدول التايل:

جدول )4(

معامالت الثبات إلمجايل االستبانة وحماورها 

معامل الفا كرونباخعدد عبارات احملوراالستبانة

.١٤٩٦٦احملور األول
.١٥٩٩١احملور الثاين
.١٤٩7٤احملور الثالث

.٤٣٩7٦إمجايل االستبانة

يتضح من اجلدول )4( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لثبات االستبانة قد بلغت ).976( وهي 
قيمة مرتفعة، كما أن معامالت الثبات للمحاور الفرعية لالستبانة تراوحت بني)-0.991 0.996( 
وهي قيم مرتفعة، مما يشري إىل الثبات املقبول لالستبانة، وميكن أن يكون ذلك مؤشًرا جيًدا 

لتعميم نتائجها.

األساليب اإلحصائية:
احلسابية  املتوسطات  يف  متمثلة  اإلحصائية  األساليب  من  جمموعة  الباحث  استخدم 
لعينتني  التاء  واختبار  كرونباخ،  ألفا  ومعامل  بريسون،  ارتباط  ومعامل  املعيارية  واالحنرافات 

مستقلتني.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:
نتائج اإلجابة عن السؤال األول: ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة يف 

اجلانب املعريف؟

االستبانة  حماور  لعبارات  والرتب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت 
الثالثة، كما هو موضح فيما يلي:
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جدول )٥(

يبني استجاابت أفراد العينة حول عبارات احملور األول اخلاص مبستوى الوعي ابألمن الفكري يف اجلانب املعريف

 املتوسطالعباراتم
احلسايب

 االحنراف
املستوىالرتبةاملعياري

أعرف مهارات ومتطلبات التواصل الفكري مع اآلخرين عرب ١٤
مرتفع ٢.٩٠١٩٤٢٣٢٩.١املستحداثت التكنولوجية املتعددة

أعرف مهارات التفكري الناقد واإلبداعي املتطلبة للتعامل مع ١
مرتفع ٢.٨7٥٣٤7٠٢٣.٢التحدايت الفكرية املعاصرة

مرتفع ٢.٨١٩٦٥٤٠٢٣.٣أتفهم األسباب اليت تؤدي لالحنراف الفكري7

أتفهم ضوابط احلرية الفكرية وما حيكمها من قيود شرعية ١٣
مرتفع ٢.7٩٠٥٦٠٢٤٠.٤وجمتمعية

أدرك املصادر املوثقة اليت ميكنين الرجوع إليها للتثبت والتحقق ٦
مرتفع ٢.7٨7٨٦٠٣٦٨.٥من بعض األفكار والقضااي املطروحة للنقاش

أعرف املنهج اإلسالمي الوسط يف التعامل مع الفنت ١٢
مرتفع ٢.7٨٥١٥٩١٦٠.٦واألزمات خاصة الفكرية والثقافية

مرتفع ٢.7٨٢٥٦٠١7٨.7أعرف كيفية التمييز بني األفكار اهلدامة واألفكار البناءة٥

مرتفع ٢.77٤٥٦٠٥٤٦.٨أعرف مصادر اإلشاعات واألخبار املغرضة٤

مرتفع ٢.7٦٩٢٦٢٩٣٤.٩أعرف مظاهر االحنراف الفكري وخطورهتا٣

أعرف القواعد املنظمة لعالقة املسلمني بغريهم وهي )التعاون، ١١
مرتفع ٢.7٦٣٩٦٣١٥٩.١٠والتعارف، وتلقي احلكمة واملعرفة املشرتكة...(.

مرتفع ٢.7٦١٣٦١٩٩٦.١١أدرك طرق الوقاية من االحنراف الفكري٨

متوسط٢.١٠٣٤٤٢٨٢7.١٢أدرك مداخل اجلماعات املتطرفة فكراًي٢

متوسط٢.٠٩٥٥7٠٠٦١.١٣أعرف املداخل الصحيحة لعالج ظاهرة التطرف الفكري٩

متوسط٢.٠7٤٣7٠٦٩٦.١٤أتفهم آداب ومتطلبات االختالف الفكري مع اآلخرين١٠

مرتفعــــ٢.٣٩7٠.٥٤٤إمجايل احملور األول 

املعريف من قبل عينة  الفكري يف اجلانب  باألمن  الوعي  أن مستوى  يتضح من اجلدول)5( 
واحنراف  عام)٣97.2(  حسايب  مبتوسط  املحور  إمجايل  على  مرتفًعا  جاء  الطلبة  من  البحث 
عبارات  ثالث  عدا  مرتفعة  درجة  على  املحور  فقرات  مجيع  حصلت  كما  معياري)0.544(، 
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ما  املحور  لفقرات  احلسايب  املتوسط  تراوح  حيث  الترتيب،  على  هي)2(،)9(،)10( 
بني)2.074٣-2.9019( درجة من أصل)٣(، كما يتضح أن قيم االحنراف املعياري تنحصر 

بني) 0.42٣29 - 0.70696(.

وتعزى تلك النتيجة إىل غزارة املعلومات املتوفرة حول الوعي باألمن الفكري وحتدياته من 
جهة، وللدور اإلجيايب الذي تقوم به اجلامعة يف تعزيز هذا الوعي من جهة أخرى سواء من خالل 
أعضاء هيئة التدريس أو املناهج واملحتويات التعليمية أو األنشطة الطالبية أو اإلدارة اجلامعية، 

كما أن اجلانب املعريف يسهل تعزيزه يف ظل تطور املعرفة وغزارهتا بصفة عامة. 

نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين:  ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة 
يف اجلانب الوجداين؟

جدول )٦(

يبني استجاابت أفراد العينة حول عبارات احملور الثاين اخلاص مبستوى الوعي ابألمن الفكري يف اجلانب الوجداين

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املستوىالرتبةاملعياري

أميل لتزويد نفسي مبعارف ومعلومات عن ثقافات الشعوب ٢٥
متوسط٢.١١١٤7٠٩٥٩.١األخرى

أشعر أبمهية التعارف والتواصل بني احلضارات والشعوب ٢٦
متوسط٢.١٠٠٨7٠7٤٣.٢املختلفة

متوسط٢.٠٩٨١7٠٥٩٢.٣أبغض مبدأ الطاعة العمياء دون نقد وحتليل٢١

أبغض أي اجتاه يسعى للتقليل من احرتام العلماء واملفكرين ٢٩
متوسط٢.٠٩٢٨٦٩٥٢٥.٤العرب واملسلمني يف اجملاالت املختلفة

متوسط٢.٠٩٠٢7٠١٣٢.٥أشجع مبدأ التعددية يف اآلراء، واالجتاهات الفكرية٢٨

متوسط٢.٠٨7٥٦٩٩7٦.٦أحرتم وجهات النظرة املخالفة يل١٨

متوسط٢.٠٨٢٢7٢٦٥٠.7أجتنب تصفح املواقع اليت تبث األفكار املنحرفة١7

متوسط٢.٠7٦٩٦٨٩٥٣.٨أرفض األفكار الوافدة إن كانت غري مالئمة لثقافة اجملتمع٢٤

متوسط٢.٠7٤٣7٢٥٥٢.٩أبغض التمرد على ثقافة اجملتمع وقيمه الفكرية١٩

متوسط٢.٠7١٦7٠٩١١.١٠أميل للقراءة املستمرة حول خماطر الغزو الفكري وكيفية جتنبها١٥

متوسط٢.٠٦١٠٦٨7٢٦.١١أبغض التقليد األعمى ملا تبثه بعض القنوات الفضائية١٦

أرفض استحواذ اجتاه معني على فكري وجذبه يل ابستمرار ٢٠
متوسط٢.٠٥٥7٦7٩٩٤.١٢دون نقد
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متوسط٢.٠٤٥١7١١٢٩.١٣أرفض املبالغة يف تنفيذ ما أعتقده ٢٢

أجتنب احللول املستوردة ملا يواجهين من مشاكل دون تفكري ٢٣
متوسط٢.٠٣٤٥7٠٨١٤.١٤ونقد ابعتبارها حلول علمية وجمربة

أرفض االنغالق على الذات أو االنفتاح غري احملسوب على ٢7
متوسط٢.٠٣١٨٦٨7٣١.١٥الثقافات األخرى

متوسطـــــ٢.٠7٤٣٠.٦٦٤٠إمجايل احملور الثاين

يتضح من اجلدول)6( أن مستوى الوعي باألمن الفكري يف اجلانب الوجداين من قبل عينة 
البحث من الطلبة جاء متوسًطا على إمجايل املحور مبتوسط حسايب عام)2.074٣( واحنراف 
املتوسط  تراوح  املحور على درجة متوسطة، حيث  معياري)0.664(، كما حصلت مجيع فقرات 
احلسايب للفقرات ما بني)2.0٣18-2.1114( درجة من أصل)٣(، كما يتضح أن قيم االحنراف 

املعياري تنحصر بني)0.70959- 0.687٣1(.

وتشري النتيجة السابقة لوجود مستوى متوسط من الوعي باألمن الفكري لدى عينة البحث يف 
اجلانب الوجداين، مما يشري لوجود بعض اجلهود املبذولة لتعزيز هذا اجلانب من قبل اجلامعة 
جبميع عناصرها ولكن نظًرا ألن هذا اجلانب يتعلق بالناحية الشعورية والوجدانية فإن األمر يتطلب 
مزيًدا من اجلهد لريتفع مستوى الوعي باألمن الفكري لدى الطلبة يف هذا اجلانب، كما ميكن عزو 
هذه النتيجة لتعدد التحديات واملداخل اليت تستخدمها اجلماعات اليت تستهدف التأثري السليب 
على الوعي باألمن الفكري للطلبة مستغلة جانب االندفاع واحلماس لدى الطلبة من جهة ومستهدفة 

اجلوانب العاطفية والوجدانية لديهم بصورة خاطئة من جهة أخرى. 

وتتفق هذه النتيجة نسبًيا مع دراسة كل من بدارنة وأبو فياض )2011( اليت توصلت إىل أن 
درجة شيوع مظاهر التطرف الفكري لدى طلبة اجلامعة األردنية كانت متوسطة.

كما تتفق كذلك مع دراسة العزني والزبون )2015( اليت أشارت إىل أن واقع مفهوم األمن 
الفكري جاء بدرجة متوسطة.

نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: ما مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة 
يف اجلانب السلوكي؟
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جدول )٧(

يبني استجاابت أفراد العينة حول عبارات احملور الثالث اخلاص مبستوى الوعي ابألمن الفكري يف اجلانب السلوكي

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

النسبة 
املستوىاملئوية

ألتزم الرتوي وعدم التسرع يف إصدار األحكام قبل التحقق ٣٩
متوسط١.٨٢٢٣٩7١٨٠.١من سالمتها

أبتعد عن التعصب والتحيز لوجهة نظري خاصة عند ثبوت ٣٢
متوسط١.٨٠٦٤٩٥77٠.٢خطئها

متوسط١.7١٠٩٩٢١7٩.٣أبتعد عن اتباع اهلوى عند القيام أبي عمل ديين أو دنيوي٤٠

أحرص على استمرار عالقايت مع من خيالفين يف الفكر وفق ٣٥
متوسط١.7٠٨٢٩٤٥١٨.٤أسس وضوابط شرعية وجمتمعية

متوسط١.٦7١١٩٢١٤٠.٥يطابق فكري النظم والقوانني والتشريعات اليت حتكم اجملتمع٤١

متوسط١.٦٦٨٤٨٩٢٥7.٦أحافظ على اخلصوصية الذاتية والثقافية للمجتمع٣٨

أطبق االستفادة من املنجزات الثقافية لآلخرين وفًقا ٤٣
منخفض١.٥٨٦٢٩٠٤٢٦.7للتصورات الشرعية واالجتماعية

أشارك بفاعلية وإجيابية يف مناقشة القضااي الثقافية واحلضارية ٤٢
منخفض١.٥٤٣٨٨77٥١.٨لألمة

منخفض١.٤٨٨١٨٢٢٢٣.٩أقاوم ابستمرار ثقافة االخرتاق املعادي لثقافة اجملتمع٣١

أمارس القراءة املستمرة من املصادر املوثقة لتوسيع نطاق ٣7
منخفض١.٤٨٢٨٨١٥٦٤.١٠تفكريي وحتصينه من األفكار اهلدامة

منخفض١.٤77٥٨٢٢٠٠.١١ألتزم آبداب االختالف دون عنف أو تعصب ٣٣

أمتكن من حتليل ونقد املفاهيم واملصطلحات اليت أتثرت ٣٠
منخفض١.٤7٢١٨٤١٠٣.١٢ابلعوملة الثقافية من منظور تربوي إسالمي

أجلأ للمصادر املتخصصة الرمسية للحصول على الفتاوى ٣٤
منخفض١.٤٤٠٣٨٢٠١٤.١٣املرتبطة بقضااي الواقع وحتدايته

٣٦
أعتزل أصحاب األفكار اهلدامة واملتطرفة ومن يتشددون يف 
اختالفاهتم الفكرية مع اآلخرين ويتعصبون هلا مهما ثبت 

خطؤها
منخفض ١.٤١٣٨7٩٨٠٢.١٤

منخفض١.٥٩٢٥٠.7٦٤٦إمجايل احملور الثالث 

يتضح من اجلدول)7( أن مستوى الوعي باألمن الفكري يف اجلانب السلوكي من قبل عينة 
البحث من الطلبة جاء منخفًضا على إمجايل املحور مبتوسط حسايب عام)1.5925( واحنراف 
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معياري)0.7946(، كما حصلت )6( فقرات من املحور على درجة متوسطة، بينما حصلت باقي 
الفقرات على متوسط  حسايب ضعيف، حيث كان املتوسط احلسايب للفقرات ما بني)1.41٣8-

املعياري تنحصر بني)0.9718،  أن قيم االحنراف  1.822٣( درجة من أصل)٣(، كما يتضح 
.)0.79802

واجلانب  التنظريي  اجلانب  بني  تاًما  انفصااًل  جند  ما  كثرًيا  أنه  إىل  النتيجة  تلك  وتعزى 
التطبيقي فكثرًيا مما يتعلمه الطالب ويدرسونه من قيم واجتاهات وما شاهبها جندهم يتقنونه يف 
اجلانب املعريف والنظري بينما خيالف تطبيقهم السلوكي ما يعرفونه نظرًيا، يضاف ملا سبق غزارة 
التحديات واملمارسات واملداخل املتنوعة اليت تستغلها اجلماعات املتطرفة فكرًيا هبدف التأثري على 

املمارسات السلوكية املرتبطة بالوعي باألمن الفكري لدى الشباب.

وتتفق هذه النتيجة نسبًيا مع دراسة د العذيفي )2020( اليت أشارت إىل أن واقع تضمني 
متطلبات أبعاد األمن الفكري يف مقرر لغيت اخلالدة بالصف الثالث املتوسط جاء بدرجة ضعيفة، 
األمن  تعزيز  لدورها يف  الثانوية  املدرسة  أن ممارسة  توصلت إىل  اليت  السيد )2018(  ودراسة 

الفكري لدى طالهبا جاء بدرجة ضعيفة يف مجيع املحاور.

واستكمااًل للنتائج السابقة مت ترتيب حماور االستبانة من حيث املتوسط العام لالستجابة على 
املحاور  على  العينة  أفراد  استجابات  يوضح  التايل  واجلدول  لالستجابة،  املئوية  والنسبة  املحور 

جمملة:
جدول )٨(

يوضح استجاابت أفراد العينة جملموع حماور االستبانة جمملة وجمموعها

املتوسط العام لالستجابة احملورم
لعبارات احملور

النسبة املئوية لدرجة 
املستوىترتيب احملور االستجابةعلى احملور

مرتفع٢.٦٤٨٩٨٨.٢٩7١األول١
متوسط٢.٠7٤٣٦٩.١٤٣٢الثاين٢
منخفض١.٥٩٢٥٥٣.٠٨٣٣الثالث٣

متوسط٢.١٠٤٥7٠.١٥٠إمجايل االستبانة

يتضح من اجلدول )8( أن مستوى الوعي باألمن الفكري لدى طلبة جامعة املجمعة من وجهة 
نظر عينة البحث على جمموع حماور االستبانة جاء متوسًطا وجاء ترتيب املحاور كالتايل؛ املحور 
الثالث  الثاين اخلاص باجلانب الوجداين، مث املحور  األول اخلاص باجلانب املعريف، مث املحور 
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اخلاص باجلانب السلوكي، حيث بلغت النسبة املئوية ملستوى الوعي على املحاور بالترتيب)88.297(، 
.)5٣.08٣( ،)69.14٣(

توصيات ومقترحات البحث:
استكماال ملتطلبات البحث فقد خرج الباحث بالتوصيات واملقترحات التالية:

التوصيات:
ضرورة عمل ندوات وبرامج تدريبية وتوعوية وتصميم برامج دراسية لتنمية وعي الطلبة باألمن   .1

الفكري على مستوى السلوك واملمارسة.

تفعيل دور املؤسسات التربوية والدعوية واإلعالمية يف تنمية الوعي باألمن الفكري لدى الشباب   .2
والتحديات اليت تواجهه.

الفكري لدى الشباب  الوعي باألمن  لتعزيز  إضافة مقرر دراسي عام لطلبة اجلامعة يهدف   .٣
والتحديات اليت تواجهه.

ختصيص جزء من النشاط الطاليب باجلامعة للتعريف بالتحديات اليت تواجه األمن الفكري   .4
وكيفية التغلب عليها.

التطرف  من  وحتصينهم  أبنائها  لدى  الفكري  باألمن  الوعي  تنمية  بكيفية  األسرة  توعية   .5
واالحنراف الفكري وقائًيا وعالجًيا.

املقترحات:
التحديات اليت تواجه الوعي باألمن الفكري لدى طلبة اجلامعات من وجهة نظرهم وكيفية   .1

التغلب عليها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

تنمية الوعي باألمن الفكري لدى الطلبة اجلامعيني باالعتماد على املنهج التربوي اإلسالمي   .2
)تصور مقترح(.

برنامج تعليمي قائم على التأصيل اإلسالمي لتنمية الوعي باألمن الفكري لدى طلبة اجلامعات.  .٣

دور أعضاء هيئة التدريس يف تنمية الوعي باألمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظرهم وسبل   .4
تعميقه دراسة ميدانية.

الرقمي(، األردن.اإلرهاب، ورقة عمل مقدمة ملؤمتر جامعة احلسني بن طالل الدويل )اإلرهاب يف العصر حنون، رمسية، البيطار ليلى. )2008(. رؤية عينة من طلبة اجلامعات الفلسطينية لظاهرة 152٣. ص. http://m.alsharq.net.sa .7/147486٣/04/02/2016احلمود. فهد. )2016م(. األمن الفكري مسؤولية اجلميع. دور مميز لفطن. صحيفة الشرق العدد ٣٣، ع5، ص.ص ٣18 – ٣49األمن الفكري لدى طالب املرحلة الثانوية، املجلة العلمية، كلية التربية، جامعة أسيوط، مج حساين، عمر حممد؛ القرين، دخيل حممد. )2017م(. إسهام مناهج اللغة العربية يف تعزيز 2014م، جامعة امللك سعود، الرياض. بني األجهزة األمنية والتربوية يف الوطن العريب، من 18–20 حمرم14٣6ه/11- 1٣ نوفمرب واملؤسسات التربوية يف اململكة العربية السعودية. دراسة مقدمة إىل ندوة العالقة التكاملية احلريب، حممد حممد أمحد)2014(. استراتيجية مقترحة لتحقيق التكامل بني األجهزة األمنية الثالث الثانوي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى.احلريب، جبري. )2008(. دور منهج العلوم الشرعية يف تعزيز األمن الفكري لدى طالب الصف العربية السعودية. األمن الفكري لطالبه يف ضوء تداعيات العوملة، كلية املجتمع بربيدة، القصيم، اململكة الثويين، حممد عبد العزيز. حممد، عبد الناصر راضي)201٣(. دور املعلم اجلامعي يف حتقيق جملة احتاد اجلامعات العربية، األردن، ع57، ص٣05-٣٣9.الفكري لدى طلبة اجلامعة األردنية وعالقتها بالعوامل االقتصادية واالجتماعية واألكادميية، بدارنة، حازم علي أمحد؛ وأبو فياض، حيىي أمحد حممد. )2011(. مدى شيوع مظاهر التطرف السودان، جملة جامعة البطانة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية )1،2( ص.ص255–290أبو صباح، الطيب نور اهلدى. )2014م(. املؤسسات التربوية ودورها يف حتقيق األمن الفكري، ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين. )د. ت(. لسان العرب. املؤسسة املصـرية، القاهرة.أوال: قائمة املراجع:قائمة املصادر و املراجع
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Abstract: 
The current study aims to identify the quality of life work of employees 

and faculty members at Prince Sattam bin Abdulaziz University. and 
revealing the extent of their agreement that the application of employee 
experience management )EEM( will contribute to improve it. as well as 
making proposals that contribute to enhance the application of this new 
approach for human resources management. To achieve this. the descriptive 
survey approach was used. where a questionnaire was distributed to a random 
sample of 382 employees and faculty of the university in the second semester 
of the academic year 2020. By conducting appropriate statistical analysis. the 
study concluded that the sample evaluates the quality of life work with a 
medium degree. and agree with a high degree that the application of 
employee experience management )EEM( will contribute to improve their 
job experience at the university. The study recommended that University 
adopt the entrance to the employee experience management in human 
resources management. which includes the establishment of a department 
specialized in studying and improving the employee’s experience. 

Keywords: Quality of Life Work. Employee Experience Management. 
Work Environment Improvement. Prince Sattam Bin Abdulaziz University.
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أ. خلود حممد عسريي)))            أ.د. سارة عبد اهلل املنقاش)2)

املستخلص: 
هتدف الدراسة احلالية للتعرف على مستوى جودة احلياة الوظيفية للموظفني وأعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز، والكشف عن مدى موافقتهم على أن تطبيق إدارة 
جتربة املوظف EEM، سيساهم يف حتسينها، وتقدمي مقترحات تساهم يف تعزيز تطبيق هذا 
املدخل احلديث إلدارة املوارد البشرية. لذا مت استخدام املنهج الوصفي املسحي، وتوزيع استبانة 
لعام  الثاين  الدراسي  الفصل  يف  اجلامعة،  منسويب  من  فرًدا   ٣82 بلغت  عشوائية  عينة  على 
1441/1440هـ. وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إىل أن العينة يقيمون 
واقع جودة احلياة الوظيفية بدرجة متوسطة، ويوافقون بدرجة عالية على أن تطبيق إدارة جتربة 
املوظف يسهم يف حتسني جتربتهم الوظيفية. وأوصت الدراسة بتبين اجلامعة ملدخل إدارة جتربة 
املوظف يف إدارة املوارد البشرية؛ والذي يتضمن إنشاء إدارة متخصصة بدراسة جتربة املوظف 

وحتسينها.

الكلمات جودة احلياة الوظيفية، إدارة جتربة املوظف، حتسني بيئة العمل، جامعة األمري سطام 
بن عبد العزيز.

 Kma_545@hotmail.com ,١( مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف إدارة التعليم العايل- جامعة امللك سعود(
 sarahm@ksu.edu.sa٢( أستاذ اإلدارة الرتبوية- جامعة امللك سعود(

هيئــة  الوظيفيــة ألعضــاء  الحيــاة  جــودة  ســارة. (2022) .تحســين  المنقــاش،  خلــود،  عســيري، 
التدريــس والموظفيــن بجامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز فــي ضــوء مدخــل إدارة تجربــة 

الموظــف (EEM( .  مجلــة العلــوم التربويــة ، 9(1) ،  285 - 317 

حتسني جودة احلياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني جبامعة 
(EEM( األمري سطام بن عبد العزيز يف ضوء مدخل إدارة جتربة املوظف
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املقدمة:
أصبح االهتمام بطرق إدارة املوارد البشرية يف مؤسسات التعليم العايل ضرورة ملحة، السيما 
مع التغريات اهلائلة اليت حتيط باألنظمة التعليمية، والتطورات التقنية واملعرفية اليت ألقت على 
عاتق اجلامعات عبء االستثمار األمثل هلذه املوارد؛ لذا كان االهتمام بتوفري بيئات داعمة للمشاركة 
يف اختاذ القرارات، وقادرة على حتقيق التوازن بني بيئة املوظف يف العمل ومتطلباته األسرية من 

أولويات اجلامعات.

مجيع  عن  ُيعّبر  الذي  الوظيفية  احلياة  جودة  مبفهوم  االهتمام  تزايد  احلايل،  الوقت  يف 
املمارسات اليت تقوم هبا املنظمة من أجل حتسني بيئة العمل، لكسب والء موظفيها، ورفع دافعيتهم 
لإلجناز. وقد أظهرت الدراسات أن رفع املؤسسات التعليمية ملستوى جودة احلياة الوظيفية ملوظفيها 
الوظيفي  الرضا  حتسني  يف  دورها  على  عالوة  العلمية،  واالنتاجية  باألداء  االرتقاء  يف  يسهم 
صاحل،  2012؛  )عالم،  التعليمية  املخرجات  وكفاءة  فاعلية  إىل  يؤدي  الذي  األمر  والدافعية، 
201٣(. ومؤخًرا، أجريت العديد من الدراسات املسحية للوقوف على واقع جودة احلياة الوظيفية 
يف البيئات اجلامعية عربًيا وحملًيا منها دراسة محادنة )2019( يف اجلامعات األردنية، ودراسة 
خوقري )2018( يف جامعة امللك عبد العزيز، ودراسة سليمان )2016( يف كلييت التربية جبامعيت 
امللك سعود وعني مشس، ودراسة أمحد )2015( يف جامعة الدمام، ومجيعها أظهرت مستويات 
متباينة جلودة احلياة الوظيفية يف البيئات اجلامعية. لذا كانت احلاجة ملحة لالنفتاح على أساليب 

حديثة إلدارة املوارد البشرية يف اجلامعات مبا مينح موظفيها مستوى عاٍل من الرضا الوظيفي. 

 Employee Experience Management )EEM( ويعد مفهوم إدارة جتربة املوظفني
أحد املداخل احلديثة إلدارة العنصر البشري يف املنظمات. ففي هذا املدخل كما يبني جونسون 
لتحسني  جهودها  تصب  الذي  الداخلي  العميل  هو  املوظف  املنظمة  تعترب   )Johnson. 2019(
جتربته، عن طريق خلق ثقافة تنظيمية جاذبة، مبا ينعكس إجيابًيا على األداء الكلي للمنظمة. 
وهذا ما أشار إليه أهباري وسعد وهارون )Abhari. Saad and Haron. 2008( فاملنظمات 
مسؤولة عن حتسني حياة املوظفني يف مكان العمل، وتقدمي جتارب وظيفية إجيابية للعاملني من 
أجل إشراكهم ورفع رضاهم ووالئهم الوظيفي بشكل فعال.  ويف ذات السياق أشارت دراسة سوين 
قوية  ارتباطية  عالقة  وجود  إىل   )Soni. Chawla and Sengar. 2016( وسنجر  وشاوال 

وإجيابية بني الرضا الوظيفي وإدارة جتربة املوظف. 
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وألن هذا املفهوم حديث نسبًيا يف ساحة منظمات األعمال، ولكون اآلثار اإلجيابية املتعلقة به 
تنعكس على األداء الكلي للمنظمة، جاءت هذه الدراسة ملحاولة نقل هذا املفهوم إىل قطاع التعليم، 
والتعرف على إمكانية حتسني جودة احلياة الوظيفية للموظفني وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

األمري سطام بن عبد العزيز من خالل مدخل إدارة جتربة املوظف.

مشكلة الدراسة
املوظف،  جتربة  إدارة  مفهوم  تناولت  اليت  العربية  الدراسات  ندرة  الباحثتان   ملالحظة 
عالوة على دراسة تأثريه على جودة احلياة الوظيفية يف البيئة اجلامعية، ومع ما أظهرته دراسة 
صاحل )201٣( أن شعور أعضاء هيئة التدريس جبودة احلياة الوظيفية يف كليات التربية التابعة 
جلامعة األمري سطام بن عبد العزيز كان مبستوى متوسط، جبانب ما أشارت إليه دراسة صقر 
)2016( أن هناك العديد من جوانب القصور يف خمتلف النواحي اإلدارية جبامعة األمري سطام 
بن عبد العزيز، وأن ما نسبته 40% من القيادات غري راضني عن األداء اإلداري، إضافة إىل 
تدين احلوافز والغموض يف املهام ونقص الصالحيات. وما تشري إليه دراسة الشمري )2017( 
من وجود حتديات كبرية تواجه اإلدارة اجلامعية يف اجلامعات الناشئة واملرتبطة بالعمل اإلداري 
واملوارد البشرية فيها، املتمثلة يف مشكالت بناء اهلياكل التنظيمية، والعشوائية يف توزيع املهام 
والعمل، وعدم القدرة على تقييم أداء العاملني، مما له تأثري كبري على جودة حياة موظفيها. 
األمري  اإلداري جبامعة  اإلبداع  من  معوقات حتد  هناك  أن   )2018( املشعل  دراسة  بينته  وما 
العمل  مساندة  وعدم  املألوفة،  واألمناط  بالروتينية  التمسك  يف  تتمثل  العزيز  عبد  بن  سطام 

اجلماعي.  

من هذا املنطلق برزت احلاجة للبحث عن مدخل يضمن االستفادة الكاملة من إمكانات العاملني 
وزيادة مشاركتهم وجعل العمل أكثر فعالية. وألن األدبيات تشري لوجود عالقة قوية بني إدارة جتربة 
 ،)Dębek and Ślazyk-Sobol. 2016( املوظف وجناحات املؤسسة، لبناء ميزة تنافسية هلا
ولكون إدارة جتربة املوظف هتتم بتحسني كل اخلربات اليومية اليت مير هبا املوظف مبا يعزز الرضا 
الوظيفي، ويرفع مستوى والءه للمنظمة اليت يعمل هبا. لذا ظهرت احلاجة إىل دراسة تطبيق إدارة 
جتربة املوظف EEM، مبا يساهم يف حتسني جودة احلياة الوظيفية يف جامعة األمري سطام بن عبد 

العزيز.
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أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 

التعرف على واقع جودة احلياة الوظيفية للموظفني وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري   -
سطام بن عبد العزيز.

إدارة جتربة  تطبيق  أن  على  التدريس  هيئة  وأعضاء  املوظفني  موافقة  مستوى  عن  الكشف   -
املوظف EEM، يساهم يف حتسني جودة احلياة الوظيفية يف جامعة األمري سطام بن عبد 

العزيز.

تقدمي مقترحات لتعزيز تطبيق إدارة جتربة املوظف EEM لتحسني جودة احلياة الوظيفية   -
يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز.

أمهية الدراسة
تتمثل أمهية الدراسة النظرية فيما يلي:

حاجة امليدان التربوي إىل االنفتاح على املداخل احلديثة اليت تطور من طرق إدارة العاملني   -
يف البيئات التربوية، وتزيد من كفاءة العمليات اإلدارية فيها، ويعزز جودة خمرجاهتا.

البشرية يف اجلامعات وهو إدارة جتربة املوظف  املوارد  تناولت مدخل إداري حديث إلدارة   -
EEM، والذي مل يتم التطرق له -على حد علم الباحثتني- يف الدراسات العربية، وهذا من 

شأنه اإلسهام يف إثراء املكتبة العربية.

أما أمهية الدراسة التطبيقية فتتمثل فيما يلي:

ان االستثمار يف جتربة املوظف من شأنه أن يضاعف إنتاجية املوظفني، حيث أشارت زوريك   -
)Zurek. 2019( أن املنظمات اليت تستثمر يف جتربة املوظف ُينتج أفرادها أكثر من ضعف 
متوسط الربح مقارنة باملنظمات اليت ال هتتم بتجربة املوظف؛ وألن أرباح اجلامعات تنعكس 
بشكل كبري على التنمية الشاملة كانت احلاجة أكرب إىل فهم هذا املدخل وتبنيه يف اجلامعات 

السعودية. 

من املؤمل أن تبين جامعة األمري سطام ملدخل إدارة جتربة املوظف سيعزز من الرضا الوظيفي   -
وااللتزام والروح املعنوية للعاملني، وينعكس إجياًبا على جودة العمل.
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أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:

ما واقع جودة احلياة الوظيفية للموظفني وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام بن   .1
عبد العزيز؟

املوظف  جتربة  إدارة  تطبيق  أن  على  التدريس  هيئة  وأعضاء  املوظفني  موافقة  مستوى  ما   .2
EEM، يساهم يف حتسني جودة احلياة الوظيفية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز؟

ما املقترحات اليت ميكن أن تعزز تطبيق إدارة جتربة املوظف EEM، لتحسني جودة احلياة   .٣
الوظيفية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز؟

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

احلدود املوضوعية: واقع أبعاد جودة احلياة الوظيفية: )العالقة بالرؤساء، التوافق بني حياة   -
أبعاد  خالل  من  حتسينها  وإمكانية  التمكني(،  الوظيفي،  الرضا  األسرية،  واحلياة  العمل 

جتربة املوظف: )الثقافة التنظيمية، املناخ التنظيمي، التكنولوجيا(.

احلدود املكانية: جامعة األمري سطام بن عبد العزيز.  -
احلدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاين للعام 1441هـ.  -

احلدود البشرية: أعضاء هيئة التدريس واإلداريني.  -

مصطلحات الدراسة
Quality of Life Work :جودة احلياة الوظيفية

تستهدف حتسني خمتلف اجلوانب  واليت  واملستمرة،  املخططة  العمليات  «هي جمموعة من 
بدوره يف حتقيق  والذي يساهم  الشخصية،  للعاملني، وحياهتم  الوظيفية  تؤثر على احلياة  اليت 
األهداف االستراتيجية للمنظمة، والعاملني فيها، واملتعاملني معها«. )جاد الرب، 2008، ص 8(. 
التدريس  هيئة  أعضاء  يدركها  اليت  اإلجيابية  األبعاد  بأهنا:  إجرائًيا  احلالية  الدراسة  وتعرفها 
واملوظفني يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز املرتبطة باحلياة الوظيفية اليت يعايشوهنا من 
خالل متكينهم مهنًيا، ومنحهم دعم الرؤساء، مبا يرفع رضاهم الوظيفي وميّكنهم من التوفيق بني 

حياهتم العملية واألسرية.
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Employee Experience Management (EEM( إدارة جتربة املوظف
والتكنولوجية  واملادية  الثقافية  البيئات  املوظف يف  اليت مير هبا  والتجارب  »مزيج اخلربات 
للمنظمة« )Morgan. 2017. P3(. وتعرفها الدراسة احلالية إجرائًيا بأهنا: اإلجراءات اليت 
تتخذها اجلامعة من أجل حتسني ما مير به املوظفون وأعضاء هيئة التدريس، مادًيا وتكنولوجيا يف 

إطار الثقافة التنظيمية للجامعة، مبا ينعكس على جودة حياهتم العملية.

اإلطار النظري
يرى كثري من الباحثني أن جودة احلياة الوظيفية هي امتداد لتحسني جودة احلياة من خالل 

حتسني ظروف العمل اليومية. ومت استعراض ما تناولته األدبيات حول هذين املفهومني كما يلي:

أواًل: جودة احلياة الوظيفية، مت تناوله من خالل املحاور التالية:

املفهوم والتطور التارخيي
بداية من  املفهوم،  فيها هذا  اليت نضج  املراحل  الرب )2008( إىل سلسة من  أشار جاد 
ستينات القرن املاضي حني نشأ للتأكيد على صحة العمال، ومروًرا بدراسات جامعة ميتشجان اليت 
لفتت االنتباه إىل ما يسمى جبودة التوظيف نتيجة للسلوكيات السلبية اليت تفشت كزيادة معدالت 
الغياب، والتخريب املتعمد لآلالت. وظهر املصطلح بشكله احلايل يف مؤمتر عالقات العمل الدويل 
شركة  مبادرة  إزاء  واملنظمات  الشركات  من  كبرًيا  اهتماًما  ذلك  بعد  املفهوم  ونال   ،1972 عام 

جنرال موتورز GMC بتبين هذا املفهوم هبدف رفع جودة احلياة الوظيفية للعمال يف مصانعها.

سوامي  فريى  الوظيفية،  احلياة  جودة  مفهوم  تعريف  حول  الباحثني  آراء  تعدد  وُيالحظ 
)Swamy. Nanjundeswaraswamy. and Rashmi. 2015. P 281( بأنه:  وراشيمي 
»مدى رضا املوظف عن االحتياجات الشخصية والعملية خالل املشاركة يف مكان العمل من أجل 
حتقيق أهداف املنظمة«. وتعرفها نصار )201٣، ص 12( بأهنا: »جمموعة من السياسات واملزايا 
اليت توفرها املؤسسة لضمان وحتسني احلياة الوظيفية والشخصية للعاملني، مما يؤثر على أداء 
والتزام ووالء املوظفني بشكل إجيايب ويزيد من جودة األهداف اليت يتم حتقيقها«، فجودة احلياة 
الوظيفية هي جممل التحسينات اليت تقوم هبا املنظمة على كافة املستويات اإلدارية، هبدف خلق 
ورضاهم  التزامهم  رفع  يف  يسهم  مما  احتياجاهتم  وتليب  العاملني،  متّكن  إجيابية  عمل  بيئة 

الوظيفي.
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أمهية جودة احلياة الوظيفية
أظهرت البحوث أن هناك عالقة إجيابية بني جودة احلياة الوظيفية والعديد من املتغريات 
كالرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي، واإلبداع اإلداري، وتقليل ضغوط العمل، ومتكني العاملني. 
وتلخص الباحثتان التأثريات اليت تنعكس على املنظمة من خالل تبين هذا املفهوم اليت أوردها جاد 

الرب )2010( وخالد وبو حفص )2015( فيما يلي:

ختفيض الصراعات وتقليل التوتر بني العاملني واإلدارة، من خالل تطوير مناخ إجيايب داعم   .1
حلل املشكالت.

تعظيم االستفادة من املوارد البشرية يف املنظمة، ورفع مشاركتهم من خالل منح األعضاء   .2
الثقة مما يولد لدى العاملني الشعور باملسؤولية، وحيسن من والئهم وإنتاجيتهم.

التركيز على أمهية املوارد البشرية كرأس مال بشري وتنافسي، جعل أرباب العمل والقادة   .٣
يغريون نظرهتم للعاملني من جمرد منفذين إىل شركاء يف وضع الربامج واألهداف.

أبعاد جودة احلياة الوظيفية
الحظت الباحثتان تعدد املفاهيم واألبعاد املتعلقة جبودة احلياة الوظيفية، مت استعراضها كما 

وردت يف األدبيات على النحو التايل:
جدول )١(

أبعاد جودة احلياة الوظيفية

األبعادالدراسة

النمط القيادي، االستقرار واألمان الوظيفي، الرتقية الوظيفية، الرواتب واملكافآت، التوازن بني )محادنة، ٢٠١٩(
العمل اجلامعي واحلياة االجتماعية، التنمية املهنية.

ظروف العمل املعنوية، صفات الوظيفة، مجاعة العمل، التمكني، االستقاللية يف العمل، العالقة )سليمان، ٢٠١٦(
ابلرؤساء.

)Swamy at et, 2015( ،بيئة العمل، الثقافة التنظيمية، املناخ التنظيمي، العالقات، التدريب، التعويضات واملكافآت
الرضا الوظيفي، األمن الوظيفي، استقاللية العمل، كفاية املوارد.

)بن خالد وبوحفص، 
)٢٠١٥

نوعية العالقات االجتماعية، نوعية منظمة العمل، إمكانية اإلجناز والتطور املهين، التوافق بني 
حياة العمل واحلياة األسرية.

املشاركة يف صنع القرارات، دعم مجاعات العمل، شروط األمن والسالمة، الرواتب واملكافآت، )أمحد، ٢٠١٥(
العالقة مع اإلدارة.

املصدر: من اعداد الباحثتان
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باستعراض جدول )1( يتضح أن األبعاد متداخلة وميكن أن يشمل أحدها العديد من املفاهيم 
املختلفة، فالرضا الوظيفي ميكن أن يشمل املكافآت، وظروف العمل، ونوعية العالقات يف مقر 
العمل. كما أن التمكني من املفاهيم اإلدارية الواسعة الذي يضم كل ما جيعل املوظف يقوم مبهامه 
على أكمل وجه، ويشمل املشاركة يف صنع القرارات وإتاحة ُفَرص الترقي، والتحكم يف العمل. كما 
أن يظهر أن العالقة بالرؤساء والتوازن بني العمل واحلياة األسرية من أبعاد جودة احلياة الوظيفية 

اليت تكرر إيرادها يف األدبيات. وعليه فالدراسة احلالية تناولت دراسة األبعاد التالية:

العالقة بالرؤساء: يشري أوسالند وروبني وكولب )Osland. Rubin. Kolb. 2001( إىل   -
أن السلطة هلا دالالت سلبية بسبب االستخدام السليب والقسري هلذا املفهوم، وبشكل عام 
ميكن تعريف السلطة بالقدرة على التأثري على سلوك اآلخرين، وهناك ثالث نتائج حمتملة 
هلذا التأثري: إما االلتزام ووجود اتفاق داخلي بني السلطة وقناعات املوظف، أو االمتثال من 
املوظف دون إميان باملطلوب، أو املقاومة الذي يأخذ شكل الرفض الواضح لسلطة الرئيس، 
وتضيف وردة وهادف )2018( أن النمط القيادي السائد يف املنظمة وتعزيز النمط الدميقراطي 

له تأثري بالغ على جودة احلياة الوظيفية للموظفني.

جتاه  إجيابًيا  شعوًرا  املوظفني  حيمل  حني  األسرية:  واحلياة  العمل  حياة  بني  التوافق   -
أعماهلم، ويتوافق األجر املادي مع مقدار اجلهد املبذول، ينعكس ذلك إجيابًيا على احلياة 

األسرية وحيدث التوازن بينهما.

الرضا الوظيفي: يزخر األدب التنظيمي بالعديد من النظريات املتعلقة بالرضا الوظيفي مما   -
والقيم  والبيئات  الظروف  نظًرا الختالف  الصعوبة  أمر يف غاية  تعريف موحد  جيعل صياغة 
واملعتقدات، وميكن اعتباره مؤشًرا على الراحة ضمن حميط العمل )بن خالد وبوحفص، 2015(.

التمكني: وهو منح الصالحيات للموظف ليصبح مسؤواًل عن آلية إجناز املهام اليت يؤديها،   -
وإشراكه يف عملية صنع القرارات، ويبني جاد الرب )2008( إىل أن متكني العاملني يشري إىل 
دعم العاملني بكل ما جيعلهم أكثر قدرة على أداء مهامهم. ويضيف احلاج وزرقون )201٣( 
أن التمكني يقلل من املستويات اإلدارية يف اهلياكل التنظيمية ويزيد القدرة اإلبداعية لألفراد، 

ومينحهم اكتساب اإلحساس باإلجناز والرضا واالنتماء.

ثانًيا: إدارة جتربة املوظف EEM، ومت تناوله من خالل املحاور التالية:
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النشأة واملفهوم
 Abhari et( ظهر مفهوم إدارة جتربة املوظف بشكله املحدد يف كتابات كاف أهباري وزمالئه
al.. 2008( الذي يرى أنه طاملا كانت مبادرات التسويق مسؤولة عن إثراء جتربة العمالء، لذا 
فاملنظمات مسؤولة أيًضا عن حتسني حياة املوظفني على األقل يف مكان العمل، وميكن أن يكون 

تقدمي جتارب عمل إجيابية للموظفني خطوة مناسبة حنو إشراك املوظفني بشكل فعال. 

أمهية جتربة املوظف
أشارت األحباث إىل أن تقدمي جتربة عالية اجلودة للعمالء يؤدى إىل تعاطف عميق من العميل 
مبا يزيد األرباح، وحديًثا أصبحت مهمة املنظمات ال تقتصر على كسب رضا العمالء، بل تتجاوز 
فاالهتمام  اخلدمة.  هذه  يقدم  الذي  )املوظف(  الداخلي  العميل  على  املنافسة  إىل  لتقدمي  ذلك 
املنظمة، وميّكن  يعايشها يصنع اتصااًل عميًقا وطويل األجل مع  املوظف واخلربات اليت  بتجربة 

.)Whitter. 2019( املوظفني ويلهمهم خللق ظروف النجاح

 :)IBM. 2016( لذا فإن التركيز على تصميم جتارب للموظفني يربره عدد من االجتاهات

املنظمات يف  وتدرك  الناشئة.  التخصصات  املواهب، السيما يف  أجل  املستمرة من  احلرب   •
متييز  إىل  حتتاج  فإهنا  هبم،  واالحتفاظ  املواهب  أفضل  الجتذاب  أنه  القطاعات  خمتلف 

نفسها.

آراء اخلرباء فإنه  العمالء وجتربة املوظف. وباستقراء  العالقة بني جتربة  تدرك املنظمات   •
لتوفري جتارب فريدة وإجيابية للعمالء، حيتاج املوظفون إىل هتيئة بيئة ال يشعر املوظفون 

فيها بالتقدير فحسب؛ بل ومتكنهم أداء وظائفهم بفعالية.

يشاركون  الذين  فاملوظفون  واإلنتاجية،  اإلجيابية  العمل  بيئة  بني  الروابط  األحباث  تظهر   •
بشكل إجيايب يف بيئات عملهم من املرجح أن يكونوا أكثر إنتاجية، وحيققون درجات أعلى 

من رضا العمالء، وينتجوا مبستويات أعلى من اجلودة، وينخفض معدل التغيب لديهم.

أبعاد جتربة املوظف
تشري إليز )Ellis. 2018( أن خربة املوظف تتشكل خالل مجيع املمارسات اليت حتدث يف مكان 
العمل، وعلى الرغم من أن إدارات املوارد البشرية يف املنظمات قد تعاملت مع قضايا تقليدية مثل 
املكافآت والتطوير الوظيفي كمبادرات مستقلة، إال أن املوظفني ينظرون إىل كل ما حيدث يف العمل 
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كتجربة متكاملة تؤثر يف احلياة اليومية. لذا تشكلت العديد من اآلراء حول أهم األبعاد اليت خيتربها 
املوظف يف حياته العملية وتؤثر يف خلق جتربته، ويف اجلدول )2( أهم األبعاد اليت أوردهتا األدبيات:

جدول )2(

أبعاد جتربة املوظف

األبعادادلراسة

)Shenoy and Uchil, 
املناخ التنظيمي، والسياسات الداخلية، والقيادة.)2018

)Plaskoff, 2017( الفهم العميق الحتياجات املوظفني، التفكري الشامل، اإلصرار على املشاركة الكاملة، الثقة
والتقدير.

Morgan, 2017((.الثقافة التنظيمية، التكنولوجيا، ومساحة العمل املادية

)IBM, 2017( الثقة التنظيمية، عالقات زمالء العمل، العمل اهلادف، التقدير، التغذية الراجعة والنمو، التمكني
وحرية التعبري، والتوازن بني العمل واحلياة.

)Farndale and Kelliher, 
االلتزام التنظيمي واملناخ التنظيمي.)2013

)Abhari et al, 2008( ،العالمة التجارية الداخلية، واملشاركة العاطفية، واملشاركة االجتماعية، ومشاركة االبتكار، املكافأة
والتدريب، والتمكني.

املصدر: من اعداد الباحثتان

ومن خالل ما مت استعراضه، يتبني أن هناك عدد من األبعاد املشتركة، فاملناخ التنظيمي 
ميكن أن يشمل على أبعاد القيادة، والسياسات الداخلية، ومساحة العمل املادية. وكذلك الثقافة 
التنظيمية تضم الثقة، واملشاركة االجتماعية، وقيم املنظمة. كما أن التكنولوجيا هي أحد األبعاد 

املفصلية خاصة مع الثورة التقنية يف هذا العصر؛ لذا تبنت الدراسة األبعاد التالية: 

الثقافة التنظيمية: وهي جمموعة القيم والقواعد املشتركة ذات الثبات النسيب، اليت حتدد   -
أمناط السلوك املرغوب به يف املنظمة. ويبني عبد املالك )2017( أهنا تعطي أفراد املنظمة 
هوية تنظيمية، فمشاركة العاملني نفس القيم واملعايري واملدركات مينحهم الشعور بالتوحد، 

واالحساس بالكيان واهلوية واألمان وااللتزام، مبا يساعد على استقرار النظام املؤسسي.

املناخ التنظيمي: وهو نتاج تفاعل جمموعة خصائص بيئة العمل املادية يف املنظمة كاهليكل   -
التنظيم  عمل  كيفية  على  املناخ  املفهوم  هذا  ويركز  واحلوافز.  اإلدارية  والقيادة  التنظيمي 

)املطريف، 201٣(.
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التكنولوجيا: يشري سلطان )2012( إىل أن جمال تكنولوجيا األداء البشري يركز على تطبيق   -
حل جذري ملشاكل أداء املوظف، وخلق الفرص اليت حتسن وتطور من أداءه؛ فمجال تكنولوجيا 
املعلومات ساهم يف تغيري طريقة تصميم بيئات العمل املؤسسية، وولد مهام جديدة تتكامل 

فيها قوة العقل البشري وقوة األداء التكنولوجي.

دراسات سابقة
ناقشت العديد من الدراسات موضوع جودة احلياة الوظيفية للموظفني وأعضاء هيئة التدريس 
خاصة يف اجلامعات، بينما مل تطلع الباحثتان على دراسات ناقشت إدارة جتربة املوظف يف قطاع 
التعليم، وهذا قد يعود إىل حداثة هذا املفهوم يف جمال إدارة املوارد البشرية يف الشركات العاملية 
وقطاع األعمال. ومت استعراض الدراسات الواردة حول هذين املوضوعني من األحدث لألقدم كما يلي:

)Sinha. Varkkey and Meenakshi. 2019( اليت  دراسة سينها وفاركي وميناكشي   .1
هدفت لسد الفجوة بني النظرية والتطبيق يف إدارة املوارد البشرية من خالل تطبيق مبادئ 
التفكري التصميمي لتصميم جتربة املوظف. واستخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة لشركة 
تكنولوجيا الغذاء يف اهلند، وتوصلت الدراسة إىل أن الشركة متكنت من بناء وحتفيز فريق 
عمل قادر على املنافسة والنمو، كما بينت كيفية تطبيق مبادئ التفكري التصميمي لتصميم 
جتربة املوظفني اليت ختلق الرضا وحتسن من األداء، وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة االحتفاظ 

بعمالء الشركة وزيادة اإليرادات.

هيئة  أعضاء  لدى  الوظيفية  احلياة  استهدف كشف مستوى جودة  دراسة خوقري )2018(،   .2
التدريس واإلداريني يف جامعة امللك عبد العزيز، باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الوثائقي، 
فرًدا،   )215( تبلغ  عشوائية  عينة  على  إلكترونية  استبانة  وزعت  حيث  االجتماعي.  واملسح 

وتوصلت الدراسة إىل أن جودة احلياة الوظيفية لدى منسويب اجلامعة مرتفعة.

دراسة روسربانت )Råsbrant. 2016(، اتبعت هذه الدراسة املنهج النوعي، هبدف البحث   .٣
بدورها  واليت  للموظفني،  بالنسبة  األسرية  واحلياة  العمل  حياة  بني  التوازن  عن ممارسات 
ميكن أن تؤثر أيًضا على أصحاب العمل. ومتت مقابلة مثانية مسؤولني يعملون يف منظمات 
سويدية خمتلفة، وتوصلت إىل أن اجتاهات العينة إجيابية جتاه ممارسات التوازن بني العمل 
واحلياة اليت تقدمها املنظمات واملجتمع من خالل التشريعات. حيث تسمح هذه املمارسات 
للموظفني باختيار خيارات مفيدة للرفاهية والصحة بشكل عام متكنهم من أداء العديد من 

األدوار يف احلياة.
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دراسة ماضي )2016(، هدفت إىل التعرف على املمارسات االستراتيجية للقيادات اجلامعية   .4
ودورها يف حتسني جودة احلياة الوظيفية يف اجلامعة اإلسالمية، واستخدمت الدراسة املنهج 
الوصفي التحليلي، بلغ عدد املجتمع 87 فرًدا واستجاب منهم 59 فرًدا،  وكانت أهم النتائج 
االستراتيجي،  التوجه  االستراتيجية:  املمارسات  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد  أنه 
التنظيمية،  الثقافة  ودعم  التنظيمي،  الصراع  وإدارة  وتطويره،  البشري  املال  رأس  وتنمية 
للقيادة اجلامعية يف حتسني جودة احلياة  الفكرية  واملهارات  املمارسات األخالقية  ومساندة 

الوظيفية يف اجلامعة.

دراسة سليمان )2016(، هدفت إىل الوقوف على األسس الفكرية جلودة احلياة الوظيفية لدى   .5
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات من منظور األدبيات باستخدام املنهج الوصفي املسحي، 
وحتليل استجابات أعضاء هيئة التدريس حول مستوى جودة احلياة الوظيفية يف كلية التربية، 
توزيع استبانة على عينة مكونة من 47 عضًوا من جامعة عني مشس، و48 عضًوا من  ومت 
احلياة  جلودة  مرتفع  مبستوى  يتمتعون  العينة  إىل  الدراسة  وتوصلت  سعود،  امللك  جامعة 

الوظيفية.

دراسة سوين وتشاوال وسنجار )Soni. Chawla and Sengar. 2016( اليت استخدمت   .6
املنهج الوصفي املسحي ملحاولة معرفة عالقة الرضا الوظيفي وتأثريها على جتربة املوظف، 
باستخدام استبانة وزعت على عينة مكونة 40 موظف يف منظمات أعمال خمتلفة يف اهلند، 

وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة طردية إجيابية بني الرضا الوظيفي وجتربة املوظف.

 )Farid. Izadi. Ismail and Alipour. 2015( دراسة فريد وازادي وإمساعيل وعليبور  .7
هدفت للتعرف على مستوى العالقة بني نوعية احلياة الوظيفية وااللتزام التنظيمي لدى أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة األحباث العامة يف ماليزيا، وذلك باستخدام املنهج املسحي. ومت 
توزيع استبانة على 2902 حماضًرا، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة كبرية بني نوعية حياة 

العمل وااللتزام التنظيمي.

دراسة فارندال وكليهري )Farndale and Kelliher. 2013( اليت استخدمت املنهج املسحي   .8
هبدف التعرف على دور إدارة املوارد البشرية وااللتزام التنظيمي واملناخ التنظيمي يف خلق 
جتربة املوظف. استخدمت االستبانة لفحص جتارب املوظفني يف مخس منظمات يف بريطانيا، 
املدراء  يسنها  اليت  البشرية  املوارد  إدارة  ممارسات  أن  أظهرت  استجابة   4422 مجع  ومت 

املباشرون تؤثر على أداء املوظفني والتزامهم، وتساهم يف حتسني جتربة املوظف الوظيفية.
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دراسة صاحل )201٣(، اليت حاولت التعرف على واقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة   .9
الوصفي  املنهج  باستخدام  العزيز  عبد  بن  سطام  األمري  جبامعة  التربية  بكليات  التدريس 
املسحي، مت توزيع استبانة على عينة من 90 عضًوا، واتضح أن مستوى الشعور جبودة العمل 
لدى أفراد العينة متوسط، وأن الفروق اليت تعود للتخصص، أو الدرجة العلمية، أو سنوات 

اخلربة غري دالة إحصائًيا.

التعقيب على الدراسات السابقة
كانت االستفادة كبرية من االطالع على الدراسات السابقة مما أثرى الدراسة احلالية وساعد 
يف نضوج حماورها، ويظهر تنوع املناهج اليت اسُتخدمت يف الدراسات اليت مت استعراضها ما بني 
 Sinha. Varkkey. Meenakshi.( وميناكشي وفاركي  كدراسة سينها  دراسة احلالة  منهج 
)Råsbrant. 2016(، واملنهج املسحي الوصفي  النوعي كدراسة روسربانت  2019(، واملنهج 
كدراسة خوقري )2018(، الذي تتبناه الدراسة احلالية. كما يظهر أن الدراسة احلالية تتشابه مع 
سليمان  كدراسة  السعودية  اجلامعات  يف  الوظيفية  احلياة  جودة  ناقشت  اليت  املحلية  الدراسات 
)2016(، ودراسة ماضي )2016(، واشتركت معها يف أحد أهدافها وهو تقييم واقع جودة احلياة 
الوظيفية يف اجلامعات السعودية. كما ناقشت الدراسات اليت مت استعراضها إدارة جتربة املوظف 
 Farid. Izadi. Ismail.( يف قطاع األعمال والشركات كدراسة فريد وازادي وإمساعيل وعليبور
Alipour. 2015( ودراسة فارندال وكليهري )Farndale and Kelliher. 2013( بينما حاولت 
إمكانية حتسني جودة  البحثية مبناقشة  الفجوة  لسد  املبذولة  اجلهود  استكمال  احلالية  الدراسة 
احلياة الوظيفية يف قطاع التعليم العايل من خالل مدخل إدارة جتربة املوظف وهو ما تفردت به 
الدراسة احلالية، حيث مل تقف الباحثتان على أي دراسات عربية تناولت هذا املدخل سواء يف 

قطاع الشركات أو ميدان التعليم.

اإلجراءات املنهجية للدراسة
منهج الدراسة

استناًدا إىل أهداف الدراسة اليت تسعى لتحقيقها فإنه مت استخدام املنهج الوصفي املسحي 
الذي يرتبط كما يشري العساف )2012( بالظاهرة بقصد وصفها وتفسريها، الستيضاح العالقة 

ومقدارها واكتشاف األسباب الكامنة خلفها.
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جمتمع الدراسة:
 ُيمّثل جمتمع الدراسة منسويب جامعة األمري سطام بن عبد العزيز من املوظفني اإلداريني 
البالغ عددهم )2086( إدارًيا، ومن أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم )2٣21( عضًوا، وذلك 
https://sic.psau.edu.sa/ar/] اجلامعة  يف  اإلحصائية  املعلومات  مركز  بيانات  حسب 

 .[news/1-310

عينة الدراسة:
 مت اختيار عينة عشوائية بسيطة من املوظفني وأعضاء هيئة التدريس لكوهنم املعنيني بتقييم 
جودة حياهتم وجتربتهم الوظيفية يف اجلامعة، وبلغت ٣82 فرًدا، وباالعتماد على معادلة كرجيسي 
ومورجان )krejcie and Morgan. 1970( فالعينة املختارة تعترب ممثلة للمجتمع، وهي عبارة 

عن مجيع االستجابات اليت متكنت الباحثتان من احلصول عليها بعد نشر االستبانة إلكترونًيا.

خصائص أفراد عينة الدراسة:

شكل )١( خصائص عينة الدراسة

يظهر الشكل )1( النسبة املئوية خلصائص عينة الدراسة، حيث تكونت من ٣82 فرًدا 7.%4٣ 
منهم من الذكور، و56.٣% من اإلناث. ومثل أعضاء هيئة التدريس نسبة ٣8.5% من العينة، بينما 
كانت نسبة املوظفني اإلداريني 61.5% من العينة. وتباينت نسبة االستجابات بني فروع اجلامعة 
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املختلفة حيث بلغت أعلى استجابة من اخلرج بنسبة 70.4% من العينة، وأقل استجابة من فرع 
األفالج بنسبة ٣.7% من العينة.

أداة الدراسة
أعدت استبانة إلكترونية هبدف اإلجابة على أسئلة الدراسة، ُصممت بعد مراجعة ما ورد يف 

األدبيات، وتتكون من ثالثة حماور:

)العالقة  األبعاد:  خالل  من  اجلامعة  يف  الوظيفية  احلياة  جودة  واقع  يبحث  األول:  املحور   -
بالرؤساء، التوافق بني حياة العمل واحلياة األسرية، الرضا الوظيفي، التمكني(.

املحور الثاين: يبحث مستوى موافقة املوظفني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة على أن أبعاد   -
جتربة املوظف: )الثقافة التنظيمية، املناخ التنظيمي، التكنولوجيا( تساهم يف حتسني جودة 

احلياة الوظيفية. 

املحور الثالث: سؤال مفتوح جلمع املقترحات اليت ميكن أن تعزز تطبيق إدارة جتربة املوظف   -
يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز.

ولإلجابة على هذه املحاور مت استخدام سلم ليكرت Likert الرباعي، ومت إعطاء وزن للبدائل 
على النحو التايل: )موافق بدرجة عالية=4، موافق بدرجة متوسطة=٣، موافق بدرجة ضعيفة=2، 
وفق  املدى،  متساوية  مستويات  أربعة  إىل  البدائل  هذه  تصنيف  ذلك مت  وإثر  موافق=1(،  غري 

التصنيف التايل:

جدول )3(

التدرج املستخدم للداللة على متوسطات استجاابت العينة

درجة املوافقةاملتوسط احلسايب

موافق بدرجة عاليةمن ٤ إىل ٣.٢٥
موافق بدرجة متوسطةمن ٢,٥ إىل أقل من ٣.٢٥
موافق بدرجة منخفضةمن ١,7٥ إىل أقل من ٢,٥

غري موافقأقل من 7٥,١
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صدق وثبات االستبانة
للتحقق من الصدق الظاهري لالستبانة مت عرضها يف صورهتا األولية على مخسة حمكمني 
من ذوي اخلربة والتخصص، ومتت دراسة آراءهم ومقترحاهتم بتعديل العبارات اليت أشاروا إىل 

تعديلها، ويف ضوئها مت اعتماد االستبانة يف صورهتا النهائية.

وللتحقق من االتساق الداخلي لالستبانة مت تطبيقها على عينة استطالعية بلغت ٣0 فرًدا، وحساب 
معامل االرتباط بريسون؛ لقياس العالقة بني كل عبارة، والدرجة الكلية للمحور أو الُبعد املنتمية إليه، ومت 
التوصل إىل أن معامالت االرتباط للعبارات تراوحت بني 0.282 و0.860 ومجيع القيم كانت موجبة ودالة 

إحصائيا عند مستوى داللة )0.01(، وهذه القيم مناسبة للتطبيق يف الدراسة احلالية. 

قيم  أن  إىل  التوصل  ومت  كرونباخ،  ألفا  معامل  اختبار  إجراء  مت  االستبانة  ثبات  وحلساب 
املعامالت ألبعاد االستبانة تتراوح بني 0.728 و0.9٣9، وهذه القيم تشري إىل درجة عالية من 

الثبات ميكن الوثوق هبا من أجل استخدام األداة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلتها.

إجراءات الدراسة
املوافقات  على  احلصول  مت  النهائية،  صورهتا  يف  جاهزة  الدراسة  أداة  أصبحت  أن  بعد 
الرمسية واإلدارية لتطبيقها، ومت توزيعها إلكترونًيا عرب الربيد اإللكتروين اجلامعي على جمتمع 

الدراسة بالتنسيق مع اجلامعة.

أساليب املعاجلة اإلحصائية 
واستخدام   ،)SPSS( برنامج  معاجلتها عرب  الدراسة، متت  عينة  من  البيانات  بعد مجع 
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات  الدراسة،  املئوية لوصف خصائص عينة  والنسب  التكرارات 
املعيارية للتعرف على مستوى استجابات أفراد العينة على عبارات االستبانة. كما مت حساب معامل 
ارتباط بريسون )Pearson Correlation( للتحقق من االتساق الداخلي، ومعامل ألفا كرونباخ 

)Cronbach›s Alpha( للتحقق من ثبات االستبانة.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة
لإلجابة على السؤال األول: ما واقع جودة احلياة الوظيفية للموظفني وأعضاء هيئة التدريس 
يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز؟، مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، 

والترتيب لدرجات املوافقة على العبارات، على النحو التايل:
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- ُبعد العالقة بالرؤساء:
جدول )4(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد العالقة ابلرؤساء

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٤٢١٠,٨٠٢تقوم عالقيت برؤسائي على الود واالحرتام.١
متوسطة٣.٢٤٣٠,٨7٨أنفذ ابقتناع املهام اليت ُتطلب مين.٢
متوسطة٢,7٤٠١,٠٩٣يشجعين رؤسائي على املشاركة يف صنع القرارات.٣
متوسطة٢,٦١٢١,٠٦٣يتمتع رؤسائي بقدرة على إاثرة محاسي لبذل أفضل ما لدي.٤
متوسطة٢,٥٦٢١,٠٨٦أستطيع رفض املهام اليت أكّلف هبا حني أكون غري قادر على أدائها.٥

متوسطة٢,٩١٦٠,7٦٣البعد ككل

يبني اجلدول )4( أن معظم العبارات وقعت يف نطاق املوافقة املتوسطة، وهذا ُيظهر تقارًبا 
ككل  للبعد  احلسايب  املتوسط  بلغ  إذ  الرؤساء،  مع  العالقة  طبيعة  حول  الدراسة  عينة  آراء  يف 
)2.916( واالحنراف املعياري )0.76٣(، وكانت أقل عبارة يف املوافقة املتوسطة هي العبارة )5( 
املتعلقة بتمكن املوظف من رفض أداء املهام اليت ال يكون قادًرا على أداءها، وهذا قد ُيعزى للنمط 

القيادي املتبع.

- ُبعد التوافق بني حياة العمل واحلياة األسرية:
جدول )٥(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد التوافق بني حياة العمل واحلياة األسرية

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

متوسطة٣,٠7٥١,٠٣٣يُقّدر رؤسائي ظرويف األسرية الطارئة ألمتكن من ختطيها.١
متوسطة٢,٥٩٦١,٠١٤توفر يل اجلامعة رصيد إجازات كاٍف ومناسب.٢
منخفضة٢,٣٨7١,١٥7توفر اجلامعة خدمة العالج اجملاين ألفراد أسريت.٣
منخفضة٢.١7٢١,١٢٣أقّصر يف واجبايت األسرية بسبب ارتباطات وظيفيت.٤
غري موافق١,٠٨١٠,٣7٨توفر اجلامعة خدمة احلضانة ورايض األطفال ألطفايل.٥

منخفضة٢,٢٦٢٠,٦٩١البعد ككل



)EEM( تحسين جودة الحياة الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة األمير سطام  بن عبد العزيز في ضوء مدخل إدارة تجربة الموظف

303

ُيظهر اجلدول )5( موافقة العينة املنخفضة لبعد التوافق بني حياة العمل واحلياة األسرية، 
وجود  على  مؤشر  يكون  قد  وهذا   ،)0.691( معياري  واحنراف   )2.262( حسايب  مبتوسط 
من  لعدد  ُيعزى  قد  مما  املوظفني،  لدى  األسرية  واحلياة  العمل  حياة  بني  التوازن  يف  فجوة 
واجبات  وطبيعة  العمل،  ساعات  كوترية   )2015( حفص  وأبو  خالد  بن  إليها  أشار  األسباب 
الوظيفي  اجلهد  من  ينتج  الذي  املادي  واملردود  العمل،  وإىل  من  التنقل  ووسائل  الوظيفة، 
املبذول. وهذه النتائج تتماشى مع توصلت له دراسة روسربانت )Råsbrant. 2016(، اليت 
أكدت على وجود عواقب ملمارسات التوازن بني حياة العمل واحلياة األسرية مبا يؤثر على أداء 

للعمل.  املوظفني 

- ُبعد الرضا الوظيفي:
جدول )٦(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد الرضا الوظيفي

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٣7٩٠,٦٩١عالقيت بزمالئي إجيابية وتتسم ابلثقة املتبادلة.١
متوسطة٢,٨7٤٠,٩٩٠أشعر ابلسعادة لعملي يف اجلامعة.٢
متوسطة٢,٥٨٣١.١١٨أان راٍض عن طريقة إدارة رؤسائي للعمل.٣
متوسطة٢,٥٢٣١,١٨٠ال أفكر برتك أو تغيري مكان عملي.٤
منخفضة٢,٤٢٤١,٠٦٨األجر الذي أتقاضاه يوازي اجلهد الذي أبذله.٥

متوسطة٢,7٥7٠,7٤7البعد ككل

حسايب  مبتوسط  الوظيفي،  الرضا  لبعد  املتوسطة  العينة  موافقة   )6( اجلدول  ُيظهر 
متعلقة  العينة إىل عبارات  استجابات  تقسيم  معياري )0.747(، وميكن  )2.757( واحنراف 
متعلقة  وعبارات  عليها عالية،  املوافقة  املتبادلة وجاءت  بالثقة  تتسم  اليت  بالعالقات اإلجيابية 
واالرتباط  العمل  يف  بالسعادة  شعورهم  ومدى  الرؤساء  وإدارة  الوظيفية  املهام  أداء  بطبيعة 
باملكان، وكانت املوافقة عليها متوسطة، بينما كانت املوافقة على العبارة املتعلقة باألجر املادي 
بالرضا  يتعلق  فيما   )201٣( دراسة صاحل  إليه  توصلت  ما  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  منخفضة. 

الوظيفي.
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- ُبعد التمكني:
جدول )٧(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد التمكني

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٣٤٠٠,٨١٦لدي قدر مناسب من املرونة يف أداء عملي.١
متوسطة٢,٥٩٦١,٠١٤تتاح يل الفرصة الختيار املهام اليت أقوم بتنفيذها.٢
منخفضة٢,٤٨٩١,٠٣٦أمتتع حبرية يف اختاذ قرارات متعلقة بوظيفيت.٣
منخفضة٢,٣٨7١,٠٣٦يفوض يل رؤسائي بعض الُسلطات اليت تصقل خربيت مستقباًل.٤
منخفضة٢,١7٢١,١٢٣يتاح يل التدريب املناسب الذي جيعلين أقوم مبهامي على أكمل وجه.٥

متوسطة٢,٥٩7٠,٨٠٩البعد ككل

 )2.597( حسايب  مبتوسط  التمكني،  لبعد  املتوسطة  العينة  موافقة   )7( اجلدول  ُيظهر 
واحنراف معياري )0.809(، وحصلت العبارة )1( املتعلقة باملرونة يف أداء العمل على موافقة 
والتدريب،  بالتفويض،  املتعلقة  و)5(  و)4(   )٣( للعبارات  منخفضة  موافقة  مقابل  يف  عالية، 
واحلرية يف اختاذ القرارات املتعلقة بالوظيفة، وهذه النتيجة متوافقة مع دراسة احلريب )201٣( 

اليت أشارت إىل التمكني يرتبط اجيابًيا بالرضا الوظيفي سواء يف اجلامعات العريقة أو الناشئة.

وبعد استعراض األبعاد السابقة بشكل تفصيلي، تلخص الباحثتان موافقة العينة على السؤال 
األول كما يلي:

جدول )٨(

درجة املوافقة ألبعاد جودة احلياة الوظيفية

املتوسط املعيارالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

متوسطة٢,٩١٦٠,7٦٣العالقة ابلرؤساء١
متوسطة٢,7٥7٠,7٤7الرضا الوظيفي٢
متوسطة٢,٥٩7٠,٨٠٩التمكني٣
منخفضة٢,٢٦٢٠,٦٩١التوافق بني حياة العمل واحلياة األسرية٤

متوسطة٢,٦٣٣٠,٦٨7األبعاد ككل
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ُيظهر جدول )8( حصول األبعاد بشكل عام على متوسط حسايب )2.6٣٣(، وهذا يدل على 
أن عينة الدراسة يقيمون واقع جودة احلياة الوظيفية بدرجة متوسطة، وهذا يتوافق مع ما توصلت 
إليه دراسة صاحل )201٣(، وقد يعزى ذلك لوجود حتديات تواجه اجلامعات الناشئة أشارت هلا 

دراسة الشمري )2017( مرتبطة بطريقة إدارة املوارد البشرية فيها.
إجابة السؤال الثاين: ما مستوى موافقة املوظفني وأعضاء هيئة التدريس على أن تطبيق إدارة 
جتربة املوظف EEM، يساهم يف حتسني جودة احلياة الوظيفية يف جامعة األمري سطام بن عبد 
العزيز؟، مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والترتيب لدرجات املوافقة على 

العبارات، وذلك على النحو التايل:

- ُبعد الثقافة التنظيمية:
جدول )٩(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد الثقافة التنظيمية

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٣٠١٠,777أشارك زمالئي ورؤسائي مناسبات اجتماعية تنظمها اجلامعة. ١
عالية٣,٢٥٦٠,٨٢7هتتم اجلامعة بتطوري املهين.٢
عالية٣,٢٥١٠,٨٥٠أجد بيئة داعمة لإلبداع واالبتكار.٣
متوسطة٣,٢٣٥٠,7٦٤أمتكن من املشاركة يف وضع أهداف عملي.٤
متوسطة٣,١٦٤٠,٨٥٢تشيع ثقافة إجيابية تدعم النزاهة والشفافية يف اجلامعة.٥
متوسطة٣,١٤٩٠,٨7٩أتخذ اجلامعة احتياجايت ابالعتبار عند وضع سياساهتا املتعلقة ابلعمل.٦

متوسطة٣,٢٢٦٠,٥٨٣البعد ككل

يتضح من جدول )9( أن العينة موافقون بدرجة متوسطة على أن ُبعد الثقافة التنظيمية كأحد 
أبعاد جتربة املوظف سوف يساهم يف حتسني جودة حياهتم الوظيفية، مبتوسط حسايب )226.٣( 
واحنراف معياري )0.58٣(. كما ُتظهر النتائج موافقة عالية من ِقبل العينة على العبارات )1( و)2( 
و)٣( وقد ُيعزى ذلك إىل اهتمام عينة الدراسة مبدى وجودهم يف بيئة اجتماعية حمتضنة لإلبداع، 
وداعمة للتطور املهين، مما يساعدهم يف اجناز أهداف العمل، سواء سامهوا يف وضع هذه األهداف 
والسياسات أم ال. وتبني دراسة الطائي )2017( أن املدراء والقادة حباجة إىل فهم دقيق لثقافة املنظمة 
من أجل النجاح يف إدارة األنشطة بكفاءة، فيتحتم عليهم إدامة اخلصائص التنظيمية اليت تكافئ 
العمل التعاوين، وتشجع على املبادرة، وتوفر للعاملني جو من االستقاللية وحرية التعبري عن أفكارهم.
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- ُبعد املناخ التنظيمي:
جدول )١٠(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد املناخ التنظيمي

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٦٢٨٠,٥7٣تتناسب مؤهاليت مع الوظائف اليت أؤديها.١
عالية٣,٤٥٢٠,٨٠٤تبذل اجلامعة جهدها لرتشيح املؤهلني للمناصب القيادية.٢
عالية٣,٤٣7٠,7٣٥تتسم األنظمة واللوائح ابلوضوح والعدالة.٣
عالية٣,٤١٣٠,77٨توفر بيئة عمل مرحية وجاذبة تؤمن مجيع احتياجايت اليومية.٤
عالية٣,٤٠٣٠,٨٣٢هتتم اجلامعة برفع الروح املعنوية للموظفني.٥
عالية٣,٢٩٣٠,77٥يوجد وصف وظيفي حمدد يوضح السلطات واملسؤوليات.٦
عالية٣,٢٨٠٠,٨١٨تعتمد اجلامعة على تبسيط أنظمة وإجراءات العمل.7

عالية٣.٤١٥٠,٤7٠البعد ككل

يبني اجلدول )10( أن العينة موافقون بدرجة عالية على أن املناخ التنظيمي يساهم يف حتسني 
معياري  واحنراف   )٣.415( حسايب  متوسط  على  البعد  وحصل  الوظيفية،  حياهتم  جودة 
يتوافق مع توصلت له دراسة  العبارات على موافقة عالية، وهذا  )0.470(، كما حصلت مجيع 
فارندال وكليهري )Farndale and Kelliher. 2013( اليت أظهرت أن املناخ التنظيمي الداعم 
خلق جتربة  كبري يف  دور  وله  املوظفني،  ورفاهية  اإلنتاجية  على  إجيايب  تأثري  له  للثقة،  واملانح 

املوظفني وحتسني أداءهم.

- ُبعد التكنولوجيا:
جدول )١١(

درجة املوافقة للعبارات املتعلقة ببعد التكنولوجيا

املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٦٦7٠,٥٩٩تزيد التكنولوجيا من سرعة اجناز العمل، وتقلل من البريوقراطية.١

ميكنين استخدام التكنولوجيا من أداء عملي بدون احلاجة إىل تواجدي ٢
عالية٣,٥٤٤٠,7٠٠الدائم يف مكتيب.

عالية٣,٥٣١٠,٦٢٥تسهل يل التعامالت اإللكرتونية وانعدام الورق إجنازي عملي.٣
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املتوسط العبارةالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٥٢٦٠,٦٣٠يؤدي استخدام التكنولوجيا إىل توحيد إجراءات العمل.٤
عالية٣,٤٩٢٠,٦٣٨يوفر يل استخدام التكنولوجيا الوقت الالزم لإلبداع يف العمل.٥

عالية٣,٥٥٢٠,٤٥٤البعد ككل

يبني اجلدول )11( أن متوسطات كل العبارات وقعت يف نطاق املوافقة العالية، وهذا ُيظهر 
تقارًبا يف آراء عينة الدراسة حول ما يعتقدونه يف أن التكنولوجيا سوف تساهم يف حتسني جودة 
حياهتم الوظيفية، إذ بلغ املتوسط احلسايب )٣.552( واالحنراف املعياري )0.454(، فالعينة 
توافق على أن التقنية ستجعل جتربة العمل أفضل فيما يتعلق بتسهيل وتسريع اإلجراءات وتوحيدها، 
وهو ما يشري إليه أحد أبرز الباحثني يف جتربة املوظف مورقن )Morgan. 2017( فالعمل ال 
يزال إنسانًيا، لكن ال ميكننا أن نغض الطرف عن الدور اهلائل الذي ُتحدثه التكنولوجيا يف حياة 
األعمال،  أداء  وحتسني  التكاليف  ختفيض  يف  تلعبه  الذي  والدور  والشخصية،  املهنية  املوظفني 

وفرصة التعامل مع الكم اهلائل من البيانات بالشكل الصحيح. 

وتلخص الباحثتان نتائج هذه األبعاد، كما يلي:
جدول )١2(

درجة املوافقة ألبعاد إدارة جتربة املوظف

املتوسط املعيارالرتتيب
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

عالية٣,٥٥٢٠,٤٥٤التكنولوجيا١
عالية٣,٤١٥٠,٤7٠املناخ التنظيمي٢
متوسطة٣.٢٢٦٠,٥٨٣الثقافة التنظيمية٣

عالية٣.٣٩٨٠,٣٩٢البعد ككل

ُيظهر جدول )12( حصول األبعاد بشكل عام على متوسط حسايب قيمته )٣.٣98(، وهذا 
يدل على أن عينة الدراسة املتمثلة يف املوظفني وأعضاء هيئة التدريس يوافقون بدرجة عالية على 
أن تطبيق إدارة جتربة املوظف سيسهم يف حتسني جتربتهم الوظيفية يف اجلامعة. وهذا يتوافق مع 
ويتر  له  أشارت  ما  ومنها  النظري،  اإلطار  آنًفا يف  استعراضها  اليت مت  األدبيات احلديثة  ُجملة 
)Whitter. 2019( من أن االهتمام ببناء جتربة مميزة للموظفني ميّكنهم ويلهمهم خللق ظروف 

النجاح.
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 ،EEM إجابة السؤال الثالث: ما املقترحات اليت ميكن أن تعزز تطبيق إدارة جتربة املوظف
لتحسني جودة احلياة الوظيفية يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز؟

يف  اليومية  عملهم  جتارب  حتسني  حول  مقترحاهتم  لتقدمي  مفتوًحا  سؤااًل  العينة  سؤال  مت 
اجلامعة، وحصلت الباحثتان على 247 اجابة من أصل ٣82 استبانة اإللكترونية مت تلقيها، ومت 
حتليل االستجابات؛ وتضمن التحليل مالحظة املوضوعات املتكررة وترميزها واستخالص املعاين 

منها، وجاءت تكراراهتا كما يلي:

جدول )١3(

تكرارات موضوعات إجاابت العينة على السؤال املفتوح

تكرار االستجاابتاملوضوعات 

٥7جوانب تنظيمية للعمل اإلداري
٤٢احلاجة للدعم النفسي، واحلافز املعنوي، والتقدير واالحرتام

٤٢بيئة تنظيمية شفافة، وعادلة، وخاضعة للرقابة
٤٠التدريب وفرص التطوير العلمي

٤٠حوافز مادية
٣٨الرتقيات

٣٤التجهيزات والصيانة
١٦بيئة عمل مادية جاذبة

١٥خدمات تعليمية ألسرة املوظف
١١حسن اختيار القادة، وتدريبهم على أساليب التعامل مع املوظفني

٨سكن للموظفني
٥العالج اجملاين والتأمني الطيب

٥الوظيفة املتناسبة مع املؤهل العلمي
١املساواة يف اخلدمات املقدمة ملنسويب اجلامعة بني اخلرج والفروع األخرى

١تسهيل نقل املوظفني بني فروع اجلامعة

وفيما يلي أمثلة على الترميز املفتوح لإلجابات الواردة:
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جدول )١4(

أمثلة على ترميز إجاابت العينة

الرتميز اقتباس حريف من استجاابت العينة

"فرص تدريبية سواء يف جمال اجلامعي وأيضا يف جمال ختصصي كعضو هيئة 
تدريس حيث أن مسألة التدريب تدخل فيها جلان غري متخصصه واملفروض 

يكون القسم األكادميي هو احلكم إذا ما كانت الدورة مناسبة أم ال"

التدريب
 التطوير العلمي
 توافق الدورات

 املقدمة مع االحتياج التدرييب

"ان يتم غرس قيمه العمل كفريق عمل بني املوظفني ... اختيار الكفاءات 
للمناصب االدارية القادرين علي االدارة فعال وليس وفق الرتتيب الوظيفي 

"...

العدالة
خلق ثقافة تنظيمية

آلية اختيار القيادات واملدراء 
التدوير الوظيفي
 تعاقب القيادات

"... مكتب مناسب وجمهز ابألجهزة احلديثة. راتب متناسب مع متطلبات 
املعيشة املتغرية. التأمني الصحي والتعليمي الشامل ألسريت"

بيئة عمل جاذبة
 التجهيزات

 احلافز املادي
 خدمات العالج اجملاين والتأمني الصحي

 خدمات تعليمية ألسرة املوظف

" أن يعمل اإلداري حتت مسماه الوظيفي فعلًيا وليس تكليفه أبي مهمه 
الوصف الوظيفيكانت يراها مديره املباشر"

"أن يتم تعيين ع الدرجه العلميه املناسبه الخر مؤهل اان حاصله لدرجه 
تناسب الوظيفة مع املؤهل العلمياملاجستري ... ومل يتم اعطائي درجه حماضر"

وميكن إمجال املقترحات اليت تناولتها العينة كما يلي:
لوجود  إضافة  واالنتدابات،  والترقيات،  كالعالوات،  املالية،  االمتيازات  منح  يف  الشفافية   •

نظام معلن للحوافز املالية التشجيعية.
العدالة واإلنصاف يف توزيع فرص النقل والترقيات، والترشيح للمناصب.  •

وجود آلية الختيار القيادات، تتضمن طرح الشروط واملعايري بشكل معلن، وإتاحة الفرصة   •
لوصول األكفأ واألجدر للمناصب القيادية.

على  احلصول  بعد  الترقية  فرصة  ومنح  للموظفني،  العلمية  املؤهالت  مع  الوظائف  تناسب   •
مؤهل علمي أعلى.

للموظفني،  الفعلي  االحتياج  مع  يتناسب  والذي  املستمر،  والتدريب  التعليم  فرص  توفر   •
والتحفيز على نقل املعرفة وتوظيفها.
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خدمات تعليمية ألسرة املوظفني، مبا يف ذلك االستثمار يف تقدمي خدمات احلضانة ورياض األطفال.  •
خدمات  إليها  تصل  ال  اليت  الفروع  مناطق  يف  خاصة  الصحي،  والتأمني  املجاين  العالج   •

املستشفى اجلامعي.
التدريس،  هيئة  ألعضاء  مستقلة  مكاتب  توفري  ذلك  ويتضمن  والتجهيزات،  املادية  البيئة   •
وأجهزة إلكترونية حديثة للموظفني، وجتهيز أماكن العمل بالتهوية واإلنارة، وتوفري خدمات 

النظافة واإلعاشة وأماكن االستراحة، وكل ما جيعل مساحات العمل بيئات جذابة ومرحية.
التقدير املعنوي، ويتضمن أخذ رأي املوظفني يف املهام املوكلة إليهم، وإشراكهم يف صناعة   •
واالنتماء،  بالوالء  وتشعرهم  العاملني  جتمع  تنظيمية  ثقافة  وخلق  هبم،  املتعلقة  القرارات 
ومتنحهم الثقة واالحترام، إضافة إىل تقدير املبادرات واجلهود اإلضافية وحتفيزها، وتفهم 

االحتياجات النفسية واألسرية للموظف ومراعاهتا.
جوانب تنظيمية وإدارية متت اإلشارة إليها من عينة الدراسة:  •

املرونة يف أوقات العمل، وتفعيل العمل عن بعد أثناء اإلجازات الرمسية.  -
مطابقة تكاليف العمل مع الوصف الوظيفي للموظف.  -

وتأهيلهم  املوظفني  بتوسيع خربات  يسمح  الوظيفي، مبا  والتعاقب  التدوير  نظام  تفعيل   -
لتويل املناصب القيادية.

معاجلة مشكالت التوظيف املتعلقة بالعقود وموظفي البنود.  -
توحيد التعليمات وإجراءات العمل مبا مينع العشوائية يف التنفيذ.  -

معاجلة مشاكل تأخري الصيانة؛ للمرافق واملباين، واألجهزة والتقنيات.  -

توصيات الدراسة
يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، توصي الباحثتان مبا يلي:

تبين جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ملدخل إدارة جتربة املوظف إلدارة املوارد البشرية.  -
إنشاء إدارة معنية بتجربة املوظف، تدرس االحتياجات الفعلية للموظفني، وتعمل على حتسني   -

جتربة العمل اليومية.
نظًرا ملا أظهرته الدراسة من اخنفاض التوافق بني حياة العمل للموظفني وحياهتم األسرية،   -

توصي الدراسة بوضع آليات مناسبة تساهم يف رفع التوافق بينهما. 
األخذ باملقترحات اليت مت تقدميها من ِقبل العينة يف الدراسة احلالية، ونقلها حليز التنفيذ.  -
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Abstract: 
The research aims at identifying the relationship between Post-Traumatic 

Stress Disorder and psychosomatic disorders among the staff of the emergency 
department in Saudi Electricity Company in Riyadh city. The sample 
consisted of )140( employees of the emergency department at the company. 
The researcher used the Psychosomatic Disorders scale prepared by Bani 
Mustafa )2003(. He also used Post-Traumatic Stress Disorder symptoms 
scale by Carlson )2001( modified version of Alghamdi)2016(Scale. The 
results showed differences with statistical significance in levels of Post-
Traumatic Stress Disorder. Furthermore. The findings show that there is an 
effect on levels of Post-traumatic Stress on the level of recovery experience. 
Also. threre are differences with statistical significance in Psychosomatic 
among Staff.

The research showed that there is an average direct correlational 
relationship with statistical significance between the Post-Traumatic Stress 
Disorder and Psychosomatic Disorders. There are also differences with 
statistical significance in Post-Traumatic Stress Disorder and according to the 
age variable between the average of the first category )21-32 years( and each 
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of the second category )33-44( and the third category )45-55 years( in favor 
of the first category. There are differences between the averages of the second 
and the third categories in favor of the second category.

Keywords: ) Post-Traumatic Stress Disorder. psychosomatic disorders. 
Saudi Electricity Company(.
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الســهلي، راشــد. (2022) . ضغــوط مــا بعــد الصدمــة وعاقتهــا باالضطرابــات النفسجســمية لــدى منســوبي 
الشركة السعودية للكهرباء بمدينة الرياض .مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  319 - 357 

ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية 
لدى منسويب الشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض

د. راشد بن سعود بن بداح السهلي)))

املستخلص: 
هدف البحث احلايل إىل التعرف على نوع العالقة االرتباطية بني ضغوط ما بعد الصدمة 
مبدينة  للكهرباء  السعودية  بالشركة  الطورئ  بقسم  العاملني  لدى  النفسجسمية  واالضطرابات 
مقياس  الباحث  استخدم  الطورئ.  قسم  يف  موظف   )140( من  العينة  تكونت  وقد  الرياض. 
االضطرابات النفسجسمية من اعداد بين مصطفى )200٣(، و مقياس اعراض اضطراب ما بعد 
الصدمة لكارلسون )2001( وتقنني الغامدي )2016(  .واسفرت نتائج البحث عن وجود فروق دالة 
إحصائًيا عند مستوى داللة)0.01( بني مستويات ضغوط ما بعد الصدمة لدى املوظفني، ووجود 
تأثري ملستوى ضغوط ما بعد الصدمة على مستوى استعادة اخلربة الصادمة. أيًضا أوضحت النتائج 
وجود فروق دالة إحصائًيا عند مــــستوى داللة ) 0.01(  بني مستويات االضطرابات النفسجسمية 
لدى املوظفني، ووجود تأثري ملستوى االضطراب على املقياس. كذلك وجود عالقة ارتباطية طردية 
قوية دالة إحصائًيّا عند مستوى داللة )0.01( بني اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة واالضطرابات 
النفسجسمية. واتضح وجود فروق دالة إحصائًيّا يف ضغوط ما بعد الصدمة وفًقا ملتغري العمر، بني 
متوسط الفئة األوىل )21-٣2( وكل من الفئتني الثانية )٣٣-44( والثالثة )45-55( لصاحل الفئة 

األوىل، وكذلك إىل الفروق بني متوسطي الفئتني الثانية والثالثة لصاحل الفئة الثانية.

الكلمات املفتاحية:ضغوط ما بعد الصدمة، االضطرابات النفسجسمية  ، الشركة السعودية للكهرباء.

)١( أســتاذ االرشــاد النفســي املســاعد - الدراســات املدنيــة ,كليــة امللــك خالــد العســكرية -  اململكــة العربيــة الســعودية- الــرايض
Rashed394@hotmail.com
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املقدمة:
النفسي  التوافق  على  تؤثر  جيعلها  مما  احلضاري،  للتقدم  نتاج  النفسية  الضغوط  ُتعد 
املسببة  أنواعها  بكل  الصدمية  األحداث  تلك  الضغوط  هذه  ومن  لألفراد.  واملهين  واالجتماعي 
للصدمة النفسية. وقد ازداد االهتمام يف املؤسسات احلكومية واألهلية يف العديد من دول العامل، 
بالعمل على تطوير الثروة البشرية من خالل التركيز على التعليم والتدريب والتوافق مع املهنة. إال 
أن هناك عوائق وعقبات قد حتول دون حتقيق ذلك، وتتمثل يف تعرض العاملني يف هذه املهن إىل 
ضغوط نفسية ناجتة عن صدمات قد تؤدي إىل اإلصابة باضطرابات نفسية أو جسدية أو هبما مًعا. 
حيث أكدت الدراسات انتشار اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة واالضطرابات النفسجمية عند من 
 Voges and romny)2003( تعرضوا ملواقف صادمة خالل حياهتم. ففي دراسة فوجس ورومين
تّبني ان نسبة )96.5%( من املشاركني الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة لديهم اعراض 
سوء التوافق والقلق واالكتئاب. كذلك أوضحت دراسة لنجي )2000( Lange ان نسبة )%80( 
ممن لديهم اضطراب ما بعد الصدمة، يعانون من أعراض مصاحبة من أكثرها شيوًعا، القلق، 
السليم  اضطراب اهللع، فقدان السيطرة على االنفعاالت والتعرض خلطر االنتحار. ويف دراسة 
وغزواين )Alsaleem and Ghazwani)2014 ان نسبة انتشار االضطرابات النفسجسمية بلغت 

)60.8%( وزيادة انتشارها بني املرضى من )51-60 عاًما(.

مشكلة البحث:
أشارسكوت )Scott )1995 إىل أن الضغوط النفسية من أهم مسببات األمراض اجلسدية 
أو النفسية حيث إن التقدم والتطور احلضاري للمجتمع أسهم يف ازدياد شدة وطأهتا على اإلنسان 
املعاصر. ومن هذه الضغوط املسببة لذلك ما ُيسمى بالضغوط املسببة للصدمات النفسية، وقد 

.Post-traumatic Stress )PTSD( »متت اإلشارة إليه مبصطلح »ضغوط مابعد الصدمة
اتكنسون )1990( Atkinson أن األحداث الصدمية )Traumatic events( من  وذكر 
األسباب الرئيسية لإلصابة باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، مثل املواقف اخلطرة اليت تقع 
خارج نطاق اخلربة اإلنسانية االعتيادية، وتنتج هذه اإلحداث الصدمية ردود فعل عنيفة لدى أي 

شخص تقريًبا، وحيتاج املتعرض هلا جهوًدا كبرية وطويلة إلعادة التوافق.       
 Roberts.Glman.Breslau.and Koenen)2011( أكد روبرت وجلمان وبرسلو وكونون
أن نسبة األفراد من سكان العامل الذين يواجهون حادثة صادمة واحدة على األقل خالل حياهتم 
بني ) 50-90%( ومع ذلك، فإن عدًدا قلياًل منهم تتطور لديهم األعراض إىل أعراض ضغوط ما 

بعد الصدمة.
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ورأى بريسلوا ولويسا وديفز )Breslau.Lucia.and Davis)2004 أن اضطراب ضغوط 
ما بعد الصدمة ُيصبح الفرد فيها غري قادر على رؤية الصدمة كحدث حمدد الوقت بل يتطور األمر 
فتكون له آثار على حياته ومستقبلة، كالضعف الوظيفي الذي ُيعد مسة من مسات هذا االضطراب 

يف املدنيني.

اجلوانب  على  يؤثر  الصدمة  بعد  ما  ضغوط  اضطراب  أن  إىل   )2007( عمر  أشار  كذلك 
املعرفية واالنفعالية والسلوكية واجلسمية، ويؤدي إىل عدد متنوع من األمراض العضوية اليت ليس 

هلا أساس فسيولوجي ولكنها كلها تكون ردود فعل نفسية.      

املهن  من  ُتعد  للكهرباء،  السعودية  الشركة  يف  امليداين  والصيانة  التشغيل  فين  مهنة  أن 
للكهرباء، حيث  السعودية  للشركة  التوزيع  ارتفاع عدد احلوادث يف نشاط  ويؤكد ذلك  اخلطرة. 
من   )%80 عنها)  نتج   ،)%58  ( شكلت  احلوادث  أن  الكهرباء  هيئة  عن  إحصائيات  أوضحت 
اإلصابات و) 50% ( من الوفيات )التركي، 2020(.  وبالتايل فإن ضغوط ما بعد الصدمة لدى 
وإلقاء  املرتبطة هبا،  العوامل  على  للوقوف  إجراء حبث  إىل  الكهرباء حتتاج  العاملني يف شركة 

الضوء على عالقة ضغوط مابعد الصدمة باالضطرابات النفسجسمية.

أسئلة البحث:
يسعى هذا البحث إىل اإلجابة على التساؤل الرئيس التايل:

ما العالقة بني ضغوط ما بعد الصدمة، واالضطرابات النفسجسمية لدى العاملني يف الشركة 
السعودية للكهرباء مبدينة الرياض؟

وينبثق من هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
الشركة  يف  امليدان  يف  العاملني  الطوارئ  موظفي  لدى  الصدمة  بعد  ما  ضغوط  مامستوى   -1

السعودية للكهرباء؟
الشركة  امليدان يف  العاملني يف  الطوارئ  موظفي  لدى  النفسجسمية  االضطرابات  مامستوى   -2

السعودية للكهرباء؟
الطوارئ  موظفي  لدى  النفسجسمية  واالضطرابات  الصدمة  بعد  ما  بني ضغوط  العالقة  ما   -٣

العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرباء؟
الطوارئ  موظفي  لدى  العمر  متغري  وفق  الصدمة  بعد  ما  ضغوط  اضطراب  يف  الفروق  ما   -4

العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرباء؟
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أهداف البحث:
يتحدد اهلدف العام هلذا البحث يف معرفة العالقة بني ضغوط ما بعد الصدمة، واالضطرابات 
اهلدف  وينبثق من  الرياض،  للكهرباء مبدينة  السعودية  الشركة  العاملني يف  لدى  النفسجسمية 

العام أهداف فرعية؛ وهي على النحو اآليت:

امليدان يف  العاملني يف  الطوارئ  موظفي  لدى  الصدمة  بعد  ما  مستوى ضغوط  إىل  التعرف   -1
الشركة السعودية للكهرباء.

التعرف إىل مستوى االضطرابات النفسجسمية لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف   -2
الشركة السعودية للكهرباء.

التحقق من وجود عالقة بني ضغوط ما بعد الصدمة واالضطرابات النفسجسمية لدى موظفي   -٣
الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرباء.

التعرف على وجود فروق يف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وفق متغري العمر لدى موظفي   -4
الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرباء.

 أمهية البحث:
أواًل: األمهية العلمية )النظرية):

تكمن أمهية البحث احلايل يف اجلانب النظري، حيث انه ُيعىن بتناوله ملتغريان؛ مها: ضغوط 
ما بعد الصدمة، واالضطرابات النفسجسمية. وتتضح األمهية النظرية يف النقاط التالية:

سعى البحث احلايل إىل عرض لبعض األطر النظرية والدراسات العربية واألجنيبة لتوضيح   -1
اجلانب املعريف ملتغريات البحث، وهي ضغوط ما بعد الصدمة، واالضطرابات النفسجسمية، 
وهي متغريات نفسية حتتاج إجراء املزيد من البحوث العربية ملعرفة نوع العالقة االرتباطية بني 
هذه املتغريات لدى منسويب الشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض، وذلك لكي تزيد من 

املعرفة لدى املعنيني هبذا اجلانب من األحباث.   
عينة الدراسة احلالية من العاملني يف أهم القطاعات وأكثرها تأثرًيا؛ لذا فهم حباجة لالهتمام   -2
والرعاية النفسية، فتعرضهم يف الغالب إىل ضغوط جتعل منهم أشخاًصا يف أمس احلاجة 

للمساعدة.
حماولة الكشف عن اآلثار السلبية ملشكلة ضغوط ما بعد الصدمة واالضطرابات النفسجسمية   -٣

اليت مل يوجه إليها االهتمام البحثي الكايف يف هذا املجال.
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ثانًيا: األمهية التطبيقية:
ستسهم نتائج هذا البحث وما ستوصل له من توصيات يف مساعدة صانع القرار للتدخل لرسم   -1
خطط فعلية وقائية وإرشادية وعالجية للحد من تفاقم املشكالت النفسية، وتفعيلها مبا يؤدي 

إىل حتقيق الصحة النفسية هلذه الفئة.

تتحدد أمهية البحث التطبيقية يف تطبيق مقياس ضغوط ما بعد الصدمة ومقياس االضطرابات   -2
يفيد  قد  مما  هلما،  السيكومترية  اخلصائص  واستخراج  البحث  عينة  على  النفسجسمية 

الباحثني بالقيام بأحباث مشاهبة.

ُيعد هذا البحث حماولة إلثراء املكتبة العربية على وجه العموم، واملكتبة السعودية على وجه   -٣
واالضطرابات  الصدمة  بعد  ما  ضغوط  بني  العالقة  مبعرفة  تتعلق  مبعلومات  اخلصوص، 

النفسجسمية، إضافة إىل فتح املجال أمام حبوث أخرى مشاهبة.

حدود البحث:
الصدمة  بعد  ما  ضغوط  بني  العالقة  دراسة  على  البحث  يقتصر  املوضوعية:  احلدود   )1

واالضطرابات النفسجسمية لدى العاملني يف الشركة السعودية للكهرباء.

احلدود املكانية: تقتصر احلدود اجلغرافية للدراسة على العاملني يف قسم الطوارئ ميدانًيّا يف   )2
الشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض.

احلدود الزمانية: مت تطبيق البحث خالل العام 1440هـ املوافق 2019.  )٣

مصطلحات البحث:
Post traumati Stress Disorder :ضغوط ما بعد الصدمة

التعريف االصطالحي:
 Diagnostic and النفسية لالضطرابات  اخلامس  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  ُيعرف 
بعد  ما  ضغوط   statistical Manual of Mental Disorders.DSM-5)2013.P.265(
الصدمة بأهنا : » رد فعل ألحداث غري طبيعية تتمثل بتعرض الفرد حلادث صادم واجه فيه خطر 
املوت أو اإلصابة البالغة أو التهديد للذات أو اآلخرين وتكون استجابة الفرد للصدمة على شكل 

خوف شديد أو عجز أو رعب نتيجة لذلك يصاب الفرد بأعراض مل تكن موجودة لديه من قبل »
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التعريف اإلجرائي لضغوط ما بعد الصدمة: 
ا بأنه جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف مقياس اضطراب مابعد  ُيعرف إجرائيًّ
 ،Jaber )2012( وقد ترجم إىل العربية بواسطة جابر )Carlson.2001( الصدمة لكالرسون
 Alghamdi. Hunt. &(. ومثس  وهنت  الغامدي  بواسطة  السعودية  البيئة  على  وقنن 

)Thomas. 2016

Psychosomatic Disorders :االضطرابات النفسجسمية
التعريف االصطالحي:

من  جمموعة  بأهنا:«  النفسجسمية  االضطرابات   )14،2012( الشواشرة  و  الدقس  ُيعرف 
األمراض العضوية املوضوعية املزمنة، اليت تصيب بعض وظائف اجلسم وترجع ألسباب نفسية، 
وتقاوم أشكال العالج الطيب املعروفة، وتظهر بعد تعرض الفرد لتجارب مؤملة لفترات طويلة أو 

تعرضه لتجربة صادمة«. 

التعريف اإلجرائي:
ُيعرف إجرائيًّا بأنه: جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف مقياس بين مصطفى 

)200٣( املقنن بواسطة الدقس و الشواشرة )2012( على البيئة السعودية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة:

صدمة  إىل  الفرد  تعرض  عن  ينتج  اضطراب  أنه  إىل   )587-2005( يونس  من  كل  أشار 
نفسية، وهو رد فعل شديد ومتأخر للضغط عادة، ويكون من الشدة حبيث يصبح مرهًقا، ويتميز 
وأماكن،  مشاعر،  )أفكار،  من  بالصدمة  املرتبطة  للمثريات  املتواصل  والتجنب  باستمراريته، 
واشخاص(، وتكون مدة ظهور األعراض أكثر من شهر، وهو بثالثة مستويات من الشدة )احلاد، 

املزمن، ومتأخر الظهور( ويؤثر هذا االضطراب يف التوافق النفسي واالجتماعي واملهين.

وذكر يعقوب )٣8،1999( أن هذا االضطراب هو مرض نفسي قد مت تصنيفه وتوصيفه من 
قبل مجعية الطب النفسي األمريكية )American Psychiatric Association)1994، ويظهر 
ا )صدمة( يتخطى حدود التجربة اإلنسانية املألوفة، حبيث  عندما يتعرض شخص حلدث مؤمل جًدّ
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تظهر عدة عوارض نفسية وجسدية على الفرد. وأن احلرب العاملية األوىل كان هلا دور يف لفت 
النظر هلذا االضطراب وأعراضه اليت ظهرت على اجلنود األمريكيني العائدين من احلرب، حيث 

حازت على اهتمام املختصني يف معرفة أسباهبا ودوافعها وكيفية تشخيصها وعالجها. 

أعراض ضغوط مابعد الصدمة:

 Diagnostic and( النفسية  لالضطرابات  اخلامس  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  قام 
statistical Manual  of Mental Disorders.DSM-5.2013.P.265-266(بتصنيف 

األعراض  كالتايل:

ا. أن يعيش الشخص حدًثا مؤملًا جًدّ  )1

التالية: عودة وتدخل  الوسائل  أن يعيش الشخص الصدمة بشكل دائم، وعلى األقل بإحدى   )2
الذكريات املؤملة، الكوابيس املتعلقة بالصدمة، الفعل الفجائي أو الشعور بأن احلدث سوف 
ومشاعر  بالذنب،  الشعور  السلبية،  االنفعالية  واحلالة  الشديد،  النفسي  اإلحباط  يعود، 

بالنفور واالنفصال عن اآلخرين، التجنب الدائم للمنبهات املرتبطة بالصدمة.

االستثارة الزائدة، وتظهر يف اثنني على األقل مما يلي: الصعوبة يف النوم، صعوبة التركيز،   )٣
االهتياج وهبات الغضب، االحتراز الدائم، املبالغة يف رد الفعل، وردة فعل فسيولوجية حلدث 

مشابه.

 النظريات املفسرة لضغوط ما بعد الصدمة:

التحليل النفسي:

الكبت  مثل  نفسي،  صراع  تنشيط  أعادت  قد  الصدمة  أن  إىل   )15،2016( الداية  يشري 
واإلنكار، وينبعث الصراع من جديد حني حيدث املوقف الصادم وحتاول األنا السيطرة على املوقف 
لتخفيف القلق. وذكر هوروتز )Horowitz)1985 أن تفسري ذلك احلادث الصدمي ميكن أن 
جيعل الفرد يشعر بأنه مرتبك متاًما ويسبب له الفزع واإلهناك؛ وألن ردود الفعل تكون مؤملة فإن 

الفرد يلجأ إىل الكبت وقمع األفكار املتعلقة باحلدث.

النظرية السلوكية: 
أشار حسنني )17،2004( أن نظريات التعلم تفسر الكثري من هذا االضطراب وفًقا للتشريط 
فهذه  تذكره هبا،  اليت  املنبهات  يهرب من  أن  تعرض لصدمة حياول  الذي  فالفرد  الكالسيكي. 
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والنكبات  الصدمات  إن  معها.  تزامنت  أو  بالصدمة  اقترنت  ألهنا  له؛  مؤملة  أصبحت  املنبهات 
واحلروب وأعمال العنف ُتعد منبهات مطلقة غري مشروطة تؤدي إىل استجابة اخلوف وردود أفعال 
فسيولوجية متعددة، وجيري التعميم يف استجابة اخلوف إزاء املواقف واملنبهات اليت ترمز إىل 

الصدمة وتشابه أدواهتا.

النظرية املعرفية: 
أهنا  النفسية  االضطرابات  إىل  ينظر  املعريف  االجتاه  أن  إىل   )200٣( احلواجري  أشار 
ناجتة عن تفكري غري عقالين خبصوص الذات وأحداث احلياة والعامل بشكل عام، وبالتايل فإن 
ويضيف ستشفري  أفكار.  من  الفرد  ما حيمله  على  بناًء  يكون  معها  والتوافق  للصدمة  التعرض 
)Schafer )2000 أن النظرية العقالنية االنفعالية السلوكية تفسر حدوث ذلك من خالل كيفية 
املواقف واألحداث، فالطريقة اليت يفكر هبا ويفسر هبا احلدث، وما  وتفاعله مع  الفرد  إدراك 
حيمله من معتقدات هي السبب يف املشاعر السلبية واملشكالت اليت يواجهها. فطريقة تفكري الفرد 

وتفسريه للحدث هي اليت جتعله مير بذلك.

Psychosomatic Disorders :االضطرابات النفسجسمية
 -مفهوم االضطرابات النفسجسمية:

يونانيتني  كلمتني  من  مشتق   Psychosomatic النفسجسمية   االضطرابات  مصطلح  أن 
)Psych( مبعىن الروح أو العقل، ومتثل العوامل النفسية اليت تبدأ منها االضطرابات اجلسمية أو 
تتطور بسببها، وكلمة )soma( وتعين اجلسم، وذلك العتبار اجلسم املجال العضوي للتفاعالت 
واالنفعاالت النفسية، وهو الذي يعاين آثار اضطراب النفس أي املعىن الالشعوري لالضطراب. 
الفسيولوجية  الوظائف  فيه  تتداخل  متكامل  كل  اإلنسان  وظائف  أن  إىل  الرابط  هذا  ويشري 

والسيكولوجية باستمرار، وتعتمد كل منهما على األخرى. )الدقس ، و الشواشرة ، 2012(.

النفس  بني  املتبادلة  العالقة  أدركوا  القدامى  الفالسفة  أن  إىل   )42،2004( العزني  أشار 
واجلسم، وأن تغري احلالة النفسية لدى اإلنسان تؤدي إىل تغري احلالة العضوية )الوظيفية( كما 
أن احلالة اجلسدية ميكنها أن تؤدي إىل تغري يف احلالة النفسية لدى الفرد، إال أن الدراسات 
الطبية والنفسية املتقدمة أمجعت على أن تأثري النفس يف اجلسم أكثر شدة ووضوًحا وخطورة من 

تأثري اجلسم يف النفس.
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النظريات املفسرة لالضطرابات النفسجسمية:
نظرية التحليل النفسي:

أشار العيسوي )22٣،2000( إىل أن هذا االجتاه يعتمد يف تفسريه لالضطرابات النفسجسمية 
على البناء الداخلي للشخصية، ويفترض وجود عالقة سببية بني مكونات الشخصية واالضطرابات 
النفسجسمية، حيث افترض أتباع فرويد وجود أسباب حتليلية الشعورية تكمن وراء اإلصابة هبذه 
اجلسمية  األعضاء  أن  حيث  السيكولوجية،  الدينامية  على  قائًما  تفسرًيا  وقدم  االضطرابات، 
املصابة ليست سوى تعبري رمزي عن بعض الصراعات الالشعورية اليت ينعكس أثرها يف صورة 

الُقرح وغري ذلك من االضطرابات النفسجسمية.

النظرية السلوكية: 
يرى علماء السلوكية أن االضطرابات النفسجسمية هي مسألة اشتراط )التعلم الشرطي( أي 
أن الفرد يكون لديه أصال حساسية حنو الغبار وهذه احلساسية تؤدي به إىل الربو عن طريق تعميم 
املثري، وبالتايل يصبح أي شيء مرتبط بالغبار يثري نوبة الربو، كذلك فإن املرضى باالضطرابات 
مرضى  لكوهنم  نتيجة  التعزيزات  أو  املكافآت  بعض  على  أهنم حيصلون  يكتشفون  النفسجسمية 

)املعاملة اخلاصة أو املعاجلة( أي وجود ارتباط بني املرض واملكافأة )الطالع ، 2000، 66(.

النظرية املعرفية: 

أشار العتوم )22،2004( إىل أن االجتاه املعريف اعتمد آلية بسيطة لفهم السلوك اإلنساين، 
انطلقت من مسلمة تشري إىل أن السلوك مدفوع مبيزات بيئية ووراثية خمتلفة تعمل على توجيه 
ا أو مباشًرا، ولكنه مير بسلسلة من العمليات املعرفية الوسيطة  سلوكه، ولكن هذا السلوك ليس آلًيّ
االضطرابات  فإن  وبالتايل  للمعلومات.  واسترجاع  وختزين  وترميز  وحتليل  وإدراك  انتباه  من 
االضطراب  إىل  بالفرد  تؤدي  منطقية  وغري  سلمية  غري  أفكار  تبين  بسبب  حتدث  االنفعالية 

النفسجسمي.

الدراسات السابقة:
وباستعراض جمموعة الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت هذا املوضوع وتيسر للباحث 
احلصول عليها، فإنه ميكن عرضها حسب الترتيب الزمين من األقدم إىل األحدث، وذلك على 

حسب املحاور التالية:
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أواًل: دراسات ضغوط ما بعد الصدمة:
قام البات وسنو )Labbat and Snow)1992 بدراسة هدفت إىل التعرف على الضغوط 
ا  التالية للصدمة لدى اجلنود املشاركني يف حرب اخلليج العريب. وتكونت العينة من )57( جندًيّ
أمريكًيّا ممن خدموا عام 1992. وأظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته )٣9%( أصيبوا باضطرابات 
نفسية وتعرضوا ألحالم مزعجة وكوابيس بعد عودهتم إىل قواعدهم يف املانيا، وأن أكثر من ثلثهم 

زاد استهالكهم للكحول للتغلب على مشكالت النوم والكوابيس.

أجرى جريبك )2008( دراسة هدفت إىل التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة الذي يعاين 
منه العراقيون بعد احلرب. استخدم الباحث مقياس ضغوط ما بعد الصدمة من إعداد هارفارد. 
وتكونت العينة من )100( عراقي تعرضوا للحرب يف العراق. وقد أظهرت النتائج أن وجود نسبة 
والكوابيس  النوم،  مشاكل  االكتئاب،  يف  متثلت  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  اعراض  من  كبرية 
الفئة األصغر عمًرا  لدى  الصدمة  بعد  ما  اعراض اضطراب  أن متوسط  اتضح  املتكررة. كذلك 

)20-٣0( أكثر تأثًرا باالضطراب مقارنة باألكرب عمًرا )٣1-50( عاًما. 

قام حممد )2017( بدراسة هدفت إىل التعرف على تأثري اضطراب ما بعد الصدمة على 
بعض االضطرابات النفسية لدى سكان مدينة الرياض. وتكونت عينة الدراسة من )184( فرًدا 
إعداده.  من  الصدمة  بعد  ما  كرب  مقياس  الباحث  واستخدم  صادمة.  ألحداث  تعرضوا  ممن 
وأشارت النتائج إىل وجود تأثري الضطراب مابعد الصدمة على االضطرابات النفسية لدى عينة 
الدراسة، وتبني عدم وجود اختالفات يف تأثريه على االضطرابات النفسية بني فئات العينة حسب 

العمر، واجلنس، واملهنة.

أجرى عزاق وملوشي )2019( دراسة هدفت إىل الكشف عن مستوى اضطراب ما بعد الصدمة 
لدى املتعرضني حلوادث املرور، وتكونت عينة الدراسة من )50( فرًدا من كال اجلنسني. واستخدم 
الباحث مقياس اضطراب ما بعد الصدمة لدافيدسون. واظهرت النتائج وجود ارتفاع يف مستوى 
اضطراب ما بعد الصدمة لدى األفراد الذين تعرضوا للحوادث، إضافة إىل وجود فروق ذات داللة 

إحصائية لدى األفراد املتعرضني حلوادث املرور تبًعا ملتغري الفئة العمرية لصاحل فئة الشباب. 

ثانًيا: دراسات االضطرابات النفسجسمية:
واالضطرابات،  العمل  العالقة بني ضغوط  بدراسة عن   Hendrix)1985( قام هندركس
النفسجسمية هدفت إىل التعرف على تأثري ضغط العمل يف الغياب واألداء الوظيفي. تكونت العينة 
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من )225( موظف يف مؤسستني يف أمريكا. وأشارت النتائج إىل أن ضغط العمل ليس له أثر مباشر 
ارتباطه حباالت اإلصابة  تأثرًيا غري مباشر من خالل  له  أن  إال  الوظيفي،  األداء  أو  الغياب  يف 

بالزكام، واألعراض النفسجسمية ، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي.
إىل   Jin;Yeung;Tang and Low)2008( والو وتانغ  ويونغ  دراسة جني  كذلك هدفت 
معرفة العالقة بني األعراض  النفسجسمية ومصادر التوتر يف معلمني هونغ كونغ، تكونت العينة 
من )261( معلم. واظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية بني ارتفاع مستوى الضغط النفسي وارتفاع 
املعلمني يف هونغ كنغ اليت  املقياس اليت يعيشها  ابعاد  بناًء على  النفسجسمية  مستوى االعراض 

ترتبط مباشرة بروتني التدريس اليومي الذي يقلل من ظروفهم الصحية.
وأجريت دراسة قام هبا عابدين )2010( وهدفت إىل معرفة عالقة الضغوط الوظيفية باآلثار 
النفسية واجلسدية لدى العاملني يف شركة توزيع الكهرباء مبحافظات غزة، وتكون جمتمع الدراسة 
العاملني يف الشركة  أن  النتائج  الباحث على إعداد استبانه. وأظهرت  من )400( عامل. اعتمد 
تعرضوا آلثار نفسية وجسدية نتيجة الضغوط الوظيفية، حيث أدت الضغوط إىل آثار سلبية نفسية، 
مثل اخنفاض معدل الرضا الوظيفي، والقلق، واالكتئاب، واإلحباط والالمباالة، كما أدت إىل 

ظهور آثار سلبية جسدية على مستوى الفرد.
وقامت هاجر)2016( بدراسة هدفت إىل معرفة املستوى الشائع لالضطرابات النفسجسمية 
ورقلة.  املدنية مبدينة  العينة من )2٣0( عاماًل من احلماية  تكونت  املدنية.  لدى عمال احلماية 
أن االضطراب  الدراسة إىل  النفسجسمية.وتوصلت  كونل لالضطرابات  قائمة  الباحث  واستخدم 
ملتغري  تبًعا  النفسجسمي  االضطراب  مستوى  يف  فروق  وجود  وإىل  الشائع،  املستوى  هو  الشديد 

احلالة االجتماعية ومتغري العمر.
االضطراب  درجة  عن  الكشف  إىل  هدفت  دراسة   )2019( واحلارثي  احلريري  أجرى 
بعض  ُمراجعي  لدى  االضطراب  درجة هذا  والفروق يف  باجلهاز اهلضمي،  املتعلق  النفسجسمي 
اجلديدة  كورنيل  قائمة  الباحث  واستخدم  الطائف.  مدينة  يف  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
لالضطرابات النفسجسمية. وتكونت العينة من )1٣60( ُمراجع وُمراجعة. واسفرت النتائج عن ان 

نسبة االضطراب النفسجسمي املتعلق باجلهاز اهلضمي لدى عينة البحث بلغ %84.

التعليق على الدراسات السابقة:
الصدمة وعالقتها  بعد  ما  العالقة بضغوط  البحثية ذات  املشكالت  تباين  يتضح  مما سبق 

باالضطرابات النفسجسمية ونتائجها، وقد اتضح للباحث ما يلي:
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باالضطرابات  اإلصابة  على  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  تأثري  على  الدراسات  اتفقت   -1
النفسجسمية مثل: دراسة)Jin;Yeung;Tang & Low.2008( و دراسة حممد )2017(.

مثل:  النفسجسمية  واالضطرابات  الضغوط  بني  عالقة  وجود  على  الدراسات  بعض  اتفقت   -2
عابدين  ودراسة   ،Labbat and Snow)1992( ودراسة   ،Hendrix)1985( دراسة 

  .)2010(
أوضحت بعض الدراسات وجود عالقة بني االضطرابات النفسجسمية ومتغريات أخرى مثل:   -٣

دراسة حممد )2017(.
اكدت دراسة حممد )2017( على عدم وجود فروق يف اضطراب ما بعد الصدمة حسب متغري   -4
و دراسة جريبك )2008( يف وجود  وملومشي )2019(  اختلفت دراسة عزاق  بينما  العمر، 

فروق حسب متغري العمر.
العينة،  وحجم  البحث،  كل من: جمتمع  السابقة يف  الدراسات  البحث احلايل عن  اختلف   -5

وأدوات البحث.

ومن خالل العرض السابق، وما اطلع عليه الباحث من دراسات يف هذا املجال مل جيد – على 
لدى  النفسجسمية  باالضطرابات  وعالقتها  الصدمة  بعد  ما  ضغوط  تناولت  دراسة  علمه-  حد 
بأنه  ميتاز  الذي  البحث  هذا  إجراء  إىل  الباحث  دعا  للكهرباء. مما  السعودية  الشركة  منسويب 

البحث األول – على حد علم الباحث- يف إجراء دراسة نفسية لقطاع الشركات.

فروض البحث:
ختتلف مستويات ضغوط ما بعد الصدمة لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة   -1

السعودية للكهرباء.
يف  امليدان  يف  العاملني  الطوارئ  موظفي  لدى  النفسجسمية  االضطرابات  مستويات  ختتلف   -2

الشركة السعودية للكهرباء.
توجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني ضغوط ما بعد الصدمة واالضطرابات   -٣
النفسجسمية لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان بالشركة السعودية للكهرباء مبدينة 

الرياض.
التوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وفق متغري العمر لدى   -4

موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان بالشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض.
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إجراءات البحث:
منهج البحث:

اتبع الباحث املنهج الوصفي االرتباطي املقارن للتعرف على طبيعة العالقة بني ضغوط ما بعد 
الصدمة واالضطرابات النفسجسمية لدى منسويب الشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض.

جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرباء 

مبدينة الرياض، حيث يبلغ آخر إحصاء هلم )500( موظف حبسب إحصائية الشركة.

عينة البحث:
لتقدير حجم العينة املناسب ألغراض البحث احلايل عند مستوى ثقة 95%، وحدود خطأ يف 
تقديرات النسب املختلفة للظاهرة حمل الدراسة ال تتجاوز 5%، قام الباحث حبساب حجم العينة 
وفًقا للصيغ التالية حيث بلغ حجم العينة االبتدائي )٣84( وباستخدام معامل التصحيح وفًقا حلجم 
النهائي )150( ممن تعرضوا لصدمات  العينة  بلغ حجم  البالغ )500( موظف  الدراسة  جمتمع 
DSM-. نفسية متكررة سابًقا يف العمل، وعانوا من أعراض الصدمة عن طريق استخدام معايري

الدراسة  الباحث تطبيق  اعتمد  وبناء على ذلك  القصدية.  العينة  اختيارهم بطريقة  IVحيث مت 
استرجاع عدد )140(  العينة مت  على  التطبيق  وعند  موظًفا.  عينة حبجم )150(  على  امليدانية 
بنود  أو كانت حيادية يف اإلجابة على  اما غري مكتملة  استبانة، حيث إن )10( استبانات كانت 

املقياس.

جدول )١(

وصف أفراد عينة البحث

النسبةعدد املوظفنيالفئة العمرية
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألعمار املوظفني

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب
٤٥.7٢٦.٠٩٢.٨٩٩%٢١٦٤ – ٣٢ سنة
٣٠.٠٣٨.7١٣.٨٤٠%٣٣٤٢ – ٤٤ سنة
٢٤.٣٤٨.٥٣٢.٥7٣%٤٥٣٤ – ٥٥ سنة

١٠٠.٠٣٥.٣٣٩.7٥١%١٤٠اجملموع
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يوضح اجلدول رقم )1( توزيع أفراد العينة وفًقا للفئات العمرية ومتوسط العمر، حيث يوضح 
بلغ 26.09،  أعمارهم بني )21 – ٣2( سنة مبتوسط حسايب  تتراوح  املوظفني  أن 45.7% من 
ويليهم بنسبة بلغت ٣0% للموظفني الذين تتراوح أعمارهم بني )٣٣ - 44( سنة ومتوسط حسايب 
بلغ ٣8.71، ويليهم فئة الذين تتراوح أعمارهم بني )45 - 55( سنة بنسبة بلغت 24.٣% ومتوسط 

حسايب بلغ 48.5٣، بينما بلغ املتوسط العام للموظفني ٣5.٣٣ باحنراف معياري 9.751.

أدوات البحث وإجراءاته:
أواًل: مقياس االضطرابات النفسجسمية: 

قام الباحث باستخدام مقياس مطور من قبل بين مصطفى )200٣( على البيئة األردنية، مث 
قام الدقس و الشواشرة )2012( بتقنينه على البيئة السعودية، ويتكون من )20( فقرة.

صدق املقياس: 
قامت بين مصطفى )200٣( بالتحقق من صدق املحكمني للمقياس بعرضه على خمتصني يف 
اإلرشاد النفسي جبامعة الريموك، وبعد إبداء املحكمني آلرائهم حول فقرات املقياس، ومت إجراء 
التعديالت. وقد أصبح عدد فقرات املقياس بصورته النهائية )20( فقرة موزعة وفق ستة أبعاد كما 

يف اجلدول التايل:

جدول )2(

ابعاد مقياس االضطراابت النفسجسمية

الفقرات مكان االضطراب م

١-٢-٣ اجلهاز التنفسي ١
٤-٥-٦ اجلهاز الدوري  ٢
٨-٩-7 اجلهازالعصيب  ٣

١٠-١١-١٢-١٣ جهاز الغدد واهلرموانت  ٤
١7-١٤-١٥-١٦ اجلهاز اهلضمي  ٥

١٨-١٩-٢٠ اجلهاز العضلي واهليكلي  ٦

بعد ذلك، قام الدقس والشواشرة )2012( بالتحقق من صدق املحكمني. والتحقق من صدق 
البناء بتطبيقه على عينة استطالعية مؤلفة من )40( فرًدا خارج عينة الدراسة. حيث مت حساب 
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معامل ارتباط بريسون للفقرات مع املقياس، وكانت العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة والبعد 
تتراوح بني  )0.57 إىل 0.86(.

ثبات املقياس: 
تطبيق  إعادة  بطريقتني مها:  املقياس  ثبات  بالتحقق من  والدقس )2012(  الشواشرة  قام 
املقياس بعد مرور أسبوعني من التطبيق األول وبلغ الثبات )0.84(، والثبات باالتساق الداخلي 

مبعادلة الفا كرونباخ وبلغ )0.78(.

طريقة تصحيح املقياس:
املتوسطات  على  األحكام  إطالق  هبدف  النسيب؛  التدرج  ذي  اإلحصائي  النموذج  تبين  مت 

احلسابية ملستوى االضطرابات النفسجسمية )ككل( وجماالته وفقراته، كما يلي:

-مستوى   .)5،00-٣،67( بني  تتراوح  درجة  على  احلاصلني  يف  وتتمثل  مرتفع،  مستوى 
متوسط، وتتمثل يف احلاصلني على درجة تتراوح بني )2،٣4-٣،66(. -مستوى منخفض، وتتمثل 

يف احلاصلني على درجة تتراوح بني )1،0-٣٣،2(.

اخلصائص السيكومترية ملقاييس االضطرابات النفسجسمية:
االتساق  صدق  تقييم  مت  مث  موظًفا،   )50( من  مكونة  استطالعية  عينة  على  التطبيق  مت 
الداخلي للمقياس من خالل حساب ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، 
وحساب ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه الفقرة، 
االضطرابات  ملقياس  الكلية  والدرجة  ُبعد  كل  درجة  بني  بريسون  ارتباط  حساب  مت  وكذلك 

النفسجسمية ، وفيما يلي استعراض النتائج:

)أ) صدق املقياس:

جدول )3(

العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس االضطراابت  النفسجسمية ابستخدام معامل ارتباط بريسون )ن=٥٠(

ارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرة

٠ **١.77٠.٦٦٠**٩١١
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ارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرة

٠.٦٦٩**٠.٨١٢١٢**٢
٠**٣.7٠**٩٨١٣.7٥٤
٠**٤.7٠**٢٥١٤.7٥٦
٠**٥.7٠**٤٨١٥.7٩٤
٠**٦.77٠**٠١٦.7٣٣
7**٠.7٢٣١7**٠.7٤7
٠**٨.7٢7٠**١٨.7٩٠
٠**٠.٦٨٥١٩**٩.7١٨
٠**١٠.7٠**١٠٢٠.7٤٢

دال عند مستوى )٠.٠١**( ،  دال عند مستوى )٠.٠٥*(  

توضح النتائج الواردة باجلدول )٣( العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية 
موجبة  ارتباطية  عالقات  هلا  الفقرات  مجيع  أن  ويالحظ  النفسجسمية،  االضطرابات  ملقياس 
العالقات دالة عند مستوى  ا )0.660 إىل 0.812( ومجيع  تتراوح بني قوية وقوية جًدّ باملقياس 

.)0.01(
جدول )4(

العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه يف مقياس 
االضطراابت النفسجسمية ابستخدام معامل ارتباط بريسون

ارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرة

بُعد جهاز الغدد واهلرموانتبُعد اجلهاز التنفسي
٠.٨٤٢**٠.٨٩٩١٠**١
٠.٨٣**٠.٩٢٣١١**٢7
٠.٨٢٤**٠.٨٨٣١٢**٣

٠.٨٠٩**١٣بُعد اجلهاز الدوري
بُعد اجلهاز اهلضمي٠.٨٦٦**٤
٠.٨**٥7٠.٨١٤**١١٤
٠.٨**٠.٨٨٢١٥**٦7٨
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ارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرة

٠.٨٨٢**١٦بُعد اجلهاز العصيب
7**٠.٨٥١١7**٠.٨٥١
بُعد  اجلهاز العضلي واهليكلي٠.٩٠٢**٨
٠.٩١٠**٠.٨٠٨١٨**٩

٠.٩١٣**١٩
٠.٩٢**٢٠7

دال عند مستوى )٠.٠١**( ،  دال عند مستوى )٠.٠٥*(  

النتائج الواردة باجلدول )4( توضح قيم معامالت ارتباط بريسون للعالقة االرتباطية بني 
ترتبط  الفقرات  أن مجيع  فنجد  الفقرة  إليه  تنتمي  الذي  للُبعد  الكلية  والدرجة  فقرة  كل  درجة 
بدرجات األبعاد اليت تنتمي إليها بعالقات ارتباطية طردية تتراوح بني قوية إىل قوية جًدا ودالة 

عند مستوى )0.01(.

جدول )٥(

العالقة االرتباطية بني درجة كل بُعد والدرجة الكلية ملقياس االضطراابت النفسجسمية ابستخدام معامل ارتباط بريسون

ارتباط بريسونالُبعد

٠.٨٨٣** اجلهاز التنفسي
٠.٨٥7** اجلهاز الدوري
٠.٨٣٣** اجلهاز العصيب

٠.٨٤٢** جهاز الغدد واهلرموانت
٠.٨٨٣** اجلهاز اهلضمي

٠.٨١7** اجلهاز العضلي واهليكلي

النتائج الواردة باجلدول )5( توضح قيم معامالت ارتباط بريسون للعالقة االرتباطية بني 
درجة الُبعد والدرجة الكلية ملقياس االضطرابات النفسجسمية، ويالحظ أن مجيع قيم معامالت 
مستوى  عند  إحصائًيا  ودالة   ،)0.88٣ إىل   0.812( بني  تتراوح  جدا  وقوية  موجبة  االرتباط 
)0.01(.  وعليه توصل الباحث إىل أن مقياس االضطرابات النفسجسمية قادر على قياس الظاهرة 

حمل البحث.
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الصدق التمييزي للمقياس:

جدول )٦(

الصدق التمييزي ملقياس االضطراابت النفسجسمية )ن = ٥٠(

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
القيمة قيمة )ت(املعياري

االحتمالية

١٤٥٤.٢١١٠.7٩٣درجات املقياس الدنيا
٠.٠٠٠-١٤.٠٠١ ١٤٩٤.٦٤٠.٤٩7درجات املقياس العليا

٠**٣.7٩٨١٣

درجات  بني  الفرق  الختبار  املستقلة  للعينات  )ت(  الختبار  رقم)6(  باجلدول  النتائج  تبني 
املوظفني الدنيا والعليا يف مقياس االضطرابات النفسجسمية أن املتوسط احلسايب للدرجات الدنيا 
)ت(  اختبار  قيمة  وتوضح   ،)94.64( العليا  للدرجات  احلسايب  املتوسط  وبلغ   )54.21( بلغ 
للعينات املستقلة )-14.001( وجود فرق إحصائي جوهري عند مستوى )0.01( بني متوسطي 

الدرجات. وعليه فإن مقياس االضطرابات النفسجسمية يتمتع بصدق متييزي عال.

)ب( ثبات املقياس:

جدول )٧(

ثبات االتساق الداخلي ملقياس االضطراابت النفسجسمية وأبعاده ابستخدام معامل ثبات 
ألفا كرونباخ وسبريمان-براون للتجزئة النصفية

 معامل ثبات ألفا عدد الفقراتالُبعد/املقياس
كرونباخ 

معامل ثبات 
سبريمان-براون

٣٠.٨٨٢٠.٨7٣ اجلهاز التنفسي
٣٠.٨٤٣٠.٨٤٩ اجلهاز الدوري
٣٠.٨١٥٠.7٦٠ اجلهاز العصيب

٤٠.٨٤7٠.7٩٨ جهاز الغدد واهلرموانت
٤٠.٨7٨٠.٨٣7 اجلهاز اهلضمي

٣٠.٩٠٥٠.٩١7 اجلهاز العضلي واهليكلي
٢٠٠.٩٥٦٠.٨٩٥مقياس االضطراابت النفسجسمية
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تبني النتائج الواردة باجلدول )7( أن قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس تراوحت 
بني )0.815 إىل 0.905(، وتراوحت قيم ثبات سبريمان-براون )0.760 إىل 0.917( وكالمها 
يظهر قدًرا عالًيا من الثبات ألبعاد املقياس، وبلغت قيمة ثبات ألفا كرونباخ للمقياس ككل )0.956( 
االتساق  ثبات  من  عال  قدر  عن  يعرب  وكالمها   )0.895( النصفية  التجزئة  ثبات  بلغ  حني  يف 

الداخلي.

ثانًيا: مقياس ضغوط مابعد الصدمة:
املقياس لكالرسون )Carlson. 2001(ترمجة وتقنني جابر )2012( على املجتمع العراقي، 
 Alghamdi. Hunt(الغامدي وهنت ومثوس بواسطة  السعودي   املجتمع  تقنينه على  إعادة  مت 

and Thomas. 2016(  يتكون من )17( بنًدا وينقسم إىل ثالثة أبعاد :

استعادة اخلربة الصادمة )2-1-٣-5-4(  .1
التجنب )12-11-10-9-8-7-6(  .2
االستثارة )17-16-15-14-1٣(  .٣

ويتم حساب النقاط على املقياس املكون من 5 نقاط )0 -4( ويكون السؤال عن األعراض 
خالل الشهر املاضي.

حساب الدرجات: يتم تشخيص احلاالت اليت تعاين من اضطراب مابعد الصدمة كالتايل:

عرض واحد )1( أو أكثر من أعراض استعادة اخلربة الصادمة.  .1
ثالثة )٣( أو أكثر من أعراض التجنب.   .2

عرضني )2( أو أكثر من أعراض االستثارة.   .٣

االتساق الداخلي:
كانت الدرجات على عينة من )٣60( ووصل الفا كرونباخ على طالب جامعة بغداد )90.(، 
التيقظ  وفرط  والتجنب،  اخلربات،  واستعادة  املقياس،  إلمجايل  و)67.(  و)82.(،  و)84.(، 
)Jader.2012(. ويف دراسة على عينة من رجال الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية كان 
درجات ألفا كرونباخ )90.(، و)80.(، و)78.(، و)7٣.( إلمجايل املقياس، واستعادة اخلربات، 

.)Alghamdi. Hunt and Thomas. 2016( والتجنب، وفرط التيقظ، على التوايل
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إعادة تطبيق االختبار:
إلمجايل  و)77.(  و)78.(،  و)80.(،  االختبار-)8٣.(،  -إعادة  االختبار  موثوقية  أعطت 

)2012.Jaber(. املقياس، واستعادة اخلربات، والتجنب، وفرط التيقظ، على التوايل
اخلصائص السيكومترية ملقياس ضغوط مابعد الصدمة:

مت حساب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك مت 
حساب ارتباط بريسون للعالقة بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه، ومت 
حساب ارتباط بريسون بني درجة كل ُبعد والدرجة الكلية للمقياس، وفيما يلي استعراض النتائج:

)أ) صدق املقياس:
جدول )٨(

العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس ضغوط مابعد الصدمة
 ابستخدام معامل ارتباط بريسون

ارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرة

٠**١.7٠.٨١٥**٥٤١٠
٠**٢.7٠.٨٣٤**١٠١١
٠**٣.7٠.٨١**٨٦١٢7
٠.٨٦٥**٠.٨٥٦١٣**٤
٠**٥.7٠.٨**٨١١٤7١
٠.٨٢٥**٠.٨٣٣١٥**٦
7**٠.٨٥٢**٠.٨٠٩١٦
٠**٨.7٩٨١7**٠.7٨٥
٠.٨١**٩7

دال عند مستوى )٠.٠١**( ،  دال عند مستوى )٠.٠٥*(

وتوضح النتائج الواردة باجلدول )8( معامالت ارتباط بريسون للعالقة االرتباطية بني درجة 
كل فقرة ودرجة الكلية ملقياس ضغوط مابعد الصدمة، ويالحظ أن مجيع معامالت االرتباط موجبة 
مما يوضح أن كل فقرة من فقرات املقياس تسهم إجياًبا يف الدرجة الكلية للمقياس، وتراوحت 
درجات ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس ما بني عالقة ارتباطية طردية قوية إىل عالقة 

ا )0.710 إىل 0.871( ومجيعها دالة عند مستوى )0.01(. ارتباطية قوية جًدّ



ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية لدى منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بمدينة الرياض

341

جدول )٩(

العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة ودرجة الُبعد الذي تنتمي إليه يف مقياس ضغوط
 مابعد الصدمة ابستخدام معامل ارتباط بريسون

ارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرةارتباط بريسونرقم الفقرة

بُعد االستثارةبُعد التجنببُعد استعادة اخلربة الصادمة
٠.٨٤**١7٠.٨**٠.٨٤٨١٣**٦7٠
٠.٨٣٥**٢7**٠.٩٠١**٠.٨٣٣١٤
٠.٨**٠.٨٤٤١٥**٠.٨٨٤٨**٣7٣
٠.٩٢٤**٠.٨٦١١٦**٠.٨٦٣٩**٤
٠.٨٥**٥7٠.٨٥٠١**١٠7**٠.٨٦٣

٠.٨٦٤**١١
٠.٨٠٤**١

ُبعد استعادة اخلربة الصادمة هلا  الواردة باجلدول )9(، أن مجيع فقرات  النتائج  توضح 
ا بالدرجة الكلية للُبعد، تتراوح بني )0.8٣5( إىل )0.884( ودالة  عالقة ارتباطية طردية قوية جًدّ
عند مستوى )0.01(. وتوضح النتائج اخلاصة بُبعد التجنب أن مجيع الفقرات على عالقة ارتباطية 
للُبعد تتراوح بني )0.804( إىل )0.864( ودالة عند مستوى  الكلية  ا بالدرجة  طردية قوية جًدّ
ارتباطية  عالقة  هلا  الفقرات  مجيع  أن  تبني  االستثارة  بُبعد  اخلاصة  النتائج  كذلك   ،)0.01(
ا بالدرجة الكلية للُبعد تتراوح بني )0.86٣( إىل )0.924( ومجيعها دالة عند  طردية قوية جًدّ

مستوى )0.01(.

جدول )١٠(

العالقة االرتباطية بني درجة كل بُعد والدرجة الكلية ملقياس ضغوط مابعد الصدمة ابستخدام معامل ارتباط بريسون

ارتباط بريسونالُبعد

٠.٩٠7**بُعد استعادة اخلربة الصادمة
٠.٩٦٩**بُعد التجنب
٠.٩٤٦**بُعد االستثارة

دال عند مستوى )٠.٠١**( ،  دال عند مستوى )٠.٠٥*(   ٠.٨٩٥
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توضح النتائج الواردة باجلدول )10( قيم معامالت ارتباط بريسون للعالقة االرتباطية بني 
درجة كل ُبعد والدرجة الكلية ملقياس ضغوط ما بعد الصدمة، فنجد أن مجيع األبعاد الثالثة على 
ا بالدرجة الكلية للمقياس تتراوح بني )0.907( إىل )0.969(  عالقة ارتباطية طردية قوية جًدّ
ودالة عند مستوى )0.01(.  وبناء على هذه النتائج توصل الباحث إىل أن مقياس ضغوط ما بعد 

الصدمة يتوفر فيه صدق االتساق الداخلي الذي ميكنه من قياس الظاهرة حمل الدراسة.

الصدق التمييزي للمقياس:
جدول )١١(

الصدق التمييزي ملقياس ضغوط مابعد الصدمة )ن = ٥٠(

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
القيمة قيمة )ت(املعياري

االحتمالية

١٤٢٢.١٣١١.٩٠٤درجات املقياس الدنيا
١٣.77٠.٠٠٠-٥

١٤٦٦.٢١١.١٨٨درجات املقياس العليا

بني  الفرق  الختبار  املستقلة  للعينات  )ت(  الختبار   )11( باجلدول  الواردة  النتائج  توضح 
درجات املوظفني الدنيا والعليا يف مقياس ضغوط ما بعد الصدمة، أن املتوسط احلسايب للدرجات 
الدنيا بلغ )22.1٣( يف حني بلغ املتوسط احلسايب للدرجات العليا )66.21(، وتبني قيمة اختبار 
وبناء  للعينات املستقلة )-1٣.775( وجود فرق إحصائي جوهري عند مستوى )0.01(،  )ت( 

عليه فإن مقياس ضغوط ما بعد الصدمة يتمتع بصدق متييزي عاٍل. 

)ب) ثبات املقياس:
جدول )١2(

ثبات مقياس ضغوط ما بعد الصدمة وأبعاده ابستخدام معامل الفا كرونباخ
 ومعامل ثبات سبريمان براون للتجزئة النصفية

معامل ثبات ألفا عدد الفقراتالُبعد/املقياس
كرونباخ 

معامل ثبات 
سبريمان-براون

٥٠.٩١٠٠.٨٦٨استعادة اخلربة الصادمة
7٠.٩٣٢٠.٨٩٦التجنب
٥٠.٩٣١٠.٩٠٩ االستثارة

١7٠.٩٦٨٠.٩٤١املقياس الكلي



ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية لدى منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بمدينة الرياض

343

وتوضح النتائج الواردة باجلدول )12( أن قيم ألفا كرونباخ جلميع أبعاد املقياس تراوحت بني 
بني  لسبريمان-براون  النصفية  التجزئة  ثبات  قيم  تراوحت  بينما   ،)0.9٣2( إىل   )0.910(
)0.868( إىل )0.909( ومجيعها توضح قدًرا عالًيا من ثبات االتساق الداخلي لكل من األبعاد. 
وبلغت قيمة ألفا كرونباخ للمقياس )968..( بينما بلغت قيمة ثبات التجزئة النصفية لسبريمان-

ا من الثبات للمقياس. وعليه خلص الباحث إىل  براون )0.941( وكلتامها تعرب عن قدر عاٍل جًدّ
أن املقياس يتمتع بقدر مقبول من ثبات االتساق الداخلي..

تساؤالته  من  والتحقق  البحث  تساؤالت  على  لإلجابة  البيانات:  لتحليل  اإلحصائية  األساليب 
 Statistical Package وفرضياته قام الباحث باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية باستخدام

)for Social Science )SPSS 23. واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث متثلت يف:

- اجلداول التكرارية، معامل ارتباط بريسون، اختبار )ت( للعينات املستقلة.

- حتليل التباين أحادي االجتاه، معامل لفاكرونباخ أ ومعامل سبريمان-براون للتجزئة النصفية.

مناقشة وحتليل نتائج البحث:
الفرض األول:

 ختتلف مستويات ضغوط ما بعد الصدمة لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة 
السعودية للكهرباء«

جدول )١3(

متوسط درجات موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرابء يف مقياس ضغوط ما بعد الصدمة وفًقا 
ملستوايت ضغوط ما بعد الصدمة )ن = ١٤٠(

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبعدد املوظفنيمستوى اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

١٦١٠.٨١7.٨٨٤منخفض 
٤٤٣٣.٤٣٦.٥٥7متوسط 
٨٠٦١.٠٠٦.٩٩٥مرتفع 
١٤٠٤٦.٦٠١٩.٢٢٢اجملموع

بلغ  املوظفني  لدرجات  احلسايب  املتوسط  أن   )1٣( رقم  باجلدول  الواردة  النتائج  توضح 
)46.6( وهو يوضح قدًرا متوسًطا من ضغوط ما بعد الصدمة للموظفني، وبلغ متوسط درجات 
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بعد  ما  ضغوط  متوسطي  درجات  متوسط  وبلغ   ،)10.81( الصدمة  بعد  ما  ضغوط  منخفضي 
 )61.00( الصدمة  بعد  ما  ضغوط  مرتفعي  درجات  متوسط  بلغ  حني  يف   ،)٣٣.4٣( الصدمة 
بإجراء  الباحث  قام  املتوسطات  الفروق بني هذه  معنوية  والختبار  معياري )6.995(.  باحنراف 

حتليل التباين.

جدول )١4(

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ملعنوية الفروق بني متوسطات درجات موظفي الطوارئ
 يف مقياس ضغوط ما بعد الصدمة وفًقا ملستوايت الضغوط

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري التابع
احلرية

متوسط 
املربعات

الدرجة 
الفائية

القيمة 
االحتمالية

حجم 
التأثري

مقياس 
ضغوط ما 
بعد الصدمة

٤٤7١٠.٣٦7٢٢٢٣٥٥.١٨٤بني اجملموعات
٤٦٠.7٤٢٠.٠٠٠٠.٨7١ ٦٦٤7.٢٣٣١٣7٤٨.٥٢٠داخل اجملموعات

٥١٣٥7.٦٠٠١٣٩اجملموع

جدول )١٥(

نتائج املقارانت املتعددة ملتوسطات درجات موظفي الطوارئ يف مقياس ضغوط ما بعد الصدمة وفًقا ملستوى 
الضغوط ابستخدام اختبار شفيه للمقارانت املتعددة

القيمة االحتماليةمتوسط الفرقاملستوىاملتغري

مقياس ضغوط ما بعد الصدمة
٠.٠٠٠- ٢٢.٦١٩منخفض × متوسط
٠.٠٠٠- ٥٠.١٨٨منخفض × مرتفع
٠.٠٠٠- ٢7.٥٦٨متوسط × مرتفع

يوضح اجلدول رقم )14( اجراء حتليل التباين أحادي االجتاه قيم الدرجة الفائية والقيمة 
االحتمالية وقيم مربع ايتا حلجم التأثري. مت تطبيق اختبار ليفني للكشف عن جتانس التباين داخل 
يوضح  )0.05( مما  من  أكرب  وهي   )0.٣91( االحتمالية  القيمة  بلغت  حيث  الثالثة  املستويات 
جتانس التباين داخل املستويات الثالثة. وبإجراء حتليل التباين أسفرت النتائج وجود فروق دالة 
الضغوط  ملستويات  يعزى  كما  املوظفني  درجات  بني   )0.01( مستوى  عند  احصائًيا 
التأثري  حلجم  ايتا  مربع  قيمة  توضح  لكوهني  ووفًقا   .)F_2.137=460.742 .sig.<0.01(
أفراد  بني  الصادمة  اخلربة  استعادة  مستوى  على  الضغوط  ملستوى  كبري  تأثري  وجود   )0.871(
العينة. وتوضح نتائج املقارنات املتعددة الواردة باجلدول رقم )15( معنوية الفروق بني درجات 
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 Voges and; : مستويات الضغوط يف استعادة اخلربة الصادمة. وهذا يتفق مع دراسات كل من
)romny.2003( Labbat&Snow.1992 Lange.2000

وميكن تفسري ذلك إىل أن متوسط درجات مرتفعي ضغوط ما بعد الصدمة راجع إىل طبيعة 
العمل يف قسم الطورئ بالشركة، حيث إن كثرة احلوادث يف الشركة السعودية للكهرباء وما نتج 
اىل صعوبة  أدى  الكهربائي،  للصعق  يتعرضون  من  منظر  ولبشاعة  واصابات،  وفيات  من  عنها 

نسيان تلك احلوادث، فكان ذلك سبب لظهور اعراض ما بعد الصدمة عليهم.

الفرض الثاين:
» ختتلف مستويات االضطرابات النفسجسمية لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة 

السعودية للكهرباء »

جدول )١٦(

متوسط درجات موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان يف الشركة السعودية للكهرابء يف مقياس االضطراابت النفسجسمية وفًقا 
ملستوايت االضطراابت النفسجسمية )ن = ١٤٠(

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبعدد املوظفنيمستوى االضطراابت النفسجسمية

٣١١.٣٦٣.٢٠٦منخفض 
٤٥١٨.٦٨٢.١٠٦متوسط 
٩٢٢7.٦٢٢.٦٤٣مرتفع 
١٤٠٢٤.٤٠٥.٢٢١اجملموع

توضح النتائج الواردة باجلدول رقم )16( أن املتوسط احلسايب لدرجات املوظفني يف مقياس 
االضطرابات النفسجسمية بلغ )24.40( يكشف عن قدر معقول من التجانس بني الدرجات يف 
مقياس االضطرابات النفسجسمية، وبلغ متوسط درجات منخفضي االضطرابات )11.٣6(، وبلغ 
مرتفعي  درجات  متوسط  بلغ  حني  يف   ،)18.68( االضطرابات  متوسطي  درجات  متوسط 
التباين  اجراء حتليل  املتوسطات مت  بني هذه  الفروق  معنوية  والختبار  االضطرابات )27.62(، 

احادي االجتاه وكانت النتائج كما على اجلدولني )17( و )18(.
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جدول )١٧(

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه ملعنوية الفروق بني متوسطات درجات موظفي الطوارئ يف مقياس
 االضطراابت النفسجسمية وفًقا ملستوايت االضطراب

جمموع مصدر التبايناملتغري التابع
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

الدرجة 
الفائية

القيمة 
االحتمالية

حجم 
التأثري

مقياس 
االضطراابت 
النفسجسمية

٢٩٣7.٦٨١٢١٤٦٨.٨٤١بني اجملموعات
٢٣٦.٤٢٥٠.٠٠٠٠.77٥ ٨٥١.١٤٣١٣7٦.٢١٣داخل اجملموعات

٣7٨٨.٨٢٤١٣٩اجملموع

جدول )١٨(
نتائج املقارانت املتعددة ملتوسطات درجات موظفي الطوارئ يف مقياس االضطراابت النفسجسمية وفًقا

 ملستوايت االضطراب ابستخدام اختبار شفيه للمقارانت املتعددة

الداللةمتوسط الفرقاملستوىاملتغري

مقياس االضطراابت النفسجسمية
دالة عند )٠.٠٥(- 7.٣١7منخفض × متوسط
دالة عند )٠.٠٥(- ١٦.٢٥٩منخفض × مرتفع
دالة عند )٠.٠٥(- ٨.٩٤٣متوسط × مرتفع

يوضح اجلدول رقم )17( اجراء حتليل التباين أحادي االجتاه قيم الدرجة الفائية والقيمة 
التباين  جتانس  عن  للكشف  ليفني  اختبار  تطبيق  مت  التأثري.  حلجم  ايتا  مربع  وقيم  االحتمالية 
للمستويات الثالثة وبلغت القيمة االحتمالية )0.578( وهي أكرب من )0.05( مما يوضح جتانس 
التباين داخل املستويات الثالثة. وبإجراء حتليل التباين أسفرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا 
 F_2.137=236.425( بني درجات املوظفني كما يعزى ملستويات االضطراب )عند مستوى )0.01
sig.<0.01.(. ووفًقا لكوهني تكشف قيمة مربع ايتا )0.775( عن حجم كبري للتأثري ملستويات 
االضطراب على درجات املوظفني يف مقياس االضطرابات النفسجسمية. وتوضح نتائج املقارنات 
متوسطات درجات مستويات االضطراب  الفروق بني  داللة  رقم )18(  باجلدول  الواردة  املتعددة 

النفسجسمية. 

 Jin;Yeung;Tang& Low.2008; )Alsaleem and من:  كل  دراسات  ذلك  ويتفق 
Ghazwani.2014;،عمر، 2007;وعابدين،2010;هاجر،2016;واحلريري،2019(.
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وميكن تفسري ذلك، أن ارتفاع مستوى االضطرابات النفسجسمية لدى املوظفني، يُعزى إىل 
تأثري ضغوط ما بعد الصدمة على التوافق النفسي واالجتماعي، مما أثر على عمل أجهزة اجلسم، 

ونتج عنه اإلصابة بأمراض عضوية ذات سبب نفسي.

الفرض الثالث:
»توجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بني ضغوط مابعد الصدمة واالضطرابات 

النفسجسمية لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان بالشركة السعودية للكهرباء«.

جدول )١٩(
العالقة االرتباطية بني ضغوط مابعد الصدمة واالضطراابت النفسجسمية لدى موظفي

 الطوارئ يف الشركة السعودية للكهرابء )ن = 140(

الداللة اإلحصائيةالقيمة االحتماليةدرجة ارتباط بريسونالُبعد / املقياس

دالة عند مستوى )٠.٠١(٠.٥7٠٠.٠٠٠**استعادة اخلربة الصادمة
دالة عند مستوى )٠.٠١(٠.٥٦٥٠.٠٠٠**التجنب
دالة عند مستوى )٠.٠١(٠.٥١٠٠.٠٠٠** االستثارة

دالة عند مستوى )٠.٠١(٠.٥٨٢٠.٠٠٠**مقياس ضغوط ما بعد الصدمة

أوضحت النتائج الواردة باجلدول رقم )19( أن قيمة ارتباط بريسون للعالقة بني درجات ُبعد 
استعادة اخلربة الصادمة ودرجات املقياس بلغت موجب )0.570(، وبلغت قيمة معامل االرتباط 
للعالقة بني درجات ُبعد التجنب ودرجات املقياس موجب )0.565(، وبلغت قيمة معامل االرتباط 
بني درجات ُبعد االستثارة ودرجات املقياس موجب )0.510(، جند أن مجيع العالقات االرتباطية 
ألبعاد مقياس ضغوط ما بعد الصدمة ومقياس االضطرابات النفسجسمية هي عالقات طردية قوية 
وفًقا لكوهني ومجيعها دالة عند مستوى داللة )0.01(. يف حني بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون 
للعالقة االرتباطية بني درجات املوظفني يف مقياس ضغوط ما بعد الصدمة ودرجاهتم يف مقياس 
قوية  ارتباطية طردية  عن عالقة  تعرب  وهي   )0.582( موجب  بلغت  النفسجسمية  االضطرابات 
؛   Hendrix.1985( من  كل  أكده  ما  مع  يتفق  وهذا   .)0.01( مستوى  عند  إحصائًيا  ودالة 
وعابدين، 2010(، يف أن التعرض للصدمات النفسية يؤدي لإلصابة باالضطرابات النفسجسمية.

وميكن تفسري ذلك إىل الدور الكبري لطبيعة بيئة العمل يف الشركة السعودية للكهرباء، حيث 
تسهم الصدمات اليت يتعرض هلا موظف الطوارئ، سواء مبشاهدة وفاة أو إصابة زمالئهم صعًقا 

بالكهرباء، وتكرارها يف ظهور االضطرابات النفسجسمية. 
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الفرض الرابع:
»ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة وفق متغري العمر 

لدى موظفي الطوارئ العاملني يف امليدان بالشركة السعودية للكهرباء مبدينة الرياض«

جدول )2٠(
متوسطات درجات املوظفني يف مقياس ضغوط مابعد الصدمة وأبعاده وفًقا للفئات العمرية

االحنراف املتوسط احلسايبالعددالفئة العمريةالُبعد/املقياس
املعياري

استعادة اخلربة الصادمة

  ٢١٦٤١٥.٩٨٥.٩٠٠ – ٣٢
  ٣٣٤٢١٢.٠٥٥.٠٤١ – ٤٤
  ٤٥٣٤١٠.٤ – ٥٥7٤.٥٤٨

١٤٠١٣.٤٦٥.٨٢٣اجملموع

التجنب

  ٢١٦٤٢٢ – ٣٢.777.٨٦٣
  ٣٣٤٢١٨.١٤ – ٤٤7.٣٨
   ٤٥٣٤١٣.٥٣٦.٨٥٤ – ٥٥

١٤٠١٩.١٤٨.٣٢٥اجملموع

االستثارة

  ٢١٦٤١٦.٤٢٥.٦ – ٣٢7٣
  ٣٣٤٢١٣.٦٤٦.٠٠ – ٤٤7
  ٤٥٣٤٩.٨٨٥.١٨٦ – ٥٥

١٤٠١٤٦.٢٠٥اجملموع

املقياس الكلي

  ٢١٦٤٥٥.١ – ٣٢7١٨.٦٢٨
  ٣٣٤٢٤٣.٨٣١٦.٨٥٥ – ٤٤
   ٤٥٣٤٣٣.٨٨١٤.٨٩٩ – ٥٥

١٤٠٤٦.٦١٩.٢٢٢اجملموع

توضح النتائج الواردة باجلدول )20( وجود فروق بني متوسطات الدرجات يف خمتلف الفئات، 
واألبعاد واملقياس. والختبار هذه الفروق مت تطبيق حتليل التباين واختبار الدرجة الفائية، ويظهر 

جدول )21( نتائج ذلك على النحو التايل:



ضغوط ما بعد الصدمة وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية لدى منسوبي الشركة السعودية للكهرباء بمدينة الرياض

349

جدول )2١(

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه للفروق بني متوسطات درجات موظفي الطوارئ
 يف مقياس ضغوط مابعد الصدمة وأبعاده وفًقا ملتغري العمر

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري
احلرية

متوسط 
املربعات

الدرجة 
الفائية

القيمة 
االحتمالية

حجم 
التأثري

7٩٥.٤٦٢٢٣٩7.7٣١بني اجملموعاتمقياس
ضغوط ما 
بعد الصدمة

٣٩١7.٣٦١٣7٢٨.٥٩٤داخل اجملموعات
٤7١٢.٨٢١١٣٩اجملموع

التجنب
١٩٥٣.٣٢٤٢٩7٦.٦٦٢بني اجملموعات

١7.٤٢٤٠.٠٠٠٠.٢٠٣ 7٦7٩.٠٩٨١٣7٥٦.٠٥٢داخل اجملموعات
٩٦٣٢.٤٢١١٣٩اجملموع

االستثارة
٩٥7.٢١٨٢٤7٨.٦٠٩بني اجملموعات

١٤.٩٢٠.٠٠٠٠.١7٩ ٤٣٩٤.7٨٢١٣7٣٢.٠7٩داخل اجملموعات
٥٣٥٢١٣٩اجملموع

املقياس الكلي
١٠٥٢٣.١٢٨٢٥٢٦١.٥٦٤بني اجملموعات

١7.٦٥٣٠.٠٠٠٠.٢٠٥ ٤٠٨٣٤.٤7٢١٣7٢٩٨.٠٦٢داخل اجملموعات
٥١٣٥7.٦١٣٩اجملموع

جدول )22(
املقارانت املتعددة ملتوسطات درجات موظفي الطوارئ يف مقياس ضغوط مابعد الصدمة

 وفًقا ملتغري العمر ابستخدام اختبار شفيه

االحنراف املعياريالعددالفئة العمريةالُبعد/املقياس

بُعد استعادة اخلربة الصادمة
دالة عند )٠.٠٥(٣.٩٣7*)٢١ - ٣٢( × )٣٣ - ٤٤(
دالة عند )٠.٠٥(٥.٥١٤*)٢١ - ٣٢( × )٤٥ - ٥٥(
غري دالة١.٥77)٣٣ - ٤٤( × )٤٥ - ٥٥(

بُعد التجنب
دالة عند )٠.٠٥(٤.٦٢٣*)٢١ - ٣٢( × )٣٣ - ٤٤(
دالة عند )٠.٠٥(٩.٢٣٦*)٢١ - ٣٢( × )٤٥ - ٥٥(
دالة عند )٠.٠٥(٤.٦١٣*)٣٣ - ٤٤( × )٤٥ - ٥٥(

بُعد االستثارة
غري دالة77٩.٢)٢١ - ٣٢( × )٣٣ - ٤٤(
دالة عند )٠.٠٥(٦.٥٤٠*)٢١ - ٣٢( × )٤٥ - ٥٥(
دالة عند )٠.٠٥(7٦١.٣*)٣٣ - ٤٤( × )٤٥ - ٥٥(
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االحنراف املعياريالعددالفئة العمريةالُبعد/املقياس

مقياس ضغوط ما بعد الصدمة
دالة عند )٠.٠٥(١١.٣٣٩*)٢١ - ٣٢( × )٣٣ - ٤٤(
دالة عند )٠.٠٥(٢١.٢٩٠*)٢١ - ٣٢( × )٤٥ - ٥٥(
دالة عند )٠.٠٥(٩.٩٥١*)٣٣ - ٤٤( × )٤٥ - ٥٥(

ايتا حلجم  مربع  وقيم  االحتمالية  والقيمة  الفائية  الدرجة  قيم   )21( رقم  اجلدول  يوضح 
التأثري. مت تطبيق اختبار ليفني للكشف عن جتانس التباين لفئات األعمار الثالث ألبعاد املقياس، 
واتضح وجود تأثري كبري للعمر على مستوى االبعاد بني أفراد العينة. حيث توضح نتائج املقارنات 
املتعددة الواردة باجلدول رقم )22( الفروق بني درجات االبعاد كما يعزى إىل الفئات العمرية، 
الفئتني  من  وكل  األوىل  العمرية  الفئة  درجات  متوسط  بني  إحصائيًّا  دالة  فروق  وجود  إىل  يعود 
العمريتني الثانية والثالثة لصاحل الفئة العمرية األوىل، وبذلك توضح النتائج أنه كلما كان املوظف 
من الفئة العمرية األصغر يتوقع أن يكون أكثر تأثًرا باستعادة اخلربة الصادمة، التجنب واالستثارة. 
مقياس  درجات  يف  الثالث  االعمار  لفئات  التباين  عن جتانس  للكشف  ليفني  اختبار  تطبيق  ومت 
ضغوط ما بعد الصدمة، وبلغت القيمة االحتمالية )0.601( وهي أكرب من )0.05( مما يوضح 
جتانس التباين داخل فئات األعمار الثالث، وتبني من خالل نتائج اختبار الدرجة الفائية وجود 
فروق دالة عند مستوى )0.01( بني الدرجات يف املقياس كما يعزى إىل الفئات العمرية للموظفني  
التأثري  حلجم  ايتا  مربع  قيمة  توضح  لكوهني  ووفًقا   ،)F_2.137=17.653.sig.<0.01(
)0.205( وجود تأثري كبري للعمر على مستوى ضغوط ما بعد الصدمة لدى العينة. وتوضح نتيجة 
املقارنات املتعددة الواردة باجلدول رقم )22( أن املوظفني الذين ينتمون إىل الفئة العمرية األصغر 
هم األكثر تأثًرا بضغوط ما بعد الصدمة يليهم املوظفون يف الفئة العمرية الثانية مث املوظفون الذين 

ينتمون إىل الفئة العمرية الثالثة وهم األكرب عمًرا.  
ويتفق ذلك مع دراسة عزاق وملوشي )2019( ودراسة جريبك )2008(، ويتعارض مع دراسة 

حممد )2017(.
وميكن تفسري نتيجة وجود الفروق يف اضطراب ما بعد الصدمة وفق متغري العمر لدى العينة 
إىل أن الفئة العمرية األوىل )21 – ٣2( ُيعدون األكثر بنسبة) 45.7%(  وهم يف بداية حياهتم 
املهنية،  وهذا قد يعرضهم ملواقف صادمة ال ميتلكون اخلربة يف التعامل معها أو جتاوزها بسهولة، 
إضافة إىل أن بعضهم يفتقد للمساندة األسرية مقارنة باألكرب سًنا، وكذلك احلال بالنسبة للفئة 
العمرية الثانية )٣٣ – 44( الذين ُيعدون ذوي خربة قليلة مما يشكل تعاملهم مع ضغوط ما بعد 
الصدمة عبًئا ثقياًل عليهم، مقارنة بالفئة الثالثة )45 – 55( الذين صقلتهم التجارب يف التعامل 

مع املواقف الصادمة املماثلة. 
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التوصيات : 
لتوعيتهم واطالعهم على  الصدمية  باألعراض  يتعلق  فيما  للموظفني  نفسية  تقدمي معلومات   -

كيفية جتنبها.
أمهية التوعية مبخاطر اإلصابة باالضطرابات النفسجسمية، على التوافق النفسي واالجتماعي   -

واملهين. 
ضرورة العمل على توفري مساعدة نفسية اجتماعية ملنسويب الشركة السعودية للكهرباء.  -

االهتمام بتوفري بيئة جاذبة وآمنه تساعد صغار املوظفني على جتاوز الصدمات اليت يتعرضون   -
هلا.

البحوث املقترحة:
فاعلية برنامج إرشادي معريف سلوكي خلفض ضغوط ما بعد الصدمة لدى موظفي الشركة 

السعودية للكهرباء.
املناعة النفسية وعالقتها باالضطرابات النفسجسمية لدى موظفي الشركة السعودية للكهرباء.
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Abstract: 
This study aims to analyze the content of the computer and information 

technology textbooks 1439-1440 in Saudi Arabia based on computational 
thinking and programming standards included in the National Standards of 
Digital Technology. The descriptive analysis methodology was followed 
using the content analysis approach. A content analysis tool was developed 
including )21( content standards and )60( achievement standards for 
computational thinking and programming branch in the national standards 
for digital technology. The results show significant decrease )7%( in the level 
of inclusion of the computational thinking and programming standards in 
the computer and information technology textbooks for middle and 
secondary stages. This study recommends developing computer and 
information technology curriculum to align with the computational thinking 
and programming standards in the national standards for digital technology.
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العبيــكان، ريــم، العنــزي، محمــد، فقيهــي، أحمــد، الجويعــد، مشــاعل. (2022) . المعاييــر الوطنيــة للتفكيــر 
الحوســبي والبرمجــة فــي كتــب الحاســب وتقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية: تحليــل 

محتوى .مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  359 - 387 

املعايري الوطنية للتفكري احلوسيب والربجمة يف كتب احلاسب
 وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية: حتليل حمتوى

د. رمي بنت عبداملحسن العبيكان)))
د.حممد بن مجعة العزني)2)

د.أمحد بن حيي فقيهي)3)
أ.مشاعل بنت صاحل اجلويعد)4) 

املستخلص: 
يهدف هذا البحث إىل حتليل كتب احلاسب وتقنية املعلومات للتعليم العام يف اململكة العربية 
التفكري  معايري  حتقق  مستوى  على  للتعرف  وذلك  14٣9-1440هـ،  اجلامعي  للعام  السعودية 
احلوسيب والربجمة املتضمنة يف وثيقة املعايري الوطنية للتقنية الرقمية. وقد اتبع البحث املنهج 
الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب حتليل املحتوى، حيث مت بناء بطاقة حتليل للمحتوى تتضمن 
املعايري  يف  والربجمة  احلوسيب  التفكري  فرع  من  لألداء  معيارا  و)60(  للمحتوى   معيارا   )21(
الوطنية للتقنية الرقمية. وأظهرت نتائج البحث أن مستوى حتقق املعايري لفرع التفكري احلوسيب 
 .)%7( تتجاوز  ال  بنسبة  جًدا،  منخفض  الثانوية  واملرحلة  املتوسطة  املرحلة  كتب  يف  والربجمة 
وخلص البحث إىل عدد من التوصيات منها: تطوير مناهج التعليم العام لتحقيق معايري التقنية 
املرحلتني  مناهج  بتحديث  االهتمام  مع  والربجمة  احلوسيب  التفكري  فرع  خيص  فيما  الرقمية 

املتوسطة والثانوية بشكل دوري نظًرا لطبيعة املجال املتجددة. 

الكلمات املفتاحية: تفكري حوسيب وبرجمة، معايري وطنية، التقنية الرقمية، حتليل حمتوى.

ebaikan @ksu.edu.sa ١( كلية الرتبية، جامعة امللك سعود(
)٢( كلية علوم احلاسب واملعلومات، جامعة امللك سعود

)٣( كلية الرتبية، جامعة جازان
)٤( إدارة اإلشراف الرتبوي، وزارة التعليم، 
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املقدمة:
ازداد االهتمام عاملًيا بتطوير تعليم احلاسب فأصبح تدريس احلاسب يف مراحل التعليم العام 
علوم  لتشمل  واملهارات  املعارف  دائرة  اتسعت  وإمنا  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  على  يقتصر  ال 
احلاسب. وهذا التحول يف مناهج احلاسب ظهر مع التركيز على إعداد أفراد قادرين على إنتاج 
وتطوير التقنية )Bower & Falkner. 2015(. ويف جمال تطوير مناهج احلاسب يف التعليم 
العام يف اململكة العربية السعودية مت بناء إطار ختصصي ملجال تعليم التقنية الرقمية تَضمن حتّول 
يف  املسمى مشولية  ويعكس  الرقمية«  »التقنية  إىل  املعلومات«  وتقنية  »احلاسب  من  املجال  ملسمى 
طبيعة املجال حيث يهدف إىل استخدام وإنتاج التقنية )هيئة تقومي التعليم والتدريب، 1440هـ/ 
والربجمة،  احلوسيب  والتفكري  الرقمية،  والتطبيقات  املفاهيم  فروع:  ثالثة  اإلطار  ويتضمن  أ(. 
واملواطنة الرقمية. ويستهدف هذا البحث فرع التفكري احلوسيب والربجمة الذي يتضمن مفاهيم 
ومهارات حديثة تتمثل يف التفكري احلوسيب باإلضافة لتوسع يف مهارات الربجمة يف مراحل التعليم 
العام. ويظهر التركيز على التفكري احلوسيب يف املجال يف نص أحد األهداف العامة ملجال تعلم 
وتصميمها  الربجميات  حتليل  مهارات  الطالب  يكتسب  أن  على  يؤكد  والذي  الرقمية  التقنية 
أو  احلاسوبية  املشكالت  توظيفها يف حل  وطريقة  احلوسيب  التفكري  مهارات  وكذلك  وتطويرها، 

املواقف احلياتية املختلفة )هيئة تقومي التعليم والتدريب، 1440هـ/ أ(.  

 International Society for Technology (  وقد نشرت اجلمعية الدولية لتقنية التعليم
 Computer Science احلاسب  علوم  معلمي  مجعية  مع  بالتعاون    in Education )ISTE
)Teachers Association)CSTA  تعريفا عمليا للتفكري احلوسيب مبنًيا على رأي ما يقارب 
)700( مستجيب من معلمي احلاسب اآليل والباحثني واملمارسني واعتربته إطاًرا مناسبا للتفكري 
احلوسيب يف التعليم العام. وينص هذا التعريف للتفكري احلوسيب على أنه عملية حل للمشكالت 
تشمل: صياغتها بطريقة متكن الفرد من استخدام احلاسب يف حلها، وحتليل البيانات وتنظيمها 
احللول  أمتتة  إىل  باإلضافة  واملحاكاة،  والنماذج  التجريد  باستخدام  متثيلها  وكذلك  منطقًيا، 
تعميم  مع  عالية  كفاءة  لتحقيق  املمكنة  احللول  وتنفيذ  وحتليل  وحتديد  اخلوارزميات  باستخدام 
أكدت  كما   .)ISTE & CSTA. 2011( األخرى  املشاكل  من  واسعة  جمموعة  على  احللول 
اجلمعية الدولية لتقنية التعليم ISTE    على توفر األبعاد األساسية للتفكري احلوسيب واليت تتمثل 
الغموض  مع  والتسامح  الصعبة  املشاكل  مع  العمل  يف  واملثابرة  التعقيد  مع  التعامل  يف  الثقة  يف 
والقدرة على التعامل مع املشاكل املفتوحة والقدرة على التواصل والعمل مع اآلخرين لتحقيق هدف 
أو حل مشترك )ISTE & CSTA. 2011(. ويعرف هنسكر )Hunsaker. 2018( التفكري 
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والتصميم  والتجريد  األمناط  ومعرفة  التقسيم  خالل  من  املشكالت  حل  عملية  بأنه  احلوسيب 
اخلوارزمي.  

ويعد التفكري احلوسيب إطاًرا لوصف جمموعة من مهارات حل املشكالت والتفكري الناقد، وعلى 
الرغم من أنه ليس الطريقة الوحيدة للحصول على هذه املهارات إال أنه يوفر أساليب ملعاجلة املسائل 
 .)Hunsaker. 2018( وإنتاج حلول مؤمتتة أو شبه مؤمتتة مبنية على ما تقدمه التقنيات احلاسوبية
وتظهر املهارات كأحد األهداف العامة لنظام التعليم السعودي اليت نصت عليها سياسة التعليم يف 
اململكة العربية السعودية حيث تؤكد على ضرورة إكساب الفرد مهارات عملية وسلوكية متكنه من 
)الغامدي  واملستقبلية  احلالية  احلياة  متطلبات  ملواجهة  وتعده  وجه  أكمل  على  أعماله  أداء 
وعبداجلواد، 14٣1(. ويعترب التفكري احلوسيب مهارة متعددة االستخدامات تشمل التفكري املنطقي 
والتفكري الناقد ولذا فهو مهارة حلل املشكالت بصورة ممنهجة ومنظمة ميكن فهمها من األفراد 
عناصر:  أربعة  ويتضمن  املشكالت  حل  مهارات  أعلى  احلوسيب  التفكري  يعّد  كما  واحلاسبات. 

 .)Hunsaker. 2018( التقسيم، التعرف على األمناط، التجريد والتصميم اخلوارزمي

على  الربجمة  ملهارة  احلاجة  وتزايد  الربجميات  بانتشار  احلوسيب  التفكري  أمهية  وتقترن 
مستوى السياسات عاملًيا )Hunsaker. 2018(.  وعلى الرغم من أن الدراسات ذات العالقة 
بالتفكري احلوسيب يف التعليم التزال يف بداياهتا، فإن العديد من الدول تسعى لتضمني التفكري 
احلوسيب يف مجيع مستويات مناهج التعليم )Lockwood & Mooney. 2017(. وقد أصبح 
التفكري احلوسيب إطاًرا رئيًسا يف حتديث املناهج املدرسية عاملًيا )Curzon et al.. 2019(، بل 
إن تعليمه وتعليم احلوسبة أصبح إلزامًيا يف أمريكا واجنلترا وفنلندا وكوريا اجلنوبية واستراليا 
)Rich et. al.. 2017(. وهذا التوجه العاملي يؤكد على أمهية تعليم علوم احلاسب يف املدارس 

.)Yadav. Hong. and Stephenson. 2016(

ومواكبًة للتوجه العاملي إلدراج التفكري احلوسيب يف مناهج التعليم العام فقد بدأت اململكة العربية 
السعودية يف عام )201٣( بتطوير مناهج احلاسب يف التعليم العام؛ حيث تضمنت وثيقة تطوير منهج 
احلاسب اآليل للمرحلة الثانوية يف خطتها العاجلة أن مهارات التفكري احلاسويب تعترب أحد أهم املهارات 
املعتمدة يف تطوير مناهج احلاسب )وزارة التعليم، 201٣(. ويف عام )2019( طورت هيئة تقومي التعليم 
والتدريب معايرًيا ملجال التقنية الرقمية والذي يتضمن ثالثة فروع أحدها فرع التفكري احلوسيب والربجمة. 
ولتحقيق هذه املعايري فإن ذلك يستلزم املبادرة للتطبيق الفعلي وتضمني التفكري احلوسيب يف مناهج 
التعليم العام. ويعترب حتليل املنهج أحد اخلطوات اليت تساعد يف معرفة جوانب القصور والضعف اليت 

تعاين منها املناهج احلالية وبالتايل حتديد احلاجة إىل تطوير املناهج )حممود، 14٣0(. 
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مشكلة البحث
العام  التعليم  التفكري احلوسيب يف مناهج  واألجنبية أمهية تضمني  العربية  أبرزت األحباث 
)Lockwood & Mooney. 2017; Hunsaker. 2018; Curzon et al.. 2019;  اجلويعد 
املشهراوي  دراسة  أكدت  فقد   .)2020 واجلاردي،  أمحد  2019؛  املشهراوي،  2018؛  والعبيكان، 
)2019( على ضرورة تضمني التفكري احلوسيب يف مناهج التعليم العام يف فلسطني، وأوصت بإجراء 
دراسات عن مدى تضمني مهارات التفكري احلوسيب فيها. كما أكدت دراسة أمحد واجلادري )2020( 
على األمهية البالغة للتفكري احلوسيب يف التعليم العام، وأوصت بتضمينه يف كتب احلاسب للتعليم 
العام يف العراق. وأوصت دراسة كونج وآخرون )Kong et. al. 2019( بإجراء أحباث عن تضمني 
التفكري احلوسيب يف مناهج التعليم العام. كما أكدت دراسة اجلويعد والعبيكان )2018( على أمهية 

تطوير مناهج احلاسب، وندرة الدراسات اليت تتناول التفكري احلوسيب باللغة العربية.  

إن بناء املعايري الوطنية للتقنية الرقمية يف اململكة العربية السعودية يؤكد على توجه التعليم 
العام يف اململكة العربية السعودية حنو تطوير التعليم وفق األسس واملفاهيم املعتمدة على املعايري 
والربجمة  احلوسيب  بالتفكري  االهتمام  كما ظهر  1440هـ/ب(.  والتدريب،  التعليم  تقومي  )هيئة 
حيث أبرزت املعايري الوطنية للتقنية الرقمية موضوع التفكري احلوسيب والربجمة يف فرع مستقل. 
وبناء على ما سبق تتمثل مشكلة البحث احلايل يف حتديد مستوى حتقق املعايري الوطنية للتقنية 
املتوسطة  للمرحلة  املعلومات  وتقنية  كتب احلاسب  والربجمة يف  التفكري احلوسيب  لفرع  الرقمية 

والثانوية يف اململكة العربية السعودية للعام اجلامعي 14٣9-1440هـ.

أسئلة البحث
السؤال األول: ما معايري التفكري احلوسيب والربجمة اليت نصت عليها وثيقة املعايري الوطنية 

للتقنية الرقمية؟

كتب  يف  والربجمة  احلوسيب  للتفكري  الوطنية  املعايري  حتقق  مستوى  ما  الثاين:  السؤال 
احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة والثانوية؟ ويتفرع منه السؤالني الفرعيني التاليني:

ما مستوى حتقق املعايري الوطنية للتفكري احلوسيب يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة   -
املتوسطة والثانوية؟

ما مستوى حتقق املعايري الوطنية للربجمة والتحكم الرقمي يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات   -
للمرحلة املتوسطة والثانوية؟
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أهداف البحث
سعى البحث إىل ما يلي: 

الوطنية  املعايري  وثيقة  عليها  نصت  اليت  والربجمة  احلوسيب  التفكري  معايري  قائمة  إعداد   .1
للتقنية الرقمية.

احلاسب  كتب  والربجمة يف  احلوسيب  للتفكري  الوطنية  املعايري  مستوى حتقق  على  التعرف   .2
للمرحلة املتوسطة والثانوية. ويتفرع منه اهلدفني الفرعيني التاليني:

وتقنية  للتفكري احلوسيب يف كتب احلاسب  الوطنية  املعايري  التعرف على مستوى حتقق   -
املعلومات للمرحلة املتوسطة والثانوية.

التعرف على مستوى حتقق املعايري الوطنية للربجمة والتحكم الرقمي يف كتب احلاسب   -
وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة والثانوية.

أمهية البحث
متثلت أمهية البحث فيما يلي:

توجيه اهتمام الباحثني ومطوري املناهج إىل الفجوات املعرفية واملهارية والبحثية يف مناهج   -
احلاسب احلالية للعمل على معاجلتها.

إمكانية مسامهة نتائج البحث يف تطوير مناهج احلاسب وتقنية املعلومات يف اململكة العربية   -
ملجال  الوطنية  املعايري  مع  يتفق  احلوسيب مبا  التفكري  ومهارات  مفاهيم  وتضمني  السعودية 

التقنية الرقمية.

حدود البحث
العربية السعودية للمرحلة  املوضوعية: مجيع كتب احلاسب وتقنية املعلومات يف اململكة  احلدود 

املتوسطة والثانوية وهي:
كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للصف األول متوسط: للفصلني األول والثاين )كتاب الطالب   .1

والتدريبات العملية(. 
كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للصف الثاين متوسط: للفصلني األول والثاين )كتاب الطالب   .2

والتدريبات العملية(. 
كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للصف الثالث متوسط: للفصلني األول والثاين )كتاب الطالب   .٣

والتدريبات العملية(. 



المعايير الوطنية للتفكير الحوسبي والبرمجة في كتب الحاسب وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: تحليل محتوى

365

كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للتعليم الثانوي 1 )كتاب الطالب(.   .4
كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للتعليم الثانوي 1 )كتاب التدريبات(.   .5

كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للتعليم الثانوي 2 )كتاب الطالب(.   .6
كتاب احلاسب وتقنية املعلومات للتعليم الثانوي 2 )كتاب التدريبات(.   .7

احلدود الزمانية: الكتب الدراسية املقررة يف العام الدراسي 14٣9/ 1440هـ.

مصطلحات البحث:
معايري التفكري احلوسيب والربجمة:

املعايري اصطالحا: »أحكام تقوميية تعطى ملستويات االداء يف امليادين املختلفة تقدير يكشف 
عن مدى حتقيق هذه املستويات ألهداف حمددة سلفا« )طعيمة، 2004، ص 68(.

التفكري احلوسيب اصطالحا: استخدام مبادئ علم احلاسب حلل املسائل، ويشمل: صياغة 
املشكلة وحتليلها؛ بطريقة متّكن من استخدام احلاسب حلّلها، وتنظيم البيانات وحتليلها منطقيًّا، 
التفكري  واستخدام  واملحاكاة،  النمذجة  استخدام  مثل:  التجريد،  خالل  من  البيانات  ومتثيل 
اخلوارزمي ألمتته احللول؛ ومن مّث حتديد تلك احللول وحتليلها، وتنفيذ املمكن منها؛ هبدف حتقيق 
والتدريب،  التعليم  تقومي  )هيئة  مشاهبة  مشكالت  على  املشكلة  حّل  عملية  وتعميم  األفضل، 

1440هـ/أ(.

الربجمة اصطالًحا: كتابة الربامج احلاسوبية واختبارها وتوثيقها، وتشمل تفاعل اإلنسان مع 
اآللة، ومتثيل البيانات، والترميز، واالختبار، والتحّقق، والتوثيق، والنشر )هيئة تقومي التعليم 

والتدريب، 1440هـ/أ(.

ويقصد هبا إجرائًيا :معايري فرع التفكري احلوسيب والربجمة يف املعايري الوطنية ملجال التقنية 
الرقمية يف اململكة العربية السعودية، وتشمل معايري الفكرتني املحوريتني: التفكري احلوسيب والربجمة 

والتحكم الرقمي، وذلك جلميع املستويات الدراسية )التأسيس والتعزيز والتوسع والتركيز(.

حتليل املحتوى:
يعرف اصطالحا بأنه أسلوب حبثي يصف ويفسر مضمون املحتوى مبوضوعية ومنهجية حبثية 

وميكن التعبري عنه كميا وإحصائيا واستدالليا )طعيمة، 2004(.
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ويقصد به إجرائيا: أسلوب حبثي يهتم بوصف وتفسري مضمون حمتوى كتب احلاسب وتقنية 
املعلومات للمرحلة املتوسطة والثانوية وصفا كميا، باستخدام فئات التحليل املحددة يف أداة التحليل 

ويف ضوء نواتج التعلم للمعايري الوطنية للتفكري احلوسيب والربجمة يف اململكة العربية السعودية.

أدبيات البحث
املعايري الوطنية للتقنية الرقمية 

واملفاهيم  األسس  وفق  التعليم  تطوير  السعودية حنو  العربية  اململكة  العام يف  التعليم  توجه 
من  متداخلة  عمليات  »جمموعة  بأنه  املعايري  على  املعتمد  التعليم  ويعرف  املعايري.  على  املعتمدة 
التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتطوير للربامج التعليمية، تستند على معايري واضحة ترتكز حول 
الطالب متثل قاعدة أساسية للمحتوى والتدريس والتقومي« )السعدوي والشمراين، 2016، ص 5(. 
وللتعليم املعتمد على املعايري فوائد عدة منها: حتديد العناصر األكثر أمهية لتعلم الطالب، وتزويد 
املعلمني مبرجعيات واضحة ودقيقة لعمليات التعليم والتعلم، وتوجيه اجلهود للمواءمة بني املنهج 

 .)American Institutes for Research. 2005( والتدريس والتقومي
ولقد طورت هيئة تقومي التعليم والتدريب يف اململكة العربية السعودية إطاًرا وطنًيا عاًما ملعايري 
مناهج التعليم العام وكذلك وثائًقا ملعايري وأطر املناهج لكافة جماالت التعلم يف مراحل التعليم 
العام من الصف األول االبتدائي إىل الصف الثالث الثانوي. وركزت الوثائق التخصصية للمجاالت 
على بناء الشخصية والقيم واملهارات املستقبلية وانطلقت من رؤية معايري مناهج التعليم اليت نصت 
على »متعلم معتز بدينه ولغته، مسهم يف تنمية وطنه، ذو شخصية بناءة ومعتدلة، ومبدع ومنتج« 

)هيئة تقومي التعليم والتدريب، 14٣9(. 
وتتكّون معايري جمال التقنية الرقمية يف بنيتها من معايري املحتوى ومعايري األداء. ومعايري 
املحتوى هي وصف عام ملا جيب أن يعرفه املتعلم ويفهمه، ويستطيع أداءه بعد دراسة جمال التقنية 
الرقمية يف املستويات املختلفة، وهتدف إىل توجيه عمليات التعليم والتعلم، وبناء املواد التعليمية 
ومصادر التعلم، وعمليات تقومي األداء. بينما معايري األداء هي وصف حمدد ملستوى اإلجناز املتوّقع 
من املتعلم بعد دراسة جمال التقنية الرقمية، وفق معايري املحتوى يف الصفوف الدراسية، وتعّد 
مقاييس  وفق  األداء  على  وقدرته  وفهمه،  متعلم  كل  لتعلم  املتوّقع  املستوى  ُتحّدد  نوعية  حمكات 
يف  الرقمية  التقنية  معايري  بناء  مت  وقد  1440هـ/ب(.  والتدريب،  التعليم  تقومي  )هيئة  حمددة 
يظهر يف  كما  الدراسية  الصفوف  تشمل  دراسية  ألربعة مستويات  وفًقا  السعودية  العربية  اململكة 

اجلدول )1(.
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جدول )١(
املستوايت الدراسية األربعة والصفوف الدراسية اليت تشملها

مستوى الرتكيزمستوى التوسعمستوى التعزيزمستوى التأسيساملستوايت الدراسية

١٢٣٤٥٦7٨٩١٠١١١٢الصفوف الدراسية
املرحلة الثانويةاملرحلة املتوسطةاملرحلة االبتدائيةاملرحلة الدراسية احلالية
الكتب املستخدمة 

)٣( كتب للطالب ال تتوفر كتبحالًيا
)٣( كتب للتدريبات

كتابني للطالب كتابني 
للتدريبات

ويشمل جمال التقنية الرقمية ثالثة فروع تتمثل يف املفاهيم والتطبيقات الرقمية، والتفكري 
ويوضح  1440هـ/أ(.  والتدريب،  التعليم  تقومي  )هيئة  الرقمية  واملواطنة  والربجمة،  احلوسيب 
حسب  املجال  لفروع  الفعلية  التدريسية  والساعات  النسيب  الوزن   )٣( واجلدول   )2( اجلدول 

املستويات الدراسية: )التأسيس والتعزيز والتوسع والتركيز(. 

جدول )2(
الوزن النسيب والساعات التدريسية الفعلية لفروع جمال التقنية الرقمية ملستوايت: التأسيس والتعزيز والتوسع )هيئة تقومي التعليم 

والتدريب، ١٤٤٠هـ/ أ(.

فروع جمال
التقنية الرقمية

التوسعالتعزيزالتأسيس

الساعات الوزن النسيب
الساعات الوزن النسيبالتدريسية

الساعات الوزن النسيبالتدريسية
التدريسية

٤٠١٩%٦٠١٤%  ٦٥١٥%املفاهيم والتطبيقات الرقمية
٤٥٢٢%٢٥٦%٢٠٥%التفكري احلوسيب والربجمة

١٥7%١٥٤% ١٥٤%املواطنة الرقمية
١٠٠٤٨%١٠٠٢٤%١٠٠٢٤%اجملموع

جدول )3(
الوزن النسيب والساعات التدريسية الفعلية لفروع جمال التقنية الرقمية ملستوى الرتكيز )هيئة تقومي التعليم والتدريب، ١٤٤٠هـ/ أ(.

فروع جمال
التقنية الرقمية

مسار العلوم الشرعية مسار العلوم الطبيعيةاجملال املشرتك
واإلنسانية

الساعات الوزن النسيب
الساعات الوزن النسيبالتدريسية

الساعات الوزن النسيبالتدريسية
التدريسية

٤٠٣٩%٢٠١٩%١٥7%املفاهيم والتطبيقات الرقمية
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فروع جمال
التقنية الرقمية

مسار العلوم الشرعية مسار العلوم الطبيعيةاجملال املشرتك
واإلنسانية

الساعات الوزن النسيب
الساعات الوزن النسيبالتدريسية

الساعات الوزن النسيبالتدريسية
التدريسية

٤٥٤٣%٦٥٦٣%٦٥٣١%التفكري احلوسيب والربجمة 
١٥١٤%١٥١٤%٢٠١٠%املواطنة الرقمية 

١٠٠٩٦%١٠٠٩٦%١٠٠٤٨ %اجملموع

مرحلة  يف  عاليًة  نسبًة  ميّثل  الرقمية  والتطبيقات  املفاهيم  جمال  أن  اجلداول  من  ويظهر 
التأسيس والتعزيز؛ حيث تركز املعايري على املهارات األساسية يف التعامل مع األجهزة والتطبيقات 
وتوظيفها يف جماالت التعلم األخرى ويف كافة جماالت احلياة اليومية. بينما تظهر نسبة قليلة ملجال 
التفكري احلوسيب والربجمة وجمال املواطنة الرقمية يف مرحليت التأسيس والتعزيز. ويظهر ارتفاع 
نسبة جمال التفكري احلوسيب والربجمة وعدد ساعاته كلما انتقل املتعلم إىل مرحلة أعلى؛ حيث 
تكون النسبة األعلى للتفكري احلوسيب والربجمة يف مرحلة التركيز، خصوًصا ملسار العلوم الطبيعية 

)هيئة تقومي التعليم والتدريب، 1440هـ/ أ(.

التفكري احلوسيب والربجمة
كان أول ظهور ملصطلح التفكري احلوسيب يف عام 1980 بواسطة بابرت عندما ناقش تطور 
مهارات األطفال وممارستهم للربجمة )Papert. 1980(. إال أن شيوع هذا املصطلح بدأ يف عام 
2006 من خالل أحباث وينج اليت أكدت على ارتباط التفكري احلوسيب بعلوم احلاسب وتركيزه على 
مهارات حل املشكالت وليس التقنية )Wing. 2011(. وتشري ونج )Wing. 2006( إىل أن 
تعلم التفكري احلوسيب يف التعليم العام يوازي يف األمهية تعلم القراءة والكتابة والرياضيات. وقد 
للتفكري  وتقييمات خمتلفة  ومنهجيات  تعريفات  ظهور  إىل  احلوسيب  للتفكري  املتسارع  النمو  أدى 
  .)Denning. 2017( احلوسيب ومهاراته يتبناها الباحثون التربويون ومصممو املناهج واملعلمون
ويعرف التفكري احلوسيب بأنه عمليات التفكري املعنية بصياغة مشكلة والتعبري عن حلها بطريقة 
)Wing. 2011(.كما عرفته هيئة تطوير  بتنفيذها على حنو فعال  أو اإلنسان  للحاسب  تسمح 
التقنيات  من  العديد  تضم  حل  طريقة  بأنه   )ACARA. 2012( أكارا  االسترالية  املناهج 
واالستراتيجيات مثل تنظيم البيانات منطقيا وتصميم واستخدام مناذج وأمناط من اخلوارزميات. 
وينّمي التفكري احلوسيب مهارة حل املشكالت يف جماالت التعلم املختلفة مثل: العلوم، والرياضيات 
التفكري احلوسيب للمجاالت املختلفة إال أهنا تربز  واالقتصاد واللغويات. وعلى الرغم من أمهية 
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عالقته بعلوم احلاسب حيث ترتكز الربجمة وتطوير الربجميات على مهارات التفكري احلوسيب. 
الربجمية  اخلربات  كفاءة  يف  احلوسيب  التفكري  مهارات  أمهية  على  الدراسات  أكدت  وقد 
)Spangsberg & Brynskov. 2018(، فالربجمة تتطلب مهارات تفكري عليا ومهارات حل 

.)Fessakis. Gouli & Mavroudi. 2013( اخلوارزميات

الربجمة وهلا جمموعة من  لغات  إحدى  بواسطة  برامج احلاسب  تطوير  بالربجمة  ويقصد 
أو  إنشاؤها  مت  لغات  هي  الربجمة  ولغات  باملراجعة؛  وتنتهي  املشكلة  تعريف  من  تبدأ  اخلطوات 
تطويرها الستخدامها يف إعداد التعليمات املشفرة على احلاسب ليقوم بتنفيذها، وتتكون عادًة من 
 Lateef et. al.( اللغة  يف  املكتوبة  التعبريات  معىن  حتدد  اليت  االستخدام  قواعد  من  سلسلة 
2016(. وتقترن الربجمة بالتحكم الرقمي الذي يشمل الروبوتات والذكاء االصطناعي.  والروبوتات 
هي آلة ميكانيكية ميكن برجمتها من أجل تنفيذ مهاّم متعّددة، حيث يقوم بالكثري من األعمال اليت 
املجسمات كحواّس  وجود  ناحية  اإلنسان من  وبوت  الرُّ القيام هبا، وحياكي  اإلنسان  على  يصعب 
م  كات كأيٍد وأرجل، حيث تدخل البيانات عرب املجّسات إىل املتحكِّ ومتحّكم مركزي كدماغ وحمرِّ
وبوت )احللواين وصاحلي،  الرُّ للّتحّكم حبركة  استخدامها  يتّم  معلوماٍت  فتصبح  ويتّم معاجلتها 
2016(. ويعّد الذكاء االصطناعي أحد فروع علوم احلاسب املعنّية بكيفية حماكاة اآلالت لسلوِك 
البشر، وهو ِعلم يهتم بإنشاء أجهزة وَبرامج حاسب قادرة على التفكري بالطريقة نفسها اليت يعمل 
ر )حممود،  2020(. كما يصف كابلن  ر كما ُنقرِّ هبا الدماغ البشري؛ حبيث تتعلَّم مثلما نتعلَّم، وُتقرِّ
تفسري  على  النظام  قدرة  بأنه  االصطناعي  الذكاء   )Kaplan & Haenlein. 2019( وهنلن 
لتحقيق  املعرفة  تلك  واستخدام  البيانات،  هذه  من  والتعلم  صحيح،  بشكل  اخلارجية  البيانات 

أهداف ومهام حمددة من خالل التكيف املرن.

وقد أكدت وثيقة اإلطار التخصصي ملجال التقنية الرقمية على أمهية تضمني الّتفكري احلوسيب 
والربجمة يف مناهج احلاسب املعاصرة من أجل إعداد متعلمني لديهم القدرة على اختاذ القرارات، 
وحل املشكالت بطرائق حاسوبية ذات كفاءة عالية )هيئة تقومي التعليم والتدريب، 1440هـ/ أ(. 
وينقسم فرع التفكري احلوسيب والربجمة يف املعايري الوطنية للتقنية الرقمية إىل فكرتني حموريتني: 
التفكري احلوسيب والربجمة والتحكم الرقمي. ويوضح جدول )4( األفكار الرئيسة التابعة للتفكري 
والتعميم،  والتجريد  اخلوارزمي،  التفكري  يف  املتمثلة  احلوسيب  التفكري  مهارات  وهي  احلوسيب 
والتقسيم، والتقومي. كما يوضح اجلدول الفكرتني الرئيسيتني للربجمة والتحكم الرقمي ومها لغات 

الربجمة والروبوتات والذكاء االصطناعي.
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جدول )4(

األفكار احملورية والرئيسة لفرع التفكري احلوسيب والربجمة عرب مستوايت التعلم

األفكار الرئيسةاألفكار احملورية الفرع

التفكري احلوسيب والربجمة 
التفكري احلوسيب

التفكري اخلوارزمي
التجريد والتعميم

التقسيم 
التقومي

الربجمة والتحكم الرقمي
لغات الربجمة

الروبواتت والذكاء االصطناعي

وتبدأ معايري التفكري احلوسيب يف مستوى التأسيس وتتضمن التفكري اخلوارزمي والتجريد 
والتعميم؛ حيث يشمل التفكري اخلوارزمي حل املسائل البسيطة باستخدام أدوات التفكري املنطقي 
يف مستوى التأسيس، بينما يتضمن اخلوارزميات وحل مسائل التفكري املنطقي وأدواته يف مستوى 
التعزيز. كما يبدأ التجريد والتعميم يف مستوى التأسيس بترتيب العناصر وتصنيفها مث يف مستوى 

التعزيز يتم تقدمي مفهوم التجريد مع التقدم يف عمليات ترتيب العناصر. 
ويف مستوى التوسع تبدأ معايري التفكري احلوسيب يف التوسع يف التفكري اخلوارزمي، حيث 
واستخدام  والتراكيب  والبيانات  املسائل  ومتثيل  اخلوارزميات  وحتليل  املسائل  حل  مراحل  تشمل 
استراتيجيات البحث والترتيب. كما تتوسع معايري التفكري احلوسيب يف التجريد والتعميم، حيث 
معايري  يف  التقسيم  ويظهر  التعلم.  ودعم  املسائل  حلل  واستخدامهما  والنمذجة  املحاكاة  تشمل 
التفكري احلوسيب يف مرحلة التوسع حيث يشمل حل املسائل الكبرية بالتقسيم وإعادة استخدام 

األجزاء الصغرية لتركيب احلل.
احللول  لتصميم  املشترك  املسار  يف  احلوسيب  التفكري  معايري  تظهر  التركيز  مستوى  ويف 
اخلوارزمية، بينما تظهر مجيع مهارات التفكري اخلوارزمي يف مسار العلوم الطبيعية وال تظهر يف 
اخلوارزمي تصميم  التفكري  يشمل  الطبيعية  العلوم  ويف مسار  والشرعية.  اإلنسانية  العلوم  مسار 
مع  احلل  وتعميم  االمناط  حتديد  والتعميم  التجريد  يتضمن  بينما  املتقدمة  اخلوارزمية  احللول 
التقومي تقومي  بينما يشمل  املعقدة  التقسيم تقسيم املسائل  البيانات. ويتضمن  استخدام تراكيب 

صحة وفعالية اخلوارزميات ومقارنة تراكيب البيانات.
أما معايري الربجمة والتحكم الرقمي فتبدأ يف مرحلة التعزيز حيث تشمل مفهوم الربجمة 
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والربجمة املرئية ومكونات الروبوتات وتطبيقاته وتطبيقات الذكاء االصطناعي. بينما تتوسع معايري 
اإلنسان  بني  والتفاعل  متقدمة  برجمة  تشمل  حيث  التوسع  مرحلة  الرقمي يف  والتحكم  الربجمة 
معايري  تظهر  التركيز  مستوى  ويف  االصطناعي.  الذكاء  وبرجمة  الروبوتات  وبرجمة  واحلاسب 

الربجمة والتحكم الرقمي يف مسار العلوم الطبيعية فقط لتشمل برجمة األجهزة الذكية.

كتب احلاسب وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية
تركز مناهج احلاسب يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية على املرحلتني املتوسطة 
والثانوية دون املرحلة االبتدائية. وتشمل كتب احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة ثالثة 
املرحلة  كتب  تشمل  بينما  الدراسية.  الصفوف  على  موزعة  للتدريبات  كتب  وثالثة  للطالب  كتب 
الثانوية كتاب حاسب )1( وكتاب حاسب )2(. وتتضمن الكتب موضوعات متنوعة جتمع بني تقنية 
املعلومات والربجمة بصورة مبسطة. وقد أشارت وثيقة منهج احلاسب للمرحلة املتوسطة )وزارة 
   CSTA التعليم، 1427(، ووثيقة منهج احلاسب للمرحلة الثانوية إىل اعتمادمها ملعايري مجعية
وأبعاد منهج احلاسب اخلمسة: التفكري احلوسيب، والتشارك، واملمارسة احلاسوبية، واحلاسب 

وأدوات االتصال، والتأثري املجتمعي والعاملي واألخالقي للحاسب )وزارة التعليم، 201٣(.

وقد متثلت رؤية منهج احلاسب للمرحلة املتوسطة يف تأسيس الطالب يف املجال وحمو أمية 
احلاسب وتقنية املعلومات. ويركز منهج احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة على املجاالت 
التالية: تقنية احلاسب وعلوم احلاسب وتطبيقات احلاسب ومصادر املعلومات واملجتمع املعلومايت 
)وزارة التعليم،1427(. وقد أشارت هذه الوثيقة إىل تبين التفكري احلوسيب يف مناهج احلاسب 
للمرحلة املتوسطة كأداة حلل املشكالت وحل القضايا املجتمعية إال أنه مل يتم ربط التفكري احلوسيب 
بناء  يف  املعلومات  تقنية  دور  فهم  من  الطالب  الرئيسة متكني  املنهج  أهداف  وتشمل  بالربجمة. 
املجتمع وإمكانية بناء مهارات عملية الستخدام احلاسب للبحث والتقصي واإلنتاج باإلضافة لفهم 
بينما  التعليم، 1427(.  )وزارة  األخرى  املجاالت  مع  التعليم  ودجه يف  كعلم متخصص  احلاسب 
يف  تضمينه  ينبغي  رئيس  كبعد  احلوسيب  التفكري  الثانوية  للمرحلة  احلاسب  منهج  وثيقة  أبرزت 
املنهج حيث يستخدم حلل املشكالت باستخدام احلاسب. ويتكون اهليكل العام ملنهج املرحلة الثانوية 
من أربعة جماالت: علوم وهندسة احلاسب، وتقنية املعلومات واالتصاالت، واحلوسبة التطبيقية، 

واملجتمع املعريف )وزارة التعليم، 201٣(.
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الدراسات السابقة 
هدفت الدراسة احلالية إىل حتليل كتب املرحلة املتوسطة والثانوية للحاسب وتقنية املعلومات 
وفًقا ملعايري التفكري احلوسيب والربجمة يف املعايري الوطنية ملناهج التقنية الرقمية. ونظًرا حلداثة 
املعايري يف حدود علم  الدراسات يف جمال هذه  الرقمية فقد تبني ندرة  للتقنية  الوطنية  املعايري 
الباحثني. وهلذا فقد مت الرجوع إىل الدراسات اليت تناولت حتليل كتب احلاسب وفق معايري عاملية 

حيث أهنا األقرب إىل الدراسة احلالية.

السابع  للصف  الربجمة  مقرر  حتليل  إىل   )2019( وصيام  املشهراوي  دراسة  هدفت  فقد 
األساسي بفلسطني وفقا لقائمة مبهارات التفكري احلوسيب الفرعية، وأظهرت توفر املهارات بنسب 
املقرر إىل طريقة  التفكري احلوسيب يف  املهارات  توفر  ارتفاع نسبة  الباحثان  وقد عزى  مرتفعة. 

عرض املحتوى اليت تنمي مهارات التفكري احلوسيب.

وتقنية  احلاسب  مقررات  حمتوى  تقومي  إىل   )2018( واملحمدي  احلريب  دراسة  وهدفت 
أعدت  وقد  السعودية.  العربية  اململكة  يف  املتوسطة  باملرحلة  اجلودة  معايري  ضوء  يف  املعلومات 
وأظهرت  مؤشر.  و)4٣(  معايري  أربعة  من  تكونت  واليت  اجلودة  معايري  تتضمن  قائمة  الدراسة 
النتائج أن ثالثة معايري من األربعة توافرت بنسبة متدنية جًدا. ويعد معيار )اتساق املحتوى مع 
االجتاهات احلديثة يف جمال احلاسب وتقنية املعلومات( األقل حتقًقا وبنسبة بلغت )8.04%( فيما 
حقق معيار )أسلوب تقدمي حمتوى احلاسب وتقنية املعلومات( نسبة حتقق متوسطة )%68.78( 
التأكيد على ضرورة تطوير مناهج احلاسب  وهي األعلى بني املعايري. ومشلت توصيات الدراسة 

وتقنية املعلومات وفًقا ملعايري اجلودة ومراعاة التوجهات احلديثة يف املجال.

وأجرت العزني والعقاب )2019( دراسة للتعرف على درجة توافر املهارات احلاسوبية الالزمة 
)نظام  ثانوي  األول  للصف   )1( املعلومات  وتقنية  اآليل  احلاسب  مقرر  العمل يف حمتوى  لسوق 
املقررات( يف اململكة العربية السعودية. واستخدمت الدراسة أسلوب حتليل املحتوى لتحقيق أهدافها 
وأعدت قائمة باملهارات احلاسوبية الالزمة لسوق العمل حتتوي على )9( مهارات رئيسية ويندرج 
حتتها )47( مهارة فرعية. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر املهارات احلاسوبية الالزمة 
ثانوي  األول  للصف  املقررات(  )نظام  املعلومات  وتقنية  احلاسب  كتاب  حمتوى  يف  العمل  لسوق 

منخفضة بنسبة إمجالية بلغت )٣7.7%(.

كما أجرت احلارثي واملطريي )2019( دراسة لتقومي حمتوى مقرر احلاسب وتقنية املعلومات 
قائمة  بناء  إىل  الدراسة  هدفت  وقد  الرقمية.  املواطنة  معايري  ضوء  يف  املتوسط  الثاين  للصف 
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مبعايري املواطنة الرقمية وإجراء حتليل املحتوى يف ضوئها، وتوصلت نتائج الدراسة إىل ان نسبة 
توافر املعايري منخفضة جدا )11.1%(، وأوصت بتضمني املزيد من املعايري يف املقرر.

للمرحلة  احلاسوب  كتب  جودة  تقومي  إىل  هدفت  دراسة   )2020( واجلادري  أمحد  وأجرى 
املتوسطة يف العراق وفق معايري رابطة معلمي علوم احلاسب ومجعية احلوسبة اآللية األمريكية. وقد 
مت حتليل كتب الصف األول املتوسط والصف الثاين املتوسط من خالل أداة حتليل للمحتوى تضمنت 
)42( معيارا فرعيا ومخسة معايري رئيسة وهي: التفكري احلوسيب، والعمل التعاوين، وممارسات 
احلوسبة والربجمة، وأجهزة احلاسوب وأجهزة االتصاالت، واملجتمع والعاملية واآلثار األخالقية. 
وقد أظهرت النتائج أن مستوى توفر املعايري ضعيف وأوصت الدراسة بإعادة النظر مبحتوى كتب 

املرحلة املتوسطة يف العراق يف ضوء معايري علوم احلاسب ومجعية احلوسبة اآللية األمريكية.

ويتفق هدف البحث احلايل مع أهداف الدراسات السابقة – اليت أجريت حملًيا وعربًيا - يف 
حتليل كتب احلاسب يف التعليم العام وفًقا ملعايري معتمدة أو ملهارات التفكري احلوسيب أو املهارات 
وتقنية  تناولت حتليل كتب احلاسب  اليت  الدراسات  أوائل  البحث احلايل من  أن  إال  احلاسوبية. 

املعلومات يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املعايري الوطنية للتفكري احلوسيب والربجمة.

منهجية البحث
اتبع هذا البحث املنهج الوصفي باستخدام أسلوب حتليل املحتوى والذي يعتمد على األسلوب 
الكمي يف حتليل الظاهرة املراد دراستها من خالل رصد التكرار لوحدة التحليل )العساف، 1421(. 
جلميع  احلاسب  كتب  حتليل  يف  املتمثلة  البحث  أهداف  لتحقيق  األسلوب  هذا  استخدام  مت  وقد 

مراحل التعليم العام. 

جمتمع وعينة البحث
وتقنية  ملادة احلاسب  الطالب  كتب  من  تكونت  املجتمع حيث  كامل  من  البحث  عينة  تكونت 
املعلومات للفصلني األول والثاين وذلك جلميع صفوف املرحلة املتوسطة باإلضافة لكتب احلاسب 
وتقنية املعلومات للمرحلة الثانوية وهي كتابني للطالب وكتابني للتدريبات. وبالتايل فإن عدد الكتب 

اليت مت حتليلها )10( كتب ملادة احلاسب وتقنية املعلومات يف املرحلتني املتوسطة والثانوية.

أداة البحث
الفكرة  لتتضمن  الرقمية  للتقنية  الوطنية  املعايري  ضوء  يف  املحتوى  حتليل  بطاقة  بناء  مت 
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املحورية والفكرة الرئيسة والصف ومعايري املحتوى ومعايري األداء لفرع التفكري احلوسيب والربجمة، 
على  لإلجابة  التعلم  لنواتج  خاليا  إضافة  ومت  لألداء.  معيارا  و60  للمحتوى  معيارا   21 وعددها 
السؤال البحثي األول. وتتضمن األداة أربع فئات للتحليل تتمثل يف: هدف او ناتج الدرس، حمتوى 
مباشر )فقرة شارحة، تعريف، مثال(، ومنظم بصري )خريطة، جدول، شكل، صورة( وأنشطة 
تتيح  باملالحظات،  خاصة  فقرة  على  التحليل  بطاقة  وتشتمل  ختامي(.  تكويين،  )قبلي،  تقومي 
للمحللني تدوين مالحظاهتم يف أثناء التحليل. ويوضح جدول )5( أجزاء بطاقة التحليل. وقد مت 
ق وفًقا ألسلوب ليكرت الرباعي: حتقق كلي )4( – حتقق متوسط )٣-2( –  حتديد مستوى التحقُّ

حتقق منخفض )1( -غري ُمتحّقق )0(.  

جدول )٥(

بطاقة حتليل احملتوى

الفكرة احملورية:                                      الفكرة الرئيسة:                                      الصف:

املعايري

فئات التحليل

ات
حظ

مال

قق
تح

ى ال
ستو

م

هدف
أو 
انتج

أنشطة تقوميمنظم بصريحمتوى مباشر
)أسئلة تقوميية/ أنشطة( 

رحة
 شا

قرة
ف

ف
ثالتعري
م

طة
خري

ول
كلجد
ش

ورة
بليص
ق

ويين
تك

مي
ختا

 معيار احملتوى )١(:
معيار األداء )١(:
انتج التعلم)١(
انتج التعلم)٢(

معيار األداء )٢(:
انتج التعلم)١(
انتج التعلم)٢(

صدق وثبات أداة البحث
املناهج وختصص احلاسب  املختصني يف  على عدد من  األداة  األداة عرضت  للتحقق من صدق 
لتحكيمها، ومت إجراء التعديالت الالزمة. كما مت التحقق من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل 
التفكري  لفرع  الثبات  حساب  مت  وقد  أسبوعني  بعد  التحليل  عملية  إعادة  حيث متت  الزمن  عرب 
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معامل  حتسب  اليت  هولسيت  معادلة  باستخدام  الرئيسة  األفكار  من  لعينة  والربجمة  احلوسيب 
الثبات بعد حتديد نقاط االتفاق ونقاط االختالف بني التحليلني على النحو التايل:

x  2 عــــدد الفئات املتفق عليه
معامل الثبات =

جمموع الفئات اليت حللت

معادلة  »التوسع«باستخدام  مستوى  والربجمة  احلوسيب  التفكري  لفرع  الثبات  حساب  مت 
هولسيت. وحلساب معامل الثبات مت حساب نقاط االتفاق ونقاط االختالف وفًقا ملا هو موضح يف 

اجلدول )6(. 

جدول )٦(

نقاط االتفاق واالختالف يف نتائج حتليل الفكرة الرئيسة “ التفكري اخلوارزمي“ 

عدد مرات االختالفعدد مرات االتفاقالتحليل الثاينالتحليل األولالفكرة الرئيسة

١٢١٣١٢١التفكري اخلوارزمي

0.99 ≈
24

=
12 x 2

وبتطبيق املعادلة: معامل الثبات =
25 12 + 1٣

ونقاط  االتفاق  نقاط  حساب  مت  الربجمة«  »لغات  الرئيسة  للفكرة  الثبات  معامل  وحلساب 
االختالف وفًقا ملا هو موضح يف اجلدول )7( على النحو التايل:

جدول )٧(

نقاط االتفاق واالختالف يف نتائج حتليل الفكرة الرئيسة “ لغات الربجمة” 

عدد مرات االختالفعدد مرات االتفاقالتحليل الثاينالتحليل األولالفكرة الرئيسة

٨٤٨٠٨٠٤لغات الربجمة

0.98 ≈
160

=
80 x 2

وبتطبيق املعادلة: معامل الثبات =
164 80 + 84

ويتبني من نتيجة معادلة معامل الثبات أنه يتراوح بني 0.97 و0.99 لألفكار الرئيسة لفرع 
التفكري احلوسيب والربجمة، وهذا يدل على أن قيمة معامل الثبات عالية ومناسبة الستخدام األداة 

احلالية.
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حتليل املحتوى
مت استخدام معادلة حساب املتوسط ملعايري األداء، واستخدام معادلة املتوسط املوزون ملعايري 
املحتوى. وحلساب مستوى التحقق لكل فرع مت حساب املتوسط املوزون ملعايري حمتوى الفرع، حبيث 
تكون أعلى قيمة ملتوسط حتقق النتائج هي القيمة ٣ وهذا يعين أن مجيع النتائج متحققة كلًيا. وقد 

مت حساب مستوى التحقق كما يوضح اجلدول )8(.

جدول )٨(

مستوى التحقق وفقا للمتوسط احلسايب 

)٢.٢٥-٣()١.٥-٢.٢٤()٠.7٥-١.٤()٠-٠.7٤(قيمة املتوسط احلسايب

مرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جدامستوى التحقق

إجراءات البحث
الوطنية  املعايري  وثيقة  عليها  نصت  اليت  والربجمة  احلوسيب  التفكري  مبعايري  قائمة  إعداد   -1

للتقنية الرقمية، ونواتج التعلم ملعايري األداء، ومراجعة هذه النواتج من قبل فريق خمتص.
إعداد بطاقة حتليل حمتوى كتب احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة والثانوية.  -2

التحقق من الصدق والثبات.  -٣
حتليل املحتوى باستخدام بطاقة التحليل.  -4

مجع البيانات وحتليلها لإلجابة عن أسئلة البحث.  -5

نتائج البحث  
لإلجابة عن السؤال األول للبحث والذي نصه: ما معايري التفكري احلوسيب والربجمة اليت 
احلوسيب  التفكري  قائمة مبعايري  إعداد  الرقمية؟ مت  للتقنية  الوطنية  املعايري  وثيقة  عليها  نصت 
والربجمة ونواتج التعلم واليت متثلت يف )112( ناتج تعلم من )60( معيار أداء للتفكري احلوسيب 
والربجمة ملستوى التوسع ومستوى التركيز. وحيث أن معايري التفكري احلوسيب والربجمة مقسمة 
إىل فكرتني حموريتني: التفكري احلوسيب والربجمة والتحكم الرقمي، فقد مت إعداد قائمة بنواتج 
تعلم معايري التفكري احلوسيب تضمنت )81( ناتج تعلم من )44( معيار أداء، وقائمة بنواتج تعلم 
الربجمة والتحكم الرقمي تضمنت )٣1( ناتج تعلم من )16( معيار أداء. ويوضح اجلدول )9( 

عدد معايري التفكري احلوسيب ومعايري الربجمة والتحكم الرقمي ونواتج التعلم وفًقا للمستويات.
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جدول )٩(

عدد معايري التفكري احلوسيب ومعايري الربجمة والتحكم الرقمي ونواتج التعلم وفقا للمستوايت 

عدد معايري احملتوىعدد معايري األداءعدد نواتج التعلمالفكرة احملوريةاملستوى/ الصفوف

مستوى التوسع/ )الصفوف 
)٩-7

٤٥٢٢٩التفكري احلوسيب
٢٤١٢٦الربجمة والتحكم الرقمي

مستوى 
الرتكيز/

)الصفوف 
)١٠-١٢

املسار املشرتك
٤٣١التفكري احلوسيب

٠٠٠الربجمة والتحكم الرقمي

مسار العلوم 
الطبيعية

٣٢١٩٤التفكري احلوسيب
7٤١الربجمة والتحكم الرقمي

مسار العلوم 
اإلنسانية والشرعية

٠٠٠التفكري احلوسيب
٠٠٠الربجمة والتحكم الرقمي

١١٢٦٠٢١اجملموع

ويتضح من اجلدول أعاله أن عدد نواتج التعلم للتفكري احلوسيب وللربجمة والتحكم الرقمي 
التفكري  معايري  أن  ذلك  من  ويستنتج  التركيز،  مرحلة  يف  عددها  من  أعلى  التوسع  مرحلة  يف 
مرحلة  يف  احلوسيب  التفكري  معايري  تظهر  بينما  التوسع.  مرحلة  يف  مكثفة  والربجمة  احلوسيب 
التركيز يف مسارين فقط: يف املسار املشترك )4( نواتج تعلم ومسار العلوم الطبيعية )٣2( ناتج 
والتحكم  للربجمة  تعلم  نواتج   )7( الطبيعية  العلوم  مسار  ويف  احلوسيب،  التفكري  ملعايري  تعلم 
نواتج  أعلى من عدد  للتفكري احلوسيب  التعلم  نواتج  الرقمي. كما يوضح اجلدول أعاله أن عدد 

التعلم للربجمة والتحكم الرقمي يف املرحلتني املتوسطة والثانوية.  
ولإلجابة عن السؤال الثاين للبحث والذي نصه: ما مستوى حتقق املعايري الوطنية للتفكري 
حساب  مت  والثانوية؟  املتوسطة  للمرحلة  املعلومات  وتقنية  احلاسب  كتب  يف  والربجمة  احلوسيب 
التكرارات والنسب املئوية لنواتج تعلم معايري األداء للتفكري احلوسيب والربجمة واليت توفرت يف 
كتب احلاسب للمرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية. ويوضح جدول )10( مستوى التحقق اإلمجايل 
ملعايري التفكري احلوسيب والربجمة يف كتب املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية. وتشري النتائج إىل 
كتب  يف  التركيز  ومستوى  التوسع  ملستوى  والربجمة  احلوسيب  التفكري  معايري  حتقق  مستوى  أن 
احلاسب وتقنية املعلومات منخفض جدا بنسبة )7%(. حيث يتبني أن مستوى حتقق معايري التفكري 
احلوسيب والربجمة ملستوى التوسع منخفض جدا بنسبة )7%(، ومستوى حتقق معايري التفكري 

احلوسيب والربجمة ملستوى التركيز منخفض جدا بنسبة )%6(.
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جدول )١٠(

مستوى التحقق وفقا للمتوسط احلسايب 

عدد نواتج املستوى
التعلم

عدد معايري 
األداء

عدد معايري 
احملتوى

متوسط 
مستوى التحققنسبة التحققالتحقق

منخفض جًدا7%٦٩٣٤١٥٠.٢٠مستوى التوسع
منخفض جًدا٦%٤٣٢٦٦٠.١٩مستوى الرتكيز
منخفض جًدا7%١١٢٦٠٢١٠.٢٠مجيع املستوايت

الوطنية  املعايري  حتقق  مستوى  ما  نصه:  والذي  األول  الفرعي  البحث  سؤال  عن  ولإلجابة 
حساب  مت  والثانوية؟  املتوسطة  للمرحلة  املعلومات  وتقنية  احلاسب  كتب  يف  احلوسيب  للتفكري 
كتب  يف  توافرت  واليت  احلوسيب  للتفكري  األداء  معايري  تعلم  لنواتج  املئوية  والنسب  التكرارات 
التحقق  ونسبة  التكرارات   )11( اجلدول  ويعرض  الثانوية.  واملرحلة  املتوسطة  للمرحلة  احلاسب 

ومستوى التحقق ملعايري التفكري احلوسيب يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات.

جدول )١١(

التكرارات والنسب املئوية لنواتج تعلم معايري التفكري احلوسيب يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات 

الفكرة احملورية: التفكري احلوسيب

عدد نواتج  الصفوف/املستوى
التعلم

عدد معايري 
األداء

عدد معايري 
احملتوى

متوسط 
التحقق

نسبة 
التحقق

مستوى 
التحقق 

منخفض جًدا١١%7١٥7٣٠.٣٣
عدم التحقق٠%٨١٤7٣٠.٠٠
عدم التحقق٠%٩١٦٨٣٠.٠٠

منخفض جًدا٤%٤٥٢٢٩٠.١١التوسع
عدم التحقق٠%٤٣١٠.٠٠املسار املشرتك

عدم التحقق٠%٣٢١٩٤٠.٠٠مسار العلوم الطبيعية
عدم التحقق٠%٠٠٠٠.٠٠مسارالعلوم اإلنسانية والشرعية

عدم التحقق٠%٣٦٢٢٥٠.٠٠الرتكيز

ويتضح من اجلدول أعاله أن مستوى حتقق معايري التفكري احلوسيب ملستوى التوسع منخفض 
جدا بنسبة )4%(، حيث يظهر يف الصف السابع فقط بنسبة )11%( ونظرا ألن عدد املعايري هلذا 
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الصف ال يزيد عن ثلث معايري املستوى فإنه يؤدي إىل اخنفاض متوسط التحقق املوزون للمستوى. 
بينما ال يظهر حتقق معايري التفكري احلوسيب ملستوى التركيز يف كافة املسارات. 

الربجمة  والذي نصه: ما مستوى حتقق معايري  الثالث  الفرعي  البحث  ولإلجابة عن سؤال 
حساب  مت  والثانوية؟  املتوسطة  للمرحلة  املعلومات  وتقنية  احلاسب  كتب  يف  الرقمي  والتحكم 
التكرارات والنسب املئوية لنواتج تعلم معايري األداء للربجمة والتحكم الرقمي واليت توفرت يف كتب 
التحقق  ونسبة  التكرارات   )12( اجلدول  ويعرض  الثانوية.  واملرحلة  املتوسطة  للمرحلة  احلاسب 
ومستوى التحقق ملعايري الربجمة والتحكم الرقمي. ويتضح من اجلدول أن مستوى التحقق ملعايري 
التوسع، بينما نسبة التحقق  الربجمة والتحكم الرقمي منخفض جدا بنسبة )1٣%( يف مستوى 

منخفضة ملعايري الربجمة والتحكم الرقمي يف مستوى التركيز )٣8%(.

جدول )١2(

التكرارات والنسب املئوية لنواتج تعلم معايري الربجمة والتحكم الرقمي يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات 

الربجمة والتحكم الرقمي

عدد نواتج الصفوف/املستوايت 
التعلم

عدد معايري 
األداء

عدد معايري 
احملتوى

متوسط 
التحقق

نسبة 
التحقق

مستوى 
التحقق 

منخفض جًدا١7%7٨٤٢٠.٥٠
عدم التحقق٠%٨٩٤٢٠.٠٠
منخفض جًدا٢٤%7١.٩7٤٢٠

منخفض جًدا١٣%٢٤١٢٦٠.٣٨التوسع
عدم التحقق٠%٠٠٠٠.٠٠املسار املشرتك

منخفض٣٨%7٤١١.١٤مسار العلوم الطبيعية
عدم التحقق٠%٠٠٠٠.٠٠مسار العلوم اإلنسانية والشرعية

منخفض٣٨%7٤١١.١٤الرتكيز

مناقشة نتائج البحث 
أظهرت النتائج أن معايري مستوى التوسع  للتفكري احلوسيب ومعايري مستوى التوسع  للربجمة 
الربجمة  حتقق  نسبة  يف  بسيط  ارتفاع  مع  جدا،  منخفض  مبستوى  متحققة  الرقمي  والتحكم 
موضوع  وحداثة  بالربجمة  املناهج  الهتمام  يعزى  قد  وهذا   .)%1٣( إىل  يصل  الرقمي  والتحكم 
التفكري احلوسيب يف املناهج. أما املعايري يف مستوى التركيز فقد ظهر حتققها يف الربجمة والتحكم 
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الرقمي مبستوى منخفض بينما مل يظهر حتقق ملعايري التفكري احلوسيب يف كتب احلاسب وتقنية 
على  الربجمة،  لتضمني  الثانوية  املرحلة  كتب  توجه حمتوى  إىل  تشري  النتيجة  وهذه  املعلومات. 

الرغم من االخنفاض اإلمجايل ملستوى التحقق للمعايري. 

ويستنتج من نتائج البحث ضرورة تطوير كتب احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة 
واملرحلة الثانوية لتضمني معايري التفكري احلوسيب. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أمحد واجلاردي 
)2020( اليت أظهرت ضعفا يف توفر مهارات التفكري احلوسيب يف كتب احلاسب يف التعليم العام 
يف العراق. كما تتفق نتيجة البحث مع ما توصلت إليه نتائج دراسة احلريب واملحمدي )2018( 
واليت توصلت إىل ضعف اتساق مناهج احلاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة مع التوجهات 
احلديثة ملجال احلاسب والذي يعد التفكري احلوسيب أحد توجهاته احلديثة. بينما ختتلف نتائج 
البحث احلايل مع نتائج دراسة املشهراوي )2019( اليت أظهرت مستوى مرتفعا ملهارات التفكري 
معايري  توفر  يعزى اخنفاض  وقد  فلسطني.  املتوسطة يف  املرحلة  كتب احلاسب يف  احلوسيب يف 
التفكري احلوسيب يف كتب احلاسب وتقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية إىل أن موضوع 
 Rich et.( التفكري احلوسيب من املوضوعات اليت بدأ حديًثا االهتمام بتضمينها يف املناهج عامليا
al.. 2017; Curzon et al.. 2019; Kong et. al. 2019(. كما قد يعزى ذلك لكون املعايري 
الوطنية للتقنية الرقمية لفرع التفكري احلوسيب والربجمة تبدأ يف املرحلة اإلبتدائية مما أدى إىل 
التوسع يف العمق املعريف هلذه املعايري يف املراحل التعليمية التالية. بينما يبدأ تعليم احلاسب وتقنية 
املعلومات يف اململكة العربية السعودية من املرحلة املتوسطة مما جيعل نسبة كبرية من موضوعات 
املرحلة املتوسطة تركز على أساسيات استخدام احلاسب، ويترتب على ذلك ضعف التركيز على 
املرحلة  بعمق يف  تناوهلا  وكذلك عدم  املتوسطة  املرحلة  والربجمة يف  التفكري احلوسيب  مهارات 

الثانوية. 

اخلامتة وتوصيات البحث
أظهرت النتائج أن مستوى حتقق معايري فرع التفكري احلوسيب والربجمة منخفضا جدا يف 
مستوى التوسع بنسبة )7%( ومنخفضا جدا يف مستوى التركيز بنسبة )6%(. وهذه النتائج تشري 
إىل ضرورة تطوير كتب احلاسب وتقنية املعلومات لتتسق مع معايري التفكري احلوسيب والربجمة. 
لذا يوصي البحث بتطوير مناهج التعليم العام لتحقيق معايري جمال التقنية الرقمية فيما خيص 
التفكري  مبعايري  والتربويني  املناهج  على  القائمني  وتثقيف  والربجمة،  احلوسيب  التفكري  فرع 
احلوسيب والربجمة وكيفية تضمينها يف عمليات التعليم والتعلم، مع التركيز على اجلوانب املهارية 
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والتطبيقية إلعداد جيل مهيأ لسوق العمل، وداعم لالقتصاد الوطين. كما يوصي البحث بإجراء 
دراسات مستقبلية ختدم املجال ومنها دراسة هتدف إىل تقدمي تصور مقترح حول كيفية تضمني 
املعايري الوطنية ملجال التقنية الرقمية عرب مستوياهتا املختلفة يف مناهج التقنية الرقمية احلالية، 
ومبا يواكب املستجدات العاملية ورؤية اململكة العربية السعودية 20٣0، وكذلك دراسة للكشف عن 

اجتاهات معلمي احلاسب حنو التفكري احلوسيب والربجمة ومعوقات تدريسها. 
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أثر استخدام ُمصحف عين التَّعليمّي في تنمية مهارات تالوة القرآن الكريم لدى تالميذ المرحلة االبتدائيَّة

389

Abstract: 
The study aimed to investigate the impact of the Educational Ein of Holy 

Quran Program in developing some of the Qur’an’s recitation skills among 
primary school pupils. To achieve the aim of study used Quiz experimental 
design for applied the study tools which is schedule observation to measurement 
of performance of teachers during using the Educational Ein of Holy Quran 
Program. Furthermore، this study implemented in the third primary class 
pupils، which amounted to )60( third-grade pupils as a sample، who were 
divided into two equal groups. Therefore، the study findings have a statistically 
significant difference between the averages of pupil’s degrees in the pre and 
post tests for the benefit of the experimental group in the post-test of recitation 
skills of the Holy Quran and at the all level. As a result، the study recommended 
the necessity of employing the technology in the process of teaching and 
learning for the skills of recitation because it has effective role in increasing their 
motivation towards the memorization of the Holy Quran and its recitation. 

Keywords: The Educational Ein Program. Recitation skills. The Holy Quran.
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أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي 
لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة

د. سامي بن فهد السنيدي)))            أ. عيد بن رمضان العزني)2)

املستخلص: 
هدفت الدراسة إىل بيان أثر استخدام ُمصحف عني يف تنمية بعض مهارات تالوة القرآن لدى 
تالميذ املرحلة االبتدائيَّة، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباِحَثاِن املنهَج التجرييب ذا التصميم 
شبه التجرييب يف تطبيق أدوات الدراسة املمثلة يف بطاقة املالحظة والَّيت توضح أداء املعّلم عند 
استخدام ُمصحف عني يف تنمية بعض مهارات التِّالوة، واملتمثلة يف مهارات قراءة اآليات قراءة 
د، الترتيل وحتسني الصوت من خالل تدريس إحدى السور املقّررة  صحيحة، االنطالق وعدم التَّردُّ
نة من تالميذ الصف الثالث ابتدائّي بلغت )60( تلميًذا من تالميذ الّصف الّثالث ابتدائّي  على َعيِّ
الدراسة عن وجود فروق ذات  مقّسمة ملجموعتني متساويتني )ضابطة وجتريبّية(، وقد أسفرت 
املجموعة  لصاحل  والبعدي  القبلي  التطبيقني  يف  التالميذ  درجات  متوسطات  بني  إحصائيَّة  داللة 
الكرمي وعلى  للقرآن  البعدي ملهارات )الترتيل وحتسني الصوت والقراءة(  التطبيق  التَّجريبيَّة يف 
املستوى الكلي هلا؛ لذلك أوصت الدراسة بضرورة توظيف التقنيات يف عملّية تعليم وتعّلم مهارات 

التِّالوة، وذلك ملا هلا من دور فّعال يف زيادة دافعيتهم حنو حفظ القرآن الكرمي وكذا تالوته.

الكلمات املفتاحية: ُمصحف عني التَّعليمّي . مهارات التِّالوة . القرآن الكرمي.

)١( أستاذ املناهج وطرق تدريس, العلوم الشرعية املشارك, كلية الرتبية-جامعة القصيم
)٢( ماجستري املناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية, كلية الرتبية-جامعة القصيم

الســنيدي، ســامي، العنــزي، عيــد. (2022) . أثــر اســتخدام ُمصحــف عيــن التَّعليمــّي فــي تنميــة مهــارات تــاوة 
القرآن الكريم لدى تاميذ المرحلة االبتدائيَّة .مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  389 - 422 
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املقدمة:
القرآن الكرمي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل، املزنل على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، 
ِئَك ُيْؤِمُنوَن ِبِه ۗ َوَمن َيْكُفْر  املتعبد بتالوته، قال تعاىل: »الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتاَلَوِتِه ُأوَلٰ
َر ِمَن اْلُقْرآِن«  )املزمل:  ِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن« )البقرة: 121(، وقال تعاىل: »َفاْقَرُءوا َما َتَيسَّ ِبِه َفُأوَلٰ
ِل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل«  )املزمل: 4(. 20(، وأمرنا جّل جالله أن نقرأه مرتاًل كما ُأنزل فقال تعاىل: »َوَرِتّ

القرآن  تعّلم  الكرمي وتعليمه فقال: »خريكم من  القرآن  بتعّلم   -- وقد رّغب رسوُل اهلل 
وعّلمه« )البخاري، 1422ه، ج٣، 192(، وقال عليه الصالة والسالم: »املاهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام الربرة، والَّذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه، وهو عليه شاّق له أجران » )مسلم، 1407ه، 

.)195

الكرامة،  أراد  فمن  تالوته،  أجر  وعظيم  حفظه،  وأمّهية  الكرمي  القرآن  فضل  وال خيفى 
يقبل على كتاب اهلل تعاىل تالوة  أن  فإّن عليه  العظيم،  باألجر  والفوز  والفضل من اهلل تعاىل، 
اَلَة  ِ َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللَّ وحفًظا، وأن يتدبره ويعمل مبا جاء فيه، قال تعاىل: )ِإنَّ الَّ

ا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن َتُبوَر( )فاطر: 29(.  ا َرَزْقَناُهْم ِسرًّ َوَأنَفُقوا ِممَّ

وقد أوضح ابن خلدون )1995، 461( أمهّية تعليم القرآن الكرمي للناشئة فقال: »اعلم إّن 
تعليم الِولدان للقرآن شعريٌة من شعائر الدين، أخذ به أهل امللة، ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم، 
ملا يسبق فيه إىل القلوب من رسوخ اإلميان وعقائده من آيات القرآن وبعض منت احلديث، وصار 
القرآُن الكرمي أصَل التَّعليم الَّذي يبىن عليه ما حيصل من ملكات، والسبب يف ذلك أنَّ التَّعليم يف 

الصغر أشدُّ رسوًخا وهو أصل ملا بعده من تعلم؛ ألن السابق األول للقلوب كاألساس للملكات«.

ويعدُّ القرآن الكرمي أساَس اإلسالم، وقاعدَتُه الَّيت ُبين عليها، ومن هذا املنطلِق اهتمت وزارة 
ة بتعليم القرآن الكرمي، حيث نّصت وثيقُة سياسة التَّعليم فيها  التَّعليم يف اململكة العربيَّة السعوديَّ
رسوله  وسنة  اهلل  لكتاب  »النصيحة  ة:  الّسعوديَّ ة  العربيَّ اململكة  يف  التَّعليم  أهداف  من  أّن  على 
بصيانتهما ورعاية حفظهما، وتعهد علومهما والعمل مبا جاء فيها« )وزارة التَّعليم، 1416ه(، لذا 
األكرب من حصص  النصيب  وكان  راسة،  الدِّ أساسّية يف مجيع مراحل  مادًة  الكرمي  القرآُن  كان 
القرآن الكرمي يف اخلطة املدرسية يف املرحلة االبتدائيَّة، ورغم هذا االهتمام الكبري إال إّنه أظهرت 
راسات اخنفاَض مستوى الطالب يف تالوة وجتويد القرآن الكرمي يف مجيع  نتائج العديد من الدِّ
 ،)2010 )الظفريي،  دراسة  ومنها   ، خاصٍّ بشكل  االبتدائيَّة  املرحلة  ويف  عام،  بشكل  املراحل 

)عبداهلل، 2007(، )الراشد، 1422هـ(. 
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راسات القرآنية املنعقد يف الرياض )14٣6هـ(  وقد أوصى املؤمتر الدويل الثاين لتطوير الدِّ
راسات والبحوث، واالستفادة من أحدث  بضرورة استمرار العناية يف القرآن وعلومه، من خالل الدِّ
للطالب  وعلومه  القرآن  لتقريب  القرآنية  راسات  الدِّ مقررات  تدريس  يف  املعاصرة  التقنيات 

والطالبات.

ٌي  وقد ذكر الزيين )2011، 128( إّن مواكبَة عصر املعلومات واالنفجار املعريف والتقين حتدِّ
حقيقيٌّ يتمثل يف توظيف التقنيات اهلائلة يف هذا العصر، وتطبيق االجتاهات احلديثة يف تعزيز 
ممارسات تدريس القرآن الكرمي يف مدارسنا مبا جيعلها أكفأ وأكثر فاعلّية. إاّل إّن املالَحظ يف 
مدارسنا قصوٌر يف أداء طرق تدريس القرآن الكرمي، وضعُف استخدام وسائل التقنية احلديثة يف 

تدريس القرآن الكرمي.

وقد أكدت نتائج دراسة أبو ريدة )2006( ضعًفا يف جمال استخدام املعلمني للوسائل والتقنيات 
التَّعليمّية، واّتباع طريقًة واحدة يف تدريس مادة القرآن الكرمي يف املرحلة االبتدائيَّة.

وقد أوصت دراسة حشروف )1426هـ( على تنويع أساليب التَّعليم وطرائقه، وتشجيع معلمي 
الصفوف األولّية ومعلمي القرآن الكرمي على استخدام التقنية احلديثة يف تدريسهم ملقرر القرآن 

الكرمي.

راسات وتوصياهتا بأمّهية استخدام اإلستراتيجيات والتقنيات  وبناء على ما أظهرت نتائج الدِّ
احلديثة، جاء اهتماُم وزارة التَّعليم ممثلة بشركة تطوير للخدمات التَّعليمّية يف عمل وتطوير تطبيق 
تعّلم  والَّذي سيسهم يف دعم  الذكية كاّفة،  املتوفر على متاجر اهلواتف  التَّعليمّي«  »ُمصحف عني 

القرآن الكرمي وتدبُّر آياته وتفسريه.     

وقد جاء اهتماُم الباِحَثْيِن يف املرحلة االبتدائيَّة كوهنا قاعدة اهلرم يف عملّية التَّعلُّم والتَّعليم 
فهي البداية احلقيقية لتنمية مدارك الطالب، وإكساهبم املعارف واملعلومات واملهارات القرائّية 
وتالوة القرآن الكرمي، وهذا ما بينته نتائج دراسة )املطرودي، 2011( أنَّ للتِّالوة أثًرا بالًغا يف 
تنمية مهارات أساسّية كمهارة االستماع، والقراءة، والكتابة، واإلمالء، والتَّعبري الكتايب، واخلط، 

يف املرحلة االبتدائيَّة.

نتائج دراسة مسلمي )14٣6هـ(، والشمري )1426هـ(، والعاصم )1421هـ(  وقد أظهرت 
ضعًفا يف مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة، والَّيت أوصت أيًضا بضرورة 
استخدام إستراتيجيات تدريس وتقنيات تعليم حديثة ومتنوعة تساعد يف التغلب على هذا الضعف.
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وهلذا قام الباِحَثاِن يف هذه الّدراسة بتقصي أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية 
مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة.

مشكلة الدراسة: 
منها  عّدة  ألسباب  وذلك  التَّعليمّية،  العملّية  إجناز  يف  ا  مهمًّ دوًرا  التَّعليمّية  الوسيلة  ي  تؤدِّ
س يف إيضاح املعلومات وتقريبها  التشويق واإلثارة وجذب الطلبة ملوضوع الدرس، وتسهيل مهّمة املدرِّ
واختصار الوقت، واملساعدة على ترسيخ املعلومة يف ذهن الطالب وبث روح التجديد واالبتكار لدى 
 Khairuldin et( املدّرس، وإجباره على التفكري السليم يف درسه وجعل املادة حمّببًة لدى الطلبة

.)al ،2017

الشرعّية،  العلوم  التقنيات املحوسبة يف خدمة  بتوظيف  لذلك اهتّم علماُء األمة اإلسالمّية 
العلوم  من  ووضعوا  وتفسريها،  وألفاظه  معانيه  عن  للكشف  وذلك  الكرمي؛  القرآن  رأسها  وعلى 
اخلادمة للقرآن الكرمي فنوًنا مثل علم التِّالوة والتَّجويد، وكان علُم التِّالوة والتَّجويد من العلوم 
املهّمة الَّيت اهتّم هبا كثرٌي من علماء اإلسالم تأليًفا وتنقيًحا وجتويًدا، وقد بيَّن علماُء اإلسالم يف 
العديد من كتبهم أنَّ تعّلم القرآن الكرمي يعدُّ الركَن األول واألساس املتني الَّذي يقوم عليه التَّعليم 

   .)Sihes et al،2017( يف اإلسالم

وتعدُّ التِّالوة والتَّجويد من أهّم آداب قراءة القرآن الكرمي؛ وحىت يتحقق هذا اهلدف املرجو 
من التِّالوة كان ال ُبدَّ من الطالب أن يتقن مهارة التَّجويد، وتعّد التطبيقات املحوسبة من أحدث 

الوسائل التَّعليمّية الَّيت تنمي مهارة التِّالوة والتَّجويد.

فاعلّية  تناولت  الَّيت  راسات  الدِّ وندرة  التَّعليمّية،  العملّية  اإللكترونّية يف  التَّطبيقات  وألمّهية 
استخدام التطبيقات اإللكترونيّة يف ماّدة التِّالوة التَّجويد، ومن خالل عمل أحد الباِحَثْيِن معلًما 
املرحلة  تالميذ  لدى  الكرمي  القرآن  تالوة  مهارات  األولّية الحظ ضعًفا يف  الّصفوف  ومشرًفا يف 
االبتدائيَّة، وقد أرجع ذلك إىل وجود قصوٍر يف استخدام التقنيات التَّعليمّية املتقّدمة تلك املهارات؛ 
و   Al-Jazi )2017(، Mssraty دراسة  نتائج  أّكدته  ما  وهذا  االبتدائيَّة،  املرحلة  تالميذ  لدى 

)2012( Faryadi، وحشروف )1426ه(، واهلمزاين  )142٣ه(.

وبناء عليه مت حتديد مشكلة البحث احلالية يف وجود قصوٍر يف تنمية بعض مهارات تالوة 
القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة؟  وللوصول حلّل هذه املشكلة سوف يتم اإلجابة عن 

التساؤالت التالية:
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ما مهارات التِّالوة الَّيت جيب تنميتها لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة؟   .1
التَّعليمّي يف تنمية بعض مهارات القرآن الكرمي لدى تالميذ  ما أثر استخدام ُمصحف عني    .2

املرحلة االبتدائيَّة؟

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل التايل:

حتديد مهارات التِّالوة الَّيت جيب تنميتها لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة.   .1
تعرف أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية هذه املهارات لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة.   .2

أمّهية الدراسة:
ويأمل  وتطبيقيًّا،  نظريًّا  التَّعليمّي  امليدان  إفادة  إسهامها يف  الدراسة يف  هذه  أمّهية  تتمثل 

الباِحَثاِن أن تساعد الدراسة يف التايل:

توظيف التقنيات احلديثة يف تدريس القرآن الكرمي يف مراحل التَّعليم املختلفة.   .1
حّث واضعي املناهج على جعل تقنية ُمصحف عني التَّعليمّي من الوسائل األساسّية يف مراحل    .2

التَّعليم املختلفة. 
راسات حول االعتماد على تقنيات حديثة لتنمية  فتح املجال أمام الباِحَثْيِن إلعداد مزيٍد من الدِّ   .٣

مهارات تالوة القرآن الكرمي.

راسة:  حدود الدِّ
). احلدود املوضوعّية: اقتصرت هذه الدراسُة على تنمية بعض مهارات تالوة القرآن الكرمي، 
د، الترتيل  واملتمثلة يف املهارات التالية: )قراءة اآليات قراءة صحيحة، االنطالق وعدم التَّردُّ

وحتسني الصوت( من خالل تدريس سورة الصف املقررة باستخدام ُمصحف عني التَّعليمّي.
2. احلدود املكانية: مدرسة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز االبتدائيَّة التابعة إلدارة التَّعليم مبحافظة 

حفر الباطن. 
3. احلدود الزمانية: مت إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسّي الّثاين من العام الدراسّي 14٣9 

هــ - 1440 هــ.
نة من تالميذ الّصف الّثالث ابتدائّي. 4. احلدود البشرية: َعيِّ
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مصطلحات الّدراسة:
ُمصحف عني التَّعليمّي:

لألجهزة  إلكترويّن  تعليميٌّ  تطبيق  بأّنه:   )2016( التَّعليمّية  للخدمات  تطوير  شركة  عّرفته 
الذكّية يتيح للطالب وويل األمر إمكانّية تصفح السور املقررة كمنهج دراسّي، كما يتيح هلم العديَد 
من اخلصائص منها االستماع إىل تالوة املقرئني، واستعراض التفاسري املتاحة لآليات، وتسجيل 

التِّالوة وحفظها على اجلهاز كملفات صوتّية.

أّما تعريفه إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأّنه: عبارة عن برنامج وتطبيق إلكترويّن يستخدم يف 
تدريس مادة القرآن الكرمي لتنمية مهارات التِّالوة لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة.

التِّالوة:
التالية:  النواحي  قراءة سليمة من  الكرمي  القرآن  قراءة  بأّنها:  عرفها احلمادي )1407هـ( 
أحكام  تطبيق  خمارجها،  من  احلروف  إخراج  مواطنها،  يف  والوصل  الوقف  الّدقيق،  الّضبط 

التَّجويد.

ويعرفها الباِحَثاِن إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأّنها: قراءة تالميذ املرحلة االبتدائيَّة آيات القرآن 
الكرمي قراءة سليمة خالية من األخطاء بيسر وسهولة.

مهارات التِّالوة:
هاب،  د يف التِّالوة: عّرفها ابن منظور )1414هـ، 2٣0/10(: سرعة الذَّ االنطالق وعدم التَّردُّ  .1

ومنه انطلقت اخليل: إذا جرت بيسر بال تعثر.

ويعّرفها الباِحَثاِن إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأّنها: تالوة التلميذ لآليات بال تلعثم أو ترّدد   
أو توّقف.

الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة: عّرفها الغزي )1415هـ(: جتويد احلروف ومعرفة الوقف.  .2

مع  القرآنّية  لآليات  التلميذ  تالوة  بأّنها:  راسة  الدِّ هذه  يف  إجرائيًّا  الباِحَثاِن  ويعّرفها   
مراعاة أحكامها وتدّبر معانيها.

الضبط  مع  خمارجها  من  األحرف  وإخراج  بوضوح،  النطق  صحيحة:  قراءة  اآليات  قراءة   .٣
بالشكل )وزارة التَّعليم، 1427هـ(.
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وتعرف إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأّنها: تالوة التلميذ لآليات بوضوح، وإخراج األحرف   
من خمارجها بطريقة صحيحة مع الضبط بالشكل.

اإلطار النظري : 
تطبيق ُمصحف عني التَّعليمّي ودوره يف تنمية مهارات التِّالوة:  

يعرف ُمصحف عني بأّنه تطبيق تعليمّي إلكترويّن لألجهزة الذكّية يتيح للمتعلم إمكانّية تصّفح 
السور املقّررة بوصفها منهًجا دراسيًّا، كما يتيح له العديد من اخلصائص منها االستماع إىل تالوة 
كملفات  اجلهاز  على  وحفظها  التِّالوة  تسجيل  لآليات،  املتاحة  التفاسري  استعراض  املقرئني، 
صوتّية، ويتميز هذا امُلصحف بعّدة مميزات منها أّنه ميكن الطالب من: متابعة املنهج املقّرر له يف 
ماّدة القرآن الكرمي سواء يف التَّعليم العام أو التحفيظ، ومساعدته على احلفظ، كما ميكنه من 
تسجيل صوته يف أثناء التِّالوة وإرساله إىل املعّلم من أجل التصحيح له، وذلك من خالل استخدامه 

وفق اخلطوات التالية : 

فتح التطبيق وتستمر ملّدة ثانية ومن مّث ينتقل إىل الشاشة التالية تلقائيًّا.  -
خول بالتسجيل وحتديد املرحلة التَّعليمّية. يتطلب األمر للدُّ  -

وهنا تظهر السور القرآنّية املقّررة على التلميذ يف الفصل الدراسّي، وجبانب كل سورة رقم 
اآليات والصفحة، ويف أعلى القائمة يوجد العديد من اخليارات الدالة على املهارات املرجو تنميتها 
التوقف(  القارئ،  اسم  )التِّالوة،  توضح  مفاتيح  عدة  الشاشة  أسفل  يف  وتظهر  التلميذ  لدى 

)اخلدمات التَّعليمّية، 2016(.  

مهارات التِّالوة الَّيت ميكن تنميتها من خالل استخدام ُمصحف عني لدى تالميذ الّصف 
الّثالث ابتدائّي: 

مع  من خمارجها  األحرف  وخيرج  بوضوح  الكلمات  التلميُذ  ينطق  أن  وهي  القراءة:  صحة   -
الضبط بالشْكل الصحيح.   

الترتيل: أن يرتل التلميذ وحيسن صوته بالقراءة.   -

االنطالق يف القراءة: أن يشرع التلميذ يف القراءة دون توقٍف أو ترّدد أو تلعثم.   -

تطبيق أحكام التَّجويد يف أثناء التِّالوة )ابن سليم، 1429هـ(.   -
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وهذا لن يتأتى إاّل خالل استخدام الطرق التالية )الظاهر،200٣م(:

الكليَّة: تقوم هذه الطريقة على حفظ احلزب املحدد، أو الصفحة، أو اجلزء، مجلة واحدة.  -

اجلزئّية: يقصد هبا تقسيم اآليات املراد حفظها أجزاء، سواء أكانت متساوية أو خمتلفة.  -

املشتركة: هي طريقة جتمع بني الطريقة الكليَّة والطريقة اجلزئّية.  -

التدرجيي: وهي أن يقرأ التالميذ اآليات املكتوبة باستخدام امُلصحف، مث يبدأ التلميذ بإخفاء   -
اآليات الَّيت مت حفظها.

عّدة  ويكرره  كّله،  القرآين  النّص  التلميذ  يتلو  أن  هبا  ويقصد  فترات:  على  احلفظ  طريقة   -
مّرات، مث يتركه ليعود إىل تالوته وتكَراره يف وقت آخر وهكذا.

وقد أكدت وزارة التَّعليم على استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي واالستفادة منه من قبل املعلم 
وويل أمر الطالب يف تدريس مقّررات القرآن الكرمي، من خالل التعميم رقم ٣8271884 يف 2/9/ 
يتيح للطالب وويل األمر  الذكّية  إلكترويّن لألجهزة  التَّعليمّي هو تطبيق  14٣8هـ، وُمصحف عني 

إمكانّية تصفح السور املقّررة كمنهج دراسّي، كما يتيح هلم العديد من اخلصائص منها:

استعراض مقّررات احلفظ والتِّالوة للطالب يف مدارس التَّعليم العام والتحفيظ.   -

تسجيل التِّالوة وحفظها على اجلهاز كملفات صوتّية.   -

مشاركة اآليات عرب وسائل التواصل االجتماعّية.   -

استعراض التفاسري املتاحة لآليات.   -

االستماع إىل تالوة املقرئني.   -

- إضافة فواصل مرجعّية.

راسات السابقة   الدِّ
دراسة الشمري )2015(: هدفت إىل معرفة فاعلّية برنامج السويش ماكس يف اكتساب طالب 
الّصف السادس ابتدائّي ألحكام تالوة القرآن الكرمي وجتويده مبدينة حائل، ولتحقيق هذا اهلدف 
نة الدراسة من )100( طالًبا موزعة على جمموعتني  استخدم الباحث املنهج التجرييب، وتكونت َعيِّ
واختبار  تعليمّي حموسب )السويش ماكس(،  برنامج  الدراسة  أدوات  وكانت  جتريبّية وضابطة، 
حتصيلّي يف اكتساب أحكام تالوة القرآن الكرمي وجتويده، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات 
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اكتساب  التَّجريبيَّة يف  املجموعة  لصاحل  البعدي  القياس  يف  الطالب  إحصائيَّة يف حتصيل  داللة 
الطالب ألحكام تالوة القرآن الكرمي وجتويده.

دراسة مسلمي )2015(: هدفت إىل قياس فاعلّية استخدام القلم اإللكترويّن القارئ يف تنمية 
الباحث  استخدم  اهلدف  هذا  ولتحقيق  ابتدائّي،  السادس  الّصف  تالميذ  لدى  التِّالوة  مهارات 
ابتدائّي  السادس  الّصف  تالميذ  تلميًذا من  الدراسة )٣8(  نة  َعيِّ وكانت  التجرييّب،  املنهج شبه 
جبازان، موزعة على جمموعتني جتريبّية وضابطة، وكانت أداة الدراسة اختباًرا شفهيًّا )أدائيًّا(، 
درجات  متوسطي  بني  إحصائيَّة  داللة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  إليه  توصلت  ما  وأبرز 
ككل  الثالث  التِّالوة  مهارات  مستوى  عند  البعدي،  القياس  والضابطة يف  التَّجريبيَّة  املجموعتني 
)القراءة، االنطالق، الترتيل( لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة تفصياًل وإمجااًل، وأّن استخدام التَّعليم 
اإللكترويّن كوسيلة مساعدة يف تدريس التِّالوة، قد خلق نوًعا من اإلثارة والتشويق لدى التالميذ، 

وساعد على االرتقاء مبستوى التِّالوة لديهم.

دراسة الغامدي )2014(: هدفت إىل الكشف عن الوسائط املتعّددة التفاعلّية يف تنمية مهارات 
تالوة القرآن الكرمي لدى طالب الّصف األول ثانوي مبنطقة الباحة، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم 
نة البحث من )48( طالًبا موزعة على جمموعتني جتريبّية  الباحث املنهج التجرييّب، وتكونت َعيِّ
وضابطة، واستخدم الباحث بطاقة املالحظة أداة للبحث، وتوصلت الدراسة إىل نتيجة وجود فروق 
ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدي لكل 
املجموعة  لصاحل  الترتيل(   - التَّجويد   - اللحن  )تفادي  الفرعّية   التِّالوة  مهارات  من  مهارة 
البعدي ملهارة  القياس  التَّجريبيَّة، بينما مل يوجد فرق دال إحصائيًّا بني جمموعيت الدراسة يف 

االنطالق.

دراسة مصطفى )2012(: هدفت إىل معرفة فاعلّية استخدام أسلوب التَّعليم املربمج مقارنة 
بالطريقة التقليدّية على حتصيل تالميذ الّصف الّسادس يف مهارات التِّالوة والتَّجويد، ولتحقيق 
راسة من )44( طالًبا موزعني على  نة الدِّ هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج التجرييّب، وتكونت َعيِّ
جمموعتني جتريبيَّة وضابطة، وكانت أدواُت الدراسة اختباًرا شفويًّا، وبرنامج تعليميَّة، وبرنامج 
لالختبارات والتدريبات، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة يف القياس 

البعدي لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة يف تعليم التِّالوة والتَّجويد.

الزيين )2011(: هدفت إىل حتديد مدى فاعلّية إستراتيجّية مقترحة معتمدة على  دراسة 
الترميز اللويّن والقلم اإللكترويّن يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى تالميذ الصف الثاين 
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املالحظة،  وبطاقة  التجرييّب،  املنهج  دراسته  يف  الباحث  واستخدم  القاهرة،  مبدينة  إعدادّي 
نة الدراسة من )102( طالًبا من الّصف  ومعتمدة على مهارات تالوة القرآن الكرمي، وتكونت َعيِّ
الّثاين إعدادّي، وكانت من أهّم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة يف مهارات التِّالوة 
املجموعة  لصاحل  البعدي  القياس  يف  والضابطة  التَّجريبيَّة  املجموعتني  درجات  متوسطي  بني 

التَّجريبيَّة، وكذلك فاعلّية التقنيات السمعّية والبصرّية يف تعليم مهارات تالوة القرآن الكرمي.

تنمية  املحوسبة يف  التَّعليمّية  القوالب  أثر  دراسة اجلريسي )2009(: هدفت إىل استقصاء 
مهارات تالوة القرآن الكرمي لطالبات الّصف األول ثانوي باملدينة املنورة، وطبقت الدراسة املنهج 
نة الدراسة من )٣1( طالبة وزعت على جمموعتني جتريبّية وضابطة،  شبه التجرييّب، وتكونت َعيِّ
واستخدمت )القوالب التَّعليمّية املحوسبة، وبطاقة مالحظة( أدوات هلذه الدراسة، وكانت من أهّم 
ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة بني املجموعتني لصاحل املجموعة 
التِّالوة - مهارة تطبيق أحكام  الكرمي - مهارة صحة  القرآن  التَّجريبيَّة يف تنمية مهارات تالوة 

التَّجويد، وال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني املجموعتني يف مهارة الطالقة.

دراسة الذوادي )2009(: هدفت إىل معرفة أثر استخدام امُلصحف القارئ يف تنمية مهارات 
التِّالوة لدى تالميذ الصف الثالث ابتدائي، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج التجرييّب، 
نة الدراسة من )60( تلميًذا موزعني على جمموعتني جتريبّية وضابطة، وكانت أدوات  وتكونت َعيِّ
متوسط  بني  إحصائيَّة  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت  شفويًّا،  اختباًرا  الدراسة 

درجات تالميذ املجموعتني يف القياس البعدي ملهارات التِّالوة لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة.

دراسة الرقب )2009(: هدفت إىل الكشف عن فاعلّية برنامج حموسب تدريسّي يف تنمية 
نة الدراسة من )60(  مهارات التِّالوة لدى طالب الصف احلادي عشر بقطاع غزة، وتكونت َعيِّ
طالًبا، واتبعت الدراسة املنهج البنائّي والتجرييّب، واستخدم الباحث يف هذه الدراسة عّدة أدوات 
وهي: )برنامج حموسب- اختبار حتصيلي- اختبار أدائّي بطاقة مالحظة( ومن أهّم ما توصلت 
والضابطة  التَّجريبيَّة  املجموعتني  بني  إحصائيَّة  داللة  ذات  فروق  وجود  نتائج  من  الدراسة  إليه 

لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة يف القياس البعدي لالختبارات التحصيلّية واألدائّية.

راسات السابقة: التعليق على الدِّ
راسات السابقة رؤية الباِحَثْيِن لواقع تدريس القرآن الكرمي، وحاجته للتطوير  دعمت نتائج الدِّ  .1

والتحسني.
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راسات السابقة يف منهج الدراسة وهو املنهج التجرييّب ذو  تتفق هذه الدراسة مع مجيع الدِّ  .2
التصميم شبه التجرييّب.

راسات السابقة ما عدا دراسة مسلمي )2015(، والشمري  تتفق هذه الدراسة مع مجيع الدِّ  .٣
)2015(، ومصطفى )2012(، والذوادي )2009( يف أداة البحث )بطاقة مالحظة(.

نة الدراسة. راسات السابقة يف جمتمع وَعيِّ ختتلف هذه الدراسة مع مجيع الدِّ  .4

الدراسة  ملوضوع  املناسب  املنهج  حتديد  يف  السابقة  راسات  الدِّ من  الباِحَثاِن  استفاد  وقد   .5
التأّكد من صدقها وثباهتا، واختيار  الدراسة وإجراءاهتا، مث  أداة  احلالّية، وكيفّية إعداد 

األساليب اإلحصائيَّة املناسبة للدراسة احلالّية.

وإجراءاهتا، مث  احلالّية  الدراسة  أداة  إعداد  السابقة يف  راسات  الدِّ من  الباِحَثاِن  واستفاد   .6
التأّكد من صدقها وثباهتا، وكيفّية تطبيقها.

وقد استفاد الباِحَثاِن كذلك يف اختيار األساليب اإلحصائيَّة املناسبة للدراسة احلالّية.  .7

راسات السابقة بأّنها استخدمت تقنية جديدة، وأداة حبث  ومما مييز هذه الدراسة عن الدِّ  .8
جديدة )بطاقة مالحظة( لقياس مهارات تالوة القرآن الكرمي.

ثالثا: فروض الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف   .1

القياس البعدي ملهارة قراءة اآليات قراءة صحيحة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف   .2
القياس البعدي ملهارة االنطالق يف القراءة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف   .٣
القياس البعدي ملهارة الترتيل وحتسني الصوت يف القراءة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف   .4
القياس البعدي ملهارات التِّالوة ككل )القراءة الصحيحة، االنطالق، الترتيل(.

إجراءات الدراسة:
راسات  الدِّ ومبراجعة  وأهدافها،  أسئلتها  وحتديد  الدراسة  مشكلة  خالل  من  الدراسة:  منهج 
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السابقة، تبّين للباحثني أنَّ املنهج املناسب هو املنهج التجرييّب ذو التصميم شبه التجرييّب. 

جمتمع الدراسة: تكون جمتمع الدراسة من مجيع تالميذ الّصف الثالث ابتدائي بإدارة التَّعليم 
مبحافظة حفر الباطن، والبالغ عددهم )4650( طالًبا.

نة الدارسة من جمموعتني من تالميذ الصف الثالث ابتدائي يف مدرسة  َعيِّنة الدراسة: تكونت َعيِّ
قام  وقد  الباطن،  حفر  التَّعليم مبحافظة  إلدارة  التابعة  ة  االبتدائيَّ عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 

نة قصدية لألسباب التالية: نة كَعيِّ الباِحَثاِن باختيار الَعيِّ

توفر اإلمكانات الالزمة لتنفيذ جتربة الدراسة.  -1

تعاون إدارة املدرسة مع الباِحَثْيِن، بتذليل العقبات وتزويده ببيانات الطالب.  -2

جدول )١(

توزيع َعيِّنة الدراسة

طريقة التَّدريسعدد الطالبالصفاجملموعة

ُمصحف عني التَّعليمّي٣٠الثالث  أالتَّجريبيَّة

الطريقة التقليديّة٣٠الثالث بالضابطة

أدوات الدراسة: 
) )) قائمة مهارات التِّالوة :

التدريس،  هيئة  أعضاء  من  حمّكمني  عشرة  على  وعرضها  املهارات  هذه  بأهّم  قائمة  بناء  مت 
واملشرفني التربويني ومعلمي التربية اإلسالمية باملرحلة االبتدائيَّة، وقد تضمنت القائمة )ثالث( 
مهارات رئيسة اندرج حتتها )ست( مهارات فرعّية، ومّت حساب الوزن الّنسيب لكل مفهوم باستخدام 

املتوسط املوزون؛ باستخدام املعادالت التالية:

مت استخالص النتائج وحساهبا وحتليلها ومناقشتها وفق املعادلة التالية:

100 x
عدد االستجابات 

مدى املناسبة = )1(
نة عدد أفراد الَعيِّ
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٣ن٣ +2ن2 +1ن1
الوزن النسيب لألمّهية  = )2(

ن٣ +ن2+ن1
حيث إن    ٣ = مهّم جًدا       2= مهّم       1= قليل األمّهية

مت حساب النسب املئوية ألمّهية كل )مهارة(، مث القيام بترتيبهم حسب األمّهية النسبية لكل 
منهما، ويوضح اجلدول )2( نتائج حتكيم القائمة:

جدول )2(

نتائج حتكيم قائمة مهارات التِّالوة الَّيت جيب تنميتها لدى طالب الصف الثالث ابتدائي 

أهميتهامناسبتهااملهارة

الرتتيب

الحكم 

عىل 

املفهوم  مناسبفرعيةرئيسة
غري 

مناسب

مهم 

جًدا
غري مهممهم

الوزن 

النسبي

مهارات القراءة 

الصحيحة

نطق اآليات القرآنية 

بوضوح
مهم%100-9102.92

مراعاة الضبط 

بالشكل
مهم%100-10003.01

االنطالق وعدم 

دُّد يف التِّالوة الرتَّ

ينطلق يف تالوة اآليات 

القرآنية دون ترّدد.
مهم1مكرر%100-10003.0

الرتتيل وتحسني 

الصوت يف التِّالوة

يتلو آيات القرآن 

بتؤدة وطأمنينة
مهم2مكرر %100-9102.9

يراعي الوقف 

والوصل أثناء التِّالوة.
مهم%100-8112.73

يحسن صوته أثناء 

التِّالوة.
مهم2مكرر%100-9102.9

ويتضح من اجلدول )2(: أّن هذه املهارات تعّد من املهارات الَّيت جيب أن تنمى لدى طالب 
الصف الثالث ابتدائي، وهبذا يكون قد مت اإلجابة على السؤال األول والَّذي نّص على »ما املهارات 

الَّيت جيب تنميتها لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة؟«.  

)2) بطاقة املالحظة:
الكرمي؛  القرآن  تالوة  مهارات  بطاقة مالحظة  الباِحَثاِن  استخدم  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
وذلك ملناسبتها يف حتديد مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة، حيث تعّد 
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املالحظة من أهّم أدوات مجع البيانات من خالل االهتمام أو االنتباه إىل شيء أو حدث أو ظاهرة 
بشكل منظم عن طريق احلواس )عطوي، 2007، 120(.

صدق األداة:
قام الباِحَثاِن بالتأّكد من صدق أداة الدراسة بطريقتني:

أ - الصدق الظاهري لألداة:
للتأّكد من صدق بطاقة املالحظة، بعد قيام الباِحَثْيِن بتصميمها يف صورهتا األولّية، مت عرضها 
على خنبة من املحّكمني والبالغ عددهم )10( حمّكمني. وبناًء على توجيهات املحّكمني مت إعادة 

صياغة بطاقة املالحظة بصورهتا النهائّية.

صدق االتساق الداخلي:
للتأّكد من صدق االتساق الداخلي لبطاقة املالحظة قام الباِحَثاِن بتطبيق أداة املالحظة على أداء 
نة استطالعّية يف مهارات تالوة القرآن الكرمي ومن مّث قاما حبساب معامل االرتباط  )٣0( طالًبا كَعيِّ

بريسون بني كل بعد من أبعاد بطاقة املالحظة مع النتيجة الكليَّة واجلدول التايل يوضح ذلك:

جدول )3(

توزيع َعيِّنة الدراسة

معامل االرتباطالبعد

٠.٥٨٥**مهارة القراءة الصحيحة.

دُّد يف التِّالوة. ٠.٦٤٤**مهارة االنطالق وعدم الرتَّ

٠.٥٥٥**مهارة الرتتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة.

**دالة عند مستوى )٠.٠١(

يتَّضح من اجلدول السابق أّن مجيع قيم معامل ارتباط بريسون ملهارات تالوة القرآن الكرمي 
د يف  للصف الثالث االبتدائي املتمثلة يف )مهارة القراءة الصحيحة، مهارة االنطالق وعدم التَّردُّ
التِّالوة( دالٌة عند مستوى )0.01(؛ مّما يدّل على  الترتيل وحتسني الصوت يف  التِّالوة، مهارة 

اّتساق مجيع أبعاد بطاقة املالحظة. 
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ثبات أداة الدارسة: 
قام الباِحَثاِن بالتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عرب األفراد، حيث قام الباِحَثاِن 
بتقومي الطالب بأنفسهم وباالستعانة بزمالء آخرين هلم، وقد مّت حساب نسب االتفاق بني النتائج 

الَّيت توصل إليها الباِحَثاِن مع زمالئهم، وذلك باستخدام املعادلة التالية:

100 x
عدد مرات االتفاق

معامل االتفاق = 
عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف

وقد جاءت النتائج على النحو التايل:

جدول )4(

معامل االتفاق بني حتليل الباِحثـنَْيِ والزميل اآلخر ملهارات تالوة القرآن الكرمي للصف الثالث ابتدائي على بطاقة املالحظة

عدد مّرات املفردات السلوكيَّةاملهارة يف بطاقة املالحظة
االتفاق

عدد مرّات 
االختالف

معامل 
الثبات

مهارات القراءة الصحيحة
٨٣.٣%٢٥٥ينطق اآلايت القرآنّية بوضوح. 

٩٠.٠%٢7٣يراعي التلميذ الضبط ابلشكل.
٨٦.٦%٥٢٨معامل الثبات ملهارة القراءة الصحيحة

دُّد يف التِّالوة ٩٠.٠%٢7٣ينطلق يف تالوة اآلايت القرآنّية دون ترّدد.االنطالق وعدم الرتَّ

الرتتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة
٨٦.7%٢٦٤يتلو آايت القرآن بتؤدة وطمأنينة.
٩٠%٢7٣يراعي الوقف والوصل أثناء التِّالوة.

٨٦.7%٢٦٤حيسن صوته أثناء التِّالوة.
٨7.٨%7٩١١معامل الثبات ملهارة الرتتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة

٨٨.١%١٥٨22معامل الثبات الكلي

يتبّين من اجلدول )4(: أّن مجيع قيم معامالت الثبات يف مجيع جماالت بطاقة املالحظة 
بالنسبة لتحليل الباِحَثْيِن وحتليل األستاذ املتخصص )عالّية(، حيث بلغ معامل الثبات يف مهارات 
التِّالوة  د يف  التَّردُّ وعدم  االنطالق  مهارة  الثبات يف  معامل  بلغ   ،)%86.6( الصحيحة   القراءة 
)90%(، وبلغ معامل الثبات يف مهارة الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة  )87.5%(، وبلغ معامل 
بطاقة  صالحّية  على  تدّل  قيم  وهي   ،)%87.8( املالحظة  بطاقة  مهارات  جلميع  الكلي  الثبات 

املالحظة كأداة لتحديد أداء تالميذ الّصف الثالث ابتدائي يف مهارات تالوة القرآن الكرمي.
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تطبيق أداة الدراسة قبلًيا على املجموعة التَّجريبيَّة والضابطة:
الباِحَثاِن  قام  فقد  النتائج  يف  تأثر  قد  دخيلة  عوامل  ألّي  وجتنًبا  دقيقة  نتائج  إىل  للوصول 
بالتأكد من تكافؤ املجموعتني )الضابطة، والتَّجريبيَّة( قبل البدء يف تطبيق أداة الدراسة والتعرف 
على ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة بني املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف مهارات 
د يف التِّالوة، الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة(،  )القراءة الصحيحة، االنطالق وعدم التَّردُّ
كذلك الدرجة الكليَّة ملهارات تالوة القرآن الكرمي؛ استخدم الباِحَثاِن اختبار )ت( للعينات املستقلة، 

وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

جدول )٥(

اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات طالب 
اجملموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة القبلّية جلميع املهارات قيد الدراسة وكذلك الدرجة الكليَّة

املتوسط العددجمموعة الدارسة املهارة
احلسايب 

االحنراف 
درجات قيمة  )ت(املعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

مهارات القراءة 
الصحيحة.

٣٠٣.٣٠١.٠٥٥اجملموعة الضابطة
٠.٨١٠٥٨٠.٤٢١

غري دال ٣٠٣.١٠٠.٨٤٥اجملموعة التَّجريبيَّة

االنطالق وعدم 
دُّد يف التِّالوة. الرتَّ

٣٠١.٦7٠.7١١اجملموعة الضابطة
٠.٥7٨٥٨٠.٥٦٥

غري دال ٣٠١.٥7٠.٦٢٦اجملموعة التَّجريبيَّة

الرتتيل وحتسني 
الصوت يف التِّالوة.

٣٠١.77٠.٨١7اجملموعة الضابطة
٥٨٠-٠.٣٦٢.7١٩

غري دال ٣٠١.٨٣٠.٥٩٢اجملموعة التَّجريبيَّة

الدرجة الكليَّة جلميع 
املهارات.

٣٠٦.7٣١.٥٣٠اجملموعة الضابطة
٠.٦٨٤٥٨٠.٤٩7

غري دال ٣٠٦.٥٠١.٠7٥اجملموعة التَّجريبيَّة

يّتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى داللة  بالنظر إىل اجلدول )5(: 
لبطاقة مالحظة مهارات  القبلي  القياس  والضابطة يف  التَّجريبيَّة  املجموعة  )0.05( بني طالب 
د يف التِّالوة، الترتيل  تالوة القرآن الكرمي يف مهارات: )القراءة الصحيحة، االنطالق وعدم التَّردُّ
 ،0.565  ،0.421( املهارات  هلذه  الداللة  مستويات  بلغت  حيث  التِّالوة(  يف  الصوت  وحتسني 
0.719( على التوايل، كما بلغ مستوى الداللة للدرجة الكليَّة جلميع مهارات تالوة القرآن الكرمي 
لبطاقة   القبلي  التطبيق  يف  املجموعتني  تكافؤ  يبني  مما  )0.497(؛  ككل  ابتدائي  الثالث  للصف 

املالحظة، وبالتايل تكافؤهم يف مستوى مهارات تالوة القرآن الكرمي بشكل عام.
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خطوات تطبيق أداة الدارسة: 
قام الباِحَثاِن بتطبيق الدراسة ميدانيًّا وفق اخلطوات التالية: 

1. قام الباِحَثاِن بتحديد جمموعيت الدراسة.

2. ضبط متغريات الدراسة: للتأّكد من تكافؤ املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة مت ضبط بعض 
املتغريات الَّيت من املمكن أن تؤثر على نتائج الدراسة.

٣. تطبيق القياس القبلي )بطاقة املالحظة( وذلك بتاريخ 2019/0٣/10م.

4. بعد التحقق من تكافؤ املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة بدأ الشروع يف تدريس املجموعتني ملدة 
أسبوعني بواقع )5( حصص أسبوعيًّا لتالوة القرآن الكرمي، وفق التايل:

والتَّجريبيَّة: مت تدريس املجموعة الضابطة سورة )الصف(  تدريس املجموعة الضابطة   •
سورة  تدريس  مت  التَّجريبيَّة  املجموعة  أما  التلقني،  على  املعتمدة  التقليدّية  بالطريقة 
)الصف( باستخدام ُمصحف عني التَّعليمّي من قبل املعّلم، وقد مّت اتباع اخلطوات التالية:

مت تقسيم سورة )الصف( إىل مخسة مقاطع يتّم تدريس كل مقطع يف حصتني يف كلتا   •
املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة.

5. تطبيق القياس البعدي )بطاقة مالحظة( وذلك بتاريخ 2019/04/10م.

6. بعد االنتهاء من تطبيق التجربة مت تطبيق املالحظة البعدّية على كلتا املجموعتني التَّجريبيَّة 
والضابطة من قبل جلنة مكونة من معّلم الصف ومعّلم تربية إسالمّية يف كلتا املجموعتني 

التَّجريبيَّة والضابطة.

تفسري نتائج الدراسة ومناقشتها:
التَّعليمّي يف تنمية  لإلجابة على السؤال الثاين والَّذي ينّص على: ما أثر استخدام ُمصحف عني 
بعض مهارات تالوة القرآن الكرمي  لدى طالب الصف الثالث ابتدائي؟، سوف يتّم اإلجابة على 

هذا السؤال من خالل التأّكد من الفروض األربعة التالية:

)- التأّكد من صحة الفرض األول للدراسة: »توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي 
درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدّي ملهارة قراءة اآليات قراءة 

صحيحة«.
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للتعّرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني   
ة والضابطة يف القياس البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة قراءة اآليات قراءة صحيحة،  التَّجريبيَّ
قام الباِحَثاِن باستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( لتوضيح داللة 
الفروق بني متوسطات درجات طالب املجموعة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة 

عند مستوى مهارة )قراءة اآليات قراءة صحيحة(، وجاءت النتائج على النحو التايل:

جدول )٦(

اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات طالب اجملموعة 
التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة قراءة اآلايت قراءة صحيحة

 عددجمموعات الدِّراسةاملهارة
الطالب

 متوسط
الدرجات

 االحنراف
املعياري

  قيمة
()ت

 درجات
احلرية

 مستوى
الداللة

مهارات القراءة 
الصحيحة

٣٠٥.٤٠٢.٦٠اجملموعة الضابطة
٠.٠٠٠**٥٨-٤.٩٥٦

دالة ٣٠٨.١٣١.٥٣اجملموعة التَّجريبيَّة

** دالة عند مستوى  )٠.٠١(

شكل )١( متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة قراءة اآلايت 
قراءة صحيحة

بالنظر إىل اجلدول )6( والشكل )1(: يتضح تفوق طالب املجموعة التَّجريبيَّة يف التطبيق 
البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة )قراءة اآليات قراءة صحيحة( حيث بلغ متوسط درجات 
طالب املجموعة التَّجريبيَّة يف مهارة  )القراءة الصحيحة(  )8.1٣(، بينما بلغ متوسط درجات 
املجموعة الضابطة )5.40(، عند درجة حرية )58(، كما يتبّين أيًضا أّن مستوى الّداللة أقّل من 
)0.01(، مما يوّضح أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات أفراد املجموعة 
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الصحيحة(  )القراءة  مهارة  مستوى  عند  للمالحظة  البعدي  التطبيق  يف  والضابطة  التَّجريبيَّة 
لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة.

لتحديد درجة أمّهية النتيجة السابقة الَّيت ثبت وجودها إحصائيًّا، قام الباِحَثاِن باستخدام 
اختبار )مربع إيتا( )η2( وذلك وفًقا للمعادلة التالية وهو ما يوّضحه اجلدول التايل:

جدول )٧(

اختبار مربع إيتا  )η2( لقياس أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارة قراءة اآلايت قراءة صحيحة

مربع إيتا  )η2(درجة احلريةمربع قيمة  )ت(قيمة  )ت(املهارة

٢٤.٥٦٢٥٨٠.٢٩7-٤.٩٥٦مهارات القراءة الصحيحة

إيتا  مربع  ملعادلة  ووفًقا   :)7( اجلدول  يف  احلرية  ودرجة  )ت(،  قيم  خالل  من  بالتطبيق 
السابقة، يتبّين أن قيمة مربع إيتا عند مهارة )القراءة الصحيحة( بلغت )0.297(، وهي قيمة 
والنفسّية  ة  التَّربويَّ البحوث  يف  اإلحصائيَّة  للنتائج  ة  التَّربويَّ األمّهية  على  الدالة  القيمة  تتجاوز 
ومقدارها )0.15(؛ مّما يدّل على وجود أثر كبري ومهّم تربوًيا الستخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف 

تنمية مهارات القراءة الصحيحة لدى تالميذ املرحلة االبتدائيَّة.

وبذلك يتضح تفوق طالب املجموعة التَّجريبيَّة على طالب املجموعة الضابطة وهو ما أثبتته 
نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( وأكدته نتائج اختبار مربع إيتا، 
بني  إحصائيَّة  داللة  ذات  فروق  توجد  أّنه  على  ينّص  الَّذي  الدراسة  فرض  قبول  يتّم  عليه  وبناء 
متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدي ملهارة قراءة اآليات قراءة 
دراسات  مثل  املجال  هذا  يف  أجريت  الَّيت  راسات  الدِّ بعض  ونتائج  يتفق  ما  وهذا  صحيحة، 

)اجلريسي، 14٣0ه؛ مصطفى، 14٣٣ه؛ مسلمي، 14٣6ه(.

التأكد من صحة الفرض الثاين للدراسة والَّذي ينّص على أّنه: »توجد فروق ذات داللة   -2
إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة، والضابطة يف القياس البعدي 

د يف التِّالوة«.  ملهارة االنطالق وعدم التَّردُّ
للتعّرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني   
د  التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة االنطالق وعدم التَّردُّ
 Independent( املستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  باستخدام  الباِحَثاِن  قام  التِّالوة،  يف 
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Samples( لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات طالب املجموعة التَّجريبيَّة والضابطة 
التِّالوة(،  يف  د  التَّردُّ وعدم  )االنطالق  مهارة  مستوى  عند  للمالحظة  البعدي  التطبيق  يف 

وجاءت النتائج على النحو التايل:
جدول )٨(

اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة 
دُّد يف التِّالوة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة االنطالق وعدم الرتَّ

عدد جمموعات الدِّراسةاملهارة
الطالب

متوسط 
الدرجات

االحنراف 
املعياري

قيمة  
)ت(

درجات 
احلرية

مستوى 
الداللة

االنطالق وعدم 
دُّد يف التِّالوة الرتَّ

٣٠٢.١٠٠.٨٤٥اجملموعة الضابطة
7.١7٠.٠٠٠**٥٨-٢

٣٠٣.٤٣٠.٥٦٨اجملموعة التَّجريبيَّة

** داّلة عند مستوى )٠.٠١(.

شكل )2( متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي ملهارة االنطالق يف القراءة

بالنظر إىل اجلدول )8( والشكل )2(: يّتضح تفوق طالب املجموعة التَّجريبيَّة يف التطبيق 
متوسط  بلغ  حيث  التِّالوة(  يف  د  التَّردُّ وعدم  )االنطالق  مهارة   مستوى  عند  للمالحظة  البعدي 
د يف التِّالوة(  )٣.4٣(، بينما  درجات تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة يف مهارة )االنطالق وعدم التَّردُّ
بلغ متوسط درجات تالميذ املجموعة الضابطة  )2.10(، عند درجة حرية  )58(، كما يتبّين أن 
مستوى الداللة أقل من )0.01(، مما  يوّضح أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي 
وعدم  )االنطالق  مهارة  عند  للمالحظة  البعدي  التطبيق  يف  التَّجريبيَّة  املجموعة  أفراد  درجات 

د يف التِّالوة( لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة. التَّردُّ
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ولتحديد درجة أمّهية النتيجة الَّيت ثبت وجودها إحصائيًّا، قام الباِحَثاِن باستخدام اختبار 
)مربع إيتا( )η2( وهو ما يوّضحه اجلدول التايل:

جدول )٩(

دُّد يف التِّالوة اختبار مربع إيتا )η2( لقياس أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارة االنطالق وعدم الرتَّ

مربع إيتا  )η2(درجة احلريةمربع قيمة  )ت(قيمة  )ت(املهارة

دُّد يف التِّالوة ٥١.٤٣٨٥٨٠.٤7٠-7.١7٢االنطالق وعدم الرتَّ

إيتا  مربع  ملعادلة  ووفًقا   )9( اجلدول  يف  احلرية  ودرجة  )ت(،  قيم  خالل  من  بالتطبيق 
د يف التِّالوة؛ بلغت  )0.470(،  السابقة، يتبّين أّن قيمة مربع إيتا عند مهارة االنطالق وعدم التَّردُّ
ة  التَّربويَّ البحوث  يف  اإلحصائيَّة  للنتائج  ة  التَّربويَّ األمّهية  على  الدالة  القيمة  تتجاوز  قيمة  وهي 
والنفسّية ومقدارها )0.15( مّما يدّل على وجود أثر كبري ومهّم تربويًّا الستخدام ُمصحف عني 
التَّعليمّي يف تنمية مهارة االنطالق يف القراءة، وبذلك يّتضح تفوق تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة على 
 Independent(  للعينات املستقلة )تالميذ املجموعة الضابطة وهو ما أثبتته نتائج اختبار )ت
فرض  قبول  يتّم  النتيجة  هذه  على  وبناء  إيتا،  مربع  اختبار  نتائج   وأكدته   )Samples Test
أّنه توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني  الَّذي ينّص على  الدراسة 
د يف التِّالوة، وهذا يتفق مع  التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدي ملهارة االنطالق وعدم التَّردُّ

دراسات كّل من ) الذاودي، 2009؛ الرقب، 2009؛ الزيين، 2011(.

التأكد من صّحة الفرض الثالث للدراسة: والَّذي ينّص على: »توجد فروق ذات داللة   -3
إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة، والضابطة يف القياس البعدي 

ملهارة الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة«. 
ة  للتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّ
والضابطة يف القياس البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة، 
لتوضيح   )Independent Samples( املستقلة  للعينات  )ت(  اختبار  باستخدام  الباِحَثاِن  قام 
البعدي  التطبيق  والضابطة يف  التَّجريبيَّة  املجموعة  تالميذ  درجات  متوسطات  بني  الفروق  داللة 
للمالحظة عند مستوى مهارة )الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة(، وجاءت النتائج على النحو 

التايل:
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جدول )١٠(

اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة 
التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة الرتتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة

عدد جمموعات الدِّراسةاملهارة
الطالب

متوسط 
الدرجات

االحنراف 
درجات قيمة )ت(املعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

الرتتيل وحتسني 
الصوت يف التِّالوة

٣٠٢.٢7١.٤١٣اجملموعة الضابطة
٠.٠٠٠**٥٨-٦.٤٤٤

٣٠٤.٨٣١.٦٦٣اجملموعة التَّجريبيَّة

** داّلة عند مستوى )٠.٠١(.

شكل )3( متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة الرتتيل 
وحتسني الصوت يف التِّالوة

بالنظر إىل اجلدول )10( والشكل )٣(: يّتضح تفوق طالب املجموعة التَّجريبيَّة يف التطبيق 
البعدي للمالحظة عند مستوى مهارة )الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة(، حيث بلغ متوسط 
درجات تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة يف مهارة )الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة(  )4.8٣(، 
بينما بلغ متوسط درجات املجموعة الضابطة )2.27(، عند درجة حرية )58(، كما يتبّين ّأن 
مستوى الداللة أقل من )0.01(؛ مّما يوضح أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي 
درجات تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة  عند مهارة )الترتيل 

وحتسني الصوت يف التِّالوة( لصاحل املجموعة التَّجريبيَّة.

ولتحديد درجة أمّهية النتيجة الَّيت ثبت وجودها إحصائيًّا، قام الباِحَثاِن باستخدام اختبار 
)مربع إيتا( )η2( وهو ما يوضحه اجلدول التايل:
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جدول )١١(

اختبار مربع إيتا )η2( لقياس أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارة الرتتيل وحتسني الصوت يف القراءة

مربع إيتا  )η2(درجة احلريةمربع قيمة  )ت(قيمة  )ت(املهارة

41.525580.417-6.444الرتتيل وتحسني الصوت يف التِّالوة.

إيتا  ملعادلة مربع  ووفًقا  ودرجة احلرية يف اجلدول )11(:  قيم )ت(،  بالتطبيق من خالل 
بلغت  التِّالوة(  يف  الصوت  وحتسني  )الترتيل  مهارة  عند  إيتا  مربع  قيمة  أّن  يتبّين  السابقة، 
ة للنتائج اإلحصائيَّة يف البحوث  )0.417(، وهي قيمة تتجاوز القيمة الدالة على األمّهية التَّربويَّ
الستخدام  تربوًيا  ومهّم  كبري  أثر  وجود  على  يدّل  مّما  )0.15(؛  ومقدارها  والنفسيَّة  ة  التَّربويَّ

ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارة الترتيل وحتسني الصوت يف التِّالوة.

وبذلك يّتضح تفوق تالميذ املجموعة التجريبيَّة على تالميذ املجموعة الضابطة وهو ما أثبتته 
نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( وأكدته نتائج اختبار مربع إيتا، 
داللة  ذات  فروق  توجد  أّنه  على  ينّص  الَّذي  الدراسة  فرض  قبول  يتّم  النتيجة  هذه  على  وبناء 
إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدي ملهارة الترتيل 
الشمري،  2014؛  )الغامدي،  من  كل  دراسات  مع  اتفق  ما  وهذا  التِّالوة،  يف  الصوت  وحتسني 

2015، الذاودي، 2009(.

4- التأكد من صّحة الفرض الرئيس للدراسة: »توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي 
)القراءة  التِّالوة ككل  ملهارات  البعدي  القياس  والضابطة يف  التَّجريبيَّة  املجموعتني  درجات 

الصحيحة، االنطالق، الترتيل)« 
للتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات املجموعتني 
االنطالق،  الصحيحة،  )القراءة  ككل  التِّالوة  ملهارات  البعدي  القياس  يف  والضابطة  التَّجريبيَّة 
 )Independent Samples( للعينات املستقلة )الترتيل(، قام الباِحَثاِن باستخدام اختبار )ت
التَّجريبيَّة والضابطة يف القياس البعدي  لتوضيح داللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني 
النتائج على  الترتيل(، وجاءت  التِّالوة ككل )القراءة الصحيحة، االنطالق،  للمالحظة ملهارات 

النحو التايل:
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جدول )١2(

اختبار )ت( للعينات املستقلة )Independent Samples( لتوضيح داللة الفروق بني متوسطات درجات تالميذ اجملموعة 
التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة ملهارات التِّالوة ككل

عدد جمموعات الدِّراسةاملهارة
الطالب

متوسط 
الدرجات

االحنراف 
درجات قيمة )ت(املعياري

احلرية
مستوى 
الداللة

الدرجة الكليَّة
٣٠٩.77٤.٣٢٩اجملموعة الضابطة

٦.7٠.٠٠٠**٥٨-٤٨
٣٠١٦.٤٠٣.٢٠١اجملموعة التَّجريبيَّة

** دالة عند مستوى )0.01(

شكل )4( متوسطات درجات تالميذ اجملموعة التَّجريبيَّة والضابطة يف التطبيق البعدي للمالحظة ملهارات التِّالوة ككل

يف  التَّجريبيَّة  املجموعة  تالميذ  تفوق  يّتضح   :)4( والشكل   )12( اجلدول  إىل  بالنظر 
تالميذ  لدى  الكرمي  القرآن  تالوة  ملهارات  الكليَّة  الدرجة  املالحظة يف  لبطاقة  البعدي  التطبيق 
الصف الثالث ابتدائي، حيث بلغ متوسط درجات تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة يف الدرجة الكليَّة 
الضابطة   املجموعة  درجات  متوسط  بلغ  بينما   ،)16.40( الكرمي  القرآن  تالوة  ملهارات 
)9.77(، عند درجة حرية )58(، كما تبّين أّن مستوى الداللة أقّل من )0.01(، مّما يوّضح 
أّن هناك فروًقا ذات داللة إحصائيَّة بني متوسطي درجات تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة والضابطة 
يف التطبيق البعدي للمالحظة عند الدرجة الكليَّة ملهارات تالوة القرآن الكرمي ككل لدى تالميذ 
ثبت  الَّيت  النتيجة  أمّهية  درجة  ولتحديد  التَّجريبيَّة.  املجموعة  لصاحل  ابتدائي  الثالث  الصف 
وجودها إحصائيًّا، قام الباِحَثاِن باستخدام اختبار )مربع إيتا( )η2( وهو ما يوضحه اجلدول 

التايل:
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جدول )١3(
اختبار مربع إيتا )η2( لقياس أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي ككل

مربع إيتا  )η2(درجة احلريةمربع قيمة  )ت(قيمة  )ت(املهارة

45.536580.440-6.748الدرجة الكليَّة

بالتطبيق من خالل قيم )ت(، ودرجة احلرية يف اجلدول )1٣( : ووفًقا ملعادلة مربع إيتا 
السابقة، يتبّين أّن قيمة مربع إيتا عند الدرجة الكليَّة ملهارات تالوة القرآن الكرمي بلغت  )0.440(، 
ة  التَّربويَّ البحوث  يف  اإلحصائيَّة  للنتائج  ة  التَّربويَّ األمّهية  على  الدالة  القيمة  تتجاوز  قيمة  وهي 
ا الستخدام ُمصحف  والنفسّية ومقدارها )0.15(؛ مّما يدّل على وجود أثر كبري جًدا ومهّم تربويَّ
الثالث ابتدائي وبذلك  التَّعليمّي يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي ككل لتالميذ الصف  عني 
يّتضح تفوق تالميذ املجموعة التَّجريبيَّة على تالميذ املجموعة الضابطة وهو ما أثبتته نتائج اختبار 
)ت( للعينات املستقلة  )Independent Samples( وأّكدته نتائج  اختبار مربع إيتا، وبناء على 
هذه النتيجة يتّم قبول فرض الدراسة الرئيس الَّذي ينّص على أّنه توجد فروق ذات داللة إحصائيَّة 
ككل  التِّالوة  ملهارات  البعدي  القياس  يف  والضابطة  التَّجريبيَّة  املجموعتني  درجات  متوسطي  بني 
وحتسني  الترتيل  مهارة  التِّالوة،  يف  د  التَّردُّ وعدم  االنطالق  مهارة  الصحيحة،  القراءة  )مهارة 
14٣٣ه؛  مسلمي،  ؛  14٣0ه  )اجلريسي،  دراسات  مع  النتائج  هذه  واتفقت  التِّالوة،  يف  الصوت 

الرقب، 2009؛ الغامدي، 2014(

توصيات الدراسة: 
بناء على النتائج الَّيت توصلت إليها الدراسُة فإنَّ الباِحَثْيِن يوصيان باآليت: 

ة التَّعليميَّة نظًرا ملا ثبت من أثره يف تنمية مهارات  استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف العمليَّ   -
تالوة القرآن الكرمي.

تشجيع طالب املرحلة االبتدائيَّة على استخدام التطبيقات اإللكترونّية كوسيلة تعليمّية لتنمية    -
مهاراهتم يف التِّالوة والتَّجويد. 

تطوير منهج التِّالوة والتَّجويد لتتالءم مع التطبيقات اإللكترونّية املحوسبة مثل ُمصحف عني.    -
توجيه طلبة املرحلة االبتدائيَّة إىل كيفّية استخدام التقنية يف اكتساب مهارات التِّالوة والتَّجويد.   -

التقنيات  توظيف  كيفّية  حول  االبتدائيَّة  املرحلة  يف  للطالب  وتوعية  تدريبّية  دورات  عقد    -
اإللكترونّية احلديثة يف فهم وتدبُّر معاين القرآن الكرمي وتالوته.
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مقترحات الدراسة: 
راسات والبحوث التالية:  يف ضوء نتائج الدراسة احلالّية وتوصياهتا يقترح الباِحَثاِن إجراَء الدِّ

إجراء دراسات عن أثر استخدام ُمصحف عني التَّعليمّي يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي   -
يف مراحل دراسّية أخرى.

راسات الَّيت تساعد يف استخدام التقنيات احلديثة يف التَّعليم وتثمر يف  إجراء املزيد من الدِّ  -
نتائج مرغوبة يف تنمية مستويات التحصيل الدراسّية للطلبة يف مراحل تعليمّية خمتلفة. 
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Abstract: 
The study aimed to identify the reality of practice scientific departments’heads 

of change management at Shaqra University. and its relationship with staff 
members’ job performance. It used the relational descriptive method. It used 
two questionnaires. one applied on )700( of the staff numbers to identify the 
current status of scientific department heads practice of change management. 
and the other applied on )110( of scientific departments’ heads. to identify the 
staff members’job performance. It reashed the degree of both the practice of 
the scientific departments’heads of change management. and job performance 
of staff members. mostly was medium. It also found that there is a positive 
relationship of statistical significance at the level of )0.05( among all dimensions 
of change management and job performance. It introduced recommendations 
as following: Spreading the culture of change management. Developing the 
current system of assigning scientific departments heads. Establishing two units. 
one for developing job abilities of staff members. and one for scientific 
documentation and publishing. Establishing a research database. Finally 
developing a consultations’ unit for community. 

Keywords: Change management. Job performance. scientific departments 
Heads. Staff members.
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الرويلــي، ســعود. (2022) . واقــع ممارســة رؤســاء األقســام العلميــة بجامعــة شــقراء إلدارة التغييــر وعاقته 
باألداء الوظيفي للهيئة التدريسية. مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  423 - 453 

واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية جبامعة شقراء إلدارة التغيري 
وعالقته باألداء الوظيفي للهيئة التدريسية

د. سعود بن عبد اهلل الرويلي)))

املستخلص: 
استهدفت الدراسة التعرف على واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية جبامعة شقراء إلدارة 
االرتباطي،  الوصفي  املنهج  واستخدمت  التدريسية،  للهيئة  الوظيفي  باألداء  وعالقته  التغيري، 
وطبقت استبانتني؛ إحدامها على عينة عشوائية من اهليئة التدريسية عددها )700( لرصد الوضع 
الراهن ملمارسة رؤساء األقسام األكادمييني إلدارة التغيري، واألخرى على عينة قصدية من رؤساء 
وتوصلت  التدريسية،  للهيئة  الوظيفي  األداء  مؤشرات  لرصد   )110( عددها  العلمية  األقسام 
للهيئة  الوظيفي  واألداء  التغيري،  إلدارة  العلمية  األقسام  رؤساء  درجة ممارسة  أن  إىل  الدراسة 
التدريسية يف معظمها متوسطة، كما توصلت إىل وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند 
مستوى 0.05 ، بني مجيع أبعاد إدارة التغيري، واألداء الوظيفي، وانتهت الدراسة بتوصيات منها: 
نشر ثقافة التغيري بني رؤساء األقسام العلمية، تطوير نظام تكليف رؤساء األقسام العلمية احلايل، 
إنشاء وحدة لتنمية القدرات الوظيفية للهيئة التدريسة، ووحدة للتوثيق والنشر العلمي، وقاعدة 

بيانات حبثية، وأخرًيا تطوير وحدة لالستشارات املختلفة للمجتمع املحلي.

الكلمات املفتاحية: إدارة التغيري، األداء الوظيفي، رؤساء األقسام العلمية، اهليئة التدريسية.

Alrowaily@su.edu.sa ,١( أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك, عميد كلية اجملتمع مبحافظة حرميالء, جامعة شقراء(
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املقدمة:
لقد خلصت رؤية 20٣0 أهم مالمح عصر التغيري املنشود بالنسبة للمملكة؛ حيث أكد ويل 
العهد وزير الدفاع  صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان، أن رؤية السعودية، اليت أعلن 
عنها، متثل أهداف اململكة يف التنمية واالقتصاد لـ15 سنة مقبلة، وانطالًقا من هذه الرسالة فإن 
من بني األهداف اجلديدة اليت يضطلع هبا التعليم اجلامعي السعودي حبلول 20٣0 سد الفجوة بني 
خمرجات التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل، وتوجيه الطالب حنو اخليارات الوظيفية واملهنية 
املناسبة، وأن تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل 200 جامعة دولية يف 20٣0.

)العبد، 2017(

ولكي حتقق اجلامعات السعودية هذه األهداف، جيب أن جترى تغيريات تنظيمية يف أساليب 
وهياكل العمل، ومواصفات املوارد البشرية مبا حيقق متيزها، وال سيما يف عصر العوملة وتداعياهتا. 

ومما ال شك فيه أن جودة اجلامعات تتوقف على ما متتلكه من أقسام علمية؛ حيث تعترب األساس 
الذي يتشكل منه اهليكل التنظيمي للجامعات، كما أن إدارة شؤون اجلامعة تقع مسئوليته على عاتق 
األقسام العلمية. )املليجي، 2016، ص 6٣(، لذا فإن تطوير األداء اجلامعي ال بد وأن يتمركز 
حول األقسام العلمية، وال بد أن يشارك فيه بشكل جوهري كل من رؤساء األقسام وأعضاء اهليئة 

التدريسية باعتبارهم وكالء التغيري يف أقسامهم. )الصاحلي، 201٣، ص48٣(

ويف احلقيقة أن معظم جهود حتسني األداء الوظيفي يف األقسام العلمية باجلامعات السعودية، 
الميكن أن تتحقق مامل يساندها وعي قادة التطوير والعاملني عليه بأمهية التغيري، ولكي يتحقق 
مًعا،  التغيري  وإدارة  التغيري،  إرادة  مبنهجييت  األقسام  رؤساء  يتسلح  أن  الضروري  فمن  ذلك 
فإحدامها متثل التصورات الذهنية للتغيري، واألخرى متثل اإلجراءات العملية لتنفيذه يف الواقع، 
وتكاملهما مًعا ُيَمّكن رؤساء األقسام العلمية من حتديد أبعاد التغيري املطلوب يف أقسامهم، ورصد 

أبعاده، والتمكن من أدواته وآلياته.

وبناء على ما تقدم؛ تأيت هذه الدراسة حماولة الوقوف على واقع ممارسة رؤساء األقسام 
العلمية جبامعة شقراء إلدارة التغيري، وعالقته باألداء الوظيفي للهيئة التدريسية، انطالًقا من أن 
الناشئة، هي باألساس جامعة بيئية، جيب أن تكون يف  هذه اجلامعة كنظرياهتا من اجلامعات 
خططها االستراتيجية ومنط اإلدارة املتبع، وهيكلها التنظيمي، وطبيعة البحث العلمي، وخدماهتا 

املمتدة يف املجتمع املحلي، مغايرة إىل حد كبري عن اجلامعات القدمية يف اململكة.
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مشكلة الدراسة:
أكدت نتائج الدراسة االستطالعية اليت قام هبا  الباحث على عينة من كليات جامعة شقراء 
األقسام  رؤساء  بعض  لدى  التغيري  إلدارة  الالزمة  السلوكية  والعادات  الذهنية  التصورات  ضعف 
العلمية باجلامعة، مبا ينعكس بطبيعة احلال على األداء الوظيفي للهيئة التدريسية، بينما أكدت 
الدراسات على ضرورة إدارة التغيري يف متيز األداء الوظيفي، فقد أكد )السبيعي، 14٣0( على 
ممارسة مديري التربية والتعليم باململكة العربية السعودية ملتطلبات إدارة التغيري لتعزيز أدوارهم 
القيادية، وتوصل )القرين، 2016( إىل أن رؤساء األقسام جبامعة تبوك ميارسون إدارة التغيري 
بيشه  الثانوية يف حمافظة  املدارس  مديري  أن   إىل   )14٣6 )آل هديل،  وانتهى  عالية،  بدرجة 
للتغيري بدرجة متوسطة، وتوصل )الناجم، 14٣5( إىل ارتفاع درجة  الثقافة الداعمة  ميارسون 
ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم لقيادة التغيري، وانتهت )سقا، 14٣٣( إىل ارتفاع ممارسة 
القرى، وتوصلت )الليحاين، 14٣٣( إىل أن  أم  التغيري جبامعة  القائد األكادميي ملهارات قائد 
)أبو  انتهت  املكرمة.كما  مبكة  التربية  كليات  يف  عالية  بدرجة  التغيري  ميارسن  األقسام  رئيسات 
مسهدانه، 2010( إىل وجود معامالت ارتباط موجبة بني العدالة التنظيمية واألداء الوظيفي يف 
جامعة مؤتة، وتوصل )عربيات، 2012( إىل وجود عالقة بني أمناط القيادة اإلدارية لدى رؤساء 
دراسة  وانتهت  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  الوظيفي  واألداء  األقسام 
فليمنج )Fleming. 2010( إىل أن أداء رؤساء اجلامعات يؤثر على أداء أعضاء هيئة التدريس 

يف بعض اجلامعات يف أمريكا.

مما تقدم ميكن أن تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف عبارة تقريرية هي » واقع ممارسة رؤساء 
األقسام العلمية جبامعة شقراء إلدارة التغيري، وعالقته باألداء الوظيفي للهيئة التدريسية.

وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:

)1(  ما واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية إلدارة التغيري يف )اهليكل التنظيمي، والتقنية، 
والعنصر البشري، والثقافة(، جبامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

)2(  ما واقع األداء )التدريسي، والبحثي، وخدمة املجتمع، وااللتزام الوظيفي( للهيئة التدريسية 
جبامعة شقراء من وجهة نظر رؤساء أقسامهم؟ 

)٣(  هل توجد عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية جبامعة 
شقراء إلدارة التغيري وفعالية األداء الوظيفي للهيئة التدريسية؟
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هدف الدراسة:
جبامعة  العلمية  األقسام  رؤساء  ممارسة  بني  االرتباطية  العالقة  رصد  الدراسة  تستهدف 

شقراء إلدارة التغيري، واألداء الوظيفي للهيئة التدريسية.

أمهية الدراسة:
تتمثل األمهية النظرية للدراسة يف أهنا تعاجل موضوعني على درجة كبرية من األمهية مها؛ 
التدريسية جبامعة شقراء،  للهيئة  الوظيفي  واألداء  العلمية،  األقسام  رؤساء  لدى  التغيري  إدارة 
بتحقيقها  التنافسية  على  قادرة  تعليمية  مؤسسة  صياغة  يف  بقوة  يسهم  بشكل  بينهما  والربط 

خمرجات عالية اجلودة. 

وعلى اجلانب العملي ميكن أن يستفيد من نتائجها الفئات التالية:
عملهم  تطوير  يف  يسهم  وممارسة،  فكًرا  التغيري  بإدارة  فعلمهم  العلمية،  األقسام  رؤساء   -

اإلداري.

أعضاء اهليئة التدريسية، فتحسني أدائهم الوظيفي مرهون بتوفر املناخ الداعم للتغيري.  -

طالب اجلامعة، فهم املستفيدون من أية تغيريات إجيابية يف املناخ اجلامعي.  -

حدودالدراسة:
تقتصر الدراسة على إدارة التغيري )اهليكلي، والتقين، والبشري، والثقايف(، كما تقتصر 
الدراسة  هذه  تطبيق  ومت  الوظيفي(،  وااللتزام  واملجتمعي،  والبحثي،  )التدريسي،  األداء  على 

خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1440/1441هـ.

منهج الدراسة:
تستعني الدراسة باملنهج الوصفي بأسلوبه االرتباطي، لتوضيح العالقة االرتباطية بني ممارسة 

رؤساء األقسام العلمية إلدارة التغيري، ومؤشرات حتسن األداء الوظيفي للهيئة التدريسية.

أواًل: اإلطار النظري
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))) إدارة التغيري:
يقصد بإدارة التغيري؛ االنتقال باملنظمة من وضعها احلايل إىل وضع آخر خالل فترة إنتقالية 
)Tushman & Anderson. 1997. p:21(، حيث تسود الرغبة لالنتقال باملنظمة كلية لوضع 
تتضمن  واضحة  استراتيجية  خالل  من  واخلارجية،  الداخلية  للمتغريات  مواكبة  أكثر  مستقبلي 

األنشطة اليت حتقق التغيري املرغوب.

وتستهدف إدارة التغيري فحص منو أو تراجع املنظمة والفرص املحيطة، وتطوير أساليبها، 
إبداعية،  التفاعل بني أفرادها، وزيادة محاسهم يف مواجهة مشاكلهم، وتطوير قيادات  وزيادة 

وبناء مناخ داعم للتغيري. )ماهر ،2005، ص 416(

واملسؤوليات  املهام  لربامج حتدد  وفًقا  التغيري خمططًة  إدارة  فإن  هادف،  التغيري  أن  ومبا 
واملوازنات التقديرية اليت حتدد التكاليف والعوائد املتوقعة. )النجار، 2007، ص 55(، كما تتصف 
إدارة التغيري باالستهدافية، والواقعية، والتوافقية، والفاعلية، واملشاركة، والشرعية واإلصالح، 

والقدرة على االبتكار، والقدرة على التكيف السريع مع األحداث. )عبوي، 2007، ص22(

وميكن تصنيف مربرات إدارة التغيري إىل قوى خارجية تنحصر يف طلبات الزبائن، والتغريات 
والتهديدات  والفرص  االجتماعية،  القيم  يف  والتغريات  والقانونية  السياسية  والتغريات  التقنية، 
)Brilman. 2003. p42(، وقوى داخلية تنحصر يف التغيري يف اآلالت وخطوط اإلنتاج، وهياكل 
العمالة، والوظائف، وعالقات العمل، والتغيري يف عالقات السلطة واملسؤولية )عاطف، 2009، 

ص 191(، هذا باإلضافة إىل تغري نظرة اجلمهور وتوقعاهتم، وتطور املعرفة.

وهناك أربع استراتيجيات إلدارة التغيري هي: املبادرة، والسلطة، والتعقل، والتشاركية، فأما 
األوىل فتكون حني يبادر القائد بطرح فكرة التغيري وفًقا لطموحاته الشخصية ملستقبل املؤسسة، 
وأما الثانية فتقوم على استخدام القائد السلطة إلحداث التغيري، بينما تقوم اإلستراتيجية الثالثة 
على استخدام العقالنية واملنطق إلقناع األفراد بضرورة التغيري. )عبوي، 2007، ص ٣2(، وتقوم 
الرابعة على مشاركة أفراد املؤسسة لإلدارة العليا ىف حتديد البدائل، واكتشاف الصعوبات اليت 

تستدعي إجراءات تغيريية. 

)2) األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس:
يعترب األداء الفردي واجلماعي أهم حماور العمل املهين يف اجلامعة، فإذا كان هذا األداء 
مميًزا يف ظل بيئة عمل تسودها القيم اإلنسانية العليا، فإنه يسمو مبكانـة الفرد يف املنظمة، كما 
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يضع املؤسسة يف مكانة تنافسية يف عامل املنافسة الشديدة، وغالًبا ماحيدث تداخل بني األداء 
واجلهد، فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء فيقاس على أساس النتائج.

واألداء الوظيفي يعين جمموعة السلوكيات الدالة على تنفيذ املهام، وتتضمن جودة األداء، 
وكفاءة التنفيذ، واخلربة الفنية، واالتصال والتفاعل، وقبول مهام جديدة واإلبداع، وااللتزام يف 
العمل )الصرايرة، 2011، ص607(، كما يعرب األداء الوظيفي عن األثر الصايف جلهود الفرد 
اليت تبدأ بالقدرات وإدراك الدور الذي يشري إىل درجة حتقيق املهام املكونة لوظيفته. )سلطان، 

.)219 ،2004

وميكن القول بأن األداء إذا ما مت على مستوى تنظيمي داخل املنظمة، أو يف أي جزء منها، 
ال يعد انعكاًسا لدوافع وقدرات املرؤوسني فحسب، بل هو انعكاس لدوافع وقدرات الرؤساء والقادة 

أيًضا. 

ويعد عضو هيئة التدريس العنصر الفاعل يف جودة الربامج واألنشطة التعليمية على اختالف 
أهدافها، فوجود عضو هيئة تدريس متميز ينعكس إجياًبا على الكفاءة الداخلية واخلارجية للربامج 
األكادميية. )الفقهاء، 2012، ص2(، وألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة دور مهم يف نقل املعرفة، 
فإن  اجلامعي،  التعليم  التدريس يف  هيئة  دور عضو  وألمهية  للطالب،  واملهين  التربوي  والتوجيه 
حتسني أدائه الوظيفي بكافة الطرق يعترب مطلًبا ضرورًيا، خاصة أنه ينشغل بأداءات متنوعة يف 
اجلامعة وفًقا للوظائف الثالث التقليدية للجامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة املجتمع املحلي.

)3) إدارة التغيري وعالقتها باألداء الوظيفي يف األقسام العلمية:
ميثل رئيس القسم العلمي القيادة الوسطى يف اجلامعة، فهو يعمل على ضمان سري اإلدارة 
حيوًيا  عاماًل  متثل  العلمي  للقسم  إدارته  وأن   ،)Lindholm. 1999( اجلامعة  اليوّمية حلياة 
 Morris.( القسم الة يف  فعَّ قيادات علمية  يعتمد على وجود  القسم، ومستقبل اجلامعة  لنجاح 

 ،)2008

وقد عرف نظام جملس التعليم العايل )2015، 49( يف املادة )41( رؤساء األقسام العلمية 
العلمية واإلدارية والذين مت  بالكفاءات  يتميزون  الذين  التدريس  يعينون من أعضاء هيئة   « أهنم 
الكلية،  بناًء على ترشيح عميد  تعيينهم لرئاسة االقسام يف اجلامعة بقرار من مدير اجلامعة، 
وتكون رئاستهم للقسم ملدة سنتني قابلة للتجديد وهو املسؤول عن تسيري األمور العلمية واالدارية 

واملالية فيه ».
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القيادات  بني  الوصل  حلقة  وهو  واللوائح،  األنظمة  وفق  يتم  أن  جيب  القسم  رئيس  وعمل 
املجاالت  أداءه يف  وجيود  االطراف  أهداف مجيع  ومبا حيقق  القسم،  وأعضاء  العليا  اجلامعية 

التديسية والبحثية واخلدمية. 

ومن املعلوم أن ممارسة إدارة التغيري من قبل رؤساء األقسام تنعكس على أداء أعضاء هيئة 
التدريس الذين هم عماد العمل األكادميي؛ فهم من يتحملون مسؤولية التدريس والنشاط البحثي وهم 
من يضعون املناهج وجيددون املقررات الدراسية، لذا فإن متيز اجلامعة وارتقائها ووجودها يف القمة 
يعتمد بالدرجة األوىل على مدى كفاءة وفعالية أعضاء هيئة التدريس فيها. )نصار، 2011، ص162(

التنظيم  وهيكلة  بناء  إعادة  مها:  جانبني  العلمية  األقسام  يف  التغيري  إدارة  جهود  وتشمل 
املؤسسي، وإعادة بناء النسق الثقايف للقسم، وعادة ما يركز قادة التغيري على اجلانب الثقايف مثل 
خالل  من  املؤسسة،  رسالة  إجناز  على  بتأكيدهم  ويتميزون  التنظيمي،  اجلانب  على  تركيزهم 
استثمار الفرص لتطوير البنية التنظيمية ومناذج العمل وأساليب األداء، إضافة إىل تعزيز الثقافة 

)Fultan. 1998. 6( .املشتركة والعمل اجلماعي

باألداء  وعالقتها  العلمية  باألقسام  التغيري  إدارة  حماور  ألهم  الدراسة  تعرض  يلي  وفيما 
الوظيفي للهيئة التدريسية:

)ا) إدارة التغيري يف اهليكل التنظيمي:
يعرف اهليكل التنظيمي بــــ« جمموعة الطرق اليت يتم مبوجبها تقسيم العمل إىل مهام واضحة 
وحمددة من أجل حتقيق التنسيق بينها« )السامل، 2005، ص14٣(، وهو »اآللية الرمسية اليت يتم 
من خالهلا إدارة املؤسسة عرب حتديد خطوط السلطة واالتصال بني الرؤساء واملرؤوسني« )سويسي، 
2009، ص88(، كما ُيعَرف إدارة التغيري التنظيمي بأنه إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات 
اإلدارة، أو يف عناصر العمل، مستهدفًة مالءمة أوضاع املنظمة وأساليب عمل اإلدارة ونشاطاهتا 

مع تغريات وأوضاع جديدة يف املناخ املحيط هبا. )السلمي، 2010، ص 256(

التدرجيي  أو  اجلذري  التحول  إدارة  العلمية؛  األقسام  يف  التنظيمي  التغيري  بإدارة  ويقصد 
)Barabel. 2006. p386( .للهياكل والكفاءات والذي يشمل عملية التطوير التنظيمي

مما سبق نستنج أن إدارة التغيري التنظيمي يف األقسام العلمية تستهدف إجياد قسًما أكثر 
والسياسات  تعديالت على األهداف،  إدخال  يوفره من  واستدامًة، مبا  وفعاليًة  وكفاءًة  متاسًكا، 

وعناصر العمل بغرض استحداث أوضاع داخلية حتقق انسجاًما وتوافًقا مع األوضاع اخلارجية.
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 )ب) إدارة التغيري يف التقنية:
تشمل إدارة التغيري التقين يف األقسام العلمية؛ إدارة مجيع التحسينات والتغيريات يف جممل 
أنواع التجهيزات واآلالت، ويأيت التغيري التقين يف سياق أفكار ومبادرات من مستويات تنظيمية 
أدىن لتذهب إىل املستويات األعلى للمصادقة عليها، ومتابعة تنفيذها، وهنا تلعب اخلربة التقنية 
)العامري  العمل.  تقنية يف جمال  تغيريات  األدىن كرواد لألفكار إلحداث  املستويات  للعاملني يف 

والغاليب، ٣007، ٣96(

وجتدر اإلشارة إىل أن إدارة التغيري التقين تترك تأثرًيا واضًحا على السلوك الفردي واجلماعي 
للهيئة التدريسية، وكذلك على اهليكل التنظيمي، فبيئة العمل تتغري عند إدخال األالت اجلديدة، 
واليت ختتصر مراحل العمل، كما يترتب على التغيري التقين النقل أو االستغناء عن بعض العاملني. 

)الالمي، 2007، ص27(

كذلك يتأثر األمان الوظيفي بالتغري التقين، ملا يشكله من خماطر مادية ومكتسبات شخصية، 
كما أن الترقيات وظروف العمل ميكن أن تتأثر هبذا التغيري وأمناط الوظيفة وحمتواها؛ وهذا األمر 
بقسمه من  العمل  لتطوير  بالتقنية احلديثة  فهو مضطر لالستعانة  القسم،  رئيس  يتطلب حكمة 
جهة، ومن جهة أخرى لديه عدد كبري من اهليئة التدريسية غري قادرة على التعامل مع املستحدثات 
التقنية، ومن هنا فإن إدارة التغيري تلزمه بسلوك حيدث التوازن بني إدخال التقنية وحتقيق األمان 
الوظيفي للهيئة التدريسية، ولعل الربامج التدريبية االستباقية هي املخرج اآلمن من هذه اإلشكالية.

)ج) إدارة التغيري يف العنصر البشري:
تتضمن إدارة التغيري يف العنصر البشري ناحيتني مها: إدارة التغيري املادي، وإدارة التغيري 
النوعي، فالنوع األول تكون إدارة التغيري يف األفراد إما باستقطاب أعضاء جدد أو االستغناء عن 

بعض األعضاء، بينما يكون النوع الثاين بتنمية املهارات الفردية من خالل الربامج التدريبية.

وبشكل عام فإن بعض أعضاء اهليئة التدريسية يرون أن التغيري فرصة، والبعض اآلخر يرونه 
هتديًدا هلم، وميكن القول إن أي قسم علمي سوف يتضمن خليًطا من هؤالء الذين يرون أن التغيري 
)العليم،  التغيري.  هذا  على  جمربين  كانوا  إن  خاصة  التغيري  يقاومون  الذين  وهؤالء  فرصة، 

الشريف، 2009، ص ٣2٣(

العلمية،  األقسام  يف  خاصة  باإلنسان،  اإلنسان  تغيري  هو  التغيري  إدارة  أنواع  أصعب  ولعل 
فمحاولة تغيري أمناط سلوك وقناعات عضو هيئة التدريس هذه األمناط اليت صاحبته طيلة حياته، 
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أمر ليس من السهولة مبكان، ولعل مرونة رئيس القسم تعترب مهمة يف هذا الصدد، حيث ينوع 
بأساليبه يف التعامل مع زمالئه، والذين قد يكون من بينهم من هو أكرب منه يف العمر وأقدم منه 
يف الرتبة العلمية، واختيار األسلوب األنسب يف اللحظة املناسبة وفق الظروف املواتية ومع الشخص 

املناسب.

)د) التغيري الثقايف:
يشري مفهوم تغيري الثقافة يف بيئة العمل إىل تغيري قناعات وأفكار طاملا اعتاد عليها املوظف، 
وأصبحت جزًءا من تكوينه الثقايف يف التعاطي مع متغريات عمله، قد تكون تدفعه لرفض اجلديد 
ومقاومة التغيري، وحماولة اكسابه مقومات ثقافة أخرى أكثر مرونة واستجابة للمؤثرات واملتغريات 
اهليئة  ثقافة  يف  يغري  أن  العلمي  القسم  رئيس  ويستطيع  العمل،  بيئة  يف  واخلارجية  الداخلية 
التدريسية بطرق عديدة ومتنوعة ولعل من أمهها: تنمية وعيهم مبضمون حركة التغيري وثقافته، 
للتغيري،  واإلنساين  االجتماعي  املضمون  تقدير  يف  إليها  حيتكمون  ثقافية  مبرجعية  وتزويدهم 
للتغيري  شاملة  نظرة  وبناء  وجديدة،  مرنة  ثقافة  وفق  املستجدات  مع  التعامل  كيفية  وإكساهبم 

الثقايف متكنهم من النهوض بفكرههم وجمتمعهم.

 )4) مقاومة إدارة التغيري باألقسام العلمية وسبل مواجهتها: 
تتنوع أشكال املقاومة يف القسم العلمي، فقد تكون من داخل القسم، أو من خارجه، وميكن 
أن تكون سرية، وعندها تكون أسباب املقاومة شخصية، وميكن أن تكون علنية، وعندها تكون 
املقاومة مجاعية بعد االتفاق وخلق أسباب للرفض ىف أشكال متعددة ومتنوعة وكلها تتمحور حول 

)Barabel. 2006. p407( .رفض التغري

اإلقناع،  هي:  متعددة  بطرق  التغيري  إدارة  مقاومة  يواجه  أن  العلمي  القسم  لرئيس  وميكن 
للتثقيف  يلجأ  وقد  واملناورة،  والتفاوض،  التكيف،  على  واملساعدة  بالدعم  والوعد  واملشاركة، 

واالتصال، والتفاوض واالتفاق، والسلطة، وأخرًيا اختيار الوقت املناسب لتطبيق إدارة التغيري.

الفنية  املهارات  من  جمموعة  ميتلك  أن  ينبغي  قسمه،  يف  للتغيري  كقائد  القسم  رئيس  إن 
واإلنسانية والفكرية كي يتمكن من التأثري فيمن يقودهم، إذ ال تكفي السلطة الرمسية اليت متنحها 
له اللوائح يف حتقيق مهامه القيادية، وخاصة يف البيئة العلمية ، واليت عادة ما تتسم حبساسية 

عالية جتاه األمناط التسلطية، واليت تقود إىل فشل حمقق إزاء أشكال املقاومة املختلفة. 



واقع ممارسة رؤساء األقسام العلمية بجامعة شقراء إلدارة التغيير وعالقته باألداء الوظيفي للهيئة التدريسية

433

ثانًيا: إجراءات اجلانب امليداين
))) جمتمع وعينة الدراسة:

رؤساء  من   )110( العينة  عدد  ويبلغ  السعودية،  شقراء  جامعة  يف  الدراسة  جمتمع  يتمثل 
األقسام، مت اختيارها بشكل مقصود، كما مشلت عينة الدراسة أيًضا )700( من أعضاء هيئة 
التدريس، من إمجايل قدره )1762(، مت إختيارهم عشوائًيا، وهي عينة ممثلة ملجتمع األصل وفًقا 
ملعادلة »استيفن ثامبسون« واجلداول اإلحصائية لـ »كريجسى ومورجان« ال جيب أن يقل عدد عينة 

الدراسة عن )277( يف حدها األدىن. 

)2) أداة الدراسة:
تستعني الدراسة باستبانتني، أحدمها تطبق على أعضاء هيئة التدريس، وتشتمل على أربعة 
حماور إلدارة التغيري يف )اهليكل التنظيمي، التقنية، العنصر البشري، الثقافة( و تتضمن )٣7( 
فقرة بواقع تسع فقرات لكل حمور، ما عدا حمور إدارة التغيري الثقايف فقد تضمن عشر فقرات، 
)األداء  الوظيفي هي  لألداء  أربعة حماور  على  وتشتمل  األقسام  رؤساء  على  فتطبق  الثانية  وأما 
موزعة  فقرة   )٣9( وتتضمن  الوظيفي(،  االلتزام  املجتمعي،  األداء  البحثي،  األداء  التدريسي، 
بواقع عشر فقرات لكل حمور، ما عدا حمور األداء املجتمعي فقد تضمن تسع فقرات، وقد مشلت 
بدائل االستجابة مخسة بدائل هي بدرجة )مرتفعة جًدا – مرتفعة- متوسطة – منخفضة جًدا - 

منخفضة(.

 )ا) صدق أداة الدراسة:
ُأجري حساب صدق استبانة إدارة التغيري بطريقة االتساق الداخلي على عينة قوامها )50( 
فرًدا، حبساب معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية ملحورها، وقد تراوح معامل 
االرتباط بني )0.٣72، 0.655( بالنسبة إلدارة التغيري اهليكلي، وتراوح بني )0.289، 0.576( 
يف  التغيري  إلدارة  بالنسبة   )0.55٣،  0.296( بني  وتراوح  التقنية،  يف  التغيري  إلدارة  بالنسبة 
دالة  ومجيعها  الثقايف  التغيري  إلدارة  بالنسبة   )0.671  -0.٣89( بني  وتراوح  البشري  العنصر 

إحصائًيا عند مستوى )0.05(.

كما مت حساب معامل االرتباط بني كل مفردة وحمورها يف استبانة األداء الوظيفي، وقد ترواح 
معامل االرتباط بني )0.٣44، 654 0.( بالنسبة لألداء التدريسي، و)0.4٣8، 0.7٣٣( بالنسبة 
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 ،0.522( بني  وتراوح  املجتمعي،  يف  لألداء  بالنسبة   )0.689،  0.477( و  البحثي،  لألداء 
0.8٣4(، بالنسبة لاللتزام الوظيفي، وكما هو واضح أن مجيع القيم دالة عند مستوى )0.05(.

كما مت حساب معامل االرتباط بني حماور استبانة إدارة التغيري، مع الدرجة الكلية لالستبانة وقد 
حققت ارتباطات دالة عند مستوى داللة 0.01 فقد تراوحت معامالت االرتباط بني )0.722 –0.759(.

وحساب معامل االرتباط بني حماور استبانة األداء الوظيفي، مع الدرجة الكلية لالستبانة، وقد 
حققت ارتباطات دالة عند مستوى داللة 0.01 وتراوحت معامالت االرتباط بني )0.820 -0.9٣6(.

يف  لألداة  الكلية  والدرجة  مفردة  كل  درجة  بني  االرتباط  معامل  حساب  أيًضا  ُأجري  كما 
 )0.771–  0.718( بني  االرتباط  معامل  تراوح  وقد  الوظيفي،  واألداء  التغيري  إدارة  استبانيت 

ومجيعها دالة إحصائًياعند مستوى )0.01(.

)ب) ثبات أداة الدراسة:
مت حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ على عينة قوامها 50 فرًدا وكانت معامالت ألفا كما 

يوضحها اجلدول )1( التايل:

جدول )١(

يبني ارتباطات درجات احملاور مع الدرجة الكلية لالستبانة

التغيري الثقايفيف العنصر البشري التقين ااهليكليإدارة التغيري

٠.٦٣٥٠.٤٤١٠.٤٠٦٠.٤77معامل ألفا
االلتزام الوظيفياجملتمعيالبحثي التدريسي األداء الوظيفي

٠. ٠٩٣٣. ٠٨٢٠. ٠.٩٣٦٩٢٣معامل ألفا

وكما هو واضح من اجلدول )1( كل القيم على درجة مقبولة الداللة مما جيعلنا نطمئن لثبات األداة.

ثالًثا: عرض مناقشة نتائج الدراسة
لتحديد املعيار االحصائي لتوزيع للفئات وفق التدرج اخلماسي يف أداة الدراسة طبقت املعادلة 

التالية:

طول الفئة = )أكرب قيمة- أقل قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )5- 1( ÷ 5 = 0.80

واجلدول )2( يوضح ذلك.
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جدول )2(

توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

قيمة املتوسط احلسايبوزنهاملقياس

٤.٢١ - ٥٥مرتفعة جًدا
٣.٤١ - ٤.٢٠ ٤مرتفعة
٢.٦١ - ٣.٤٠ ٣متوسطة
١.٨١ - ٢.٦٠ ٢منخفضة

١ - ١١.٨٠منخفضة جًدا

))) نتائج السؤال األول ومناقشتها:
)اهليكل  يف  التغيري  إلدارة  شقراء  جامعة  يف  العلمية  األقسام  رؤساء  ممارسة  درجة  ما 

التنظيمي، والتقنية، والعنصر البشري، والثقافة( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري الستجابات العينة حول 
إدراة التغيري يف املحاور األربعة السابقة، واجلداول )٣، 4، 5، 6(، توضح ذلك:

)أ ) إدارة التغيري يف اهليكل التنظيمي للقسم:
جدول )3(

إستجاابت العينة على حمور إدارة التغيري يف اهليكل التنظيمي

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 االحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

متوسطة٢.٦٦١.٥٣٨يطور اهليكل التنظيمي للقسم وفًقا ملتطلبات العمل١
مرتفعة٣.٦٨٠.٨٣٥يقيم اهليكل التنظيمي للقسم ابستمرار٢
مرتفعة٣.٦٦٠.٩٠٦يعمل على دمج املهام املتناظرة وغري املتناظرة ابلقسم٣
مرتفعة٣.٦٩٠.٩٦٤ يبدل خطوط االتصال بني أعضاء القسم بدقة٤
مرتفعة جًدا٤.٤٤٠.٨٩١يراجع اهليكل التنظيمي بشكل دوري ومدروس٥
مرتفعة٣.٦٦٠.٨٥7يغري يف الوحدات اإلدارية والتعليمية ابلقسم٦
مرتفعة٣.٩٣٠.٨٥٣يستحدث وحدات جديدة ملواكبة التغيريات البيئية7
مرتفعة جًدا٤.٢٣٠.٩٤٢جيرى تغيريات يف اهليكل التنظيمي لتحسني األداء٨
متوسطة٢.٦١١.٣٣٩يغري اهليكل التنظيمي للقسم وفًقا ملتطلبات اجلامعة٩
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يتضح من اجلدول )٣( أن املتوسط احلسايب ملمارسة رؤساء األقسام إلدارة التغيري يف اهليكل 
التنظيمي، يتراوح بني)4.44 – 2.61(، وجاءت الفقرة رقم )5( »يراجع اهليكل التنظيمي بشكل 
دوري ومدروس » يف أعلى املراتب مبتوسط حسايب )4.44(، مث الفقرة رقم)8(  » جيرى تغيريات 
جوهرية يف اهليكل التنظيمي لتحسني األداء« مبتوسط حسايب )4.2٣( بدرجة مرتفعة جًدا، وقد 
يرجع ذلك إىل حرص رؤساء األقسام على حتقيق اجلاهزية يف اهليكل التنظيمي من حيث املراجعة 

املستمرة، وإجراء التغيريات الالزمة وفًقا هلا، حتقيًقا حلسن سري العملية التعليمية.

يف حني جاءت الفقرتان رقم )9( » يغري اهليكل التنظيمي وفًقا ملتطلبات اجلامعة« مبتوسط 
العمل« مبتوسط  ملتطلبات  وفًقا  التنظيمي  اهليكل  يطور   «  )1( رقم  والفقرة   ،)2.61( حسايب  
حسايب)2.66( بدرجة متوسطة، وقد يرجع ذلك إىل ضعف إملام رؤساء األقسام العلمية باملتغريات 
التنظيمي  تعليق وحدات علمية، وإحداث تغيريات يف اهليكل  أو  أو فصل  اخلاصة مبواجهة ضم 
للقسم وفًقا هلا، أو أنه حيتاج ملوافقة اجلهات األعلى، واخلشية من التسرع يف مثل هذه األمور 
خاصة أن عملية إدارة التغيري حتتاج لوقت وجهد مضاعف والعدول عنه من قبل اجلهات العليا قد 

ُيَصّعب األمر على رؤساء األقسام العلمية.

)ب) إدارة التغيري التقين بالقسم:

جدول )4(

استجاابت العينة على حمور إدارة التغيري التقين

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة٣.77٠.٩7٣ييسر استخدام االنرتنت للطالب و منسويب القسم١
مرتفعة جًدا٤.٦٥٠.٨7١يدخل وسائل االتصال احلديئة ابلقسم٢
مرتفعة٣.٦٨٠.٩٤٥يتابع أحدث األساليب التقنية يف االتصال٣
مرتفعة٠7. ٣٩7. ٦١يستفيد من وجود وحدة  التقنية ابجلامعة٤
مرتفعة٣.٦٩٠.٩٢٤يغري األجهزة االتقنية ملواكبة التغريات٥
منخفضة٢.٥٩١.٣٣٨يلحق أعضاء القسم بربامج التدريبية على التقنيات احلديثة٦
مرتفعة٣.٦٣١.٠٢٦يقدم خدمات القسم للمستفيدين ابستخدام التقنية7
منخفضة٢.٥٦١.٥٣٩حيقق أمان العاملني عند إدخال التقنية احلديثة٨
مرتفعة جًدا٤.٣٣٠.٨٩٢ يغري وحيدث برامج التقنية املستخدمة ابلقسم٩
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إلدارة  األكادمييني  األقسام  رؤساء  ملمارسة  احلسايب  املتوسط  أن   )4( اجلدول  من  يتضح 
التغيري التقين، يتراوح بني )4.65 – 2.56(، وجاءت أعلى الفقرات يف الترتيب، الفقرة رقم 
)2( » يدخل وسائل االتصال احلديئة بالقسم » مبتوسط حسايب )4.65(، مث الفقرة رقم )9( 
»يغري وحيدث برامج التقنية املستخدمة بالقسم »« مبتوسط حسايب )4.٣٣( بدرجة مرتفعة جًدا، 
وقد يرجع ذلك إىل حرص رؤساء األقسام على متابعة املستجدات يف جمال االتصاالت احلديثة، 
باعتباره أمًرا مهًما، ونظًرا ألن معظم اجلامعات الناشئة هبا كليات بعيدة عن إدارة اجلامعة، ومن 
تقنيات  طريق  عن  بنظرائهم  الناجح  االتصال  بتحقيق  العلمية  األقسام  رؤساء  انشغل  فقد  مث 

االتصال.

يف حني كانت أدىن الفقرة رقم )8( » حيقق أمان للعاملني عند إدخال التقنية احلديثة » يف 
أدىن املراتب مبتوسط حسايب )2.56(، مث الفقرة رقم )6( »يلحق أعضاء القسم بربامج تدريبية 
غياب  إىل  ذلك  يرجع  وقد  متوسطة،  بدرجة   )2.59( » مبتوسط حسايب  احلديثة  التقنية  على 
الرؤية وعدم اجلاهزية لدى معظم رؤساء األقسام للتغلب على ما ميكن أن حيدث بالنسبة لكثري 
التقنية  التقليدية، ومن مث فإن إدخال  الذين اعتادوا استخدام األساليب  بالقسم،  العاملني  من 
يتطلب تدريبهم عليها مع إعطائهم الوقت الكايف التقاهنا، أو تعويضهم بأعمال أخرى التتطلب 

دراية واسعة بالعمليات املعقدة للتقنية.

)ج) إدارة التغيري يف العنصر البشري بالقسم:

جدول )٥(

استجاابت العينة على حمور إدارة التغيري يف العنصر البشري

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة٣.7٩١.٠٣٥يشجع األفراد على االستفادة من اخلربات١
مرتفعة٣.7٦٠.٩٦7يشجع منسويب القسم  ملواصلة التعليم والرتقي٢
مرتفعة٣.٨٩٠.٩٣٣حيرص على إدماج أعضاء القسم يف برامج تدريبية٣
مرتفعة٣.٨٣٠.٩٤٤يشجع على تطوير املناخ الداعم للتغيري ابلقسم٤
مرتفعة جًدا٤.٦٠٠.7١١خيصص جزًءا من وقته للنهوض ابألفراد٥
مرتفعة٣.7٩٠.٨7٦يوفر حوافز مادية ومعنوية تدعم التغيري٦
متوسطة٢.77١.٥٤٨ يشجع على العمل بروح الفريق7
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 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة جًدا٤.٣٣٠.٨٤٢يؤمن أبمهية التغيري الفردي لتحسني األداء٨
متوسطة٢١.٣٢٩. ٦٩يساعد على مواجهة التحدايت املعوقة إلدارة التغيري٩

يف  التغيري  إلدارة  األقسام  رؤساء  ملمارسة  احلسايب  املتوسط  أن   )5( اجلدول  من  يتضح 
العنصر البشري، قد تراوحت بني )4.60 – 2.69( وجاءت الفقرة رقم )5( »خيصص جزًءا من 
وقته للنهوض باألفراد« يف أعلى املراتب مبتوسط حسايب)4.60( ، مث الفقرة رقم )8( »يؤمن 
بأمهية إدارة التغيري الفردي لتحسني األداء« مبتوسط حسايب)4.٣٣( بدرجة مرتفعة جًدا، وقد 
يرجع ذلك بأن القائد الناجح يضع يف اعتباره أمهية النهوض بالعنصر البشري، فمعظم اجلهود 

قد يكون مصريها الضياع مامل يساندها عنصر بشري واع وفعال ومؤمن بالتغيري.

يف حني كانت أدىن الفقرات، الفقرة رقم )9( »يساعد على مواجهة التحديات املعوقة إلدارة 
التغيري« يف أدىن املراتب مبتوسط حسايب )2.69(، والفقرة رقم )7( »يشجع على العمل بروح 
الفريق » مبتوسط حسايب)2.77(  بدرجة متوسطة، وتفسري ذلك قد يرجع إىل غياب املفهوم 
املعوقة  التحديات  بأبعاده، وقد ترتب على ذلك إمهال مواجهة  التغيري واالحاطة  الشامل إلدارة 
لألفراد أثناء التغيري، تاركني لكل فرد مواجهتها بنفسه، وهذا األمر يتطلب العمل بروح الفريق 
ويصعب هذا على الكثري خاصة إذا تطلب خماطبة اجلهات العليا أو توفري ميزانية أو برامج تقنية 

أو تدريب. 

)د) إدارة التغيري الثقايف بالقسم:
جدول )٦(

استجاابت العينة على حمور إدارة التغيري الثقايف

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

متوسطة٢.٨١١.٦٠١٠ يدعم ثقافة االخالص واجلدية والتفاين١
مرتفعة٣.٩٦١.٠٠٦ يدعم ثقافة الثقة واالحرتام والتنافس املشروع٢
مرتفعة٣.٩٥٠.٩٩7حيرص على بلورة ثقافة خاصة بقسمه متيزه٣
مرتفعة٤.٠٣٠.٨٨٣يطور من ثقافة القسم لتتوافق مع مصاحل وثقافة العمالء٤
مرتفعة٣.٨٩١.٠١٨يغري ثقافته األعضاء من أصحاب سلطة إىل مقدمي خدمة٥
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 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة جًدا٤.٢٣٠.٩٤٢يغري ثقافة االقسم وفق أهداف الكلية واجلامعة٦
مرتفعة٤.٠٣٠.٨٩٣جيسد الثقافة املؤسسية لدى منسويب القسم7
مرتفعة٣.٩٨٠.٨٢٥يعدل ثقافة القسم ابستمرار وفق الثقافة  العامة للمجتمع٨
مرتفعة جًدا٤.٢٤٠.٨٤١حيرص على تغيري القيم واملعتقدات ابستمرار٩
متوسطة٢.٨٤٠.٩٣٩يدعم ثقافة الدعم واملشاركة لتقليل مقاومة إدارة التغيري١٠

يتضح من اجلدول )6( أن املتوسط احلسايب ملمارسة رؤساء األقسام العلمية إلدارة التغيري 
الثقايف، يتراوح بني )2.84 – 4.24( وقد جاءت أعلى الفقرات، الفقرة رقم )9( »حيرص على 
ثقافة  »يغري   )6( رقم  والفقرة   ،)4.24( مبتوسط حسايب   « باستمرار  واملعتقدات  القيم  تغيري 
القسم وفق أهداف الكلية واجلامعة« مبتوسط حسايب)4.2٣(  بدرجة مرتفعة جًدا، وقد يرجع 
ذلك إىل حرص رؤساء األقسام العلمية على إدارة التغيري القيمي الدافع للتغيري يف املناخ العام 
للكلية، حيث إن وجود ثقافة تقليدية قدمية لدى منسويب القسم يقف حجر عثرة أمام أي تغيري، 
كلياهتم  نوعية يف  نقلة  العلمية ذلك حرًصا منهم على إحداث  األقسام  أدرك رؤساء  لذلك فقد 

يقودها العنصر البشري حامل ثقافة التغيري ومنفذها.
وجاءت أدىن الفقرات؛ الفقرة رقم )1( » يدعم ثقافة االخالص واجلدية والتفاين« مبتوسط 
إدارة  مقاومة  لتقليل  واملشاركة  الدعم  ثقافة  يدعم   »)10( رقم  الفقرة  يليها  حسايب )2.81(، 
التغيري« مبتوسط حسايب )2.84( بدرجة متوسطة، وتفسري ذلك قد يرجع إىل أن عدًدا من رؤساء 
األقسام العلمية يفترض وجود األمر بالفعل وال حيتاج لتأكيد منهم، ناسني أنه يف سباق العمل قد 

خترج املنافسة عن حدودها املشروعة وتتحول لصراع يوقف حركة التغيري وجيمده.
ومبراجعة نتائج السؤال األول جندها قد اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة )آل هديل، 14٣6( 
أن ممارسة مديري املدارس الثانوية يف حمافظة بيشه للثقافة الداعمة للتغيري، وحتفيز املعلمني 
حنو التجديد واإلبداع جاء بدرجة متوسطة، ودراسة )الناجم، 14٣5( واليت انتهت إىل درجة 
ممارسة مديري مكاتب التربية والتعليم لقيادة التغيري كانت بدرجة عالية يف بناء الثقافة التنظيمية 
ودراسة  األهداف،  والتحفيز حنو حتقيق  التغيري،  إحداث  الشراكة يف  مبدأ  املشتركة، وحتقيق 
ومهارات  التغيري،  قائد  مهارات  ميارس  األكادميي  القائد  أن  إىل  انتهت  واليت   )14٣٣ )سقا، 
األقسام يف  رئيسات  أن  إىل  انتهت  واليت  )الليحاين، 14٣٣(،  ودراسة  عالية،  بدرجة  التحفيز 

كليات التربية ميارسن إدارة التغيري بدرجة عالية يف كليات التربية مبكة املكرمة..
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)2) نتائج السؤال الثاين ومناقشتها:
ما درجة توافر مؤشرات حتسن األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء 

من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية؟ 
لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري الستجابات العينة 

حول األداء الوظيفي للهيئة التدريسية، واجلداول )7، 8، 9، 10(، توضح ذلك:

 )أ) األداء التدريسي: 
جدول )٥(

استجاابت العينة على حمور إدارة التغيري يف العنصر البشري

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة٣.٨٤٠.٩٣٤يستخدم وسائل تعليميـة مناسبة وحديثة١
مرتفعة جًدا٤.٣٨٠.٨٤١يتمتع بقدر عال من الثبات واحلكمة٢
مرتفعة٣.٩٦٠.٨٩٣ يضع خطته التدريسية  الفصلية بدقة٣
مرتفعة٣.٥٨٠.٩7٨يواجه مشكالت الطالب ويزيل أسباهبا٤
متوسطة٢.7٨١.١٨٩لديه من البدائل ما يوصل للحل الناجز٥
متوسطة٢.٦٩١.١٢١٠ تتجدد أفكاره  ابستمرار٦
مرتفعة جًدا٤.٢٨٠.٨٤٢يتحدث بلباقة وثقة وقدرة على اإلقناع7
مرتفعة٣.٨١١.٠٥٥ يستخدم كفاايت تدريـسية متميـزة٨
مرتفعة٣.7٤٠.٩٥٦يطبق طرق وإستراتيجيات تدريس حديثة٩
مرتفعة٣.٦٥٠.٩٠7يستخدم طرقاً متعددة للتقومي١٠

يتضح من اجلدول )7( أن املتوسط احلسايب لدرجة توفر مؤشرات حتسن األداء التدريسي 
لدى أعضاء اهليئة التدريسية  قد تراوح بني )4.٣8 – 2.69( وجاءت الفقرة رقم )2(  » يتمتع 
بقدر عال من الثبات واحلكمة » يف أعلى رتبة مبتوسط حسايب)4.٣8( ، مث الفقرة رقم )7( » 
يتحدث بلباقة وثقة وقدرة على اإلقناع » مبتوسط حسايب)4.28(  بدرجة مرتفعة جًدا، وقد يرجع 
ذلك إىل أن عضو هيئة التدريس، حبكم موقعه كقدوة لطالبه يكون أكثر حرًصا على أاليرصد عليه 
مالحظات، ومن هنا كان حرصه على الظهور باملظهر احلسن أمام طالبه مبلبسه وتصرفاته، 
التعبري  على  بالقدرة  يتميزون  التدريس  هيئة  أعضاء  من  قليل  غري  عدًدا  أن  ذلك  إىل  يضاف 
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واللباقة، ألهنم يشاركون ويتحدثون يف مجيع املناسبات الدينية والوطنية داخل الكلية، ناهيك عن 
خمزون خربهتم واحتكاكهم بالقيادات داخل الكلية واجلامعة.

يف حني كانت أدين فقرات جمال األداء التدريسي الفقرة رقم )6( »تتجدد أفكاره باستمرار« 
للحل«  يوصل  ما  واملقترحات  البدائل  من  »لديه   )5( رقم  والفقرة   ،)2.69( حسايب  مبتوسط 
مبتوسط حسايب)2.78(  بدرجة متوسطة، وقد يرجع ذلك إىل كثرة األعباء اإلدارية والتدريسية 
لعضو هيئة التدريس، واليت قد حتول دون متابعته للجديد والتسلح باملعلومات، خاصة يف حال 
تكليفه مبقرر جديد، وميكن القول أن عملية تعيني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الناشئة 
حتديًدا، قد ال تأخذ يف حساباهتا عنصر اخلربة والكفاءة ومتابعة اجلديد يف جماالت التخصص، 
وميكن أن يكون ذلك بسبب قلة املؤهلني للتدريس الفعال، أو ملحاولة املسئول عن االختيار إجناز ما 

ميكن إجنازه بسبب احلاجة وضغط الوقت وحداثة االنشاء. 

)ب) األداء البحثي ألعضاء هيئة التدريس: 
جدول )٨(

استجاابت العينة على حمور األداء البحثي

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

منخفضة٢.٤٦١.٨7١٠ينوع بني البحوث التنظريية والتطبيقية١
مرتفعة٣.7٠٠.٩١٨حيرص على حضور املؤمترات والندوات٢
مرتفعة٣.7٨٠.٩٨٦يعدل مسار خطة حبوثه بشكل دائم٣
متوسطة٢.٩٨١.٦٤٩ينشر حبوثه يف أوعية ذات معامل أتثري عال٤
مرتفعة٣.7٥٠.٩٦7ينجز حبث علمي واحد على األقل كل عام٥
مرتفعة٣.٨٤٠.٩7٣يدرك القضااي البحثية من زوااي خمتلفة٦
مرتفعة٣.7٩٠.٩٦٥يعتقد يف نسبية املعرفة ، وينبذ التعصب7
مرتفعة جًدا٤.٢٠٠.٨١٢يتابع األفكار اجلديدة لتطوير العمل البحثي ٨
مرتفعة٣.77١.٠٣٤يستمع ملقرتحات اجلميع ويتبىن املناسب منها٩
مرتفعة جًدا٤.٣٣٠.7٨١لديه دافعية للتأليف وإجراء البحث العلمي١٠

أعضاء  لدى  البحثي  األداء  لتوافر مؤشرات  املتوسط احلسايب  أن  يتضح من اجلدول )8( 
اهليئة التدريسية، يتراوح بني )4.٣٣ – 2.46( وجاءت الفقرة رقم )10( »لديه دافعية للتأليف 
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وإجراء البحث العلمي« يف أعلي مراتب األداء البحثي مبتوسط حسايب )4.٣٣(، يليها يف الترتيب 
الفقرة رقم )8( »يرحب باألفكار اجلديدة لتطوير العمل البحثي« مبتوسط حسايب )4.20( بدرجة 
مرتفعة جًدا، وقد يرجع ذلك إىل أن ممارسة إدارة التغيري من قبل رؤساء األقسام العلمية تضع 
أعضاء هيئة التدريس يف حتد مستمر من أجل التكيف مع التغيري احلادث وحماولة استباق األحداث 
واملبادأة يف إجناز حبوث علمية تواكب التغيري املحلي والعاملي، وقد يعود ذلك أيًضا إىل التشجيع 

من قبل رؤساء األقسام العلمية للتأليف والنشر العلمي.
على اجلانب اآلخر جاءت الفقرة رقم )1( »ينوع  بني البحوث التنظريية والتطبيقية« مبتوسط 
مبتوسط  عال«  تأثري  معامل  ذات  أوعية  يف  حبوثه  »ينشر   )4( رقم  والفقرة   ،)2.46( حسايب 
حسايب )2.98( بدرجة متوسطة يف هناية الترتيب، وقد يعود ذلك إىل أن عضو هيئة التدريس 
يضع جل تركيزه على نوع واحد من البحوث العلمية، فبعضهم تستهويه البحوث النظرية املكتبية، 
والبعض اآلخر يفضل البحوث التطبيقية امليدانية، وهذا ال يقتصر فقط على اجلامعات الناشئة 
هيئة  أعضاء  فيها  نشأ  اليت  العلمية  املدارس  تعدد  إىل  أيًضا  ذلك  يرجع  أن  وميكن  وحدها، 
التدريس، أما بالنسبة لقلة حرص بعض أعضاء هيئة التدريس على نشر أحباثهم يف أوعية نشر 

ذات معامل تأثري عال، فريجع إىل عنصر العجلة، والسرعة يف النشر طلًبا للترقية.

)ج) األداء املجتمعي ألعضاء هيئة التدريس:
جدول )٩(

استجاابت العينة على حمور األداء اجملتمعي

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

متوسطة٢.7٥١.٢٢٨حيدث معلوماته ابستمرار ملواجهة املشكالت الناشئة١
مرتفعة٣.٨٢٠.٩٦٣لديه ذكاء موقفي يساعده على التعامل مع التحدايت بسهولة٢
مرتفعة جًدا٤.٥٥٠.7٤٢يتبىن األفكار اجلديدة واإلبداعات ويشجع عليها٣
مرتفعة٣.٦٢٠.٩٤7يتحمس للدراسات الوقائية للتصدي لألزمات٤
متوسطة٢.٦١١.٥٨٩يرصد التهديدات الداخلية واخلارجية ويواجهها بكفاءة٥
مرتفعة جًدا٤.7٣٠.٦٤١لديه خمزون خربة  ومعرفة يكفي خلدمة اجملتمع احمللي٦
مرتفعة٣.7٩١.٠٠٤يعرض األفكار اجلديدة بطريقة مقنعة ومرضية للجميع7
مرتفعة٣.٦٤١.٠٥٦يتجنب األساليب الروتينية يف مواجهة مشكالت اجملتمع٨
مرتفعة٣.7٦٠.٩7٥يقرتح ويرعى األفكار اجلديدة إلجناز األعمال اجملتمعية٩
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يتضح من اجلدول )9( أن املتوسط احلسايب لدرجة توافر مؤشرات حتسن األداء ااملجتمعي 
لدى أعضاء اهليئة التدريسية يتراوح بني )4.7٣ – 2.61( وجاءت الفقرة رقم )6(«لديه خمزون 
خربة ومعرفة يكفي خلدمة املجتمع املحلي« يف أعلى مراتب األداء االجتماعي لعضو هيئة التدريس 
مبتوسط حسايب )4.7٣(، مث الفقرة رقم )٣( »يتبىن األفكار اجلديدة واإلبداعات ويشجع عليها« 
التدريس  أن أعضاء هيئة  وقد يرجع ذلك إىل  مبتوسط حسايب)4.55(  بدرجة مرتفعة جًدا، 
واملبادرات  االستشارات  من  مزيًدا  منهم  ينتظر  واجلميع  االجتماعية،  مسؤوليتهم  مدى  يدركون 
املجتمعية، من هنا فقد حرصوا على التسلح باخلربات والتجارب وخمزون اخلربة الداعم لدورهم 

الريادي اإلرشادي واالستشاري والذي من شأنه ترقية وضعهم يف املجتمع املحلي.
الداخلية  التهديدات  »يرصد  الترتيب  رقم )5( يف هناية  الفقرة  اآلخر جاءت  على اجلانب 
معلوماته  »حيدث   )1( رقم  والفقرة   ،)2.61( حسايب  مبتوسط  بكفاءة«  ويواجهها  واخلارجية 
باستمرار ملواجهة املشكالت الناشئة » مبتوسط حسايب )2.75( بدرجة متوسطة، وقد يرجع  ذلك 
التنبؤ  على  القدرة  عنه  ويغيب  الشكلية،  عمله  على  يغلب  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  أن  إىل 
الوقائية  بالدراسات  القيام  عن  لعجزه  ذلك  يعود  وقد  املناسبة،  احللول  وجتهيز  بالتهديدات، 
للتصدي لألزمات املفاجئة، واليت حتتاج منه ملهارات عالية وتدريب مستمر، وهذا اليتوفر لدى 
الكثري منهم، وأخرًيا قد يعود هذا القصور إىل كثرة أعباء العضو، وانشغاله يف أكثر من اجتاه 

داخل الكلية واجلامعة.                                         

)د) االلتزام الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس:
جدول )١٠(

استجاابت العينة على حمور االلتزام الوظيفي

 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة٣.٥١١.٠٢٦يستوعب ويستجيب للعمل أبكثر من تكليف١
منخفضة٢.٢٢١.٩٥١٠يتمتع ابلدقة واالتقان والسرعة يف األداء٢
مرتفعة٣.٤٣٠.٨٢7يتمتع ابملرونة يف تقبل املهمات اإلضافية٣
متوسطة٢.٦٣١.٩٠٩يتقبل توجيهات وانتقادات الرؤساء٤
مرتفعة٣.٣7٠.٩٦٨يتأقلم مع التغيري و تعلم الطرق اجلديدة٥
مرتفعة جًدا٤.٦٦٠.7٤١ يلتزم مبوعد بدء احملاضرة وهنايتها٦
مرتفعة٣.٦٣٠.٩7٣ يعمل بروح القوانني واألنظمة7
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 املتوسطالفقراتم
احلسايب

 اإلحنراف
الدرجةالرتتيباملعياري

مرتفعة٣.٥٤٠.٩٥٥ يلتزم ابلتعليمات واإلجراءات بدقة٨
مرتفعة٣.٦٢٠.٩٩٤يتقيد ابلساعات املكتبية املعلنة للطلبة٩
مرتفعة جًدا٤.٢٥٠.7٨٢ يلتزم ابألنظمة والتعليمات١٠

يتضح من اجلدول )10( أن املتوسط احلسايب ملستوى توافر مؤشرات حتسن االلتزام الوظيفي 
لدى أعضاء اهليئة التدريسية يتراوح بني )4.66 – 2.22( وجاءت الفقرة رقم )6( »يلتزم مبوعد 
بدء املحاضرة وهنايتها« يف أعلى مراتب االلتزام الوظيفي مبتوسط حسايب)4.66(، مث الفقرة 
رقم )10( »يلتزم باألنظمة والتعليمات« مبتوسط حسايب)4.25( بدرجة مرتفعة جًدا، وقد يرجع 
ذلك إىل أن ممارسة رؤساء األقسام إلدارة التغيري يضع اجلميع يف حالة استنفار وتنافس مشروع 
ودائم، ومن مث يتجنب الوقوع يف أخطاء تتعلق بااللتزام، وهذا حبد ذاته يرجع إىل وجود نوعني 
من االلتزام لدى أعضاء هيئة التدريس مها االلتزام الذايت، النابع من الشخص نفسه، وتنشئته 
العلمية، واإلدارية، وااللتزام اخلارجي الذي حتدده قوانني العمل ولوائحه، وأخرًيا يرجع ذلك إىل 

حرصهم على الظهور بالصورة احلسنة أمام طالهبم، واحلصول على ثقة رؤسائهم.

على اجلانب اآلخر جاءت الفقرة رقم )2( »يتمتع بالدقة واالتقان والسرعة يف األداء« يف هناية 
توجيهات  »يتقبل   )4( رقم  الفقرة  يليها  منخفضة،  بدرجة   )2.22( حسايب  مبتوسط  الترتيب 
وانتقاد الرؤساء« مبتوسط حسايب )2.6٣( بدرجة متوسطة، وقد يرجع  ذلك إىل أن متالزمة 
األداء اجليد وهي السرعة والدقة واإلتقان، عملية ال تتوفر لدى عدٌد غري قليل من اهليئة التدريسية 
يف اجلامعات الناشئة، حيث إن هذه املتالزمة لكي تتحقق يف شخص بعينه تتطلب مهارات وقدرات 
نتاج لتدريب مستمر، أما قلة تقبل توجيهات  عقلية فائقة، منها ما هو شخصي، ومنها ما هو 
وانتقادات الرؤساء، فرمبا يعود إىل ما جبل عليه البشر من رفض التوجيه والنقد على املأل، وهذا 
يتطلب من رئيس القسم أن يلجأ إىل األسلوب اهلادي احلكيم يف التوجيه، والتقليل قدر اإلمكان 
من النصح والنقد املباشر، والتنويع يف أساليب إدارة البشر، لتقليل مستوى مقاومتهم إىل أدىن 

حد.  

ومبراجعة نتائج السؤال الثاين جندها قد اتفقت مع دراسة )الصرايرة، 2011( اليت انتهت 
إىل ارتفاع مستوى األداء الوظيفي ألعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية من 
وجهة نظر رؤساء األقسام، ودراسة )صوام، 2016( اليت توصلت إىل وجود عالقة بني التمكني 
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يف  األقسام  رؤساء  نظر  وجهة  من  التدريس  هىيئة  أعضاء  لدى  الوظيفي  األداء  ومتيز  اإلداري 
جامعات الشرق اجلزائري، ودراسة هاميس واجياد )Hamis & Ijad. 2009(، اليت انتهت إىل 
وجود عالقة ارتباطية بني األهداف التنظيمية يف اجلامعات وبني مستوى األداء الوظيفي ألعضاء 
تايالند،  يف   )Hallinger. 2010( هالينجر  وودراسة  املاليزية،  اجلامعات  التدريس يف  هيئة 
واليت أشارت ارتفاع مستوى األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس حسب تقييم الطالب هلم.

ثالًثا: نتائج السؤال الثالث ومناقشتها: 
رؤساء  ممارسة  درجة  بني   )0.05( مستوى  عند  احصائية  دالة  ارتباط  عالقة  توجد  هل 

األقسام إلدارة التغيري وبني درجة حتسن األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب معامالت االرتباط بني حماور إدارة التغيري ودرجتها 
الكلية، وحماور األداء الوظيفي ودرجاهتا الكلية، واجلدول رقم )11( التايل يوضح ذلك:

جدول )١١(

العالقة بني حماور إدارة التغيري واألداء الوظيفي

 إدارة التغيرياألبعاد
 إدارة التغيريإدارة التغيري التقيناهليكلي

البشري
 إدارة التغيري

الدرجة الكليةالثقايف

٠.٨٣٣ **٠.٨٠٩ **٠.7٣٤ **٠.٦٩١ **٠.7٠٦ **األداء التدريسي
٠.٨٤٢ **٠.٨١7 **٠.7٤٦ **٠.7٠٢ **٠.7٣٣ **األداء البحثي
٠.٨7٠ **٠.7٤١ **٠.٨٣١ **٠.٩7١ **٠.7٤٣ **األداء اجملتمعي
٠.٨١٣ **٠.7٥٥ **٠.7٠٥ **٠.7.٣ **٠.٦7٤ **االلتزام الوظيفي
٠.٩٢١ **٠.٨77 **٠.٨١٦ **٠.٨١٤ **٠.7٨٣ **الدرجة الكلية

0.01 ≤ **                        0.05 ≤ *  

0.088، وعند مستوى  قيمة )ر( اجلدولية عند )د.ح = 520 عند مستوى داللة 0.05= 
0.115 = 0.01

بالنظر يف اجلدول )11( يتبني وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05 
للهيئة  الوظيفي  األداء  حتسن  مؤشرات  وبني  الكلية  ودرجتها  التغيري  إدارة  جماالت  مجيع  بني 
العلمية  األقسام  رؤساء  امتلك  إذا  أنه  تؤكد  النتيجة  وهذه  الكلية،  ودرجته  مبجاالته  التدريسية 
مهارات إدارة التغيري وتطبيقاهتا، فإهنم قد يصلوا إىل تغيري ينقلهم إىل احلالة املنشودة، وهذا 
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ال يتحقق إال بامتالكهم مهارات القيادة املتنوعة وخاصة القيادة التحويلية اليت متكنهم من إدارة 
أقسامهم غري معتمدين على القوانني والنظم رغم أمهيتها، ولكن بتنفيذ نظام للقيم املتوافق عليه 
بني القائد واألعضاء، فالقائد التحويلي هو من يلهم مرؤوسيه أن يتساموا على مصاحلهم الذاتية 
لصاحل املنظمة، واستثارهتم وحفزهم على بذل جهد مضاعف لتحقيق أهداف القسم العلمي من 

خالل زيادة مؤشرات التحسن يف األداء الوظيفي.

وتتفق هذه النتيجة مع مع توصلت إليه دراسة )سكر، 2017( بوجود عالقة ارتباطية موجبة 
بني درجة مشاركة رؤساء األقسام العلمية جبامعة األقصى إلدارة التميز ومستوى التحسن يف األداء 

الوظيفي ألعضاء اهليئة التدريسية.

توصيات الدراسة:
يف ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث مبا يلي: 

أواًل: ما يتعلق بدعم إدارة التغيري لدى رؤساء األقسام العلمية: 
))) تأسيس وحدة إلدارة التغيري باجلامعة، تكون مهمتها: 

نشر ثقافة إدارة التغيري بني رؤساء األقسام العلمية.   -
مراجعة نظام تكليف رؤساء األقسام العلمية احلايل يف ضوء إدارة التغيري.  -

تطوير معايري معتمدة على إدارة التغيري لقياس أداء رؤساء األقسام.  -
تنفيذ خطة تدريبية واضحة متعددة ومتنوعة الربامج للتنمية املهنية لرؤساء األقسام.  -

تسهيل انفتاح رؤساء األقسام على اخلربات األخرى لألقسام املتناظرة يف اجلامعات العربية   -
واألجنبية.

)2) بناء الثقة بني إدارة الكلية ورؤساء األقسام العلمية، عن طريق:
عدم ممارسة قادة الكليات للصالحيات املمنوحة لرؤساء األقسام نظاًما.  -

إحاطة رؤساء األقسام برؤية الكلية وخطتها االستراتيجية.   -
إطالق يد رؤساء األقسام يف ممارسة صالحياهتم ومنحهم حرية التصرف واالختيار.  -

تنمية ثقة رؤساء األقسام يف قدراهتم بإشراكهم فعلًيا يف اختاذ القرارات بالكلية.  -
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 ثانًيا: ما يتعلق بتحسني األداء الوظيفي للهيئة التدريسية:
))) األداء التدريسي:

اإلفادة من حبوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية يف حتديث الربامج الدراسية.  -

استخدام حبوث أعضاء هيئة التدريس يف إعداد املقررات الدراسية.  -

تبين فكرة »مكتبة القسم« اليت تضم جممل االنتاج العلمي ألعضائه.  -

)2) األداء البحثي:
إقامة وحدة خاصة »بالتوثيق والنشر العلمي«.   -

التأكيد على اإلجتاه التكاملي يف إجراء البحوث.  -
حتقيق االرتباط بني األقسام العلمية، واالنسانية بعقد ندوات، أو ورش عمل.   -

إنشاء قاعدة بيانات توفر النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس.  -
-  تفعيل نظام التفرغ العلمي إلجراء البحوث العلمية املتميزة.

دعوة األساتذة الزائرين لتبادل اخلربات.  -

)3) األداء املجتمعي:
مسح احلاجات التعليمية والتدريبية والصحية للمجتمع املحلى.  -

بناء اخلطط لتلبية هذه احلاجات.  -
تسويق هذه اخلطط ملؤسسات املجتمع املتنوعة.  -

تطبيق نتائج حبوث الكليات خلدمة املجتمع وتسويقها.  -
تأسيس وحدة لتقدمي االستشارات للمجتمع املحلي.   -

وأخرًيا توصي الدراسة بإجراء دراسات ارتباطية بني إدارة التميز، وإدارة املعرفة، وإعادة 
اهلندسة اإلدارية وغريها، واألداء الوظيفي للهيئة التدريسية يف جامعة شقراء وغريها.
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Abstract: 
The objective of the current research was to prepare a guide to increase the 

awareness of the families of children with Autism and how to deal with them. 
The sample consisted of )241( families and an interview manual was prepared 
by the researchers. The research found that the level of family awareness of the 
problem of inability to build The level of family awareness of the problem of 
lack of effective verbal communication with the Autistic child was high، and 
the level of family awareness of the problem of the child’s inability to participate 
in educational activities was high. The results showed that awareness of the 
problem of lack of effective verbal communication came first، followed by 
awareness of the problem of being unable to participate in educational activities. 
Finally، awareness of the problem of inability to build peaceful social relations 
is the least of the dimensions of the family’s awareness of the problems of 
children with Autism disorders. 

Keywords: Guide. Raising Awareness. Autistic Child. Autistic Child Problems.
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دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال التوحديني مبشكالت
أبنائهم وكيفية التعامل معهم

أ.د مصطفي حممد قاسم)))         د. سليمان بن إبراهيم الشاوي)2)

املستخلص: 
هدف البحث احلايل إىل إعداد دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال التوحديني مبشكالت 
أبنائهم وكيفية التعامل معهم، وتكونت العينة من )241( أسرة، ومت تصميم دليل مقابلة وأداة 
البحث من إعداد الباحثان، وقد توصل البحث إىل نتائج تشري إىل أن مستوى وعي األسرة مبشكلة 
وأن  التوحدي جاء بدرجة متوسطة،  الطفل  بناء عالقات اجتماعية سليمة مع  القدرة على  عدم 
مستوى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفعال مع الطفل التوحدي جاءت بدرجة عالية، 
وأن مستوى وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية 
جاءت بدرجة عالية، وأظهرت النتائج أن الوعي مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفعال جاء باملرتبة 
التعليمية، ويف األخري يأيت  القدرة على املشاركة يف األنشطة  الوعي مبشكلة عدم  يليها  األوىل، 
الوعي مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سلمية كأقل األبعاد اخلاصة مبدى وعي 

األسرة مبشكالت األطفال ذوي اضطراب التوحد.

الكلمات املفتاحية: دليل إرشادي. زيادة الوعي. الطفل التوحدي. مشكالت الطفل التوحدي. 

sshawi55 @gmail.com  ,١( أستاذ مشارك -كلية العلوم االجتماعية,  جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية, قسم علم النفس(
)٢( أســتاذ مشــارك - كليــة العلــوم االجتماعيــة, جامعــة االمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية, قســم االجتمــاع واخلدمــة االجتماعيــة, 

 zidanmostafa48@yahoo.com

ــن  ــال التوحديي ــر األطف ــي أس ــادة وع ــادي لزي ــل إرش ــليمان. (2022) . دلي ــاوي، س ــي، الش ــم، مصطف قاس
بمشكات أبنائهم وكيفية التعامل معهم. مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  455 - 487 
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)- متهيد:
تواجه األسر حتديات ومشكالت متعددة ناجتة عن عوامل خمتلفة، ولعل وجود طفل مصاب 
التكيف  على  قدرهتا  ومدى  األسرة  بنية  يف  يؤثر  إضافيا  حتديا  يعترب  التوحد  طيف  باضطراب 
والنهوض مبسؤولياهتا، ويلعب آباء وأمهات األطفال ذوي اضطراب التوحد أدوارا مهمة يف برامج 
اهتماما  الربامج على األسرة وأظهرت  املقدمة لألطفال، ومن هنا ركزت هذه  والتعليم  التدخل 
ذوي اضطراب طيف  األبناء  متطلبات  مع  للتعامل  وما حتتاجه من مساعدة  األسرة  كبريا هبذه 
التوحد، ووجود طفل توحدي يفرض على األسرة تغريات جذرية يف بعض األحيان تتعلق حبياهتم 

النفسية واالجتماعية والتكيفية واالقتصادية )السرطاوي، وعواد، 2011(. 

التربية اخلاصة  وتطوير خدمات  اهتماما كبريا بدعم  السعودية  العربية  اململكة  أولت  ولقد 
فابتعثت  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  رعاية  جمال  يف  احلديثة  التوجهات  مواكبة  على  ودأبت 
التدريب  ووفرت  اخلاصة،  للتربية  املتنوعة  التخصصات  يف  العلمية  الدرجات  لنيل  املتخصصني 
املستمر للعاملني واملهتمني هبذا املجال، ومن ضمن االهتمامات احلديثة اليت أفرد هلا املسئولني 
الذي أخذ نصيبه من االهتمام حيث  التوحد  الوقت واجلهد اضطراب طيف  الكثري من  باململكة 
تأخذ مكاهنا يف مراكز  يعانون من هذا االضطراب  الذين  املتخصصة لألطفال  بدأت اخلدمات 
ومدارس اململكة العربية السعودية احلكومية منذ عام 1998م، حيث خطت خطواهتا األوىل من 

خالل ثالثة برامج يف كل من الرياض وجدة والدمام )اخلشرمي، 200٣(.

ومن هنا تأيت أمهية العناية بأسر أطفال ذوي اضطراب التوحد وذلك من خالل التعرف على 
دور كبري  فاألسرة هلا  املشكالت،  للتغلب على هذه  املساعدة هلم  لتقدمي  مشكالهتم وحاجاهتم 
وفعال يف اكتشاف االضطراب مبكرا اذا توفر لديهم معلومات كافية عن هذا االضطراب وأعراضه 

وكيفية التعامل معه، وذلك من خالل مالحظة سلوك الطفل منذ الصغر. 

)-2 مشكلة البحث:
يعترب اضطراب التوحد الذي يصيب األطفال من االضطرابات املجهولة والغامضة عند كثري 
أخرى  أعراض  وبني  بينه  ليس  أنه  منها  كثرية،  العتبارات  أنفسهم  املختصني  ومن  الناس  من 
كالفصام اختالف، نظًرا إىل تشابه األعراض املصاحبة لكل منهما وتداخلها باإلضافة إىل عدم 
إعطائه األمهية الكافية يف الدراسة والبحث، وهكذا استمر الوضع إىل أن كتب الطبيب النفسى 
تابع حاالهتم على مدى سنوات يف  »kanner« يف عام )194٣م( يصف أحد عشر مريًضا  كانر 
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عيادته، وقد وصف يف دراسته تلك الصفات اليت يتصف هبا هؤالء املرضى، وهي جمموعة من 
األعراض النفسية اليت ختتلف عما تعود على قراءته يف الكتب الطبية واملنشورات، وىف هذه املقالة 
تتابعت  احلني  ذلك  ومنذ  عنها.  للتعبري   »Autism« التوحد  مرة مصطلح  وألول  »كانر«  استخدم 
البحوث والدراسات من قبل العديد من الباحثني واألطباء الستجالء هذا الغموض وفهمه بشكل 
ومازال  للتوحد،  املؤدية  األسباب  السر جمهواًل حول  مازال  اللحظة  ومع ذلك وحىت هذه  أفضل 
التشخيص غري كاف وغري متوفر، األمر الذي زاد من معاناة اآلباء واألمهات، وفاقم من حجم 

املشكلة على املستوى املجتمعي)عبد اهلل، 2016، ص 110(. 

ترتبط  متعددة  لضغوط  بشكل خاص  والتوحدي  عام،  بشكل  املعاق  الطفل  أسرة  وتتعرض 
مجيعها باحتياجات الطفل اخلاصة، وما يفرضه ذلك من قلق على مستقبله، وما يتطلبه من أعباء 

داخل املزنل وخارجه )زريقات، 2004(. 

وقد أشارت الكثري من نتائج الدراسات والبحوث إىل تعرض أسر األطفال التوحديني لضغوط 
نفسية واجتماعية شديدة، حيث أشارت نتائج دراسة مانفريد ) Manfred )2000 إىل تعرض 
اآلباء ملستويات عالية من الضغوط النفسية لوجود طفل معاق يف األسرة وحباجة إىل دعم ومساندة 
لتخفيف هذه الضغوط .ونظرا الزدياد عدد األطفال التوحديني يف العامل بصفة عامة ويف اململكة 
العربية السعودية بصفة خاصة ونظرا لتعدد مشكالهتم مع عدم وعي األسرة بكيفية التعامل مع 
هذه املشكالت؛ كان من الضروري القيام هبذه الدراسة إلعداد دليل إرشادي يساعد األسر على 

زيادة وعيهم مبشكالت أبنائهم وكيفية التعامل معها.

)-3 تساؤالت البحث:                                                   
يسعى هذه البحث إىل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:    

الطفل  مع  سليمة  اجتماعية  عالقات  بناء  على  القدرة  عدم  األسرة مبشكلة  وعي  مدى  ما   -  1
التوحدي ؟

2 - ما مدى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي ؟
٣- ما مدى وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية ؟

4-ما التصور املقترح إلعداد دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال التوحديني مبشكالت أبنائهم 
وكيفية التعامل معهم؟
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)-4 أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

1- حتديد مدى وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل 
التوحدي.

2- حتديد مدى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي.
األنشطة  يف  املشاركة  على  التوحدي  الطفل  قدرة  عدم  مبشكلة  األسرة   وعي  مدى  حتديد   -٣

التعليمية.
أبنائهم  مبشكالت  التوحديني  األطفال  أسر  وعي  لزيادة  مقترح  إرشادي  دليل  إىل  التوصل   -4

وكيفية التعامل معهم.

)-5  أمهية البحث النظرية والتطبيقية:
أكثر  من  يعد  حيث  التوحد  اضطراب  انتشار  معدل  تزايد  إىل  البحث  هذا  أمهية  تأيت   -1
األمريكية  اجلمعية  عن  الصادر  لإلحصاء  وفًقا  وذلك  شيوًعا  بالنمو  املتعلقة  االضطرابات 
للتوحد حيث بلغ معدل انتشاره من )1 إىل 5( حاالت لكل 10000 طفل )صندقلي،2012، 

ص25(.
2- تعود أمهية هذا البحث إىل إلقائها الضوء على اضطراب التوحد ومشكالته وكيفية تفعيل دور 

األسرة يف إشباع احتياجات الطفل التوحدي وكيفية التعامل معه.
٣- التوصل إىل وضع دليل إرشادي وتثقيفي لألسرة يف التعامل مع مشكالت واحتياجات واهتمامات 

وخصائص الطفل التوحدي.
4- ترجع أمهية الدراسة احلالية إىل حماولة أثراء اجلانب النظري النفسي واالجتماعي والذي يقوم 

على توعية وتثقيف األسرة من خالل دليل إرشادي يف التعامل مع مشكالت األطفال التوحديني.
5- اهتمام هذه الدراسة باألسرة كمنظومة اجتماعية وأخالقية هلا دورها اهلام يف تنشئة وتعليم 
طبيعة  يراعى  ومهين  علمي  بأسلوب  ومشكالهتم  احتياجاهتم  مع  والتعامل  األبناء  وتثقيف 

وخصوصية هذا االضطراب الذي حيتاج إىل نوعية معينة من التعامل معه.
النفسيني  واألخصائيني  عامة  بصفة  الباحثني  اهتمام  زيادة  إىل  الدراسة  هذه  حتاول   -6
واالجتماعيني بصفة خاصة لدراسة اضطراب التوحد ومشكالته وكيفية التعامل معه واآلثار 

النفسية واالجتماعية والصحية الناجتة عن اإلصابة به.
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)-6 حدود البحث:
تتمثل حدود البحث يف اآليت:

األطفال  أسر  وعي  لزيادة  إرشادي  دليل  اقتراح  على  البحث  يقتصر  املوضوعية:  احلدود   -(
التوحديني مبشكالت أبنائهم وكيفية التعامل معهم.

األطفال  رعاية  ومراكز  ملؤسسات  التابعة  األسر  البحث على مجيع  يقتصر  املكانية:  احلدود   -2
التوحديني يف اململكة العربية السعودية. 

احلدود الزمانية: مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 14٣8-14٣9هـ.  -3

)-7 مصطلحات البحث:
:(Consciousness( أواًل: الوعي

يعرف الوعي بأنه إدراك املرء لذاته وملا حييط به إدراًكا مباشًرا وهو أساس كل معرفة وميكن 
إرجاع مظاهر الشعور بالوعي إىل ثالثة أشياء هي:

اإلدراك واملعرفة.  -1
الوجدان.       -2

الزنوع أو السلوك.  -٣
وهذه املظاهر الثالثة متصلة ببعضها البعض كل االتصال )بدوي،1978،ص 81(.                              

وميكن حتديد املفهوم اإلجرائي للوعي يف الدراسة احلالية على النحو التايل:
الوعي  يشمل؛  والذي  التوحديني  أبنائهم  األسرة مبشكالت  وعي  تنمية  تستهدف  عملية  أهنا   -1
مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل التوحدي، وكذلك الوعي 
مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي، وأيًضا وعي األسرة مبشكلة عدم 

قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية. 
2- إهنا عملية خمططة ومنفذة بواسطة فريق من املتخصصني يف اجلانب النفسي واالجتماعي. 

٣- أهنا عملية تتعاون يف تنفيذها مؤسسات صحية وتعليمية واجتماعية متعددة.
4- تقوم على استراتيجيات وأدوات مهنية متخصصة يف علم النفس واخلدمة االجتماعية.

5- تتضمن أنشطة وبرامج نفسية واجتماعية وثقافية وتعليمية متعددة للطفل التوحدي وخاضعة 
ملبادئ وقيم وفلسفة مهنية.



دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال التوحديين بمشكالت أبنائهم وكيفية التعامل معهم

461

ثانًيا: الطفل التوحدي:
 National Society for Autistic Children»« تعرف اجلمعية الوطنية لألطفال التوحديني

التوحد بأنه اضطراًبا سلوكًيا يتضمن االضطرابات التالية:

1- اضطراب يف سرعة أو تتابع النمو.
2- اضطراب يف االستجابات احلسية للمثريات.
٣- اضطراب يف الكالم واللغة والسعة املعرفية.

4- اضطراب يف التعلق أو االنتماء للناس أو األحداث واملوضوعات )بدر،2006،ص 15(.

ويقصد بالطفل التوحد إجرائًيا يف هذه الدراسة على النحو اآليت:

1- هو ذلك الطفل الذي مت تشخيص حالته بواسطة اخلرباء واملتخصصني على أنه توحد بسيط.
2- الطفل الذي يعاين من قصور يف قدراته على التواصل اللفظي والبصري.

نشاطات  من  ويعاين  االجتماعية  العالقات  تكوين  على  القدرة  يف  قصور  لديه  الذي  الطفل   -٣
حمدودة وسلوكيات منطية متكررة.

4- الطفل الذي يعجز التعبري عن احتياجات رعاية ذاته.
5- الطفل الذي يعتدي على نفسه حماواًل اإلساءة لذاته.

ثالًثا: مشكالت الطفل التوحدي:
أتفق الباحثان من خالل الدراسات امليدانية املختلفة أن األطفال التوحديني يعانون من ثالث 

مشكالت رئيسية:

أ -   ضعف القدرة على تكوين العالقات االجتماعية.
ب- ضعف القدرة على االتصال اللفظي.

ج-  االهتمامات والنشاطات املحدودة والسلوكيات النمطية املتكررة.

أ- ضعف القدرة على تكوين العالقات االجتماعية:
أن  يبدو  االستجابة لآلخرين، حيث  القدرة على  وفقدان  بالعزلة،  التوحدي  الطفل  يتصف 
األطفال التوحديني يعيشون مع أنفسهم دون أن يعريوا أي انتباه لوجود اآلخرين أو عدم وجودهم. 
ففي حالة وجود الناس بالقرب منهم فقد يعاملوا هؤالء األطفال باعتبارهم أشياء وليسوا بشًرا. 
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وسيلة  أو  لعبة  كأنه  األخر  الفرد  جسم  من  جزء  أىب  مع  يتعامل  األطفال  هؤالء  أحد  فقد جند 
يستخدمها دون أن يتفاعل مع هذا الشخص مطلًقا  )اجلرواين.ومجيل.2012.ص 14(. 

ب- ضعف القدرة على االتصال اللفظي:
يف  ذلك  مالحظة  وميكن  عام،  بشكل  اللغوي  النمو  يف  بالبطء  التوحديني  األطفال  يتصف 
مراحل الطفولة املبكرة، كما أهنم يتأخرون يف النطق واكتساب اللغة وتشيع بينهم صعوبات الكالم، 
ومفرداهتم قليلة وتعترب بسيطة وال تتناسب مع عمرهم الزمين. ويفشل نصف هؤالء األطفال يف 
 )Echolalia( تعلم الكالم فشاًل تاًما يف حني يطور آخرون منًطا خاًصا من الكالم يسمى املصاداه

أي أن كالمهم يكون صدى للكلمات اليت يسمعوهنا )كامل.2005.ص ٣5(. 

ج- االهتمامات والنشاطات املحدودة والسلوكيات النمطية املتكررة:
يتصف الطفل التوحدي بأنه كثرًيا ما يندمج يف سلوك منطي كما لو كان طقوًسا مفروضة عليه 
كأن حيرك ذراعه بشكل معني يستمر عليه فترات طويلة أو يطرق بيده على رأسه أو أي جزء من 
جسمه أو يلف جبزعه أو بنصف جسمه األعلى بشكل دائري أو يدور حول نفسه أو حول مائدة يف 
الغرفة، أو جيلس مبحلق يف مروحة هواء تدور ويظل دقائق أو رمبا ساعات على مثل تلك األوضاع  

) عوده. 2016،ص60(.

2-) اإلطار النظري والدراسات السابقة:
2-2 انتشار اضطراب التوحد:

يعد اضطراب التوحد أكثر االضطرابات النمائية انتشاًرا وتطوًرا، حيث ارتفعت نسبة اإلصابة 
على مستوى العامل يف اآلونة األخرية من عام )1996م( وحىت عام )2008م( مبعدل 500% )عمر، 
وأبو راسني، وترياب، والسواح، 2015(. ويرتفع معدل انتشاره بنسبة )10-17%( سنوًيا وبالتايل 
أعلنت احلكومة األمريكية أن التوحد أصبح مشكلة صحية وطنية طارئة )عسل،2012،ص 277(. 
لكل  حالة   4-٣ من  تصل  التوحد  اضطراب  حدوث  نسبة  أن  إىل  أوروبا  يف  االحصاءات  وتشري 
لكل  حالة  إىل  لتصل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  النسبة  هذه  وتزيد  والدة،  حالة   )10000(

)500( والدة، ويبلغ عدد املصابني فيها )400،000( ألف طفل )الشخص، مرسي، 2016(. 
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2-3 أسباب اضطراب التوحد:
تتعدد األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل إصابة الطفل هبذا االضطراب، ويصعب حتديد سبب 
أن  الصلة جند  املختلفة ذات  الدراسات  وباستقراء  الرئيس،  السبب  يكون هو  أن  معروف ميكن 
بعض هذه الدراسات أرجعت األسباب إىل أسباب نفسية واجتماعية، والبعض اآلخر أرجع األسباب 
إىل أسباب عضوية بيولوجية أو عوامل جينية أو عوامل كيميائية، إال أن الواقع يشري إىل أن هذا 
االضطراب من االضطرابات اليت ترجع أسبابه إىل أكثر من عامل، والزالت األسباب اليت تؤدي 

إىل هذا االضطراب قائمة غري حمددة، )مرسي، 2016(. 

2-4 بعض النظريات املفسرة الضطراب التوحد:    
)- النظرية املعرفية السلوكية: 

تقوم هذه النظرية على أن مشكلة أي شخص تكمن يف املعارف اخلاطئة واملغلوطة والناقصة، 
وكذلك العادات والتقاليد والسلوكيات غري السليمة، وأن عالج بعض مشاكل األطفال يبدأ باجلانب 
املعريف مث يتبع ذلك بتعليمه العادات والسلوكيات السليمة وتغيري العادات والسلوكيات غري السليمة، 
وميكن االستفادة من هذه النظرية يف تعليم األمهات واآلباء املعارف السليمة والعلمية حول كيفية 
وتغيري  السليمة  والعادات  السلوكيات  وإكسابه  تعليمه  كيفية  وكذلك  التوحدي  الطفل  مع  التعامل 

العادات والتصرفات اخلاطئة يف الطفل )جابر،2014(. 

2- النظرية الواقعية: 
والعوامل  وبالظروف  بالواقع  املشكلة  أصحاب  ربط  على  مبسط  بشكل  النظرية  هذه  تقوم 
األساسية واليت توضح وتساهم يف حدوث املشكلة، والرؤية الواقعية تفيد يف عدم مقارنة األفراد 
يبعضهم البعض ألن الواقع يشري إىل وجود فروق فردية بني األشخاص وأن لكل شخص ظروفه 
االجتماعية والصحية والنفسية والعقلية، وتفيد هذه النظرية يف ربط األسرة اليت لديها أطفال 

توحديني بواقع الطفل التوحدي وعدم مقارنته باألطفال اآلخرين )يف: حممد.2004(.

3- نظرية العقل:
نظرية العقل هي امتدادا للنظرية املعرفية اليت تشري إىل الكيفية أو الطريقة اليت يتعامل هبا 
الفرد مع أفكار ومشاعر اآلخرين. ويرى أنصار نظرية العقل أن اإلعاقة اليت تظهر يف اجلوانب 
االجتماعية والتواصلية والتخيلية اليت يعاين منها األفراد املصابون باضطراب التوحد. إمنا هي 
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ناجتة عن الشذوذ املوجود يف الدماغ واليت متنع الشخص ذو اضطراب التوحد التوحدي من تكوين 
تصور سليم عن أفكار ومشاعر اآلخرين )مرسي. الشخص. 2016(. 

2-5 الدراسات السابقة:  
على  تركز  واليت  البحث،  مبوضوع  املتعلقة  والبحوث  للدراسات  عرضا  الباحثان  سيتناول 
عرضها حسب  يتم  وسوف  التوحديني،  األطفال  ألسر  تقدم  اليت  واخلدمات  اإلرشادية  الربامج 

الترتيب الزمين من األقدم إىل األحدث، وذلك على النحو اآليت:

لدى  املختلفة  اخلربات  توضيح  إىل  هدفت  اليت   )Francisca )2005 فرانسيسكا  دراسة 
على  الدراسة  اعتمدت  وقد  يومية،  حتديات  من  له  يتعرضون  وما  التوحديني  األطفال  أمهات 
اخلربات  لفهم  املقابالت  من  جمموعة  وأيًضا  املفتوحة.  اإلجابات  ذات     األسئلة  استخدام 
والتحديات اليت تواجه أمهات األطفال التوحديني، وطبقت الدراسة على  أسر األطفال التوحديني 
النتائج  من  إىل جمموعة  الدراسة  توصلت  وقد  أجنلوس،  لوس  بوالية  الشرقي  اإلقليمي  باملركز 
منها؛ أن هناك الكثري من املعوقات اليت تواجه أسر األطفال التوحديني يف احلصول على الدعم 
التوحديني  األطفال  مع  بالتعامل  الكايف  الوعى  لديهن  ليس  األمهات  وأن  الدولة،  من  الرمسي 

ومشكالهتم اليومية.

والنفسي  العصيب  الضغط  العالقة بني  التعرف على  إىل   )2005( Art آرت  دراسة  وسعت 
ومدى قدرة اآلباء واألمهات على مواجهة الصعوبات واملشكالت لدى أبنائهم التوحديني. وطبقت 
الدراسة على )٣4( من اآلباء واألمهات، وقد توصلت الدراسة إىل نتائج منها؛ أن اآلباء واألمهات 
األطفال  وجود  نتيجة  والنفسية  واالجتماعية  العصبية  الضغوط  من  خمتلفة  ملستويات  يتعرضون 
التوحديني يف األسرة الذين حيتاجون إىل الرعاية الشاملة. وأنه البد من عمل برامج إرشادية 

لتوعية وتثقيف األسر اليت لديها أبناء توحديني. 

األطفال  وأمهات  آباء  يدركها  كما  األسرية  الضغوط  أشكال  دراسة اخلميسي )2011( عن 
وأم، وعدد  العينة من )54( أب  واملراهقني منهم ،وتكونت  املقارنة بني األطفال  التوحديني مع 
األطفال ذوي اضطراب التوحد)49( من األطفال واملراهقني اختارهم الباحث من مدينة جدة، 
واستخدم مقياسا للضغوط األسرية مكونا من )80( عبارة أعدها وقننها، وقسم فيها الضغوط إىل 
ستة أنواع، وأظهرت النتائج أن الضغوط املتعلقة بنقص املعلومات، والضغوط الناجتة عن خصائص 

األبن هي أكثر الضغوط النفسية اليت أسفرت عنها الدراسة.
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كما اهتمت دراسة جنالء اخلميس )2011( باملشكالت االجتماعية لدى أسر أطفال التوحد 
يف اململكة العربية السعودية، وتكونت العينة من )240( من أسر أطفال ذوي اضطراب التوحد، 
أن  النتائج  وأظهرت  األسر،  هذه  لدى  االجتماعية  املشكالت  عن  للكشف  استبانة  واستخدمت 
املشكالت االجتماعية املرتبطة باألسرة تتمثل يف عدم حضور املناسبات االجتماعية بسبب اخلجل 
من سلوكيات الطفل، وصعوبات يف تنظيم حياهتم األسرية بسبب وجود طفل توحدي، وصعوبة 
اخلروج من املزنل لعدم قدرهتم يف كيفية التعامل مع طفلهم التوحدي، كما أظهرت النتائج بأن 
املجتمع ال يهتم بالطفل التوحدي، وبالنسبة للخدمات اليت تقدمها املؤسسات ومراكز الرعاية فإن 

هناك مستوى متوسط من الرضا عن مستوى هذه اخلدمات.  

وكشفت دراسة رميا العودة )2014( عن املشكالت واحلاجات اإلرشادية ألسر أطفال ذوي 
اضطراب التوحد من وجهة نظر األمهات، وتكونت عينة الدراسة من )٣09( من أمهات األطفال 
التوحديني يف مدينة الرياض، وطبق عليهم مقياس مشكالت اسر أطفال التوحد ومقياس احلاجات 
اإلرشادية ، وأظهرت النتائج أن احلاجات االجتماعية واحلاجة إىل املعلومات واحلاجة التكيفية هي 
أكثر احلاجات شيوعا لدى األسر، وأظهرت النتائج أن األسر اليت لديها طفل توحدي واحد تعاين 
من مشكالت أعلى من األسر اليت لديها طفالن توحديان فأكثر، كما أظهرت النتائج أنه كلما زاد 

عمر الطفل زادت املشكالت واحلاجات اإلرشادية لألسر. 

2-6 التعقيب على الدراسات السابقة:
استفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف بعض املعلومات النظرية وبعض ما توصلت إليه 
اإلرشادية  الربامج  على  اهتمامها  ركزت  الدراسات  أن  السابق  العرض  من  ويتضح  نتائج،  من 
واألساليب اليت تتخذها أسر أطفال التوحد يف مواجهة التحديات اليت تواجههم، واهتمت بعض 
الدراسات باملشكالت واحلاجات والضغوط النفسية اليت تواجه األسر ومدى قدرهتم على مواجهة 
السابقة  الدراسات  بني  واالختالف  االتفاق  أوجه  نستعرض  وسوف  واملشكالت،  الصعوبات  تلك 

والدراسة احلالية، وكذلك االستفادة من هذه الدراسات والتميز للدراسة احلالية.   

أواًل: أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية:
تتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف بعض األهداف يف تناوهلا ملوضوع وعي 
بتحديد  الدراسات  بعض  واهتمت  معها،  التعامل  وكيفية  التوحديني  األطفال  مبشكالت  األسر 
املشكالت واحلاجات اليت تواجه أسر األطفال التوحديني كدراسة جنالء اخلميس )2011(، ورميا 
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النفسية  الضغوط  بدراسة  الدراسات  بعض  اهتمت  كما   ،)2011( وفياض   ،)2014( العودة 
تلك  مواجهة  على  واألمهات  اآلباء  قدرة  ومدى  التوحديني،  األطفال  أسر  تواجه  اليت  والعصبية 
الفروق يف  التعرف على  الدراسات  وتناولت بعض  ومنها دراسة فرانسيسكا )2005(  الضغوط. 
أبعاد التفاعل األسري بني أسر األطفال ذوي اضطراب التوحد وأسر األطفال العاديني ومنها دراسة 
العلمي حيث  املنهج  احلالية يف  الدراسة  مع  السابقة  الدراسات  بعض  تتفق  ،كما   )2005( آرت 

اعتمدت على منهج املسح االجتماعي ويف األدوات البحثية والعينة.

ثانًيا: أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
لقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف صياغة أهداف الدراسة احلالية، وكذلك يف 
أداة  وصياغة  حتديد  ويف  األسرية،  والرعاية  الوعي  ومفهوم  احلالية  الدراسة  مفاهيم  توضيح 
الدراسة وصياغة االستراتيجية املنهجية هلذه الدراسة، كما استفاد البحث احلايل من الدراسات 
السابقة يف بناء وإثراء اإلطار النظري ويف بناء االستبانة املطبقة على عينة البحث، وكذلك يف 
التعرف على األساليب اإلحصائية املناسبة، واالستفادة منها كذلك عند عرض ومناقشة النتائج.

ثالًثا: أوجه التميز هلذا البحث:
متيز البحث احلايل بكونه يتناول إعداد دليل إرشادي لتنمية وعي األسرة مبشكالت الطفل 

التوحدي، حيث يعترب البحث األول يف حدود علم الباحثان.

3-) إجراءات البحث:
تتمثل إجراءات البحث يف حتديد منهج البحث، وجمتمع البحث، مث عرًضا لعينة البحث، مث 
عرًضا لكيفية بناء أداة البحث والتأكد من صدق وثبات أداة البحث )املقياس(، وعرًضا للدليل 

اإلرشادي، مث أساليب املعاجلة اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البيانات.

3-2 منهج البحث:
يهدف البحث احلايل إىل إعداد دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال التوحديني مبشكالت 
أبنائهم وكيفية التعامل معهم، لذا مت االعتماد على منهج املسح االجتماعي الشامل ألسر األطفال 

التوحديني يف كل من مؤسسات ومراكز رعاية أطفال التوحد يف اململكة العربية السعودية.
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3-3 جمتمع البحث: 
تكون جمتمع البحث من مجيع األسر التابعة ملؤسسات ومراكز رعاية األطفال التوحديني يف 

اململكة العربية السعودية وعددهم )600( أسرة، وقد مت توزيع أداة الدراسة على مجيع األسر.

3-4 عينة البحث:
مت تطبيق أداة البحث على مجيع األسر التابعة ملؤسسات ومراكز رعاية األطفال التوحديني يف 
اململكة العربية السعودية وعددهم )600( أسرة، حيث قام الباحثان بتوزيع املقياس يدوًيا وإلكترونًيا 
على مجيع األسر بأسلوب احلصر الشامل يف مجيع املراكز املتخصصة يف جمال اضطراب التوحد، 
ومت استبعاد بعض االستمارات الناقصة، وأصبح عدد العينة الذين مت تطبيق أداة الدراسة عليهم 

)241( أسرة.  

3-5 أدوات البحث:
استعان الباحثان بالعديد من األدوات واملعامالت اإلحصائية لتحقيق أهداف البحث واإلجابة 

على تساؤالته، وذلك على النحو التايل:

1- البحث املكتيب: وذلك للحصول على املادة النظرية العلمية، والدراسات السابقة، وتصميم 
استمارة مجع البيانات.

2- تصميم دليل مقابلة: وهو من تصميم الباحثان، وذلك بناء على اإلطار النظري والدراسات 
السابقة والنظريات العلمية واملالحظات الواقعية ملشكالت الطفل التوحدي، وقد اشتمل دليل 

املقابلة على البنود التالية:

احلالة  الوالدين،  مثل؛ عمر  التوحدي  الطفل  أمور  بأولياء  وهي خاصة  األولية:  البيانات  أ - 
الصحية للوالدين، صلة القرابة للزوجني، املستوى التعليمي للوالدين، الوضع الوظيفي 

للوالدين، عدد أفراد األسرة، املستوى االقتصادي لألسرة، وجود أطفال مرضى.

ب – بناء أداة البحث »مقياس وعي األسرة مبشكالت األطفال ذوي اضطراب التوحد«، حيث 
والنظريات  السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  على  بناء  األداة  بتصميم  الباحثان  قام 

العلمية واملالحظات الواقعية ملشكالت أسر أطفال ذوي اضطراب التوحد.
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وقام الباحثان باخلطوات التالية لبناء املقياس:
والربامج  األدلة  تناولت  اليت  السابقة  واألدوات  والبحوث  الدراسات  على  االطالع  أواًل: مت 

اإلرشادية ألسر أطفال ذوي اضطراب التوحد.
ثانًيا: صياغة الصورة املبدئية للمقياس:

قام الباحثان بصيغة عبارات املقياس يف صورته املبدئية، حيث بلغ عدد العبارات )٣8( عبارة 
موزعة على ثالثة أبعاد:

1- البعد األول: وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل 
التوحدي )14( عبارة.

2- البعد الثاين: وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي )12( عبارة.
األنشطة  يف  املشاركة  على  التوحدي  لطفل  قدرة  عدم  مبشكلة  األسرة  وعي  الثالث:  البعد   -٣

التعليمية )12( عبارة.

 )10( عددهم  بلغ  املحكمني،  من  جمموعة  على  املقياس  من  املبدئية  الصورة  عرضت  مث 
بعض  بإجراء  الباحثان  وقام  االجتماعية،  واخلدمة  النفس  علم  يف  املتخصصني  من  حمكمني 
العبارات مبا يتناسب مع وجهة نظر املحكمني، ومت االلتزام باختيار بنود  التعديالت يف صياغة 

املقياس إذا كانت نسبة االتفاق بني املحكمني )90%( فأكثر العتماد صدق بنود املقياس. 

ثالًثا: التجريب املبدئي للمقياس على العينة االستطالعية:
قام الباحثان بتجريب املقياس على عينة استطالعية هلا مواصفات عينة البحث مكونة من 
العبارات  أن مجيع  واتضح  املقياس،  ملفردات  العينة  أفراد  فهم  من  التأكد  أسرة هبدف   )50(
واضحة، كما مت التأكد من مالءمة عبارات املقياس من حيث املحتوى لعينة البحث، باإلضافة إىل 

الوقوف على املعامالت اإلحصائية اخلاصة باملقياس. 

رابًعا: اشتمل املقياس يف صورته النهائية على البنود التالية:
1- البيانات األولية: وهي خاصة بأولياء أمور الطفل التوحدي مثل، عمر الوالدين، احلالة الصحية 
للوالدين، صلة القرابة للزوجني، املستوى التعليمي للوالدين، الوضع الوظيفي للوالدين، عدد 

أفراد األسرة، املستوى االقتصادي لألسرة، وجود أطفال مرضى.
2- عبارات وأبعاد املقياس: 
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تكون املقياس من )٣8( عبارة  مقسمة إىل ثالثة أبعاد وهي:

)- البعد األول: وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل 
التوحدي، وتتكون من )14( عبارة.

2- البعد الثاين: وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي، وتتكون 
من )12( عبارة.

األنشطة  يف  املشاركة  على  التوحدي  لطفل  قدرة  عدم  مبشكلة  األسرة  وعي  الثالث:  البعد   -3
التعليمية، وتتكون من )12( عبارة. 

3–6 تقنني املقياس:
أواًل: قياس الصدق: 

صدق املقياس يعين التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه، كما يقصد بالصدق مشول 
املقياس لكل العناصر اليت جيب أن حيتويها البحث.

)- الصدق الظاهري ألداة البحث )صدق املحكمني): 
بعد االنتهاء من بناء أداة البحث مت عرضها على عدد من املحكمني من املتخصصني يف علم النفس 

واخلدمة االجتماعية وذلك لالسترشاد بآرائهم، ويف ضوء آرائهم، مت إجراء التعديالت الالزمة. 

2- صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:      
قام الباحثان بالتحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث من خالل عينة استطالعية 

مكونة من )50( أسرة، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )1(:

جدول )١(

معامالت ارتباط بريسون لعبارات أبعاد املقياس ابلدرجة الكلية )ن =٥٠ (

 مشكلة عدم القدرة على بناء عالقات
 مشكلة عدم القدرة على املشاركة يفمشكلة عدم التواصل اللفظي الفعالاجتماعية

األنشطة التعليمية
معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

٠**٠.٥٩٠١**١.7٠.٦٣٨**١٤١

٠**٠.٤٥٣٢**٢.7٠.٥١٦**٥٦٢
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 مشكلة عدم القدرة على بناء عالقات
 مشكلة عدم القدرة على املشاركة يفمشكلة عدم التواصل اللفظي الفعالاجتماعية

األنشطة التعليمية
معامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارةمعامل االرتباطالعبارة

٠.٥**٠.٨٠٩٣**٠.٤٩٠٣**٣7٣
٠**٠.٦١٩٤**٤.77٠.٥٠٢**٠٤
٠.٦٤٥**٠.٤٨١٥**٠.٥١٤٥**٥
٠**٠.٥٥٤٦**٦.7٠.٦١٤**٠٤٦
7**٠.٥٣٦7**٠.٥٦٥7**٠.٤٨١
٠.٥٨٠**٠.٨١١٨**٠.٤٢١٨**٨
٠**٠.٦٤٤٩**٩.7٠.٥٥٥**٨٠٩
٠**٠.٥١٨١٠**١٠.7٠.٤٩٠**٤٥١٠
٠.٥٦٩**٠.٨٢١١١**٠.٥٤٥١١**١١
٠.٥١**٠.٦٩٣١٢**٠.٦١٣١٢**١٢7
٠.٥٢٣**١٣----
٠.٥٠٣**١٤----

** دال عند مستوى ٠.٠١

جدول )2(
معامالت ارتباط بريسون ألبعاد املقياس ابلدرجة الكلية

معامل االرتباطاألبعاد

٠.٨٠٩**مشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية
٠.٨٥٩**مشكلة عدم التواصل اللفظي الفعال

٠.٨٦7**مشكلة عدم القدرة على املشاركة يف األنشطة التعليمية

** دال عند مستوى ٠.٠١ 

مستوى  عند  دالة  واألبعاد  العبارات  مجيع  أن   )2  ،  1( رقم  اجلدولني  خالل  من  يتضح 
)0.01(، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشري إىل مؤشرات صدق 
االرتباط يف  معامالت  إىل  وبالنظر  البحث احلايل،  تطبيق  الوثوق هبا يف  وكافية ميكن  مرتفعة 
اجلداول السابقة يتبني أهنا جتاوزت )0.5(، مما يدل  على أهنا قيم ارتباط عالية جًدا، ففي 

العلوم السلوكية، ُيعد االرتباط عالًيا إذا جتاوز )0.5(.
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ثانًيا: ثبات أداة البحث: 
قام الباحثان بقياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، وذلك كما يتضح 

من خالل اجلدول رقم )٣(، وذلك على النحو التايل:

جدول )3(
معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة البحث

معامل الثباتعدد العباراتاألبعادالرقم

١٤٠.٨٤7مشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية١
١٢٠.٨١٥مشكلة عدم التواصل اللفظي الفعال٢
١٢٠.7٩٩مشكلة عدم القدرة على املشاركة يف األنشطة التعليمية٣

٣٨٠.٨٦٥الثبات الكلي

يتضح من خالل اجلدول رقم )٣( أن مقياس البحث يتمتع بثبات مقبول إحصائًيا، حيث 
بلغت قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )0.865( وهي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت 
ثبات أداة البحث ما بني )0.799 ، 0.847(، وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق هبا يف 

تطبيق البحث احلايل.

4-) عرض نتائج البحث ومناقشته:
أفراد  إجابات  ومناقشته من خالل عرض  امليداين  البحث  نتائج  يتناول هذا اجلزء عرض 

البحث على عبارات االستبانة وذلك باإلجابة عن أسئلة البحث على النحو التايل:

أواًل: النتائج املتعلقة بالبيانات األولية:
1- عدد أفراد األسرة، املستوى االقتصادي لألسرة، هل يوجد باألسرة أطفال مرضى، نوع املرض.

جدول )٨(

توزيع أفراد البحث وفًقا لعدد أفراد األسرة، املستوى االقتصادي لألسرة،
 هل يوجد ابألسرة أطفال مرضى، نوع املرض

معامل الثباتاألبعادالرقم

النسبة املئويةالتكرارات عدد أفراد األسرة
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معامل الثباتاألبعادالرقم

٨٦٣٥.7أقل من ٥ أفراد
٥١٢٦٥٢.٣ إىل أقل من ٨ أفراد
٨٢٤١٠.٠ إىل أقل من ١١ فرد

١١٥٢.١ فرد فأكثر
٢٤١١٠٠.٠اإلمجايل

النسبة املئويةالتكرارات املستوى االقتصادي لألسرة
٢٨١١.٦أقل من ٥ آالف رايل

٥٥٩٢٤.٥ إىل أقل من ٩ آالف رايل
٩٦7٢7.٨ إىل أقل من ١٣ ألف رايل
١٣٤١١7.٠ إىل أقل من ١7 ألف رايل

١7٤٦١٩.١ ألف رايل فأكثر
٢٤١١٠٠.٠اإلمجايل

النسبة املئويةالتكرارات هل يوجد ابألسرة أطفال مرضى
١٢١٥٠.٢نعم
١٢٠٤٩.٨ال

٢٤١١٠٠.٠اإلمجايل
النسبة املئويةالتكرارات نوع املرضى لدى األطفال املرضى

٦٥.٠مرض مزمن
٨٢٦7.٨طيف التوحد
٢١.7شلل أطفال

٣١٢٥.٦تشوهات يف أجهزة اجلسم
١٢١٥٠.٢اإلمجايل

يوضح اجلدول رقم )8( توزيع أفراد البحث وفًقا ملتغري عدد أفراد األسرة، حيث أن هناك 
)126( من أفراد البحث بنسبة )52.٣%( عدد أفراد أسرهم تتراوح ما بني )5 إىل أقل من 8 
أفراد(، وهناك )86( من أفراد البحث بنسبة )٣5.7%( عدد أفراد أسرهم أقل من )5( أفراد، 
كما أن هناك )24( من أفراد البحث بنسبة )10.0%( عدد أفراد أسرهم يتراوح ما بني )8( إىل 
أقل من )11( فرد، وهناك )5( من أفراد البحث بنسبة عدد أفراد أسرهم )11( فرد فأكثر. أما 
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بالنسبة ملتغري املستوى االقتصادي لألسرة، فإن هناك )67( من أفراد البحث بنسبة )%27.8( 
املستوى االقتصادي ألسرهم ما بني )9( إىل أقل من )1٣( ألف ريال.

ثانًيا: النتائج املتعلقة بتساؤالت البحث:
السؤال األول: ما مدى وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة 

مع الطفل التوحدي؟
للتعرف على مدى وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل 
التوحدي؛ مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجابات 

أفراد عينة البحث ، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )9(، وذلك على النحو التايل:
جدول )٩(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت أفراد البحث حول مدى 
وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل التوحدي

* العباراتم

درجة املوافقة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

ب
رتتي

ال

منخفضةمتوسطةعالية

%ك%ك%ك

١٩٢7٩.7٤٢١7.٤7٢.٩٢.77٠.٤٩١نعي أمهية حتسني عالقة الطفل ابحمليطني. ٨

١٩٣٨٠.١٣7١٥.٤١١٤.٦٢.7٦٠.٥٣٢نسعى لضرورة تعليم الطفل االستقاللية. ١٢

حنتاج إىل تعليم الطفل منط معني من ١٣
١7٦7٣.٠٤٦١٩.١١٩7.٩٢.٦٥٠.٦٢٣العالقات االجتماعية مع اآلخرين.

أدرك أن الطفل مييل إىل البعد عن املشاركة يف ٩
١٥٥٦٤.٣٦٢٢٥.7٢٤١٠.٠٢.٥٤٠.٦7٤األنشطة اجلماعية.

١٣١٥٤.٤٩7٤٠.٢١٣٥.٤٢.٤٩٠.٦٠٥نتعامل مع مشاعر الطفل حبرص شديد.7

حنتاج إىل اإلدراك السليم لكيفية مساعدة ٤
١٤٠٥٨.١7٩٣٢.٨٢٢٩.١٢.٤٩٠.٦٦٦الطفل على اللعب السليم.

يفضل الطفل اجللوس مبفرده عن اجللوس مع ٥
٨٢٣٤.٠١٠٢٤٢.٣٥7٢٣.7٢.١٠٠.7٥7األطفال اآلخرين.

لدينا وعي إبدراك الطفل بكيفية التعامل مع ١١
7٢٢٩.٩١١٩٤٩.٤٥٠٢٠.7٢.٠٩٠.7١٨الغضب.
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العبارات *م

درجة املوافقة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

ب
رتتي

ال

منخفضةمتوسطةعالية

%ك%ك%ك

ليس لدينا القدرة على غرس احلب جتاه ٣
٦٦٢7.٤١٢٠٤٩.٨٥٥٢٢.٨٢.٠٥٠.7١٩اآلخرين من قبل الطفل.

ليس لدينا الوعي بكيفية تكيف الطفل مع ١٠
٥٢٢١.٦١٠٠٤١.٥٨٩٣٦.٩١.٨٥٠.7٥١٠البيئة احمليطة.

نعجز عن مساعدة الطفل على تكوين ١
٣٤١٤.١١٢٩٥٣.٥7٨٣٢.٤١.٨٢٠.٦٦١١عالقات اجتماعية سليمة.

ليس لدينا الوعي الكايف لكيفية احتواء ٦
٣٩١٦.٢١١٩٤٩.٤٨٣٣٤.٤١.٨٢٠.٦٩١٢غضب الطفل.

جنهل كيفية مساعدة الطفل يف بناء العالقات ١٤
٣7١٥.٤٩٣٣٨.٦١١١٤٦.١١.٦٩٠.7٢١٣االجتماعية مع احمليطني.

ليس لدينا القدرة على اختيار أصدقاء ٢
٣٥١٤.٥7٣٣٠.٣١٣٣٥٥.٢١.٥٩٠.7٣١٤للطفل. 

-٢.١٩٠.٢٢املتوسط احلسايب العام للبعد

* العبارات رقم )1 ، 2 ، ٣ ، 6 ، 10 ، 14( هي عبارات عكسية، لذا فقد مت عكس الوزن 
النسيب هلا ويتضح من خالل اجلدول رقم )9( أن بعد مدى وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على 
املتوسطات  تراوحت  عبارة   )14( يتضمن  التوحدي  الطفل  مع  سليمة  اجتماعية  عالقات  بناء 
فئات  من  والثالثة  األوىل  بالفئتني  تقع  املتوسطات  وهذه   ،)2.77  ،  1.59( بني  احلسابية هلم 
النتيجة  وُتشري  عالية(،   - )منخفضة  استجابة  درجة  إىل  ُتشري  واليت  الثالثي  املتدرج  املقياس 
السابقة إىل أن مستوى وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سليمة مع 

الطفل التوحدي تتراوح ما بني )منخفضة - عالية(.

الطفل  مع  الفّعال  اللفظي  التواصل  عدم  مبشكلة  األسرة  وعي  مدى  ما  الثاين:  السؤال 
التوحدي؟

للتعرف على مدى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفعال مع الطفل التوحدي؛ مت 
حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجابات أفراد عينة 

الدراسة، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )10(، وذلك على النحو التايل:
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جدول )١٠(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت أفراد البحث 
حول مدى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي

العبارات *م

درجة املوافقة
ايب

حلس
ط ا

وس
املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

ب
رتتي

ال

منخفضةمتوسطةعالية

%ك%ك%ك

أعرف أن كثري من اآلخرين ليس لديهم ٥
٢١٥٨٩.٢٢٢٩.١٤١.7٢.٨٨٠.٣٨١القدرة على فهم طبيعة الطفل التوحدي. 

أدرك أن الطفل يعجز عن التعبري عن مشاعره ٦
٢١٩٩٠.٩١٦٦.٦٦٢.٥٢.٨٨٠.٣٩٢لآلخرين بدقة.

نعرف أن الطفل خيتلف عن اآلخرين يف ٤
٢١٤٨٨.٨١77.١١٠٤.١٢.٨٥٠.٤٦٣التواصل اللفظي.

ندرك أن الطفل يعاين من عدم القدرة على ٣
٢٠٤٨٤.٦٣٠١٢.٤7٢.٩٢.٨٢٠.٤٦٤التعبري عن مشاعره أبلفاظ لآلخرين.

نعرف أن الطفل حيتاج إىل عالج مستمر ٨
٢٠٨٨٦.٣٢٣٩.٥١٠٤.١٢.٨٢٠.٤٨٥حىت يّعرب عن ما حيتاج إليه لفظًيا.

نعرف أن الطفل يعاين من عدم القدرة على ١
١٩٥٨٠.٩٣٦١٤.٩١٠٤.١٢.77٠.٥١٦التعبري السليم مع اآلخرين.

ندرك أن الطفل يعجز على أن يعرب لآلخرين ٩
١٩١7٩.٣٤١١7.٠٩٣.7٢.7٦٠.٥١7عما حيتاجه لفظًيا.

نعرف أن الطفل يواجه صعوابت يف النطق ١١
١٩7٨١.7٣٠١٢.٤١٤٥.٨٢.7٦٠.٥٥٨للتواصل مع اآلخرين.

١٨777.٦٤٥١٨.7٩٣.7٢.7٤٠.٥٢٩نعي أن الطفل يندفع بسلوكه جتاه اآلخرين.7

١٢
ندرك أن الطفل يواجه سلوكيات غري مرغوبة 

لعدم قدرته على التواصل اللفظي مع 
اآلخرين.

١٩١7٩.٣٣٦١٤.٩١٤٥.٨٢.7٣٠.٥٦١٠

١٩٥٨٠.٩٢٤١٠.٠٢٢٩.١٢.7٢٠.٦٢١١نفهم أن الطفل لديه صعوبة يف النطق. ٢

١٠
لدينا معرفة أبن الطفل يعاين من العزلة 

االجتماعية لعدم قدرته على التفاعل اللفظي 
مع اآلخرين.

١٨٠7٤.7٤٠١٦.٦٢١٨.7٢.٦٦٠.٦٣١٢

-٢.7٨٠.٣7املتوسط احلسايب العام للبعد
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يتضح من خالل اجلدول رقم )10( أن بعد مدى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل اللفظي 
الفّعال مع الطفل التوحدي يتضمن )12( عبارة تراوحت املتوسطات احلسابية هلم بني )2.66 ، 
الثالثي واليت ُتشري إىل  املتدرج  الثالثة من فئات املقياس  بالفئة  املتوسطات تقع  2.88(، وهذه 
درجة استجابة )عالية(، وُتشري النتيجة السابقة إىل أن مستوى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل 

اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي جاءت بدرجة )عالية(.

بلغ املتوسط احلسايب العام لعبارات البعد )2.78(. وهذا يدل على أن مستوى وعي األسرة 
التوحدي جاءت بدرجة عالية، وذلك يتمثل يف  الفّعال مع الطفل  اللفظي  التواصل  مبشكلة عدم 

موافقة األسرة بدرجة عالية.

السؤال الثالث: ما مدى وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف 
األنشطة التعليمية؟

للتعرف على مدى وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة 
املعياري  واالحنراف  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت  التعليمية؛ 
الستجابات أفراد عينة الدراسة، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )11(، وذلك على النحو 

التايل:

جدول )١١(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجاابت أفراد البحث 
حول مدى وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية

العبارات *م
درجة املوافقة

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

ب
رتتي

ال

منخفضةمتوسطةعالية
%ك%ك%ك

7
نفهم أن الطفل يحتاج إىل أنشطة محببة 

إليه حتى يندمج فيها.
22995.0104.120.82.940.271

12

نعي أن الطفل يحتاج  إىل مزيد من 

التدريب ليتعلم املشاركة مع أمناط 

التعامل اليومي يف حياته.

22995.072.952.12.930.332

9

 نعرف أن الطفل يحتاج إىل التشجيع 

املستمر للمشاركة يف األنشطة التي 

تتناسب مع قدراته.

22392.5156.231.22.910.323
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العبارات *م
درجة املوافقة

ايب
حلس
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6

ندرك أن الطفل يحتاج إىل التشجيع 

للمشاركة يف األنشطة التي تتناسب مع 

قدراته.

22191.7166.641.72.900.354

21388.4197.993.72.850.455ندرك رضورة معرفة الطفل ألفراد أرسته.4

10
أدرك أن طفيل يحتاج إىل أنشطة تتفق 

مع منط الحياة التي يعيش فيها.
21087.1229.193.72.830.466

8
أعرف أن الطفل مييل إىل املشاركة يف 

األنشطة البسيطة ومحدودة التفكري.
16568.55221.62410.02.590.677

1

 ندرك أن الطفل مييل إىل االنطواء عىل 

نفسه لعدم معرفته مبشاركة اآلخرين يف 

األنشطة.

16066.46125.3208.32.580.648

5
نعلم أن الطفل يعاين من سلوكيات غري 

منطية تجاه اآلخرين.
15865.65824.12510.42.550.689

3
ندرك أن الطفل يبتعد عن االندماج يف 

األنشطة مع زمالئه. 
12351.09539.4239.52.410.6610

2
طفيل يقوم بأنشطة متكررة ويقاوم أي 

نشاط جديد.
9941.19840.74418.32.230.7411

11

ليس لدينا معرفة بأن الطفل يحتاج إىل 

اهتامم باألنشطة التي تتناسب مع قدراته 

وأفكاره.

8836.56527.08836.52.000.8612

-2.640.27املتوسط الحسايب العام للبعد

* العبارة رقم )11( هي عبارة عكسية، لذا فقد مت عكس الوزن النسيب هلا.

الطفل  قدرة  األسرة مبشكلة عدم  وعي  بعد مدى  أن  رقم )11(  يتضح من خالل اجلدول 
التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية يتضمن )12( عبارة تراوحت املتوسطات احلسابية 
هلم بني )2.0 ، 2.94(، وهذه املتوسطات تقع بالفئتني الثانية والثالثة من فئات املقياس املتدرج 
أن  إىل  السابقة  النتيجة  وُتشري  عالية(،   - )متوسطة  استجابة  درجة  إىل  ُتشري  واليت  الثالثي 
مستوى وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية تتراوح 

ما بني )متوسطة - عالية(. 
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والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعلى ثالث عبارات وأقل ثالث عبارات ببعد مدى 
وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية، حيث جاءت 
 )11 ، 2 رقم )٣ ،  والعبارات  الثالث،  إىل  األول  بالترتيب من  رقم )7 ، 12 ، 9(  العبارات 

بالترتيب من العاشر إىل الثاين عشر، وذلك على النحو التايل:

إليه حىت يندمج  العبارة رقم )7( وهي )نفهم أن الطفل حيتاج إىل أنشطة حمببة  جاءت   -
الطفل  قدرة  عدم  مبشكلة  األسرة  وعي  مبدى  اخلاصة  العبارات  بني  األوىل  باملرتبة  فيها( 
التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية مبتوسط حسايب )2.94(. وهذا يدل على أن 
أفراد األسرة يفهمون بدرجة عالية أن الطفل حيتاج إىل أنشطة حمببة إليه حىت يندمج فيها.

جاءت العبارة رقم )12( وهي )نعي أن الطفل حيتاج  إىل مزيد من التدريب ليتعلم املشاركة   -
مع أمناط التعامل اليومي يف حياته( باملرتبة الثانية بني العبارات اخلاصة مبدى وعي األسرة 
حسايب  مبتوسط  التعليمية  األنشطة  يف  املشاركة  على  التوحدي  الطفل  قدرة  عدم  مبشكلة 
)2.9٣(. وهذا يدل على أن أفراد األسرة يعون بدرجة عالية أن الطفل حيتاج  إىل مزيد من 

التدريب ليتعلم املشاركة مع أمناط التعامل اليومي يف حياته.

جدول )١2(

املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري ملدى وعي األسرة مبشكالت األطفال ذوي اضطراب التوحد

 املتوسطاملشكالتم
احلسايب

 االحنراف
الرتتيباملعياري

٢.7٨٠.٣7١الوعي مبشكلة عدم التواصل اللفظي الفّعال٢

 الوعي مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية١
٢.١٩٠.٢٢٣سليمة

 الوعي مبشكلة عدم قدرة الطفل على املشاركة يف األنشطة٣
٢.٦٤٠.٢7٢التعليمية

-٢.٥٤٠.٢٢ املتوسط احلسايب العام

يتضح من خالل اجلدول رقم )12( أن مستوى وعي األسرة مبشكالت األطفال ذوي اضطراب 
التوحد جاءت بدرجة عالية مبتوسط حسايب عام )2.54 من ٣.0( وباحنراف معياري )0.22(، 
عام  حسايب  مبتوسط  األوىل  باملرتبة  الفّعال  اللفظي  التواصل  عدم  مبشكلة  الوعي  يأيت  حيث 
)2.78( يليها الوعي مبشكلة عدم القدرة على املشاركة يف األنشطة التعليمية مبتوسط حسايب عام 
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)2.64(، ويف األخري يأيت الوعي مبشكلة عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية سلمية كأقل 
األبعاد اخلاصة مبدى وعي األسرة مبشكالت األطفال ذوي اضطراب التوحد مبتوسط حسايب عام 

 .)2.19(

واليت   )Brandy، 2004( براندي  دراسة  نتيجة  مع  احلالية  الدراسة  نتيجة  اتفقت  وقد 
توصلت إىل أن أمهات األطفال التوحديني لديهن الوعي الكايف بكيفية مواجهة مشاكل أبنائهن، 
وذلك مبساعدة اآلباء واملتخصصني من خالل الربامج الوقائية واليت زادت من معارفهن وإدراكهن 
فرانسيسكا  دراسة  نتيجة  مع  احلالية  الدراسة  نتيجة  اختلفت  حني  يف  املشاكل،  بتلك 
)Francisca،2005( واليت توصلت إىل أن أمهات األطفال التوحديني ليس لديهن الوعي الكايف 

بالتعامل مع أطفاهلن ومشكالهتم اليومية.

4-2 ملخص نتائج البحث:
أواًل: نتائج تتعلق بالبيانات األولية: 

1- أشارت نسبة 42.7% من عينة البحث أن عمر آباء األبناء الذين يعانون من اضطراب التوحد 
أقل من 40 سنة، يليها بنسبة ٣1.1% تقع أعمارهم من 40 إىل أقل من 50 سنة، وكانت أقل 

نسبة وهي 26.1%  وكانت أعمارهم 50 سنة فأكثر. 
2- أوضحت نسبة 28.6% من اآلباء عينة البحث أن هناك صلة قرابة بني الزوجني من الدرجة 

األوىل، وأن نسبة ٣2% من العينة بأن صلة القرابة بني الزوجني ليست من الدرجة األوىل. 
٣- توضح نتائج البحث أن املستوى التعليمي آلباء األبناء التوحديني كانت نسبة 51.5% من اآلباء 

تعليمهم تعليم جامعي، تليها نسبة 28.2% من األمهات تعليمهم ثانوي فقط. 
نسبة  يليها  احلكومي،  القطاع  يعملون يف  أهنم  البحث  عينة  اآلباء  من   %6٣.1 نسبة  تشري   -4
األمهات  من   %6٣.1 التوحديني  األطفال  أمهات  بينما  اخلاص،  القطاع  يعملون يف   %22.8

ربات مزنل، مث تليها نسبة 29.5 % تعمل يف القطاع احلكومي.  

ثانًيا: ملخص نتائج البعد األول والذي يشري إىل »مدى وعي األسرة مبشكلة عدم القدرة على 
بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل التوحدي«. 

1- أشارت نسبة 14.5% من عينة البحث بأهنم ليس لديهم القدرة على اختيار أصدقاء لطفلهم 
الذي يعاين من اضطراب التوحد.
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2- توضح نسبة 15.4% من عينة البحث بأهنم جيهلون كيفية مساعدة الطفل يف بناء العالقات 
االجتماعية مع املحيطني.

احتواء غضب  لكيفية  الكايف  الوعي  لديهم  ليس  بأهنم  البحث  عينة  نسبة 16.٣% من  تبني   -٣
الطفل.

4- توضح نسبة 14.1% من عينة البحث بأهنم يعجزون عن مساعدة الطفل على تكوين عالقات 
اجتماعية سليمة.

5- تشري نسبة 21.6% من عينة البحث بأهنم لديهم الوعي بكيفية تكيف الطفل مع البيئة املحيطة. 

ثالًثا: ملخص نتائج البعد الثاين والذي يشري إىل »مدى وعي األسرة مبشكلة عدم التواصل 
اللفظي الفّعال مع الطفل التوحدي«.

1- توضح نسبة 74.7% من عينة البحث أن لديهم معرفة بأن الطفل يعاين من العزلة االجتماعية 
لعدم قدرته على التفاعل اللفظي مع اآلخرين.

2- تبني نسبة 80.9% من عينة البحث بأن لديهم تفهم أن الطفل لديه صعوبة يف النطق.
٣- تشري نسبة 79.٣% من عينة البحث بأن األسرة ال تدرك بأن الطفل التوحدي يواجه سلوكيات 

غري مرغوبة لعدم قدرته على التواصل اللفظي مع اآلخرين.
4- تشري نسبة 77.6% من عينة البحث بأهنا تعي أن الطفل يندفع بسلوكه جتاه اآلخرين.

5- توضح نسبة 81.7% من عينة البحث بأن الطفل التوحدي يواجه صعوبات يف النطق للتواصل 
مع اآلخرين. 

رابًعا: ملخص نتائج البعد الثالث والذي يشري إىل مدى »وعي األسرة مبشكلة عدم قدرة 
الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة التعليمية«. 

1- أشارت نسبة ٣6.5% من عينة البحث أهنا ليس لديها معرفة بأن الطفل حيتاج إىل اهتمام 
باألنشطة اليت تتناسب مع قدراته وأفكاره.

2- توضح نسبة 41.1% من عينة البحث بأن الطفل يقوم بأنشطة متكررة ويقاوم أي نشاط جديد.

٣- تشري نسبة 51% من عينة البحث بأهنا تدرك أن الطفل يبتعد عن االندماج يف األنشطة مع زمالئه.
4- تبني نسبة 65.6% من عينة البحث بأهنا تعلم أن الطفل يعاين من سلوكيات غري منطية جتاه 

اآلخرين.
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5- توضح نسبة 66.4% من عينة البحث بأهنا تدرك أن الطفل مييل إىل االنطواء على نفسه لعدم 
معرفته مبشاركة اآلخرين يف األنشطة. 

خامًسا: التصور املقترح إلعداد »دليل إرشادي لزيادة وعي أسر األطفال التوحديني مبشكالت 
أبنائهم وكيفية التعامل معهم«.

4-3 عناصر الدليل اإلرشادي تشتمل على ما يأيت:
أواًل: األسس اليت يقوم عليها الدليل اإلرشادي:

يعتمد هذا الدليل على جمموعة من األسس العلمية واليت توضح أساليب التعامل مع األطفال 
التوحديني واملشكالت اليت تواجه أسرهم، واخلدمات والربامج اليت تقدم هلم، وكذلك اخلدمات 
والربامج اليت تقدم لألطفال التوحديني، وأساليب الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية والتعليمية 
املقدمة هلم من قبل املراكز املتخصصة واملدارس احلكومية واألهلية، وميكن توضيح األسس اليت 

يقوم عليها الدليل اإلرشادي يف اآليت:

)- نتائج الدراسات السابقة:
التوحديني سواء مشكالت  األطفال  أسر  تواجه  اليت  املشكالت  تناولت  اليت  الدراسات  وهذه 
اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو تعليمية، وكذلك الدراسات والبحوث اليت تناولت أساليب الرعاية 
االجتماعية والنفسية لألطفال التوحديني، والدراسات اليت تناولت الضغوط االجتماعية والنفسية 

اليت تقع على أسر أطفال التوحد، والطرق التعليمية اليت جيب التعامل معها ملواجهة هذه الضغوط.

2- نتائج الدراسة احلالية:
بناء  على  القدرة  عدم  مبشكالت  األسر  وعي  مدى  يف  قصوًرا  هناك  أن  على  أكدت  واليت 
العالقات االجتماعية السليمة مع الطفل التوحدي، وكذلك النتائج اليت أكدت على القصور النسيب 
اليت  النتائج  وكذلك  التوحدي،  الطفل  مع  الفّعال  اللفظي  التواصل  عدم  مبشكلة  األسرة  لوعي 
األنشطة  يف  املشاركة  على  التوحدي  الطفل  قدرة  عدم  مبشكلة  األسرة  وعي  عدم  إىل  أشارت 

التعليمية.

ثانًيا: األهداف اليت يقوم عليها الدليل االرشادي:
يقوم الدليل على عدة أهداف ميكن توضيحها يف اآليت:
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1- وعي األسرة بكيفية بناء عالقات اجتماعية سليمة مع الطفل التوحدي. 
2- وعي االسرة بالقدرة على مساعدة الطفل التوحدي على التواصل اللفظي مع اآلخرين. 

التعليمية، ويتم ذلك من  ٣- وعي األسرة مبساعدة الطفل التوحدي على املشاركة يف األنشطة 
خالل:

ثالًثا: األدوات املهنية اليت يقوم عليها الدليل االرشادي:
يقوم هذا الدليل على جمموعة من األدوات اآلتية:

االجتماعية(  املهارات  مقياس  االجتماعي،  الذكاء  مثل )مقياس  العلمية  املقاييس  استخدام   -1
للتعرف على حجم التغري والتعليم يف املهارات واخلربات، ويف الكلمات واملعارف لدى الطفل 

التوحدي من خالل املتابعة األسرية واملالحظة يف تغيري السلوك.

2- تنظيم مناقشات وحوارات مع األسر للتعرف على حجم التغري والتعليم والسلوك الذي حدث 
للطفل من خالل برامج التعلم املستمرة )واليت تتمثل يف حجم األنشطة والسلوك واملهارات 

املكتسبة(.

٣- تزويد األسرة بالكتب واملجالت العلمية املتخصصة يف جمال رعاية أطفال التوحد واليت توضح 
خطوات ومسئوليات األسرة جتاه الطفل يف املزنل وطبيعة األنشطة وكيفية التعامل معه.

خامًسا: املؤسسات واملراكز اليت ميكن أن ميارس من خالهلا الدليل اإلرشادي: 
ميكن أن ميارس الدليل اإلرشادي يف اجلهات اآلتية:

1- املدارس احلكومية واليت يوجد فيها بعض األطفال التوحديني.
2- املدارس األهلية املتخصصة يف رعاية األطفال التوحديني.

٣- مراكز رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة.
4- مراكز رعاية أطفال التوحد.

5- مؤسسات تأهيل األطفال التوحديني.
6- املؤسسات النموذجية لرعاية أطفال التوحد.
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Research abstract: 
The study aimed to find out degree to health awareness practices were 

included in the curricula  )my beautiful language(. and the study community 
consisted of the six books of Arabic language courses)my beautiful language( 
and the sample of the study consisted of all the texts of the six books and their 
activities. The researcher used the descriptive method through the method 
of content analysis; To verify the objectives of the study. the researcher 
prepared a list of the concerns of the fields of health awareness. then converted 
it into a content analysis card. and presented it to a group of specialists to 
verify its authenticity. and then calculated its stability using the equation of 
Holsti. and the required statistical treatments were carried out. and one of 
the most prominent results of the study was: Concerns about health awareness 
were repeated in the three-grade courses)484(times. with personal 
health)152(times at 31.40% and the average frequency)16.88(. In 
nutrition)135(times at 27.89%. average frequency)11.25(. disease 
prevention)41(times at 8.47%. average frequency)6.83(. environmental 
health)156(times at 32.24%. and average frequency)19.5(; This means that 
the field of environmental health was higher than in other fields in terms of 
total interests in all areas. in terms of average frequency in the same field. 
then personal health. and then nutrition. and ranked last the lowest and 
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most frequent is disease prevention. Statistically significant differences were 
also found at the level of)0.05(between the frequency of the concerns of the 
fields of health awareness - in whole - in Arabic courses)my beautiful 
language(for the upper grades of the primary level due to the differences in 
the class. and the differences were in favor of the sixth grade courses. The 
study recommended that the ”my beautiful language“ courses be more 
included in the health awareness concerns related to disease prevention. 
particularly as they include the distinction between infectious and non-
communicable diseases. the use of the right methods of disease prevention. 
and the obligation to quarantine when needed. and a review of the concerns 
that have never been included in the decisions in all areas. 

Keywords: Health Awareness. My Beautiful Language. elementry high- 
classes.
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درجة تضمني ممارسات الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة)
د. صاحل بن عبداهلل بن غرم اهلل الغامدي)))

املستخلص: 
هدفت الدراسة إىل معرفة درجة تضمني ممارسات الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة(، 
وتكوَّن جمتمعها من الكتب الستة ملقررات )لغيت اجلميلة(، ومتثلت عينة الدراسة جبميع نصوص 
الكتب الستة ونشاطاهتا. واستخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل أسلوب حتليل املحتوى؛ وللتحقق 
من أهداف الدراسة أعدَّ الباحث قائمة مبمارسات جماالت الوعي الصحي، مث حوَّهلا إىل بطاقة حتليل 
حمتوى، وقد ُأجريت املعاجلات اإلحصائية املطلوبة، كان من أبرز نتائج الدراسة :أن ممارسات الوعي 
الصحي تكررت يف مقررات الصفوف الثالثة)484(مرة، فجاءت يف جمال الصحة الشخصية)152(

 27.89 بنسبة  التغذية)1٣5(مرة  جمال  ويف  تكرار)16.88(،  ومتوسط   ،%٣1.40 بنسبة  مرة 
%،ومتوسط تكرار)11.25(، ويف جمال الوقاية من األمراض)41(مرة بنسبة 8.47 %،ومتوسط 
تكرار)6.8٣(، ويف جمال صحة البيئة)156(مرة بنسبة ٣2.24 %، ومتوسط تكرار)19.5(؛ مما 
يعين أن جمال صحة البيئة كان األعلى مقارنة باملجاالت األخرى من حيث جمموع املمارسات يف 
املجاالت كلها، ومن حيث متوسط التكرار يف املجال ذاته، مث جمال الصحة الشخصية، مث جمال 
التغذية، ويأيت يف املرتبة األخرية واألقل نسبة وتكراًرا جمال الوقاية من األمراض. كما ُوجدت فروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05(بني تكرارات ممارسات جماالت الوعي الصحي – بشكل 
كلي-يف مقررات )لغيت اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف الدراسي، وكانت الفروق لصاحل مقررات 
الصف السادس. وقد أوصت الدراسة بزيادة تضمني مقررات)لغيت اجلميلة(ممارسات الوعي الصحي 
وغري  املعدية  األمراض  بني  التمييز  تتضمن  أهنا  األمراض، وخباصة  من  الوقاية  املتعلقة مبجال 
املعدية، واستخدام الطرق الصحيحة للوقاية من األمراض، والتزام احلجر الصحي عند احلاجة، 

كما أوصت بإعادة النظر يف املمارسات اليت مل تتضمنها املقررات مطلًقا يف املجاالت كلها.

الكلمات املفتاحية: الوعي الصحي، لغيت اجلميلة، الصفوف العليا االبتدائية.

Ghamdis@ucj.edu.sa ,١( أستاذ مشارك بكلية اجلبيل اجلامعية(
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املقدمة:
طوياًل  وقًتا  وتشغلهم  أبنائها  مضاجع  تقض  اليت  املشكالت  من  الكثري  املجتمعات  تواجه 
للتصدي هلا ، باذلني اجلهد والوقت واملال يف سبيل إجياد احللول املناسبة، أو التخفيف من حدهتا 
على األقل، وقد اختلف علماء التربية يف نظرهتم إىل دور املدرسة بعامة ودور املقررات الدراسية 
خباصة يف هذه املشكالت والتعامل معها ، مما أدى إىل ظهور اجتاهات متباينة يف سبيل حل هذه 
املشكالت ، ومن أهم هذا االجتاهات االجتاه الذي يرى أنه ينبغي أن يكون للمقرر الدراسي دور 
إجيايب وفعال يف التصدي ملشكالت املجتمع للوصول إىل احللول الناجحة هلا، عن طريق حمتواه 

وأنشطته العديدة.) سعادة وإبراهيم ، 2011 : 115- 118

فمحتوى املنهج الدراسي أحد أهم مكونات املنهج الستة: األهداف، املحتوى، طرق التدريس، 
األنشطة التعليمية، التقنيات التعليمية، التقومي.

وألن موضوع اختيار املحتوى ميثِّل أحد أهم املوضوعات اليت تواجه املعنيني بتخطيطه وتصميمه 
وتنفيذه؛ فإنه كان لزاًما على املعنيني االحتكام إىل بعض املعايري اليت تضبط اختياره، ومن هذه 
واخلربات  املعارف  تتماشى  »أن  يعين:  الذي  املعيار  هذا  املتعلمني،  بواقع  املحتوى  ارتباط  املعايري 
التعليمية املختارة مع واقع حياة املتعلمني، وأن تساعده على فهم الظواهر اليت حتدث حوله، واملشكالت 

اليت ميكن أن تنجم عنها هذه الظواهر وكيفية مواجهتها«)اخلليفة، 14٣5: 125(.

منها ظواهر صحية   ، وظواهر خطرية  كوارث عديدة  األخرية  العقود  العامل يف  واجه  وقد 
ُصنفت من األوبئة واجلوائح اليت تضررت منها أكثر دول العامل، مثل: إنفلونزا الطيور، ومحى 

.)Covid-19(الضنك، ومتالزمة سارس، وفايروس إيبوال، وآخرها فايروس كورونا

ومن سنن اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون االبتالء بني الفينة واألخرى بابتالءات خمتلفة، قد 
تكون فقًرا أو حروًبا أو أمراًضا، وال ينجو من هذه االبتالءات أحٌد من الناس على اختالف هوياهتم 

ومشارهبم ودياناهتم وطبقاهتم االجتماعية، إذ االبتالء من اهلل موجه للناس كافة. 

الزمان جائحة كورونا)Covid-19(، ومثل  االبتالءات وأظهرها يف هذا  ومن أعظم هذه 
األصعدة:  كافة  على  جمتمعًيا  وتعاضًدا  تكاتًفا  يستلزم  بأكمله  العامل  أصاب  الذي  الوباء  هذا 
السابقة  والثقافية. فكل جمال من هذه املجاالت  والتعليمية،  الصحية، واألمنية، واالقتصادية، 
منوط به دور لإلسهام يف التخفيف من وطأة هذه االبتالءات، ومن هذه املجاالت املجال التعليمي 
مبكوناته كلها، ومن أهم هذه املكونات املقررات الدراسية، اليت تسهم يف تعريف املتعلمني مبا 

يستلزمه الوعي الصحي يف مثل هذه الظروف.
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مشكلة الدراسة:
يف  به  يقوم  الذي  الدور  من خالل  املجتمع،  لدى  الوعي  تشكيل  يف  الدراسي  املنهج  يسهم 
مساعدة املتعلمني على فهم طبيعة املجتمع ومتطلباته، وفهم األدوار اليت يقوم هبا كل فرد جتاه 
نفسه وجمتمعه؛ ولذا كان من املهم جًدا أن يساعد املحتوى الذي ُيختار يف املنهج يف حل املشكالت 
اليت تواجه املجتمع، سواء كانت هذه املشكالت متعلقة بالصحة أو االقتصاد أو التربية أو غريها.

واألدوار اليت ميكن أن تقوم املناهج فيها بإجياد حلول ملشكالت املجتمع ميكن تلخيصها فيما 
يلي: 

تنمية وعي املتعلمني باملشكالت املصريية اليت تؤثر يف حياهتم.  -
-  تزويد املتعلمني بقدر مناسب من احلقائق واملعلومات عن كل مشكلة.

إلقاء الضوء على اجلهود اليت تبذهلا الدولة حلل املشكالت املزمنة اليت يعاين منها املجتمع.  -
واإلسهام يف  دراستها  ميوهلم حنو  وتنمية  االهتمام مبشكالت جمتمعهم  على  املتعلمني  حث   -

حلها كل على قدر طاقته.)املكاوي، 1412 : 65(.

واملتعلمون يف كل جمتمع ميثلون جزًءا كبرًيا منه، وهم أعضاء عاملون يؤثرون فيه ويتأثرون 
به، ويعيشون يف بيئات هبا ظواهر متعددة، ومشكالت حتيط هبا، يسعون جاهدين للتعرف عليها 
وتفسريها وإجياد احللول العملية هلا، وهذه األمور تفرض على واضعي حمتوى املنهج املدرسي 
أخذها يف احلسبان، حبيث جيد املتعلمون يف موضوعات املنهج ما جييب عن تساؤالهتم، وتفسرًيا 

ملا تشتمل عليه البيئة من ظواهر، وكيفية التعامل معها بوعي.)سليم وآخرون، 1426 : 16٣(.

اقتصادًيا  تأثرًيا  العامل  يف  وأثرت  الناس،  من  بكثري  فتكت  صحية  كارثة  كورونا  وجائحة 
واجتماعًيا بالًغا كانت له آثاره السلبية الكبرية ، ومثل هذه الكارثة تستلزم أن يكون لدى املجتمع 
وعي صحي عاٍل؛ ليخفف من وطأة املرض ونتائجه السلبية عليه، واملتعلمون جزء مهم ومؤثر يف 
املجتمع  ومتأثر به ، ومثة عدد من الدراسات تشري إىل تدين مستوى الوعي الصحي لدى هؤالء 
املتعلمني يف املراحل الدراسية املختلفة الذين يشكلون جزًءا كبرًيا من املجتمع ، ومن هذه الدراسات 

.) ،Linda: 1979، Fabiyi: 1995 ، 1999  :حسن: 200٣، احلضييب: 2016 ،الرازحي (:

بالوعي  متعلقة  مادة  »إدراج  بـــــــ  الباحثني  بعض  طالب  املجتمع  الصحي يف  الوعي  وألمهية 
الصحي كمادة تعليمية لألبناء داخل املدارس؛ حىت تتمكن األسرة من التفاعل مع مواضيع التربية 

الصحية«)زراعي، 2017: ٣5(.
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كما طالب عديد من الباحثني بتضمني املقررات الدراسية موضوعات تتعلق بالصحة العامة، 
إبراز  على  والعمل  التعليمية،  املستويات  بكافة  الصحية  الثقافة  وتعزيز  األمراض،  من  والوقاية 
اجلوانب الصحية، وتدعيمها بالتطبيق العملي للطلبة، هبدف إكساهبم السلوك الصحي السليم 
داخل املجتمع املدرسي وخارجه ، وتصميم برامج تثقيف صحي موجهة لكافة املراحل التعليمية.) 

احلضييب: 2016، الشهري: 201٣، العاشق: 2008، ملحم 2019(.
ومع هذه األمهية للوعي الصحي، والدور املنوط باملقررات حياله، فإن املقررات، ال تغطي 
هذا اجلانب تغطية كافية، كما أشارت لذلك دراسة حسن)200٣(، ودراسة سامل)2018(، ومها 
دراستان أجريتا يف مصر وليبيا، ويف حدود علم الباحث أنه ال توجد دراسة سعودية حبثت يف مدى 

توافر مهارات الوعي الصحي يف املقررات السعودية وخباصة مقررات اللغة العربية.
وملا كانت مقررات )لغيت اجلميلة(من ضمن املقررات يف التعليم العام. اليت من املتوقع أن 
تسهم يف تقدمي الوعي الصحي للطلبة، وخباصة يف املرحلة العمرية املبكرة)9 – 12 سنة(؛ وملا 
هلذه الفترة العمرية من أمهية يف تكوين العادات والسلوكيات الصحيحة، فقد شعر الباحث بأمهية 
هذه الدراسة اليت متحورت حول واقع توافر ممارسات الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة(

للصفوف العليا االبتدائية يف اململكة العربية السعودية.

أسئلة الدراسة:
ما ممارسات الوعي الصحي الالزم توافرها يف مقررات )لغيت اجلميلة( ؟  -1

ما درجة تضمني ممارسات الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة(؟  -2
مامدى وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجة تضمني ممارسات الوعي الصحي يف حمتوى   -٣

كتب )لغيت اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف الدراسي؟«.

أهداف الدراسة:
باململكة  اجلميلة(  مقررات)لغيت  يف  توافرها  جيب  اليت  الصحي  الوعي  ممارسات  حتديد   -

العربية السعودية.
التحقق من مدى توافر ممارسات الوعي الصحي يف مقررات)لغيت اجلميلة( باململكة العربية   -

السعودية.
الوعي الصحي يف حمتوى كتب )لغيت  التحقق من وجود فروق يف درجة تضمني ممارسات   -

اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف الدراسي.
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أمهية الدراسة:
العربية  باململكة  اجلميلة(  )لغيت  مقررات  يف  الصحي  الوعي  ممارسات  على  الضوء  تلقي   -1

السعودية.
توفر قائمة مبمارسات الوعي الصحي الالزمة للمتعلمني يف مرحلة الصفوف العليا االبتدائية.  -2

تفيد الدراسة خمططي املناهج والقائمني على تطويرها، يف معرفة ممارسات الوعي الصحي   -٣
الالزمة للمتعلمني يف مرحلة الصفوف العليا االبتدائية، ومدى توافرها يف املقررات احلالية.

الوعي  متطلبات  معرفة  يف  واملتعلمني،  األمور  وأولياء  واملعلمني  الباحثني  الدراسة  تساعد   -4
الصحي؛ لالهتمام هبا بشكل أكرب.

حدود الدراسة:
مقررات )لغيت اجلميلة(للصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية)الرابع، اخلامس، السادس(  -1

باململكة العربية السعودية. لعام 1441هـ.
حتليل حمتوى نصوص كتب الطالب ونشاطاهتا، بأنواعها املختلفة.  -2

من  الوقاية  التغذية،  الشخصية،  الصحة  التالية:)  املجاالت  يف  املتمثل  الصحي  الوعي   -٣
األمراض، صحة البيئة (، وهي املجاالت األكثر استخداًما يف الدراسات السابقة، واألكثر 

اشتمااًل على املمارسات الصحية.

مصطلحات الدراسة:
ممارسات الوعي الصحي:

ف الفاريب وآخرون ) 1994 ( املمارسة بأهنا » عملية تنفيذ معطيات نظرية ونقلها إىل  عرَّ
ف اللقاين واجلمل)1424(الوعي الصحي بأنه: »إعطاء الطالب شحنة  أرض الواقع«ص271 ، وعرَّ
معرفية مشبعة باجلوانب الوجدانية يف جمال الصحة العامة؛ حبيث تساعد على أن يسلكوا سلوًكا 
صحًيا جتاه بعض األمراض املنتشرة يف البيئة املحيطة هبم، مع ممارسة العادات الصحية السليمة 

اليت تقيهم من التعرض لألمراض« ص ٣٣8.

ف الباحث)ممارسات الوعي الصحي(إجرائًيا بأنه: تنفيذ املكتسبات املعرفية والوجدانية يف  ويعرِّ
جمال الصحة العامة ، اليت تؤدي إىل قدرة املتعلمني على التصرف الصحيح، واملمارسة السليمة اليت 

تقيهم من األمراض واألوبئة املختلفة، من خالل نصوص ونشاطات مقررات )لغيت اجلميلة(.
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مقررات) لغيت اجلميلة ):
االبتدائية  املرحلة  يف  العليا  الصفوف  لطلبة  تدريسها  يتم  اليت  العربية  اللغة  مقررات  هي 
باململكة العربية السعودية ، اليت مت تأليفها وفق وثيقة منهج اللغة العربية للمرحلتني االبتدائية 

واملتوسطة، الصادرة عام 1427هـ. 

اإلطار النظري :
أواًل :الوعي الصحي:

مفهوم الوعي الصحي:
حسن)200٣(بالناحية  فاكتفى  واختلفت،  الصحي  الوعي  ملفهوم  الباحثني  نظرة  تباينت 
املعرفية فرآه »مدى اإلملام باملعرفة والفهم املرتبط جبسم اإلنسان وأجهزته املختلفة، واألمراض 

اليت تصيبه، والتغذية الصحية. والعادات واملعتقدات الصحية السائدة يف املجتمع« ص 17٣.
بينما ذهب)Vivian.1996(إىل املمارسة ومن مث حتوهلا إىل عادات وسلوك فعرفه بأنه: 
»إملام املواطنني باملعلومات واحلقائق الصحية، ومن مثَّ املمارسة الصحية عن قصد؛ نتيجة الفهم 

واالقتناع؛ لتتحول هذه املمارسة إىل عادات وسلوك ُيمارس دون تفكري« ص 58
وإىل ذات االجتاه ذهب)احلضييب: 2019  ، ورضوان وريشكة: 2001 ، الطريف: 1998 (

حصول  دون  حتول  اليت  السلوكية  باملمارسة  وينتهي  باملعرفة  يبدأ  الصحي  الوعي  أنَّ  رأوا  حيث 
األمراض مبشيئة اهلل.

ويف تعريف حديث للشرقاوي)2020(مجع فيه الناحية املعرفية والوجدانية والسلوكية عرف 
الوعي الصحي بأنه: »عملية تعليم املجتمع كيفية محاية نفسه من األمراض واملشاكل الصحية، 
وتغيري أفكار الناس وأحاسيسهم فيما يتعلق بصحتهم، وتزويد أفراد املجتمع باخلربات الالزمة؛ 

هبدف التأثري فيهم، واجتاهاهتم وممارستهم فيما يتعلق بالصحة تأثرًيا محيًدا » ص 29.

أمهية الوعي الصحي:
باتت التوعية الصحية منسجمة مع النظرة إىل التربية باعتبارها أداة تنمية شاملة ومتوازنة 
والعقلية  اجلسمية  النواحي  مجيع  يف  خاص  بشكل  املدرسة  يف  وللمتعلم   ، عام  بشكل  لإلنسان 
والوجدانية ، فاملهتمون بالتربية الصحية يؤكدون على الدور الكبري الذي تلعبه املدرسة يف حتقيق 
أهداف التربية الصحية لدى املتعلمني، وخاصة فيما يتعلق بتطوير الوعي الصحي وأمناط السلوك 

الصحي السليم ) السبول ، 2005 : ٣7 ( .
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وال يتصور املرء أن حييا أي جمتمع وينمو ويزدهر ويتقدم دون أن يكون لدى املجتمع مستوى 
عاٍل من الوعي الصحي ؛ ليؤدي ذلك إىل أن تكون احلالة الصحية هلذا املجتمع يف وضع طبيعي؛ 
فيخلو من األوبئة الفتاكة واألمراض املستعصية، اليت تظهر بشكل ملحوظ يف جمتمع ما، وليس 
أدل على ذلك من تعطل الكثري من املصاحل االقتصادية والتعليمية والتنموية يف العامل أمجع يف ظل 

جائحة كورونا.

الوعي الصحي يف أي جمتمع يؤدي إىل وضع صحي سليم طبيعي ، حيث ميثِّل هذا الوضع 
الوجه اآلخر للحياة، ففي ظل توافره تدور عجلة النمو والتقدم واالزدهار، وعند غيابه تضعف، 

ورمبا ختبو وتتالشى.

مة الصحة العاملية منذ إنشائها  لذا كانت الصحة من احلقوق األساسية اليت نادت هبا منظَّ
عام)1946(باعتبار أن لكل إنسان احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة، ميكن للكائن البشري 
 :1999 عنه)عرفات،  واملرض  الفقر  درء  تكفل  اليت  الصحية  الرعاية  من  املالئم  بالقدر  بلوغه 

.)215

ومبا أنَّ الصحة حق من حقوق كل إنسان يف كل األنظمة والدساتري، فإنه ال يستطيع التمتع 
املراحل  مجيع  يشمل  صحي  وتثقيف  توعية  برامج  خالل  من  إال  بفاعلية  منه  واالستفادة  بذلك 
العمرية، والسيما املتعلمني، الذين هم رجال ونساء املستقبل، فالتوعية الصحية هي اليت ميكن 

ق حياًة أفضل، ومنط معيشة متميًزا)السعدوين، 2011: ٣7(. أن حتقِّ

جماالت الوعي الصحي:
جمال  كل  حتت  يندرج  وما  مسمياهتا  واختلفت  الصحي  الوعي  جماالت  تصنيفات  تباينت 
باختالف آراء الباحثني وتوجهاهتم ، واختلفت أعدادها، فاقتصرت دراسة السعدوين)2011(على 
وتوسع  الغذائية،  والثقافة  الغذاء  املعدية، وجمال  األمراض  النظافة، وجمال  ثالثة هي: جمال 
ها تسعة وهي: الصحة الشخصية، والتغذية، واألمان واإلسعافات  آخرون كالرشيدي)2018(وعدَّ
األولية، وصحة البيئة، والصحة العقلية والنفسية، واألمراض والوقاية منها، والتبغ والكحوليات 

والعقاقري، وصحة املستهلك، والتربية اجلنسية.

وتطابقت إىل حد كبري عند)احلضييب: 2019، والعزني: 2014، وحممد: 2019، وملحم: 
2019،(فكانت أربعة وهي: التغذية، والصحة الشخصية، وممارسة النشاط الرياضي، والقوام.

وخلص الباحث بعد استعراض جماالت الوعي الصحي يف الدراسات التالية:
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 ،2018 وسامل:   ،2018 والرشيدي:   ،2019 واحلضييب:   ،200٣ وحسن:   ،2011 )اإلمامي: 
والسعدوين: 2011، والعزني: 2014، وملحم: 2019، وحممد: 2019(إىل أربعة جماالت وهي:

أ - الصحة الشخصية .
ب - التغذية.

ج - الوقاية من األمراض.
د - صحة البيئة.

ثانًيا - عالقة مقررات اللغة العربية بالوعي الصحي:
يف فترة زمنية سابقة، كانت تسيطر على املناهج نظرٌة قدميُة ترى أن اللغة واألدب ُتعلَّم من 
خالل كتب اللغة، والنثر ودواوين الشعر فقط، بينما تذهب االجتاهات احلديثة إىل أن اللغة واألدب 
ليست حكًرا على تلك الكتب التخصصية فقط، بل هي متوافرة يف كتب التاريخ والتربية والطب 
وأال  األدب،  كلها يف ميدان  اإلنسانية  املظاهر  ُتّدرس أمناط  أن  الطبيعي  ولذا كان من  وغريها؛ 
حنصر أنفسنا وناشئتنا بعدد حمدد من القصائد الشعرية وبعض النثر من خطب ومقاالت، بل أن 
الواسعة  النظرة  من  انطالًقا  اإلنساين؛  الفكري  النتاج  ألوان  واللغة  األدب  دروس  يف  تقدم هلم 

لألدب.)السيد،1998: 222(

لذا حينما ُبنيْت وثيقة هذه املقررات عام)1427ه(، كانت ترى أن مثة دواٍع للتطوير يف املناهج 
وحتقيق  للمتعلم  الشخصية  باجلوانب  االهتمام  »ضرورة  الدواعي.  هذه  ومن  الدراسية  واخلطط 
واجتاهاته  وقيمه  وجسمه  ووجدانه  بعقله  اإلنسان  تتخذ  اليت  السليمة،  احلديثة  التربية  أهداف 

موضوًعا هلا، وهدًفا مطلوًبا إمناؤه« ص 10.

الطبائع  الختالف  نظًرا  املجتمع؛  يف  وكثرية  متعددة  جبوانب  هتتم  املتعلم  شخصية  وألن 
ًما ملا يقوم  واالحتياجات فإن الوثيقة)1427(كانت »تعد املناهج يف هيئتها الشمولية انعكاًسا منظَّ
عليه املجتمع من قيم وأهداف، وما يدور فيه من تفاعالت وقضايا؛ لذا رأت تضمني املقررات أهم 
القضايا املعاصرة اليت تواجه الفرد يف املجتمع، كالتلوث، األمراض، املخالفات وحوادث السري، 

اإلرهاب، املخدرات، البطالة« ص 29.

مت هذه  وحىت تتحقق هذه الشمولية يف املقررات، وتعاجل القضايا اليت هتم املجتمع فقد ُصمِّ
املقررات على شكل وحدات دراسية؛ حيث تقدم يف كل فصل دراسي وحدتان دراسيتان؛ لذا كان 
واخلامس  الثالثة)الرابع  الصفوف  يف  دراسية  وحدة  عشرة  اثنيت  الدراسية  الوحدات  عدُد 
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عليه  ارتكز  الذي  التكاملي  املدخل  مع  يتناسب  منهجي  تنظيم  الدراسية  والوحدة  والسادس(، 
تصميم هذه املقررات وفق وثيقتها، فالوحدة الدراسية تتسم مبجموعة من اخلصائص من أبرزها:

اهتمام الوحدة بتكامل جوانب املعرفة، وجعل املعرفة وظيفية يف حياة التالميذ.  -
اهتمامها بتكامل مكونات اخلربة وتنمية مهارات التالميذ.  -

اهتمامها بالربط بني النشاط داخل املدرسة واحلياة العامة.  -
رغباهتم. وتلبية  حاجاهتم  إشباع  وحتاول  وممارساهتم،  التالميذ  حاجات  من  تنبثق  أهنا   -

)الشافعي وآخرون، 1417: ٣08(. 

املؤلفني على حتقيق  تدريب  فقد مت  وفقها.  املقررات  ُبنيت  اليت  الوثيقة  متطلبات  ولتحقيق 
د الفهد)1425(األهداف اخلاصة للتدرب  أساليبها، ومن تلك األساليب األسلوب التكاملي، وقد حدَّ

على بناء املناهج وفق األسلوب التكاملي، فذكر منها: 

لع املتدرب على بعض الدراسات العلمية والتجارب العملية حول أسلوب التكامل. » أن يطَّ  -
أن يكتسب املتدرب مهارات تنظيم املحتوى وتنفيذه وفق أسلوب التكامل.  -

أن يتعاون املتدرب مع زمالئه يف بناء وحدة دراسية بأسلوب التكامل.« ص 2.  -

واللغة العربية متثِّل أداة مهمة من أدوات املناهج الدراسية اليت تعمل على تشكيل السلوك 
اإلنساين مبا يتالءم مع ثقافته وقيمه، من خالل تقدمي خربات متعددة ومعارف خمتلفة اعتماًدا 
على اللغة اليت يتم اكتساهبا من خالل املمارسة والتعامل مع هذه املعارف املدرجة يف الوحدات 

الدراسية)الناقة، 2001، 28(.

وإذا كانت املقررات تقوم على معايري تربوية وعقدية ونفسية واجتماعية ثقافية؛ فإنه ملراعاة 
املعيار االجتماعي الثقايف ينبغي عدم إغفال طبيعة الثقافة اليت يتوىل عرضها من حيث أبعادها 
ومكوناهتا؛ حىت تسهم يف تكوين شخصياهتم وتنمية ثقافتهم.)أبو الفتوح وآخرون، 1962، 166(.

ومن أهم هذه الثقافة املنبثقة عن احتياجات التالميذ ثقافة الوعي الصحي والتربية الصحية، 
دت األمانة  اليت ينبغي على املقررات الدراسية أن تقوم بدورها املنوط هبا يف هذا الشأن؛ لذلك حدَّ
العامة الصحية بدول اخلليج العريب أهداًفا للتربية الصحية، ينبغي للمقررات الدراسية أن تسهم 

يف إبرازها، ومنها:

مساعدة التالميذ على اكتساب معلومات صحية سليمة بصورة تطبيقية.  -1
مساعدة التالميذ على اكتساب مهارات صحية مناسبة.  -2
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مساعدة التالميذ على اكتساب صفة تذوق السلوك الصحي.)املركز العريب للبحوث التربوية،   -٣
.)64 :1982

ثالًثا - خصائص منو املتعلمني يف الصفوف العليا:
حىت تصبح عملية التعليم والتعلم ناجحة وناجعة يف ذات الوقت، ال بد للمعلمني أي يعرفوا: 
كيف حيدث التعلم؟ من خالل معرفة صفات املتعلمني وخصائصهم التطورية، وعن كيفية  تعلمهم 
سلوكاٍت وأفكاًرا معينة، وعن الظروف اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تعلم أفضل، وعن الكيفية اليت 
رَس  ُتلىب هبا حاجات املتعلمني. فكل موضوع من املوضوعات السابقة ميكن أي يساعد املعلم ليدِّ

بطريقة أفضل، وأن يستمتع بالتفاعل مع طلبته بدرجة أكرب.) عدس، 1419: 21 ( 

النمو يف  ويِلموا هبا، خصائص  املعلمون  يعرفها  أن  ينبغي  اليت  املوضوعات  هذه  أهم  ومن   
املرحلة الدراسية اليت يدرسوهنا، ومن هذه املراحل مرحلة الطفولة املتأخرة، وهي املرحلة املمتدة 
من السنة التاسعة حىت السنة الثانية عشرة، حيث يكتسب الطفل منًوا واضًحا يف مظاهر النمو 

األربعة وهي:

 أوال - النمو اجلسمي:
ينمو اجلسم يف هذه املرحلة منًوا تدرجيًيا، إال أنه قد حتدث قفزات يف هناية املرحلة، فيزداد 
الطول كما يزداد الوزن للطفل زيادة ملحوظة؛ لذا ينبغي العناية بالتغذية والصحة يف هذه املرحلة، 

حيث يبذل الطفل جهًدا كبرًيا يف النشاطات املختلفة.

 ثانيا - النمو العقلي :
الطفل ال ميكنه أن يتنبه ملجموعة من املوضوعات مع بعضها، سواء كانت أشياء خارجية أم 
أفكاًرا، إال إذا كانت هذه املوضوعات صغرية والعالقة بينها بسيطة، لكن قدرة الطفل يف احلفاظ 
على االنتباه ملوضوع معني تزداد بسرعة من سن السابعة إىل احلادية عشرة. ويف هذه السن تنمو 

رًدا؛ فيسهل على املدرس أن جيعل املتعلمني يتذكرون أموًرا بواسطة السرد. ذاكرته منًوا مطَّ

 ثالثا- النمو االنفعايل :
تتميز هذه الفترة باهلدوء االنفعايل واالستقرار، وتزداد قدرة املتعلمني على ضبط النفس 

كلما ازدادت قدرهتم على ضبط مشاعرهم والتحكم فيها، وتقل خماوفهم ويزداد حذرهم.
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 رابًعا- النمو االجتماعي:
الوالء  إىل  مييل  ،كما  أقرانه  من  جمموعة  يف  االندماج  إىل  املرحلة  هذه  يف  الطفل  مييل 
للمجموعة والتعاون معها، وتظهر قابليته يف هذه املرحلة لإلحياء، ويشعر بفرديته وفردية غريه. 

) زيدان والسمالوطي، 150-1415:146 (.

للقائمني على املقررات  ويف ظل هذه اخلصائص املتعلقة باملتعلمني يف هذه املرحلة، ينبغي   
مراعاة متطلبات هذه اخلصائص يف جوانب التغذية والصحة اجلسدية والنفسية وما يتطلبه منوه 

االجتماعي.

الدراسات السابقة:
فيما يلي عرض للدراسات السابقة اليت تناولت الوعي الصحي؛ للوقوف على أهدافها، وأبرز 

نتائجها، مث معرفة موقف الدراسة احلالية منها:

للوعي  العام  التعرف على املستوى  دراسة حسن)200٣(اليت ُأجريت يف مصر، واستهدفت 
الثانوية، يف األبعاد اخلمسة املستهدفة يف الدراسة وهي:  الصحي لدى عينة من طالب املرحلة 
أجهزة جسم اإلنسان، األمراض اليت تصيبه، التغذية الصحية، العادات واملعتقدات الصحية، 

املعلومات العامة وذلك من خالل اختبار أعده الباحث هلذا الغرض.

املطلوب.  املعياري  للحد  الطلبة مل يصل  لدى  الصحي  الوعي  أن  الدراسة:  نتائج  أبرز  ومن 
وكانت أدىن مستوياته يف األبعاد الثالثة األخرية.

ان باألردن أجرى اإلمامي)2011(دراسة استهدفت استقصاء مستوى الوعي الصحي  ويف معَّ
ودرجة املمارسات الصحية لدى طلبة املرحلة األساسية يف مدارس املحافظة، من خالل استبانة 
أعدها هلذا الغرض، موزعة على أربعة جماالت هي: الصحة الشخصية، السالمة العامة والوقاية 
الوعي  أن مستوى  الدراسة:  نتائج  وأظهرت  اإلجنابية،  الصحة  البيئية،  الصحة  األمراض،  من 
والسابع(جاءتا  والسادس  األساسية)اخلامس  املرحلة  طلبة  لدى  الصحية  واملمارسات  الصحي 
الصف  وهو  املرحلة  يف  األعلى  الصف  لصاحل  الوعي  مستوى  يف  الفروق  وكانت   ، عالية  بدرجة 
الوعي  تزيد من مستوى  املقررة؛ ألهنا  املناهج  باستمرار استخدام  الدراسة  أوصلت  لذا  السابع؛ 

الصحي، واملمارسات الصحية لدى الطلبة.

والتفتت السعدوين)2011(لتحليل كتب التربية اإلسالمية يف فلسطني، فهدفت دراستها إىل 
معرفة مدى تضمنها ملفاهيم التربية الصحية يف ضوء التصور اإلسالمي هلا، وقد أعدت قائمة 
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املعدية،  واألمراض  الشخصية،  النظافة  بثالثة جماالت هي:  فيها  اكتفت  لبطاقة حتليل  حولتها 
والغذاء والتغذية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الكتب تضمنت املجاالت الثالثة للتربية الصحية. 

إال أنَّ جمال األمراض املعدية كان أقلها معاجلًة بنسبة %7.6.

ويف اململكة العربية السعودية استهدفت دراسة العزني)2014(معرفة مستوى الوعي الصحي 
لطالب جامعة احلدود الشمالية يف جماالته األربعة: الصحة العامة، والتغذية، والقوام، والنشاط 

الرياضي، وأثبتت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي الصحي كان عالًيا.

رياض  مرحلة  دراسته  فاستهدفت  مغايرة،  الرشيدي)2018(مرحلة  اختار  الكويت  ويف 
الشخصية،  الصحة  هي:  جماالت  تسعة  عدها  اليت  الوقائية  التربية  متطلبات  ملعرفة  األطفال؛ 
والتبغ  والنفسية،  العقلية  والصحة  البيئة،  وصحة  األولية،  واإلسعافات  واألمان  والتغذية، 
وقد  اجلنسية.  والتربية  املستهلك،  وصحة  منها،  والوقاية  واألمراض  والعقاقري،  والكحوليات 
ال للتعليم  أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج كان من أبرزها: التأكيد على الدور احليوي والفعَّ
واملدرسة، بوسائلها املتعددة، يف غرس العادات والسلوكيات الصحية الطبية، وفتح املجال أمام 

الطفل للممارسة التطبيقية هلا أثناء وجوده بالروضة.

ويف ليبيا هدف حبث سامل)2018(إىل تعّرف  دور كتب العلوم يف حتقيق الوعي الصحي لدى 
تالميذ املرحلة االبتدائية، ومقارنتها مبثيالهتا يف والية تكساس بالواليات املتحدة، وبعض دول 

اخلليج.

والعقاقري)األدوية( والغذاء،  الصحة  هي:  ستة  أبعاد  ذات  قائمة  الدراسة  أعدت  حيث 
منها،  الوقاية  وطرق  املعدية  واألمراض  تصيبه،  اليت  واألمراض  اإلنسان  وأجهزة  واملخدرات، 

والبيئة والتلوث، واإلسعافات األولية.

وكان من أبرز نتائج الدراسة: أن نسبة املفاهيم الصحية يف كتب العلوم بلغت 8.45%، وكانت 
السادس  مث  بنسبة)%2.85(،  اخلامس  مث  الرابع)%4.20(،  الصف  يف  األعلى  النسبة 
بنسبة)1.40%(، والنسبة اإلمجالية متدنية مقارنة بكتب العلوم يف والية تكساس بالواليات املتحدة 
اليت بلغت)٣4.17%(، ويف الكويت حيث بلغت)22.44%(، ويف البحرين حيث بلغت)%12.24(، 

إال أهنا أفضل من اإلمارات اليت بلغت)7.86 %(.

لدى طلبة  الصحي  الوعي  على مستوى  التعرف  استهدفت  وأجرى احلضييب)2019(دراسة 
ممارسة  اجلسم،  تغذية  الشخصية،  أربعة:)النظافة  حماور  يف  شقراء  جبامعة  املجتمع  كلية 
الرياضة البدنية، الوقاية من األمراض(من وجهة نظرهم، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 
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الوعي الصحي لدى الطلبة كان متوسًطا، بقيمة متوسط حسايب الستجابات أفراد الدراسة على 
مستوى أداة الدراسة ككل)2.22(من)٣(.

ويف األردن أجرى ملحم )2019(دراسة هدفت إىل معرفة مستوى الوعي الصحي لدى طلبة 
جماالت  أربعة  من  مكونة  استبانة  الباحث  أعد  الدراسة  هدف  من  وللتحقق  مؤتة؛  جامعة 
نتائج  وأظهرت  والقوام(،  الرياضي،  النشاط  وممارسة  الشخصية،  والصحة  هي:)التغذية، 
الدراسة أن مستوى الوعي الصحي كان عالًيا يف جمال الصحة الشخصية والقوام، وكان املستوى 

متوسًطا يف جمال التغذية وممارسة النشاط الرياضي.

لطلبة  الصحي  الوعي  مستوى  معرفة  حممد)2019(إىل  دراسة  هدفت  مبصر  أسيوط  ويف 
الدراسة  أعدت  وقد  األسرية،  التروحيية  بالبيئة  وعالقته  االبتدائية  املرحلة  يف  العليا  الصفوف 
استبانة مكونة من أربعة جماالت هي: التغذية، والصحة الشخصية، والنشاط الرياضي، والقوام. 
الرياضي  النشاط  الصحي يف جمايل  الوعي  املطلوب يف  املستوى  الدراسة حتقق  نتائج  وأظهرت 

والصحة الشخصية، وعدم حتققه يف جمايل القوام والتغذية.

وباالطالع على الدراسات السابقة وحتليلها للمقارنة بينها واالستفادة منها ُيلحظ فيها أهنا 
اثنتان يف  ليبيا(منها  الكويت،  بيئات خمتلفة:)مصر، األردن، فلسطني، السعودية،  ُأجريت يف 
السعودية إال أن هاتني الدراستني ومها دراستا العزني)2014(، واحلضييب)2019(أجريتا على 
عينة من طلبة اجلامعة، خبالف الدراسة احلالية اليت أجريت على حمتوى كتب الصفوف العليا 
االبتدائية، حيث التقت يف املرحلة مع دراسة اإلمامي)2011(وسامل)2018(، وحممد)2019(، 
واختلفت أدوات الدراسات السابقة؛ بناًء على اختالف أهدافها ، فتنوعت وكان أغلبها يستخدم 
دراسة  مع  الدراسة  هذه  التقت  بينما  حسن)200٣(االختبار،  دراسة  واستخدمت  االستبانة. 
احلالية  الدراسة  عملت  إذ  التحليل،  بطاقة  استخدام  وسامل)2018(يف  السعدوين)2011(، 
والدراستان السابقتان على حتليل الكتب املستهدفة، إال أن دراسة السعدوين)2011(، استهدفت 
ويف  ليبيا.  يف  العلوم  كتب  سامل)2018(استهدفت  ودراسة  فلسطني،  يف  اإلسالمية  التربية  كتب 
حدود علم الباحث أن الدراسة احلالية هي الدراسة الوحيدة اليت عملت على معرفة واقع تضمني 

ممارسات الوعي الصحي يف مقررات اللغة العربية يف اململكة العربية السعودية.

منهج الدراسة:
يف  الصحي  الوعي  ممارسات  تضمني  درجة  على  الوقوف  الدراسة  هذه  يف  الباحث  أراد 
مقررات)لغيت اجلميلة(، فاستخدم املنهج الوصفي من خالل أسلوب حتليل املحتوى؛ ذلك املنهج 
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الذي عّرفه شحاتة والنجار)1424( بأنه: »أحد مناهج البحث، يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة 
ر عنها تعبرًيا كيفًيا أو تعبرًيا كميًّا. واملنهج  كما هي يف الواقع، ويهتم بوصفها وصًفا دقيًقا، ويعبِّ
الوصفي ال يهدف إىل وصف الظواهر أو وصف الواقع كما هو فقط، بل الوصول إىل استنتاجات تسهم 

ا وكيًفا« ص ٣01. يف فهم هذا الواقع وتطويره، كما يشمل تصنيف املعلومات والتعبري عنها كمًّ

جمتمع الدراسة وعينتها:
العليا  اجلميلة(للصفوف  )لغيت  ملقررات  الستة  الطالب  كتب  من  الدراسة  جمتمع  تكوَّن 
عينة  ومتثلت   ،)1441 والثاين)طبعة  األول  والسادس(بفصليها  واخلامس،  االبتدائية)الرابع، 

الدراسة يف مجيع نصوص كتب الطالب الستة ونشاطاهتا.

أدوات الدراسة:
حىت حتقق الدراسة أهدافها، وجتيب عن أسئلتها، قام الباحث بإعداد قائمة مبجاالت الوعي 
الصحي وممارسات كل جمال، وبطاقة حتليل حمتوى املقررات الستة، وقد ُأعدت األداتان وفق 

اخلطوات التالية:

1- إعداد قائمة مبجاالت الوعي الصحي وممارساته:

ينبغي  مما  جمال؛  كل  وممارسات  الصحي  الوعي  جماالت  حتديد  إىل  القائمة  هدفت   أ- 
تضمينها يف مقررات)لغيت اجلميلة(للصفوف العليا االبتدائية.

الصحي  الوعي  تناولت  اليت  النظرية  األدبيات  إىل  القائمة  إعداد  يف  الباحث   ب- استند 
والدراسات املتعلقة هبذا اجلانب، مثل:)اإلمامي: 2011، واحلضييب: 2019،  والرشيدي: 
وحممد:   ،2018 200٣،وسامل:  وحسن:   ،2014 والعزني:   ،2011 والسعدوين:   ،2018

2019 ،وملحم: 2019(. 
أربعة جماالت هي:  أولية تضمنت  قائمة  إىل  الباحث  ل  توصَّ السابقة.  املصادر  يف ضوء   ج- 
واندرج حتتها)٣1( البيئة.  األمراض، صحة  من  الوقاية  التغذية،  الشخصية،  الصحة 

ممارسًة متعلقًة بالوعي الصحي.
للتحقق من صدق القائمة، ُعرضت يف صورهتا األولية على عدد من املحكمني املختصني   د- 
مبناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها. ومن األطباء واألكادمييني املختصني بصحة البيئة؛ 
للتأكد من ارتباط كل ممارسة باملجال الصحي الذي ُأدرج فيه، وسالمة الصياغة اللغوية، 



درجة تضمني ممارسات الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة(

507

وُأضيفت  املمارسات،  بعض  لت  ُعدِّ وقد  مناسًبا.  يرونه  ما  تعديل  أو  إضافة  أو  وحذف 
صورهتا  يف  جماالت  أربعة  على  موزعًة  أصبحت)٣5(ممارسة  حىت  أخرى  ممارسات 

النهائية كالتايل كما يف اجلدول)1(:

جدول )١(

جماالت الوعي الصحي وعدد ممارساهتا

عدد املمارساتجمال الوعي الصحي

٩الصحة الشخصية
١٢التغذية

٦الوقاية من األمراض
٨صحة البيئة

٣٥اجملموع

إعداد بطاقة التحليل:  -2
يف  الصحي  الوعي  جماالت  تضمني  واقع  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  يف  التحليل  هدف   أ- 

مقررات)لغيت اجلميلة(للصفوف العليا االبتدائية.
اندرج حتت كل جمال من  وما  األربعة،  الوعي الصحي  التحليل: متثلت يف جماالت   ب- فئة 

ممارسات بلغت)٣5(ممارسة.

وحدة التحليل: متثلت يف كل فكرة ظهرت يف مجلة أو جزء منها، تدور حول قضية صحية،   ج- 
من  ممارسة  مع  متطابقة  صحية  معلومة  أو  صحية  حقيقة  أو  صحي  مفهوم  إىل  تشري 

املمارسات الـ)٣5(اليت وردت يف املقياس.

ضوابط التحليل: لضمان عملية التحليل. اتبع الباحث جمموعة من اإلجراءات اليت ُاعتِمد   د- 
عليها يف عملية التحليل، وكانت كالتايل:

قراءة النصوص والنشاطات يف كل مقرر من املقررات الستة قراءة فاحصة؛ للوقوف   -
على املمارسات واملضامني املتعلقة بالوعي الصحي.

حتديد انتماء املضمون يف كل مجلة أو جزء من مجلة متعلقة بالوعي الصحي إىل جمال   -
من املجاالت األربعة، واالهتمام الفرعي املندرج حتت كل جمال.
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استبعاد النشاط الذي اسُتخدمت فيه عبارة من النص، ومل يقدم فكرة توعوية صحية   -
جديدة.

نظًرا لوجود نص االستماع يف دليل املعلم، فإنه مل يكن ضمن النصوص اليت تعرضت   -
للتحليل، إال أن النشاطات املتعلقة بنص االستماع يف كتاب الطالب، ُحلِّلت حينما دلت 

على فكرة توعوية صحية واضحة.
نصوص  من  عينة خمتارة  بتحليل  الباحث  قام  التحليل  ثبات  من  للتأكد  التحليل:  ثبات   ه- 
املقررات الستة ونشاطاهتا وفق متطلبات بطاقة التحليل، مث أعاد عملية التحليل بعد مرور 
أربعة أسابيع على التحليل األول، واستخدم معادلة هولسيت للتأكد من نسبة االتفاق بني 

التحليلني فكانت النسبة)91.65 %(وهي نسبة مقبولة جًدا ألغراض البحث العلمي.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
التكرارات.  -

النسب املئوية.  -
.)Holsti(معادلة هولسيت  -

اختبار »كا2« للفروق.  -

عرض النتائج ومناقشتها:
إجابة السؤال األول:

لإلجابة عن السؤال األول الذي كان نصه: » ما ممارسات الوعي الصحي الالزم توافرها يف 
مقررات لغيت اجلميلة ؟« قام الباحث بإعداد قائمة مبمارسات الوعي الصحي مستنًدا إىل األدبيات 
النظرية اليت تناولت الوعي الصحي والدراسات املتعلقة هبذا اجلانب، ويف ضوء املصادر السابقة 
ل الباحث إىل قائمة تضمنت أربعة  ، وبعد حتكيمها من قبل املختصني والتأكد من صدقها ، توصَّ
جماالت هي: الصحة الشخصية، التغذية، الوقاية من األمراض، صحة البيئة. واندرج حتتها)٣5(

ممارسة متعلقًة بالوعي الصحي ، كما يف اجلدول التايل :
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جدول )2(

ممارسات الوعي الصحي

ممارسات اجملالمجمال الوعي الصحي

أواًل / جمال الصحة 
الشخصية ، ويهتم بـ : 

نظافة البدن.  ١
نظافة املالبس.   ٢
تقليم األظافر.٣
استخدام أدوات خاصة أثناء النظافة الشخصية.٤
نظافة الفم واألسنان.٥
ممارسة الرايضات املناسبة  ٦
جتنب مسببات اإلجهاد البدين. 7
احلرص على الثقافة املتعلقة ابلصحة الشخصية٨
التربع ابلدم٩

اثنًيا / جمال التغذية، ويهتم 
بـ:

احلرص على تناول وجبة اإلفطار .١٠
احلرص على تكامل  الغذاء ومشوله .١١
متييز عناصر الغذاء املفيد الذي ميد اجلسم ابلطاقة.١٢
احملافظة على الوزن املناسب، ابألكل املناسب .١٣
احلرص على تناول اخلضراوات والفواكه الطازجة. ١٤
عدم استخدام أدوات اآلخرين يف األكل والشرب.  ١٥
اتباع الطريقة الصحيحة يف حفظ األغذية.١٦
غسل اليدين قبل األكل وبعده.١7
شرب املاء بكميات مناسبة.١٨
جتنب املأكوالت املعَلبة، أو املأكوالت املكشوفة.١٩
جتنب األكل من املطاعم قدر اإلمكان.٢٠
االبتعاد عن املقليات والسكرايت والغازايت قدر اإلمكان.٢١

اثلثًا / جمال الوقاية من 
األمراض، ويهتم بـ :

إجراء الفحص الطيب الدوري.٢٢
احلرص على التداوي وتناول الدواء.٢٣
التعرف على األمراض املعدية وغري املعدية.٢٤
استخدام الطرق الصحيحة للوقاية من األمراض املعدية.٢٥
التزام احلجر الصحي عند احلاجة.٢٦
استخدام اللقاحات للوقاية من األمراض.٢7
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ممارسات اجملالمجمال الوعي الصحي

رابًعا / جمال صحة البيئة، 
ويهتم بـ :

نظافة املسكن وبيئة العمل.٢٨
الوقاية من تلوث املاء واهلواء، والتلوث السمعي والبصري. ٢٩
استخدام وسائل التطهري املختلفة.٣٠
التعرف على طريقة مجع الفضالت الطبية وغريها،وتصريفها بشكل صحيح.   ٣١
احلرص على نظافة األماكن العامة عند استخدامها أو املرور هبا .٣٢
مكافحة احلشرات والفايروسات.٣٣
االهتمام ابلتشجري يف املنزل والطرقات واحلدائق واألماكن العامة.٣٤
احلرص على الثقافة املتعلقة ابلبيئة الصحية.٣٥

إجابة السؤال الثاين:
الوعي  جماالت  ممارسات  تضمني  درجة  »ما  نصه:  كان  الذي  الثاين  السؤال  عن  لإلجابة 

الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة(؟«
يف  كما  جمال  كل  يف  الصحي  بالوعي  املمارسات  لعدد  املئوية  والنسب  التكرارات  ُاسُتخِرجت 
اجلدول)٣(وعدد الوحدات الدراسية اليت تناولت الوعي الصحي من جممل الوحدات كما يف اجلدول)4(:

جدول )3(

توزيع تكرارات ممارسات جماالت الوعي الصحي للصفوف الثالثة

جمال الوعي 
ممارسات اجملالمالصحي

الصف السادسالصف اخلامسالصف الرابع

النسبة التكرارات
النسبةالتكراراتاملئوية

النسبةالتكرارات املئوية
 املئوية

أواًل / جمال 
الصحة 

الشخصية ، 
ويهتم بـ : 

٤.٠٤%١,٦٨%٢.٩٣%٣نظافة البدن.  ١
٠.٥%٠,٥٤١%٠,٩٨١%١نظافة املالبس.   ٢
٠.٥%٠.٠٠١%٠,٩٨٠%١تقليم األظافر.٣

استخدام أدوات خاصة أثناء النظافة ٤
٠.٠٠%٠,٥٤٠%٠.٠٠١%٠الشخصية.

٦.٥٦%٢,١7١٣%٢.٩٤%٣نظافة الفم واألسنان.٥
٣.٥٣%٨,١٥7%٦,٩١٥%7ممارسة الرايضات املناسبة  ٦
٤.٠٤%١,٦٨%٢.٩٣%٣جتنب مسببات اإلجهاد البدين. 7

احلرص على الثقافة املتعلقة ابلصحة ٨
١٥.٦٥%١٦,٨٤٣١%٥,٩٣١%٦الشخصية

٠.٥%٠.٠٠١%٠.٠٠٠%٠التربع ابلدم٩
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جمال الوعي 
ممارسات اجملالمالصحي

الصف السادسالصف اخلامسالصف الرابع

النسبة التكرارات
النسبةالتكراراتاملئوية

النسبةالتكرارات املئوية
 املئوية

٣٥.٤%٣١,٥7٠%٢٣,٥٥٨%٢٤جمموع ممارسات اجملال يف كل صف دراسي
اجملموع : ١٥٢/ ٤٨٤        النسبة املئوية : ٣١.٤٠%جمموع ممارسات اجملال يف الصفوف الثالثة ونسبته

املمارسات ٩ / التكرارات ١٥٢ / املتوسط  ١٦,٨٨متوسط التكرار يف اجملال ذاته

اثنًيا / جمال 
التغذية، ويهتم 

بـ:

٢.٥٢%١,٠٨٥%٠,٩٨٢%١احلرص على تناول وجبة اإلفطار .١٠
٤.٥٤%٢,7١٩%٦,٩٥%7احلرص على تكامل  الغذاء ومشوله .١١

متييز عناصر الغذاء املفيد الذي ميد اجلسم ١٢
٦.٥٦%٨,١٥١٣%٣,٩٢١٥%٤ابلطاقة.

احملافظة على الوزن املناسب، ابألكل ١٣
١.٥١%٢,١7٣%١,٩٦٤%٢املناسب .

احلرص على تناول اخلضراوات والفواكه ١٤
٦.٠٦%٠,٥٤١٢%٢.٩١%٣الطازجة. 

عدم استخدام أدوات اآلخرين يف األكل ١٥
٠.٠٠%٠.٠٠٠%٠.٠٠٠%٠والشرب.  

١.٥١%٠.٠٠٣%٠.٠٠٠%٠اتباع الطريقة الصحيحة يف حفظ األغذية.١٦
٤.٠٤%٠,٥٤٨%٠,٩٨١%١غسل اليدين قبل األكل وبعده.١7
١.٠١%٠.٠٠٢%٠.٠٠٠%٠شرب املاء بكميات مناسبة.١٨

جتنب املأكوالت املعَلبة، أو املأكوالت ١٩
٤.٠٤%١,٦٨%٠.٠٠٣%٠املكشوفة.

١.٠١%٠.٠٠٢%١,٩٦٠%٢جتنب األكل من املطاعم قدر اإلمكان.٢٠

االبتعاد عن املقليات والسكرايت ٢١
7.٠7%١,٦١٤%١,٩٦٣%٢والغازايت قدر اإلمكان.

٣٩.٩%١٨,٥7٩%٢١,٦٣٤%٢٢جمموع ممارسات اجملال يف كل صف دراسي
اجملموع : ١٣٥ / ٤٨٤        النسبة املئوية : ٢7.٨٩%جمموع ممارسات اجملال يف الصفوف الثالثة ونسبته

املمارسات ١٢ / التكرارات ١٣٥ / املتوسط  ١١,٢٥متوسط التكرار يف اجملال ذاته

ثالثًا / مجال 

الوقاية من 

األمراض، 

ويهتم بـ :

0.00%0,540%0.001%0إجراء الفحص الطبي الدوري.22

4,04%1,088%0,982%1الحرص عىل التداوي وتناول الدواء.23

24
التعرف عىل األمراض املعدية وغري 

املعدية.
4%3,923%1,610%5.05

25
استخدام الطرق الصحيحة للوقاية من 

األمراض املعدية.
0%0.001%0,5410%5.05
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0.00%0.000%0.000%0التزام الحجر الصحي عند الحاجة.26

27
استخدام اللقاحات للوقاية من 

األمراض.
0%0.000%0.001%0.5

14.6%3,8029%4,97%5مجموع مامرسات املجال يف كل صف درايس

املجموع : 41 / 484        النسبة املئوية : 8.47%مجموع مامرسات املجال يف الصفوف الثالثة ونسبته

املامرسات 6 / التكرارات 41 / املتوسط  6,83متوسط التكرار يف املجال ذاته

رابًعا / مجال 

صحة البيئة، 

ويهتم بـ :

1.01%2,712%3,925%4نظافة املسكن وبيئة العمل.28

29
الوقاية من تلوث املاء والهواء، والتلوث 

السمعي والبرصي. 
6%5,932%17,406%3.03

0.5%0,541%0,981%1استخدام وسائل التطهري املختلفة.30

31

التعرف عىل طريقة جمع الفضالت 

الطبية وغريها،وترصيفها بشكل 

صحيح.   

1%0,985%2,712%1.01

32
الحرص عىل نظافة األماكن العامة عند 

استخدامها أو املرور بها .
13%12,7413%7,063%1.51

2.52%3,805%4,907%5مكافحة الحرشات والفايروسات.33

34
االهتامم بالتشجري يف املنزل والطرقات 

والحدائق واألماكن العامة.
13%12,7414%7,601%0.5

35
الحرص عىل الثقافة املتعلقة بالبيئة 

الصحية.
8%7,848%4,340%0.00

10.1%46,2020%50,0085%51مجموع مامرسات املجال يف كل صف درايس

املجموع : 156 / 484         النسبة املئوية : 32.24%مجموع مامرسات املجال يف الصفوف الثالثة ونسبته

املامرسات 8 / التكرارات 51 / املتوسط  19,5متوسط التكرار يف املجال ذاته

100%100198%100184%102املجموع اإلجاميل

الصفوف  مقررات  يف  تكررت  الصحي  الوعي  ممارسات  اجلدول)٣(فإن  من  يظهر  فكما 
الثالثة)484(مرة، فجاءت يف جمال الصحة الشخصية)152(مرة بنسبة ٣1.40%، ويف جمال 
التغذية)1٣5(مرة بنسبة 27.89 %، ويف جمال الوقاية من األمراض)41(مرة بنسبة 8.47 %، 
ويف جمال صحة البيئة)156(مرة بنسبة ٣2.24 %؛ كما كان متوسط التكرار يف كل جمال كالتايل:

من  الوقاية  وجمال  التغذية)11.25(،  وجمال  الشخصية)16.88(،  الصحة  جمال 
األعلى  كان  البيئة  أن جمال صحة  يعين  البيئة)19.5(؛ مما  األمراض)6.8٣(، وجمال صحة 
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مقارنة باملجاالت األخرى من حيث جمموع املمارسات يف املجاالت كلها، ومن حيث متوسط التكرار 
يف املجال ذاته، مث جمال الصحة الشخصية، مث جمال التغذية، ويأيت يف املرتبة األخرية واألقل 
دراسة  نتائج  مع  متسقة  النتيجة  هذه  وتأيت  األمراض،  من  الوقاية  جمال  وتكراًرا  نسبة 
السعدوين)2011(يف املجاالت الثالثة األخرية)الصحة الشخصية، التغذية، الوقاية من األمراض(

حيث كان ترتيبها هبذا التسلسل، وجمال الوقاية من األمراض هو املجال األقل متثياًل يف الكتب 
الثالثة، لكنه خيتلف مع دراسة سامل)2018(يف جمال صحة البيئة حيث حلَّ فيها هذا املجال يف 

املرتبة األخرية، بينما جاء يف الدراسة احلالية يف املرتبة األوىل.

وبالنظر يف اجلدول)4(الذي تتمثل فيه الوحدات الدراسية يف املقررات الثالثة ، والوحدات 
اليت تناولت الوعي الصحي كما يلي :

جدول )4(

نسبة الوحدات الدراسية اليت تناولت الوعي الصحي

الوحدات اليت تناولت الوعي الصحيالوحدات الدراسيةالصف الدراسي

الرابع

- صحيت وبيئيت.
- مناسبات ورحالت.

- آداب وواجبات.
- املهن واحلرف.

- صحيت وبيئيت.

اخلامس

- البيئة والصحة .
- أخالق وفضائل .

- الوطن والء وعطاء.
- خمرتعون ومكتشفون .

- البيئة والصحة .

السادس

- قدوات ومثل عليا .
- الوعي القرائي .
- الوعي الصحي.

- الوعي االجتماعي .

- الوعي الصحي.

النسبة ٢٥%اجملموع : ثالث وحداتالنسبة ١٠٠%١٢ وحدة دراسيةاجملموع

يظهر يف اجلدول)4(أن عدد الوحدات الدراسية يف مرحلة الصفوف العليا االبتدائية) الرابع 
دراسي،  صف  لكل  دراسية  وحدات  أربع  بواقع  موزعة  (جمملًة)12(وحدة  والسادس  واخلامس 
صت له بشكل مباشر ثالث وحدات، أي ما يعادل)25  والوحدات اليت تناولت الوعي الصحي وُخصِّ
%(من نسبة وحدات املقرر. تكررت فيها املمارسات بالوعي الصحي)484(مرة، وهذه النسبة نسبة 
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عالية، مقارنة بالنتائج اليت أظهرهتا دراسة سامل)2018 (حيث كانت نسبة املفاهيم الصحية يف 
بالواليات  تكساس  والية  العلوم يف  بكتب  مقارنة   ،)%8.45 (: متدنية وهي  ليبيا  العلوم يف  كتب 
حيث  البحرين  ويف  بلغت)%22.44(،  حيث  الكويت  ويف  بلغت)٣4.17%(،  اليت  املتحدة 

بلغت)12.24%(، أما يف اإلمارات فقد بلغت)7.86 %(. 

وخباصة أن هذه املقررات املستهدفة يف الدراسة مقررات للغة العربية وليس ملادة العلوم اليت 
توافر  نسبة  ارتفاع  الباحث  ويعزو  الدراسية،  املقررات  من  غريها  من  أكثر  اجلانب  هبذا  ُتعىن 
ممارسات الوعي الصحي يف مقررات)لغيت اجلميلة(للصفوف العليا االبتدائية؛ لتدريب املؤلفني 
األخرى،   املواد  مع  املعريف  التكامل  جوانبه  من  جانب  يف  يراعي  الذي  التكاملي،  األسلوب  على 

والتكامل املعريف الشامل الذي حيتاجه الطلبة.

وتتفق هذه النسبة العالية من مستوى الوعي الصحي اليت أظهرهتا نتائج الدراسة مع دراسة 
حسن)200٣(،  دراسة  عن  وختتلف  وملحم)2019(،  والعزني)2014(،  اإلمامي)2011(، 

وسامل)2018(، اليت أظهرت تدين مستوى الوعي الصحي.

إجابة السؤال الثالث:
داللة  ذات  فروق  توجد  مدى  أي  »إىل   : مايلي  على  ينص  الذ  الثالث  السؤال  عن  لإلجابة 
كتب )لغيت اجلميلة(  الصحي يف حمتوى  الوعي  احصائية يف درجة تضمني ممارسات جماالت 

ُتعزى الختالف الصف الدراسي؟«.

الداللة)0.05(بني  داللة إحصائية عند مستوى  فروق ذات  توجد  ال   « اآليت:  الفرض  صيغ 
تكرارات ممارسات جماالت الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف 

الدراسي؟«.

والختبار صحة هذا الفرض، ُاستخدم اختبار »مربع كاي«)Chi Square(هبدف التحقق من 
داللة الفروق بني تكرارات ممارسات جماالت الوعي الصحي واليت ُتعزى الختالف الصف الدراسي، 

وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول) 5 (التايل :
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جدول )٥(

نتائج اختبار “كا2” للفروق حول درجة تضمني ممارسات جماالت الوعي الصحي يف مقررات ) لغيت اجلميلة ( 
واليت تُعزى الختالف الصف

 ممارسات جماالت
الوعي الصحي

 قيمةالصف الدراسي
""كا2

 مستوى
الداللة

 الداللة
اإلحصائية السادساخلامسالرابع

 أواًل: ممارسات جمال الصحة
الشخصية

٢٤٥٨7٠التكرار املالحظ
 دالة عند٢٢.٤7٠.٠٠

٠.٠٥ ٥٠.7٥٠.7٥٠.7التكرار املتوقع

اثنًيا: ممارسات جمال التغذية
٢٢٣٤7٩التكرار املالحظ

 دالة عند٤٠.١٣٠.٠٠
٠.٠٥ ٤٥.٠٤٥.٠٤٥.٠التكرار املتوقع

 اثلثًا: ممارسات جمال الوقاية من
األمراض

٥7٢٩التكرار املالحظ
 دالة عند٢٥.٩٥٠.٠٠

٠.٠٥ ١٣.7١٣.7١٣.7التكرار املتوقع

رابًعا: ممارسات جمال صحة البيئة
٥١٨٥٢٠التكرار املالحظ

 دالة عند٤٠.٦٥٠.٠٠
٠.٠٥ ٥٢.٠٥٢.٠٥٢.٠التكرار املتوقع

 اجملموع الكلى ملمارسات جماالت
الوعي الصحي

١٠٢١٨٤١٩٨التكرار املالحظ
 دالة عند٣٣.٣٤٠.٠٠

٠.٠٥ ١٦١.٣١٦١.٣١٦١.٣التكرار املتوقع

يتضح من اجلدول) 4(النتائج التالية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05(بني تكرارات ممارسات جمال الصحة   -
الفروق  وكانت  الدراسي،  الصف  الختالف  ُتعزى  اجلميلة(  )لغيت  مقررات  يف  الشخصية 

لصاحل مقررات الصف السادس.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05(بني تكرارات ممارسات جمال التغذية يف   -
الفروق لصاحل مقررات  وكانت  الدراسي،  الصف  ُتعزى الختالف  مقررات )لغيت اجلميلة( 

الصف السادس.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05(بني تكرارات ممارسات جمال الوقاية من   -
األمراض يف مقررات )لغيت اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف الدراسي، وكانت الفروق لصاحل 

مقررات الصف السادس.
تكرارات ممارسات جمال صحة  مستوى)0.05(بني  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   -
البيئة يف مقررات )لغيت اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف الدراسي، وكانت الفروق لصاحل 

مقررات الصف اخلامس.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.05(بني تكرارات ممارسات جماالت الوعي   -
الصحي – بشكل كلى- يف مقررات )لغيت اجلميلة( ُتعزى الختالف الصف الدراسي، وكانت 

الفروق لصاحل مقررات الصف السادس، كما تظهر يف اجلدول التايل :
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شكل )١( يوضح الفروق بني تكرارات ممارسات جماالت الوعي الصحي يف مقررات )لغيت اجلميلة( واليت تُعزى الختالف الصف الدراسي

ويرى الباحث أن املؤلفني والقائمني على املقررات رمبا راعوا التدرج التصاعدي يف تضمني 
ممارسات الوعي الصحي يف املقررات ، فكانت النسبة األقل يف الصف الرابع ، مث ازدادت يف 
الصف اخلامس ، حىت كانت النسبة األعلى يف الصف السادس ، وقد توافقت هذه النتيجة مع 

دراسة اإلمامي) 2011 (حيث كانت الفروق لصاحل الصف األعلى يف املرحلة الدراسية ذاهتا . 

التوصيات: 
الوقاية من  املتعلقة مبجال  الصحي  الوعي  زيادة تضمني مقررات)لغيت اجلميلة(ممارسات   -
واستخدام  املعدية،  وغري  املعدية  األمراض  بني  التمييز  تتضمن  أهنا  وخباصة  األمراض، 

الطرق الصحيحة للوقاية من األمراض، والتزام احلجر الصحي عند احلاجة.

عدم  مثل:  كلها  املجاالت  يف  مطلًقا  املقررات  تتضمنها  مل  اليت  املمارسات  يف  النظر  إعادة   -
استخدام أدوات اآلخرين يف األكل والشرب، والتزام احلجر الصحي عند احلاجة، واملمارسات 
واستخدام  الدوري،  الفحص  إجراء  مثل:  جًدا  مهمة  وهي  جًدا  قليلة  بصورة  وردت  اليت 

اللقاحات للوقاية من األمراض، والتربع بالدم.

املقترحات:
املتوسطة  للمرحلتني  العربية  اللغة  مقررات  تشمل  احلالية  للدراسة  مشاهبة  دراسة  إجراء   -
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Abstract: 
The study aimed at identifying entrepreneurial leadership and its relationship 

to the level of creative thinking among female leaders of Future Gate schools in 
Dammam using the descriptive method with both survey and correlational 
approaches. The study used the questionnaire to collect data. The study 
community consisted of all female teachers of Future Gate schools in Dammam 
and they were )287( female teachers .The tool was applied to them using a 
complete census method and the female respondents reached )241( female 
teachers as the study sample by)84%(of the study population .The study reached 
several results .including that the practice degree of female leaders of the Future 
Gate schools in Dammam of entrepreneurial leadership skills came in a high 
degree and the degree of their practice of creative thinking came very high .
The results of the study also revealed a direct relationship between the total 
degree of school leaders’ practice of entrepreneurial leadership skills and the 
level of their creative thinking. 

Keywords: Entrepreneurial Leadership. Creative Thinking. Future Gate 
Schools.
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ــادة الرياديــة وعاقتهــا بالتفكيــر اإلبداعــي لــدى قائــدات  الغامــدي، عبيــر، الســبيعي، عبيــد. (2022) . القي
مدارس بوابة المستقبل بمدينة الدمام. مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  525 - 559 

القيادة الريادية وعالقتها بالتفكري اإلبداعي لدى قائدات مدارس بوابة 
املستقبل مبدينة الدمام

أ. عبري ضيف اهلل الغامدي)))          د. عبيد عبداهلل السبيعي)2)

املستخلص: 
هَدَفت الدراسة إىل التعرُّف على القيادة الريادية، وعالقتها مبستوى التفكري اإلبداعي لدى 
ام، باستخدام املنهَج الوصفي بنوعيه املسحي واالرتباطي،  مَّ قائدات مدارس بوابة املستقبل بالدَّ
وأستخدم االستبانة كأداة جلمع البيانات، وتكوَّن جمتمُع الدراسة من مجيع معلِّمات مدارس بوابة 
احلصر  بأسلوب  عليهن  األداة  تطبيق  ومت  معلمة،   )287( عددهن  البالغ  الدمام،  يف  املستقبل 
الشامل، وبلغ عدد املستجيبات )241( معلمة كعينة للدراسة، بنسبة)84%(من جمتمعها، وتوصلت 
بالدمام ملهارة  بوابة املستقبل  نتائج عدة منها؛ أن درجة مماَرسة قائدات مدارس  الدراسة إىل 
القيادة الريادية جاءت بدرجة مرتفعة، وجاءت درجة ممارستهن ملهارة التفكري اإلبداعي بدرجة 
مرتفعة جًدا، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة طردية بني الدرجة الكلية ملمارسة قائدات 

املدارس ملهارات القيادة الريادية، ومستوى التفكري اإلبداعي لديهن.

الكلمات املفتاحية: القيادة الريادية، التفكري اإلبداعي، مدارس بوابة املستقبل.

)١(ماجستري ،كلية الرتبية،  جامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل، iau.edu.sa@2180500090 ، قائدة مدرسة املتوسطة 
التاسعة ابلدمام 

oaalsubaie@iau.edu.sa ،٢( استاذ مشارك، كلية الرتبية، جامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل(
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املقدمة:
ُتبادر كثرٌي ِمن الدول إىل ُمراَجعة أنظمتها التعليمية؛ سعًيا منها إىل ُمواَكبة التقدم والتطور 
السريع يف العلوم والتكنولوجيا، وإىل الوعي بضرورة االستجابة لرغبات املجتمع وتلبية طموحاته، 

ولتزويد املتعلمني باملهارات واملعارف الالزمة للعمل يف املجَتَمعات سريعة التغيُّر.

ويف ضوء ُرؤية اململكة العربية السعودية 20٣0، أْطَلَقْت وزارُة التعليم مباَدرة بوابة املستقبل 
طة يف اململكة  املتوسِّ الرقمي جلميع مدارس املرحلة  التحوُّل  يف عام )2017(، واليت هتدف إىل 
العربية السعودية، وهذه املباَدرُة واسعة النطاق؛ إذ إهنا على مستوى الدولة، وتقوم تلك املدارس 
أْطَلَقْتها  برامَج  خالل  ِمن  املدارس،  يف  التعليمية  اإلدارة  نظام  لتطبيق  التحتية  الِبْنية  بإعداد 
إىل  املعرفة  إيصال  يف  التقنية  على  تعتمد  جديدة  تعليمية  بيئة  خلق  إىل  واليت هتدف  الوزارُة، 

الطالب، وتدعم تطوير قدرات املعلمني العلمية والتربوية)وزارة التعليم، 2019(.

وأكدت التجارب والدراسات-يف كثري من الدول-أن االبتكارات وظهور التكنولوجيا لن ُتحِدث 
أيَّ تطوُّر يف املؤسسات ما مل يكن هناك قائد ريادي ُيمِسك بزماَم عملية التنظيم الدقيق وحتسني 

.)Maktabi & Babakhanian. 2015( تنفيذ األعمال، ودعم األفكار واالبتكارات

والقائد الريادي كما أشارْت دراسُة القحطاين )2015( يسعى دائًما إىل االبتكار واإلبداع، ِمن 
خالل إجياد أو توظيف منتجاٍت وخدماٍت جديدٍة بطريقٍة إبداعيٍة تعتمد على حتقيق التميُّز واجلودة 

ق أهدافها التعليميَّة. بالنهوض باملباَدرات واألعمال مبا ُيحقِّ

يكوَن متمحوًرا حول  أن  قائد البد  كلِّ  أنَّ صميم عَمل  وأكدْت دراسة سلطان )2012( على 
اإلبداع اإلداري، والذي يتطلَّب ِمن القائد أن يتمتَع بتفكري إبداعي أصيل يقود إىل اإلتقان والتميز.

ة،  التفكرَي اإلبداعي ِمن احلاجات امللحَّ وُيِعدُّ اخلواجا)2004(-كما وَرد يف)اخلطار،2011(-أن 
وِمن األساسيات والسمات املهمة، واليت جيب تواُفرها يف قائد املدرسة العصري.

يادي-يف املؤسسات التعليمية- الذي ميتلك القدرَة على التفكري  وتظهر احلاجُة إىل القائد الرِّ
م، وإدارة اآلخرين بكفاءٍة وفعاليٍة؛ فهو املسؤول األول عن تسيري العمل املدرسي؛ لذلك جاءْت  املنظَّ
مبهارة  تتعلق  واليت  املدرسية،  القيادات  يف  احلديثة  املهارات  على  الضوء  لُتسلِّط  الدراسُة  هذه 
القيادة الرياديَّة لدى قائدات مدارس بوابة املستقبل، وعالقتها مبهارة التفكري اإلبداعي، باعتبارها 

متطلًَّبا ِمن ُمتطلَّبات القيادة الريادية يف هذه املدارس.
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مشكلة الدراسة:
مات التعليميَّة يف عصرنا احلايل مسيِطرًة على ُجلِّ اهتمام التربويني والباحثني  أصبحت املنظَّ
الداخلي  الصعيَديِن  على  املجتمَع  ختُدم  تعليميٍة  أهداٍف  لتحقيق  وهتيئتها؛  إعدادها،  كيفية  يف 
مات حنو التعليم الرقمي؛ والذي  واخلارجي؛ فهي تواِجه حتدياٍت متعددًة أسهمْت يف حتوُّل هذه املنظَّ
مع  تتواَكب  وابتكارية  إبداعية  أفكار  تقدمي  ِمن  نها  ُتمكِّ ريادية  مهارات  ذات  قيادات  إىل  حيتاج 
يات اليت تقف عائًقا يف طريق التفكري وكيفية اإلجناز واإلقدام  نها ِمن ُمواَجهة التحدِّ الرؤية، ومتكِّ

على املخاطر.

الريادية من قبل  القيادة  أبعاد  واقع تطبيق  أن مستوى  فقد أشارت دراسة حوالة )2019( 
قيادات مدارس الثانوية بشرق الرياض كان متوسًطا.

بينما أوضحْت دراسة الشمري )2006( اليت أجراها على القادة التربويني يف اململكة العربية 
طة أيضا. السعودية، أن األعمال وَطْرح األفكار االبتكارية لدى القادة التربويني جاءْت بدرجة متوسِّ

ة ُتعّد ذات أمهية حقيقية؛ إذ ُوِجدت كضرورة للبحث عن األساليب اجلديدة  ياديَّ والقيادة الرِّ
أهداف  حتقيق  إىل  بالتحوُّل  العملية  هذه  عن  وُيعبَّر  سات،  املؤسَّ يف  واالستقرار  النجاح  لتحقيق 
جديدة يف جمال اإلدارة، ويف األعوام األخرية نلَحظ إجراَء حبوث متعلقة بالريادة؛ ِلَما هلا ِمن 

سات. أمهية بالغة، حيث صورْت أهنا تقوم بتنفيذ أفكار جديدة يف املؤسَّ

اليت  األهداف  من  العديَد  نت  تضمَّ أهنا  20٣0؛ سنجد  للتعليم  اململكة  رؤية  على  وباالطالع 
زة.  تسعى اململكُة لتحقيقها، وِمن َبْيِنَها تشجيُع اإلبداع واالبتكار، وَخْلق بيئة مدرسية ُمحفِّ

ونظًرا ألمهية وجود قادة رياديون مبدعون يف املؤسسات التعليمة ذات الصلة بالتعليم الرقمي؛ 
القيادة  مهارات  مستوى  على  للتعرف  احلالية  الدراسة  جاءت  فقد  املنشودة،  األهداف  لتحقيق 
الرياديَّة لدى قائدات مدارس بوابة املستقبل، الذي ُيَعدُّ مدخاًل معاصًرا وُمسِهًما يف عملية التفكري 
درجة مماَرسة  ما  التايل:  الرئيس  السؤال  الدراسة يف  مشكلة  د  تتحدَّ أن  حيث ميِكن  اإلبداعي؛ 
ام ملهارة القيادة الرياديَّة وعالقتها مبستوى  مَّ طة بالدَّ قائدات مدارس بوابة املستقبل للمرحلة املتوسِّ

التفكري اإلبداعي لديهن ِمن وجهة نظر املعلمات؟

وتتفرع منه األسئلة التالية:
نظر  وجهة  من  الرياديَّة  القيادة  ملهارة  املستقبل  بوابة  مدارس  قائدات  مماَرسة  درجة  ما   .1

املعلمات؟
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ما مستوى التفكري اإلبداعي لدى قائدات مدارس بوابة املستقبل ِمن وجهة نَظر املعلمات؟  .2
هل توجد عالقة ارتباطيَّة بني درجة مماَرسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة القيادة   .٣

الرياديَّة وبني مهارة التفكري اإلبداعي لديهن؟

أهداف الدراسة:
التعرُّف إىل واقع مماَرَسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة القيادة الرياديَّة، ِمن وجهة   •

نظر املعلمات.
التعرُّف على واقع مماَرَسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة التكفري اإلبداعي، من وجهة   •

نظر املعلمات.
التعرُّف على طبيعة العالقة بني درجة مماَرسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة القيادة   •

الرياديَّة ومستوى التفكري اإلبداعي لديهن.

أمهية الدراسة:
أواًل: األمهية النظرية )العلمية) للدراسة:

تكتسب الدراسُة احلاليُة أمهيَتها النظريَة مما يلي:

تناوهلا الجتاه معاصٍر حديٍث، يتمثَّل يف القيادة الرياديَّة يف مدارس بوابة املستقبل وعالقتها   .1
بالتفكري اإلبداعي. 

اتفاقها مع أهداف رؤية 20٣0 يف التعليم، اليت تسعى اململكة إىل حتقيقها، ومنها التشجيع   .2
على االبتكار واإلبداع، واالرتقاء بقدرات ومهارات منسويب التعليم، وحتسني أساليب التحصيل 

العلمي لدى الطالبات.
على  واأُلوَلى  العاّم،  التعليم  مدارس  مستوى  على  النادرة  الدراسات  من  الدراسة  هذه  ُتعدُّ   .٣

مستوى مدارس بوابة املستقبل مبدينة الدمام. 
التطوير يف  آليات  وأفكار يف حتسني  تصوُّرات  َوْضع  الدراسة يف  هذه  نتائج  ُتسِهم  أن  يؤمل   .4

يادة. سات التعليم حنو اإلبداع والرِّ مؤسَّ

ثانًيا: األمهية التطبيقية)العَمليَّة) للدراسة
تكتسب هذه الدراسُة أمهيَتها التطبيقية؛ من أنه ُيؤمل أن تسهم نتائجها يف:
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إفادة الباحثنَي يف جمال اإلدارة التربويَّة فيما يتعلَّق مبوضوع دور قائد املدرسة يف مماَرسة   .1
القيادة الرياديَّة وربطها بالتفكري اإلبداعي، ِمن خالل اإلفادة من النتائج اليت ستخرج هبا 

الدراسُة.
تقدمي صورة واضحة لإلدارات العليا عن إمكانية مماَرسة القائدات ملهارة القيادة الرياديَّة يف   .2
مدارس بوابة املستقبل، ِمن خالل تطبيق أبعادها وعالقتها بأبعاد التفكري اإلبداعي؛ لتحسني 
أساليب التحصيل العلمي لدى الطالبات باستخدام التكنولوجيا احلديثة وما هبا من برامج؛ 
مع  يتماشى  مبا  الربامج  تلك  تفعيل  كيفية  يف  املعلِّمات  لدى  املهاري  املستوى  ورفع  ولتعزيز 

ُمتطلَّبات الوزارة يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية 20٣0.
يادة يف اإلدارة املدرسيَّة، واالستفادة ِمن النتائج ِمن ِقَبل  َجْذب انتباه املسؤولني حنو تطبيق الرِّ  .٣
القيادة  يف  التدريبية  والدورات  الربامج  تصميم  ويف  القرار،  اع  وُصنَّ التربويني  طني  املخطِّ

ة وربطها بالتفكري اإلبداعي يف مدارس التعليم العاّم. الرياديَّ

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: اقتصرت هذه الدراسة البحث يف العالقة بني متغرَيْين مها:  •

والرؤية  واملخاَطرة،  واملباَدأة،  التالية:)اإلبداع،  األبعاد  متمثِّاًل يف  الريادية  القيادة  األول:   
االستراتيجية(.

واألصالة،  واملرونة،  التالية:)الطالقة،  األبعاد  يف  متمثِّاًل  اإلبداعي  التفكري  ر  متغيِّ الثاين:   
وحساسية املشكالت(.

ام باململكة العربية  مَّ قت الدراسُة على مدارس بوابة املستقبل يف مدينة الدَّ احلدود املكانية: ُطبِّ  •
السعودية.

ام. مَّ قت الدراسُة على مجيع ُمعلِّمات مدارس بوابة املستقبل مبدينة الدَّ احلدود البشرية: ُطبِّ  •
قت هذه الدراسُة ميدانيًّا خالَل العام الدراسي 1440-1441هـ. احلدود الزمانية: ُطبِّ  •

ُمصَطلَحات الدراسة:
فها الدوسري )2016:٣٣٣( بأهنا  القيادة الرياديَّة )Entrepreneurial Leadership(: يعرَّ  -1
ل  لتحمُّ املألوف، واالستعداد  املبادأة واجلرأة على  ر فيه روح  تتوفَّ واٍع وهادف  م  »سلوك منظَّ
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عة، يقوم به القائُد ِمن أجل  عة وغري املتوقَّ املخاطر، وتقدمي احللول املبتَكرة للصعوبات املتوقَّ
مُلْخَرجات ذات احلد األقصى ِمن القوة  التعليميَّة من أجل الوصول  العَمليَّة  تشغيل ُمدَخالت 

سَة ِمن حتقيق التنافسية على املستوى املحلي واإلقليمي والدويل«. ن املؤسَّ بشكل ُيَمكِّ

ف إجرائيًّا بأهنا: العَمليَّة الديناميكية املرتكزة على مبادرة قائُدة املدرسة اليت ميكن  وُتَعرَّ  
األهداف  حتقيق  أجل  ِمن  جديٍد  كل  وتطبيق  مبتَكرة،  بطريقة  األشياء  تقدمي  خالهلا  من 
املستقبلية لإلدارة، واليت يتم احلكم على درجة ممارستها من قبل مدارس بوابة املستقبل من 

خالل استجابة عينة الدراسة على األداة املعدة هلذا الغرض.

عقلي  »نشاط  بأنه   )76:2007( جروان  فه  )Creative Thinkingعرَّ  ( اإلبداعي  التفكري   -2
ُهه رغبة قوية يف البحث عن ُحلول أصيلة، يتميَّز بالشمول والتعقيد؛ ألنه  ب وهادف، ُتوجِّ مركَّ

ل حالًة ذهنيًة فريدًة«. ينطوي على عناصَر معرفيٍة وانفعاليٍة وأخالقية متداخلة ُتشكِّ

ونادرة  أفكار جديدة  إنتاج  الذهنية على  والطاقة  العقلية  القدرة  بأنه:  إجرائيًّا  وُيعّرف   
القائُد  هة حنو عمٍل ما؛ لالرتقاء به، واملتمثلة يف جمموعة من املهارات اليت ميتلكها  وُموجَّ
نه من قيادة املدرسة بطريقة إبداعية، واليت ميكن قياس مستواها يف مدارس  املبِدُع، ومتكِّ

بوابة املستقبل من خالل استجابة عينة الدراسة على األداة املعدة هلذا الغرض.

لوزارة  تابعة  مبنصة  مرتبطة  مدارس  هي  املستقبل  بوابة  مدارس  املستقبل:  بوابة  مدارس   -٣
من  كاًل  لُتمكن  الرقمي؛  التحول  عملية  ق  لُتحقِّ التقنية  وسائل  بأحدث  ُجهزت  حيث  التعليم 
االفتراضية  الفصول  مثل  تفاعلية  رقمية  أدوات  تفعيل  من  والطالب  واملعلم  والقائد  املشرف 
واالختبارات والواجبات والتواصل املجتمعي وغريها من األدوات اليت حتقق رؤية اململكة 20٣0 

يف التعليم)بوابة املستقبل،2019(.

وُتعّرف مدارس بوابة املستقبل إجرائًيا بأهنا: مدارس متتلك منصة تابعة لوزارة التعليم   
التعليم  للتحول حنو   TETCO ذه شركة وُتَنفِّ الوزارة  أْطَلَقْتُه  برنامج  على  وحتتوي  العام، 

الرقمي، هبدف تفعيل التقنية يف العَمليَّة التعليميَّة ورفع فاعليتها وكفاءهتا وجودهتا. 

اإلطار النظري للدراسة
سات التربوية، إذ ميلكون الرؤية واملهارات واخلربات  ا يف بناء املؤسَّ تؤدي القيادة دوًرا مهمًّ
سة، وهم الذين لديهم القدرة على التغيري وإدارته، والتأثري على اآلَخرين  الالزمة لتوجيه املؤسَّ
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كيف  املستمر؛  التعلُّم  على  وحتفيزهم  باملعرفة،  واملشاَركة  التعاون،  على  وتشجيعهم  وإهلامهم، 
تفكر، وكيف تستخدم أساليب التفكري والتحليل العقلية، واستخدام التقنية احلديثة )مهشري، 

.)201٣

وُتعد الريادة ِمن احلقول املهمة والواعدة على مجيع األصعدة يف مجيع الدول على حدٍّ سواء؛ 
املتقدمة منها والنامية؛ ألهنا ُتسِهم يف التنمية الشاملة يف مجيع البلدان، وِمن َثمَّ أصبحت الريادة 
مات رمًزا للمثاَبرة يف العمل، والقدرة على اإلجناز، ولقد أصبح إحساس الرواد بالُفَرص  يف املنظَّ
املتاحة وحركتهم لالبتكار واإلبداع، وقدرهتم على إجناز األعمال؛ هي املعيار الذي يتم به قياُس 

.)Kuratko. 2007( جودة األعمال واملشاريع

وبيَّن كلٌّ ِمْن بروقوين وبريين )Burgoyn & Perren. 2002( أن هناك عناصر مشتركة 
وهذا  املخاَطرة(  على  واالعتماد  الذاتية،  والقيادة  اإلبداع،  وهي:)الرؤية،  والريادة  القيادة  بني 

االشتراك جيعل من القيادة الريادية عمليًة متكاملًة؛ )يف مشس الدين، 2016(. 

ياديَّة: عملية ديناميكية تتطلَّب  وأشارت باوسيانو )Pauceanu. 2016( إىل أن القيادة الرِّ
ؤيَة واإلبداَع واملسارعَة خَلْلق الفرص، وتنفيذ احللول امُلبتَكرة. التغيرَي والرُّ

والقيادة الريادية تظهر أمهيُتها يف املؤسسات التعليمية تزامًنا مع ظهور الرؤية 20٣0؛ والذي 
املؤسساُت  عليها  ترتِكز  واليت  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  يف  التوسُع  عنها  نَتج 
التعليميُة، وكذلك تظهر تلك األمهية باالستجابة السريعة يف اقتناص الفرص املتاحة للحصول على 

النفع، وملواَكبة التغريات احلاصلة يف التقدم التعليمي التكنولوجي.

ًقا يف املؤسسات؛ البد من  وإذا أردنا أن يكون عوامل النجاح وتطبيق القيادة الريادية متحقِّ
سة التعليمية؛ طبًقا لنموذج العاِلم واخلبري »مايكل بورتر«. َخْلق سلسلة القيمة اجلديدة يف املؤسَّ

واألعمال  اخلطوات  ميثِّل  منوذج  عن  عبارة  الرمحن)2018(-  عبد  أشار  القيمة-كما  فسلسلة 
ناهتا إىل خدمات وعمليات وأساليب  األساسية اليت تقوم هبا املؤسسة؛ من حتويل مواردها أو ُمَكوِّ
ق القيمَة اليت يرجوها العميل:)الطالب، العاملني، املجتمع(، وهتدف إىل خدمة رؤية البلد  حتقِّ

)20٣0()الفقرة 6(. وتتمثَّل سلسلة َخْلق القيمة يف النموذج التايل:
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شكل )١( سلسلة خلق القيمة اجلديدة

وتناَول الُكتَّاُب واألدباُء والباحثون يف جمال الريادة، أبعاَد القيادة الريادية من عدة جوانب 
وزوايا، وأشار علي)2018( إىل أن أكثر هذه األبعاد انتشاًرا هي: اإلبداعية، واملبادأة أو االستباقية، 

والرؤية االستراتيجية، واستغالل أو استثمار الفرص، واملخاَطرة.

اإلبداع  على  الفائقة  وباملقدرة  عمله،  الواضح جتاه  بالوالء  يتَِّصف  والرياديُّ شخٌص مميَّز 
التجديد ويعمل على مواءمته وتطبيقه )أمحد وبرهم،  واإلدارة واالبتكار، فهو دائًما يبحث عن 
أصيلة  أفكار  إنتاج  إىل  يؤدي  مفتوح،  نسق  ذو  تفكري  إىل  حيتاج  والتميز  اإلبداع  وهذا   )2010
وجديدة ومبتكرة، وحل للمشكالت بطرق متعددة باالعتماد على املعرفة السابقة، وهذا ما ُيسمى 

التفكري اإلبداعي.

ن التفكرُي اإلبداعيُّ العديَد من األبعاد اليت هي مبثابة مهارات هلذا النوع من التفكري،  ويتضمَّ
املهارات؛  أهم هذه  وقدراته، فمن  اإلبداعي إىل مهاراته  التفكري  املهتمون يف جمال  ل  توصَّ وقد 
أو  التوسع  أو  التفاصيل  أو  التوضيح  املشكالت،  جتاه  احلساسية  األصالة،  املرونة،  الطالقة، 

اإلفاضة.

عالقة القيادة الريادية بالتفكري اإلبداعي:
يف ضوء ما مت االطالع عليه من األدبيات والدراسات يف جمال القيادة الريادية وجمال التفكري 
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اإلبداعي، وتتبع األدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة مل يتم الوقوف على ما يشري إىل العالقَة 
املباشرَة بني القيادة الريادية والتفكري اإلبداعي، بينما تناولت بعض الدراسات العالقة بني الريادة 
 Pihie. Bagheri. &(   ُبعًدا أساسيًّا يف الريادة؛ كدراسة أو  واإلبداع؛ لكون اإلبداع عنصًرا 
Asimiran. 2014( واليت أشارت إىل العالقة بني مماَرسات القيادة الريادية ملديري املدارس 
أنه عند  اإلبداعي  والتفكري  الريادية  القيادية  العالقة بني  القول عن  املدرسي،  وميكن  واإلبداع 
ممارسة القائدة ملهاريت القيادة الريادية والتفكري اإلبداعي فإن بينهما عامل مشترك أال وهو إنتاج 
الفكرة أو األساليب اليت ُتستخدم يف أداء األعمال أو يف حل املشكالت، فالقائد يكون رياديًّا عندما 
باختاذ  وُيباِدر  العمل،  أداء  يف  املبَتَكرة  األساليب  أو  اجلديدة  األفكار  إنتاج  على  القدرَة  ميتلك 
ًرا وُمبِدًعا عندما يكون منِتًجا  القرارات مبا ينسجم مع الرؤية االستراتيجية ملؤسسته، ويكون مفكِّ
لعدد كبري من األفكار واألساليب اجلديدة ومتنوًعا ومتفرًدا يف طرحها، وأن ينظر للمشكالت من 
السابق  العرض  ضوء  ويف  الوقائية،  اإلجراءات  الختاذ  وقوعها؛  قبل  هبا  ويتنبأ  متعددة،  زوايا 
من خالل  العالقة  هذه  توضيح  اإلبداعي، ميكن  والتفكري  الريادية  القيادة  بني  العالقة  لطبيعة 

اجلدول التايل:
جدول )١(

العالقة بني القيادة الرايدية والتفكري اإلبداعي

أبعاد )مهارات( التفكري اإلبداعيَوْصف الفكرة أو األسلوبأبعاد القيادة الرايدية

:اإلبداع الرايدي
إنتاج األفكار اجلديدة

 إذا كانت األفكار كثرية ومتنوِّعة ومتفّرِدة
وُتستخَدم يف اإلجراءات الوقائية

الطالقة

املرونة

األصالة

احلساسية للمشكالت

:)املباَدأة )االستباقية
املباَدرة يف تنفيذ األفكار

 تنفيذ عدد من األفكار املتنوِّعة واملتفّرِدة
واملباَدرة يف استخدامها يف اإلجراءات الوقائية

الطالقة

املرونة

األصالة

احلساسية للمشكالت

:املخاَطرة
اجملاَزفة واجلرأة احملسوبة

 املغاَمرة والسعي يف تنفيذ عدد من األفكار
املتنوعة واملتفردة

الطالقة

املرونة

األصالة

احلساسية للمشكالت
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أبعاد )مهارات( التفكري اإلبداعيَوْصف الفكرة أو األسلوبأبعاد القيادة الرايدية

:الرؤية االسرتاتيجية
حتويل األفكار املستقبلية إىل أهداف إجرائية

 عند استخدام عدد من األفكار اجلديدة
واملتنوعة واملتفردة وحتويلها إىل أهداف إجرائية

الطالقة

املرونة

األصالة

احلساسية للمشكالت

مصدره من إعداد الباحثني

ويتم توضيح اجلدول السابق من خالل رسم العالقة بني أبعاد القيادة الريادية وأبعاد التفكري 
اإلبداعي على النحو التايل:

شكل )2( العالقة بني القيادة الرايدية والتفكري اإلبداعي

الدراسات السابقة
الدراسة  العالقة مبوضوع  العربية واألجنبية ذات  السابقة  الدراسات  يلي عرض ألهم  فيما 

احلالية:
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الدراسات العربية:
دراسة السعيد )2019( فقد هَدَفت إىل التعرُّف على درجة مماَرسة القيادة الريادية لدى مديري 
املدارس الثانوية بدولة الكويت، وعالقتها بالتميُّز املؤسسي من وجهة نظر املعلمني، واتبعت الدراسُة 
، وتكوَّنت عينة الدراسة من )6٣4( معلًما من املدارس يف حمافظة  املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ االرتباطيَّ
اجلهراء يف دولة الكويت، ومت اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، وكانت أبرز النتائُج أن درجة 
مماَرسة القيادة الريادية لدى مديِري املدارِس بدولة الكويت من وجهة نظر املعلمني جاء بدرجة مرتفعة.

دراسة أيب جامع )2017( فقد هَدَفت إىل الَكْشف عن واقع القيادة اإلبداعيَّة لدى مديري 
، وكانت  املدارس الثانوية باململكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسُة املنهَج الوصفيَّ التحليليَّ
أن  النتائُج  وأظهرت  االستبانة،  البحث  أداة  وكانت  وكياًل،  قائًدا،و)118(  الدراسة )90(  عينة 
القيادة اإلبداعيَّة لدى مديري املدارس  العينة جاءت بدرجة عالية يف مماَرسة  استجابات أفراد 

الثانوية يف املدينة املنورة.
املدارس  مديري  مماَرسة  درجة  على  التعرُّف  إىل  هدفْت  فقد   )2017( اهلل  خلف  دراسة 
الثانوية مبحافظة »خان يونس« ألسلوب اإلدارة باالستثناء، وعالقتها بدرجة حتقق ُمتطلَّبات بناء 
، وتكونت  القيادات الرياديَّة لديهم ِمن ِوْجهة نظر معلميهم، واستخدمت الدراسُة املنهَج الوصفيَّ
عينة الدراسة )٣00( معلم ومعلمة، وقد أسَفَرت الدراسُة عن العديد من النتائج، أمهها: أن كاًل 
ق  لدرجة حتقُّ وتقديراهتم  باالستثناء  اإلدارة  أسلوب  لدرجة مماَرسة  العينة  أفراد  تقديرات  ِمن 

ة ِمن املديرين جاءْت بدرجة قليلة. ُمتطلَّبات بناء القيادات الرياديَّ
املعلومات  ُنُظم  استخدام  واقع  على  ف  التعرُّ إىل  هَدَفت  فقد   )2015( صالحات  دراسة 
اإلدارية، وعالقتها باإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية يف الضفة الغربية من 
البيانات،  وجهات نظرهم، واستخدمت الدراسُة املنهَج الوصفيَّ باعتماد االستبانة وسيلًة جلمع 
ر  متغيِّ على  العشوائية  الطبقية  بالطريقة  اختياُرهم  مت  مديًرا،   )٣00( من  العينة  نت  تكوَّ وقد 
املديرية، وكانت أهم النتائج فيما خيص اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس احلكومية الثانوية 

ا. يف الضفة الغربية بدرجة كبرية ِجدًّ
قاته لدى عينة  دراسة الّرفادي )2015( فقد هَدَفت إىل حتديد مستوى اإلبداع اإلداري، وُمعوِّ
مديري مدارس التعليم العاّم يف مدينة بنغازي، ولتحقيق هذا اهلدف ُأجريت الدراسُة على عينة 
أداتنِي  الدراسُة  واستخدمت  حجمها)548(مدرًسا،  سني  املدرِّ من  وأخرى  حجمها)55(مديًرا، 
جلمع البيانات، وقد أظهرت النتائُج أن مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري املدارس ألفراد العينة 

قات عدة َتُحّد من إبداع املديرين اإلداري. كان متوسًطا، وأن هناك معوِّ
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الدراسات األجنبية:
ة  دراسة )Wibowo & Saptono. 2018( فقد هَدَفت إىل حتديد تأثري القيادة الرياديَّ
قت الدراسُة على املعلمني،ومت أخُذ  على إبداع وابتكار املعلمني يف املرحلة االبتدائية يف َجاَكْرَتا، وُطبِّ
العينات بالطريقة العشوائية من مجيع حمافظات جاكرتا، فكان العدد اإلمجايل )200( معلِّم؛ 
هي  البحث  وأداة  ومايكل،  إسحاق  صيغة  باستخدام  الدراسة  هذه  يف  العينات  حتديد  مت  حيث 
القيادة  أن  إىل  النتائج  وأشارت  املسح،  طريقة  مع  السبيبَّ  املنهَج  الدراسُة  واتبعت  االستبانة، 
ي إىل إبداعهم وابتكاراهتم  الرياديَّة كان هلا تأثري إجيايّب ومباِشر على إبداع املعلمنَي، وأهنا تؤدِّ

يف العمل بشكل إجيايّب.
دراسة )Pihie. Bagheri. & Asimiran. 2014( فقد هَدَفت إىل دراسة العالقة بني 
القيادة الريادية ملديري املدارس، وبني سلوكياهتم اإلبداعية كما يراها املعلمون يف بعض مدارس 
قت الدراسُة على )294( معلًما، ومت استخداُم املنهج الوصفي،  الثانوية يف سيالنغور ماليزيا، وُطبِّ
مديري  أن  الدراسة،  إليها  توصلت  اليت  النتائج  أهم  ومن  االستبانة،  هي  البحث  أداة  وكانت 

املدارس ميارسون القيادَة الرياديَة بنسبة متوسطة.

التعليق على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة، واليت كانْت ذات صلٍة مبوضوع الدراسة احلالية، ميكن 
استنتاج الفجوَة البحثيَة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية وعرضها من خالل اجلدول التايل:

جدول )2(

الفجوَة البحثيَة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية

الدراسة احلاليةالفجوة البحثيةنتائج الدراسات السابقة

القيــادة  علــى  ــَزت  ركَّ الســابقة  الدراســات 
مبتغــريات  وعالقتهــا  الــرايدة  أو  الرايديــة 
واإلدارة  املدرســي  اإلبــداع  مثــل  أخــرى، 

ابالستثناء، أو متغريِّ الرايدة لوحده.
والبعــض منهــا ركــز علــى القيــادة اإلبداعيــة 

وعالقتها مبتغريات أخرى كذلك.

تربــط  ومل  الرايديــة،  القيــادة  تنــاُول  حداثــة 
الدراســات الســابقة أبعــاَد القيــادة الرايديــة 
مبهــارات التفكــري اإلبداعــي مًعــا، ومل تُــربز 
القيــادة  أبعــاد  دوَر  الســابقُة  الدراســاُت 
التفكــري  مهــارات  امتــالك  يف  الرايديــة 

اإلبداعي.

بــني  الربــط  علــى  احلاليــة  الدراســة  ــزت  ركَّ
التفكــري  ومهــارات  الرايديــة  القيــادة  أبعــاد 
بوابــة  مــدارس  قائــدات  لــدى  اإلبداعــي 

املستقبل.
إبــراز دور أبعــاد القيــادة الرايديــة يف امتــالك 
مهــارة التفكــري اإلبداعــي يف مــدارس بوابــة 

املستقبل. 
توضيــح العالقــة بــني أبعــاد القيــادة الرايديــة 

ومهارات التفكري اإلبداعي.
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الدراسة احلاليةالفجوة البحثيةنتائج الدراسات السابقة

طبقــت الدراســات الســابقة علــى مــدارس 
ابتدائية واثنوية يف خمتلف البلدان.

مل ُتطبَّــق الدراســات الســابقة علــى مــدارس 
يتعلــق  فيمــا  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 

مبحور القيادة الرايدية.
أمــا فيمــا يتعلــق مبحــور التفكــري اإلبداعــي 
يف  اختلفــت  دراســة-وإن  كانــت  فقــد 
صياغــة املوضــوع ويف مفرداتــه، فمضموهنــا 
تتحــدث عــن مهــارات التفكــري اإلبداعــي 

-وهي:
دراسة أيب جامع )٢٠١7(

متيَّزت هذه الدراســة بعيِّنة من املعلمات يف 
مــدارس بوابــة املســتقبل يف حمافظــة الدمــام 

ابململكة العربية السعودية.

ويف ضوء ما تقدم ميكن اإلشارة إىل خصوصية وأمهية الدراسة احلالية اليت ُتميِّزها عن 
غريها من الدراسات، فيما يلي:

مدارس  يف  اإلبداعي  بالتفكري  وعالقتها  الرياديَّة  القيادة  مهارَة  تناولْت  اليت  األحباث  قلة   •
التعليم العاّم-على حد علم الباحثني- حيث أن هذه الدراسة سوف ُتسِهم يف منو اإلنتاج املعريّف 
ام،  مَّ حول مماَرسة القيادة الرياديَّة وعالقتها بالتفكري اإلبداعي يف مدارس بوابة املستقبل بالدَّ

كما أهنا سُتسِهم يف تزويد املكتبة مبصدٍر جديٍد يتعلق هبذا املوضوع.

التفكري اإلبداعي بطريقة  الريادية مرتبطة بأبعاد  القيادة  أبعاد  د هذه الدراسُة على أن  تؤكِّ  •
متداخلة فيما بينها، وبشكل غري مباشر.

منهجية الدراسة:
بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها فقد مت استخدام املنهَج الوصفيَّ 

بنوعيه املسحي واالرتباطي.

جمتمع الدراسة:
مبدينة  طة  املتوسِّ للمرحلة  املستقبل  بوابة  مدارس  ُمعلِّمات  مجيع  الدراسة  جمتمُع  تضمن 
ام، والبالغ عددها)12(مدرسة، وبلغ عدُد معلماهتا)287(معلمة، َوْفًقا لبيان إحصائّي ملباَدرة  مَّ الدَّ
لإلدارة  التابعة  بنات-،  التربوي –  اإلشراف  إدارة  من  املستقبل(الصادر  الرقمّي)بوابة  التحوُّل 

ة للتعليم باملنطقة الشرقية، للعام الدراسي 1440-1441هـ. العامَّ



القيادة الريادية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى قائدات مدارس بوابة المستقبل بمدينة الدمام

539

عينة الدراسة:
ُطبقت أداة الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة بأكمله، وباستخدام أسلوب احلصر 
الشامل، حيث مت تطبيق األداة على عينة استطالعية بلغت)٣0( معلمة، وبالتايل أصبحت عينة 
معلمة،  منهن)241(  استجاب  الدراسة(،  املستقبل)حمل  بوابة  معلمة مبدارس  الدراسة)257( 

وبنسبة بلغت)84%( من جمتمع الدراسة.

أداة الدراسة:
الستكمال  الالزمة  البيانات  على  احلصول  أجل  من  للدراسة  كأداة  االستبانة  استخدام  مت 

اجلانب العلمي والتطبيقي للدراسة، وهي أداة تتناَسب مع طبيعة هذه الدراسة.

ِصْدق االستبانة:
حتقق من صدق االستبانة بطريقتني، ومها:

دق الظاهري لألداة)آراء املحكِِّمني): )- الصِّ
بَلغ  وقد  املحكمني،  من  عدد  على  عرضها  خالل  من  الدراسة  أداة  ِصْدق  من  التحقق  مت 
ومدى  صياغتها  سالمة  من  للتحقق  التربوية؛  اإلدارة  يف  املتخصصني  من  ًما  عدُدهم)21(حمكِّ

انتماء كل منها للمحور، وعدلت االستبانة يف ضوء نتيجة التحكيم.

ِصْدق االستبانة:
2-ِصْدق االتساق الداخلي لألداة:

البالغ  االستطالعية  الدراسة  عينة  على  االستبانة  لفقرات  الداخلي  االتساق  حساب  مت 
حجمها)٣0( معلمة؛ وذلك حبساب معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد التابعة 

له، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلداول التالية:

جدول )3(
معامالت ارتباط بنود احملور األول مماَرسة مهارة القيادة الرايدية ابلدرجة الكلية للبـُْعد املنتمية إليه )العينة االستطالعية:ن =٣٠(

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالبـُْعد

املخاَطرة
٠**٠.٨٥٠١٣**١.77٠.٩١٦٠**٩٤٥

٠.٨٣٣١**٠.٨٤٣١٤**٢
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معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالبـُْعد

الرؤية االسرتاتيجية
٠.٨٦٤**٠.٨٨٨٢٣**١7٠.٩٠١٥**٥

**٠.٨٩٠٠**٠.٩١٤٣٤
** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

جدول )4(

معامالت ارتباط بنود احملور األول ممارسة مهارة القيادة الرايدية ابلدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية:ن =٣٠(

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم

٠**٠.٨٢٥٩١٥**٠.٨٢٩٤٨**١.77٩٥
٠.٨١٣٦**٠.٨٥٤٦١٦**٠.٨٣٦١٩**٢
٠**٠.٨٤٦٤١٠**٣.7٤٨٦١7**٠.٨٣٩٤
٠**٠.٨٦٠٣١١**٤.7٠.٨٨**٥٢١١٨7١
٠**٠.٨٤٩٩١٢**٥.7٠.٨١٩٤**١٤٠١٩
٠**٦.77٠.٦٥٠**٩٢١٣7٠.٨٥٨٢**٢٠
7**٠**٠.٨٦٨٤١٤.7٩7٠.٨٦٩٦**٥٢١

** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

جدول )٥(

معامالت ارتباط أبعاد احملور األول مماَرسة مهارة القيادة الرايدية ابلدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية:ن=٣٠(

معامل االرتباطالبـُْعد

٠,٩٥7٤**اإلبداع
٠,٩٣٢٦**االستباقية
٠,٨٨٠٩**املخاَطرة

٠,٩٥٨٥**الرؤية االسرتاتيجية
** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

جدول )٦(

معامالت ارتباط بنود احملور الثاين مستوى التفكري اإلبداعي ابلدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه )العينة االستطالعية:ن=٣٠(
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معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالبـُْعد

الطالقة
٠**١.7٠.٨٩٥**٨٥٢٣7٠.٨٠١١**٥
٠.٨٥٩٢**٠.٨٨٠٨٤**٢

املرونة
٠.٩٥١**٠.٩١٣٦٥**٠.٩٠١٨٣**١7
٠.٨٢٩٣**٠.٩٦٤٥٦**٠.٩٣٥٥٤**٢

األصالة
٠**٠.٩٥٦٩٥**٠.٩٠٤٥٣**١.7٥7٩
٠.٩١٨٤**٠.٩٥٢٠٤**٢

احلساسية للمشكالت
٠**١.7٦7٠.٩٣**٠.٩٤٢٤٥**٣٣7١

**٠.٩٠77٠.٩٥٩٢**٤

** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

جدول )٧(

معامالت ارتباط بنود احملور الثاين مستوى التفكري اإلبداعي ابلدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية:ن=٣٠(

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطم

٠.٨٨٨٥**٠.٨٢٦٥١٥**٠.٦٥٩٤٨**١
٠.٦٦٢٥**٠.٨٩١٣١٦**٠.٨٣٥٩٩**٢
٠.٨**٠.٨٤٩٣١٠**٣7٥٤١7**٠.7٤7٤
٠**٠.٨٤٤٦١١**٤.7٩٦7٠.٨٦٣٠**١٨
٠.٨٥٨٦**٠.٨٩٠٥١٩**٠.٨٠٠٩١٢**٥
٠.٨**٠.٨٩٦٢٢٠**٠.٨٣٩٠١٣**٦7٠٠
7**٠.٨٥٣٣**٠.٩٠٦٤٢١**٠.٨٦٠٨١٤

** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

جدول )٨(

معامالت ارتباط أبعاد احملور الثاين مستوى التفكري اإلبداعي ابلدرجة الكلية للمحور )العينة االستطالعية:ن=٣٠(

معامل االرتباطالبـُْعد

٠,٩٤٠١**الطالقة
٠,٩٢7٠**املرونة



542

مجلة العلوم التربوية : المجلد )9) ، العدد )1(  1444هـ / 2022م

معامل االرتباطالبـُْعد

٠,٩٤7٣**األصالة
٠,٩٢٦٥**احلساسية للمشكالت

** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

ثبات أداة االستبانة: 
عددهم)٣0(  البالغ  استطالعية  عينة  على  تطبيقها  خالل  من  االستبانة  ثبات  من  ُتحقق 
من  حمور  ولكل  ككل  لالستبانة  بالنسبة  وذلك   ،) معامل)ألفاكرونباخ  قيمة  وحسبت  معلمة، 

حماورها، وكانت النتائج كما يف اجلدول اآليت:

جدول )٩(

معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد وحماور الدراسة)العينة االستطالعية:ن =٣٠(

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد البنودالبـُْعد/احملور

٥٠,٩٣اإلبداع
٦٠,٩٣االستباقية
٥٠,٩٠املخاَطرة

٥٠,٩٤الرؤية االسرتاتيجية
٢١٠,٩7احملور األول: مماَرسة مهارة القيادة الرايدية

٥٠,٨٩الطالقة
٦٠,٩٦املرونة
٥٠,٩٤األصالة

٥٠,٩٤احلساسية للمشكالت
٢١٠,٩٨احملور الثاين: مستوى التفكري اإلبداعي

القيادة  مهارة  االستبانة يف حمور مماَرسة  أبعاد  ثبات  معامل  أن   )9( اجلدول  من  يتضح 
الريادية تراوح بني)0.90(و)0.94(وبلغ معامل الثبات الكلي هلذا املحور)0.97(، فيما تراَوح 
ثباُت أبعاد االستبانة يف حمور مستوى التفكري اإلبداعي بني)0.89(و)0.96(، وُتِشري هذه النتيجُة 

إىل أن االستبانة تتمتَّع بدرجة عالية من الثبات.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
استخدم أسلوب)ليكرت( اخلماسي لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة، حيث مت إعطاء 
وزن للبدائل: )دائًما = 5، غالًبا = 4، أحياًنا = ٣، نادًرا = 2، أبًدا = 1(، ومت بعد ذلك تصنيُف 

تلك اإلجابات إىل مخس مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

طول الفئة = )أكرب قيمة – أقل قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )5-1( ÷5 = 80.0 لنحصل 
ح يف جدول)10(: على التصنيف التايل كما هو موضَّ

جدول )١٠(

توزيع للفئات وفَق التدرُّج املستخَدم يف أداة البحث

درجة املماَرسةمدى املتوسطاتالوصف

مرتفع جدا٤,٢١ – ٥,٠٠دائًما
مرتفع٣,٤١ – ٤,٢٠غالًبا
متوسطة٢,٦١ – ٣,٤٠أحيااًن
منخفضة١,٨١ – ٢,٦٠اندرًا
منخفضة جدا١,٠٠ – ١,٨٠أبًدا

إجابة السؤال األول:
ينص السؤال األول«ما درجة ممارسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة القيادة الريادية 

من وجهة نظر املعلمات؟«

املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  قيم  ُحسبت  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 
والتكرارات والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات مهارات )القيادة 

الريادية(، فكانت كما يأيت:
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الُبْعد األول/اإلبداع:

جدول )١2(

توزيع للفئات وفَق التدرُّج املستخَدم يف أداة البحث

املتوسط أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

االحنراف 
الرتتيباملعيارّي

املتابعة املستمرة لكل التطورات ٢
اجلديدة مبجال التعليم.

١٦٠٥7١٩٥ت
٤.٥٤٠.7٣١

%٦٦,٤٢٣,77,٩٢,١

تبينِّ مقتـََرحات املعلمات بشأن كيفية ٣
أداء األعمال بطريقة سليمة

١٥٠٥٠٢7١٢٢ت
٤.٣٩٠.٩٣٢

%٦٢,٢٢٠.7١١.٢٥.٠٠.٨

تنفيذ الربامج اهلادفة لتنمية اإلبداع ٤
لدى املعلمات.

١٣١٦٢٣٤١٣١ت
٤.٢٨٠.٩٣٣

%٥٤,٤٢٥.7١٤.١٥.٤٠.٤

اخلروج أبفكار إبداعية مبَتَكرة يف ١
جماالت العمل.

١٢7٦٠٤٠١٣١ت
٤.٢٤٠.٩٤٤

%٥٢,7٢٤.٩١٦.٦٥.٤٠.٤

تقدمي جوائز تشجيعية للمعلمات ٥
املتميزات.

١٣٤٤٩٣٦٢٠٢ت
٤.٢٢١.٠٣٥

%٥٥,٦٢٠.٣١٤.٩٨.٣٠.٨
٤.٣٣٠.77املتوسط* العام للبـُْعد

* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات

ويتضح من خالل اجلدول)12(أن املتوسط العاّم للبعد األول »اإلبداع »)4.٣٣( من أصل )5( 
وهو مرتفع جدا، حيث تراوحت املتوسطات بني )4.54(و)4.22(، فقد جاءت الفقرة )2( يف 
املرتبة األوىل؛ حيث أكدت أفراد عينة الدراسة أن قائدات مدارس بوابة املستقبل يف متاَبعة مستمرة 
املستقبل  بوابة  مدارس  القائدات يف  اهتمام  إىل  ذلك  يعود  ورمبا  وتطوراته،  التعليم  ملستجدات 
كثرة  إىل  ذلك  وُيعزى  ترتيًبا،  األقل   )5( رقم  الفقرة  كانت  بينما  العمل،  يف  واجلودة  بالتميز 

انشغاهلن باألعمال اإلدارية والتعليمية وكيفية األداء املهين للمعلمات.
ام باملتاَبعة  مَّ وميكن تفسري هذه النتائج يف ضوء اهتمام قائدات مدارس بوابة املستقبل بالدَّ
ي األساليب اجلديدة اليت ختدم  املستمرة لكل التطورات التعليمية، واخلروج بأفكار إبداعية، وتبنِّ
ى القائدات يف مدارس بوابة املستقبل ملقترحات املعلمات  جماالت العمل التعليمي بأقل جهد، وتتبنَّ
بشأن كيفية أداء األعمال بالشكل السليم، وتنفيذ الربامج اهلادفة لتنمية اإلبداع لدى املعلِّمات، 

زة، وجاذبة للتعلم. مبا يتواكب مع رؤية 20٣0، وحتقيقها يف بناء بيئة حمفِّ
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البعد الثاين/االستباقية:

جدول )١3(
التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول درجة مماَرسة

 قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة االستباقية كإحدى مهارات القيادة الرايدية

املتوسط أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

االحنراف 
الرتتيباملعيارّي

بذل اجلهود يف اغتنام الفرص املتاحة ٤
لتحقيق اهلدف املطلوب

١٥٠٥٠٣٠٩٢ت
٤.٤٠٠.٩٠١

%٦٢.٢٢٠.7١٢.٤٣.7٠.٨

تشجيع املعلمات على خوض ٥
التحدايت واستثمار الفرص.

١٤7٥٦٢٥١٠٣ت
٤.٣٩٠.٩٢٢

%٦١.٠٢٣.٢١٠.٤٤.١١.٢

تعزيز قدرة املعلمات على حتويل ٦
األفكار اجلديدة إىل عمل انجح.

١٤٨٤٩٣١١٠٣ت
٤.٣7٠.٩٤٣

%٦١.٤٢٠.٣١٢.٩٤.١١.٢

تعزيز روح املباَدأة بني املعلمات قبل ٣
الَبْدء يف َرْسم اخلطط.

١٣٦٥٦٣٨١٠١ت
٤.٣١٠.٩١٤

%٥٦.٤٢٣.٢١٥.٨٤.١٠.٤

إعداد خطط اسرتاتيجية طارئة ١
للتعامل مع املشكالت قبل حدوثها.

١٢٠٦٩٣٨١١٣ت
٤.٢١٠.٩٥٥

%٤٩.٨٢٨.٦١٥.٨٤.٦١.٢

٢
مشارَكة املعلِّمات يف تنفيذ التغيريات 
املطلوبة يف العمل قبل ظهور احلاجة 

إليها.

١١٦٦٦٣7١٨٤ت
٤.١٣١.٠٣٦

%٤٨.١٢7.٤١٥.٤7.٥١.7

٤.٣٠٠.٨٣املتوسط* العاّم للبـُْعد
* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات

يتضح من اجلدول )1٣( أن املتوسط احلسايّب العام لُبْعد مهارة االستباقية كإحدى مهارات 
القيادة الريادية بَلغ )4.٣0( من أصل )5(، وجاءت املمارسة بدرجة مرتفعة جدا، حيث تراَوَحت 
د  متوسطات هذا الُبْعد بني )4.40( و)4.1٣(، فقد جاءت الفقرة )4( يف املرتبة األوىل؛ حيث أكَّ
أفراد العينة أن القائدات يستثمرن اجلهوَد يف إبراز مدارسهن بالشكل املطلوب، بينما كانت الفقرة)2( 

صة لذلك العمل. يف املرتبة األخرية؛ وُيعزى ذلك إىل اعتماد القائدات على جلان حمددة وخمصَّ

وميكن تفسري النتائج السابقة يف ضوء أن قائدات مدارس بوابة املستقبل ينتهجن السلوَك 
التحديات؛  خوض  على  املعلمات  وتشجيع  املتاحة،  الفرص  الغتنام  املستمر  السعي  يف  الرياديَّ 

؛ لتحقيق األهداف التعليمية. بتعزيز روح املباَدأة بينهنَّ
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البعد الثالث/املخاطرة

جدول )١4(

التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول درجة مماَرسة قائدات
 مدارس بوابة املستقبل ملهارة املخاَطرة كإحدى مهارات القيادة الرايدية

املتوسط أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

االحنراف 
الرتتيباملعيارّي

إحداث تغيريات يف سياقات العمل ٣
حنو األفضل

١١٠7٢٤١١٥٣ت
٤.١٢٠.٩٩١

%٤٥.٦٢٩.٩١7.٠٦.٢١.٢

امتالك طُُرق تكنولوجية متطوِّرة ٤
للتعامل مع املخاِطر.

٨١٦٩٥٤٢٩٨ت
٣.77١.١٤٢

%٣٣.٦٢٨.٦٢٢.٤١٢.٠٣.٣

اختاذ قرارات جريئة، على الرغم من ٥
الظروف احمليطة هبا.

٨7٥٤٤٩٣٣١٨ت
٣.٦٦١.٢٩٣

%٣٦.١٢٢.٤٢٠.٣١٣.77.٥

العمل بروح اجملاَزفة حنو املخاَطرة ٢
هبدف التفوق.

٥٩٥١٥٢٥١٢٨ت
٣.٢٦١.٣٤٤

%٢٤.٥٢١.٢٢١.٦٢١.٢١١.٦

الدخول يف األعمال غري املألوفة.١
٥٣٤٦٥٩٥٤٢٩ت

٣.١7١.٣٣٥
%٢٢.٠١٩.١٢٤.٥٢٢.٤١٢.٠

٣.٦٠١.٠٠املتوسط* العام للبـُْعد
* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات

يتضح من اجلدول )14( أن املتوسط احلسايّب العام لُبْعد مهارة املخاطرة كإحدى مهارات 
القيادة الريادية بَلغ )٣.60( من أصل)5(، أي أنه جاءت املمارسة بدرجة مرتفعة، حيث تراوحت 
املتوسطات بني )4.12( و)٣.17(، فقد جاءت الفقرة )٣( يف املرتبة األوىل، وُيعزى ذلك إىل أن 
قائدات مدارس بوابة املستقبل على َقْدر عاٍل من الثقة، وتطلعهن حنو عمٍل أفضل، فهن ُيحِدثن 
التغيريات يف أساليب العمل للسعي وراء التميز دوًما، بينما جاءت الفقرة )1( يف املرتبة األخرية، 
ورمبا يعود  ذلك األمَر إىل تقيُّد قائدات مدارس بوابة املستقبل بالصالحيات املمنوحة هلا ِمْن ِقَبل 

ي ذلك. وزارة التعليم وصعوبة ختطِّ

وميكن تفسري النتائج يف ضوء أن قائدات مدارس بوابة املستقبل يف الغالب ُيحدثن تغيريات 
املخاطر،  للتعامل مع  تكنولوجية متطورة  ُطُرًقا  لكوهنن ميتلكن  األفضل؛  العمل حنو  يف سياقات 
املجاَزفة  بروح  العمل  على  القدرة  لديهن  يكون  وأحياًنا  اجلريئة،  القرارات  اختاذ  على  ويعملن 

للدخول يف األعمال الغري املألوفة هبدف التفوق.
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البعد الرابع/الرؤية االستراتيجية:

جدول )١٥(

التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول درجة مماَرسة قائدات
 مدارس بوابة املستقبل ملهارة الرؤية االسرتاتيجية كإحدى مهارات القيادة الرايدية

 املتوسطأبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

 االحنراف
الرتتيباملعيارّي

دعم العمل بروح الفريق لتنفيذ رؤية ٥
املدرسة املستقبلية.

١٥٥٥٠٢7٦٣ت
٤.٤٤٠.٨٨١

%٦٤.٣٢٠.7١١.٢٢.٥١.٢

االستفادة من تقنية املعلومات يف ٢
تطوير الرؤية االسرتاتيجية للمدرسة

١٤7٥٨٣٠٥١ت
٤.٤٣٠.٨٢٢

%٦١.٠٢٤.١١٢.٤٢.١٠.٤

٣
تطوير رؤية املدرس مبا يتوافق مع 
املستِجدَّات احلديثة املتعلِّقة برؤية 

وزارة التعليم

١٤٤٦٣٢٤٩١ت
٤.٤١٠.٨٥٣

%٥٩.٨٢٦.١١٠.٠٣.7٠.٤

االستفادة من مؤسَّسات اجملتمع يف ١
بناء الرؤية االسرتاتيجية للمدرسة

١١٨٦٥٤٣١٣٢ت
٤.١٨٠.٩٦٤

%٤٩.٠٢7.٠١7.٨٥.٤٠.٨

توفري املوارد الالزمة لتحقيق رؤية ٤
املدرسة.

١٢٤٥7٤٢١١7ت
٤.١٦١.٠٥٥

%٥١.٥٢٣.7١7.٤٤.٦٢.٩
٤.٣٣٠.7٩املتوسط* العام للبـُْعد

* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات

ويتضح من اجلدول)15(أن املتوسط احلسايّب العام لُبْعد مهارة الرؤية االستراتيجية كإحدى 
مهارات القيادة الريادية بلغ )4.٣٣( من أصل)5(، أي أنه جاءت درجة املمارسة بدرجة مرتفعة 
جدا، حيث تراوحت املتوسطات بني)4.44( و)4.16(،فقد جاءت الفقرة)5(يف املرتبة األوىل، 
وُيعزى ذلك إىل أن قائدات مدارس بوابة املستقبل يرغنَب يف إجناز األعمال مبستوى عاٍل من الدقة 
والسرعة، وبغاية ورؤية مشتَركة، بينما جاءت الفقرة)4(يف املرتبة األخرية؛ ورمبا يعود إىل أن 
قائدات مدارس بوابة املستقبل ال ميَتِلْكَن صالحية توفري املوارد الالزمة من مالية وتقنية وبشرية 
طريق  عن  جديدة  تسهيالت  لوضع  الوزارة  تسعى  حالًيا  ولكن  هي،  تراها   كما  الرؤية  لتحقيق 
الربامج والتطبيقات للدعم التقين، بينما التمويل املايل والبشري خارج عن إرادة وقدرة القائدات 

يف تلك املدارس.
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وبشكل عاّم ميكن تفسري النتائج يف ضوء أن قائدات مدارس بوابة املستقبل لديهن القدرة 
على دعم العمل بروح الفريق لتنفيذ رؤية املدرسة املستقبلية، باالستفادة من تقنية املعلومات، يف 
ات احلديثة، واملتعلقة برؤية وزارة التعليم، وغالًبا ما  تطوير هذه الرؤية، مبا يتوافق مع املستِجدَّ
سات املجتمع يف بناء الرؤية االستراتيجية للمدرسة،  يكون لديهن القدرة على االستفادة من مؤسَّ

وعلى توفري املوارد الالزمة لتحقيق تلك الرؤية.

للقيادة  املستقبل  بوابة  مدارس  قائدات  درجة ممارسة  أبعاد حمور  بترتيب  يتعلق  فيما  أما 
الريادية فقد جاء ترتيبها وفًقا للمتوسط احلسايب كما هو موضح يف اجلدول التايل:

جدول )١٦(

املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا لدرجة مماَرسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة القيادة الرايدية من وجهة نظر املعلمات

الرتتيباالحنراف املعيارّياملتوسط* احلسايّباألبعاد

٤,٣٣٠,77١اإلبداع
٤,٣٣٠,7٩٢الرؤية االسرتاتيجية

٤,٣٠٠,٨٣٣االستباقية
٣,٦٠١,٠٠٤املخاَطرة

٤,١٥٠,7٦الدرجة الكلية ملماَرسة قائدات املدارس ملهارة القيادة الرايدية
* املتوسط من ٥ درجات

املستقبل  بوابة  قائدات مدارس  لدرجة ممارسة  املتوسطات احلسابية  وُيبني اجلدول )16( 
ملهارة القيادة الريادية من وجهة نظر املعلمات واملرتبة ترتيًبا تنازلًيا، وبلغ املتوسط العام )4.15(

من أصل)5(، حيث جاءت املمارسة بشكل مرتفع.
الريادية  القيادة  وبشكل عام تتفق الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة السعيد)2019(يف أن 
بينما   ،)Wibowo & Saptono. 2018( دراسة  نتيجة  مع  وكذلك  مرتفعة،  بدرجة  جاءت 
َلت الدراسات  ختتلف مع نتيجة دراسة )Pihie. Bagheri. & Asimiran. 2014( حيث توصَّ
إىل أن الريادة جاءت بدرجة متوسطة، واختلفت أيًضا مع نتيجة دراسة خلف اهلل)2017(، حيث 
جاءت بدرجة قليلة، ويعزى ذلك الختالف العينة، والختالف السياسات التعليمية للبيئات الدراسية 
-يف اختاذها ألحدث هنج من أجل التعليم- بني الدراسات السابقة وبني الدراسة احلالية، وما 
حدث فيها من إصالحات وتطورات، وإدخال التكنولوجيا يف التعليم، وما حتمله هذه التغريات من 

قفزات نوعية تواكب الرؤية.
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إجابة السؤال الثاين:
ينص السؤال »ما مستوى التفكري اإلبداعي لدى قائدات مدارس بوابة من وجهة نظر املعلمات؟«

ولإلجابة على هذا السؤال ُحسبت قيم املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والتكرارات 
والنسب املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات مهارات )التفكري اإلبداعي(، 

فكانت كما يأيت:

الُبْعد األول/الطالقة

جدول )١٧(

التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول مستوى الطالقة لدى قائدات
 مدارس بوابة املستقبل كأحد أبعاد التفكري اإلبداعي

املتوسط أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

االحنراف 
الرتتيباملعيارّي

التمتع مبهارة فائقة يف إدارة )النَِّقاش /٥
احلوار(

١٥٠٥٢٢١١٤٤ت
٤.٣7٠.٩٨١

%٦٢.٢٢١.٦٨.7٥.٨١.7

التفكري السريع يف الظروف املختلفة.٤
١٣٨٦٤٢7١٠٢ت

٤.٣٥٠.٩٠٢
%٥7.٣٢٦.٦١١.٢٤.١٠.٨

القدرة على طرح السؤال بطُُرق ٢
خمتلفة.

١٢٦7٠٣٦7٢ت
٤.٢٩٠.٨٨٣

%٥٢.٣٢٩.٠١٤.٩٢.٩٠.٨

توليد عدد كبري من البدائل حلل ٣
املشكالت اليت تواجه العمل.

١٢٦٦7٣٥١١٢ت
٤.٢٦٠.٩٣٤

%٥٢.٣٢7.٨١٤.٥٤.٦٠.٨

تقدمي أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية ١
حمدَّدة.

١١٨٦٩٤١١١٢ت
٤.٢٠٠.٩٤٥

%٤٩.٠٢٨.٦١7.٠٤.٦٠.٨
٤.٣٠٠.٨٤املتوسط* العام للبـُْعد

* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات

من  بَلَغ)٣0.4(  »الطالقة«  األول  للُبْعد  العاّم  املتوسط  اجلدول)17(أن  خالل  من  ويتضح 
بني  املتوسطات  تراوحت  حيث  جدا،  مرتفعة  بدرجة  جاءت  املمارسة  أن  على  ويدل  أصل)5(، 
قائدات  إىل متتُّع  يعود ذلك  وقد  األوىل؛  املرتبة  الفقرة)5( يف  فقد جاءت  )٣7.4(و)20.4(، 
َقاش/احلوار(- واليت هي من املهارات احلضارية- إىل منصبهن  مدارس بوابة املستقبل مبهارة )النِّ
فنجد أهنن  الناس،  تعاُمَلُهنَّ مع شرائح خمتلفة من  يستوجب  والذي  عليهن ذلك،  الذي حيتم 
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ا يدّل أهنن -يف الغالب-  يكتسنب هذه املهارة جبدارة، بينما كانت الفقرة)1(هي األقل ترتيًبا؛ ممَّ
يقدمن أكثَر من فكرة يف فترة زمنية حمدودة، وقد ُيعزي ذلك إىل كثرة الربامج الوزارية، وكثرة 
األعمال، وتعدد إجراءات منظومة العمل اإلشرايف واملدرسي ومتطلباهتا، مما حيتم على القائدات 
املرتبة  يف  كوهنا  ولكن يف  فترة حمدودة،  ويف  ع  متنوِّ وبشكل  قسم  كلَّ  األفكار مبا خيدم  تقدمي 

ر يف ذلك. األخرية ُيعتقد أن ضغوطات العمل تؤثِّ

وميكن تفسري ذلك يف ضوء الوضع اجلديد يف البيئة التعليمية واجتاهها حنو التعلم الرقمي، 
واليت تستوجب على القائدة أن متتاز بالطالقة يف التفكري وسرعة البديهة يف توليد العدد الكبري 

من األفكار والبدائل حلل املشكالت اليت تواجه العمل.

الُبْعد الثاين/املرونة

جدول )١٨(

التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول مستوى املرونة لدى قائدات
 مدارس بوابة املستقبل كأحد أبعاد التفكري اإلبداعي

املتوسط أبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

االحنراف 
الرتتيباملعيارّي

حتمُّل املسؤولية عند اختاذها للقرارات ٦
املهمة

١٥٩٤٩٢٠٩٤ت
٤.٤٥٠.٩٢١

%٦٦.٠٢٠.٣٨.٣٣.7١.7

البحث الدائم عن طُُرق جديدة ٥
إلجناز العمل يف أقل وقت.

١٤٦٦٤٢٢7٢ت
٤.٤٣٠.٨٤٢

%٦٠.٦٢٦.٦٩.١٢.٩٠.٨

االستفادة من تنوُّع اآلراء يف تطوير ٢
العمل املدرسي.

١٤٣٦٤٢٤7٣ت
٤.٤٠٠.٨٨٣

%٥٩.٣٢٦.٦١٠.٠٢.٩١.٢

حتديد البدائل املتعددة حلل أي ٤
مشكلة تواِجه العمَل.

١٣٩٦٨٢٣٩٢ت
٤.٣٨٠.٨7٤

%٥7.7٢٨.٢٩.٥٣.7٠.٨

نشر ثقافة الرأي والرأي اآلخر دون ١
تعصُّب

١٤١٥١٣٦٨٥ت
٤.٣١٠.٩٨٥

%٥٨.٥٢١.٢١٤.٩٣.٣٢.١

تغيري رأيها عندما تقتنع بعدم صحته.٣
١٢٨٦٨٣٠١٠٥ت

٤.٢٦٠.٩7٦
%٥٣.١٢٨.٢١٢.٤٤.١٢.١

٤.٣7٠.٨١املتوسط* العام للبـُْعد
* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات
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ويتضح من خالل اجلدول )18(أن املتوسط العاّم للُبْعد الثاين »املرونة« بَلغ )٣7.4( من أصل 
)5(،أي جاءت املمارسة بدرجة مرتفعة جدا، حيث تراوحت املتوسطات بني )45.4(و)26.4(، 
فقد جاءت الفقرة )6(يف املرتبة األوىل؛ ورمبا المتالك القائدات للسلطة األعلى يف اختاذ القرارات 
ل نتيجة تلك القرارات املتََّخذة، ولكثرة تعرُّض  داخل املدرسة، وإىل متتعهن بقوة الشخصية يف حتمُّ
القائدات ملشكالت تعليمية وإدارية جتعل لديهن القدرة على التمييز -وبقدر عاٍل- بني القرارات 
الروتينية، والقرارات اليت تتطلب التفكري العميق، بينما كانت الفقرة )٣(األقل ترتيًبا؛ رمبا ألن 

بعض القائدات يعتقدن أن هناك أموًرا ومهامَّ قد مت البتُّ فيها وال ميكن تغيري رأيهن.
وميكن تفسري ذلك يف ضوء أن البيئة التعليمية حيدث هبا مواقف متعددة جيب على القائدة 
من  املوقف،  بتغيري  الذهنية  احلالة  تغيري  على  قدرهتا  إىل  ُيِشري  ا  املواقف؛ ممَّ لتلك  االستجابة 
حتملها ملسؤولية اختاذها للقرارات وحتديدها للبدائل املتعددة حلل املشكالت، والعمل على تقبُّل 

اآلراء، واالستفادة منها يف تطوير العمل املدرسي.

البعد الثالث/األصالة
جدول )١٩(

التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول مستوى األصالة لدى قائدات
 مدارس بوابة املستقبل كأحد أبعاد التفكري اإلبداعي

 املتوسطأبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

 االحنراف
الرتتيباملعيارّي

توظيف تقنية املعلومات واالتصاالت ٥
كوسائل اتصال بني املدرسة واجملتمع احمللي

١٣7٦٦٢٢١٣٣ت
٤.٣٣٠.٩٤١

%٥٦.٨٢7.٤٩.١٥.٤١.٢

حل املشكالت اليت تواجه املدرسة بطُُرق ١
مبَتَكرة

١٢١7٩٣١٨٢ت
٤.٢٨٠.٨7٢

%٥٠.٢٣٢.٨١٢.٩٣.٣٠.٨

أداء األعمال أبساليب متجددة٢
١٢٣7١٣٤١١٢ت

٤.٢٥٠.٩٢٣
%٥١.٠٢٩.٥١٤.١٤.٦٠.٨

تطوير األسئلة املطروحة بشكل يُِثري ٤
أساليب التفكري.

١١٢77٣٦١٤٢ت
٤.١7٠.٩٥٤

%٤٦.٥٣٢.٠١٤.٩٥.٨٠.٨

إنتاج األفكار اإلبداعية املتفردة٣
١١٥7١٣7١٦٢ت

٤.١7٠.٩7٤
%٤7.7٢٩.٥١٥.٤٦.٦٠.٨

٤.٢٤٠.٨٣املتوسط* العاّم للبـُْعد
* املتوسط الحسايّب من 5 درجات
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ويتضح من خالل اجلدول )19(أن املتوسط العاّم للبعد الثالث »األصالة »بلغ )4.24( من 
أصل )5(،أي أن درجة املمارسة جات بدرجة مرتفعة جدا، حيث تراوحت املتوسطات بني )٣٣.4(

و)4.17(، فقد جاءت الفقرة)5( يف املرتبة األوىل؛ ورمبا يعود إىل اهتمام وزارة التعليم بتفعيل 
كانت  بينما  وتوظيفها،  الستخدامها  القيادات  واستعداد  املدارس،  يف  والتكنولوجيا  التقنية 
الفقرة)٣(والفقرة)4(األقل ترتيًبا؛ ويعزى ذلك إىل عدم استطاعتهن ُمالَحقة التغيريات الطارئة 

والسريعة يف األنظمة واإلجراءات املدرسية واالشرافية.

وميكن تفسري ذلك يف ضوء أن بيئة التعلم الرقمي البد أن متتاز بالتفرد والتميز يف األفكار، 
وحسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة نالحظ أن قائدات مدارس بوابة املستقبل يتميزن بذلك.

الُبْعد الرابع/احلساسية للمشكالت

جدول )2٠(

التكرارات والنَِّسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا إلجاابت عينة الدراسة حول مستوى احلساسية 
للمشكالت لدى قائدات مدارس بوابة املستقبل كأحد أبعاد التفكري اإلبداعي

 املتوسطأبًدااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالعباراتم
احلسايّب

 االحنراف
الرتتيباملعيارّي

تشخيص املشكالت بدقة.٥
١٢٣7٣٢7١7١ت

٤.٢٤٠.٩٤١
%٥١.٠٣٠.٣١١.٢7.١٠.٤

٤
التخطيط ملواَجهة املشكالت اليت 

ميكن حدوثها الحًقا ابختاذ 
اإلجراءات الوقائية.

١١٩7٣٣٣١٣٣ت
٤.٢١٠.٩٦٢

%٤٩.٤٣٠.٣١٣.7٥.٤١.٢

حتديد األبعاد السلبية للمشكلة.٣
١١٣٨٠٣٢١٣٣ت

٤.١٩٠.٩٥٣
%٤٦.٩٣٣.٢١٣.٣٥.٤١.٢

استشعار جوانب القصور يف ٢
العمل قبل وقوعه.

٩77٥٥١١٦٢ت
٤.٠٣٠.٩٨٤

%٤٠.٢٣١.١٢١.٢٦.٦٠.٨

التنبؤ ابملشكلة قبل حدوثها١
٨٤7٤٦٥١٥٣ت

٣.٩٢٠.٩٩٥
%٣٤.٩٣٠.7٢7.٠٦.٢١.٢

٤.١٢٠.٨7املتوسط* العاّم للبـُْعد
* املتوسط احلسايّب من ٥ درجات

ويتضح من خالل اجلدول )20( أن املتوسط العاّم للبعد الرابع »احلساسية للمشكالت« بَلغ 
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)4.12( من أصل )5(، أي أن املمارسة جاءت بدرجة مرتفعة، وتراوحت املتوسطات بني )4.24( 
بتأهيل  الوزارة  اهتمام  إىل  ذلك  وُيعزى  األوىل؛  املرتبة  يف  الفقرة)5(  جاءت  فقد  و)92.٣(، 
القيادات للتعامل مع البيئة املدرسية بعمل خطط تشغيلية، واليت من أساسياهتا تشخيص الواقع 
املدرسي، بينما كانت الفقرة)1( األقل ترتيًبا؛ وُيعزى ذلك إىل كثرة اإلجراءات اإلدارية اليت َتْشَغل 

القائدات عن التنبؤ باملشكالت.

وميكن تفسري ذلك يف ضوء السمات العقلية والوظيفية اليت جيب أن تتمتع هبا القائدات يف 
خطط  ووضع  العمل،  يف  اخللل  جوانب  واستشعار  للتهديدات،  والتصدي  املشكالت،  معاَلجة 

لألزمات اليت تتنبأ هبا القائدة حياَل بيئتها التعليمية.

ملهارات  املستقبل  بوابة  قائدات مدارس  أبعاد حمور درجة ممارسة  بترتيب  يتعلق  فيما  أما 
التفكري اإلبداعي، فقد جاء ترتيبها وفًقا للمتوسط احلسايب، كما هو موضح يف اجلدول التايل:

جدول )2١(

املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا ملستوى التفكري اإلبداعي لدى قائدات مدارس بوابة املستقبل من وجهة نظر املعلمات

الرتتيباالحنراف املعيارّياملتوسط* احلسايباألبعاد

٤.٣٠٠.٨٤٢الطالقة
٤.٣7٠.٨١١املرونة
٤.٢٤٠.٨٣٣األصالة

٤.١٢٠.٨7٤احلساسية للمشكالت
٤.٢٦٠.7٨الدرجة الكلية ملستوى التفكري اإلبداعي لدى قائدات املدارس

* املتوسط من ٥ درجات

وُيبني اجلدول)21(املتوسطات احلسابية ملستوى التفكري اإلبداعي لدى قائدات مدارس بوابة 
املستقبل واملرتبة ترتيبا تنازلًيا، وبلغ املتوسط العام )4.26(من أصل)5( حيث جاءت املمارسة 

بدرجة مرتفعة جدا.

وبشكل عام تتفق الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة صالحات)2015( يف كون الدراسة مرتفعة 
جدا، بينما اختلفت مع دراسة أيب جامع)2017( حيث جاءت املمارسة بدرجة مرتفعة، وكذلك 
إىل  ذلك  وُيعزى  متوسطة،  بدرجة  املمارسة  جاءت  واليت  الرفادي)2015(  دراسة  مع  اختلفت 

اختالف املراحل الدراسية، وإىل اجتاه مدارس بوابة املستقبل حنو التعلم الرقمي.
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إجابة السؤال الثالث:
وينص السؤال: »هل توجد عالقة ارتباطية بني درجة ممارسة قائدات مدارس بوابة املستقبل 

ملهارات القيادة الريادية وبني مستوى التفكري اإلبداعي لديهن؟«

درجة  بني  العالقة  لقياس  »بريسون«  ارتباط  معامل  استخدام  السؤال مت  هذا  على  لإلجابة 
تقديرات عينة الدراسة حول مدى ممارسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارات القيادة الريادية 

وبني مستوى التفكري اإلبداعي لديهن، والنتائج كما يأيت:

جدول )22(

معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجة تقديرات عينة الدراسة حول مدى مماَرسة قائدات مدارس
 بوابة املستقبل ملهارات القيادة الرايدية وبني مستوى التفكري اإلبداعي لديهن)ن=٢٤١(

التفكري اإلبداعي
احلساسية األصالةاملرونةالطالقةالقيادة الرايدية

للمشكالت
الدرجة الكلية ملستوى 

التفكري اإلبداعي

٠.7٨٢٢**٠.٦7٦7**٠.7٦٢٤**٠.7٣١٦**٠.7٤7٥**اإلبداع

٠.٨٤٠٤**٠.7٢٩٦**٠.٨٣٢٢**٠.7٦٨٦**٠.٨٠7٤**االستباقية

٠.٦٢7٤**٠.٥٨٨٢**٠.٦٥٣٠**٠.٤٩٨٢**٠.٦١٤٠**املخاَطرة

٠.٨٣7٦**٠.7٠٥٦**٠.٨٤٢١**٠.7٦٦٢**٠.٨١٤٤**الرؤية االسرتاتيجية

الدرجة الكلية ملماَرسة مهارة القيادة 
٠.٨٦١٦**٠.7٥٥٨**٠.٨٦٣٤**٠.7٦٨١**٠.٨٣٢7**الرايدية

** دالَّة عند مستوى ٠.٠١

يتضح من اجلدول)22(أن هناك عالقات طردية)موجبة(بني أبعاد مماَرسة مهارة القيادة 
التفكري  مستوى  أبعاد  وبني  االستراتيجية(،  الرؤية  املخاَطرة،  االستباقية،  الريادية:)اإلبداع، 
ا ُيِشري إىل أنه كلما ارتفعت درجات مماَرسة قائدات مدارس بوابة املستقبل لتلك  اإلبداعي؛ ممَّ
املهارات من مهارات القيادة الريادية، ارتفع مستوى التفكري اإلبداعي لديهن، وكانت تلك العالقات 

دالَّة إحصائيًّا عند مستوى 0.01.

القيادة  مهارة  ملماَرسة  الكلية  الدرجة  طردية)موجبة(بني  عالقة  هناك  أن  أيًضا  ويتضح 
ا ُيِشري إىل أنه كلما ارتفعت درجات  الريادية، وبني الدرجة الكلية ملستوى التفكري اإلبداعي؛ ممَّ
مماَرسة قائدات مدارس بوابة املستقبل ملهارة القيادة الريادية، ارتفع مستوى التفكري اإلبداعي 

لديهن.
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توصيات الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية:

ُتوِصي  لذا  األبعاد؛  بني  من  األخريَة  املرتبَة  احتلَّ  املخاَطرة«  »ُبْعد  الريادية  القيادة  أبعاد  يف   •
البعد  هذا  ملمارسة  القائدات  أمام  املجال  بإفساح  وذلك  املخاَطرة،  ُبْعد  بتعزيز  الدراسُة 
املوضع  إىل  املستقبل  بوابة  مدارس  انتقال  يف  ُيسِهم  مبا  الصالحيات،  من  مزيد  مبنحهن 

الريادي.

بني  من  األخرية  املرتبة  احَتلَّ  اإلبداعي،  التفكري  أبعاد  يف  للمشكالت«  »احلساسية  ُبْعد  أن   •
ُتوِصي الدراسُة بضرورة عمل برامج تدريبية تستهِدف تنميَة مهارة احلساسية  األبعاد؛ لذا 

للمشكالت، واليت هي إحدى مهارات التفكري اإلبداعي.

العمل على توعية القيادات العليا يف وزارة التعليم بأمهية القيادة الريادية يف مدارس بوابة   •
املستقبل، وخصوًصا مع التغيريات احلاصلة، والتطوُّرات اليت مت إدخاُلها يف التعليم؛ لتتماشى 

مع رؤية 20٣0 يف اململكة العربية السعودية.

املقترحات املستقبلية:
املستقبلية  الدراسات  اقتراح  وتوصيات، ميكن  نتائج  من  الباحثُة  إليه  َلت  توصَّ ما  يف ضوء 

التالية:

العربية  اململكة  يف  املستقبل  بوابة  مدارس  يف  الريادية  القيادة  حول  مقارنة  دراسة  إجراء   •
السعودية مع مدارس أخرى خاِرَجها.

إجراء دراسة حول أساليب تنمية مهارات القيادة الريادية يف مدارس بوابة املستقبل وعالقتها   •
مبهارات التفكري اإلبداعي.
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Abstract: 
The main target of this research was to determine the degree of faculty 

members’ use of STEM competencies in scientific colleges from the students’ 
point of view. In order to render such a target. the survey-descriptive 
method was implemented via designing a list of the instructional competencies 
of STEM. Such a list was later validated by a bevy of experts to be put into 
the form of a questionnaire comprising )64( competencies distributed over 
four dimensions. Validity and reliability were verified. The tool was 
administered to a random stratified sample of )191( students from the 
Faculties of Science. Computer and Engineering. Statistical analyses of the 
data showed that the degree of faculty members’ use of the cognitive and 
psychomotor competencies of STEM pertaining to scientific. engineering 
and technical practices as well as competencies associated with professional 
work were generally average in all dimensions. They ranged between 
medium and low within each dimension. Additionally. the results showed 
that there were no statistically significant differences between individuals’ 
responses in the sample in the degree of using these competencies. This was 
attributed to the variables of college. specialization. Moreover. the research 
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recommended holding training courses for faculty members in scientific 
colleges on using the competencies of STEM. reviewing and developing 
academic courses in colleges to make sure that they include these 
competencies. 

Keywords: Degree of use. STEM educational approach. STEM educational 
competencies. Scientific colleges..
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األحمــدي، علــي. (2022) . درجــة توظيــف أعضــاء هيئــة التدريــس لكفايــات تعليــم STEM مــن وجهــة 
ــة،   ــوم التربوي ــة العل ــورة. مجل ــة المن ــة االســامية بالمدين ــي الجامع ــة ف ــات العلمي نظــر طــاب الكلي

 592 - 561  ، (1)9

درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM من وجهة نظر
 طالب الكليات العلمية يف اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة

د. علي بن حسن بن حسني األمحدي)))

املستخلص: 
 STEM هدف هذا البحث إىل حتديد درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم
من وجهة نظر طالب الكليات العلمية يف اجلامعة االسالمية، ولتحقيق هذا اهلدف اتبع البحث 
املنهج الوصفي املسحي من خالل بناء قائمة بكفايات تعليم STEM مت حتكيمها من قبل خرباء، 
مث تطويرها إىل استبانة تكونت من )64( كفاية موزعه على أربعة حماور، مت التحقق من صدقها 
وثباهتا، وطّبقت على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها )191( طالبا يف كليات العلوم واحلاسب 
 STEM اآليل واهلندسة. وأظهرت النتائج أن درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم
املعرفية واملهارية والكفايات املرتبطة باملمارسات العلمية واهلندسية والتقنية وكفايات العمل املهين 
كانت بدرجة متوسطة بشكل عام يف مجيع املحاور، وتراوحت بني متوسطة ومنخفضة ضمن كل 
حمور، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق داله إحصائيا بني استجابات أفراد العينة يف درجة 
توظيف تلك الكفايات تعزى ملتغريات )الكلية، التخصص(، وأوصى البحث بعقد دورات تدريبية 
ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات العلمية حول توظيف كفايات تعليم STEM ومراجعة وتطوير 

املقررات الدراسية يف الكليات للتحقق من تضمينها تلك الكفايات.

 ،STEM الكلمات املفتاحية: درجة التوظيف، مدخل تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات
كفايات تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات، الكليات العلمية.

الســعودية،  العربيــة  اململكــة   - املنــورة  ابملدينــة  االســالمية  اجلامعــة  العلــوم،  تدريــس  وطــرق  مناهــج  يف  مشــارك  اســتاذ   )١(
ahha555@gmail.com
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املقدمة:
يؤدي التعليم اجلامعي دورا فعّااًل يف قضايا التنمية الوطنية، من خالل األدوار اليت تقوم هبا 
اجلامعات يف توفري التعليم األكادميي املتخصص، وإجراء البحوث العلمية، وخدمة املجتمع والبيئة 
املحيطة، ويف مجيع تلك األدوار املؤثرة يعترب األستاذ اجلامعي هو العامل املؤثر والقاسم املشترك 

يف جناح املؤسسة اجلامعية للقيام بتلك األدوار وحتقيق أهدافها.

ولذا كانت املؤسسات اجلامعية والزالت حترص على عمليات إختيار وإعداد وتطوير قدرات 
وكفايات األستاذ اجلامعي، مهنًيا وأكادمييا، بشكل جيعله قادرا على أداء األوار املتنوعة املطلوبة 
منه، ومسايرة التغريات العلمية والتقنية املتالحقة اليت فرضتها طبيعة العصر احلايل، الذي شهد 
بروز عدد من التوجهات النظرية والتطبيقية يف حقل املمارسة التعليمية، مثل التأكيد على ممارسات 
التعّلم البنائي والتعّلم النشط املتمركز حول املتعّلم، وممارسة عمليات العلم واالستقصاء، ودمج 

التقنية يف التعليم، وربط التعّلم بواقع احلياة، وحتقيق التكامل احلقيقي بني جماالت املعرفة.

فأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، ميثلون الركن األساسي يف تطوير العملية التعليمية، 
وذلك ألن دورهم ال يتوقف عند نقل املعارف إىل طالهبم فحسب، وإمنا ميتد إىل توفري خربات 
نوعية متكاملة هلم، يف اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية، وال يتحقق أداؤهم هلذا الدور؛ إال 
بتحقق الوعي الكايف لديهم، بأمهية التطوير املهين املستمر واإلطالع على املستحدثات يف جماالت 

عملهم األكادميي، والتطبيق الفعلي هلا على أرض الواقع )حممد واحلوته وعبدالقادر، 2018(.

وضمن هذه املستجدات التعليمية، اليت تأثرت بطبيعة العصر العلمية والتقنية، برز مفهوم 
املناهج التكاملية، اليت تقوم على فكرة تقدمي اخلربات التعليمية بصورة مترابطة تؤكد على تكامل 
املعرفة ووحدة العلم، وإزالة احلواجز بينها حبيث تكون تلك اخلربات أكثر واقعية وقابلية للتطبيق 
يف مناحي احلياة، وتسهم يف إثراء اخلربات العلمية والعملية للمتعلمني، وإعداد أفراد يتصفون 
باإلبداع والقدرة على ممارسة أمناط التفكري اخلاّلق، والدخول إىل سوق العمل وممارسة الوظائف 
املستقبلية؛ اليت حتتاج إىل أفراد ميتلكون قدرات ومواهب جتعلهم عالمة فارقة يف عملية تطبيق 

وإنتاج املعرفة )مطاوع، 2010(.

 Integration of ويعّد التعليم القائم على التكامل بني العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات
  STEM والذي يرمز له اختصاًرا  Science. Technology. Engineering. Mathematic
على  بالتركيز  ينادي  تعليمي،  إصالحي  كمدخل  وبرز  املعرفة،  جماالت  بني  التكامل  صور  أحد 
تنفيذ  واثناء  التعليمية،  املناهج  وتطوير  بناء  عند  األربعة،  املجاالت  هذه  بني  التكاملية  النظرة 
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املمارسات التدريسية، حيث حظي بدعم صانعي القرار من السياسيني واالقتصاديني والتربويني 
والعلماء، لتكوين أفراد ميتلكون معرفة تطبيقية هبذه املجاالت األربعة، وأيضا ملواجهة التحديات 
املستقبلية اليت مير هبا العامل اليوم، ومنها التغريات املناخية، وحتسني مصادر الطاقة، والتنمية 
التحديات  عن  فضال  العاملة،  القوى  وتنمية  والتقنية  العلمية  للمهن  واحلاجة  االقتصادية، 

 .)Bybee. 2013االجتماعية والبيئية والصحية واألمنية ) اجلاّلل والشمراين، 2019 ؛

وتتفق أراء معظم الباحثني على تعريف تعليم STEM أنه اختصار لنهج تعليمي تعّلمي يستند 
إىل تكامل حقول العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات حبيث ُتدّرس هذه احلقول يف صورة وحدة 
متماسكة، من مرحلة ما قبل املدرسة إىل املرحلة اجلامعية ضمن اإلطار الرمسي ) داخل الفصول 
املعلمني  تطبيقه متكني  ويتطلب  الدراسية(،  الفصول  الرمسي )خارج  اإلطار  وخارج  الدراسية( 
واملتعلمني من فهم املمارسات اهلندسية والعلمية، واملفاهيم املتداخلة واألفكار األساسية حلقول 
STEM، كما يتطلب جتهيز بيئات التعلم يف سياق العامل احلقيقي، حبيث يستمتع املشاركون يف 
ورش العمل واملشاريع التعليمية، ويتمكنون من الوصول إىل املعرفة الشاملة واملتعمقة للموضوعات 
املنعزلة  النظرية  املفاهيم  عن  بعيًدا  العلم،  طبيعة  تعكس  واليت  املستهدفة  العلمية  والقضايا 

.)Granovskiy.2018 املحيسن وخجا، 2015 ؛(

وتؤكد التقارير اليت تناولت تعليم STEM، أن تبّنيه سيسهم يف حتقيق أهداف هامة من 
أبرزها تزويد الطالب باملعرفة املوسعة حول جماالت STEM واملمارسات املرتبطة هبا، وتطوير 
املواقف اإلجيابية جتاه تلك املجاالت، ومتكني الطالب من مهارات التعّلم مدى احلياة ، وكيفية 
املرتبطة  باملهن  امللتحقني  الطالب  أعداد  وزيادة  والبيئة،  كاملناخ  العاملية  القضايا  مع  التعامل 
مبجاالت STEM، وتوفري قوى عاملة متتلك مهارات تتناسب مع وظائف املستقبل، وتنمية ثقافة 
االبتكار اليت تسهم يف دعم االقتصاد املستقبلي القائم على املعرفة،فضال عن حتقيق التنور العلمي 
STEM )National Research Councel. 2011؛  الطالب مبجاالت  أمية  وحمو  والتقين 

 .)STEM Education Review Group. 2016

وُتجمع األحباث اليت تناولت تعليم STEM أن هذا التوّجه يقوم على جمموعة املتطلبات اليت 
يؤدي اكتساهبا وممارستها إىل حتقيق الغايات اليت وضع من أجلها، وتتركز حول أربعة أبعاد تشمل 
املتنوعة  املهارات  وتطبيق  والرياضيات،  واهلندسة  والتقنية  العلوم  بني  املعرفية  املفاهيم  تكامل 
والوظائف  للمهن  واإلعداد  واهلندسية،  والتقنية  العلمية  املمارسات  وتنفيذ  واألدائية،  الفكرية 
العلمية املستقبلية، يف إطار تكاملي بيين ضمن جماالت STEM )آل فرحان، 2018 ؛ املحيسن 
وخجا، 2015؛ Kanadli. 2019( حيث يضم كل بعد من هذه االبعاد جمموعة من املحددات 
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الغاية من تطبيق  تقود يف جمملها إىل حتقيق  اعتبارها كفايات إجرائية،  الفرعية، اليت ميكن 
 .STEM وهي الكفايات اليت يفترض حتققها يف القائمني على تنفيذ تعليم  STEM تعليم

 Peters. Lynch(. وميزن  وبيربند  ولينك  وبيترز   )Hyewon. 2016( هايوون  ويرى 
Behrend & Means. 2014( أن األسس اليت يعتمد عليها تعليم STEM تتمثل يف:

أسس مرتبطة باإلطار املعريف املفاهيمي ملجاالت STEM، حيث تتنوع بني كفايات مستقلة   .1
بكل جمال، ومفاهيم بينية مشتركة.

أسس تتعلق باجلوانب املهارية مثل مهارات العلم االساسية، واالستقصاء، ومهارات التفكري   .2
اهلندسي،  والتصميم  احلاسوبية  الربجمة  ومهارات  الرياضية،  املشكالت  وحل  العليا، 

واالتصال. 

أسس تتعلق باملمارسة العلمية والتقنية واهلندسية: وهذه السمات تؤكد على اجلانب التطبيقي   .٣
العملي، وممارسة األنشطة العلمية واهلندسية والتقنية والرياضية وفق إطار تكاملي.

أسس تتعلق باإلعداد للمهن املستقبلية: وهي ترتبط جبوانب العمل املهين، واكتساب اخلربات   .4
.STEM املعرفية واملهارية والوجدانية يف جماالت العمل املهين املرتبطة مبدخل

 STEM جمموعة من الصفات اليت متّيز منّفذي تعليم )Bybee. 2013( كما يذكر باييب
وتشمل:

.STEM امتالك املعرفة واالجتاهات واملهارات األساسية املرتبطة مبجاالت  .1

القدرة على حتديد التساؤالت واملشكالت املرتبطة مبواقف احلياة، وشرح طبيعتها ومكوناهتا.  .2

.STEM التوصل إىل استنتاجات تستند إىل أدلة حول القضايا املتعلقة مبجاالت  .٣

فهم السمات املميزة ملجاالت STEM كشكل من أشكال املعرفة اإلنسانية.  .4

الوعي بكيفية تأثري جماالت STEMيف بيئتنا املادية والفكرية والثقافية.  .5

 STEM مبجاالت  الصلة  ذات  واالبتكار،  والتقنية  العلوم  قضايا  يف  لالخنراط  االستعداد   .6
وتبّني األفكار املرتبطة هبا واملشاركة اإلجيابية كمواطن ميتلك االهتمام والدافعية للعمل يف 

هذه املجاالت.

وحددت مبادرة )Get into STEM. 2020( سبع أنواع من املهارات اليت يقوم عليها تعليم 
مهارات  التعاوين،  العمل  الناقد،  التفكري  االبداع،  املشكالت،  حل  مهارات  وهي   STEM
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االستقصاء، مهارات التفكري التصميمي اهلندسي، املهارات العلمية والرياضية. ويوّضح اجلاّلل 
املنهج  بأن   )2015 دايلي،  عن  )نقاّل  باسكل  وفانتسا   )2015( وكوكسون   )2019( والشمراين 
املتكامل وفق تعليم STEM جيب أن يراعي متطلبات التعّلم للقرن احلادي والعشرين وأبرزها بناء 
والتصميم  االستقصاء،  وممارسة  والتعاون  والتواصل  والتأمل،  والنقد  اإلبداع  ومهارات  املعرفة 
وتطبيقاهتا،  التقنية  وجوانب  املتقّدم،  التفكري  ومهارات  املتعمقة،  املفاهيم  وتعّلم  اهلندسي، 

واملهارات العلمية العملية، مع التأكيد على معاجلة مشكالت احلياة احلقيقية.

وبالرغم من أن التركيز على تطبيق تعليم STEM كان موّجًها حنو مراحل التعليم العام، 
على اعتبار أنه من األفضل تعّلم مفاهيم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات بصورة تكاملية 
يف سن مبكرة يف املدارس االبتدائية والثانوية؛ ألهنا تسهم يف تنمية وتدريب األفراد منذ وقت مبّكر 
الدراسة  من  العليا  املستويات  يف  التقدم  هلم  تتيح  اليت  املهارات  اكتساب  يف  يساعدهم  بشكل 
)National Science and Technology council. 2018(، إال أن تطبيقه يف مؤسسات 
التعليم العايل اصبح أمرا ملًحا وباتت مؤسسات التعليم العايل تسعى إليه، حيث كشفت دراسة 
موراي وآخرين )Murray. Atkinson. Gilbert & Kruchten. 2014( أن تدريس املقررات 
املقررات. كما  تلك  تعّلم  يؤدي إىل حتّسن يف   STEM املرحلة اجلامعية وفق مدخل العلمية يف 
بضعف  ارتبطت  خمرجاهتا  حول  انتقادات  املتحدة  الواليات  يف  العايل  التعليم  ملؤسسات  وّجهت 
اخالقيات العمل ونقص القيادات الفعالة، وتركيز تشريعات التطوير على الكليات العلمية مقابل 
الكليات اإلنسانية، كما أن معظم خرجيي جماالت STEM يف اجلامعات األمريكية هم طالب 
لدى   STEM جماالت  تتبع  مبهن  اإللتحاق  عن  عزوف  مع  آسيا،  قارة  يف   %90 يتركز  دوليون 
اخلرجيني األمريكيني حيث يلتحق ما نسبته 74 % بوظائف تغاير ختصصهم اجلامعي املرتبط بتلك 
املجاالت )Dewsbury. 2017؛ Stebbins & Goris.2019 ؛ Cal. 2017 ( ولذلك تضمنت 
اخلطة االستراتيجية لتعليم STEM يف الواليات املتحدة واليت عرفت خبطة  CoSTEM بنًدا 
حموريا يؤكد على إعادة تصميم التعليم العايل وفق مدخل STEM من أجل إعداد قوى عاملة 

.STEM  )Granovskiy. 2018( متخصصة ومدربة يف جماالت

االعتماد  عمليات  اجلامعي،  التعليم  مؤسسات  تعليم STEM يف  تطبيق  يرّبر ضرورة  كما 
األكادميي اليت اصبحت تركز على النظرة التكاملية وتضمني املناهج الدراسية، اجلامعية مهارات 
مدى  والتعّلم  اهلندسية،  التطبيقات  املهنية، وممارسة  واألخالقيات  والعشرين،  احلادي  القرن 
احلياة، ومعرفة القضايا املعاصرة )Mohan et al.. 2010( ويف ظل حقيقة أن جودة النظام 
التعليمي الميكن أن تتحقق إال جبودة معّلميه )Barber & Mourshed. 2007( وهي احلقيقة 
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أن  والتقارير  الدراسات  تعليم STEM حيث جتمع معظم  بدرجة كبرية يف  نفسها  اليت تفرض 
املعلمني  وتدريب  وتطوير  و  إعداد  يف  يتمثل  وفعاليته  التوّجه  هذا  تطبيق  جناح  يف  األول  العامل 
ملمارسة تعليم )STEM )Ejiwale. 2013 ؛ National Research Council. 2011. وهو 
ما يؤكد احلاجة امللّحة إىل تطوير االستاذ اجلامعي الذي يعد ركًنا هاًما يف تنفيذ مضامني تلك 
يف  العلمية  واملمارسات  املهارات  وتفعيل  املعرفة،  جماالت  بني  التكاملية  الرؤية  وحتقيق  املناهج 
طالبه، مما يفرض على اجلامعات توفري فرص التطوير األكادميي واملهين املستمر، خاصة ما 
هيئة  إطالع عضو  التطوير يف  يسهم هذا  املستجده، حيث  والتقنية  التعليمية  بالتطورات  يرتبط 
التدريس على اجلديد يف املجال الذي يعمل فيه، وهو ما يربز أمهية إكتساب وتطبيق كفايات تعليم 
STEM بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس، خاصة يف الكليات ذات االرتباط باملجاالت العلمية، وهو 
إلعداد  عليا  جامعية  برامج  استحداث  رأت ضرورة  اليت  االحباث  بعض  توصيات  به  طالبت  ما 

اساتذة و معلمي تعليم STEM )آل فرحان، 2018؛ أبو عليوة، 2015(. 
وقد الحظ الباحث قّلة يف البحوث اليت تناولت قياس كفايات تعليم STEM لدى أعضاء 
هيئة التدريس، وأيضا قّلة البحوث اليت تناولت هذا التوّجه التعليمي يف مرحلة التعليم اجلامعي.

فقد أجرى كناديل )Kanadli. 2019( دراسة مت فيها حتليل )22( حبثا علمًيا تناولت تعليم 
STEM؛ لتحديد أبرز املرتكزات اليت يعتمد عليها مدخل STEM، وتوصلت الدراسة إىل حصر 
ومنها  التدريس،  وممارسات  املقررات  يف  املدخل  هذا  تنفيذ  تدعم  اليت  املرتكزات  من  عدد 
املرتكزات املهارية )تنمية مهارات احلياة، التفكري الناقد، حل املشكالت، االستقصاء،... اخل(، 
التدريسية  واملرتكزات  املهين(،  الوعي  تكوين  البينية،  باملجاالت  )التعريف  املهنية  واملرتكزات 

)العمل التعاوين، ممارسة اخلربات احلقيقية، التعّلم بالعمل... اخل(. 
وقام آل فرحان )2018( بدراسة هدفت إىل حتديد متطلبات مدخل STEM اليت ميكن من 
إىل  البحث  حيث خلص  والرياضيات،  العلوم  ملعلمي  املهنية  للتنمية  مقترح  برنامج  بناء  خالهلا 
يف  الباحث  وقام  والرياضية،  والتقنية  واهلندسية  املعرفية  املتطلبات  هي  متطلبات  أربع  حتديد 

ضوئها ببناء الربنامج املقترح للتنمية املهنية.
وحددت دراسة هايوون )Hyewon. 2016( أبرز الكفايات اليت جيب توافرها يف التعليم 
القائم على مدخل STEM إلعداد الطالب للمهن املستقبلية، وتوصلت الدراسة إىل حتديد )52( 
كفايةتندرج حتت املهارات، واملعارف، واألنشطة واملمارسات العملية، وأوصت الدراسة بضرورة 
قيام التربويني بتطوير املناهج التعليمية وتضمينها تلك الكفايات، واحلرص على إكساهبا للطالب 

إلعدادهم للمهن مستقبال.
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وهدفت دراسة بيترز وآخرين )Peters et al.. 2014( إىل حتديد أبرز الكفايات اهلامة اليت 
حتتاجها املدارس اليت تطبق منهج STEM ومن ضمنها تكامل املجاالت االربع، وربط التعلم بالعامل 
احلقيقي والتركيز على تنمية املهارات وعادات التعلم، وتفعيل املمارسات التقنية والبحثية وغريها، 

ويف ضوء هذه الكفايات وضع الباحثون إطار تصوري آللية تنفيذ تلك الكفايات من خالل املنهج.

وقامت كوسه وبايونس )2019( بدراسة هدفت إىل حتديد الكفايات التدريسية لدى معلمات 
الرياضيات يف ضوء مدخل STEM، وأظهرت نتائج الدراسة اليت طبقت على عينة من املعلمات 
أن درجة ممارسة املعلمات لكفايات التخطيط والتقومي يف ضوء هذا املدخل كانت متوسطة بينما 

جاءت بدرجة عالية يف جمال التنفيذ.

 Antera. Manasova. & Mihajlov.( وماجيلوف  ومونوسوفا  انتريا  دراسة  وهدفت 
2018( إىل التعّرف على كفايات أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات األوروبية من وجهة 
نظر الطالب يف ختصصات STEM، وقام الباحثون بتحديد 49 كفاية فرعية ضمن ستة جماالت 
رئيسة هي العالقات الشخصية، العمل يف فريق، املنهجية العلمية، االبتكار، التخطيط واالدارة 
كفايات  هي  الطالب  نظر  وجهة  من  أمهية  الكفايات  هذه  أكثر  أن  النتائج  وأظهرت  واالتصال، 

االبتكار بنسبة 78% واقلها هي مهارات العمل يف فريق بنسبة %66.

وسعت دراسة القرين )2018( إىل بناء برنامج تدرييب لتنمية الكفايات املهنية لدى أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة بيشة يف ضوء متطلبات مدخل التكامل STEM حيث مت بناء قائمة بتلك 
الكفايات وبناء استبانة لتحديد االحتياج التدرييب حيث طبقت على عينة من أعضاء هيئة التدريس 
يف الكليات العلمية عددهم )45( عضًوا وأظهرت النتائج أن درجة احتياج أفراد العينة كانت كبرية 

جدا يف مجيع الكفايات.

ويّينت دراسة دوسبريي )Dewsbury. 2017( النقدية، الدور الذي باتت تلعبه جماالت 
العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات يف املجتمع املعاصر، والذي يفرض على اجلامعات مراجعته، 
خاصة ما يتعلق بتطوير املقررات، واألساتذة من خالل قيام مراكز التطوير والتدريب يف اجلامعات 

.STEM والكليات بتقدمي برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات حول تعليم

وقام عبد القادر )2017( بدراسة هدفت إىل حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني وبناء 
تصور لربامج تدريبية لتطبيق مدخل STEM وفق هذا االحتياج، وقد قام الباحث بتحديد هذه 
االحتياجات يف ضوء متطلبات مدخل STEM وبلغت 71 احتياجا مقسمة على ست جماالت، حيث 

كان احتياج عينة الدراسة بدرجة مرتفعة لـ ٣٣ احتياجا، وبدرجة متوسط لـ ٣8 احتياجا.
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وهدفت دراسة محدي )2017( التعرف على واقع ممارسة معلمات الكيمياء الستراتيجيات 
التدريس يف ضوء توجه STEM حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي على عينة من املعلمات 
بلغت )68( معلمة، كما مت حتديد )52( مؤشًرا تتعلق مبمارسات STEM مت تضمينها يف بطاقة 
مالحظة لرصد واقع املعلمات، وقد وجدت الدراسة أن ممارسة املعلمات الستراتيجيات التدريس 

يف ضوء توجه STEM كانت ضعيفة بشكل عام يف مجيع مراحل العملية التدريسية.

ووجدت دراسة سليمان )2017( اخنفاض درجة ممارسة املعلمني يف املرحلة الثانوية للتدريس 
يف ضوء مدخل STEM، حيث مت حتديد 70 ممارسة تدريسية، تندرج حتت ثالثة ابعاد هي فهم 
طبيعة جماالت STEM وممارسة عمليات االستقصاء وتنمية مهارات التفكري، ُضّمنت يف بطاقة 
مالحظة، أظهرت أن هذه املمارسات كانت دون حد الكفاية املحدد يف البحث 80% وعدم وجود 

فروق بني افراد العينة تعزى ملتغري التخصص واخلربة والدورات التدريبية.

ومبراجعة تلك الدراسات تبّين للباحث االختالف الظاهري بني الباحثني يف املسميات العامة 
حول أسس تعليم STEM واليت وردت حتت مسميات خمتلفة )متطلبات، معايري، مبادئ( مع 
اتفاق يف املضامني الداخلة حتت كل مسمى، حيث رأى الباحث أهنا تدور يف جمملها حول الصفات 
اليت ينبغي توافرها يف عضو هيئة التدريس لتنفيذ عملية التدريس وفق هذا املدخل، وهي ما ميكن 
اعتبارها كفايات مطلوبة لتحقيق أهداف التدريس وفق هذا املدخل. كما استخلص الباحث من تلك 
 STEM املراجعة تركيز أغلب تلك الدراسات على أمهية تقدمي برامج تطوير مهين خاصة بتعليم
ألعضاء هيئة التدريس سواء يف مراحل التعليم العام - والذي ركزت عليه معظم الدراسات السابقة 
– أو يف التعليم اجلامعي، حيث تعد عامال مؤثرا يف اكتساب تلك الكفايات. كما يتضح أن معظم 
الدراسات – وباألخص العربية – كانت متوجهة حنو معلمي التعليم العام، مما يؤكد أمهية إجراء 
 Granovskiy.( كما يرى STEM دراسات يف نفس املجال يف التعليم اجلامعي، خاصة وأن تعليم
إىل  بل ميتد  العام  التعليم  مراحل  على  يقتصر  ال   )Dewsbury. 2017( ودوسبريي  )2018

مراحل التعليم اجلامعي. 

مشكلة البحث:
يف ظل توّجه وزارة التعليم السعودية حنو تبّني تعليم STEM، والذي بدأ بإنشاء الوزارة 
التعليم،  العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات STEM عام 2017 )وزارة  مركز تطوير تعليم 
2017( والذي ينسجم مع التوجهات احلالية واملستقبلية يف التعليم العام والعايل، اليت تؤكد على 
ربط تعّلم الطالب بسياقات احلياة املعاصرة، والنظرة التكاملية ملجاالت املعرفة، وإكساب الطالب 
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وتطبيق  التفكري،  أمناط  التقنية، وممارسة  واستخدام  املجتمعية،  واملشاركة  املتنوعة،  املهارات 
استراتيجيات التعّلم النشط واالستقصاء واملشروعات، والوعي بطبيعة املهن املستقبلية املرتبطة 
مبجاالت STEM )آل فرحان، 2018؛ كوكسون، 2015(، وهي التوجهات اليت تتوافق يف جمملها 
مع األسس اليت ُبين عليها تعليم STEM. وحيث أن أعضاء هيئة التدريس يف الكليات العلمية، 
حباجة ماسة إىل مواكبة التوجهات التعليمية احلديثة يف جمال عملهم، من خالل اكتساب القدرات 
والكفايات اليت متكنهم من أداء مهامهم اليت تتواءم مع هذه التوجهات احلديثة ومن أبرزها تعليم 
STEM ) القرين، 2018 ؛ Dewsbury. 2017(.لذا فإن التطوير املهين لقدراهتم وكفاياهتم 
املعرفية والتقنية واملهارية واهلندسية والرياضية يعّد ضرورة من أجل النجاح يف حتقيق األهداف، 
ولعل نقطة البدء تكمن يف تشخيص الواقع القائم لتحديد درجة توظيفهم لكفايات STEM يف 
ممارساهتم التدريسية، من أجل ذلك رأى الباحث احلاجة إلجراء هذا البحث من خالل مسح آراء 
الطالب يف الكليات العلمية للتعّرف على هذا الواقع، ولذا تتحدد مشكلة هذا البحث يف السؤال 
الرئيس التايل: ما درجة درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM من وجهة 

نظر طالب الكليات العلمية يف اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة ؟ 

أسئلة البحث: 
نظر  وجهة  من  املعرفية   STEM تعليم  لكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف  درجة  ما   .1

الطالب؟
نظر  وجهة  من  املهارية   STEM تعليم  لكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف  درجة  ما   .2

الطالب؟
ما درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM املرتبطة باملمارسات العلمية   .٣

والتقنية واهلندسية من وجهة نظر الطالب؟
ما درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM املرتبطة باإلعداد للمهن من   .4

وجهة نظر الطالب؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات طالب الكليات العلمية حول درجة توظيف   .5

أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM تعزى ملتغريّي الكلية والتخصص العلمي؟

أهداف البحث
.STEM بناء قائمة بأبرز كفايات تعليم  .1
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التعّرف على درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM وفق األبعاد األربعة   .2
املحددة يف البحث من وجهة نظر طالهبم.

التعّرف على دالالت الفروق ـ إن وجد ـ يف استجابات الطالب حول درجة توظيف أعضاء هيئة   .٣
التدريس لكفايات تعليم STEM وفًقا ملتغريّي الكلية والتخصص العلمي.

أمهية البحث:
األمهية النظرية للبحث تتمّثل يف:

1.  حماولة البحث حتديد كفايات تعليم STEM املفترض حتققها يف أعضاء هيئة التدريس يف 
الكليات العلمية.

بالتعليم اجلامعي، حيث ترّكز معظم األحباث اليت أجريت حول هذا   STEM ربط تعليم  .2
املدخل على مراحل التعليم العام ما قبل اجلامعي.

األمهية التطبيقية للبحث تتمّثل يف:

تشخيص الواقع القائم حول توظيف كفايات تعليم STEM من قبل أعضاء هيئة التدريس يف   .٣
الكليات العلمية.

توفري تغذية راجعة للقائمني على التطوير األكادميي يف اجلامعة اإلسالمية تسهم يف مراجعة   .4
.STEM وتطوير الربامج التدريبية والتطويرية املقدمة خاصة ما يرتبط بتعليم

حدود البحث:
بناؤها  اليت مت  القائمة  تعليم STEM وفق  االقتصار على كفايات  املوضوعية: مت  احلدود   -

وحتكيمها.

احلدود الزمنية: نفذت إجراءات البحث خالل العام الدراسي 1441/ 2020ـ.  -

يف  العلمية  الكليات  طالب  على  امليدانية  البحث  إجراءات  تنفيذ  اقتصر  املكانية:  احلدود   -
اجلامعة االسالمية يف املدينة املنورة وهي كلية احلاسب اآليل، كلية العلوم، كلية اهلندسة.

مصطلحات البحث:



درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM من وجهة نظر طالب الكليات العلمية في الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة

573

:STEM Education تعليم العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات
يشري اختصار STEM إىل احلرف األول من االمساء الدالة على أربع جماالت علمية هي 
 .Mathematic والرياضيات Engineering واهلندسة Technology والتقنية Science العلوم
والرياضيات،  والتقنية واهلندسة  العلوم  والتعّلم يف جماالت  التعليم  بأنه  يعّرف   STEM وتعليم
ويشمل عادة األنشطة التعليمية يف مجيع مستويات الصفوف الدراسية - من مرحلة ما قبل املدرسة 
اإلطار  وخارج  الدراسية(  الفصول  الرمسي )مثل  اإلطار  الدكتوراه – ضمن  بعد  ما  إىل مرحلة 

.)Granovskiy. 2018( )الرمسي )مثل برامج ما بعد املدرسة

Usage Degree :درجة توظيف
كلمة توظيف يف اللغة مصدر من الفعل وّظف، ووّظف الشئ على نفسه الزمها إّياه )املطبعة 

الكاثوليكية، 1997(.

ودرجة التوظيف يعّرفها الباحث إجرائيا بأهنا تقدير ممارسة عضو هيئة التدريس يف الكليات 
العلمية باجلامعة االسالمية لكفايات تعليم STEM أثناء تدريسه للمقررات، وتتحدد من خالل 

تقدير معّدل استجابات أفراد العينة على الكفايات املحددة يف االستبانة املعدة هلذا الغرض.

Competencess :الِكفايات
الِكْفاَياُت يف اللغة مجع ِكْفاَية، واِلكْفاَية ما يَكفي وُيغين عن غريه، وحيصل به االستغناء عن 

سواه )املطبعة الكاثوليكية، 1997(.

واصطالًحا يعرفها العمر )2007( بأهنا »جمموعة السمات واخلصائص الفطرية واملكتسبة 
اليت توضح أن الفرد وصل إىل حد التمكن يف أداء مهارات حمددة يف جمال معني« ص. 24٣.

:STEM كفايات تعليم
يعرفها الباحث إجرائيا بأهنا القدرات واملهارات الالزمة لقيام عضو هيئة التدريس يف الكليات 
تعليم  ممارسات  لتوظيف  اإلسالمية،  باجلامعة  العلوم(  اآليل،  احلاسب  )اهلندسة،  العلمية 
املرتبطة  والكفايات  واملهارية  املعرفية  الكفايات  تتمثل يف  واليت  املقررات  تدريس  اثناء   STEM
باملمارسات العلمية واهلندسية والتقنية وكفايات اإلعداد للعمل املهين، حيث مت قياسها من خالل 

تقدير استجابات الطالب على أداة البحث.
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إجراءات البحث
 منهج البحث

اتبع البحث احلايل املنهج الوصفي املسحي والذي يعرفه العساف )201٣( بأنه املنهج الذي 
يهدف لوصف واقع الظاهرة املراد دراستها بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة 

كبرية منهم. 

جمتمع البحث وعينته
املنورة وهي  باملدينة  االسالمية  العلمية يف اجلامعة  الكليات  البحث يف طالب  متّثل جمتمع 
كليات )اهلندسة، العلوم، احلاسب اآليل( وبلغ حجم املجتمع الكلي )5٣1( طالًبا )مركز اإلحصاء 
واملعلومات باجلامعة االسالمية، 2019(. حيث مت اختيار عينة عشوائية طبقية من طالب كل كلية 
)طبقة( بشكل تناسيب وفق حجم كل طبقة تقريبا، وبلغ حجم العينة )191( طالًبا، متّثل ٣6% من 

املجتمع الكلي، واجلدول )1( يوضح تفاصيل عينة البحث.

جدول )١(

توصيف جمتمع وعينة البحث

نسبة العينة للمجتمع الكليحجم العينة املختارة%عدد الطالب الكليالكلية

١٨.١%٢٢٨٤٣٩٦اهلندسة

٨.7 %١٥٢٢٩٤٦احلاسب اآليل
٩.٢ %١٥١٢٨٤٩العلوم
٣٦ %٥٣١١٠٠١٩١اجملموع

أداة البحث
حتقيًقا ألهداف البحث متت مراجعة املصادر واالحباث اليت تناولت تعليم STEM ومنها 
القرين )2018( ودراسة محدي  كتاب اجلاّلل والشمراين)2019( حول تعليم STEM ودراسة 
 )Peters et al.. 2014( ودراسة بيترز وآخرين )Kanadli. 2019( ودراسة كناديل )2017(
 STEM الكفايات املرتبطة مبجاالت تعليم وغريها، ويف ضوء تلك املراجعات مت حتديد قائمة 
واليت بلغت )64( كفاية تشمل املعرفة التكاملية، املهارات، واملمارسات العلمية والتقنية واهلندسية، 
واإلعداد للمهن والوظائف العلمية. ومت تضمني تلك الكفايات يف أداة البحث الرئيسة واليت صممت 

بصورهتا األولية ومت حتكيمها وفق اإلجراءات التالية:
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صدق االستبانة:
أ - الصدق الظاهري: ُعرضت االستبانة على مخسة حمكمني متخصصني يف تدريس العلوم، ومت 
االستفادة من آرائهم يف تعديل صياغة بعض الكفايات واستبعاد بعضها وإضافة كفايات أخرى 

مالئمة.

ب - صدق االتساق الداخلي: مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغت )20( طالبا )خارج 
عينة الدراسة( من اجل التحقق اإلحصائي من فقرات االستبانة، وحساب معامالت االرتباط 
بني متوسط كل كفاية واملتوسط الكلي للمحور الذي تنتمي إليه، وكذا االرتباط بني متوسط كل 

حمور واملتوسط الكلي لالستبانة، كما يوضح ذلك اجلدولني )2( و)٣(:

جدول )2(

قيم معامالت االرتباط بني درجة كل كفاية والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

احملور الرابعاحملور الثالثاحملور الثايناحملور األول

١٠.٦٦٤**١٠.٦٨٨**١٠.٦٥٠**١٠.٦٣٦**

٢٠**٢٠.٦٥٢**٢٠.٦١٢.7٢٠.٦٦٦**١٩**
٣٠**٣٠.٥١٤**٣٠.٦٥٤.7٣٠**٢٤.7١٢**
٤٠.٦7٤٠**٥.7٠7**٤٠.٦**٤٠.٥٢٩7٨**
٥٠**٥٠.٦٥٨**٥٠.٦٦١**٥٠.٥٣٣.7٦7**
٦٠.٥7٦٠.٦**٦٠.٦٣٣**٣7٦٠**٣.7٦٩**
7٠.٥٦٣**7٠.٦٨٤**7٠.٦٦7**7٠.7٠7**
٨٠.7٨٠**٢٩.7٨٠**١١.7٨٠**١٦.7٥١**
٩٠.7٩٠.٥**٩٠.٦٠٨**٥٣7٩٠**٨.7٤٢**
١٠٠.7١٠٠.٦٨**٢٤7**١٠٠.7١٠٠.٨١٨**٢١**
١١٠.7١١٠.٦٩**١٠7**١١٠.٨٣٤**١١٠.٦٦٨**
١٢٠.7١٢٠**٠٠.7١٢٠**١٢٠.٦٩١**١١.7٨١**
١٣٠.7٤7**١٣٠.7١٣٠**١٠.7٤٠**
١٤٠.7١٤٠.٦٤٨**١٤٠.٥٦٩**١٢**
١٥٠**١٥٠.٦٦٦.7١٥٠**٣٩.7٦7**
١٦٠.٦**١٦٠.٦٨٥7٨**
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احملور الرابعاحملور الثالثاحملور الثايناحملور األول

١7١**٠.٦٢٥7٠.7٢٣**
١٨٠.٦٠٠**١٨٠.٦٠٢**

-١٩٠.٥٥٠**
)٠.٠١=α( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة **

جدول )3(

قيم معامالت االرتباط بني حماور االستبانة القيمة الكلية لالستبانة

معامل االرتباطعدد الكفاايتاحملاور

٠.٨٠**١٨كفاايت تعليم STEM املعرفية

٠.٨٥**١٩كفاايت تعليم STEM املهارية.
٠.٨7**١٥كفاايت تعليم STEM املرتبطة ابملمارسات العلمية والتقنية واهلندسية.
٠.٨٦**١٢كفاايت تعليم STEM املرتبطة ابإلعداد للمهن والوظائف العلمّية.

)٠.٠١=α( معامل االرتباط دال عند مستوى الداللة **

ثبات االستبانة:
مت التحقق من الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ )Cronbach Alpha(، واجلدول )4( 

يوضح قيم الثبات للمحاور ولألداة ككل.

جدول )4(

قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ لألداة ككل وحملاور االستبانة 

معامل الثبات الفاعدد الكفاايتاحملاور

.١٨٨7٠كفاايت تعليم STEM املعرفية

.١٩٨٩٠كفاايت تعليم STEM املهارية.
.١٥٨٣٠كفاايت تعليم STEM املرتبطة ابملمارسات العلمية والتقنية واهلندسية.
.١٢٩٠٠كفاايت تعليم STEM املرتبطة ابإلعداد للمهن والوظائف العلمّية.

.٦٤٩٥٠الكلي
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يوّضح اجلدول أن قيم معامل الثبات تراوحت بني )0.90-0.8٣( وبلغت لألداة ككل )0.95( 
وهي قيم ثبات عالية تزيد من الثقة باالستبانة.

متوسطة=٣،  )مرتفعة=4،  التالية  بالفئات  لالستبانة  االستجابة  فئات  حتديد  مت  وقد 
منخفضة=2، منعدمة =1( ومت استخراج مدى املتوسطات وفق معادلة )طول الفئة = أكرب قيمة 
- أصغر قيمة ÷ عدد الفئات( لبناء معيار للحكم وتفسري النتائج، واجلدول )5( يوضح معيار 

تقدير درجة توظيف كفايات تعليم STEM الذي مت اعتماده.

جدول )٥(

STEM معيار تقدير درجة توظيف كفاايت تعليم

درجة التوظيفمدى املتوسطات

مرتفعة<٣.٢٥– ٤

متوسطة<٢.٥٠ - ٣.٢٥
منخفضة<7٥.١ - ٢.٥٠

منعدمة١ –7٥.١

األساليب اإلحصائية 
متت معاجلة البيانات باستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات املوزونة واالحنرافات 
الرزم  برنامج  خالل  من   )One Way Anova( األحادي  التباين  حتليل  واختبار  املعيارية 

.SPSS اإلحصائية

عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
السؤال األول: ما درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM املعرفية من 

وجهة نظر الطالب؟
متت اإلجابة على هذا السؤال بتحليل استجابات أفراد العينة واستخدام املتوسطات احلسابية 

واالحنرافات املعيارية، كما يوّضح اجلدول )6(.
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جدول )٦(

املتوسطات واالحنرافات املعيارية لدرجة توظيف كفاايت تعليم STEM املعرفية )ن=١٩١(

املتوسط الكفايةم
احلسايب

اإلحنراف 
املعياري

درجة 
الرتتيبالتوظيف

٩متوسطة٢.7٤٠.٨٩7يوّضح الطبيعة التكاملية بني جماالت STEM يف تدريسه.١

٤متوسطة٢.٩٦٠.٨٠7يربط موضوعات املقرر مبجاالت STEMحسب املوقف التعليمي.٢

يقوم بتوضيح الطبيعة التكاملية البينية بني جماالت STEM واجملاالت ٣
١٨منخفضة٢.٣٠٠.٩٦٨املعرفية األخرى.

يصوغ مفاهيم املقرر الدراسي بشكل تكاملي من خالل ربطها مبجاالت ٤
.STEM

١٠متوسطة7١٠.٨٩٣.٢

١متوسطة٣.١٩٠.٨٥٦يعطي يف حماضراته أمثلة خلربات معرفية من واقع العامل احلقيقي.٥
٣متوسطة٢.٩7٠.٨٥٥يربط اخلربات املتضمنة يف املقرر الدراسي ابحلياة احلقيقية للطالب.٦
٥متوسطة٢.٩٥٠.٨٦٩يقّدم اثناء تدريسه خربات تعّلم ضمن بيئة الطالب وجمتمعه احمللي.7
٨.STEM ١١متوسطة٢.٦١٠.٩١٠يطرح أثناء تدريسه قضااي علمية ترتبط مبجاالت
٩. STEM١٢منخفضة٢.٥٠٠.٩٢٨يطرح أثناء تدريسه قضااي جمتمعية ترتبط مبجاالت
١٠.STEM ١٥منخفضة٢.٤١٠.٩١٣يوّضح أثناء تدريسه العالقة بني أهداف التنمية املستدامة وجماالت
١١.STEM ١٤منخفضة٢.٤٥٠.٩77يطلع الطالب على اخلربات اجلديدة يف جماالت
١٢.STEM ١7منخفضة٢.٣٢٠.٨٩٩يذكر أمثلة للسري الذاتية لعلماء يف جماالت
١٣منخفضة٢.٤٥٠.٩٦٠يعطي أمثلة جلهود العلماء يف جماالت STEM يف تطور احلضارة اإلنسانية.١٣
١٤.STEM ١٦منخفضة٢.٤١٠.٩٩٠يكّلف الطالب ابالطالع على اجلديد يف جماالت
7متوسطة٢.٩٢٠.٨٤٥يربز يف تدريسه دور العلوم يف تّطور الرايضيات والتقنية واهلندسة.١٥
٢متوسطة٢.٩7٠.٨٤٩يربز يف تدريسه دور التقنية يف تطور العلوم واهلندسة والرايضيات.١٦
٨متوسطة٢.٨٦٠.٨٨٠يربز يف تدريسه دور اهلندسة يف تطور العلوم والتقنية والرايضيات.١7
٦متوسطة٢.٩٢٠.٨٠٣يربز يف تدريسه دور الرايضيات يف تطور العلوم والتقنية واهلندسة.١٨

متوسطة٢.7٠٠.٥٨٩الكلي

 STEM تشري نتائج اجلدول )6( إىل أن درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم
املعرفية من وجهة نظر أفراد العينة جاءت بدرجة متوسطة وفق معيار البحث، حيث بلغ املتوسط 
املتوسطات  قيم  وتراوحت   ،)2.70( املحور  هذا  على  العينة  أفراد  الستجابات  الكّلي  احلسايب 
احلسابية للكفايات اليت تضمنها هذا املحور بني أعلى قيمة وهي للكفاية رقم )5( حيث بلغت قيمة 
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خلربات  أمثلة  حماضراته  يف  يعطي  على«  ونّصت  متوسطة،  توظيف  ودرجة   )٣.19( املتوسط 
معرفية من واقع العامل احلقيقي »، تليها الكفاية رقم )16( حيث بلغت قيمة املتوسط )2.97( 
واهلندسة  العلوم  تطور  يف  التقنية  دور  تدريسه  يف  »يربز  على  ونّصت  متوسطة  توظيف  ودرجة 
والرياضيات«، وجاءت أدىن قيمة للكفاية رقم )٣( اليت نّصت على« يقوم بتوضيح الطبيعة التكاملية 
ودرجة   )2.٣0( متوسطها  بلغ  حيث  األخرى«  املعرفية  واملجاالت   STEM جماالت  بني  البينية 
تعليم  لكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف  درجة  أن  النتائج  تظهر  كما  منخفضة.  توظيف 
STEM املعرفية كانت متوسطة جلميع الكفايات باستثناء الكفايات )٣، 9، 10، 11، 12، 1٣، 14( 

واليت كانت منخفضة من وجهة نظر الطالب.

ويفّسر الباحث هذه النتيجة بكون الكفايات اليت حصلت على املراتب األوىل من وجهة نظر 
الطالب تقوم على ممارسات رمبا يقوم هبا االساتذة تلقائيا، من خالل إعطاء امثلة أثناء الشرح 
تربط بعض مفردات املقرر ببيئة الطالب لتقريب املعىن ألذهان الطالب، وهذه النتيجة تتفق مع 
دراسة كوسة وبايونس)2019( حيث كانت ممارسة املعلمات هلذه الكفاية عالية، بينما ختتلف مع 
قبل  من  للطالبات  احلقيقية  احلياة  بواقع  التعلم  ربط  كانت  حيث  دراسة محدي)2017(  نتيجة 
العلوم  تقدم  يف  ودورها  اهلامة  واستخداماهتا  التقنية  عن  احلديث  أن  كما  ضعيفا،  املعلمات 
املختلفة، يعد أمر بدهي من قبل أعضاء هيئة تدريس ينتمون إىل كليات تطبيقية وهذا كله ينسجم 
مع تعليم STEM الذي ينادي مبثل هذه املمارسات إال أن األمر املهم هو أن تتم ممارسة مثل هذه 
الكفايات بشكل خمطط مقصود من قبل األعضاء حىت تنسجم مع أسس هذا املدخل. كماميكن 
الكفايات  الكفايات )٣، 9، 10، 11، 12، 1٣، 14( بكون هذه  تعليل اخنفاض درجة توظيف 
حتتاج إىل معرفة مبجاالت STEM وآلية الربط بينها وختطيط مسبق من قبل عضو هيئة التدريس 
حيدده طبيعة املوقف التعليمي، وهو ما حتقق بدرجة منخفضة يف ممارسات أعضاء هيئة التدريس 
درجة  يف  اخنفاض  وجدت  اليت   )2017( سليمان  دراسة  مع  يتفق  وهذا  العينة  أفراد  رأى  كما 
ممارسة املعلمني للممارسات املرتبطة بفهم طبيعة التكامل بني جماالت STEM، بينما خيتلف مع 
دراسة كوسة وبايونس)2019( يف الكفاية )٣، 9( حيث كانت درجة املمارسة لدى املعلمات عالية. 
ويعتقد الباحث أن نتيجة هذا املحور بشكل عام تكشف احلاجة امللحة إلقامة دورات تدريبية هلؤالء 
األعضاء حىت تكون مثل هذه املمارسات خمططة وحمققة ألهداف تعليم STEM املعرفية، ويتفق 
هذا مع ورد يف دراسة القرين )2018( ودراسة عبد القادر )2017( اليت رأى فيها املعلمون أن 
احتياجهم التدرييب بدرجة كبرية حول ما يتعلق بفهم كيفية حتقيق التكامل والترابط بني جماالت 

STEM األربع، وتقدمي اخلربات املفاهيمية التكاملية. 
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السؤال الثاين: ما درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM املهارية من 
وجهة نظر الطالب؟

ومتت اإلجابة على السؤال باستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، واجلدول 
)7( يوّضح النتائج.

جدول )٧(

املتوسطات واالحنرافات املعيارية لدرجة توظيف كفاايت تعليم STEM املهارية )ن=١٩١(

 املتوسطالكفايةم
احلسايب

 اإلحنراف
املعياري

 درجة
الرتتيبالتوظيف

١متوسطة٣.١7٠.77٠.يشّجع الطالب على طرح االفكار بطريقة صحيحة١

٤متوسطة٢.٨7٠.٨٤٩.يشّجع الطالب على نقد االفكار بطريقة صحيحة٢
٦متوسطة٢.٨٤٠.٨٩٨.يتيح للطالب فرًصا كافية إلجراء نقاشات علمية هادفه أثناء احملاضرة٣
١7منخفضة٢.٥٠٠.٨٨٢.ًيصمم مواقف تعليمية ضمن املقرر الدراسي تنمي مهارات التفكري العليا٤
١٩منخفضة٢.٣١٠.٨٦٨.يدّرب الطالب على القراءة العلمية الناقدة٥
١١متوسطة٢.7٢٠.٩٢٥.يكّلف الطالب أبنشطة حبثية لتنمية مهارات الكتابة العلمية٦
١٢متوسطة٢.7٢٠.٩٤٢.يسهم يف تنمية مهارات االتصال لدى الطالب7
١٤متوسطة٢.٦٩٠.٩٠٣.ًيصمم مواقف تعّلمية ضمن املقرر الدراسي لتوظيف عمليات العلم٨
7متوسطة٢.٨٢٠.٩٨٩.يشجع الطالب على تطوير مهاراهتم يف استخدام احلاسب اآليل٩
٥متوسطة٢.٨٤٠.٩٣٥.يدّرب الطالب على مهارات استخدام وسائل التقنية الرقمية اجلديدة١٠
٨متوسطة٢.٨١٠.٩٦٦.يطّبق عمليا اسرتاتيجية إدارة الوقت أثناء تنفيذ احملاضرات١١
١٠متوسطة٢.7٤٠.٨٨٤.يكّلف الطالب جبمع بياانت ومعلومات تتعلق مبوضوعات املقرر الدراسي١٢
١٣متوسطة٢.7١٠.٩٨٢.يدّرب الطالب على أساليب وخطوات مجع البياانت من املصادر العلمية١٣
٣متوسطة٣.٠١٠.٨٨٦.يدّرب الطالب على استخدام املهارات احلسابية والرايضية١٤
٩متوسطة٢.7٤٠.٩٢٠.يدّرب الطالب على استخدام خطوات حل املشكالت١٥
١٥متوسطة٢.٥7٠.٩7٦.ميّكن الطالب من تقييم تعلمهم الذايت ابستخدام اساليب التقومي املالئمة١٦
١٦متوسطة٢.٥١٠.٩7٣.ميّكن الطالب من تقييم تعلم أقراهنم ابستخدام اساليب التقومي املالئمة١7
١٨منخفضة٢.٣٨١.٠٥٤.يستخدم أدوات تقومي واقعية متنوعة١٨
٢متوسطة٣.٠٤٠.٨٤٥.يغرس يف الطالب قيم االلتزام وحتّمل املسؤولية حول تعلمهم١٩

متوسطة٢.7٤٠.٦٠٤الكلي
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يوّضح اجلدول )7( أن درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM املهارية 
من وجهة نظر أفراد العينة جاءت بدرجة متوسطة وفق معيار البحث، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
احلسابية  املتوسطات  قيم  وتراوحت   ،)2.74( املحور  هذا  على  العينة  أفراد  الستجابات  الكّلي 
للكفايات اليت تضمنها هذا املحور بني أعلى قيمة وهي للكفاية رقم )1( حيث بلغت قيمة املتوسط 
)٣.17( ودرجة توظيف متوسطة ونّصت على« يشّجع الطالب على طرح االفكار بطريقة صحيحة 
يف  يغرس  على«  ونصت  متوسطة  توظيف  ودرجة   )٣.04( )19( مبتوسط  رقم  الكفاية  تليها   ،«
الطالب قيم االلتزام وحتّمل املسؤولية حول تعلمهم« وجاءت أدىن قيمة للكفاية رقم )5( اليت نصت 
توظيف  ودرجة   )2.٣1( متوسطها  بلغ  حيث  الناقدة«  العلمية  القراءة  على  الطالب  يدّرب  على« 
متوسطة  بدرجة  توظيفها  يتم   STEM لتعليم املهارية  الكفايات  أن  اجلدول  ويوّضح  منخفضة. 
بشكل عام من قبل أعضاء هيئة التدريس، باستثناء الكفايات )4، 5، 18( اليت يرى أفراد العينة 

أن درجة توظيفها كانت منخفضة.
ويعزو الباحث حصول الكفايات )1، 19، 14، 2( على املراتب األوىل ضمن هذا املحور إىل 
عوامل خارجية رمبا سامهت يف هذا الرأي ومنها حداثة الكليات العلمية يف اجلامعة االسالمية وقلة 
أعداد الطالب يف القاعات واملعامل األمر الذي يتيح ألعضاء هيئة التدريس فرصة أكرب إلشراك 
الطالب وتشجيعهم على طرح االفكار والدخول معهم يف مناقشات علمية، وتدريبهم على املهارات 
املتنوعة وهذه النتيجة ختتلف مع دراسة سليمان )2017( اليت وجدت أن ممارسة املعلمني ملثل هذه 
الكفايات كانت منخفضة. كما يعزو الباحث حصول الكفايات )4، 5، 18( على الترتيب االخري من 
تتسم  اليت  التطبيقية  الكليات  يف  للمقررات  العلمية  الدراسة  طبيعة  بسبب  الطالب  نظر  وجهة 
)القراءة  املمارسات  هذه  كون  وإىل  التخصصية،  والتطبيقية  املفاهيمية  اجلوانب  على  بالتركيز 
الناقدة، مهارات التفكري العليا، مهارات التقومي الواقعي( حتتاج إىل تدريب وإعداد مسبق لكي 
يتمكن عضو هيئة التدريس من إتقاهنا وتنفيذها. وتتفق النتيجة املرتبطة بالكفاية )18( » يستخدم 
أدوات تقومي واقعية متنوعة » مع نتيجة دراسة انتريا وآخرون )Antera et al.. 2018( حيث 
اعترب الطالب أن استخدام عضو هيئة التدريس الستراتيجيات التقومي التكويين متحقق بدرجة 
منخفضة، وهذه النتائج عموما تتواءم مع ما ورد يف دراسة عبد القادر )2017( ودراسة القرين 
)2018( اليت رأى فيها املعلمون واعضاء هيئة التدريس أن درجة احتياجهم التدرييب فيما يتعلق 

بتنفيذ مهارات STEM يترواح بني درجة متوسطة وكبرية.

السؤال الثالث: ما درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم STEM املرتبطة 
باملمارسات العلمية والتقنية واهلندسية من وجهة نظر الطالب؟

ومتت اإلجابة باستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما يوّضح اجلدول )8(.
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جدول )٨(

املتوسطات واالحنرافات املعيارية لدرجة توظيف كفاايت تعليم STEM املرتبطة ابملمارسات العلمية والتقنية واهلندسية )ن=١٩١(

 املتوسطالكفايةم
احلسايب

 اإلحنراف
املعياري

 درجة
الرتتيبالتوظيف

٨متوسطة٢.٦٩٠.٨٤٨.يصمم أنشطة تدعم اسرتاتيجية حل املشكالت١

١١متوسطة٢.٦٤٠.٩٠١.يصمم أنشطة تدعم اسرتاتيجية املشروعات٢

 يطّبق اسرتاتيجيات التدريس القائمة على البحث٣
٦متوسطة٢.7٣٠.٨٦٩.واالستقصاء

 يطّبق اسرتاتيجيات تقوم على املشاركة اجلماعية بني الطالب٤
١متوسطة٢.٩٦٠.٨٣٩.يف التعّلم

٥متوسطة٢.7٤٠.٨٣٠.يطّبق اسرتاتيجيات تعتمد على التعّلم النشط٥
7متوسطة٢.7٠٠.٨٠٣.يكّلف الطالب القيام أبنشطة تقوم على االستقصاء العلمي٦
١٣متوسطة٢.٥٢١.٠١٠.ينّفذ مع الطالب أنشطة يف التصميم اهلندسي7
١٥منحفضة٢.٥٠٠.٨٩٤.ينّفذ مع الطالب أنشطة يف بناء النماذج٨
٤متوسطة٢.7٥٠.٩٨٣.ينّفذ مع الطالب أنشطة يف الربجمة احلاسوبية٩

 يصمم أنشطة تتطّلب زايرات ومشاهدة داخل وخارج١٠
١٤متوسطة٢.٥١١.٠٨٠.اجلامعة

٢متوسطة٢.٨٤٠.٩٢١.يكّلف الطالب إجراء أحباث فردية ضمن موضوعات املقرر١١
٣متوسطة٢.77٠.٩٦٦.يكّلف الطالب إجراء أحباث مجاعية ضمن موضوعات املقرر١٢
١٢متوسطة٢.٥٥٠.٩٨7.ينّفذ مع الطالب أنشطة مشروعات مرتبطة ابلعامل احلقيقي١٣
١٠متوسطة٢.٦٥٠.٩٠٤.يدمج ممارسات اهلندسة والتكنولوجيا مع العلوم والرايضيات١٤

 يصمم أنشطة تّعلمية تتيح للطالب تقدمي حلول ابتكارية١٥
٩متوسطة٢.٦7٠.٩٤7.للمشكالت

متوسطة٢.٦٨٠.٦٢٥الكلي

 STEM تظهر نتائج اجلدول )8( أن درجة توظيف أعضاء هيئة التدريس لكفايات تعليم
متوسطة  بدرجة  كانت  الطالب  نظر  وجهة  من  واهلندسية  والتقنية  العلمية  باملمارسات  املرتبطة 
بشكل عام وفق معيار البحث، حيث بلغ املتوسط احلسايب الكّلي الستجابات أفراد العينة على هذا 
وهي  قيمة  أعلى  بني  املحور  هذا  لكفايات  املتوسطات احلسابية  قيم  وتراوحت  املحور )2.68(، 
للكفاية رقم)4( حيث بلغت قيمة املتوسط )2.96( ودرجة توظيف متوسطة ونّصت على« يطّبق 
استراتيجيات تقوم على املشاركة اجلماعية بني الطالب يف التعّلم« وهذه النتيجة ختتلف مع نتيجة 
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وايضا  للتعلم اجلماعي كانت ضعيفة،  املعلمات  اليت وجدت أن ممارسة  دراسة محدي)2017( 
دراسة كوسة وبايونس)2019( اليت وجدت أن ممارسة املعلمات كانت عالية، تليها الكفاية رقم 
)11( مبتوسط )2.84( ودرجة توظيف متوسطة ونصت على« يكّلف الطالب إجراء أحباث فردية 
ضمن موضوعات املقرر«، وجاءت أدىن قيمة للكفاية رقم)8( اليت نصت على« ينّفذ مع الطالب 
أنشطة يف بناء النماذج« حيث بلغ متوسطها )2.50( ودرجة توظيف منخفضة. ويوّضح اجلدول أن 
مجيع كفايات هذا املحور يتم توظيفها بدرجة متوسطة بشكل عام من قبل أعضاء هيئة التدريس، 

باستثناء الكفاية رقم )8( اليت يرى أفراد العينة أن درجة توظيفها كانت منخفضة.
ويعتقد الباحث أن كفايات املمارسة العلمية والتقنية واهلندسية اليت تضمنها هذا املحور، تعد 
من أهم كفايات تعليم STEM اليت توضح فلسفة هذا املدخل الديناميكية، وهي تنسجم بشكل 
كبري مع طبيعة الدراسة يف الكليات العلمية التطبيقية، وواقع استجابات الطالب يوضح أن درجة 
الكفايات يتم  العلمية باجلامعة االسالمية ملعظم هذه  الكليات  التدريس يف  توظيف اعضاء هيئة 
 STEM بدرجة متوسطة، وهي من وجهة نظر الباحث درجة مقبولة يف ظل حداثة تطبيق تعليم
التعليمية، فضال عن عدم اإلملام به من قبل  اكثر املؤسسات  انتشار ثقافة استخدامه يف  وعدم 

الكثري من أعضاء هيئة التدريس.
وبناء  بالتصميم اهلندسي  املتعلقة  املمارسات  أن  نتائج اجلدول  االنتباه يف  يلفت  ما  أن  إال 
يف  متأخرة  وجاءت  منخفضة  درجة  على  حصلت   )8  ،7( الكفايات  يف  وردت  واليت  النماذج 
الترتيب، بالرغم من أمهيتها وكوهنا من األسس اهلامة يف تعليم STEM، وهذه النتيجة ختتلف 
مع دراسة كوسة وبايونس )2019( حيث كانت درجة ممارسة املعلمات ألنشطة يف بناء النماذج 
عالية، ومع دراسة محدي )2017( حيث كانت ممارسة املعلمات ألنشطة يف التصميم اهلندسي 
سليمان  دراسة  نتيجة  مع  املحور  هذا  نتيجة  ختتلف  عام  وبشكل  متحققة.  غري  النماذج  وبناء 
)2017( اليت وجدت إخنفاضا يف ممارسة املعلمني ألنشطة وعمليات العلم واالستقصاء. وهذه 
النتائج تنسجم مع نتائج دراسة عبد القادر )2017( والقرين )2018( حيث رأى أعضاء هيئة 
والتطبيقات  واهلندسية  العلمية  املمارسات  مبحور  يتعلق  فيما  التدرييب  احتياجهم  أن  التدريس 

كانت بدرجة كبرية إىل كبرية جدا.

املرتبطة   STEM التدريس لكفايات تعليم الرابع: ما درجة توظيف أعضاء هيئة  السؤال 
باإلعداد للمهن من وجهة نظر الطالب؟

ومتت اإلجابة على السؤال باستخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، كما يوّضح 
اجلدول )9(.



584

مجلة العلوم التربوية : المجلد )9) ، العدد )1(  1444هـ / 2022م

جدول )٩(

املتوسطات واالحنرافات املعيارية لدرجة توظيف كفاايت تعليم STEM املرتبطة ابإلعداد للمهن )ن=١٩١(

 املتوسطالكفايةم
احلسايب

 اإلحنراف
املعياري

 درجة
الرتتيبالتوظيف

٢متوسطة٢.٨٦٠.٩١٠.يوّضح للطالب طبيعة املهن املرتبطة مبجال العلوم١

٣متوسطة٢.٨١٠.٩٥7.يوّضح للطالب طبيعة املهن املرتبطة مبجال اهلندسة٢
١متوسطة٢.٩٠٠.٩١٢.يوّضح للطالب طبيعة املهن املرتبطة مبجال التقنية٣
٤متوسطة٢.77٠.٩٦٦.يوّضح للطالب طبيعة املهن املرتبطة مبجال الرايضيات٤

 يقّدم تصورات حول طبيعة املهن املستقبلية املرتبطة مبجاالت٥
STEM٩متوسطة٢.٥٢٠.٩٢٨

 ومتطلبات STEM يشرح للطالب العالقة بني جماالت٦
١١منخفضة٢.٤٨٠.٩7٢.االقتصاد املعريف

 يصمم أنشطة تعلمية تتضمن زايرات حقيقية ملواقع العمل7
٨متوسطة٢.٥٣١.٠٦٥.املهين

 يوّضح للطالب قيم وأخالقيات العمل املهين يف جماالت٨
STEM.٢.7٥متوسطة٣١.٠٠٠

٦متوسطة٢.٦١٠.٩٨٨.يدّرب الطالب على مهارات العمل املهين٩

 يصّمم أنشطه لتوجيه الطالب حنو املهن املرتبطة مبجاالت١٠
STEM.7متوسطة٢.٥٤٠.٨٩٩

 يصّمم أنشطه لتنمية الوعي املهين لدى الطالب حول مهن١١
STEM.١٠متوسطة٢.٥١٠.٩٢٣

 يطبق أدوات تقيس االجتاهات امليول حنو املهن املرتبطة١٢
١٢منخفضة٢.٤٢١.٠٤٣.STEM مبجاالت

متوسطة٢.٦٤٠.7١٦الكلي

 STEM تعليم لكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف  درجة  أن   )9( اجلدول  نتائج  تشري 
املرتبطة باإلعداد للمهن من وجهة نظر أفراد العينة جاءت بدرجة متوسطة ، حيث بلغ املتوسط 
املتوسطات  قيم  وتوزعت   ،)2.64( املحور  هذا  على  العينة  أفراد  الستجابات  الكّلي  احلسايب 
احلسابية للكفايات اليت تضمنها هذا املحور بني أعلى قيمة وهي للكفاية رقم )٣( حيث بلغت قيمة 
املرتبطة  املهن  طبيعة  للطالب  يوّضح  على«  ونّصت  متوسطة،  توظيف  ودرجة   )2.90( املتوسط 
مبجال التقنية«، تليها الكفاية رقم )1( حيث بلغت قيمة املتوسط )2.86( ودرجة توظيف متوسطة 
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ونّصت على » يوّضح للطالب طبيعة املهن املرتبطة مبجال العلوم«، وجاءت أدىن قيمة للكفاية رقم 
)12( اليت نّصت على« يطبق أدوات تقيس اجتاهات الطالب وميوهلم حنو املهن املرتبطة مبجاالت 
درجة  أن  النتائج  تظهر  كما  منخفضة.  توظيف  ودرجة   )2.42( متوسطها  بلغ  حيث   »STEM
باستثناء  الكفايات  جلميع  متوسطة  كانت  املحور  هذا  لكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  توظيف 

الكفايات )6، 12( واليت كانت منخفضة من وجهة نظر الطالب.

وميكن تفسري حصول الكفايات )٣، 1، 2، 4( على املراتب األوىل، بكونه أمرا متوقًعا، حيث 
بتلك  املرتبطة  املهن  إىل  إشارات  الطالب،  يدرسها  اليت  التخصصية  املقررات  يتضمن حمتوى 
التخصصات مما يتيح لألستاذ تناوهلا ومناقشتها مع الطالب. كما يعزو الباحث الترتيب املتأخر 
للكفايات )11، 12( إىل كون هذه الكفايات تّتطلب توّفر أدوات وجتهيزات من قبل الكلية واجلامعة 
املهين،  والوعي  واالجتاهات  امليول  قياس  أدوات  مثل  توظيفها  يف  التدريس  هيئة  ملساعدة عضو 
فضال عن أن تصميم األنشطة املهنية يتطلب توفري ورش وقاعات جمهزة مبتطلبات العمل املهين، 
وتنسيق الزيارات ملواقع العمل احلقيقي، كما يرى الباحث أن الترتيب املتأخر للكفاية رقم )6( 
رمبا يعود إىل عدم توّفر املعرفة الكافية مبفهوم االقتصاد املعريف لدى أعضاء هيئة التدريس يف 
الكليات، مما حيول دون إثارته ومناقشته مع طالهبم، يّدعم هذا الرأي الترتيب املتأخر للكفاية 
اليوضحون  التدريس  هيئىة  أعضاء  أن  الطالب  يرى  السابقة حيث  بالكفاية  املرتبطة   )5( رقم 
دراسة  يف  ورد  ما  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  املعريف،  باالقتصاد  املرتبطة  املستقبلية  املهن  طبيعة 
القرين)2018( اليت رأى فيها أعضاء هيئة التدريس أن احتياجهم التدرييب فيما يتعّلق بكفايات 

اإلعداد للمهن كان بدرجة كبرية جدا.

ذات داللة إحصائية يف استجابات الطالب تعزى ملتغري  السؤال اخلامس: هل توجد فروق 
الكلية والتخصص العلمي؟

للتعرف على دالالت  االحادي  التباين  اختبار حتايل  استخدام  السؤال مت  لإلجابة على هذا 
الفروق بني متوسط استجابات افراد العينة تعزى ملتغرّيي )الكلية، التخصص( واجلدول )10( 

يوضح نتائج االختبار.
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جدول )١٠(

نتائج اختبار حتليل التباين األحادي )ANOVA( لدالالت الفروق وفق متغريات )الكلية، التخصص( )ن=١٩١(

الداللةقيمة فاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفئاتاملتغرّي

الكلية
٢.٦٥.٦٢٩٠العلوم

.7٢٨٠.٤٨٤٠ ٢.٦٣.٥7٠٠احلاسب اآليل
٢.7٤.٥٣٨٠اهلندسة

التخصص

٢.٨٥.٥7٨٠رايضيات

١.٨٠٨.٠٦٢

٢.7٥.7٨7٠فيزايء
٢.٤٥.٦١٣٠كيمياء

٢.٩٠.٤٥٨٠تقنية املعلومات
٢.٥١.٤١٦٠حاسب عام
٢.٤٦.٦٣7٠علوم احلاسب
٢.٦٢.٥7٣٠هندسة كهرابئية
٢.7٩.٦٢٠٠هندسة مدنية

٢.٨٥.٤٠٥٠هندسة ميانيكية
٢.٥٨.٦٠٤٠هندسة عامة

يتضح من اجلدول )10( أنه التوجد فروق داله إحصائيا بني متوسط استجابات أفراد العينة 
حنو درجة توظيف كفايات تعليم STEM من قبل أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغريّي )الكلية، 
التخصص( حيث بلغت قيمة مستوى الداللة على التوايل )0.484( و)0.062( وهي قيم أكرب من 

.) 0.05 ≤ α( قيمة مستوى الداللة املحدد يف البحث

تكون  رمبا   STEM تعليم  بكفايات  املرتبطة  املمارسات  بكون  النتيجة  هذه  تفسري  وميكن 
متشاهبة يف ظروف تطبيقها يف هذه الكليات واالقسام العلمية التابعة هلا، خاصة أن أعضاء هيئة 
التدريس - يف حدود علم الباحث- مل يتلقوا دورات متخصصة يف تعليم STEM نظرا لعدم وجود 
مثل هذا النوع من الدورات يف برامج التطوير اليت تقيمهااجلامعة يف الوقت احلايل، مما جيعل 
النتيجة تتفق مع دراسة  أداءهم وممارستهم تكاد تكون متقاربة، من وجهة نظر الطالب وهذه 
سليمان)2017( حيث مل تظهر فروق دالة بني املعلمني يف املمارسات التدريسية القائمة على مدخل 

STEM تعزى ملتغري التخصص العلمي.
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التوصيات
بناء على النتائج السابقة، يوصى الباحث مبا يلي:

قيام عمادة التطوير األكادميي يف اجلامعة اإلسالمية بعقد الدورات والورش التدريبية حول   .1
كفايات تعليم STEM ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات العلمية، واالستعانة خبرباء يف هذا 

املجال من داخل اململكة وخارجها. 

تطوير املقررات الدراسية اجلامعية يف الكليات العلمية من خالل تضمينها الكفايات واملتطلبات   .2
 .STEM اليت يقوم عليها تعليم

املادية  والتجهيزات  األدوات  توفري  خالل  من  العلمية،  الكليات  يف  التعليمية  البيئة  تطوير   .٣
.STEM والتقنية املالئمة لتعليم

التعليم  على  تقوم  العلمية،  الكليات  لطالب  الدراسية  اخلطة  ضمن  زيارات  برامج  إقرار   .4
والتدريب والعمل يف بيئات حقيقية متاثل الواقع. 

كفايات  على  العلمية  الكليات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  قبل  من  التعليمية  اجلهود  تكثيف   .5
STEM اليت أظهرت النتائج إخنفاض توظيفها مثل ممارسات التصميم اهلندسي، وقياس 

امليل املهين، وتنمية مهارات التفكري العليا، ...اخل.

إجراء املزيد من البحوث والدراسات حول كفايات تعليم STEM واملمارسات املرتبطة به على   .6
مستوى التعليم اجلامعي.
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Abstract: 
The study aimed to identify the attitudes of mathematics teachers towards 

international tests. and to detect the degree of difference in their attitudes 
towards international tests according to some variables. The study used the 
descriptive survey method and the scale of instrument as a tool for it. and its 
sample consisted of )81( mathematics teachers and the results showed that 
the mean of mathematics teachers’ attitudes toward international tests was 
average. While the theme of the importance of international tests came first 
and with a mathematical average )3.54( and in a high attitude. The theme of 
international tests and improvement of the educational process came in 
second place with an average of )3.52( and in a high attitude. However. the 
theme of readiness for international tests came third and with a mathematical 
average )2.11( and in a weak attitude. While the results showed no statistically 
significant difference between the mean of the study sample attitude towards 
international tests according to the following variables )gender- academic 
grade( in all themes separately. and in the overall degree of attitude. and 
according to the variable of the scientific qualification in the theme of the 
importance of international tests. and the teaching years of experience in 
two themes: the importance of international tests. the readiness for 
international tests. and the overall degree of attitude. and according to the 
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variable participating in the preparedness plan and preparation for international 
tests in the theme of readiness for international tests. However. the results 
showed  a statistically significant difference at the level )0.05 ≤ α( between 
the average attitude of the study sample according to the variable of the 
educational qualification in two themes: international tests and improvement 
of the educational process. and the readiness of international tests. and in the 
overall degree of attitude for the benefit of those with a master’s degree. and 
according to the variable of years of teaching experience in the theme of 
international tests and improvement of the educational process for those with 
experience )less than 5 years( and )more than 10 years( compared to those 
with experience )from 5 to less than 10 years(. and according to the variable 
participating in the preparedness plan  and preparation for international 
exams in two themes: the importance of international tests. international 
tests and improvement of the educational process. and in the overall degree 
of attitude for the benefit of the participants in the plan.. 

Keywords: Attitudes. International tests. TIMSS. Mathematics teachers .
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حنو االختبارات الدولية

د. حممد بن صنت احلريب)))

املستخلص: 
هدفت الدراسة للتعرف على اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا حنو االختبارات الدولية، 
املتغريات،  لبعض  تبًعا  الدولية  االختبارات  حنو  اجتاهاهتم  يف  االختالف  درجة  عن  والكشف 
واستخدمت املنهج الوصفي املسحي، ومقياس االجتاه أداًة هلا، وتكونت عينتها من )81( معلًما 
الرياضيات  معلمي  العام الجتاهات  املتوسط احلسايب  أن  النتائج،  وأظهرت  للرياضيات  ومعلمًة 
الدولية يف  االختبارات  فيما جاء حمور أمهية  متوسًطا.  الدولية جاء  االختبارات  ومعلماهتا حنو 
املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب )٣.54( وباجتاه عاٍل، وحمور االختبارات الدولية وحتسني العملية 
التعليمية يف املرتبة الثانية ومبتوسط حسايب )٣.52( وباجتاه عاٍل، بينما جاء حمور اجلاهزية 
فيما أظهرت  وباجتاه ضعيف.  الثالثة ومبتوسط حسايب )2.11(  املرتبة  الدولية يف  لالختبارات 
النتائج عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات 
ويف  حدة،  على  كل  املحاور  الدراسي( يف مجيع  الصف  )النوع،  التالية  للمتغريات  تبًعا  الدولية 
الدرجة الكلية لالجتاه، وتبًعا ملتغري املؤهل العلمي يف حمور أمهية االختبارات الدولية، وتبًعا ملتغري 
سنوات اخلربة التدريسية يف حموري: أمهية االختبارات الدولية، واجلاهزية لالختبارات الدولية، 
ويف الدرجة الكلية لالجتاه، وتبًعا ملتغري املشاركة يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية 
يف حمور اجلاهزية لالختبارات الدولية ، بينما أظهرت وجود فرق ذو دالله إحصائية عند مستوى 
حموري:  يف  العلمي  املؤهل  ملتغري  تبًعا  الدراسة  عينة  اجتاهات  متوسطي  بني   )  0.05  ≥  α(
االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية، واجلاهزية لالختبارات الدولية ، ويف الدرجة الكلية 
لالجتاه لصاحل احلاصلني على درجة املاجستري، وتبًعا ملتغري سنوات اخلربة التدريسية يف حمور 
االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية لصاحل ذوي اخلربة )أقل من 5 سنوات( و)أكثر من 

dalhrbi@ksu.edu.sa ،١( أستاذ تعليم الرايضيات املشارك، كلية الرتبية - جامعة امللك سعود(



596

مجلة العلوم التربوية : المجلد )9) ، العدد )1(  1444هـ / 2022م

10 سنوات( مقارنة بذوي اخلربة  )من 5 إىل أقل من 10 سنوات(، وتبًعا ملتغري املشاركة يف خطة 
واالختبارات   ، الدولية  االختبارات  أمهية   : حموري  يف  الدولية  لالختبارات  والتهيئة  االستعداد 
اخلطة. يف  املشاركني  لصاحل  لالجتاه  الكلية  الدرجة  ويف   ، التعليمية  العملية  وحتسني  الدولية 

الكلمات املفتاحية: االجتاهات - االختبارات الدولية -TIMSS- معلمي الرياضيات.
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املقدمة:
تشكل االختبارات الدولية واسعة النطاق حمًكا أساسًيا لتقييم جودة التعليم يف عديد من دول 
العامل، ففي ضوء نتائجها تستنهض معظم األنظمة التعليمية طاقاهتا وتراجع سياساهتا، أماًل يف 
حتديد مكامن اخللل وتشخيصها، ومن أكثر مشروعات تقومي التعليم الدولية شهرة ثالث دراسات، 

هي:

 Trends in International Mathematics  دراسة االجتاهات الدولية يف الرياضيات والعلوم  -
)and Science Study )TIMSS  وهتتم بتقييم التحصيل يف العلوم والرياضيات لطلبة 
الصف الرابع والثامن )الثاين املتوسط( وتنفذ كل أربع سنوات بداية من أول دورة رمسية هلا 
 )IEA( International يف عام 1995م، بإشراف اهليئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي
ومقرها    Association for the  Evaluation of Educational Achievement
ودراسة  التربوية  والنظم  السياسات  على  التركيز  إىل  الدراسة  وهتدف  أمستردام هبولندا، 
فاعلية املناهج املطبقة وطرق تدريسها والتطبيق العملي هلا وتقييم التحصيل وتوفري املعلومات 

.)2020.IEA( لتحسني تعليم الرياضيات والعلوم وتعلمهما

 Program for International Student( الطلبة  لتقييم  الدويل  الربنامج  دراسة   -
Assessment )PISA وهو برنامج خمصص للطلبة يف عمر 15 سنة، ينفذ كل ثالث سنوات، 
Organisation for Economic Co- والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتديره 

التربوية  البحوث  جملس  حبثًيا  وينفذه   )operation and Development )OECD
ويهتم  أستراليا  يف   ACER( Australian Council for Educational Research(

.)OECD.2019( بتقييم جماالت القراءة والرياضيات والعلوم

 Progress in International Reading Literacy Study( دراسة تقييم الفهم القرائي  -
PIRLS( وتنظمها اهليئة الدولية للتقومي التربوي )IEA( كل مخس سنوات للصف الرابع 

.)IEA.2020( من التعليم األساسي

الدراسات  أوسع  من   )TIMSS( والعلوم  الرياضيات  يف  الدولية  التوجهات  دراسة  وتعد 
وأكثرها شيوًعا، حيث بدأت بنسختها الرمسية منذ عام 1995م، وتنفذ كل أربع سنوات بانتظام 
لشمولية  دورة؛  كل  يف  باستمرار  عددها  يتزايد  اليت  الدول  من  كبرية  جمموعة  فيها  ويشارك 
والطالب،  )املنهج،  التعليمية  العملية  عناصر  حول  الدراسة  توفرها  اليت  والبيانات  املعلومات 
)الشمراين،  والعلوم  الرياضيات  ملاديت  التعلمّية  التعليمية  واملمارسات  واملدرسة(  واملعلم، 
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الشمراين، الربصان، الدرواين، 2016(، ففي أول دورة رمسية عام  1995 شارك فيها )26( 
دولة يف الصف الرابع االبتدائي و)41( دولة يف الصف الثامن، واستمرت دوراهتا تشهد مشاركة 
وسبع  أساسية  دولة   )57( فيها  شارك  واليت   2015 السادسة  الدورة  حىت  الدول  من  متزايدة 
مقاطعات ومدن للمقارنة )Benchmarking(؛ منها )49( دولة شاركت يف الرياضيات للصف 
واملدن  املقاطعات  شاركت  الثامن، يف حني  للصف  الرياضيات  يف  شاركت  دولة  و)٣9(  الرابع، 
السبع يف العلوم والرياضيات للصفني الرابع والثامن، وننتظر حالًيا تقرير الدورة احلالية ونتائجها 

TIMSS 2019 )هيئة تقومي التدريب والتعليم ،2019(.

 )1( وجدول   ،200٣ عام  الثالثة  الدورة  من  ابتداء  السعودية  العربية  اململكة  شاركت  وقد 
 TIMSS2003-2015(لـ املتعاقبة  الدورات  يف  السعودية  العربية  اململكة  طلبة  أداء  يوضح 

.)OECD.2019

جدول )١(

)TIMSS2003-2015( مشاركات اململكة العربية السعودية يف دراسة

 متوسط الصفالعام
 متوسط الصف الثايناملتوسط العاملياملركزالرابع

 املتوسطاملركزاملتوسط
العاملي

٤٤٤٦7 من ٣٣٢٤٦---٢٠٠٣

٤7٤٥١ من ٣٢٩٤٩---٢٠٠7
٣7٤٦7 من ٤٥٥٠٠٣٩٤٤٥ من ٢٠١١٤١٠٥٠
٤٠٤١٨ من ٤٦٥٠٤٣٦٨٤٠ من ٢٠١٥٣٨٣٤٩

 )TIMSS2003-2015( ومن خالل تتبع نتائج طلبة اململكة العربية السعودية يف دورات دراسة 
اليت شاركت فيها ، كما يظهر من جدول )1(، جند حالة من التدين املستمر يف حتصيل طلبة 

اململكة العربية السعودية )شحادة والقراميطي، 2016( .

األخرية  نسخته  يف  الطلبة  لتقومي  الدويل  الربنامج  دراسة  نتائج  أظهرت  أخرى  جهة  ومن 
)القراءة-  املجاالت  مجيع  يف  السعودية  العربية  اململكة  طلبة  مستوى  تدين   )PISA2018(
من  بكثري  أقل  املجاالت  مجيع  يف  السعوديني  الطلبة  متوسط  جاء  حيث  العلوم(،  الرياضيات- 
بكثري من  الرياضيات )٣7٣( نقطة وهو أصغر  األداء يف  بلغ متوسط  إذ  املنظمة،  متوسط دول 
متوسط أداء دول منظمة التعاون االقتصادي الذي بلغ )489( نقطة )هيئة تقومي التعليم والتدريب، 

.)2019
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ويتضح مما سبق أن مشكلة تدين مستوى حتصيل طلبة اململكة العربية السعودية يف الرياضيات 
مستمرة، وأصبح لزاًما على املهتمني بالتربية ومراكز األحباث تقصي مكامن اخللل، من خالل 
إجراء دراسات وأحباث تتناول العوامل واملتغريات اليت تؤدي دوًرا مهًما يف مستوى إجناز الطلبة 

)شحادة والقراميطي، 2016؛ الشمراين، الشمراين، الربصان والدرواين، 2016(.

على  ركزت  املشاركة  للدول   )TIMSS( دراسة  بيانات  تناولت  اليت  األحباث  أن  ويالحظ 
للجميع  جلًيا  يبدو  وقد  الطالب،  بتحصيل  عالقتها  أو  أثرها  وتقصت  متعددة،  متغريات  دراسة 
 Yildirim. Demirtasli & Akbs.( الدراسة  هذه  يف  به  املرتبطة  واملتغريات  املعلم  أمهية 
2012( ، باعتبار املعلم حجر الزاوية يف العملية التعليمية، وأهداف أي برنامج تعليمي ال ميكن 
أن تتحقق مبعزل عما يقوم به املعلم أو يؤمن به )عبد العظيم وعبد الفتاح، 2017(. حيث أشارت 
يرجع   )TIMSS( اختبارات  يف  الطلبة  إجناز  مستوى  يف  التدين  أن  إىل  الدراسات  من  عديٌد 
2015؛  والغافري،  احلضرمية  2012؛  )احلجاجي،  باملعلم  الصلة  ذات  املتغريات  من  ملجموعة 

عبابنة، 2019؛ الغامدي، 2010؛ قبالن، 2018(. 

يف  الطالب  حتصيل  يف  فاعل  أثر  هلا  اليت  املتغريات  أهم  أحد  املعلمني  اجتاهات  ومتثل 
على  يؤثر  قد  مما  معلميهم،  باجتاهات  متأثرين  اجتاهاهتم  ُيشكلون  قد  فالطلبة  الرياضيات، 
 Moodly. Adendorff( أداءهم يف االختبارات التحصيلية سواء على الصعيد الوطين أو الدويل

.)&Pather. 2015; Samuels. 2014

لكن  عدة،  جوانب  حنو  الرياضيات  معلمي  الجتاهات  الدراسات  من  عديد  تطرقت  وقد 
الدراسات اليت تناولت اجتاهات املعلمني حنو االختبارات الدولية حمدودة جًدا،  وفيما يلي بعض 
الدراسات ذات العالقة باجتاهات املعلمني أو أحد جماالهتا حنو االختبارات الدولية ؛ ففي دراسة 
إلبراهيم )2018(  هدفت للتعرف على اجتاهات معلمي الرياضيات يف احللقة الثانية من التعليم 
األساسي حنو مشاركة الطلبة يف دراسة )TIMSS( ، وأظهرت النتائج وجود اجتاهات سلبية لدى 
معلمي الرياضيات حنو مشاركة الطلبة يف دراسة التوجهات الدولية ، وكذلك وجود فرق ذو داللة 
إحصائية بني متوسطي أفراد العينة يعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل املعلمني ذوي املؤهالت العليا.

فيما هدفت دراسة شحادة والقراميطي )2016( ملعرفة مستوى أسباب تدين أداء طلبة اململكة 
العربية السعودية يف الرياضيات والعلوم يف اختبار )TIMSS( من وجهة نظر املعلمني واملشرفني، 
وأظهرت النتائج أن مستوى أسباب التدين كان مرتفًعا، ومن أبرز األسباب اليت ارتبطت بالبيئة 

املدرسية: شعور الطالب بعدم االنتماء للمدرسة، وقصور خدمات اإلرشاد األكادميي للمتفوقني.
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يف حني هدفت دراسة يلدرمي ودميري )Yildirim. Demir. 2014( للتعرف على عالقة 
دالة  عالقة  وجود  النتائج  وأظهرت   ،)TIMSS( دراسة  يف  بأدائه  والطالب  املعلم  خصائص 

إحصائًيا بني درجة الطلبة يف الرياضيات والعلوم وبعض خصائص املعلم ومنها اجتاهاته.

 )Yildirim. Demirtasli & Akbs. 2012( وآكبس يلدرمي، دميريتيسلي  دراسة  ويف 
االختبارية  األسئلة  حنو  التركية  للعينة  الرياضيات  معلمي  اجتاهات  على  للتعرف  هدفت  واليت 
الصفية يف دراسة )TIMSS( يف الرياضيات والعلوم ومقارنتها بني دوريت 1999 و2007، أشارت 

النتائج يف جمملها إىل أن اجتاهات املعلمني قد ازدادت من دورة 1999 إىل 2007.

ويف دراسة للغامدي )2010( هدفت للتعرف على خصائص املدرسة يف الدول ذات التحصيل 
 TIMSS( يف دراسة )املرتفع )سنغافورة –الصني(، والدول ذات التحصيل املنخفض )السعودية
2007(، بينت النتائج أن املدارس يف الدول ذات التحصيل املرتفع كانت أفضل من ناحية املناخ 

املدرسي والتجهيزات التقنية.

يف حني هدفت دراسة أبو عيش )2008( للتعرف على العوامل الشخصية واألسرية واملدرسية 
اختبارات  يف  واملنخفض  املرتفع  التحصيل  ذوي  الطالب  ميزت  اليت  الدراسية  والعادات 
أن معلمي  النتائج  وأظهرت  السعودية،  العربية  باململكة  الثامن  لطلبة الصف   )TIMSS2003(
يتمتعون  أهنم  كما  حتصياًل،  األقل  الطلبة  معلمي  من  خربة  أكثر  كانوا  حتصياًل  األكثر  الطلبة 
باجتاهات إجيابية أكثر حنو املادة، وأن أكثر العوامل تأثرًيا يف املدارس منخفضة التحصيل هو: 

نقص التجهيزات املدرسية، واملصادر التقنية.

يف  املعلمني  اجتاهات  تأثري  إىل  جمملها  يف  السابقة  والدراسات  التربوية  األدبيات  وتشري 
ممارساهتم داخل الصفوف الدراسية وانعكاساهتا على أداء طالهبم، إذ حيتل موضوع االجتاهات 
التربوي، فاالجتاهات هي نواتج ملا مير به الفرد من  التربية وعلم النفس  أمهية كبرية يف علم 
خربات وهي يف نفس الوقت من أهم دوافع السلوك اليت تؤدي دورا أساسًيا يف ضبطه وتوجيهه 

)إبراهيم، 2011(.

ويتضح مما سبق أن اجتاهات املعلمني هي أحد أهم املتغريات اليت هلا أثر فاعل يف حتصيل 
االختبارات  واملعلمات حنو  املعلمني  تطرقت الجتاهات  اليت  األحباث  ندرة  يتضح  كما  الطالب، 
الدولية، وخاصة يف اململكة العربية السعودية على الرغم من أمهيتها وعالقتها مبمارسات املعلم 

يف الصفوف الدراسية وحتصيل طالبه. 
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مشكلة الدراسة:
من خالل تتبع نتائج طلبة اململكة العربية السعودية يف جمال الرياضيات يف دراسة االجتاهات 
كما  فيها،  املشاركة  اليت متت  الدورات  ( على مدى   TIMSS( والعلوم الرياضيات  الدولية يف 
يوضحها اجلدول رقم )1( جند حالة من التدين املستمر يف التحصيل، إذ إن أول مشاركة للمملكة 
العربية السعودية كانت يف الدورة الثالثة )TIMSS2003( ) لطلبة الصف الثامن فقط، حيث 
من  بكثري  أقل  ،وذلك  نقطة   )٣٣2( مشارًكا مبتوسط  بلًدا   )46( بني  من   )44( املركز  احتلت 
املتوسط العاملي )467( نقطة، وأستمر هذا التدين حىت الدورة السادسة )TIMSS2015( حيث 
الرابع )46( من بني  بالنسبة للصف  والثامن وكان ترتيبها  الرابع  شاركت اململكة بطلبة الصف 
)49( دولة مشاركة مبتوسط )٣8٣( وذلك أقل بكثري من املتوسط العاملي )504( ، ويف الصف 
الثامن احتلت املركز )40 ( وهو املركز األخري مبتوسط ) ٣68( وذلك أقل بكثري من املتوسط 
العاملي )418(،وتشري النتائج السابقة إىل حالة التدين املستمر يف مستوى التحصيل الذي يندرج 
العاملية الختبارات )TIMSS( )مطر، 2012؛  حتت تصنيف »منخفض« حسب مستويات األداء 

الشمراين، الربصان، الشمراين والدرواين، 2016(.

ومن جهة أخرى أشار تقرير هيئة تقومي التعليم والتدريب لعام )2019( إىل تدين مستوى 
طلبة اململكة يف دراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA 2018(، حيث بلغ متوسط األداء 
يف الرياضيات )٣7٣( نقطة وهو أقل بكثري من متوسط أداء دول منظمة التعاون االقتصادي الذي 

بلغ )489( نقطة )هيئة تقومي التعليم والتدريب، 2019(.

متعددة،  متغريات  دراسة  على  ركزت  الدولية  الدراسات  تناولت  اليت  األحباث  أن  وحيث 
وتقصت أثرها أو عالقتها بتحصيل الطالب ، دون االهتمام باملعلم  واجتاه حنو هذه االختبارات 
 Alazemi. 2018; philippou &( الدراسات  إذ تشري عديد من  بالرغم من أمهية ذلك، 
إجيابية حنو  اجتاهات  لديهم  الذين  املعلمني  أن  إىل   )Christou.1998; Samuels. 2014
العملية التعليمية تكون ممارساهتم الصفية أفضل، مما ينعكس إجياًبا على أداء طالهبم ؛ كما 
أوصت عديٌد من الدراسات بضرورة دراسة اجتاهات معلمي الرياضيات حنو االختبارات الدولية 

. ) Mullis et al..2005 ملا هلا من أمهية تنعكس على أداء طلبتهم )إبراهيم ،2018 ؛

االختبارات  يف  السعودية  العربية  اململكة  طلبة  أداء  يف  املستمر  التدين  حالة  إىل  وبالنظر 
الدولية، وحالة الترقب لنتائج الدورة احلالية )TIMSS2019(، وانطالًقا من الدور اجلوهري 
للمعلم يف العملية التعليمية وأمهية تأثري ما ميتلكه من معتقدات واجتاهات يف ممارساته داخل 
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 Alazemi. 2018; philippou( الفصول الدراسية ومن مث على حتصيل طالبه يف الرياضيات
Christou.1998; Samuels. 2014 &(، برزت مشكلة الدراسة احلالية اليت تسعى للكشف 
الرياض حنو  مبدينة   TIMSS 2019 اختبار عينة  ومعلماهتا  الرياضيات  معلمي  اجتاهات  عن 

االختبارات الدولية.

أسئلة الدراسة :
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا عينة اختبار TIMSS 2019 مبدينة الرياض حنو   -1
االختبارات الدولية؟

تبًعا  الدولية  االختبارات  حنو  الدراسة  عينة  اجتاهات  متوسطي  بني  اختالف  يوجد  هل    -2
التدريسية-  اخلربة  سنوات  العلمي-  الدراسي-املؤهل  الصف  )النوع-  التالية:  للمتغريات 

املشاركة يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية(؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل األيت:

التعرف على اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا حنو االختبارات الدولية.  -1
الكشف عن درجة االختالف يف اجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا حنو االختبارات الدولية   -2

وفًقا لبعض املتغريات.

أمهية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أمهيتها النظرية من أمهية التوجه العاملي يف تقومي األنظمة التعليمية 
وهو االختبارات الدولية، وما تتضمنه نتائج هذه االختبارات من بيانات ومعلومات شاملة وثرية 
ومهمة حول عناصر العملية التعليمية قد تكون أساًسا ألي إصالحات علمية مدروسة يف النظام 

التعليمي.

فيما تتمثل أمهية الدراسة التطبيقية يف بناء مقياس لالجتاهات حنو االختبارات الدولية – 
يعد يف حدود علم الباحث وبعد إجراء حبث مطول يف قواعد البيانات املتاحة – األول من نوعه، 
االختبارات  املعلمني حنو  اجتاهات  عن  الكشف  يف  التعليم  بوزارة  املعنيني  من  استخدامه  ميكن 

الدولية.
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حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على احلدود التالية:

احلد املوضوعي: االختبارات الدولية واجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا حنوها.  -
احلد الزماين: طبقت يف الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي )1441/1440 هـ(.  -

احلد املكاين: مدارس عينة اختبار )TIMSS 2019( مبدينة الرياض.  -

مصطلحات الدراسة:
تنشأ  والعصيب  العقلي  االستعداد  من  »حالة  بأنه:  )2018، ص٣4(  رشوان  يعرفه  االجتاه: 
خالل جتارب وخربات مير هبا الفرد وتؤثر يف استجابته للمواقف، فيقبلها أو حييد عنها ويرفضها«.

ومعلماهتا عينة  الرياضيات  معلمي  تقبل  التعبري عن مدى  بأنه:  إجرائيا  االجتاه  الباحث  ويعرف 
اليت  الدرجة  مبقدار  ويقاس  الدولية،  لالختبارات  الرياض  مبدينة   )TIMSS2019(اختبار

حيصل عليها معلم/ة الرياضيات يف مقياس االجتاه املستخدم يف هذه الدراسة.

(TIMSS 2019( اختبار
 Trends of the International والعلوم   للرياضيات  الدولية  االجتاهات  دراسة  هو 
)Mathematics and Science Studies )TIMSS اليت متثل واحدة من أهم الدراسات يف 
ومدارسهم  معلميهم  وخصائص  الطلبة  حتصيل  لنتائج  بيانات  قاعدة  أكرب  متثل  حيث  العامل، 
يف  املتبعة  التدريس  وطرق  املطبقة  املناهج  فاعلية  مدى  تقيس  عاملية  علمية  مقاييس  باستخدام 
الدول، وتقييم درجة تقدم الطلبة يف حتصيل الرياضيات والعلوم يف دول العامل للصفني الرابع 
التحصيل  لتقومي  الدولية  اهليئة  الدراسة  هذه  على  (،وتشرف  املتوسط  الثاين   ( والثامن 
ببيانات  التربوية  السياسات  لتزويد صانعي  أعوام، وهتدف  أربعة  كل  وتطبق   ،  )IEA(التربوي

.) IEA. 2019(  موثوقة ودورية تعد أساًسا لفهم أفضل ألنظمتهم التربوية

اليت  الدولية  االجتاهات  دراسة  بأنه  إجرائًيا:   )TIMSS 2019( اختبار  الباحث  ويعرف 
السعودية يف  العربية  اململكة  الرياضيات ومعلماهتا يف  أبريل 2019 على طلبة ومعلمي  طبقت يف 

ماديت الرياضيات والعلوم للصفني الرابع والثاين املتوسط.

معلمي الرياضيات ومعلماهتا عينة اختبار )TIMSS 2019(: يقصد هبم يف هذه الدراسة 
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اليت طبق على طلبتها  املدارس  املتوسط يف  والثاين  الرابع  الرياضيات ومعلماهتا للصفني  معلمو 
اختبار )TIMSS 2019( مبدينة الرياض.

منهج الدراسة وإجراءاهتا:
 منهج الدراسة: 

بأنه: “مجع معلومات وبيانات عن  املنهج الوصفي املسحي الذي يعّرف  الدراسة  استخدمت 
ظاهرة ما؛ هبدف التعرُّف على تلك الظاهرة، وحتديد الوضع احلايل هلا، والتعرف على جوانب 

القوة والضعف فيها« )عباس، نوفل، العبسي، وعواد،2015، ص75(. 

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدراسة وعينتها من مجيع معلمي الرياضيات ومعلماهتا للصفني الرابع والثاين 
املتوسط مبدارس عينة اختبار )TIMSS 2019( مبدينة الرياض، والبالغ عددهم )100 معلم 
الدراسي  للعام  الرياض  مبدينة  التعليم  إدارة  ِمن  الصادرة  اإلحصائية  وفق  وذلك  ومعلمة(، 
معلمة(،  و)40  )41معلًما(  بواقع  ومعلمة(  معلًما   81( منهم  استجاب  وقد   ،)1440/1441(

واجلدول )2( يوضح توزيع العينة وفًقا لبياناهتم األولية:

جدول )2(

)TIMSS2003-2015( مشاركات اململكة العربية السعودية يف دراسة

النسبةالعددالوصفالعام

 النوع
٤١٥٠.٦معلم

٤٠٤٩.٤معلمة

الصف الذي يقومون بتدريسه
٤٠٤٩.٤ الصف الرابع

٤١٥٠.٦الصف الثاين املتوسط

املؤهل العلمي
٥٠٦١.7بكالوريوس
٣١٣٨.٣ماجستري

عدد سنوات اخلربة التدريسية
7٨.٦أقل من ٥ سنوات

٢٤٢٩.٦من ٥ إىل أقل من ١٠ سنوات
٥٠٦١.7    من ١٠ سنوات فأكثر
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النسبةالعددالوصفالعام

 املشاركة يف خطة االستعداد
والتهيئة لالختبارات الدولية

٥٦٦٩.١شارك
٢٥٣٠.٩مل يشارك

٨١١٠٠.٠اجملموع

يتضح من جدول )2( توزيع أعداد عينة الدراسة ونسبها وفًقا لفئات كل متغري من متغرياهتا. 

أداة الدراسة:
اختبار  عينة  ومعلماهتا  الرياضيات  ملعلمي  موجه  اجتاهات  مقياس  على  الدراسة  اعتمدت 
TIMSS( 2019( مبدينة الرياض، وذلك لتحديد اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية، ولبناء 

أداة الدراسة اتُِّبَعت اخلطوات اآلتية:

اختبار  عينة  ومعلماهتا  الرياضيات  معلمي  اجتاهات  قياس  وهو  املقياس  من  اهلدف  حتديد   -1
)TIMSS2019( حنو االختبارات الدولية. 

النظري  اإلطار  على  للتعرف   )TIMSS. PISA( الدولية االختبارات  مواقع  على  االطالع   -2
واملواد  وأهدافها،  طبيعتها،  على  والتعرف  فيها،  املعنية  املنظمات  من  الدولية  لالختبارات 

والصفوف اليت تستهدفها، ومتطلباهتا.
االطالع على األدبيات والدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت االختبارات الدولية.  -٣

التوصل ملجاالت مقياس االجتاهات حنو االختبارات الدولية وفقراته.  -4
حتكيم املقياس، وذلك بعرضه على جمموعة من املحكمني املختصني.  -5

إخراج املقياس بشكله النهائي املوجه للعينة.  -6

صدق أداة الدراسة: 
قام الباحث بالتحقق من صدق مقياس االجتاهات باستخدام صدق املحكمني، حيث ُعِرَض 
على )12( حمكًما من املختصني يف تعليم الرياضيات، واالختبارات واملقاييس من أساتذة تعليم 
االختبارات  وخرباء  الرياضيات،  ومشريف  السعودية  باجلامعات  والتقومي  والقياس  الرياضيات 

الدولية بوزارة التعليم.
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االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
مت التحقق ِمن االتساق الداخلي ملقياس االجتاهات، من خالل حساب معامل ارتباط بريسون 

بني كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له.

جدول )3(
معامالت ارتباط فقرات مقياس اجتاهات معلمي الرايضيات حنو االختبارات الدولية ابلدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطماحملور

أمهية االختبارات الدولية
٠**١.7٠.٣٢**٦٤7**٠.٥١
٠**٢.7٠.٥٠**٠.٥٢٨**٦٥
٠**٠.٨٠٦**٣.77٠.٢٩**٩

االختبارات الدولية وحتسني العملية 
التعليمية

٠**١.77٠**٠.٢٣١١*٦.77
٠.٨٢**٢7**٠.7٠.٥٩**٢١٢
٠**٣.7٠.٥٤**٠.٥٢١٣**٤٨
٠.٥**٠.٥١٩**٤7
٠**٥.7٠.٥٢**٥١٠

اجلاهزية لالختبارات الدولية
٠**٠.٨٠٤**١.7٤7**٠.٩١
٠.٩٢**٠.٨٣٨**٠.٩١٥**٢
٠**٣.7٠.٨٤**٠.٨٩٩**٢٦

* دالة عند مستوى ٠.٠٥                                                        ** دالة عند مستوى ٠.٠١

تراوحت بني  ارتباط كل فقرة مع حمورها قد  يتضح من جدول )٣(، أن مجيع معامالت 
)0.2٣- 0.91( ومجيعها موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )α ≤ 0.01( عدا العبارة 
)6( يف حمور االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية دالة عند مستوى )α ≤ 0.05(، مما 
يدل على صدق اتساق العبارات مع حماورها، ومما يعين متتع املقياس بدرجة عالية من الصدق.

جدول )4(

معامالت ارتباط بريسون حملاور مقياس اجتاهات معلمي الرايضيات حنو االختبارات الدولية ابلدرجة الكلية للمقياس

معامل االرتباطاحملور

٠.7٠**أمهية االختبارات الدولية
٠.٨٥**االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية

٠.٨٢**اجلاهزية لالختبارات الدولية
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يتضح من جدول )4(، أن مجيع معامالت ارتباط كل حمور مع الدرجة الكلية للمقياس قد 
 ،) 0.01 ≥ α( ومجيعها موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )تراوحت بني )0.70- 0.85
مما يدل على صدق اتساق حماور املقياس مع املقياس كله، ومما يعين متتع املقياس بدرجة عالية 

من الصدق.

ثبات أداة الدراسة:
قيس الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة ككل وملجاالهتا ، كما يوضح ذلك 

جدول )5(
جدول )٥(

معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور املقياس

معامل ثبات ألفا كرونباخعدد الفقراتاحملور

٩٠.٨٥أمهية االختبارات الدولية
١٣٠.٩٠االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية

٩٠.٩٤اجلاهزية لالختبارات الدولية
٣١٠.٩٤الثبات الكلي ملقياس االجتاهات

يتضح من جدول)5( أن معامل الثبات الكلي ملقياس االجتاهات قد بلغ )0.94(، فيما تراوحت 
معامالت الثبات للمحاور بني )0.85 – 0.94(، مما يشري إىل متتع املقياس بدرجة ثبات عالية. 

األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

املتوسطات احلسابية والتكرارات والنسب املئوية؛ لإلجابة عن السؤال األول.  •
معامل ألفا-كرونباخ؛ حلساب ثبات مقياس االجتاهات.  •

•  معامل ارتباط بريسون حلساب صدق االتساق الداخلي ملقياس االجتاهات.
اختبار t-test( ( للعينات املستقلة لدراسة االختالف بني متوسطي استجابات عينة الدراسة   •

تبًعا للمتغريات اليت تصنف العينة إىل جمموعتني .
اختبار حتليل التباين األحادي )ANOVA( لدراسة االختالف بني متوسطي استجابات عينة   •
 LSD( الدراسة تبًعا للمتغريات اليت تصنف العينة إىل ثالثة جمموعات مع توظيف اختبار

)البعدي للكشف عن اجتاه الفروق بعد اختبار حتليل التباين.
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حتليل نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:
يعتمد تفسري نتائج السؤال األول على قيمة املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري؛ حيث حدد 
الباحث معياًرا عند مناقشة النتائج وفًقا للدرجات املعطاة لفئات اإلجابة وبطريقة رياضية؛ على 

النحو التايل:

 مستوى االجتاهاملتوسط       

اجتاه عاٍل جًدا أكرب من ٤.٢٠ – ٥.٠٠
اجتاه عاٍلأكرب من٣.٤٠ – ٤.٢٠
اجتاه متوسط أكرب من ٢.٦٠ – ٣.٤٠
اجتاه ضعيفأكرب من ١.٨٠ – ٢.٦٠

اجتاه ضعيف جًدامن ١.٠٠ – ١.٨٠

أما السؤال الذي يعين بدراسة االختالفات بني استجابات أفراد العينة تبًعا للمتغريات املحددة، 
فسُيجاب عنه باستخدام األسلوب اإلحصائي املناسب الذي سبق حتديده يف األساليب اإلحصائية.

إجابة أسئلة الدراسة:
 TIMSS 2019 اختبار  عينة  ومعلماهتا  الرياضيات  معلمي  اجتاهات  ما  األول:  السؤال   

مبدينة الرياض حنو االختبارات الدولية؟

 املحور األول: أمهية االختبارات الدولية:

جدول )٦(

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا إلجاابت عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية

بارةم
الع

شدة
ق ب

مواف

افق
ايدمو
حم

افق
 مو

غري

شدة
ق ب

مواف
ري 

غ

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال

ب
رتتي

ال

احملور األول: أمهية االختبارات الدولية

١
 تعد االختبارات الدولية أداة مهمة لتقومي

 األنظمة التعليمية يف العامل؛ ملا تتمتع به اجلهات
.اليت تشرف عليها من ختصصية وخربة ومهنية

 ٢7٤٤٤٦ت
٤.١٤٠.٨٢٦

%٣٣.٣٥٤.٣٤.٩7.٤ 
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 ابتت االختبارات الدولية مقياًسا ومؤشًرا مهًما٢
.يف أداء األنظمة التعليمية وسبل جتويدها

٢٨٣٨٦٨١ت
٤.٠٤٠.٩77

%٣٤.٦٤٦.٩7.٤٩.٩١.٢

 تُعد االختبارات الدولية مؤشًرا مهًما ملستوى٣
.حتصيل الطالب يف الرايضيات

 ٢٨٢٩١٠١٤ت
٣.٨٨١.٠٨٨

%٣٤.٦٣٥.٨١٢.٣١7.٣ 

 تفقد االختبارات الدولية أمهيتها لدى املعلمني٤
.والطلبة ألهنا ال تدخل يف تقومي حتصيل الطلبة

 ٤٤٢7٥٥ت
٤.٣٦٠.٨٦١

%٥٤.٣٣٣.٣٦.٢٦.٢ 

٥

 تعد االختبارات الدولية أداة معيارية هتدف إىل
 مقارنة أداء األنظمة التعليمية وخمرجاهتا ببعضها
 للوصول إىل أفضل الطرق واألساليب التعليمية

.املستخدمة

  ٢٤٤٩٨ت
٤.٢٠٠.٦٠٥

%٢٩.٦٦٠.٥٩.٩  

 تعد االختبارات الدولية أداة لقياس مهارات٦
.التفكري العليا لدى الطلبة يف مادة الرايضيات

 ١٩٤٣٥١٤ت
٣.٨٣٠.٩٨٩

%٢٣.٥٥٣.١٦.٢١7.٣ 

7

 تتيح االختبارات الدولية احلصول على بياانت
 شاملة عن املفاهيم واملهارات اليت تعلمها الطلبة
 يف مادة الرايضيات يف الصفني الرابع االبتدائي

.والثاين املتوسط

 ٣٣٤٠٣٥ت
٤.٢٥٠.٨٠٣

%٤٠.7٤٩.٤٣.7٦.٢ 

 تربك االختبارات الدولية الطلبة وأولياء أمورهم٨
.لعدم معرفتهم أبهدافها وأمهيتها

 ٤7١٥١٥٤ت
٤.٣٠٠.٩٤٢

%٥٨.٠١٨.٥١٨.٥٤.٩ 

٩
 تتيح االختبارات الدولية مقارنة حتصيل الطلبة
 يف الرايضيات يف أنظمة تربوية هلا خلفيات

.ثقافية واقتصادية واجتماعية متباينة

٢7٤7٥١١ت
٤.٢١٠.7٢٤

%٣٣.٣٥٨.٠٦.٢١.٢١.٢

٣.٥٤٠.٥٢املتوسط العام للمحور األول

احملور الثاين: االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية

١
 تعد االختبارات الدولية جزًءا ال يتجزأ من

 النظام التعليمي، وأحد املداخل املهمة لتطوير
.النظام التعليمي

 ١7٤٠٦١٨ت
٣.٦٩١.٠٤١١

%٢١.٠٤٩.٤7.٤٢٢.٢ 

٢

 تزود االختبارات الدولية متخذي القرار يف وزارة
 التعليم مبعلومات حول جودة النظام التعليمي يف

 الدولة، تساعد على اختاذ قرارات التطوير
.املناسبة

 ١٨٤٨١٢٣ت
٤.٠٠٠.7٢٨

%٢٢.٢٥٩.٣١٤.٨٣.7 
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٣
 تزود االختبارات الدولية معدي مناهج

 الرايضيات مبعلومات حول التغيريات املطلوبة يف
.املناهج الدراسية وتطويرها

 ١٣٤7١٦٥ت
٣.٨٤٠.77٩

%١٦.٠٥٨.٠١٩.٨٦.٢ 

٤
 تساعد االختبارات الدولية على دراسة أوجه

 االختالف والتباين بني األنظمة الرتبوية هبدف
.حتسينها

  ١٥٦٠٦ت
٤.١١٠.٥٠٥

%١٨.٥7٤.١7.٤  

 تسهم نتائج االختبارات الدولية يف حتسني٥
.عملية تعليم الرايضيات وتعلمها

 ١٥٤٥7١٤ت
٣.7٥٠.٩٦١٠

%١٨.٥٥٥.٦٨.٦١7.٣ 

 تستنفد االختبارات الدولية جهد الوزارة دون٦
.فائدة من نتائجها يف تطوير النظام التعليمي

 ٤٢٢٨7٤ت
٤.٣٣٠.٨٤١

%٥١.٩٣٤.٦٨.٦٤.٩ 

 تساعد االختبارات الدولية علي ربط املنهج7
.ابلتقنية احلديثة

٤٣٤١٩٢٣١ت
٣.٢١٠.٩٦١٣

%٤.٩٤٢.٠٢٣.٥٢٨.٤١.٢

٨

 توفر االختبارات الدولية الوصول إىل أهم
 الوسائل املؤدية إىل تعليم أفضل، وذلك عرب

 مقارنة نتائج االختبارات لطلبة اململكة مع نتائج
.دول أخرى متقدمة

 ٢٠٤٩٨٤ت
٤.٠٥٠.7٤7

%٢٤.7٦٠.٥٩.٩٤.٩ 

 متثل االختبارات الدولية عبًئا إضافًيا على٩
.املعلمني وقادة املدارس

٤٥١٥١١7٣ت
٤.١٤١.١7٣

%٥٥.٦١٨.٥١٣.٦٨.٦٣.7

١٠

 حتليل نتائج االختبارات الدولية يتيح معرفة أهم
 العوامل واملتغريات املؤثرة يف مجيع عناصر العملية

 التعليمية للعمل على حتسينها وتطويرها مبا
.ينعكس على رفع مستوى حتصيل الطلبة

 ٢٤٤7٦٤ت
٤.١٢٠.7٥٤

%٢٩.٦٥٨.٠7.٤٤.٩ 

 تساعد االختبارات الدولية املعلم على وضع١١
.أسئلة حمكية املرجع مرتبطة أبهداف املنهج

١٠٣١١١٢7٢ت
٣.٢٥١.١٢١٢

%١٢.٣٣٨.٣١٣.٦٣٣.٣٢.٥

١٢
 تتيح بياانت االختبارات الدولية وضع تصور
 لتطوير النظام التعليمي ليكون واحًدا من

.األنظمة التعليمية األكثر تقدًما

 ٢١٥٠٦٤ت
٤.٠٩٠.7٣٦

%٢٥.٩٦١.77.٤٤.٩ 

١٣
 تتيح االختبارات الدولية إمكانية استفادة الدول

 الضعيفة من نتائج الدول املتقدمة يف تطوير
.أنظمتها التعليمية

 ٢٣٥٠7١ت
٤.١7٠.٦٣٢

%٢٨.٤٦١.7٨.٦١.٢ 

٣.٥٢٠.٥٣املتوسط العام للمحور الثاين
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احملور الثالث: اجلاهزية لالختبارات الدولية

 تدعم البيئة التعليمية املشاركة يف االختبارات١
.الدولية

٢١١٥٢٤٣٩ت
١.٩٣١.١٥٩

%٢.٥١٣.٦٦.٢٢٩.٦٤٨.١

 يتاح ملعلم الرايضيات تدريب كاٍف يف جمال٢
.االختبارات الدولية

٣١77٢٠٣٤ت
٢.٢٠١.٢٩٥

%٣.7٢١.٠٨.٦٢٤.7٤٢.٠

 ضعف دعم مناهج الرايضيات ملتطلبات٣
.االختبارات الدولية

٢7٣٤١٠٨٢ت
٣.٩٤١.٠٤٢

%٣٣.٣٤٢.٠١٢.٣٩.٩٢.٥

 ضعف التهيئة واالستعداد للمشاركة يف٤
.االختبارات الدولية

٣٨٢7٤١٠٢ت
٤.١٠١.١١١

%٤٦.٩٣٣.٣٤.٩١٢.٣٢.٥

 تتوفر متطلبات تطبيق االختبارات الدولية٥
.ابملدارس بشكل كاٍف

٣١7٥٢٢٣٤ت
٢.١7١.٢٨٦

%٣.7٢١.٠٦.٢٢7.٢٤٢.٠

 حُيدَّد املطبقون لالختبارات الدولية ابملدارس قبل٦
.موعد االختبار بوقت كاٍف

٥١٩٥٢٠٣٢ت
٢.٣٢١.٣7٣

%٦.٢٢٣.٥٦.٢٢٤.7٣٩.٥

 طبقت االختبارات الدولية جتريبًيا ببعض املدارس7
.واستفيد من نتائج التطبيق

١١7١١٢١٣١ت
٢.٢١١.٢٠٤

%١.٢٢١.٠١٣.٦٢٥.٩٣٨.٣

٨
 تصل مناذج االختبارات الدولية للمدارس عينة

 االختبار قبل موعد تطبيق االختبار بوقت
.كاٍف

٢١٦٦٢٦٣١ت
٢.١٦١.٢١7

%٢.٥١٩.٨7.٤٣٢.١٣٨.٣

 يٌهيأ الطالب للمشاركة يف االختبارات الدولية٩
.بشكل جيد

٣١٦٢٢٣٣7ت
٢.٠7١.٢7٨

%٣.7١٩.٨٢.٥٢٨.٤٤٥.7
٢.١١١.٠٢ املتوسط العام للمحور الثالث

٣.١٢٠.٥٤متوسط الدرجة الكلية لالجتاه حنو االختبارات الدولية

يتضح من جدول )6( أن املتوسط احلسايب العام الجتاهات معلمي الرياضيات ومعلماهتا حنو 
االختبارات الدولية جاء مبقدار )٣.12( وباجتاه عام متوسط، فيما جاءت املتوسطات احلسابية 
ملحاور مقياس االجتاهات على النحو التايل: حمور أمهية االختبارات الدولية جاء يف املرتبة األوىل 
ومبتوسط حسايب )٣.54( وباجتاه عاٍل، وحمور االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية جاء 
لالختبارات  اجلاهزية  وجاء حمور  عاٍل،  وباجتاه   )٣.52( ومبتوسط حسايب  الثانية  املرتبة  يف 

الدولية يف املرتبة الثالثة ومبتوسط حسايب )2.11( وباجتاه ضعيف.
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 وتتفق النتيجة العامة هلذا السؤال مع دراسة إبراهيم )2018( اليت أظهرت وجود اجتاهات 
سلبية لدى معلمي الرياضيات حنو مشاركة الطلبة يف دراسة التوجهات الدولية )TIMSS(، فيما 
 )Yildirim. Demirtasli & Akbs. 2012( ختتلف مع دراسة يلدرمي ودميريتيسلي وآكبس
اليت أظهرت أن اجتاهات املعلمني املشاركني يف دراسة )TIMSS( قد ازدادت من دورة 1999 إىل 

.2007

وقد تعزى هذه النتيجة لقلة معرفة املعلمني باالختبارات الدولية وأمهيتها ، والذي قد يعود 
لضعف برامج إعداد املعلم حيث تؤكد )وزارة التعليم ،2020( أن جودة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية أقل من املأمول، بدليل تدين نتائج الطالب والطالبات يف االختبارات الدولية، وميكن 
القول إن من أهم العوامل اليت تقف خلف تراجع جودة التعليم يف اململكة العربية السعودية ضعف 
رؤية  برامج  املعلم ضمن  إعداد  برامج  لتجديد  أدى اىل ظهور مبادرة  املعلم؛ مما  إعداد  برامج 
اململكة 20٣0،كما قد تعزى لقلة برامج التدريب أثناء اخلدمة  املقدمة ملعلمي الرياضيات ومعلماهتا 
املعلمني  لدى  وأمهيتها  الدولية  االختبارات  ثقافة  نشر  ولضعف   ، الدولية  االختبارات  يف جمال 

واملعلمات ، ولعدم جاهزية املعلمني واملدارس للمشاركة فيها.

أما بالنسبة لكل حمور على حدة فجأت النتائج كالتايل:
املحور األول: أمهية االختبارات الدولية

ومعلماهتا حنو  الرياضيات  معلمي  احلسايب الجتاهات  املتوسط  أن   )6( جدول  من  يتضح 
املتوسطات  تراوحت  عاٍل، حيث  وباجتاه  الدولية جاء مبقدار )54.٣(  االختبارات  حمور أمهية 
احلسابية لعبارات املقياس يف هذا املحور بني  )4.٣6( و)٣.8٣(  أي بني اجتاه عاٍل وعاٍل جًدا، 
حيث حصلت العبارة )4( ونصها  »تفقد االختبارات الدولية أمهيتها لدى املعلمني والطلبة ألهنا ال 
تدخل يف تقومي حتصيل الطلبة« على أعلى متوسط حسايب مبقدار ) 4.٣6(، فيما حصلت العبارة 
مادة  يف  الطلبة  لدى  العليا  التفكري  مهارات  لقياس  أداة  الدولية  االختبارات  تعد  ونصها«    )6(

الرياضيات« على أدىن متوسط حسايب مبقدار )8٣.٣(.

وقد تعزى هذه النتيجة لقناعة املعلمني بأمهية االختبارات الدولية باعتبارها أداة مهمة لتقومي 
األنظمة التعليمية، ومؤشًرا لتحصيل الطلبة يف مادة الرياضيات، فضاًل عن كوهنا أداة معيارية 

ملقارنة أداء األنظمة التعليمية وفرصة لالستفادة من مميزات األنظمة اجليدة.
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املحور الثاين: االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية
الرياضيات ومعلماهتا  حنو  املتوسط احلسايب الجتاهات معلمي  يتضح من جدول )6( أن 
عاٍل، حيث  وباجتاه  التعليمية جاء مبقدار )52.٣(   العملية  الدولية وحتسني  االختبارات  حمور 
تراوحت املتوسطات احلسابية لعبارات املقياس يف هذا املحور بني  )4.٣٣( و)٣.21( أي بني اجتاه 
عاٍل وعاٍل جًدا، حيث حصلت العبارة )6( ونصها »تستنفد االختبارات الدولية جهد الوزارة دون 
فائدة من نتائجها يف تطوير النظام التعليمي« على أعلى متوسط حسايب مبقدار  )4.٣٣(، فيما 
حصلت العبارة )7(  ونصها »تساعد االختبارات الدولية علي ربط املنهج بالتقنية احلديثة« على 

أدىن متوسط حسايب مبقدار )21.٣(.

وقد تعزى هذه النتيجة إلدراك املعلمني إمكانية استخدام نتائج االختبارات الدولية يف تطوير 
بوضع  نتائجها  الرياضيات، وصواًل لالستفادة من  وتعلم  تعليم  وتطوير  التدريسية،  ممارساهتم 
لنتائج  وفًقا  املتقدمة  التعليمية  األنظمة  مميزات  من  باالستفادة  التعليم  النظام  لتطوير  تصور 

االختبارات الدولية.

املحور الثالث: اجلاهزية لالختبارات الدولية
ومعلماهتا حنو  الرياضيات  معلمي  احلسايب الجتاهات  املتوسط  أن   )6( جدول  من  يتضح 
تراوحت  حيث  ضعيف،  وباجتاه   )2.11( مبقدار  جاء  الدولية  لالختبارات  اجلاهزية  حمور 
املتوسطات احلسابية لعبارات املقياس يف هذا املحور بني )4.10( و)1.9٣(  أي بني اجتاه عاٍل 
يف  للمشاركة  واالستعداد  التهيئة  »ضعف  ونصها    )4( السلبية  العبارة  حصلت  حيث  وضعيف، 
االختبارات الدولية« على أعلى متوسط حسايب مبقدار  )4.10(، فيما حصلت العبارة اإلجيابية 
)1( ونصها »تدعم البيئة التعليمية املشاركة باالختبارات الدولية« على أدىن متوسط حسايب مبقدار 

.)1.9٣ (

تأثرًيا يف  العوامل  أكثر  أن  أظهرت  اليت   )2008( أبو عيش  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
مع  تتفق  كما  التقنية،  واملصادر  املدرسية،  التجهيزات  نقص  هو:  التحصيل  منخفضة  املدارس 
دراسة شحادة والقراميطي)2016( اليت أظهرت أن مستوى تدين طلبة اململكة العربية السعودية 
يف الرياضيات والعلوم يف اختبار )TIMSS( من وجهة نظر املعلمني واملشرفني املرتبطة بالبيئة 

التعليمية مرتفع.

االختبارات  لتطبيق  املدارس  يف  واملادية  املعنوية  البيئة  جاهزية  لعدم  النتيجة  هذه  وتعزى 
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ولعدم  أمورهم،  وأولياء  والطالب  املعلمني  لدى  الدولية  االختبارات  ثقافة  نشر  ولعدم  الدولية، 
تدريب املعلمني يف جمال االختبارات الدولية ولعدم هتيئة الطلبة للمشاركة فيها.

االختبارات  الدراسة حنو  عينة  اجتاهات  اختالف بني متوسطي  يوجد  الثاين: هل  السؤال 
التالية )النوع، والصف الدراسي، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة  الدولية تبًعا للمتغريات 

التدريسية، واملشاركة يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية)؟

)- بالنسبة ملتغري نوع العينة:
جدول )٧(

اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية تبًعا ملتغري نوع العينة

 نوعاحملور
 املتوسطالعددالعينة

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 قيمة
ت

 مستوى
التعليقالداللة

أمهية االختبارات الدولية
٤١٣.٤٦٠.٥٠معلم

غري دالة١.٤٩٠.١٣٩
٤٠٣.٦٣٠.٥٢معلمة

االختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية
٤١٣.٤٢٠.٤٨معلم

غري دالة١.٨٨٠.٠٦٣
٤٠٣.٦٣٠.٥٦معلمة

اجلاهزية لالختبارات الدولية
٤١٢.٠٩١.٠٢معلم

غري دالة٠.٢٤٠.٨١١
٤٠٢.١٤١.٠٤معلمة

الدرجة الكلية لالجتاه حنو االختبارات الدولية
٤١٣.٠٤٠.٥٣معلم

غري دالة١.٣٢٠.١٩١
٤٠٣.٢٠٠.٥٤معلمة

يتضح من جدول )7( أن قيمة )ت( غري دالة  عند مستوى )α ≤ 0.05 ( بني متوسطات 
الدولية،  االختبارات  )أمهية  املحاور:  يف  الدولية   االختبارات  حنو  الدراسة   عينة  اجتاهات 
واالختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية، واجلاهزية لالختبارات الدولية( كل على حدة، 
الكلية لالجتاه حنو االختبارات الدولية، مما يشري إىل عدم وجود فرق ذي  داللة  ويف الدرجة 
إحصائية عند مستوى )α ≤  0.05 ( بني متوسطي استجابات عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو 

االختبارات الدولية يف تلك املحاور كل على حدة ويف الدرجة الكلية، تبًعا ملتغري نوع العينة.

وقد تعزى هذه النتيجة لكون العينة من معلمي الرياضيات ومعلماهتا يتعرضون لنفس برامج التنمية 
املهنية اليت تعين باالختبارات الدولية أثناء اخلدمة، ولنفس خطط التهيئة واالستعداد للمشاركة 

يف االختبارات الدولية، كما أن خطة نشر ثقافة االختبارات الدولية املوجهة هلم موحدة.
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2- بالنسبة ملتغري الصف الدراسي:
جدول )٨(

اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية 
تبًعا ملتغري الصف الذي يقومون بتدريسه

 املتوسطالعددالصف الدراسياحملور
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 قيمة
ت

 مستوى
التعليقالداللة

أمهية االختبارات الدولية
٤٠٣.٥٦٠.٥٠ الصف الرابع

غري دالة77٨.٠.٢٨٠
٤١٣.٥٣٠.٥٣الصف الثاين املتوسط

 االختبارات الدولية وحتسني
العملية التعليمية

٤٠٣.٥٤٠.٥٢ الصف الرابع
غري دالة7٣٩.٠.٣٣٠

٤١٣.٥٠٠.٥٥الصف الثاين املتوسط

اجلاهزية لالختبارات الدولية
٤٠٢.٠٠٠.٩٩ الصف الرابع

غري دالة٠.٩٩٠.٣٢٦
٤١٢.٢٢١.٠٦الصف الثاين املتوسط

 الدرجة الكلية لالجتاه حنو
االختبارات الدولية

٤٠٣.١٠٠.٥٤ الصف الرابع
غري دالة7٤٤.٠.٣٣٠

٤١٣.١٤٠.٥٤الصف الثاين املتوسط

0.05( بني متوسطات   ≥  α( غري دالة عند مستوى )أن قيمة )ت يتضح من جدول )8( 
الدولية،  االختبارات  )أمهية  املحاور:  يف  الدولية  االختبارات  حنو  الدراسة   عينة  اجتاهات 
واالختبارات الدولية وحتسني العملية التعليمية، واجلاهزية لالختبارات الدولية( كل على حدة، 
داللة  فرق ذي  وجود  إىل عدم  يشري  الدولية، مما  االختبارات  لالجتاه حنو  الكلية  الدرجة  ويف 
إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطي استجابات عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو 
االختبارات الدولية يف تلك املحاور كل على حدة ويف الدرجة الكلية تبًعا ملتغري الصف الذي يقومون  

بتدريسه .

وقد تعزى هذه النتيجة لكون عينة الدراسة يعملون يف بيئة تعليمية واحده، ووزارة التعليم 
والعينة  واحد،  وقت  الصفني يف  على  تطبق  الدولية  واالختبارات  واحدة،  بطريقة  معهم  تتعامل 

تتعرض لنفس خطة االستعداد والتهيئة. 
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3- بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي:

جدول )٩(

اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية تبًعا ملتغري املؤهل العلمي

 املؤهلاحملور
 املتوسطالعددالعلمي

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 قيمة
ت

 مستوى
التعليقالداللة

أمهية االختبارات الدولية
٥٠٣.٤٦٠.٥٢بكالوريوس

غري دالة١.٨٩٠.٠٦٢
٣١٣.٦٨٠.٤٩ماجستري

 االختبارات الدولية وحتسني العملية
التعليمية

٥٠٣.٤٤٠.٥٦بكالوريوس
 دالة عند مستوى١.٩٨٠.٠٥

٠.٠٥ ٣١٣.٦٦٠.٤٥ماجستري

اجلاهزية لالختبارات الدولية
٥٠١.٩٠٠.٩٨بكالوريوس

 دالة عند مستوى٢.٤٣٠.٠١7
٠.٠٥ ٣١٢.٤٦١.٠٢ماجستري

 الدرجة الكلية لالجتاه حنو
االختبارات الدولية

٥٠٣.٠٠٠.٥٣بكالوريوس
 دالة عند مستوى٢.٦٩٠.٠٠٩

٠.٠١ ٣١٣.٣٢٠.٥٠ماجستري

0.05 ( بني متوسطي   ≥  α( دالة عند مستوى أن قيمة )ت( غري  يتضح من جدول )9( 
اجتاهات  عينة الدراسة  حنو االختبارات الدولية  يف حمور: )أمهية االختبارات الدولية(، مما 
يشري إىل عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية  عند مستوى )α ≤ 0.05 ( بني  متوسطي استجابات 
عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية يف هذا املحور، تبًعا ملتغري املؤهل العلمي 
على  الدراسة  عينة  لقناعة   النتيجة  هذه  تعزى  ماجستري(.وقد   – )بكالوريوس  العينة:  ألفراد 
األنظمة  لتقومي  مهمة  أداة  باعتبارها  الدولية  االختبارات  بأمهية  العلمية  مؤهالهتم  اختالف 
التعليمية، ومقياًسا لتحصيل الطلبة يف مادة الرياضيات، فضاًل عن كوهنا أداة معيارية ملقارنة 

أداء األنظمة التعليمية  وفرصة لالستفادة من مميزات األنظمة اجليدة.
متوسطي  0.05(  بني   ≥  α( دالة عند مستوى قيمة )ت(  أن  يتضح من جدول )9(  كما 
اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية يف املحاور: )االختبارات الدولية وحتسني العملية 
التعليمية، واجلاهزية لالختبارات الدولية(، ويف الدرجة الكلية لالجتاه حنو االختبارات الدولية، 
مما يشري إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية  عند مستوى )α ≤ 0.05(  بني  متوسطي استجابات 
عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية يف هذين املحورين ويف الدرجة الكلية، تبًعا 
ملتغري املؤهل العلمي ألفراد العينة: )بكالوريوس - ماجستري(، وكانت تلك الفروق لصاحل أفراد 

العينة احلاصلني على ماجستري.
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وتتفق هذه النتيجة مع دراسة إبراهيم )2018( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية 
الدولية  التوجهات  دراسة  يف  الطلبة  مشاركة  حنو  الرياضيات  معلمي  اجتاهات  متوسطات  بني 

)TIMSS(، تعزى ملتغري املؤهل العلمي لصاحل املعلمني ذوي املؤهالت العلمية العليا.

وقد تعزى هذه النتيجة لكون احلاصلني على درجة املاجستري من عينة الدراسة أكثر اطالًعا على 
يف  نتائجها  توظيف  إمكانية  بكيفية  معرفة  وأكثر  تناولتها،  اليت  والدراسات  الدولية  االختبارات 
يف  املتطلبات  تلك  توفر  بعدم  ودراية  مبتطلباهتا  علم  على  أهنم  كما  التعليمية،  العملية  حتسني 

املدارس.

4- بالنسبة ملتغري سنوات اخلربة التدريسية:

جدول )١٠(

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجاابت عينة الدراسة حول اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية تبًعا ملتغري سنوات 
اخلربة التدريسية

 جمموعمصدر التبايناحملور
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

 قيمة
ف

 مستوى
التعليقالداللة

أمهية االختبارات الدولية
٠.٤٤٢٠.٢٢بني اجملموعات

غري دالة٠.٨٣٠.٤٣٩
٢٠.٨٠7٨٠.٢7داخل اجملموعات

 االختبارات الدولية وحتسني
العملية التعليمية

١.٩٢٢٠.٩٦بني اجملموعات
 دالة عند مستوى٣.٦٦٠.٠٣٠

٠.٠٥ ٢٠.٥٢7٨٠.٢٦داخل اجملموعات

اجلاهزية لالختبارات الدولية
١.7٠٢٠.٨٥بني اجملموعات

غري دالة٠.٨١٠.٤٥٠
٨٢.٢٥7٨١.٠٥داخل اجملموعات

 الدرجة الكلية لالجتاه حنو
االختبارات الدولية

١.١٨٢٠.٥٩بني اجملموعات
غري دالة٢.١١٠.١٢٨

٢١.٨77٨٠.٢٨داخل اجملموعات

يتضح من جدول )10( أن قيمة )ف( غري دالة عند مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطات 
اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية يف حموري: )أمهية االختبارات الدولية، واجلاهزية 
لالختبارات الدولية(، ويف الدرجة الكلية لالجتاه حنو االختبارات الدولية، مما يشري إىل عدم 
وجود فرق ذي داللة إحصائية مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطي استجابات عينة الدراسة حول 
اجتاهاهتم حنو االختبارات الدولية يف هذين املحورين ويف الدرجة الكلية، تبًعا ملتغري عدد سنوات 

اخلربة التدريسية.
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كما يتضح من جدول )10( أن قيمة )ف( دالة عند مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطي 
اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية يف حمور: )االختبارات الدولية وحتسني العملية 
التعليمية(، مما يشري إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطي 
اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية يف هذا املحور، تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة 
التدريسية. وباستخدام اختبار أقل فرق دال )LSD( للكشف عن مصدر تلك الفروق لعدم متكن 

اختبار شيفيه من الكشف عنها )جدول 11(:

جدول )١١(

اختبار أقل فرق دال )LSD( لتوضيح مصدر الفروق يف اجتاهات عينة الدراسة حنو حمور االختبارات الدولية
 وحتسني العملية التعليمية تبًعا ملتغري سنوات اخلربة التدريسية

املتوسط سنوات اخلربة التدريسية
احلسايب

أقل من ٥ 
سنوات

من ٥ إىل أقل 
من ١٠ سنوات

أكثر من 
الفرق لصاحل١٠ سنوات

أقل من ٥ سنوات*٣.77أقل من ٥ سنوات

٣.٣٠من ٥ إىل أقل من ١٠ سنوات

أكثر من ١٠ سنوات*٣.٦٠من ١٠ سنوات فأكثر 

* تعين وجود فروق دالة عند مستوى ٠.٠٥

يتضح من اجلدول )11(، ما يلي:

0.05( يف حمور االختبارات الدولية وحتسني   ≥  α( يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى  -1
العملية التعليمية بني متوسطي استجابات عينة الدراسة ذوي اخلربة التدريسية )من 5 إىل أقل 
من 10 سنوات(، وذوي اخلربة التدريسية )أقل من 5 سنوات(، وذلك لصاحل ذوي اخلربة 

التدريسية )أقل من 5 سنوات(.

0.05( يف حمور االختبارات الدولية وحتسني   ≥  α( يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوى  -2
العملية التعليمية بني متوسطي استجابات عينة الدراسة ذوي اخلربة التدريسية )من 5 إىل أقل 
ذوي  لصاحل  وذلك  فأكثر(،  سنوات   10 )من  التدريسية  اخلربة  وذوي  سنوات(،   10 من 

اخلربة التدريسية )من 10 سنوات فأكثر(.

األكثر  الطلبة  معلمي  أن  إىل  أشارت  اليت   )2008( عيش  أبو  دراسة  النتيجة  هذه  وتدعم 
حتصياًل كانوا أكثر خربة من معلمي الطلبة األقل حتصياًل.
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االختبارات  )أمهية  الدراسة حنو حموري  عينة  اجتاهات  بني  فروق  وجود  عدم  يعزى  وقد 
الدولية، واجلاهزية لالختبارات الدولية(، ويف الدرجة الكلية لالجتاه حنو االختبارات الدولية تبًعا 
ملتغري سنوات اخلربة التدريسية، التفاق عينة الدراسة مهما اختلفت سنوات خربهتم على أمهية 
باعتبارهم ممارسني  الدولية  لتطبيق االختبارات  امليدان  الدولية وعلى عدم جاهزية  االختبارات 

بامليدان وملمون بواقعه.

فيما قد يعزى وجود فروق بني اجتاهات عينة الدراسة يف حمور االختبارات الدولية وحتسني 
العملية التعليمية تبًعا ملتغري سنوات اخلربة التدريسية لصاحل من هم )أقل من 5 سنوات( و)من 
10 سنوات فأكثر( مقارنة بذوي اخلربة )من 5 إىل أقل من 10 سنوات(، لكون ذوي اخلربة )أقل 
من 5 سنوات( حديثي التخرج واألجيال اجلديدة من املعلمني قد يتعلمون ويطورون أنفسهم  يف 
وسائل  خالل  من  أسرع  بشكل  التعليمية  العملية  حتسني  يف  وأمهيتها  الدولية  االختبارات  جمال 
التواصل االجتماعي، واملواقع االلكترونية املتخصصة ، ولكون ذوي اخلربة ) أكثر من 10 سنوات 
( قد اكتشفوا من خالل خربهتم ضعف النظام التعليمي وشعروا باستمرار تدين نتائج طلبة اململكة 
النظام  لتحسني  أكرب  بشكل  الدولية  االختبارات  نتائج  على  يعولون  الرياضيات مما جيعلهم  يف 

التعليمي ورفع مستوى الطلبة يف الرياضيات.

5- بالنسبة ملتغري املشاركة يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية:

جدول )١2(

اختبار مان-وتين لداللة الفروق يف اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية تبًعا ملتغري املشاركة

متوسط العدداملشاركةاحملور
الرتب

جمموع 
مستوى قيمة Zالرتب

التعليقالداللة

أمهية االختبارات الدولية
٥٦٤7.٦٦٢٦٦٩.٠شارك

دالة عند مستوى ٣.٨٣٠.٠٠٠
٠.٠١ ٢٥٢٦.٠٨٦٥٢.٠مل يشارك

االختبارات الدولية وحتسني العملية 
التعليمية

٥٦٤٤.٩٦٢٥١7.٥شارك
دالة عند مستوى ٢.٢7٠.٠٢٣

٠.٠٥ ٢٥٣٢.١٤٨٠٣.٥مل يشارك

اجلاهزية لالختبارات الدولية
٥٦٤٣.7٩٢٤٥٢.٠شارك

غري دالة١.٦١٠.١٠٨
٢٥٣٤.7٦٨٦٩.٠مل يشارك

الدرجة الكلية لالجتاه حنو 
االختبارات الدولية

٥٦٤٥.٥٠٢٥٤٨.٠شارك
دالة عند مستوى ٢.٥٨٠.٠١٠

٠.٠١ ٢٥٣٠.٩٢77٣.٠مل يشارك
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يتضح من جدول )12( أن قيم )ز( دالة عند مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطي اجتاهات 
واالختبارات  الدولية،  االختبارات  )أمهية  حموري:  يف  الدولية  االختبارات  حنو  الدراسة  عينة 
الدولية، مما  االختبارات  لالجتاه حنو  الكلية  الدرجة  ويف  التعليمية(،  العملية  الدولية وحتسني 
يشري إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05 ( بني متوسطي اجتاهات عينة 
الدراسة حنو االختبارات الدولية يف هذين املحورين ويف الدرجة الكلية، تبًعا ملتغري مشاركة أفراد 
العينة يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية، وكانت تلك الفروق لصاحل أفراد العينة 

الذين شاركوا يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية.

وقد تعزى هذه النتيجة جلودة خطة االستعداد والتهيئة، ولكون الذين شاركوا خبطة االستعداد 
لتقومي  أداة  بوصفها  أكرب  بشكل  الدولية  االختبارات  أمهية  أدركوا  الدولية  لالختبارات  والتهيئة 
األنظمة التعليمية، وتعرفوا على إمكانية االستفادة من نتائجها يف تطوير العملية التعليمية وحتسني 
ذات  األنظمة  من مميزات  االستفادة  من خالل  التدريسية  واملمارسات  الرياضيات  وتعلم  تعليم 

النتائج اجليدة.

كما يتضح من جدول )12( أن قيمة )ز( غري دالة عند مستوى )α ≤ 0.05( بني متوسطات 
اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية يف حمور: )اجلاهزية لالختبارات الدولية(، مما 
متوسطي  بني   )0.05  ≥  α( مستوى  عند  دالة  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  عدم  إىل  يشري 
اجتاهات عينة الدراسة حنو االختبارات الدولية يف هذا املحور، تبًعا ملتغريي مشاركة أفراد العينة 

يف خطة االستعداد والتهيئة لالختبارات الدولية.

املدارس  يف  التعليمية  البيئة  جاهزية  ضعف  على  الدراسة  عينة  التفاق  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 
وضعف االستعداد والتهيئة لكل من املعلمني والطالب للمشاركة يف االختبارات الدولية.

التوصيات:
يف ضوء نتائجها توصي الدراسة مبا يلي:

املدارس  وقائدي  واملعلمات  املعلمني  لدى  التعليمي  الوسط  الدولية يف  االختبارات  ثقافة  نشر   -1
وقائداهتا.

إعداد خطط هتيئة واستعداد للمشاركة يف االختبارات الدولية قبل وقت املشاركة بفترة كافية   -2
تضمن هتيئة امليدان للمشاركة، وتضمن توفري متطلبات املشاركة يف املدارس.

االختبارات  أثناء اخلدمة يف جمال  ومعلماهتا  الرياضيات  ملعلمي  مهنية  تنمية  برامج  تقدمي   -٣
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الدولية من خالل توضيح )أمهيتها، وأهدافها، وكيفية االستفادة من نتائجها( مما ينمي 
اجتاهات إجيابية لدى املعلمني حنو االختبارات الدولية. 

اهتمام برامج إعداد املعلم قبل اخلدمة باالختبارات الدولية.  -4
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Dr. Monirah Abdulaziz Aldawod
Participant Teacher, Management and educational planning - College of Education

Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia

Study Abstract: 
This study aimed to know on the level of organizational health in the 

governmental secondary schools in Riyadh city and its relation to job 
absorption . It had been used a descriptive method by its two techniques 
)Survey and Relational( and used the questionnaire as study toll . The study 
of society composed from governmental secondary level teachers. A random 
sample was taken amounted )450( teachers. The study reached that the level 
of organizational health came in a big degree with an arithmetic average 
)3.91(. and that the job absorption obtained a big degree with an arithmetic 
average )3.68( in secondary schools in Riyadh city. The order of the 
organizational health dimensions is as follows: After the educational 
confirmation. it was ranked first with an arithmetic average )4.05(. Also 
after support resources it obtained on the same average. After morale it 
obtained on arithmetic average )4.01(. Then after start working with 
arithmetic average )3.99( also after social relations obtained in arithmetic 
average )3.89( and after leader influence with arithmetic average )3.71(. 
then after Institutional integration it came in the last order with arithmetic 
average )3.68(. The study showed that there is a positive correlation 
between the level of organizational health and job absorption. It had been 
provide many of recommendations such as:  The need to direct students to 
respect their outstanding classmates. and discuss the leaders of schools for 
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teachers what they expected to accomplish. and direct parents to increase 
their participation in the educational process. and urged the higher 
departments in the ministry to facilitate the access of leaders to all material 
and human needs.

Keywords: Organizational health. job absorption. Secondary schools.
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ــة  ــات المرحل ــدى معلم ــي ل ــتغراق الوظيف ــا باإلس ــة وعاقته ــة التنظيمي ــرة. (2022) . الصح ــداود، مني ال
الثانوية الحكومية بمدينة الرياض. مجلة العلوم التربوية ، 9(1) ،  627 - 662 

الصحة التنظيمية وعالقتها باإلستغراق الوظيفي لدى معلمات 
املرحلة الثانوية احلكومية مبدينة الرياض

د. منرية بنت عبدالعزيز الداود)))

املستخلص: 
هدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية احلكومية 
مبدينة الرياض وعالقتها باالستغراق الوظيفي. وقد استخدم املنهج الوصفي بأسلوبيه)املسحي 
املرحلة  معلمات  من  الدراسة  جمتمع  وتكون  للدراسة.  أداة  االستبانة  واالرتباطي(واستخدمت 
الثانوية احلكومية. ومت أخذ عينة عشوائية بلغت )450( معلمة. وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى 
الصحة التنظيمية جاء بدرجة كبرية ومبتوسط حسايب)٣.91(. أيًضا االستغراق الوظيفي حصل 
الرياض.  مبدينة  احلكومية  الثانوية  املدارس  يف  حسايب)68.٣(  ومبتوسط  كبرية  درجة  على 
وجاءترتيب أبعاد الصحة التنظيمية كالتايل:حصل بعد التأكيد التربوي على املرتبة األوىل ومبتوسط 
حسايب)4.05(. وكذلك بعد  دعم املوارد فقد حصل على  نفس النسبة. أما بعد الروح املعنوية 
فقد حصل على متوسط حسايب)4.01(. يليه بعد املبادأة بالعمل مبتوسط حسايب)٣.99(.كما 
حصل بعد العالقات االجتماعية على متوسط حسايب )٣.89(. يليه بعد تأثري القائدة مبتوسط 
حسايب0)٣.71(. أما بعد التكامل املؤسسي فقد جاء يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب)68.٣(. 
أيًضا أظهرت الدراسة أن هناك عالقة طردية بني مستوى الصحة التنظيمية واالستغراق الوظيفي. 
املتفوقات.  زميالهتن  الحترام  الطالبات  توجيه  ومنها:ضرورة  التوصيات  من  تقدمي جمموع  ومت 
لزيادة  األمور  أولياء  وتوجيه  إجناز.  من  منهن  يتوقع  مبا  للمعلمات  املدارس  قائدات  ومناقشة 
مشاركتهن بالعملية التعليمية. وحث اإلدارات العليا يف الوزارة على تسهيل حصول القائدات على 

مجيع االحتياجات املادية والبشرية.

الكلمات املفتاحية: الصحة التنظيمية. االستغراق الوظيفي. املدارس الثانوية.

)١( استاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الرتبية-قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي
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املقدمة:
املجتمعات  وتقدم  تطور  أداة  اإلنسانية.وهو  احلضارة  مظاهر  أرقى  من  التعليم  إن 
القيم اليت تتالءم مع أهدافه وتطلعاته.وتعترب املدرسة أحد  البشرية.ويقوم على إكساب الفرد 
أبرز املؤسسات االجتماعية التربوية اليت تسهم يف تربية النشء تربية متكاملة.ويف مقابل ذلك 
بيئة  العمل داخل املدرسة. لتصبح  حتتاج إىل مناخ تنظيمي يركز على االهتمام بتحسني أجواء 
تربوية حمفزة على العمل واإلنتاج. ومن هنا ظهر مفهوم الصحة التنظيمية لكونه أحد املداخل 
املتبعة.  العمل  ووسائل  القيادة.  القيم.ومنط  عن  ُيعرب  التنظيمي.حيث  املناخ  لدراسة  اهلامة 
والعالقات اإلنسانية. وسلوك العاملني. وغريها من األبعاد. كما ُتشري الضمرات )2016. 2( إىل 
أن الصحة التنظيمية إحدى االجتاهات اإلدارية احلديثة اليت ُتشبه املدرسة بكيان بيولوجي حباجة 
احلجايا  إليه  أشار  ما  حسب  التنظيمية  الصحة  عوائد  ايًضا  تتجلى  والصحة.كما  للنمو 
والكرميني)2012. ٣40( يف أهنا ُتشكل رافًدا إجيابًيا لتطوير املؤسسات بشكل عام. ملا تتضمنه 
من إطار قيمي أخالقي يعمل على استغالل رأس املال البشري.وإجياد نوع من االرتباط العاطفي 
بني املعلم واملدرسة وهو ما يطلق عليه باالستغراق الوظيفي. حيث يعمل املعلم بكامل طاقته لتحقيق 
داعمة هلم.  بيئة  املدرسية  البيئة  أن  املعلمون  يشعر  كما  الشخصية.  املدرسة.وأهدافه  أهداف 
يسودها أجواء املحبة. وتأخذ بأيديهم حنو التقدم لألفضل مما يقلل من دوران العمل. وزيادة 
كأحد  الوظيفي  االستغراق  بروز  ظل  ويف  ماسبق  على  وبناء  لديهم.  الوظيفي  باألمان  الشعور 
السلوكيات اإلجيابية املؤثرة بشكل فاعل على أداء املعلمني. والذي تسعى املؤسسات التعليمية إىل 
تبنيه. وتأكيد الكثري من الدراسات على أمهية الصحة التنظيمية. ظهرت هذه الدراسة ملعرفة 
العالقة بني الصحة التظيمية واإلستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية احلكومية يف مدينة 

الرياض.

مشكلة الدراسة:
يشكل جو العمل واملناخ الذي تعيشه املعلمات يف املدرسة متغرًيا فاعاًل يف درجة ومستوى جناح 
أداء هذه املدرسة.ويف شعور املعلمات عرب مكوناهتا الفرعية املختلفة بالراحة والطمأنينة.حيث إن 
توفري بيئة تنظيمية صحية يف املدرسة من شأنه العمل على االرتقاء هبا إىل مستويات عالية. وزيادة 
االستغراق الوظيفي فيها ينعكس إجياًبا على أداء املعلمات. والتحصيل األكادميي للطالبات. ويشري 
)Ghorbani.Afrassiabi&Rezvani).2012.80( إىل أن مفهوم الصحة التنظيمية ُيعد من 
املفاهيم اليت ظهرت من أجل إحداث التغيري يف السلوك حيث تركز على الفرد وبيئة العمل مًعا. 
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واملؤسسة اليت تتمتع بالصحة التنظيمية تتمتع باالستقرار والثبات حيث تعمل كافة وظائفها بشكل 
متناغم. وبالتايل تكون بيئة حمفزة وجيدة. وبالرغم من هذه األمهية إال أن الدراسات أكدت أن 
 Hong.&( ولونتر  هونج  دراسة  أكدت  فقد   . املطلوب  املستوى  حتت  يزال  ال  املستوى 
Toner.2014( أن مستوى الصحة التنظيمية يف مؤسسات التعليم العايل يف ماليزيا كان معتداًل. 
كما أظهرت دراسة مرمش )2015( ودراسة الوذيناين )2016(. ودراسة احلريب )2017(. إىل 
واليت  الزهراين)2019(.  دراسة  أما  متوسًطا.  جاء  املدارس  يف  التنظيمية  الصحة  مستوى  أن 
ُطبقت على جامعة القصيم فقد بينت بأن مستوى الصحة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة .كما أن 
العليان)2017(  الشنطي)2012(.ودراسة  كدراسة  الوظيفي  االستغراق  تناولت  دراسات  هناك 
الوظيفي جاء بدرجة متوسطة. ومن هنا ونظًرا  نتائجهما أن مستوى االستغراق  واليت أوضحت 
ألمهية املرحلة الثانوية لكوهنا مرحلة بناء للمستقبل ينطلق منها الطالب ملرحلة متقدمة.وكذلك 
حرص وزارة التعليم على توفري بيئة مدرسية تتمتع بصحة تنظيمية. جاءت هذه الدراسة للتعرف 
على مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية احلكومية للبنات وعالقتها باالستغراق الوظيفي 

من وجهة نظر املعلمات.

أسئلة الدراسة:
1-ما مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الرياض من وجهة نظر 

املعلمات؟
2- ما مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية احلكومية من وجهة نظرهن؟

٣-هل توجد عالقة ارتباطية بني مستوى الصحة التنظيمية واالستغراق الوظيفي؟

أهداف الدراسة:
الثانوية احلكومية  املدارس  التنظيمية يف  الصحة  التعرف على مستوى  إىل  الدراسة  هتدف 
للبنات. والتعرف على مستوى االستغراق الوظيفي فيها من وجهة ذنظر املعلمات. ومعرفة العالقة 

االرتباطية بينهما . 

أمهية الدراسة:
ترجع أمهيتها العلمية إىل طبيعة موضوعها الذي يتناول الصحة التنظيمية ودورها يف حتسني 
وتطوير بيئة العمل التنظيمية يف املدرسة. وما ميكن أن تضيفه الدراسة من أدب إداري يف جمال 
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الصحة التنظيمية.كما يتضح من خالل النتائج  مدى االرتباط بني الصحة التنظيمية واالستغراق 
الوظيفي واللذان يؤثران بشكل مباشر على العملية التعليمية.وتتضح أمهيتها التطبيقية يف النتائج 
اليت ستتوصل هلا الدراسة من خالل التعرف على مستوى الصحة التنظيمية واالستغراق الوظيفي 
تطلب  إن  اللوائح  ومراجعة  الالزم.  إختاذ  من  املسؤولني  ُيمكن  مما  الثانوية.  املدارس  يف 
األمرذلك.كما أن هذه الدراسة تفتح املجال أكثر أمام الباحثني يف جمال التطوير التنظيمي يف 

املؤسسات التعليمية املختلفة.                                              

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية:اقتصرت الدراسة على التعرف على مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس   -
التكامل  بالعمل.  املبادأة  التربوي.  التالية)التأكيد  األبعاد  خالل  من  احلكومية  الثانوية 
املؤسسي.تأثري القائدة. الروح املعنوية. العالقات االجتماعية. دعم املوارد(وكذلك التعرف 
التنظيمية  الصحة  بني  االرتباطية  .والعالقة  املدارس  يف  الوظيفي  االستغراق  مستوى  على 

واالستغراق الوظيفي.  
احلدود املكانية:طبقت الدراسة على املدارس الثانوية احلكومية للبنات يف مدينة الرياض.                                              -

احلدود الزمانية:طبقت الدراسة يف الفصل األول من العام اجلامعي 1441هـ.  -

مصطلحات الدراسة:
الصحة التنظيمية:

التنظيمية  احلالة  بأهنا«   )1080 ورمضان)201٣.  عطايا.   عرفها  اإلصطالحي:  التعريف 
اليت جتعل املؤسسة قادرة على حتقيق أهدافها.غاياهتا.بكفاءة وفاعلية. مع املحافظة على كياهنا 
التعريف  بالعاملني«.أما  اخلاصة  لألهداف  إغفال  اخلارجية.دون  بيئتها  مع  وتكيفها  الداخلي. 
اإلجرائي:قدرة املدرسة على العمل بفاعلية. وكذلك النمو والتطور والتكيف مع البيئة اخلارجية. 

وتوفري بيئة عمل أفضل للمعلمات.

االستغراق الوظيفي:
االجيايب  باهنا«الشعور   )Griffin& Hesketh.2003.68(اإلصطالحي:عرفها التعريف 

للعاملني يف حتقيق أهداف املؤسسة وقيمها. 
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التعريف اإلجرائي: اندماج املعلمة يف وظيفتها واستشعار أمهيتها. وشعورها بالسعادة عند أدائها. 
حبيث ُتعد هذه الوظيفة بعًدا حمورًيا يف حياهتا. 

اإلطار النظري:
الصحة التنظيمية:  -(

لقد تطور مفهوم الصحة التنظيمية إلحداث التغيريات الالزمة يف أداء املؤسسات من أجل   
اإلبداع يف عملها. ليس على الصعيد النظري. وإمنا أيًضا على التطبيق العملي. وتعد املدرسة 
عنصًرا مهًما من عناصر جناح العملية التربوية. ومن أجل هذا البد أن تتمتع بصحة تنظيمية 

جيدة. 

مفهوم الصحة التنظيمية: يعترب املفهوم من االستعارات املجازية اليت ترد كثرًيا يف األدب   -
حول اإلدارة والسلوك التنظيمي. وتركز على اإلنسان.وتشبه املنظمة بكائن حي بيولوجي. 
ولقد عرفها )Hong Law& Toner.2014.277(قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها. 
وإجياد االنسجام والتوازن بني العاملني فيها لتحقيق أهدافها.كما عرب عنها الشريفي)201٣. 
157( بأهنا حالة ديناميكية من الرضا تسهم فيها اهلياكل التنظيمية إجياًبا يف زيادة الفاعلية. 
وحتسني حياة األفراد يف املؤسسة.ومن خالل هذا يتبني لنا أن الصحة التنظيمية تعين قدرة 
للنمو  وقابليتها  واستمراريتها.  وخارجًيا  داخلًيا  والتحديات  املشاكل  مواجهة  على  املنظمة 

والتطور مبا حيقق أهداف املنظمة وأهداف العاملني فيها. 

أمهية الصحة التنظيمية: أشار)Hill.2003.27(إىل أن الصحة التنظيمية تكمن امهيتها   -
يف أهنا أداة تقومي رئيسة للعالقات والظروف داخل املنظمة. ملا هلا من أمهية كبرية يف تزويد 
املنظمة.كما  أداء  حتسني  يف  تسهم  اليت  الضرورية  باملعلومات  املنظمات  يف  املسؤولني 
ذكر)sivapragasam& Raya.2013.55( إىل أن األمهية تتحدد يف مقدرهتا على تلبية 
احتياجات العاملني من الرفاه. و وكذلك فهم كيفيةتفاعل العوامل الفردية والتنظيمية. ونتائج 
املنظمة اليت من شأهنا زيادة أداء العاملني من خالل زيادة الدافعية والروح املعنوية. وتقليل 

الغياب. 

عطايا  ويشري  املنظمات.  أداء  لتطوير  إجيابًيا  رافًدا  األبعاد  التنظيمية:تشكل  الصحة  أبعاد   
ورمضان)2012. 182( إىل أن أبعاد الصحة التنظيمية تندرج حتت املستويات الثالث التالية:
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املستوى املؤسسي:وهو الذي يصل املدرسة ببيئتها اخلارجية. ليضيف هلا الدعم والشرعية   -
بوظائفها  القيام  من  تتمكن  حىت  هلا  املساندة  توفري  إىل  باإلضافة  املجتمع.  قبل  من 

املختلفة.

تنسيق  مثل  املدرسة  يف  الداخلية  اإلدارية  بالوظائف  يتحكم  الذي  اإلداري:وهو  املستوى   -
اجلهود. وإجياد السبل الكفيلة إلثارة دافعية املعلمني. وتنمية الثقة بينهم. وفتح جسور 

التفاهم بينهم وبني أولياء األمور .

التعليم  املستوى الفين:وهو الذي يهتم بالطلبة من خالل حل املشكالت املتعلقة بعملييت   -
والتعلم إلن الوظيفة األساسية للمدرسة إعداد طالب مؤهلني للعمل يف عصر تتغري فيه 

األمناط العملية بصورة دورية.

 )Hoy& Feldman.1978(وبناء على هذا مت اختيار األبعاد السبعة هلوي وفيلدمان  
لتكون هي األبعاد املستخدمة يف هذه الدراسة وهي:التأكيد التربوي. املبادأة بالعمل. التكامل 

املؤسسي. تأثري القائدة. الروح املعنوية.العالقات االجتماعية. دعم املوارد.

مؤشرات الصحة التنظيمية: ذكر وشاح)2015. 29( جمموعة من املؤشرات للصحة وهي   -
:اإلحساس بالتغيري يف بيئة العمل. فهم املعلومات بشكل جيد. حتسني وتطوير خطط عمل 
القائد  بني  واملشاركة  الترابط  نتائج اخلطط.  من  الراجعة  التغذية  على  جديدة. احلصول 

والعاملني. والثقة واالنسجام بينهما .

االستغراق الوظيفي:  -2
يرجع ظهور هذا املصطلح إىل بداية سنة 1921م يف الدراسات اليت أجريت على معنويات   
 Raymond &(التنظيمية األهداف  لتحقيق  استعدادهم  ومدى  األفراد  من  جمموعة 
اليت  »الدرجة  بأنه  الوظيفي  االستغراق   )14 املغريب)2004.  Mjoli.2013.25(.ويعرف 

يندمج هبا الفرد مع الوظيفة اليت ميارسها ويستشعر أمهيتها«. 

بشرية  قوى  من  األخرى مبا متلكه  عن  تتميز  منظمة  كل  إن  الوظيفي:  االستغراق  أمهية   -
مؤهلة. وحىت ميكن االستفادة منها بشكل كبري البد من غرس شعور االنسجام واالنتماء بني 

العاملني حىت تتحول جهودهم إىل حتقيق رؤية ورسالة املنظمة. 

طرق تعزيز االستغراق الوظيفي: هناك العديد من طرق االستغراق الوظيفي ومنها:فرص   -
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النمو الشخصي. الثقة التنظيمية.التمكني اإلداري. تفويض الصالحيات.الرضا الوظيفي.

العوامل املؤثرة على االستغراق الوظيفي: يرى املغريب )2004. 15(أن هناك جمموعة من   -
العوامل املؤثرة ومنها:نظام االتصاالت. نظم املقترحات. جمهودات املنظمة.

الدراسات السابقة:
متعلقة  التنظيمية.ودراسات  بالصحة  متعلقة  دراسات  نوعني  إىل  الدراسات  تقسيم  مت 

باالستغراق الوظيفي. وقد مت ترتيبها من األقدم إىل األحدث وهي كالتايل:

دراسات متعلقة بالصحة التنظيمية: دراسة هونج وتونر)Hong& Toner.2014( واليت   -
واستخدمت  ماليزيا.  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  التنظيمية  الصحة  معرفة  إىل  هدفت 
املنهج الوصفي)املسحي(. واالستبانة أداة للدراسة.ومت توزيعها على )120(موظًفا من ذوي 
الدوام الكامل. وأظهرت النتائج أن مستوى الصحة التنظيمية كان معتداًل. وأن ترتيب األبعاد 
املعنوية  الروح  يليه  املتوسط.  بقليل عن  أعلى  املؤسسة  املبدئي وسالمة  كالتايل:اهليكل  كان 
وتأثري القيادة ودعم املوارد والتركيز األكادميي واملبادأة بالعمل واليت كانت بشكل متوسط.كما 
هدفت دراسة)Buluc.2015( إىل حتديد العالقة بني مديري املدارس والصحة التنظيمية 
من وجهة نظر املعلمني يف املدارس اإلبتدائية يف انقرة. واستخدم املنهج الوصفي. واالستبانة 
أداة للدراسة. ووزعت على )409( معلم. وقد أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني الصحة 
التنظيمية والقيادة التعليمية. أما دراسة مرمش)2015( فقد هدفت إىل اكتشاف العالقة بني 
درجة تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة وعالقتها مبستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية 
يف عمان. وقد استخدم املنهج الوصفي. واالستبانة أداة للدراسة. ووزعت استبانتان أحدامها 
درجة  أن  النتائج  وأظهرت  ومعلمة.  معلًما   )٣41( على  التنظيمية  للصحة  واألخرى  للجودة 
دراسة  أما  متوسًطا.  كان  التنظيمية  الصحة  مستوى  .وكذلك  اجلودة  مبادئ  تطبيق 
االلتزام  ومستوى  التنظيمية  الصحة  بني  العالقة  معرفة  إىل  فقدهدفت  السبيعي)2016( 
الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  جدة.  الثانوية مبحافظة  املدارس  معلمي  لدى  التنظيمي 
وقد  على)500(معلم.  ووزعت  أداةللدراسة.  واالرتباطي(واالستبانة  باسلوبيه)املسحي 
وأن  عالية.  بدرجة  التنظيمي جاء  وااللتزام  التنظيمية  الصحة  أن مستوى  النتائج  أوضحت 
هناك عالقة طردية عالية بينهما.كما هدفت دراسة الوذيناين)2016( إىل معرفة مدى توافر 
أبعاد الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم العام يف مكة املكرمة. واُستخدم املنهج الوصفي 
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التحليلي.واالستبانة أداة للدراسة. ووزعت على)511(مديًرا ومعلًما.وتوصلت الدراسة إىل 
أن درجة توافر الصحة التنظيمية كان متوسًطا يف بعد التماسك املؤسسي. واالعتبارية. وتأثري 
للعمل.كما أجرى   املبادرة  وعالًيا يف  األكادميي.  والتوجه  واملعنويات.  املوارد.  املدير.ودعم 
يف  وصعوباهتا  التنظيمية  الصحة  أبعاد  توافر  درجة  على  للتعرف  دراسة  احلريب)2017( 
املنهج  واستخدم  واملعلمني.  والوكالء  القادة  نظر  وجهة  من  حائل  مبدينة  الثانوية  املدارس 
وتوصلت  ومعلًما.  ووكياًل  قائًدا   )٣٣6( على  ووزعت  للدراسة.  أداة  واالستبانة  الوصفي. 
الدراسة إىل أن واقع الصحة التنظيمية جاء بدرجة متوسطة. وأن الصعوبات جاءت بدرجة 
عالية.كذلك أجرت الشهراين)2017( دراسة للتعرف على متطلبات تطبيق الصحة التنظيمية 
األربعة)األمان  بأبعادها  مشيط  مخيس  مبدينة  واخلاصة  احلكومية  الثانوية  املدارس  يف 
املنهج  استخدمت  التنظيمي(وقد  املنتج  التنظيمية.  القيادة  التنظيمية.  اهلوية  الوظيفي. 
وقد  و)26٣(معلمة.  )41(قائدة  على  ووزعت  للدراسة.  أداة  التحليلي.واالستبانة  الوصفي 
النتائج أن هذه األبعاد جاءت بدرجة عالية جًدا. أما دراسة احلريب)2019( فقد  أظهرت 
هدفت إىل التعرف على درجة توافر أبعاد الصحة التنظيمية يف كلية التربية جبامعة امللك 
سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وكذلك التعرف على املعوقات. وقد استخدمت 
توزيعها على )250( عضو من أعضاء هيئة  للدراسة. ومت  أداة  الوصفي.واالستبانة  املنهج 
التدريس.وقد توصلت الدراسة إىل أن أبرز أبعاد الصحة التنظيمية متثلت يف ُبعد االستقاللية. 
دعم  الثقة.مث  يليه  املعنويات.  بعد  يليه  األهداف.  وضوح  مث  التنظيمي.  التماسك  يليه 
املوارد.مث بعد فعالية االتصاالت. ومن أبرز املعوقات اليت حتول دون تطبيق الصحة التنظيمية 
املعوقات  وأخرًيا  املالية.  املعوقات  مث  البشرية.  املعوقات  يليه  اإلدارية.  االتصاالت  معوق 
القيادة  أمناط  عن  للكشف  دراسة  الزهراين)2019(  أجرى  التقنية.كذلك 
الصحة  مبستوى  وعالقتها  القصيم  جامعة  يف  املمارسة  األكادميية)التبادلية.التحويلية( 
للدراسة.  أداة  واالستبانة  االرتباطي.  الوصفي  املنهج  استخدم  وقد  باجلامعة.  التنظيمية 
ووزعت على )295( عضو هيئة تدريس. وأظهرت النتائج أن مستوى الصحة التنظيمية جاء 
القيادة  وأمناط  التنظيمية  الصحة  مستوى  بني  قوية  عالقة  وجود  متوسطة.كذلك  بدرجة 
األكادميية.وأن عالقة منط القيادة التحويلية مبستوى الصحة التنظيمية كان أقوى من عالقة 

منط القيادة التبادلية .

دراسات تناولت االستغراق الوظيفي: دراسة نصار)201٣( واليت هدفت إىل مقارنة تأثري   -
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عوامل جودة حياة العمل على تنمية االستغراق الوظيفي للموظفني العاملني يف دائرة التربية 
والتعليم يف وكالة غوث. وقد استخدم املنهج الوصفي. واالستبانة أداة للدراسة. ووزعت على 
)406(مدير مدرسة ومساعد مدير. وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني جودة حياة العمل 
وتنمية االستغراق الوظيفي. وأن درجة االستغراق كانت جيدة جًدا.كما أجرى الشنطي)2015( 
الفلسطينية.وقياس  الوزارات  يف  التنظيمي  اهليكل  أبعاد  توافر  درجة  على  للتعرف  دراسة 
يف  وسيط  كمتغري  الوظيفي  االستغراق  تأثري  من  التحقق  وكذلك  الوظيفي.  األداء  مستوى 
أداة  الوصفي.واالستبانة  املنهج  واستخدم  الوظيفي.  واألداء  التنظيمي  اهليكل  بني  العالقة 
كان  الوظيفي  األداء  مستوى  أن  النتائج  وأظهرت  موظًفا.   )٣40( على  ووزعت  للدراسة. 
متوسًطا. ومستوى توافر أبعاد اهليكل التنظيمي مرتفًعا. باإلضافة إىل وجود عالقة عكسية 
بني أبعاد اهليكل التنظيمي واألداء الوظيفي. وأن االستغراق الوظيفي يتوسط كلًيا العالقة بني 
ُبعدي الرمسية والتخصص واألداء  ُبعد املركزية واألداء الوظيفي. بينما يتوسط جزئًيا بني 
الوظيفي.كما جاءت دراسة العليان)2017( للتعرف على مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس 
املنهج  استخدم  وقد  الكويت.  دولة  املعلمني يف  لدى  الوظيفي  باالستغراق  وعالقتها  الثانوية 
الوصفي. واالستبانة أداة للدراسة. ووزعت على )410( معلًما ومعلمة.وتوصلت الدراسة إىل 
أن مستوى الصحة التنظيمية  واالستغراق الوظيفي يف املدارس جاء متوسًطا. وكذلك وجود 

عالقة ارتباطية موجبة بني جماالت الصحة التنظيمية واالستغراق الوظيفي.

التعليق على الدراسات السابقة:
تتشابه هذه الدراسة مع مجيع الدراسات يف استخدامها للمنهج الوصفي. وكذلك االستبانة أداة 
)الوذيناين(.  ودراسة  )السبيعي(.  ودراسة   .)Buluc( دراسة  مع  تتشابه  للدراسة.أيًضا 
ودراسة)احلريب(. ودراسة)الشهراين(. ودراسة )العليان( يف تطبيقها على التعليم العام. بينما 
دراسة)Hong&Toner(.ودراسة)احلريب(.ودراسة)الزهراين( ُطبقت على التعليم العايل.أيًضا 
التنظيمية يف املدارس  تتشابه مع دراسة)العليان( يف األهداف من حيث معرفة مستوى الصحة 
املتغريين.كما  هذين  بني  ارتباطية  عالقة  هناك  وهل  الوظيفي.  باالستغراق  وعالقتها  الثانوية 
تتشابه أيًضا معها يف استخدام األبعاد السبعة هلوي وفيلدمان)Hoy.Feldman( ولكنها ختتلف 
عنها من حيث املجتمع فدراسة )العليان( طبقت على املعلمني واملعلمات بدولة الكويت. بينما هذه 
)Buluc(الدراسة طبقت على املعلمات فقط يف مدينة الرياض. وختتلف عن بقية الدراسات كدراسة
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دراسة)مرمش( وكذلك  التنظيمية.  والصحة  املدارس  مديري  بني  العالقة  ملعرفة  هدفت  واليت 
ملعرفة العالقة بني مبادئ اجلودة والصحة التنظيمية. وأيًضا دراسة)السبيعي(ملعرفة العالقة بني 
الصحة التنظيمية واإللتزام التنظيمي. أما دراسة )احلريب.بدر(. و)احلريب.لولوة(فقد هدفت 
ملعرفة  هدفت  فقد  دراسة)الشهراين(  أما  التنظيمية.  الصحة  أبعاد  توافر  درجة  معرفة  إىل 
متطلبات تطبيق أبعاد الصحة التنظيمية.كذلك ختتلف عن دراسة)الزهراين(واليت هدفت للكشف 
التنظيمية. وأيًضا ختتلف عن دراسة )نصار(  القيادة األكادميية وعالقتها بالصحة  عن أمناط 
واليت هدفت ملعرفة جودةحياة العمل على االستغراق الوظيفي. أما دراسة)الشنطي( فقد هدفت 
ملعرفة تأثري االستغراق الوظيفي كمتغري وسيط  يف العالقة بني اهليكل التنظيمي واألداء الوظيفي.

منهجية الدراسة وإجراءاهتا : 
منهج الدراسة:

يهتم بدراسة  الذي  املنهج  واالرتباطي: وهو  بأسلوبيه: املسحي  الوصفي  املنهج  مت استخدام 
الظواهر كما هي يف الواقع .                                                                  

 جمتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع معلمات املرحلة الثانوية احلكومية وعددهن)6٣97( 
عينة  أخذ  مت  فقد  املجتمع  حجم  لكرب  ونظًرا  التعليم)1441هـ(.  وزارة  إحصائية  حسب  معلمة 

عشوائية بلغت )  450 ( معلمة. ومت توزيع االستبانات عليهن.

بناء أداة الدراسة:
مت بناء األداة وتكونت يف صورهتا النهائية من قسمني:

القسم األول: حيتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات واملعلومات اليت تود   -
والتعهد  املقدمة،  املعلومات  بسرية  الضمان  تقدمي  مع  الدراسة،  عينة  من  مجعها  الباحثة 

باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

القسم الثاين: ويتكون من )٣8( عبارة، موزعة على حمورين أساسيني ، واجلدول رقم )1(   -
يوضح ذلك.
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جدول )١(
حماور االستبانة وعباراهتا

عدد البعداحملور
اجملموعالعبارات

مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية من وجهة نظر 
املعلمات

٤التأكيد الرتبوي

٢٨ عبارة

٤املبادأة ابلعمل
٤التكامل املؤسسي

٤أتثري القائدة
٤الروح املعنوية

٤العالقات االجتماعية
٤دعم املوارد
١٠مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن

٣٨ عبارةاالستبانة

وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي  وفق درجات املوافقة التالية: )كبرية جًدا – كبرية 
– متوسطة - قليلة - قليلة جًدا( واجلدول التايل يوضح ذلك:

جدول )2(
تقسيم فئات مقياس ليكرت اخلماسي )حدود متوسطات االستجاابت(

الفئةم
حدود الفئة

إىلمن
٤.٢١٥.٠٠كبرية جًدا١
٣.٤١٤.٢٠كبرية ٢
٢.٦١٣.٤٠متوسطة٣
١.٨١٢.٦٠قليلة ٤
١.٠٠١.٨٠قليلة جًدا٥

 أ( صدق أداة الدراسة: مت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

 Pearson›s Correlation( صدق االتساق الداخلي لألداة: مت حساب معامل ارتباط بريسون  
Coefficient(؛ للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية 

للبعد أو للمحور الذي تنتمي له العبارة.
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جدول )3(

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور األول مع الدرجة الكلية للبعد

احملور األول
)مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمات(

معامل االرتباط رقم العبارةالبعد
معامل االرتباط ابلبعدرقم العبارةابلبعد

التأكيد الرتبوي
٠.٨٤٠**٠.٨٩٦٣**١

٠**٠.٨٩٦٤**٢.7٩٩

املبادأة ابلعمل
٠.٩٠١**٥7**٠.٩٢٢
٠.٨٨٣**٠.٩٢٥٨**٦

التكامل املؤسسي
٠**٩.7٠**٩٥١١.7٥٣
٠**٠.٨٣٣١٢**١٠.7٣٩

أتثري القائدة
٠.٩٤١**٠.٩١٠١٥**١٣

٠.٦٦٤**٠.٨٨٤١٦**١٤

الروح املعنوية
١7**٠.٩٣٨**٠.٩٣٥١٩
٠.٩٥٨**٠.٩٦٩٢٠**١٨

العالقات االجتماعية
٠.٩٣٩**٠.٨٨٩٢٣**٢١
٠.٩١٥**٠.٩١٦٢٤**٢٢

دعم املوارد
٠**٢٥.7٩٣٢7**٠.٨٥١
٠**٢٦.7٠.٨٦٥**٤٩٢٨

** دال عند مستوى الداللة ٠.٠١ فأقل

جدول )4(

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين مع الدرجة الكلية للمحور

احملور الثاين
)مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن(

معامل االرتباط ابحملوررقم العبارةمعامل االرتباط ابحملوررقم العبارة

٠.٨١**١7٠.٨٣٢**٦
٠.٨٣٠**٢7**٠.٩٠٩
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احملور الثاين
)مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن(

معامل االرتباط ابحملوررقم العبارةمعامل االرتباط ابحملوررقم العبارة

٠.٨٩٩**٠.٨٣٩٨**٣
٠**٤.7٠.٨**٦٦٩7٠
٠.٨**٠.٨٨٣١٠**٥7٥

** دال عند مستوى الداللة ٠.٠١ فأقل

الثبات  معامل  استخدام  خالل  من  الدراسة  أداة  ثبات  من  التأكد  مت  الدراسة:  أداة  ثبات 
. )Cronbach’s Alpha )α(( )ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ

جدول )٥(
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

ثبات احملورعدد العباراتالبعدحماور االستبانة

 مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية من وجهة نظر
املعلمات

4٠.٨7٢٣التأكيد الرتبوي
٤٠.٩٢٨١املبادأة ابلعمل

٤٠.7٦٩٢التكامل املؤسسي
٤٠.٨7٣٨أتثري القائدة
٤٠.٩٦٣٩الروح املعنوية

٤٠.٩٣٤٩العالقات االجتماعية
٤٠.٨٠٤٤دعم املوارد
١٠٠.٩٥٦١مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية من وجهة نظرهن

٣٨٠.٩٦٠٢الثبات العام

يتضح من اجلدول أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )0.9602(.

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
 Statistical Package for Social االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزم  استخدام  مت 
Sciences واليت يرمز هلا اختصاًرا بالرمز )SPSS(.وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية 

التالية:
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متوسط  على  للتعرف  وذلك  “Weighted Mean”؛  )املرجح(  املوزون  احلسايب  املتوسط   -
متوسط حسايب  أعلى  العبارات حسب  ترتيب  يف  يفيد  أنه  كما   ، الدراسة  عينة  استجابات 

موزون. 

املتوسط احلسايب “Mean”؛ وذلك ملعرفة مدى ارتفاع، أو اخنفاض استجابات عينة الدراسة   -
عن املحاور الرئيسة، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب املحاور حسب أعلى متوسط حسايب.

االحنراف املعياري “Standard Deviation”؛ للتعرف على مدى احنراف استجابات عينة   -
عن  الرئيسة  املحاور  من  حمور  ولكل  الدراسة،  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل  الدراسة 

متوسطها احلسايب.

مت استخدام معامل ارتباط بريسون للتحقق من العالقة بني متغريات الدراسة.  -

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها
نظر  وجهة  من  الثانوية  املدارس  يف  التنظيمية  الصحة  مستوى  ما  األول:  السؤال  إجابة 

املعلمات ؟
جدول )٦(

استجاابت عينة الدراسة على: أبعاد مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية

االحنراف املتوسط احلسايبالبعدم
الرتبةاملعياري

٤.٠٥٠.٤٦7١التأكيد الرتبوي١

٣.٩٩٠.٥7١٤املبادأة ابلعمل٢
٣.٦٨٠.٥٨١7التكامل املؤسسي٣
٣.7١٠.٦٢٨٦أتثري القائدة٤
٤.٠١٠.٥٦٥٣الروح املعنوية٥
٣.٨٩٠.٦٠٢٥العالقات االجتماعية٦
٤.٠٥٠.٥٠٢٢دعم املوارد7

٣.٩١٠.٤١٣-

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على مستوى 
الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية مبتوسط )٣.91 من 5 (، ويرجع السبب يف ذلك إىل وجود 
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تصور واضح لدى املعلمات ملا جيري داخل املدرسة من ممارسات تربوية. وشعورهن أن القائدات 
لديهن القدرة على التخطيط وحتديد املهام. إضافة إىل ارتفاع الروح املعنوية لدى املعلمات بسبب 
اهتمام القائدات بالعالقات اإلنسانية. مما خيلق جًوا من األلفة واإلحترام املتبادل.كما تعكس 
الدراسي.  التحصيل  لتحقيق معدالت عالية يف  املعلمات مع طالباهتن  زيادة عطاء  النتيجة  هذه 
مع  ختتلف  مرتفعة.ولكنها  بدرجة  جاءت  واليت  دراسة)السبيعي(  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
جاءت  نتائجها  أن  يف  ودراسة)العليان(ودراسة)احلريب(  دراسة)مرمش(ودراسة)الوذيناين( 
بدرجة متوسطة.وأتضح من النتائج أن أبرز مستوى للصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية متثلت 
يف ُبعد التأكيد التربوي مبتوسط ) 4.05 من 5 ( ، يليه ُبعد دعم املوارد مبتوسط ) 4.05 من 5( 
، يليه ُبعد الروح املعنوية مبتوسط ) 4.01 من 5 ( ، يليه ُبعد املبادأة بالعمل مبتوسط ) 99.٣ 
القائدة  تأثري  ُبعد  يليه   ،  )  5 ) ٣.89 من  االجتماعية مبتوسط  العالقات  ُبعد  يليه   ،  )  5 من 
مبتوسط ) ٣.71 من 5 (. وأخرًيا جاء ُبعد التكامل املؤسسي مبتوسط ) ٣.68 من 5( ويف ما يلي 

النتائج التفصيلية:

الُبعد األول: التأكيد التربوي 

جدول )٧(

استجاابت عينة الدراسة حول بُعد التأكيد الرتبوي مرتبة تنازلًيا

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

رتبة
ال

% 
سبة

الن

جًدا
رية 

كب

برية
ك
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تكرم قيادة املدرسة الطالبات املتفوقات علميا٤

--١١٤٣١٨١٨ك
٤.٢١٠.٤٩٨١

%٢٥.٣7٠.7٤.٠--

توفر قيادة املدرسة بيئة تعليمية لطالباهتا٢
--7٨٣٢7٤٥ك

٤.٠7٠.٥١٨٢
%١7.٣7٢.7١٠.٠--

تضع املدرسة معايري عالية للتحصيل العلمي ١
للطالبات

--٦٦٣٣٦٤٨ك
٤.٠٤٠.٥٠٢٣

%١٤.77٤.٦١٠.7--

حترتم الطالبات زميالهتن املتفوقات علميا٣
-٦٣٢٨٥٩٠١٢ك

٣.٨٩٠.٦٥٩٤
%١٤.٠٦٣.٣٢٠.٠٢.7-

٤.٠٥٠.٤٦7املتوسط العام
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يتضح من اجلدول  أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على مستوى الصحة التنظيمية 
فيما يتعلق بُبعد التأكيد التربوي مبتوسط )4.05 من 5.00(. وتتفق يف هذا مع دراسة )العليان( 
على  حصلت  واليت  دراسة)السبيعي(  مع  ختتلف  بينما  ودراسة)مرمش(.  ودراسة)الشهري(. 
درجة متوسطة. ودرجة ضعيفة يف دراسة)احلريب(. ويتضح أيًضا أهنن موافقات بدرجة كبرية 
العبارة رقم )4( وهي:« تكرم قيادة  تتمثل يف  التنظيمية  جًدا على واحدة من مستويات الصحة 
املدرسة الطالبات املتفوقات علمًيا » مبتوسط )4.21 من 5( وهو مايدل على أن تكرمي الطالبات 
املتفوقات علمًيا يشعرهن بالتقدير مما يدعم احلافز لديهن أكثر لبذل مزيد من التفوق. وتتفق مع 
دراسة )العليان(.ويتضح أهنن موافقات بدرجة كبرية على ثالثة عبارات تتمثل يف رقم )2 ، 1 ، 
٣ ( حيث جاءت العبارة رقم )2( وهي:« توفر قيادة املدرسة بيئة تعليمية لطالباهتا » باملرتبة الثانية 
ومبتوسط )4.07 من 5( وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املدرسة  حريصة على توفري بيئة تعليمية 
صحية لطالباهتا مما يقلل من الشعور  بالضغوط الدراسية وتكون دافًعا هلن للتفوق. وختتلف مع 
دراسة)العليان( ودراسة)الزهراين( واللتان حصلتا على درجة متوسطة. كما جاءت العبارة رقم 
ومبتوسط  الثالثة  باملرتبة   « للطالبات  العلمي  للتحصيل  عالية  معايري  املدرسة  تضع  وهي:«   )1(
)4.04 من 5( وتفسر هذه النتيجة بأن املدرسة  بوضعهامعايري عالية للتحصيل العلمي إمنا هو 
دليل على رغبة املدرسة يف حصول طالباهتا على مستوى متقدم على املدارس األخرى . كما جاءت 
العبارة رقم )٣( وهي:« حتترم الطالبات زميالهتن املتفوقات علميا » باملرتبة الرابعة ومبتوسط 

)٣.89 من 5( وتدل على  سيادة العالقات اإلنسانية داخل املدرسة.

الُبعد الثاين: املبادأة بالعمل:
جدول )٨(

استجاابت عينةالدراسة حول  بُعد املبادأة ابلعمل مرتبة تنازلًيا
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تلتزم قائدة بتطبيق معايري حمددة لألداء ٨

-٨٤٢٩٤٦٩٣ك
٤.٠٢٠.٦٠٦١

%١٨.7٦٥.٣١٥.٣٠.7-

توضح قيادة املدرسة القيم اليت حتكم العمل7
-٨7٢٩١٦٣٩ك

٤.٠١٠.٦٤٣٢
%١٩.٣٦٤.7١٤.٠٢.٠-
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تعمل قائدة املدرسة على جدولة األعمال اليت ٦
ينبغي القيام هبا

--7٥٢٨٨٨7ك
٣.٩7٠.٦٠٠٣

%١٦.7٦٤.٠١٩.٣--

تناقش قائدة املدرسة مع املعلمات ما يتوقع ٥
منهن من أداء

-٨7٢٦7٩٠٦ك
٣.٩7٠.٦٦٨٤

%١٩.٣٥٩.٤٢٠.٠١.٣-

٣.٩٩٠.٥7١املتوسط العام

يتضح أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية علىى بعد املبادأة بالعمل مبتوسط )99.٣ 
من 5.00(. ويرجع السبب إىل شعور املعلمات بان القائدة تبدي اهتماًما باإلجناز.والتخطيط 
دراسيت)السبيعي(  مع  وتتفق  للمدرسة.  اإلستراتيجية  اخلطة  من خالل  األعمال  ألداء  الفعال 
و)العليان(.بينما ختتلف مع دراسيت)الوذيناين( و)احلريب( حيث حصلتا على درجة متوسطة. 
ويتضح  أهنن  موافقات بدرجة كبرية على أربعة عبارات تتمثل يف رقم )8، 7 ، 6 ، 5 (. حيث 
باملرتبة   « لألداء  حمددة  معايري  املدرسةبتطبيق  قائدة  تلتزم  وهي:«   )8( رقم  العبارة  جاءت 
األوىل و مبتوسط )4.02 من 5( وتدل على أن إلتزام القائدة بتطبيق املعايري يقلل من الضغوط 
على املعلمات لشعورهن مببدأ العدالة والزناهة وهذا مماجعل العبارة تأيت يف املقدمة. وختتلف 
مع دراسيت)الزهراين( و)الشهراين(.كماجاءت العبارة رقم )7( وهي:« توضح قيادة املدرسة 
القيم اليت حتكم العمل » باملرتبة الثانية ومبتوسط )4.01 من 5( وتعين أن توضيح القيم  جتعل 
دراسة)احلريب(واليت  مع  وختتلف   . األخطاء  من  يقلل  مما  موحد  إطار  داخل  يعمل  اجلميع 
جدولة  على  املدرسة  قائدة  تعمل  وهي:«   )6( رقم  العبارة  متوسطة.كماجاءت  بدرجة  جاءت 
األعمال اليت ينبغي القيام هبا » باملرتبة الثالثة و مبتوسط )٣.97 من 5( وهوما يعين أن جدولة 
األعمال جيعل العمل يسري حسب ماهو خمطط له. وتتفق مع دراسة)احلريب(ولكنها  ختتلف 
رقم  العبارة  وجاءت  متوسطة.  درجة  على  حصلتا  و)احلريب(واللتان  دراسيت)الوذيناين(  مع 
)5( وهي:« تناقش قائدة املدرسة مع املعلمات ما يتوقع منهن من أداء » باملرتبة الرابعة ومبتوسط 
)٣.97 من 5( وهويدل على  أن مناقشة قائدة املدرسة للمعلمات يعزز من وضوح مهام العمل 

هلن مما يزيد من دافعيتهن.
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الُبعد الثالث: التكامل املؤسسي:

جدول )٩(

استجاابت عينة الدراسة يف ما يتعلق بُبعد التكامل املؤسسي مرتبة تنازلًيا
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تواكب املدرسة املستجدات احلديثة١٢

-١٠٢٢7٣٦٩٦ك
٤.٠٥٠.٦٥7١

%٢٢.7٦٠.7١٥.٣١.٣-

تبين املدرسة عالقات ثقة بينها وبني ١٠
اجملتمع احمللي

-٦٦٢٥٥١٢٣٦ك
٣.٨٥٠.٦7١٢

%١٤.7٥٦.7٢7.٣١.٣-

حتمي املدرسة املعلمات من التدخالت ٩
الغري مرغوبة من اجملتمع احمللي

-7٢٢٤٣١٢٣١٢ك
٣.٨٣٠.7١٦٣

%١٦.٠٥٤.٠٢7.٣٢.7-

أولياء األمور هلم أتثري واضح يف ١١
املدرسة

١٥١٢٣١٨٦٩٦٣٠ك
٢.٩٩٠.٩٤٣٤

%٣.٣٢7.٢٤١.٢٢١.٣٦.7

٣.٦٨٠.٥٨١املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على عبارات ُبعد التكامل املؤسسي 
مبتوسط )٣.68 من 5.00(. ويرجع السبب يف ذلك إىل قدرة القائدة على بناء ثقة متبادلة مع 
من  مرغوبة  الغري  التدخالت  من  حتميهن  املدرسة  أن  املعلمات  شعور  وكذلك  املحلي.  املجتمع 
املجتمع. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة كل من )الوذيناين( و)احلريب(و)العليان( حيث كانت 
أهنن  أيًضا  ويتضح  ضعيفة.  درجة  على  حصلت  فقد  دراسة)احلريب(  أما  متوسطة.  الدرجة 
موافقات بدرجة كبرية على ثالثة عبارات تتمثل يف رقم )12 ، 10 ، 9 ( حيث جاءت العبارة رقم 
)12( وهي:« تواكب املدرسة املستجدات احلديثة » باملرتبة األوىل ومبتوسط )4.05 من 5( وتفسر 
هذه النتيجة بأن مواكبة املدرسة لكل ماهو جديد يوفر للطالبات واملعلمات مواكبة املعرفة وبأسلوب 
رقم  العبارة  رؤية 20٣0.كما جاءت  مع  وثقافتهن متاشًيا  معرفتهن  من  يزيد  الذي  األمر  ميسر 
)10( وهي:« تبين املدرسة عالقات ثقة بينها وبني املجتمع املحلي » باملرتبة الثانية من حيث املوافقة 
ومبتوسط )٣.85 من 5( وهذا يعين ان املدرسة حريصة على مد جسور التواصل مع املجتمع املحلي 
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على  واليت حصلت  دراسة)احلريب(  مع  منهم. وختتلف  واإلستفادة  ثقة اجلميع  أجل كسب  من 
درجة متوسطة.كما جاءت العبارة رقم )9( »حتمي املدرسة املعلمات من التدخالت الغري مرغوبة 
الثالثة من حيث املوافقة ومبتوسط)٣.8٣ من 5( حيث قد حتدث  » باملرتبة  من املجتمع املحلي 
بعض التدخالت من قبل أولياء األمور مما يسبب ضغًطا نفسًيا على املعلمات. ويؤثر على العملية 
التعليمية.لذلك املدرسة املتمتعة بالصحة االجيابية التستجيب سلًبا ملا جيري يف بيئتها اخلارجية 
حيث متلك قدًرا من اإلستقاللية. وختتلف مع دراسة)العليان( و)احلريب(و)السبيعي( يف ذلك .        

الُبعد الرابع: تأثري القائدة
جدول )١٠(

استجاابت عينة الدراسة يف ما يتعلق بُبعد أتثري القائدة مرتبة تنازلًيا
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حترتم القائدة الكفاءة املهنية للمعلمات١٦
--٨7٣١٨٤٥ك

٤.٠٩٠.٥٣٤١
%١٩.٣7٠.7١٠.٠--

متتلك قائدة املدرسة القدرة على اختاذ القرارات ١٤
احلامسة

-٤٢٢٩١١٠٢١٥ك
٣.٨٠٠.٦٤٤٢

%٩.٣٦٤.7٢٢.7٣.٣-

تلقى توصيات القائدة اهتماما من اإلدارة ١٥
التعليمية

٣٦٢٣١١٣٥٣٩٩ك
٣.٥٥٠.٨٣٨٣

%٨.٠٥١.٣٣٠.٠٨.7٢.٠

تستطيع القائدة أن حتصل على ما تطلبه من ١٣
اجلهات العليا

٣٠١٩٨١٥٠٦٣٩ك
٣.٣٩٠.٨٨٠٤

%٦.7٤٤.٠٣٣.٣١٤.٠٢.٠

٣.7١٠.٦٢٨املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية يف ما يتعلق بُبعد تأثري القائدة 
مبتوسط )٣.71 من 5.00(، وهو متوسط يشري إىل خيار بدرجة كبرية.ويرجع السبب إىل أن 
احترام القائدة ملعلماهتا وكفاءهتن املهنية. وكذلك قدرهتا على إقناع اإلدارات العليا مبا ختطط 
دراسة)الوذيناين(  مع  النتيجة  هذه  وختتلف  املدرسة.  هلذه  لإلنتماء  بالفخر  يشعرهن  له. 
و)احلريب(و )السبيعي( واليت حصلت على درجة متوسطة. ويتضح أيًضا أهنن موافقات بدرجة 
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كبرية على ثالثة من العبارات  تتمثل يف  رقم )16 ، 14 ، 15 ( اليت مت ترتيبها تنازلًيا :حيث 
جاءت العبارة رقم )16( وهي:« حتترم القائدة الكفاءة املهنية للمعلمات » باملرتبة األوىل ومبتوسط 
)4.09 من 5( وتفسر هذه النتيجة بأن أحترام القائدة للكفاءة املهنية للمعلمات يعزز من مبادرهتن 
مع  وتتفق  هلن.  القائدة  بتقدير  يشعرهن  .كما  واملنهج  املدرسة  مشكالت  حل  يف 
القدرة على اختاذ  املدرسة  قائدة  العبارة رقم )14( وهي:« متتلك  دراسة)السبيعي(.كماجاءت 
القرارات احلامسة » باملرتبة الثانية ومبتوسط )٣.80 من 5( ويعين أن القدرة على إختاذ القرار 
والنباهة  احلنكة  متتلك  القائدة  وأن  بالطمأنينة.  املعلمات  يشعر  املناسب   الوقت  يف  املناسب 
والسرعة يف التصرف وختتلف مع دراسة )احلريب( واليت حصلت على درجة متوسطة. وجاءت 
الثالثة  باملرتبة   « التعليمية  اإلدارة  اهتماما من  القائدة  توصيات  تلقى  وهي:«  رقم )15(  العبارة 
ومبتوسط )٣.55 من 5( وهو أن أهتمام اإلدارة التعليمية بتوصيات قائدات املدارس يدعم فعالية 

العملية التعليمية والتربوية باملدارس .

الُبعد اخلامس: الروح املعنوية:
جدول )١١(

استجاابت عينة الدراسة يف ما يتعلق بُبعد الروح املعنوية مرتبة تنازلًيا 
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تربط املعلمات عالقات إنسانية ممتازة٢٠

--٨٤٣٠٠٦٦ك
٤.٠٤٠.٥77١

%١٨.7٦٦.٦١٤.7--

تتمتع املعلمات بروح معنوية عالية داخل ١7
املدرسة

--٨٤٢٨٨7٨ك
٤.٠١٠.٦٠١٢

%١٨.7٦٤.٠١7.٣--

تعمل املعلمات بروح الفريق الواحد١٨
--7٨٢٩١٨١ك

٣.٩٩٠.٥٩٥٣
%١7.٣٦٤.7١٨.٠--

تفتخر املعلمات ابالنتماءهلذه املدرسة١٩
--7٨٢٨٥٨7ك

٣.٩٨٠.٦٠٦٤
%١7.٣٦٣.٤١٩.٣--

٤.٠١٠.٥٦٥املتوسط العام
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يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على  ُبعد الروح املعنوية مبتوسط 
)4.01 من 5.00(، وهو متوسط يشري إىل خيار درجة كبرية. والسبب يف ذلك العالقة القوية 
يعملن يف حتقيق  املتبادلة. مما جيعلهن  الثقة  على  والقائمة  القائدة.  مع  املعلمات  تربط  اليت 
مع  ختتلف  ولكنها  دراسة)السبيعي(.  مع  النتيجة  هذه  هلا.وتتفق   املخطط  االهداف 
دراسة)الوذيناين( و)احلريب( و)مرمش(يف احلصول على درجة متوسطة. ويتضح أيًضا أهنن 
موافقات بدرجة كبرية على أربعة عبارات رقم )20، 17 ، 18 ، 19 ( اليت مت ترتيبها تنازلًيا  
كالتايل: جاءت العبارة رقم )20( وهي:« تربط املعلمات عالقات إنسانية ممتازة » باملرتبة األوىل 
ومبتوسط )4.04 من 5( ويدل على أن إرتباط املعلمات بعالقات إنسانية بينهن يعزز من تعاوهنن 
النتيجة ختتلف مع  وهذه  الصراع .  يقلل من مستوى  كما  تعليم طالباهتن وحل مشكالهتن  يف  
دراسيت)احلريب( و)العليان( واللتان حصلتا على درجة متوسطة. أما العبارة رقم )17( وهي:« 
تتمتع املعلمات بروح معنوية عالية داخل املدرسة »فقد حصلت على املرتبة الثانية ومبتوسط )4.01 
من 5( ويعين أن وجود الروح املعنوية بني املعلمات يعزز من رضاهن عن العمل وحتمل ضغوطاته 
رقم  العبارتان  جاءت  والتربوية.كما  التعليمية  العملية  ومبا خيدم  العملي  آدائهن  من  يزيد  مما 
)19.18( وهي:« تعمل املعلمات بروح الفريق الواحد« باملرتبة الثالثة ومبتوسط )٣.99 من 5(. 
ومبتوسط  الرابعة   باملرتبة   « املدرسة  هلذه  باالنتماء  املعلمات  تفتخر  وهي:«   )19( رقم  العبارة 
)٣.98 من 5( وتدالن على  أن وجود العالقات اإلنسانية داخل املدرسة جيعل  املعلمات  يعملن 
بروح الفريق الواحد.ويشعرن باإلفتخار لإلنتماء هلذه املدرسة مما يسهم بالرفع من العملية التعل

ميية.                                           

الُبعد السادس: العالقات االجتماعية:

جدول )١2(

استجاابت عينة الدراسة فيما يتعلق بُبعد العالقات االجتماعية مرتبة تنازلًيا 
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تعمل القائدة على إجياد ثقة بينها وبني ٢١
املعلمات

-٨٤٢7٦٨7٣ك
٣.٩٨٠.٦٣٨١

%١٨.7٦١.٣١٩.٣٠.7-
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تتعامل القائدة مع اجلميع بعدالة٢٤
-7٨٢٦٤١٠٥٣ك

٣.٩٣٠.٦٥٥٢
%١7.٣٥٨.7٢٣.٣٠.7-

تسعي القائدة لتهيئة ظروف الرفاهية ٢٣
للمعلمات

-٦٦٢٦١١٢٠٣ك
٣.٨7٠.٦٥١٣

%١٤.7٥٨.٠٢٦.٦٠.7-
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تشرك القائدة املعلمات يف القرارات املؤثرة ٢٢
على عملهن

-٦٣٢٣٤١٤7٦ك
٣.7٩٠.٦٩٠٤

%١٤.٠٥٢.٠٣٢.7١.٣-

٣.٨٩٠.٦٠٢املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على ُبعد العالقات االجتماعية 
مبتوسط )٣.89 من 5.00(. ويتضح أهنن موافقات بدرجة كبرية على أربعة  عبارات متثل يف 
رقم )21، 24 ، 2٣ ، 22 ( واليت مت ترتيبها تنازلًيا كالتايل:جاءت العبارة رقم )21( وهي:« 
 )5 من   ٣.98( ومبتوسط  األوىل  باملرتبة   « املعلمات  وبني  بينها  ثقة  إجياد  على  القائدة  تعمل 
العالقات  من  يعزز  املعلمات  وبني  بينها  ثقة  إجياد  على  القائدة  عمل  بأن  النتيجة  هذه  وتفسر 
بينهما.كما يؤدي هذا إىل محاس املعلمات  للعمل وزيادة دافعيتهن مما يؤثر بشكل إجيايب على  
مع  القائدة  تتعامل  وهي:«  رقم )24(  العبارة  وجاءت  املدرسة.  التنظيمية  يف  الصحة  مستوى 
اجلميع بعدالة » باملرتبة الثانية ومبتوسط )٣.9٣ من 5( مما يعين أن التعامل العادل يعزز من 
مع  النتيجة  هذه  .وختتلف  ومعلمات  طالبات  من  باملدرسة  املنسوبات  جلميع  بالرضا  الشعور 
وهي:«   )2٣( رقم  العبارة  جاءت  متوسطة.كما  درجة  على  حصلت  واليت  دراسة)الوذيناين( 
 )5 من   ٣.87( ومبتوسط  الثالثة  باملرتبة   « للمعلمات  الرفاهية  ظروف  لتهيئة  القائدة  تسعى 
وتفسر هذه النتيجة بأن سعي القائدة لتهيئة ظروف الرفاهية حيسن من شعورهن بالراحة يف 
متوسطة.وجاءت  بدرجة  جاءت  أهنا  يف  )العليان(و)احلريب(  دراسيت  مع  وختتلف  العمل. 
باملرتبة   « عملهن  على  املؤثرة  القرارات  يف  املعلمات  القائدة  تشرك  وهي:«   )22( رقم  العبارة 
دافعيتهن  من  يعزز  القرارات  إختاذ  يف  املشاركة  أن  ويعين   )5 من   ٣.79( ومبتوسط  الرابعة 
للعمل. ويزيد من احساسهن بأمهيتهن. وأن القائدة تعمل ملصلحتهن دون تعارض مع املصلحة 

العامة.



الصحة التنظيمية وعالقتها باإلستغراق الوظيفي لدى معلمات المرحلة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض

653

الُبعد السابع: دعم املوارد:

جدول )١3(

استجاابت عينة الدراسة يف ما يتعلق بُبعد دعم املوارد مرتبة تنازلًيا
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تسعي قيادة املدرسة لتوفري معامل جمهزة ابملواد٢٨

--١٢٦٣٠٠٢٤ك
٤.٢٣٠.٥٣٢١

%٢٨.٠٦٦.7٥.٣--

تتيح قيادة املدرسة الوصول للمواد التعليمية ٢٥
بكل سهولة

--١٣٢٢٨٢٣٦ك
٤.٢١٠.٥7٣٢

%٢٩.٣٦٢.7٨.٠--

تؤمن قيادة املدرسة املستلزمات الصفية الضرورية ٢7
للمعلمات يف الوقت املناسب

--١١٤٢٩٤٤٢ك
٤.١٦٠.٥٦7٣

%٢٥.٣٦٥.٤٩.٣--

توفر قيادة املدرسة املصادر الرقمية اإللكرتونية٢٦
٥٤١٩٨١٦٨٢٤٦ك

٣.٦٠٠.٨١7٤
%١٢.٠٤٤.١٣7.٣٥.٣١.٣

٤.٠٥٠.٥٠٢املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على ُبعد دعم املوارد مبتوسط 
)4.05 من 5.00(. وذلك بسبب أن املدرسة تعمل على توفري كافة املستلزمات التعليمية. كما 
تعمل على تطوير التقنية لديها.وختتلف هذه  النتيجة مع دراسة )احلريب( و)العليان( و)السبيعي( 
واليت حصلت على درجة متوسطة. ويتضح من النتائج  أهنن موافقات بدرجة  كبرية جًدا على 
أثنتني من العبارات تتمثالن يف رقم )28، 25(. حيث جاءت العبارة رقم )28( وهي:« تسعىى 
قيادة املدرسة لتوفري معامل جمهزة باملواد » باملرتبة األوىل ومبتوسط )4.2٣ من 5( والعبارة رقم 
)25( وهي:« تتيح قيادة املدرسة الوصول للمواد التعليمية بكل سهولة » باملرتبة الثانية من حيث 
املوافقة ومبتوسط )4.21 من 5(. وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املدرسة  تسعى لتوفري املعامل 
املجهزة باملواد .وسهولة الوصول إليها مما يهيئ للمعلمات البيئة اليت تدعم تنفيذهن لألنشطة 
درجة  على  حصلت  حيث  دراسة)احلريب(  مع  وختتلف  له.  خمطط  ماهو  حسب  لطالباهتن 
متوسطة.ويتضح أيضَا أهنن موافقات بدرجة كبرية على عبارتني ومها رقم )27 ، 26 (.حيث 
جاءت العبارة رقم )27( وهي:« تؤمن قيادة املدرسة املستلزمات الصفية الضرورية للمعلمات يف 
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الوقت املناسب » باملرتبة الثالثة ومبتوسط )4.16 من 5(  وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املدرسة 
التدريسية  مبهامهن  القيام  عليهن  ممايسهل  للمعلمات  الصفية  املستلزمات  توفري  على  حريصة 
بكفاءة عالية. وختتلف مع دراسة)السبيعي ( واليت حصلت على درجة متوسطة. وجاءت العبارة 
حيث  من  الرابعة  باملرتبة   « اإللكترونية  الرقمية  املصادر  املدرسة  قيادة  توفر  وهي:«   )26( رقم 
املوافقة ومبتوسط )٣.60 من 5( ويدل على أن تسهيل قيادة املدرسة للمصادر الرقمية اإللكترونية 
مهارة  تنمية  يزيد من   يسر .كما  بكل  املعلومات  وإستخراج  منها  االستفادة  املعلمات من  ميكن 
البحث لدى الطالبات .                                                                                                      

إجابة السؤال الثاين:ما مستوى االستغراق الوظيفي لدى معلمات املرحلة الثانوية من وجهة 
نظرهن؟

جدول )١4(

استجاابت عينة الدراسة حول مستوى االستغراق الوظيفي 
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درجة املوافقةالتكرار

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
ملعيا

ف ا
حنرا

اال

رتبة
ال

% 
سبة

الن

جًدا
رية 

كب

برية
ك

طة
وس

مت

ليلة
ق

جًدا
لة 

قلي

أشعر ابالستقرار النفسي عندما أتعامل مع ١
القائدة

-١٠٨١٩٥١٢٦٢١ك
٣.٨7٠.٨٣١١

%٢٤.٠٤٣.٣٢٨.٠٤.7-

أستثمر معظم قدرايت العلمية يف العمل٢
-١٠٢١٨٦١٣٨٢٤ك

٣.٨١٠.٨٤٥٢
%٢٢.7٤١.٣٣٠.7٥.٣-

أبذل كل جهدي ألداء وظيفيت على الوجه ٦
األكمل

-٦٣٢٤٦١٢٦١٥ك
٣.7٩٠.7١٥٣

%١٤.٠٥٤.7٢٨.٠٣.٣-

تعد وظيفيت جزء كبري يف حيايت مقارنة أبشياء ٣
أخرى

-٨٤٢٠٤١٣٥٢7ك
٣.77٠.٨٢١٤

%١٨.7٤٥.٣٣٠.٠٦.٠-

أشعر ابالنتماء الشديد لوظيفيت كمعلمة٨

-٤٨٢٣٤١٤٤٢٤ك
٣.٦٨٠.7٣٤٥

%١٠.7٥٢.٠٣٢.٠٥.٣-

أشعر ابحلماس عند أداء عملي١٠
٥٤٢٢٨١٣٨٢7٣ك

٣.٦7٠.7٨٨٦
%١٢.٠٥٠.٦٣٠.7٦.٠٠.7

أشعر بسعادة عامرة يف وظيفيت7
٤٨٢١٠١٥٣٣٦٣ك

٣.٥٩٠.٨١١7
%١٠.7٤٦.٦٣٤.٠٨.٠٠.7
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العباراتم
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حيقق يل عملي يف التعليم أكرب إشباع مادي ٥

ومعنوي
٤٢٢٠7١7٤٢٤٣ك

٣.٥٨٠.7٦٠٨
%٩.٣٤٦.٠٣٨.7٥.٣٠.7

يشغلين التفكري يف وظيفيت حىت خارج أوقات ٤
الدوام

7٨١٦٢١٤١٦٣٦ك
٣.٥٤٠.٩7٨٩

%١7.٣٣٦.١٣١.٣١٤.٠١.٣

معظم اهتمامايت مرتكزة حول الوظيفة٩
٤٢١٨٣١٨٦٣٦٣ك

٣.٥٠٠.7٩٩١٠
%٩.٣٤٠.7٤١.٣٨.٠٠.7

٣.٦٨٠.٦٨7املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن عينة الدراسة موافقات بدرجة كبرية على مستوى االستغراق الوظيفي 
ومبتوسط )٣.68 من 5.00(. ويرجع السبب إىل أن االستقرار واألمان الوظيفي انعكس بشكل 
اجيايب على التعليم وعلى العاملني فيه . مما محل القائمات على التعليم مهمة التربية والتعليم 
واإلخالص يف العمل واتقانه. وشعورهن أن مهنتهن حتقق هلن اإلشباع املادي واملعنوي.وختتلف 
هذه النتيجة مع دراسة)العليان( واليت جاءت بدرجة متوسطة.ويتضح من النتائج  أهنن موافقات 
بدرجة كبرية على عشرة من العبارات  تتمثل يف رقم )1، 2 ، 6 ، ٣، 8 ، 10 ، 7، 5 ، 4 ، 9( 

اليت مت ترتيبها تنازلًيا  كالتايل:

جاءت العبارة رقم )1( وهي:« أشعر باالستقرار النفسي عندما أتعامل مع القائدة » باملرتبة   -
األوىل ومبتوسط )٣.87 من 5( وتفسر هذه النتيجة بأن قائدات املدارس حيرصن على كسب 
من  عزز  مما  مناسبة  بطريقة  املعلمات  يعاملن  جندهن  ولذلك  املعلمات  وثقة  وأحترام  ود 
قدرايت  معظم  أستثمر  وهي:«   )2( رقم  العبارتان  جاءت  النفسي.كما  باالستقرار  شعورهن 
العلمية يف العمل » باملرتبة الثانية مبتوسط )٣.81 من 5(. والعبارة رقم )6( وهي:« أبذل كل 
جهدي ألداء وظيفيت على الوجه األكمل » باملرتبة الثالثة ومبتوسط )٣.79 من 5(  وتفسر هذه 
النتيجة بأن املعلمات يشعرن بالوالء للمدرسة ولذلك جندهن حيرصن على استثمار معظم 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق   . وظيفتهن  ألداء  جهدهن  كل  يبذلن  و  العمل  يف  العلمية  قدراهتن 
حيايت  يف  كبري  جزء  وظيفيت  تعد  وهي:«   )٣( رقم  العبارتان  جاءت  دراسة)العليان(.كما 
الرابعة ومبتوسط )٣.77 من 5( والعبارة رقم )8( وهي:«  باملرتبة   « مقارنة بأشياء أخرى 
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أشعر باالنتماء الشديد لوظيفيت كمعلمة » باملرتبة اخلامسة ومبتوسط )٣.68 من 5(. وتدل 
ولذلك  وختصصهن  ميوهلن  مع  تتناسب  وظائف  يف  يعملن  بأهنن  يشعرن  املعلمات  أن  على 
جندهن يرين أن الوظيفة جزء كبري يف حياهتن ملا حتققه من أهداف هلن. كماجاءت العبارات 
رقم )9.4.5.7.10(  واليت أوضحت أن املعلمات يدركن أمهية دورهن يف تعليم طالباهتن 
املقابل  على  وأيًضا حصوهلن  عملهن.  أداء  عند  والرضا  باحلماس  يشعرن  ولذلك جندهن 

املادي الذي يوازي جهودهن مما جيعل اهتماماهتن متركزة حول الوظيفة.

ثالًثا: إجابة السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية بني مستوى الصحة التنظيمية و 
االستغراق الوظيفي ؟

جدول )١٥(
نتائج معامل ارتباط بريسون لتحديد العالقة بني مستوى الصحة التنظيمية و االستغراق الوظيفي

االستغراق الوظيفيالبعد

التأكيد الرتبوي
٠.7٢7معامل االرتباط

٠.٠٠7**الداللة اإلحصائية

املبادأة ابلعمل
٠.٦٠7معامل االرتباط

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

التكامل املؤسسي
٠.٦٤٩معامل االرتباط

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

أتثري القائدة
٠.77٨معامل االرتباط

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

الروح املعنوية
٠.7٠٨معامل االرتباط

٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

العالقات االجتماعية
٠.٦٤٢معامل االرتباط

**٠.٠٠٠الداللة اإلحصائية

دعم املوارد
٠.٦٢٦معامل االرتباط

**٠.٠٠٠الداللة اإلحصائية

مستوي الصحة النفسية
٠.٦٥٦معامل االرتباط

**٠.٠٠٠الداللة اإلحصائية
             دالة عند مستوى ٠,٠١ فأقل **
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دالة أحصائًيا عند  ارتباطية طردية  يتضح وجود عالقة  أعاله  املوضحة  النتائج  من خالل 
مستوى )0.01( .

أبرز نتائج الدراسة:
احلكومية مبدينة  الثانوية  املدارس  الوظيفي  يف  واالستغراق  التنظيمية  الصحة  مستوى  أن 
الرياض جاء بدرجة كبرية ومبتوسط حسايب)0٣.91من5(. وجاءترتيب أبعاد الصحة التنظيمية 
كالتايل:حصل بعدي التأكيد التربوي. ودعم املوارد على املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب)4.5(. 
أما بعد الروح املعنوية فقد حصل على متوسط حسايب)4.01(. يليه بعد املبادأة بالعمل مبتوسط 
حسايب)٣.99(.كما حصل بعد العالقات االجتماعية على متوسط حسايب )٣.89( يليه بعد تأثري 
القائدة مبتوسط حسايب0)٣.71( . أما بعدالتكامل املؤسسي فقد جاء يف املرتبة األخرية مبتوسط 

حسايب)68.٣(.

واالستغراق  التنظيمية  الصحة  بني مستوى  هناك عالقة طردية  أن  الدراسة  أظهرت  أيًضا 
الوظيفي . 

توصيات الدراسة: 
توجيه الطالبات الحترام زميالهتن املتفوقات علميا مبا يزيد من مستوى العالقات االحتماعية   -

بينهن.
حث قائدات املدارس على مناقشة املعلمات مبا يتوقع منهن من أداء وحتفيزهن املستمر .  -

توجيه أولياء األمور لزيادة مشاركتهن يف العملية التربوية .  -
املادية  االحتياجات  على  املدارس  قائدات  تسهيل حصول  على  العليا  التعليمية  اجلهات  حث   -
التنظيمية  الصحة  مستوى  من  ويزيد  التعليمية  العملية  جناح  حتقيق   يدعم  مبا  والبشرية 

مبدارسهن.
االهتمام بتعزيز األنتماء للمدرسة  وللوظيفة .  -

من  يقلل  مبا  عملهن  على  املؤثرة  القرارات  يف  املعلمات  إشراك  على  املدارس  قائدات  حث   -
الضغوط عليهن

توجيه قيادات املدارس على توفري املصادر الرقمية اإللكترونية مبا ميكن املعلمات من االستفادة   -
من هذه املصادر يف مهامن التدريسية . 
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مقترحات للدراسات املستقبلية:  -
إجراء دراسات مستقبلية حول معوقات حتسني الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية.   -

إجراء دراسات مستقبلية حول الصحة التنظيمية وعالقتها بالتحصيل الدراسي.  -

إجراء دراسات مستقبلية حول الصحة التنظيمية وعالقتها باإللتزام التنظيمي.  -
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Abstract: 

This study aimed at investigating the reality of teaching practices for the 
faculty members; at the Islamic University of Madinah; under conditions of the 
pandemic of Coronavirus )COVID-19( during the second term 2020. The study 
used a descriptive approach as a method. The tool of collecting data was a 
questionnaire consisted of 33 items covered four dimensions: teaching 
environment. styles and methods of teaching. methods of evaluating students. 
and obstacles to teaching online. The questionnaire was distributed randomly and 
responded by 185 faculty members of all university colleges. The study also 
utilized descriptive. and ANOVA test statistics to obtain its results. The study 
results revealed that all faculty members at Islamic university on the whole 
dimensions of teaching practices were in a high degree )M = 3.65. SD = .48174(. 
The study also compared participants according to their colleges they teach in. 
There are statistically significant differences in teaching practices among teaching 
staff at Islamic university due to the college they teach in it )Sig. = .000(. Finally. 
the study presented many recommendations dependently on its results. 

Keywords: COVID-19. Pandemic. teaching practices. teaching online. 
higher education.
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ــة التدريــس بالجامعــة اإلســامية  ــع الممارســات التدريســية ألعضــاء هيئ الحربــي، عبــدهللا. (2022) . واق
بالمدينــة المنــورة فــي ظــل ظــروف جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد -19( . مجلــة العلــوم التربويــة،  

 693 - 663  ، (1)9

واقع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة اإلسالمية
 باملدينة املنورة يف ظل ظروف جائحة فريوس كورونا )كوفيد -9))

عبداهلل بن عبد املحسن احلريب)))

املستخلص: 
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع املمارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس يف 
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف ظل ظروف جائحة فريوس كورونا )COVID-19( خالل 
الفصل الدراسي الثاين 2020م. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي كأسلوب هلا. وكانت أداة مجع 
البيانات عبارة عن استبيان مكون من ٣٣ فقرة غطت أربعة أبعاد: بيئة التدريس ، وأساليب وطرق 
التدريس ، وطرق تقومي الطالب ، والعقبات اليت تعترض التدريس عرب اإلنترنت. وزعت االستبانة 
كليات اجلامعة.  الدراسة وأجاب عليها 185 عضو هيئة تدريس من مجيع  عشوائًيا على جمتمع 
أظهرت  نتائجها.  على  للحصول   ANOVA واختبار  الوصفية  اإلحصائيات  الدراسة  استخدمت 
نتائج الدراسة أن مجيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية يف األبعاد الكلية ملمارسات 
التدريس كانوا على درجة عالية  )65 = M.٣. SD =.48174( كما قارنت الدراسة بني املشاركني 
وفًقا للمعهد او الكلية اليت يدرسون هبا. وقد أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
اليت  الكلية  إىل  تعزى  اإلسالمية  باجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  بني  التدريس  ممارسات  يف 

يدرسوهنا فيها )Sig.= .000(. وقدمت الدراسة العديد من التوصيات باالعتماد على نتائجها.

الكلمات املفتاحية:COVID-9)، الوباء، ممارسات التدريس، التدريس عرب اإلنترنت، التعليم 
العايل.
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Introduction: 
There is no doubt that the world’s developments in the field of e-learning 

have imposed a new reality on the majority of educational institutions in 
general.  Universities. in particular. and higher education institutions have 
become responsible for everyone to qualify individuals. raise their efficiency. 
and graduate individuals who can deal with technological innovations and 
contribute to society’s advancement. The requirements and needs imposed 
on us by the current era make e-learning a strategic option. 

Many international universities and colleges have established centers for 
e-learning and its technologies. So that through them. the parties to the 
educational process )faculty member - student( can be helped to assume 
their responsibilities towards their personal and professional development. 
These centers help improve performance because of these centers’ ability to 
link modern technological resources such as the Internet and electronic 
courses and between traditional learning tools such as books. articles. and 
audio-visual aids to serve the educational and teaching process.

The new Corona pandemic )COVID-19(. which is considered a health 
crisis that affected the entire world and led to the cessation of life in all fields. 
As a result of home quarantine and social distancing imposed as precautionary 
measures to prevent the spread of this pandemic.   As a result of these measures 
adopted by countries on all institutions in general and educational institutions 
in particular. In such circumstances. and in order to deal with the data of 
this crisis. it was necessary to close schools. universities and institutes. move 
towards electronic education and exploit the latest applications to continue 
the curricula prescribed through the electronic educational platforms.

Fortunately. the Islamic University of Medina has already established an 
excellent electronic infrastructure to cope with such a pandemic. The Islamic 
University has a Deanship of Distance Learning and a Deanship of Information 
Technology and has a subscription to the Blackboard system through its 
electronic distance learning system. which is called )Zedni(. The faculty 
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members have essential role to utilize this electronic equipment effectively in 
their teaching practices especially during this pandemic )COVID-19(.  So. 
the university has directed its faculty members to use the electronic system 
for distance learning to teach students when students stop attending the 
university due to the Coronavirus conditions during the second semester 
2019-2020.  Despite the results of a previous study revealed that the study 
sample’s evaluation of the effectiveness of e-learning in light of the spread of 
the Corona virus. from their viewpoint. was moderate )Abu Shkheidem. 
Khawla. Khalilah. Al-Amad. & Shadid. 2020. p. 366(. This study 
discovered the reality of faculty members’ teaching practices at the Islamic 
University under the circumstances of this unusual pandemic where different 
equipment and different learning environments.

Statement of the research problem and questions:
The Islamic University of Madinah is considered one of the most 

important educational institutions due to its global scientific and knowledge 
nature. It is one of the largest educational institutions in the Kingdom of 
Saudi Arabia. a pioneer in the field of modernization and development that 
supports e-learning technologies and its use in the educational process. 
Considering the actual need to use it due to the spread of the global Corona 
pandemic )covid19(. the Islamic University was keen to take the initiative 
and employ it to achieve the goals of the educational process. Based on the 
previous. this study sought to identify the reality of the teaching practices of 
the teaching staff of the Islamic University in light of the spread of the Corona 
pandemic through the use of e-learning techniques and employing its 
mechanisms to continue the educational process remotely and complete the 
educational and teaching curricula. and this prompted us to ask the following 
question:

- What is the reality of teaching practices used by the Islamic University of 
Madinah’s faculty members considering the conditions of the Coronavirus 
)COVID-19( pandemic?



واقع الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19(

669

The following sub-questions can be stemmed from the above question:
1. What is the degree of using the Islamic University faculty members for 

electronic programs and applications via the Internet in their teaching 
practices during the pandemic of the Coronavirus )COVID-19(?

2. How well equipped is the teaching environment at the Islamic University 
for virtual teaching at the time of the pandemic?

3. What are the teaching methods used by the faculty members of the 
Islamic University of Madinah for their students online during the 
pandemic of the Coronavirus )COVID 19(?

4. What evaluation methods did faculty members of the Islamic University 
of Madinah use for their students online during the Corona Virus 
)COVID-19( pandemic?

5. What are the obstacles of virtual teaching at Islamic university during the 
COVID-19 pandemic/2nd term 2020?

6. Are there statistically significant differences in the teaching practices 
between the faculty members due to the college they teach in it?

Objectives of the study:
This research aims to:

1. Recognize the teaching practices used by the faculty members of the 
Islamic University of Madinah during the Coronavirus )COVID-19( 
pandemic.

2. Determine the electronic programs used by the faculty members of the 
Islamic University of Madinah for their students online during the 
pandemic of the Coronavirus )COVID-19(.

3. Investigate teaching methods used by the faculty members of the Islamic 
University of Madinah for their students online during the pandemic of 
the Coronavirus )COVID-19(.
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4. Determine the and evaluation methods used by the faculty members of 
the Islamic University of Madinah for their students online during the 
pandemic of the Coronavirus )COVID-19(.

5. Investigate statistically significant differences in teaching practices among 
faculty members due to their colleges they teach in.

The significance of the study:
This research studied the threats of Coronavirus pandemic )COVID-19( 

on the mission-critical functions of a university teaching. Islamic university 
and other universities need to prepare their future facilities to carry on their 
academic mission through the sudden events such as COVID-19. This 
research is also crucial in evaluating the current abilities and skills of the 
university faculty members and students in using technological applications 
through teaching and learning. It is crucial to plan the need for training 
programs for faculty members in utilizing technological facilities. teaching 
methods. and evaluation methods. This research can present a group of 
emerging recommendations from a scientific study contributing to the 
evaluation of the problems that may be experienced by Islamic university 
Staff as a possible result of the outbreak of the emerging coronavirus.

The terminology of study:
Coronaviruses ”COVID-19“. is a broad group of viruses that include 

viruses that can cause a group of illnesses in humans. ranging from the 
common cold to severe acute respiratory syndrome. The viruses of this group 
cause many animal diseases. The coronavirus that causes respiratory syndrome 
in the Middle East. This unique strain of Coronavirus has not been previously 
identified in humans. There is minimal information available on the 
transmission. severity. and clinical impact of this virus. )Filali. 2020(

Pandemic:  pandemic. as defined by )W.Qiu. Rutherford. Mao. & 
Chu. 2017(. is commonly taken to refer to a widespread epidemic of 
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contagious disease throughout the whole of a country or one or more 
continents at the same time. The internationally accepted definition of a 
pandemic is ” an epidemic occurring worldwide. or over an extensive area. 
crossing international boundaries and usually affecting many people.“ 

Teaching practices are the specific actions and discourse that occur 
within a lecture and that physically enact the approach and strategy. They are 
what teachers or faculty members think. do. and say in their lectures. What 
is meant by teaching practices in this study. are: the use of web software in 
teaching students on the internet. the methods of teaching faculty members 
used online during COVID-19 pandemic. and methods of evaluating 
students during the closure of COVID-19 pandemic. )Westbrook. et al.. 
2013(

Limitations of the study:
- This study was applied at the end of the second term in the 2019/2020 

academic year.

- The targets of the research were all Faculty members at all colleges of the 
Islamic University of Madinah.

- The research investigated the electronic programs. teaching methods. 
and evaluation methods used by the faculty members of the Islamic 
University of Madinah for their students online during the pandemic of 
the Coronavirus )COVID-19(.

- The research also investigated the obstacles of teaching online.

Review of literature:
Although a strong effort was made to obtain the largest possible number 

of researches related to the topic of the current study. the research process 
did not result in only a small number of relevant researches. The reason for 
this may be due to the novelty of the subject of the current study. The 
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previous studies have been divided into some sub-topics that cover in their 
entirety the dimensions of this study. It helped to complete the answer to 
most of its questions. and below we reviewed previous studies according to 
the following sub-topics:

The Role of universities in pandemic threats:
The study reviewed a few previous studies that discussed the role of the 

universities in pandemic threats. including COVID-19 Pandemic. like the 
following: 

A research conducted by )Gordon. 2010(aimed at investigating the 
ability of universities to continue their teaching and educational mission by 
offering classes in a distance environment. completely un-centralized. away 
from the traditional centralized campus. The results indicated that universities 
were not fully prepared to continue teaching in a pandemic event.  Another 
study conducted by )Chapman & Errecaborde. 2016( aimed at examining 
the dynamics of university networks. drawing on the experience of one 
regional and four country-level networks in South East Asia. which were 
created to promote better national preparation and response to pandemic 
threats. Findings revealed that university efforts to work through networks 
are a source of considerable controversy as they push institutions and 
individuals into new roles and often conflict with existing institution-level 
incentive systems. Stadtländer )2017( conducted a research that aimed at 
determining  )a( how undergraduate students perceive influenza as a risk in 
light of risk information communicated by authoritative bodies; )b( where 
they seek advice and access educational information about influenza and 
methods of flu protection; )c( what attitudes they hold towards influenza 
and vaccination; and )d( when and why they engage in risk response 
behavior? This study suggests a need for a stronger focus of influenza 
education on undergraduate students by considering the needs and wants of 
these young adults. Numerous suggestions were made for how authorities. 
especially the university. can play here a more vital role. )Basilaia & 
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Kvavadze. 2020( studied the capacities of the country and its population to 
continue the education process at the schools in the online form of distance 
learning. study reviews the different available platforms. It indicates the ones 
that were used by the support of the government. such as online portal. TV 
School and Microsoft teams for public schools and the alternatives like 
Zoom. Slack and Google Meet. EduPage platform that can be used for 
online education and live communication and gives examples of their usage.  
The results revealed that universities in many counties had not found ways of 
transition yet. 

Summarizing the results of previous studies on this topic. we find that 
they made it clear that universities are not fully prepared for such a pandemic. 
It did not find the best way to shift from traditional education to virtual 
education due to problems such as providing internet connection and being 
efficient in dealing with it by students and teachers. These studies confirmed 
the necessity of finding a decisive role for universities in facing the Corona 
pandemic threats and other pandemics.

Teaching practices in pandemic threats:
The following is a review for several previous studies that tackled 

teaching practices at educational institutions. mostly higher education in 
pandemic threats including COVID-19 Pandemic:

A study conducted by )Johnson. Veletsianos. & Seaman. 2020(
designed a survey investigating the rapid transition to emergency remote 
teaching in the early weeks of the pandemic at public and private postsecondary 
institutions in the United States. The findings revealed that nearly half of US 
faculty members and administrators reported lowering the expected volume 
of work for students )including dropping assignments or exams( and/or 
shifting to a pass/fail model for this semester. The study recommended that 
there is a need for assistance related to student support. greater access to 
online digital materials. and guidance for working from home. Terenko & 
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ogienko )2020( conducted a study that aimed at defining approaches to 
teaching online pedagogy courses at the university. The study determined 
Moodle and Prometheus online platforms. Zoom webinar software. mobile 
learning technologies. and various web servers for teachers during the online 
teaching of pedagogical disciplines to future teachers. The results of the study 
indicate their flexibility. multidimensionality. and ability to provide 
interactive learning. It has been found that an essential condition for the 
effectiveness of distance learning in quarantine is the provision of educational 
and information support for teachers and students. The study results also 
indicated the appropriateness of using the selected platforms and tools in 
teaching online pedagogy courses at university. A study conducted by 
)Mahroos. 2020( and aimed at establishing a contemporary educational 
theory in the management of the emerging pandemic of Coronavirus 
)COVID-19(. The philosophy of the new educational theory for managing 
the emerging COVID-19 pandemic has been based on several dimensions: 
defining the dimensions and personnel of managing this pandemic and the 
extent of their powers. with the vision of the proposed partnership to 
manage it. Also. this theory relied on several principles. including:

- Conscious leadership in the management of the COVID-19 pandemic 
and other disasters.

- Visualizing alternatives to face the pandemic crisis while updating technical 
information and knowledge.

- Cooperate in implementing simulation models in managing this pandemic. 
while granting parents and guardians some necessary and vital powers to 
make any health decision regarding students in this field.

- Continuous training on the establishment of proposed models for early 
detection of coronavirus patients.

A study of )Imad. 2020(determined the way to get out of education in 
crisis in all university institutions by resorting to e-learning. The study 
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recommended developing Rapid strategies in Arab countries in particular. It 
suggested projects aimed at popularizing e-learning in legal sciences to 
maintain the continuity of education in light of crises. The largest and most 
prominent evidence is what we have suffered in light of the Corona pandemic 
or the COVID-19 virus. which has negatively affected and even infected 
Arab universities. paralyzed almost wholly. The study also suggested further 
research efforts in this direction. more effective use of information technology 
in higher education in general. and law sciences in particular. A study 
conducted by )Bao. 2020( aimed at exploring six specific instructional 
strategies presented to summarize the online teaching experiences for 
university instructors who might conduct online education in similar 
circumstances. and Focus on a case of Peking University’s online education 
during COVID-19 pandemic. The study concludes with five high-impact 
principles for online education: )a( high relevance between online 
instructional design and student learning. )b( effective delivery on online 
instructional information. )c( adequate support provided by faculty and 
teaching assistants to students; )d( high-quality participation to improve the 
breadth and depth of student’s learning. and )e( contingency plan to deal 
with unexpected incidents of online education platforms. Demuyakor 
)2020( conducted a study to assess whether Ghanaian international students 
in China are satisfied with the ‘‘mass’’ online learning in higher educational 
institutions in Beijing. China. The results revealed that students suffered 
from the high cost of participating in online learning. However. results 
showed that students outside China due to the COVID-19 spend so much 
money to buy internet data for online learning. The study also discovered 
that internet connectivity was very slow for students leaving within the 
dormitories of various universities in China. A study conducted by )Allo. 
2020( aimed at investigating the learners’ perception of online learning in 
the conditions of a COVID-19 pandemic. The study showed that the 
learners’ perception of online learning revealed that it was right during the 
COVID-19 pandemic. They reported that learning was conducive under 
the circumstances of a pandemic. The learners ensured that group tasks were 
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better than individual tasks because they could help students who did not 
have an internet pulse and access. 

As a conclusion to the literature review under this topic. we found that 
studies have diversified in dealing with it. Some believed that students’ 
academic achievement was impaired during the pandemic by using virtual 
learning methods. Others believed that teaching and virtual learning during 
the Corona pandemic was flexible and interactive. In general. previous 
studies emphasized the need to build an educational theory related to teaching 
and learning procedures during pandemics. Previous studies also stressed the 
importance of building guides for how to teach and learn during the Corona 
pandemic and other pandemics. and work to build plans and strategies to 
ensure the continuation of the teaching and learning process with the 
acceptable quality in times of pandemics.

Evaluating students in pandemic threats:
The following is a review for a few previous studies that explored 

evaluating students in pandemic threats. including COVID-19 Pandemic:

A study conducted by )Vladova. Renz. & Heuts )2020( aimed to 
present a self-assessment framework for schools to allow schools to assess the 
degree of digitalization of their institution and derive measures for 
implementation. The results clarified that the need for digital educational 
tools and concepts became a reality overnight. driven by the COVID-19 
crisis. which confronted schools with their strengths and weaknesses. 
possibilities. and limits within the strategic and operative context of their 
educational processes. A study by )Cai. Wang. Xu. & Zhou. 2020( 
indicated that: )a(. Under an unusual period of background. self-regulated 
learning of some subjects was effective; )b(. Using protocol-guided learning 
for self-regulated learning. students can learn better. The study suggested: 
)a(. Teachers should guide students to carry out self-regulated learning 
according to the characteristics of the discipline; )b(. Teachers should choose 
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self-regulated learning materials and methods suitable for students according 
to their academic conditions. The study of )Kaup. Jain. Shivalli. Pandey. 
& Kaup. 2020( ensured that Conducting a secure and valid online assessment 
is difficult. A secure assessment can be made possible without violating 
privacy by enabling software such as Proctorial. a Google Chrome extension 
that monitors students taking exams online.  It ensured that regular formative 
assessment on smaller topics with reflections could help in this regard. 

The few studies on this topic agree that evaluating students online is very 
difficult. She also suggested some methods that find good on an online 
calendar. such as self-evaluation and short sequential exams.

Obstacles to Teaching Online in pandemic threats:
A few reviewed previous studies investigated obstacles to teaching online 

in pandemic threats. including COVID-19 Pandemic:

A study conducted by )Al-Fiqi & Aboel-Fetouh. 2020( and aimed at 
identifying the nature of some psychological problems caused by Coronavirus 
COVID-19 among a sample of 746 students from Egyptian universities.  
Based on its results. the study concluded that boredom is one of the most 
psychological problems experienced by university students currently. as 
university students suffer from medium Jerk of other psychological problems. 
Moawad )2020( conducted a content research analysis that aimed at 
identifying the academic stressors by analyzing the worries and fears that 
students at the College of Education )King Saud University( are experiencing 
during the time of COVID- 19. The results showed that the issue with the 
highest percentage of stress among students was their uncertainty over the 
end of semester exams and assessments. A study conducted by )Borza & 
Park. 2020( aimed to explore the students’ reaction to this necessity for 
adaptation by comparing the university environment from Romania and the 
one from South Korea. The results indicate multiple similarities and minor 
differences between these two countries. The main conclusion is that in a 
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technically. organizationally. and emotionally affective perspective. the 
situation is very similar. the differences being present only from a financial 
point of view and about the intention in student-teacher communication.

The few studies under this topic agree that some problems hinder the 
teaching and learning process online during the Corona pandemic. These 
problems are divided into three types: technological. organizational. and 
psychological.   The technological barriers are related to the Internet and 
provide the necessary tools for it. The institutional issues associated with the 
educational institution’s ability to control the process of transition from 
traditional learning to virtual learning. The psychological problems related 
to psychological pressures that affected faculty members and student learning. 
One study compared the university teaching environment in two different 
countries and found the similarities in the pandemic conditions to be quite 
close.

The literature review showed that most of the studies dealt with one 
topic in the educational process inside universities. as we find that some of 
them talked about psychological problems that affected teachers’ teaching 
and student learning due to the closure due to the Corona pandemic. Others 
talked about the computer programs and electronic systems used for teaching 
and learning during the Corona pandemic. Other researches talked about the 
appropriate electronic evaluation methods for students under pandemic 
conditions. In contrast. some studies have discussed the role of universities 
in light of the threats of pandemics.

The current study differed from previous studies by its coverage of 
multiple dimensions. including the study environment and institutional 
readiness to complete the online teaching and learning process. the electronic 
programs and systems used. the teaching methods and methods. the 
evaluation methods. and finally. the obstacles that hinder the online teaching 
process under the circumstances of the COVID-19 pandemic. This study is 
also one of the few studies that targeted the opinions of faculty members 
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about the reality of their teaching practices during the second semester of 
2020 under the first pandemic conditions. 

The methodology of the research:
The study relied on the descriptive approach. which is based on 

identifying the characteristics of the phenomenon. describing its nature. the 
quality of the relationship between the variables. their causes. and trends. 
and identifying their reality on the ground. as it depends on the interpretation 
of the existing situation. that is. what is present through data collection. 
analysis. interpretation. classification. measurement and concluding it. )Al-
Dulaimi & Saleh. 2014. p. 148(

The community of the study:
The community of the current study was all the faculty members taught 

during the second term. 2020. at the Islamic University of Madinah. Their 
total number. according to the statistical report published in 2019. was 775.   

Sample of the research:
The tool of the study was published on the web by using Google models. 

Its link was distributed randomly to the largest possible number of faculty 
members. The responses came as shown in table 1:

Table)1)
The sample of the study based on colleges
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Dawah College 29 26.4 2.6

College of Arabic Language 32 26.4 5.6

Sciences College 34 26.4 7.6
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The institute of Arabic language 17 26.4 -9.4- 8.768a 6 .187

College of the Holly Quran 23 26.4 -3.4-

Shareah College 21 26.4 -5.4-

Law College 29 26.4 2.6

Total 185

Table )1( showed that about )%24( from faculty members responded to 
the study questionnaire. This percentage of the study community can be 
relied on to generalize its results. Table )1( showed also showed that the 
indication of the good fit of the sample because the significance value is 
greater than 0.05 )sig.=.187( 

The tools of the research:
The questionnaire was adopted as a tool to collect data related to the 

subject of the research. The questionnaire consists of a set of carefully 
formulated questions to arrive at the answers from the selected sample. The 
questionnaire form included 33 terms distributed in four sub-dimensions:

The first dimension: the teaching environment.
The second dimension: styles and teaching methods.
The third dimension: methods of evaluating students.
The Fourth Dimension: Obstacles to Teaching Online.
The questionnaire is a 5-point Likert type questionnaire in which the 

answers range from strongly disagree )1(. disagree )2(. neutral )3(. agree: 
)4(. and to strongly agree: )5(

The reliability analysis of the questionnaire was tested by Alpha 
Cronbach. as shown in Table 2:
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Table)2)
reliability analysis

Sub-dimension items Cronbach’s 
alpha value

Teaching environment 1, 2, 3, 4, 5, 6 .75.8

Styles and teaching methods 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, .78.8

Evaluating methods 19, 20, 21, 22, 23, 24, .70.4

Obstacles to teaching online 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 .79.2

Total 33 items 0.74.1

Table )2( showed that the reliability analysis of the study tool ).74.1( 
was acceptable for the targets.

Discussion of the result:
Based on the results of faculty members› responses to the questionnaire. 

the study›s questions answered in the part of the research. The questionnaire›s 
five responses were graded according to their means as the following: 1 to 
1.80 = Strongly disagree. 1.81 to 2.60 = Disagree. 2.61 to 3.40 = Undecided. 
3.41 to 4.20 = Agree. 4.21 to 5 = Strongly agree. )Shalaby. 2001. p. 43(

1. The first question of the study: What is the degree of using the faculty 
members of the Islamic University for electronic programs and applications 
via the Internet in their teaching practices during the pandemic of the 
Coronavirus )COVID-19(?

Table)3)
the degree of using web software

Web software Frequency Percentage Mean Degree of 
usage 

Blackboard 166 86 4.3 High
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Web software Frequency Percentage Mean Degree of 
usage 

Zoom 48 24.8 1.24 Very low 

WhatsApp 111 57.5 2.67 Medium 

E-mail 48 24.8 1.24 Very low

Google forms 24 12.4 . 62 Very low

Google classroom 9 4.6 .23 Very low 

Concerning the answer to the first question of the study. Table )3( 
showed the degree of using web software in teaching practices by faculty 
members at Islamic university during the second term 2020. Blackboard 
came in the highest level of usage during COVID-19 pandemic )percent = 
%86. M = 4.3(. The second application was WhatsApp )percent = %57.5. 
M= 2.67(.    Zoom and E-mail were in the place of very low )Percent = 
%24.8. M = 1.24(. Google Forms and Google classrooms were at the bottom 
of the list. This study dealt with electronic applications more than the research 
of )Terenko & Ogienko. 2020( Which was limited only to Moodle and 
Prometheus online platforms. Zoom webinar software and mobile learning.

Figure)3): web software used by teaching staff



واقع الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا )كوفيد -19(

683

2. The second question of the study: How well equipped is the teaching 
environment at the Islamic University for virtual teaching at the time of 
the pandemic?

Table)4)
descriptive statistics related to the teaching environment

Items N Mean SD

I felt ready for virtual teaching when our university 
closed due to the pandemic. 185 4.0324 1.10288

I think my students have enjoyed their own virtual 
learning experience in light of the Coronavirus 

pandemic.
185 3.9243 1.00255

I trust my teaching effectiveness as a virtual teacher in 
light of the Coronavirus pandemic 185 4.2054 .88525

Students' attendance to virtual lectures via the Internet 
was more than %80. 185 3.7514 1.26955

 I found enough technical support from the Deanship of 
Information Technology / E-learning and distance 

education at the university when needed.
185 4.1135 .91073

My home environment is suitable for online lectures. 185 4.2973 .91083

Total 185 4.0541 .71607

Regarding the answer to the 2nd question of the study. table )4( showed 
that the faculty member agreed that the teaching environment was suitable 
for teaching and learning during the COVID-19 pandemic/2nd term 
2020)M = 4.05. SD = .71607(. The staff agreed that their homes were 
equipped for online lectures )M = 4.29. SD=.91083(.  They agreed that 
they all felt ready for virtual teaching during the 2nd term 2020)M = 4.03. 
SD =1.10288(. and trusted their teaching effectiveness concerning 
coronavirus pandemic )M = 4.20. SD = .88525(. Table )4( also showed 
that the faculty members agreed that the students’ attendance was above 
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%80)M= 3.75. SD= 1.26955(. and found enough technical support )M= 
4.11. SD = .91073(. These results differed from that of )Abu Shkheidem & 
et al.. 2020( research. which indicated that the electronic environment’s 
effectiveness was moderate. This would seem due to the difference of the 
equipment between Palestine and Saudi Arabia .

3. The 3rd question of the study; What are the teaching methods used by 
the faculty members of the Islamic University of Madinah for their 
students online during the pandemic of the Coronavirus )COVID-19(?

Table)5)
descriptive statistics related to teaching styles and methods

Items N Mean SD

Online lectures are more effective than traditional/
face-to-face lectures. 185 3.7946 1.06372

As a university professor, I enjoyed the virtual teaching 
experience during the pandemic. 185 4.0270 1.07052

 I was asking students for their views on )the mechanism 
or method( of their education during this hypothetical 

experiment during the period of the pandemic.
185 3.7838 1.13576

 I felt satisfied with the interaction between the student 
and the professor during the online teaching and 

learning.
185 4.2054 .78087

 Students were asking straightforward questions during 
the online lectures 185 3.6000 1.07441

During the online sessions, I was giving appropriate 
breaks so that students had time to reflect on the topic 

and frame their questions in points
185 4.2270 .85486

I was providing constructive feedback )comments( on 
time to students on assignments and questions. 185 2.9946 1.49455

 I saw students' motivation to learn during the online 
lectures 185 3.7027 1.10986
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Items N Mean SD

I used the discussion method in teaching to ensure that 
the students interacted with the material content. 185 3.1730 1.42658

I only used the lecture method for teaching, and the 
students listen to me to make sure it finished on time. 185 3.6725 .67884

I used the problem-solving method in teaching to 
ensure the student's actual participation in the course 

content.
185 3.7946 1.06372

 I used a collaborative method in teaching where I 
distributed the content of the material to groups of 

students to present it in every lecture. I comment on 
what is presented, and I add what complements it. 

185 4.0270 1.07052

total 185 3.7838 1.13576

Concerning the answer to the 3rd question. table )5( showed that all 
faculty members agreed on the total factors of this dimension )M= 3.78. SD 
= 1.13576(. However. they agreed that Online lectures were more effective 
than traditional/face-to-face lectures )M = 3.79. SD= 1.06372(. They also 
agreed on using only lectures as a method of teaching during COVID-19 
Pandemic )M = 3.67. SD= .67884(. They undecided to consider discussion 
method as the first teaching method used virtually by teaching staff at the 
Islamic University of Madinah during the COVID-19 pandemic )M = 3.17. 
SD = 1.42658(. Providing constructive feedback )comments( on time to 
students on assignments and questions came in the medium level in the staff 
responses )M = 2.99. SD = 1.49455(. Problem-solving method was in a 
high level of use )M = 3.79. SD = 1.06891(. Finally. a collaborative method 
was the most method used by teaching staff at the Islamic University of 
Madinah during the COVID-19 pandemic )M = 4.02. SD = 1.07052(.
4. The 4th question of the study: What evaluation methods did faculty 

members of the Islamic University of Madinah use for their students 
online during the Corona Virus )COVID-19( pandemic?
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Table)6)
descriptive statistics related to evaluation methods

Items N Mean SD

Types of objective tests )multiple-choice, true and false, 
etc.( were used on the blackboard to evaluate students' 

progress in the subject.
185 3.7838 1.47691

I used the essay test on the blackboard to evaluate 
students' progress in the subject. 185 2.7189 1.57319

Types of objective tests )multiple-choice, true and false, 
etc.( were used through Google Forms, to evaluate 

students' progress in the course.
185 2.9946 1.58285

 I used the essay test, via Google Forms, to assess 
students' progress in the course. 185 2.2919 1.50043

I asked students for research papers presented to me, in 
the form of electronic files )PDF, PowerPoint( via Lotus 
and e-mail, to evaluate students' progress in the course.

185 4.0486 1.41913

Electronic achievement files were used to evaluate 
students' progress in the subject. 185 3.1243 1.54663

Total 185 3.1604 .97869

Regarding the answer to the 4th question. table )6( showed that the 
total response means of the teaching staff at the Islamic University of Madinah 
was )M = 3.16(. This result indicated that they did not decide in general to 
agree or not agree on the evaluation methods mentioned in this dimension 
)M = 3.16. SD = .97869(.  Table )6( also showed that the essay test was 
almost not used virtually by teaching staff at the Islamic University of Madinah 
during COVID-19 pandemic )M= 2. 2.71. SD = 1.57319 and M = 2.29. 
SD = 1.50043(. Electronic research papers were the first evaluation method 
used virtually by teaching staff at the Islamic University of Madinah )M = 
4.04. SD = 1.41913(.  Types of objective tests came in the second place 
regarding the evaluation methods )M = 3.78. SD = 1.47691. and M = 
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2.99. SD = 1.58285(.   Electronic achievement files were the 3rd method of 
evaluation used teaching staff at the Islamic University of Madinah during 
the COVID-19 pandemic )M =3.12. SD = 1.54663(. These results differed 
from that of )Vladova. Renz. & Heuts. 2020( research which focused on 
self-assessment procedures during the pandemics and crises. 

5. The 5th questions of the study: What are the obstacles of virtual teaching 
at Islamic university during the COVID-19 pandemic/2nd term 2020?

Table)7)
descriptive statistics related to obstacles of virtual teaching at Islamic university

Items N Mean SD

Teaching online takes time to get done more effectively 
than teaching face to face. 185 3.6919 1.25421

 It is difficult to get immediate feedback from students 
about what is being taught 185 3.5459 1.22886

There are difficulties in teaching some subjects that 
require practical applications )such as mathematics( 185 3.5838 1.23128

The sudden interruption of the Internet connection that 
sometimes causes the lecture to stop 185 4.0216 1.14187

Some Islamic university students were not able to attend 
virtual lectures because they did not have computers or 

smartphones suitable for that.
185 4.0054 1.14444

The absence of the element of direct interaction with 
students. 185 3.6000 1.24324

 I have no previous experience in dealing with virtual 
teaching for my students and me 185 3.3081 1.37414

Difficulty detecting some cases of fraud in online exams 185 4.1514 1.07279

Difficulty assigning and evaluating students in individual 
and group research 185 3.3081 1.31760

Total 185 3.6907 .82285
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In answering the 5th question. table )7( showed that the total responses 
to this dimension indicated that all teaching staff did not decide that there are 
obstacles to virtual teaching at the Islamic University during the COVID-19 
pandemic/2nd term 2020 ) M = 3.69. SD = .82285(. Difficulty detecting: 
Some cases of cheating in online exams were the first problem )obstacle( 
targets agreed on )M = 4.15. SD = 1.07279(. The sudden interruption of 
the Internet connection was the second obstacle for success in virtual teaching 
)M = 4.02. SD= 1.14187(.  The teaching staff agreed that some international 
students did have PCs or smartphones to connect with virtual lectures. 
which was the third obstacle )M = 4.00. SD = 1.14444(. They agreed that 
teaching online takes more time to get done effectively )M= 3.69. SD = 
1.25421(. They also agreed they found it challenging to get immediate 
feedback from their students about what was being taught )M = 3.44. SD = 
1.22886(. Each teaching staff reported that there were difficulties in teaching 
subjects that require practical applications )such as mathematics( )M = 3.58. 
SD = 1.23128(. These results are in part consistent with  the research of 
)Demuyakor. 2020( Which confirmed that the cost and poor internet 
connection are among the most important obstacles.

6. The 6th question of the study: Are there statistically significant differences 
in the teaching practices between the faculty members due to the college 
they teach in it?

Table)8)
ANOVA statistics related to responses differences due to College/institute

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 12.480 6 2.080 12.251 .000

Within Groups 30.221 178 .170

Total 42.701 184
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In order to answer the 7th question of the study. a one-way ANOVA 
test was utilized. Table )8( showed that there are statistically significant 
differences in teaching practices among teaching staff at Islamic university 
due to the college they teach in because P-value is less than 0.05 )Sig. = 
.000(.  Table )9( showed that differences were in favor of Colleges of  Arabic 
language ) M = 4.05. SD = .48869(. Sciences )M = 3.71. SD = .36398(. 
Dawah ) M = 3.74. SD = .32891(. and Law )M = 3.72. SD = .41395(.

Table)9)
Mean differences according to College/institute

Sum of 
Squares F Sig.

Dawah College 29 3.7482 .36211

College of Arabic Language 32 4.0521 .44869

Sciences College 34 3.7184 .36398

The institute of Arabic language 17 3.3975 .45604

College of the Holy Quran 23 3.3847 .47559

Shareah College 21 3.2136 .37647

Law College 29 3.7262 .41395

Total 185 3.6537 .48174

Conclusion and Recommendation:
The current study was intended to investigate the reality of teaching 

practices for the faculty members at the Islamic University of Madinah under 
the Coronavirus pandemic )COVID-19( during the second term 2020. The 
study sought to explore four dimensions of practices: teaching environment. 
styles and teaching methods. methods of evaluating students. and obstacles 
to teaching online.
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Based on the results of descriptive statistics for all participants› responses. 
the mean responses of all faculty members at the Islamic university on the 
whole dimensions of teaching practices were in a high degree )M = 3.65. 
SD = .48174(. The teaching environment was suitable for teaching and 
learning during the COVID-19 pandemic/2nd term 2020)M = 4.05. SD = 
.71607(. It was at a high level. The teaching styles and methods were in 
second place )M= 3.78. SD = 1.13576(. They were slightly high but close 
to medium level. The 3rd dimension. evaluation students. was in the least 
manner )M = 3.16. SD = .97869(. Its level was medium. Concerning to 
obstacles of teaching online. they came in medium level )M = 3.69. SD = 
.82285(.  obstacles› dimension was at a level slightly better than the dimension 
of evaluation students. The reality of teaching practices at the Islamic 
University was good. but results indicated that some dimensions need to 
treatment for more effectiveness.

Another focus of this study was to compare teaching practices among 
faculty members at the Islamic University of Madinah city. according to the 
college they teach in.

The results of the study indicated that there are statistically significant 
differences in teaching practices among teaching staff at Islamic university 
due to the college they teach in )Sig. = .000(. in favor of Colleges of  Arabic 
language ) M = 4.05. SD = .44869(. Dawah )M = 3.74. SD = .36211(. 
Law )M = 3.72. SD = .41395(. and Sciences ) M = 3.71. SD = .36398(.

Some suggestions can be emanated from the results of the present study. 
First. paying attention to styles and evaluating students online by presenting 
more training programs for faculty members at the Islamic University of 
Madinah. Second. enhancing the teaching staff›s pedagogical practices under 
the conditions of pandemics and crises that require staying students and the 
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professor at home by using technological skills. Third. reducing obstacles 
that hinder faculty members at the university from performing teaching 
practices in all its dimensions in a manner that achieves the highest degree of 
quality. Finally. Future studies can be designed to investigate فhe ability of 
universities. their students. and their professors to work in times of pandemic. 
Future studies can also suggest how higher education institutes continue to 
perform their roles during pandemics and crises.
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