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 لةالتعريف باجمل

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

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

مبـا يتفـو ورسـالة اجلامعـة وأهـدافها،      ، كافة ختدم العملية الرتبوية يف املراحل التعليميةالعلوم اليت 

 .وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

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

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

 ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

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

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

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

 اجمللة بشكل خاص إىل حتقيو األهداف التالية:

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

 يف اجملال الرتبوي.

طــرح املعاجلــات العلميــة املتعمقــة واملبتكــرة للمســتجدات   لالبــاحنيني املتميــزين همــم اســتنهاض  .2

 .والقضايا الرتبوية املعاصرة

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

 .متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4

 صدار:املوافقة على اإل

  م2016/ـه1435صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية عام 

 م4/2015 ـه7/1437 العدد األول من اجمللة  صدر اجمللد األول 

 عنوان املراسلة:

 جملة العلوم الرتبوية
 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 11942اخلرج:  173ص. ب. 

 اخلرج، اململكة العربية السعودية.

Journal of Educational Sciences 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

P. O. Box: 173 AlKharj: 11942 

AlKharj, Kingdom of Saudi Arabia  

 :jes@psau.edu.sa Email الربيد اإللكرتوني:

 :http://jes.psau.edu.sa Website URL املوقع اإللكرتوني:
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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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 وتعليمات النشر يف جملة العلوم الرتبويةقواعد 

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 يشرتط يف األحباث املقدمة للنشر يف اجمللة 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 الرتبوية.

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

سم(، مع ترك 24×سم17، ويكون تصميم الصفحات بقياس )Microsoft Wordبرنامج 

سم( أعلى الصفحة وأسفلها، وميكن 2.6سم( على اجلانبني، وهامش )2هامش )

 االستعانة بالتصميم املتوافر على املوقع اإللكرتوني للمجلة يف ذلك.

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

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

( للبحوث املكتوبة باللغة Times New Romanوخط ) 12املكتوبة باللغة العربية، وبنط 

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

 يف منتصف أسفل الصفحة.ويكون ترقيم الصفحات 

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

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

واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية 

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

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

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

راجع، مع األخذ يف أن يكون البحث ملتزمًا بدقة التوثيو، وحسن استخدام املصادر وامل  •

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

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

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

  بحث.ال
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يتبع يف تنسيو العنوان واملستخلص ومنت صفحات البحث ومراجعة األحباث املتوافر على   •

  املوقع اإللكرتوني للمجلة.

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

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

 ( كلمة.160260)

 يشرتط أال يكون البحث قد سبو نشره أو ُقدم للنشر يف أي جهة أخرى.  •

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

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

 إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

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

 األسباب.

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

 والنشر.

حكمني من  البحث مبدئيًا، يتم إشعار الباحث، ومن ثم ختتار هيئة التحريريف حالة قبول  . 6

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

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

 من تاريخ استالم البحث.

ود مالحظات من احملكمني، ترسل تلك املالحظات إىل الباحث إلجراء التعديالت يف حالة ور  .7

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

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

( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfملف يستطيع الباحث احلصول على نسخة من حبنيه )  .9

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 

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

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

 حتديد أولويات نشر البحوث.

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

 اجمللة.
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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. 

*  The design of the title, abstract and margins of the submitted 
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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 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. An author should be notified with an acceptance or rejection letter within 

six months since the first submission. 

7. 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. 

8. Manuscripts which are not accepted for publication will not be returned to 

the authors. 

9. An author can obtain a copy of his accepted paper (pdf.file) via the website 

of the Journal (jes.psau.edu.sa). 
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10. 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). 

11. 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. 

12. 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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 احملتويات احملتويات

 الصفحة الباحث عنوان البحث

 16  العدد افتتاحية

دراسة تقوميية تطويرية ملشروع املراكز العلمية 

باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية اململكة 

2030 

 17 د. محد بن عبداهلل القميزي

واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية 

 2030لدى طالبها حتقيقًا ملتطلبات رؤية اململكة 

 دراسة ميدانية

 حممد عبداحلميد بن عيسى

 هامشي
66 

مدى جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة 

 امللك سعود للتخطيط االسرتاتيجي

عبداللطيف بن عبدالرمحن د. 

 العوين
107 

درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة 

امللك خالد لعادات العقل وعالقتها مبتغريات 

 التخصص واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل

 145 عائشة عبداهلل حممد القحطاني

واقع برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن 

 سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة

غالية بنت محد بن سليمان د.

 السليم
175 

)املاجستري( بقسم  تقويم برامج الدراسات العليا

الرتبية اخلاصة جامعة امللك سعود من وجهة نظر 

 وطالباتها  طالبها

 234 نورة علي الكنيرييد. 

تقنني مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري 

 يف اململكة العربية السعودية
 255 حممود خياط شذى شاكر

على  االستجابة تأثري مستوى اإلكتئاب وعدد بدائل

اخلصائص السيكومرتية ملقياس الشعور بالوحدة 

 النفسية

 293 نائلة معي  القحطاني

معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف 

 جامعة شقراء

مـّي بنت عبدالعزيز بن عبداهلل 

 الّصاحل
325 

تدريسي قائم على معايري مقرتحة فاعلية برنامج 

للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي لتنمية 

 العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة

 257 د. مفلح دخيل االكليب
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 املقدمة:

يسعد هيئة التحرير مبجلة العلوم الرتبوية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز أن تقدم لقراء 

 ( وقد حوى على مزيج تربوي متميز مشلت حدوده عدد منالسابعاجمللة العدد )األول( من اجمللد )

جامعات اململكة العربية السعودية كجامعة امللك سعود وجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

وجامعة امللك خالد وجامعة بيشة كما تناولت البحوث عدد من املقاييس النفسية من حيث التقنية 

 والتأثري فقد تضمن هذا العدد عشرة أحباث متنوعة باللغة العربية وهي :

  تطويرية ملشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية دراسة تقوميية

 .2030اململكة 

  واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها حتقيقًا ملتطلبات رؤية اململكة

 .دراسة ميدانية 2030

 تخطيط االسرتاتيجي.مدى جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود لل 

  درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد لعادات العقل وعالقتها

 مبتغريات التخصص واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل. 

 .واقع برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة 

 املاجستري( بقسم الرتبية اخلاصة جامعة امللك سعود من وجهة  علياتقويم برامج الدراسات ال(

 نظر طالبها وطالباتها.

 .تقنني مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري يف اململكة العربية السعودية 

  تأثري مستوى اإلكتئاب وعدد بدائل االستجابة على اخلصائص السيكومرتية ملقياس الشعور

 ية.بالوحدة النفس

 .معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء 

  فاعلية برنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي

 .لتنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة
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جودة األحباث وآلية التحكيم  وتود هيئة حترير اجمللة أن تؤكد حرصها والتزامها على

املوضوعي وتقبلها ملا يرد اليها من مالحظات أو تعليقات تدعم تطور اجمللة وتقدمها مع شكرها 

 وتقدير لكل من أسدى اليها نصحًا وفو اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى.

 واهلل املوفو ،،، 

 رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية

 القحطانيد. مبارك بن فهيد  أ.
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 دراسة تقوميية تطويرية ملشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية (2021. )محد، القميزي

Al Gomaiziy, Hamad. (2021). A Developmental Evaluation Study for the Scientific 

Centers Project in the Kingdom of Saudi Arabia in the Light of Vision 2030. 

Journal of Educational Science, 7 (1), 17-52. 

A Developmental Evaluation Study for the Scientific Centers Project in the 

Kingdom of Saudi Arabia in the Light of Vision 2030 

Dr. Hamad Bin Abdullah Al Gomaiziy 

Curriculum And Methodology Associate Professor 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

Abstract: 

This paper aims to delineate to which extent the objectives of scientific 

centers in KSA are accomplished, and the breadth of student involvement in the 

programs and activities of these centers. The paper also puts forward some 

suggestions of potential development for the Scientific Centers Projects in the 

Kingdom of Saudi Arabia in the light of Vision 2030. To answer the study 

questions and to accomplish its goals, the descriptive survey methodology was 

used. The population of the study comprised supervisors of scientific centers in 

the Kingdom numbering (22). The study was applied to all of them in in Aseer, 

Taef and Jeddah. To accomplish the research goals, a survey was utilized. The 

study concluded that the goals of the scientific centers were accomplished to a 

very large extent (at a percentage of 40%), whereas 60% of the goals were 

accomplished to a large extent. It was also found out that students’ involvement 

in the programs and activities of the scientific centers to a very large extent was 

75%, and to a large extent it was 25%. Towards the end, the study posits areas of 

potential improvement to the Scientific Centers Project, and it also posits a 

number of recommendations. 

Key words: evaluation, development, Scientific Centers, Vision 2030, 

extracurricular activities 
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تطويرية ملشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية يف ضوء دراسة تقوميية  (.2021) .محد .القميزي

 .22–17 (،1) 7 جملة العلوم الرتبوية،. 2000رؤية اململكة 

 

دراسة تقوميية تطويرية ملشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية يف ضوء 

 2000رؤية اململكة 

  (1)د. محد بن عبداهلل القميزي

 :املستخلص

التعرف على مدى حتقو أهداف املراكز العلمية باململكة العربية إىل هدف البحث 

 لجوانب التطويريةمقرتح ل ، وتقديماملراكزتلك مدى تفاعل الطلبة مع برامج وأنشطة ، والسعودية

 .2030يف ضوء رؤية اململكة  على مشروعها

كون وقد تستخدم املنهج الوصفي املسحي؛ لإلجابة عن أسئلة البحث وحتقيو أهدافه ُاو

مشرفًا.  (22مشريف املراكز العلمية باململكة العربية السعودية، وعددهم )من جمتمع البحث 

ومت تصميم  من: عسري والطائف وجده. يف كٍلوطبو البحث على مجيع أفراد جمتمع البحث 

املراكز العلمية بدرجة  . وقد توصل البحث إىل حتقو أهدافتحقيو أهداف البحثاستبانة ل

%( منها حتقو بدرجة كبرية، وأن تفاعل الطلبة مع برامج 50%(، بينما )40كبرية جدًا بنسبة )

%( بدرجة كبرية. وُقّدم يف 26%( بدرجة كبرية جدًا، و )76وأنشطة املراكز العلمية كان بنسبة )

 ة. وعددًا من التوصيات واملقرتحات.نهاية البحث اجلوانب التطويرية املقرتحة ملشروع املراكز العلمي

 ، األنشطة الالصفية.2030التقويم، التطوير، املراكز العلمية، رؤية الكلمات املفتاحية: 

                                                             
h.algomaizy@psau.edu.sa، جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك   (1)
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 دراسة تقوميية تطويرية ملشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية (2021. )محد، القميزي

 مقدمة البحث:

ــة يف دول العــامل    ــنظم التعليمي ــة     يف اتتنــافس ال لبحــث عــن أفضــل الطــرق واألســاليب التعليمي

يف العلمـي   ح العـاملي والتوسـع املعـريف والتواصـل الـتقين     لتحقيو أهدافها، ألننا نعـيش يف زمـن االنفتـا   

فيـه  تطورت معه اسرتاتيجيات وطرق التعلـيم والـتعلم، ووـاوز    والذي خمتلف العلوم وجوانب احلياة، 

دور املدرسة حدودها املكانية، مما حـتم علـى هـذه الـنظم التعليميـة ابتكـار آليـات جديـدة لتحقيـو          

 مية.أهدافها االسرتاتيجية والتعلي

الدراســات الرتبويــة أن النشــاط املوجــه خــارج الصــف الدراســي ُيعــد جمــااًل تربويــًا   قــد أثبتــت و

داخـل الصـف الدراسـي، إذ عـن طريقـه يسـتطيع        ةمهمًا؛ ال تقل أهميته حبال من األحوال عن الدراس

 (1994)احلقيل،  أن يظهروا قدراتهم وميوهلم ويشبعوا حاجاتهم، ويكتسبوا خربات جديدة. بةالطل

ــيم والــتعلم عــن طريــو األنشــطة الالصــفية إىل جعــل املواقــف الرتبويــة حمببــة إىل      ويــؤدي التعل

نفوس الطلبة وذبهم إىل التعلم، ويكتشف مواهبهم، ويربز ميوهلم، ويعمل علـى تنميتهـا وتوجيههـا    

ا بشكل علمي، ويسـتنيمر أوقـات فـراغهم، وينمـي روح التعـاون والعالقـات االجتماعيـة بيـنهم، كمـ         

 (2017ُيضفي على العملية التعليمية التعلمية املتعة. )اخلليفة، 

الرتبيـة احلدينيــة باواهاتهـا املختلفــة األنشــطة الالصـفية مــن أهـم اجلوانــب الــيت       لـذا اعتــربت 

ــاء اجلوانــب املختلفــة للطالــب،      اجلوانــب وتعــزز يرتكــز عليهــا املــنهج املدرســي، ألنهــا تســاعد يف بن

ممارســة النشــاط التعليمــي خــارج الصــف وخــارج   أهميــة  وُتــربزألكادمييــة، املعرفيــة والتحصــيلية وا

 (2000املدرسة. )نصر اهلل، 

وتعترب العديد من مشاريع تعليم العلوم العامليـة؛ منيـل مشـروع املعـايري للرتبيـة العلميـة، ومشـروع        

(Project 2061  العلوم لكل األمريكيني؛ تعليم وتعلم العلوم عملية نشطة قائمـة علـى )   االستقصـاء

العلمـي، مــن أجــل حصــول الطالــب علــى املعرفـة بذاتــه؛ ال أن ُتقــدم لــه مباشــرة، وأن  تــرب الظــواهر    

 (2009الطبيعية ويفسرها، و طط وحيلل املشكالت ويتخذ القرارات. )القميزي، 

وقـد أشــارت مشـاريع تعلــيم العـوم إىل األدوار الرتبويــة ملمارسـة الطلبــة لةنشـطة الالصــفية يف      

ريس العلوم، ومـن ذلـك: تعزيـز الـروابط بـني جمـاالت العلـوم املختلفـة، وتطبيـو املعرفـة العلميـة يف            تد

جوانب حياتية متنوعة؛ مما ينيري فكر الطلبة؛ وجيعلهم قادرين على التفاعل مع املتغريات احلياتيـة،  

ــن ال    طلبــة مــن فهــم  كمــا أن هلــا دور يف تنميــة النيقافــة العلميــة ألفــراد اجملتمــع، والتأكــد مــن متك 

 (2009املستجدات العلمية. )القميزي، 
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 2030ونظـرًا العتمـاد الـدول يف تقـدمها وتطورهـا علـى التعلـيم، فقـد أكـدت رؤيـة اململكــة           

على االستنيمار يف التعليم والتدريب، وتزويـد الطلبـة باملعـارف واملهـارات الالزمـة لوظـائف املسـتقبل،        

اجليــد وفــو خيــارات متنوعــة، ليكــون ذا شخصــية   وحصــول كــل طالــب يف اململكــة علــى التعلــيم   

 مستقلة، تتصف بروح املبادرة واملنيابرة والقيادة، من خالل توفري املزيد من األنشطة التعليمية.

ويف تقرير نشرته وزارة التعليم باململكة العربية السـعودية علـى موقعهـا اإللكرتونـي عـن دور      

ــيم يف رؤيــة اململكــة   أشــار ا 2030التعلــيم يف حتقيــو رؤيــة اململكــة   لتقريــر إىل أن مــن أهــداف التعل

ــة        2030 ــة تعليميــة إجيابي ــارف واملهــارات الالزمــة لوظــائف املســتقبل، وإجيــاد بيئ تزويــد الطلبــة باملع

 وجذابة.

تتمنيـل يف   2030كمـا اشـار التقريـر إىل أن أبـرز التحـديات الـيت تواجـه الـوزارة لتحقيـو رؤيـة           

على اإلبـداع واالبتكـار، وقلـة تـوفري الـربامج التعليميـة لـبع  الفئـات          ضعف البيئة التعليمية احملفزة

 الطالبية، وضعف املهارات الشخصية ومهارات التفكري الناقد لدى الطلبة.

ــداني أن تــدني جــودة تعلــيم وتعلــم العلــوم           وقــد أظهــرت دراســات حتليــل الواقــع التعليمــي املي

بية السعودية يعـود إىل اخللفيـة املفاهيميـة للمعلمـني،     والتقنية واهلندسة والرياضيات يف اململكة العر

ــوم      وإىل الرتكيــز علــى اجلانــب النظــري أكنيــر مــن اجلانــب التطبيقــي، وحمدوديــة فــرص تعلــم العل

 والرياضيات خارج املدرسة. )شركة تطوير للخدمات التعليمية، ب. ت.(

 علــى تنميــة  2030حســب رؤيــة   الســعودية  العربيــة باململكــة  التعلــيم وتؤكــد أهــداف وزارة 

 املهــارات إىل باإلضــافة احلدينيــة، احليــاة متطلبــات ملواجهــة طالبهــا جلميــع وأساســية عامــة مهــارات

 .الشباب جليل املهنية اجملاالت مجيع تغطي واليت مهنة لكل التخصصية

وهذا يف جمملـه يؤكـد ضـرورة إجيـاد أمـاكن تعليميـة تتـوافر فيهـا البيئـة التعليميـة احملفـزة            

على اإلبداع واالبتكار، وتتيح الفرص املناسبة لـتعلم العلـوم والرياضـيات خـارج إطـار املدرسـة؛ ومـن        

 .(Science centers)ذلك املراكز العلمية 

 مشكلة البحث:

لعلمــي والـتقين املتجـدد، وتـدفو البحـوث العلميـة، وزيــادة      وانطالقـًا مـن التطـور ا   ممـا سـبو؛   و

املعرفة العلمية وتفرعهـا وتنوعهـا بشـكل كـبري ومتسـارع، وضـرورة اسـتنيمار جمـاالت تعليميـة غـري           
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املناهج الدراسية من أجل نقلها وتعليمها للطلبة، وممـا أشـارت إليـه عـدد مـن الدراسـات منيـل دراسـة         

(Carruthers, Busser, Cain, Brown, 2010 ( ودراسـة ،)L.Dika, Alvarez, Santos, & 

Suárez, 2016 ( ودراسـة ،)Bosseler, 2005     الرغبـة  ( مـن دور املراكـز واألنديـة العلميـة يف توليـد 

العلميــة، وإكســابهم مهــارات أكادمييــة وشخصــية، وإثــراء املنــاهج     بــاملهن لــدى الطلبــة  واالهتمــام

كــز العلميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية بالدراســة      املرا تنــاول  شــعر الباحــث بأهميــة  الدراســية 

 .والبحث

ــوان:   ءةتعــزز هــذا الشــعور بعــد قــرا  قــد و ــة  "مقــال بعن ، ُنشــر يف "2030املراكــز العلميــة ورؤي

هـــ، وفيـه: "تنطلـو املراكـز العلميــة مـن رؤيـة طموحـة وبيئــة       1437ربيـع األول   10جريـدة الريـاض يف   

، وذلــك مــن خــالل منظومــة مشــروعاتها ومســاراتها   2030ية جاذبــة تســاهم يف حتقيــو رؤيــة الســعود 

املدرسـية"، وفيـه أيضـًا:     STEMاملتكاملة، اليت تشمل املراكـز العلميـة النيابتـة واملتنقلـة ومراكـز      

تتطلب بيئـات وحماضـن مناسـبة إلعـداد القـوى البشـرية        2030"إن رؤية السعودية الشاملة والطموحة 

، وتعتـرب املراكـز العلميـة احملاضـن املناسـبة للمسـاهمة يف إعـداد        اليت تساهم يف حتقيو تلـك الرؤيـة  

 هذا اجليل".

ــارة إدارة علبع  املراكــز العلميــة وااللتقــاء باملشــرفني  الباحــث لــومــن خــالل زيــارة   يهــا، وزي

مشروع هذه املراكز وااللتقاء باملسؤولني فيه، واالطالع علـى عـددم مـن إصـدارات املشـروع وخططـه       

تنــاول تقــويم واقــع   يأييــد العــاملني يف املشــروع لفكــرة حبــث عــن املراكــز العلميــة        املســتقبلية، وت

تقويم واقع املراكز العلميـة باململكـة العربيـة     ؛ فقد حتددت مشكلة البحث يف:ااملراكز وتطويره

 .2030يف ضوء رؤية اململكة  االسعودية وتطويره

 أسئلة البحث:

 الية:تفرع عن مشكلة البحث األسئلة الفرعية الت

 حتقو أهداف املراكز العلمية باململكة العربية السعودية؟ درجةما  .1

 تفاعل الطلبة مع برامج وأنشطة املراكز العلمية باململكة العربية السعودية؟ درجةما  .2

ما اجلوانب التطويرية املقرتحة على مشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية يف  .3

 ؟2030ضوء رؤية اململكة 
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 أهداف البحث:

 حتددت أهداف البحث يف:

 حتقو أهداف املراكز العلمية باململكة العربية السعودية. درجةالتعرف على  .1

تفاعل الطلبة مع برامج وأنشطة املراكز العلمية باململكة العربية درجة التعرف على  .2

 السعودية.

كة العربية السعودية يف مشروع املراكز العلمية باململعلى  لجوانب التطويريةمقرتح ل تقديم .3

 .2030ضوء رؤية اململكة 

 أهمية البحث:

 تتمنيل أهمية البحث يف أنه:

ُيعد من أوائل البحوث العلمية يف جمال املراكز العلمية باململكة العربية السعودية؛ وذلك من  .1

 خالل البحث يف أنظمة البحث اإللكرتونية؛ وزيارة عدد من املكتبات احلكومية السعودية.

يلفت انتباه القائمني على برامج ومبادرات وزارة التعليم عمومًا والقائمني على مشروع املراكز  .2

بداية من  2030العلمية خصوصًا إىل أهمية ربط منيل هذه الربامج واملبادرات برؤية اململكة 

 التخطيط والتصميم إىل التنفيذ والتقويم.

ها تطوير التعليم العام؛ وزيادة فاعلية البحث يف التعليم؛ واليت من 2030يتفو مع أهداف رؤية  .3

 العلمي؛ وتشجيع اإلبداع واالبتكار.

املراكز العلمية باململكة العربية السعودية؛  ية على مشروعلتطويرباجلوانب اُيقدم مقرتحًا  .4

 . 2030وهو ما قد ُيفيد القائمني على املراكز عند تطويرها يف ضوء رؤية اململكة 

لباحنيني يف جمال املناهج وطرق التدريس لتناول املراكز العلمية بالبحث قد يكون حافزًا ل .6

 من جوانب أخرى، أو تناول اخلدمات األخرى اليت تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية.

 حدود البحث:

 حتدد البحث يف احلدود التالية:

العربية السعودية؛ ملراكز العلمية باململكة حتقو أهداف ا تقويم واقع احلدود املوضوعية: -

 مقرتحًا باجلوانب التطويرية على مشروع املراكز العلمية. وتقديم
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 عسري، والطائف، وجدة. :املراكز العلمية يف كٍل من احلدود املكانية: -

 .ـه1437/1439للعام الدراسي  ولُطبو البحث خالل الفصل الدراسي األ احلدود الزمانية: -

 شريف املراكز العلمية.م ُطبو البحث على احلدود البشرية: -

 مصطلحات البحث:

 Science Centersاملراكز العلمية  -

أحـد  "عّرف موقع مشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية املراكـز العلميـة بأنهـا:    

املشاريع االسرتاتيجية يف شركة تطوير للخـدمات التعليميـة، تسـعى لـربط التعلـيم الرمسـي بـالتعليم        

(، حيث تصمم ومتـارس فيهـا بـرامج وفعاليـات     STEMن خالل التعلم ضمن منهجية )غري الرمسي م

)شـركة تطـوير    ."وأنشطة التعليم والتعلم، وفـو أحـدث املعـايري؛ لـدعم األهـداف التعليميـة وحتقيقهـا       

 (2017للخدمات التعليمية، 

 العلميـة قـد اعتمـد الباحـث مـا اعتمـده موقـع مشـروع املراكـز         انطالقًا من أهداف البحـث ف و

ــ ًاتعريفــ ــة، وُيضــيف    ًاإجرائي ــة ذات    كــذلك للمراكــز العلمي ــا: جمموعــة مــن اخلــربات التعليمي بأنه

طواعيــة وعــن رغبــة،  بــةالعالقــة مبنــاهج العلــوم يف خمتلــف مراحــل التعلــيم العــام، يشــرتك فيهــا الطل 

 وميارسون األنشطة والربامج حتت إشراف معلمني متخصصني.

 Vision of Kingdom 2030 2030رؤية اململكة  -

إىل أن رؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــو مــن مكــامن القــوة     2030أشــار موقــع رؤيــة اململكــة  

( حمـاور، وهـي اجملتمـع    3، إذ تعتمد الرؤية علـى ) 2030فيها، وأن هذا ما قامت عليه رؤية اململكة 

مــع بعضــها يف احليــوي، واالقتصــاد املزدهــر، والــوطن الطمــوح، وأن هــذه احملــاور تتكامــل وتتســو   

 سبيل حتقيو أهداف هذه الرؤية.  

 اإلطار النظري:

ُيمنيــل املــنهج املدرســي مبفهومــه احلــديث مجيــع اخلــربات الرتبويــة والتعليميــة الــيت تقــدمها           

املدرسـة وحتـت إشـرافها،    مـن  املدرسة لطالبها داخل املدرسة أو خارجها، طاملا أن ذلـك يـتم بتوجيـه    

 ب يف مجيع النواحي.ل للطالمبقصد حتقيو النمو الشا

تـؤدي  األنشطة التعليميـة عنصـرًا مهمـًا مـن عناصـر املـنهج املدرسـي احلـديث، بـل إنهـا           متنيل و
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، ملا هلا من تـأثري كـبري يف تشـكيل خـربات الطالـب، وتغـيري سـلوكه        دورًا فاعاًل يف حتقيو أهدافه

 (2017)اخلليفة،  وتربيته.

: أنشـطة تعليميـة صـفية، متـارس يف     ؛ همـا نيإىل قسـم بشكٍل عـام  وُتقسم األنشطة التعليمية 

خــارج الصــف ســواء   بــةغرفــة الصــف أو املختــرب املدرســي، وأنشــطة تعليميــة الصــفية، يقــوم بهــا الطل 

 (1979داخل املدرسة أو خارجها. )نشوان، 

ف األنشــطة الالصــفية املوجهــة بأنهــا: "خطــة مدروســة، ووســيلة وبرنــامج إلثــراء الطالــب  وُتعـرّ 

وميارسه برغبة وتلقائية، لتحقيو أهداف تعليمية وتربوية وثيقة الصلة باملنهج املدرسـي داخـل    تاره 

الفصل أو خارجه، خالل اليوم الدراسي أو خارج الدوام، مما يؤدي إىل منو الطالـب يف جوانـب منـوه    

رة علـى  الرتبوي واالجتماعي والعقلي والوجداني واجلسمي واللغوي، وينتج عنه شخصية متوافقة قـاد 

 ( Tayler, 2004, p.151اإلنتاج". )

الدراســات الرتبويــة أن الطلبــة الــذين يشــاركون يف األنشــطة الالصــفية لــديهم  وقــد أوضــحت 

ون، ويتمتعـون  بيالقدرة على اإلجناز األكادميي، ويتمتعون بنسـب ذكـاء مرتفعـة، كمـا أنهـم إجيـا      

املشـاركة يف األنشـطة البيئيـة، ولـديهم      ، ومييلـون إىل بروح قيادية وثبات انفعـالي وتفاعـل اجتمـاعي   

 (2002)شحاته، ثقة أكرب يف معلميهم ومدارسهم والعاملني فيها. 

( الـذي يسـهم يف تعميـو وتوسـيع     STEMوتتوافو أنشطة وبرامج املراكز العلمية مـع مـدخل )  

علميــة فهـم الطـالب لكـل فـرع مــن فـروع العلـوم والتنقيـة واهلندســة والرياضـيات، ويف منـو النيقافـة ال          

 (2015(. )صاحل، STEMوالتنقية للطالب؛ ويف دفع الطالب لاللتحاق باملهن املرتبطة مبجاالت )

األنشـطة  واالطـالع علـى براجمهـا وأنشـطتها فإنهـا تعـد مـن        املراكـز العلميـة   من خالل زيارة و

تنيمار الســمتعــددة فرصــًا فيهــا هلــم  احتتــوطواعيــة،  بــةالتعليميــة الالصــفية، الــيت يشــرتك فيهــا الطل 

مناســبة للتخطـــيط والتنفيــذ والتقــويم، واختيـــار     ًادوافعهــم وميــوهلم، كمـــا أنهــا تهــيء هلـــم فرصــ     

 اجملموعات الطالبية اليت تتناسب مع اهتماماتهم وميوهلم.

وعليه؛ ميكـن اعتبـار أنشـطة وبـرامج املراكـز العلميـة جمموعـة مـن اخلـربات التعليميـة ذات           

يشـرتك  واحل التعلـيم العـام؛ لكـن ليسـت مرتبطـة بهـا مباشـرة،        العالقة مبناهج العلوم يف خمتلف مر

 حتت إشراف معلمني متخصصني. هذه اخلربات طواعية عن رغبة، ومتارس  بةفيها الطل
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 دراسة تقوميية تطويرية ملشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية (2021. )محد، القميزي

 املراكز العلمية باململكة العربية السعودية:مشروع 

بنـاء  عد املراكز العلمية أحـد مشـاريع شـركة تطـوير للخـدمات التعليميـة، الـيت تعمـل علـى          ُت

مــن  درســيبــالتعليم غــري امل درســيمنشــ ت تربويــة تعليميــة متطــورة منتجــة وجاذبــة، تــربط التعلــيم امل 

(، تصمم ومتارس فيها برامج وفعاليات وأنشطة التعلـيم والـتعلم   STEMخالل التعلم ضمن منهجية )

 (2017 ،ميةتطوير للخدمات التعلي)شركة  وفو أحدث املعايري؛ لدعم األهداف التعليمية وحتقيقها.

 ددت أهدافها يف:؛ فقد ُح( اإللكرتوني2017) شروع املراكز العلميةمووفقًا ملوقع 

 احلضارة اإلسالمية وإسهاماتها يف جماالت العلوم.بإثراء الوعي اجملتمعي  .1

 نشر النيقافة العلمية ورفع املستوى العلمي والتقين يف اجملتمع. .2

 والتعلم باواه التطبيقات العملية. اإلسهام يف تطوير أساليب وممارسات التعليم .3

 لإلسهام يف النهضة والريادة العلمية. بةتنمية التفكري العلمي لدى الطل .4

 املساهمة يف تعزيز االواه اإلجيابي حنو تعلم العلوم والرياضيات والتقنية واهلندسة. .6

 .طلبةتعزيز اخليال واإلبداع والفضول العلمي لدى ال .5

  جمال العلوم والتقنية ملواكبة املستجدات العلمية والتقنية احلدينية.حتقيو التواصل العاملي يف .7

 مبا  دم مستقبلهم ووطنهم. بةإجياد بيئة تربوية الستنيمار طاقات الطل .7

 رفع الكفاية املهنية للمعلمني واملعلمات يف اجملاالت العلمية والتقنية. .9

ــيت تقــدمها املراكــز     تتمنيــلو ــرز اخلــدمات ال ــة أب ــة   اتوحــد يف:العلمي الصــناعات الكيميائي

ــة، والروبــــوت   ــة والبيئــ ــانو، والعلــــوم احليويــ ــة النــ ــاء و وتقنيــ ــات، والفيزيــ ــة املعلومــ ــب وتقنيــ  احلاســ

القاعـات العلميـة والقبـة    يف و .ووحـدة الرياضـيات واهلندسـة    ،اإللكرتونيات واالتصـاالت، والفضـاء  و

(، والصـالة  3Dالعرض ثالثيـة األبعـاد )  واملسرح، وقاعة  العلمية، واملرصد الفلكي، ومصادر التعلم

التقنيــة واملعامــل، والتطــوير املهــين  و متعــددة األغــراض، وقاعــة الطفــل، وتــأمني التجهيــزات العلميــة  

 املدرسية، وبناء حمتواها العلمي. STEMكز، ووهيز مراكز ااملرللعاملني يف 

تقــدم التعليميــة  شــركة تطــوير للخــدمات ( إىل أن2017كمــا أشــار موقــع املراكــز لعلميــة ) 

إضافة إىل املراكز العلمية النيابتة مراكز علمية متنقلة تتضمن برامج ماتعة وتطبيقـات علميـة تقـوم    

نفـذ يف مـدارس التعلـيم العـام للبـنني      ، وُتللطلبـة  على االكتشاف واملمارسة؛ لتنيـري احلصـيلة العلميـة   

 وتهدف إىل:، والبنات ويف األماكن العامة
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 علمية النيابتة.التعريف باملراكز ال .1

 العلمية واواهاتهم حنو العلوم الطبيعية وتطبيقاتها. بةتنمية ميول الطل .2

 نشر النيقافة العلمية وتعزيزها. .3

 ربط العلوم بالبيئة احمللية واحلياة اليومية. .4

 (2017 ،تطوير للخدمات التعليمية. )شركة تبسيط العلوم وطرحها بطريقة جاذبة ومرحة .6

 مية:مناذج من املراكز العل

ــيت مــن خالهلــا يــتم تقــويم         ــة يف اجملــال، أحــد أهــم الطــرق ال متنيــل اخلــربات والتجــارب املماثل

 وتطوير أي وربة ومشروع، ومن النماذج والتجارب يف جمال املراكز العلمية ما يلي:  

 اإلبداعي لعلوم األرض والطاقة البديلة يف مملكة البحرين: (GLOBE)مركز 

إىل نشر الوعي البيئي وتطـوير القـدرات العلميـة واالبتكاريـة لطلبـة       GLOBE يسعى مركز

مملكة البحرين وتعزيز مكانتهم يف جمال البحث العلمي وطنيًا وعامليًا، لتحقيو األهـداف املرجـوة   

من خالل الربامج والفعاليـات املعـدة، وتهيئـة البيئـة احملفـزة والتميـز يف املشـاركات احملليـة والدوليـة          

اإلبــداعي لعلــوم األرض والطاقــة البديلـــة،     Globe)مركــز   ســالة وزارة الرتبيــة والتعلــيم.   لتحقيــو ر 

2017) 

 إىل حتقيو عددم من األهداف، من أبرزها: GLOBEكما يسعى مركز 

يف اجملـال العلمـي    علـى الصـعديد احمللـي واإلقليمـي والـدولي      لبـة بـني املعلمـني والط   ةتقوية العالقـ  .1

 والبيئي.

 نشاطات وبرامج تبادل خربات بني الطلبة واملعلمني والعلماء.تطوير وتنفيذ  .2

 تنمية الشعور باالنتماء واملواطنة. .3

 إجياد جو من التنافس يشجع البحث العلمي لدى الطلبة. .4

 تعزيز روح العمل اجلماعي. .6

 يف البحث والتواصل اخلارجي.التقنية حتسني مستوى التحصيل الدراسي وتوظيف  .5

اإلبـداعي لعلـوم األرض    Globe)مركز  .بةاملساهمة يف حتسني مستوى الوعي البيئي لدى الطل .7

 (2017والطاقة البديلة، 

http://moedu.gov.bh/globe/Content.aspx?page_key=program_targets&lang=ar
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 ات التعلم احلدينية، منها:ستخدم يف املركز عددًا من اسرتاتيجيوُي

 اسرتاتيجية حل املشكالت )حل املشكالت البيئية احمللية والعاملية(. .1

 اسرتاتيجية التفكري االستقصائي. .2

 اسرتاتيجية الزيارات امليدانية. .3

 (2017اإلبداعي لعلوم األرض والطاقة البديلة،  Globe)مركز  اسرتاتيجية األلعاب واأللغاز. .4

 :Emirates Science CLUBنادي اإلمارات العلمي 

، بهــدف نشــر النيقافــة العلميــة وتبســيط      1990ينــاير   16تأســس نــادي اإلمــارات العلمــي يف     

العلــوم، مــن خــالل أقســامه املختلفــة، ويقــوم بالعديــد مــن األنشــطة والــربامج للطلبــة وأوليــاء األمــور      

 اخلارجية.واملشاركة يف امللتقيات واملعارض العلمية 

 ويهدف النادي إىل:

 نشر النيقافة العلمية ورفع املستوى العلمي. .1

تهيئـة املنــامل املناســب كــي ميــارس الطلبــة أنشـطة علميــة حــرة تكشــف عــن مــواهبهم، وتنمــي     .2

 ميوهلم وقدراتهم.

 تنمية قدرات الطلبة على االبتكار والبحث العلمي. .3

 (2015والعلوم،  النيقافة )ندوة رفع شعار العلم للجميع يف جمتمع اإلمارات. .4

 مركز العلوم والتكنولوجيا يف سلطنة عمان:

ــوم يف الســلطنة؛ ونشــر      يســعى مركــز العلــوم والتكنولوجيــا يف ســلطنة عمــان إىل تعزيــز العل

ــة    العمــاني املعرفــة وحتفيــز أفــراد اجملتمــع    ــى االهتمــام بالتقصــي والبحــث وراء احلقــائو ومواكب عل

حنـو توسـيع األفـو العلمـي وتنميـة حـب االسـتطالع واالستكشـاف يف          واملعريف، سـعياً  قينالتطور الت

اجملاالت العلمية واألنشطة النيقافية ملختلـف شـرائح الطلبـة واجملتمـع احمللـي. كمـا يهـدف إىل خدمـة         

طلبــة املــدارس مبختلــف مســتوياتهم العلميــة واهليئــات التدريســية وأصــحاب الفكــر والعلــم املهــتمني    

وفئـات اجملتمــع   التقنيـة والرتبويـة ذات العالقـة بــالعلوم و   والتقنيـة ث العلميــة بإعـداد الدراسـات والبحـو   

 (2015 الداخلية، حملافظة والتعليم للرتبية العامة )املديرية احملبة لالستطالع والتعلم.
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 ويقدم املركز عددًا من اخلدمات، منها:

 تعليم العلوم وتبسيطها من خالل توفري بيئة تعلم تفاعلية. .1

 يف فهم احلقائو العلمية املختلفة واكتشافها. قنيةلتتوظيف ا .2

 كل حسب احتياجاته. قنيةتدريب الطلبة على الربامج العلمية والت .3

 .واقعيةمساعدة الطلبة يف تنفيذ أفكارهم بشكل عملي وحتويلها إىل منتجات  .4

ــة العامـــة )املديريـــة تقـــديم الـــدعم الفـــين ألصـــحاب االبتكـــارات واالخرتاعـــات العلميـــة.  .6  للرتبيـ

 (2015 الداخلية، حملافظة والتعليم

وبعد استعراض مشروع املراكز العلمية باململكة العربية السـعودية ومنـاذج أخـرى للمراكـز     

 يف دول اخلليج العربي؛ فقد متيزت بعدد من اخلصائص املشرتكة، ومن أبرزها:

 أنها تركز على إجيابية الطلبة ونشاطهم. .1

 وم والتقنية واهلندسة والرياضيات.أنها تسعى للتكامل بني العل .2

 الرتكيز على توظيف التطور التقين يف تنفيذ األنشطة والربامج التعليمية. .3

 االهتمام بتنمية النيقافة العلمية يف اجملتمع. .4

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية: :أواًل

دراسـة العمـري   من أبرز الدراسات اليت رجع إليهـا الباحـث وهـي ذات صـلة مبوضـوع البحـث؛       

( الــيت هــدفت إىل التعــرف علــى واقــع اســتخدام مراكــز مصــادر الــتعلم يف تــدريس العلــوم          2007)

باملرحلة املتوسطة واواهات املعلمـني حنوهـا، واسـتخدمت املـنهج الوصـفي التحليلـي، وطبقـت علـى         

وجــود  ( أمينــًا ملركــز مصــادر الــتعلم يف منطقــة عســري، وأســفرت الدراســة عــن        50( معلمــًا و)56)

 اواهات إجيابية ملعلمي العلوم بشكل عام حنو استخدام مركز مصادر التعلم يف تدريس العلوم.

التعــرف علــى دور األنشــطة الالصــفية يف تنميــة القــيم  إىل  (2010البــزم ) دراســةبينمـا هــدفت  

د قــيف حمافظــة غــزة يف فلســطني،  األخالقيــة )االجتماعيــة والوطنيــة( لــدى طلبــة املرحلــة األساســية  

توصلت الدراسة إىل أن األنشطة الالصفية هلا دوٌر فّعال يف تنمية جماالت القيم االجتماعية والوطنيـة  

 لدى الطلبة، وأكدت على إعداد مشرفني ومشرفات متخصصني يف هذه األنشطة.
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( الـيت هـدفت إىل معرفـة أثـر اسـتخدام أنشـطة علميـة إثرائيـة         2011وتوصلت دراسـة العقيـل )  

يـة عمليـات العلـم التكامليـة والـتفكري اإلبـداعي لـدى التالميـذ املوهـوبني يف الصـف           مقرتحة يف تنم

( طالبًا، إىل وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـني      60السادس االبتدائي يف مدينة الرياض، وطبقت على )

متوسـطات درجــة اجملموعــة التجريبيــة واجملموعــة الضـابطة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة يف مهــارتي    

ضــبط املــتغريات وتفســري البيانــات، وتأكيــد التالميــذ علــى الــدور الفّعــال لةنشــطة العلميــة   متييــز و

اإلثرائيــة يف إكســابهم مهــارات عمليــات العــم ومهــارات الــتفكري اإلبــداعي، وأن التجــارب العلميــة     

 سبب رئيس يف حتفيزهم على تعلم العلوم واإلبداع فيها.

أثر تدريس العلوم بطريقة األنشطة العلميـة يف   ىل استقصاء( إ2013السالمات )دراسة وسعت 

وطبقـت  حتصيل الطلبة ذوي السعات العقليـة املختلفـة للمفـاهيم العلميـة وتنميـة االواهـات العلميـة،        

( طالبًا يف مدينة عّمان باألردن، واستخدمت اختبار السعة العقلية واختبار حتصيل املفاهيم 56على )

وقد أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق      مية وحتليل التباين النينائي، العلمية ومقياس االواهات العل

ــة         ــة يعــزى إىل طريق ــاس االواهــات العلمي ــة ومقي ــار حتصــيل املفــاهيم العلمي ــة إحصــائيًا يف اختب دال

 األنشطة العلمية لصاحل اجملموعة التجريبية. 

نشـطة العلميـة يف   هـدفت إىل التعـرف علـى أثـر اسـتخدام األ     ( الـيت  2014إبراهيم ) دراسةويف 

حتصيل طلبة الصف العاشر للمفاهيم العلمية ملادة األحياء والبيئة، توصلت نتائج الدراسـة إىل وجـود   

فـروق ذات داللـة إحصــائية لصـاحل اجملموعــة التجريبيـة الــيت درسـت باســتخدام األنشـطة العلميــة يف       

طة العلميـة تضـمينًا يف املنـاهج    االختبار التحصيلي. وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بطريقة األنشـ 

 وتدريسًا.

( فقـد هـدفت إىل إعـداد أنشـطة الصـفية موجهـة، والكشـف عـن         2014أما دراسة الدالمي )

فاعليتها يف تنمية احلاجة إىل املعرفة والتوجهات املستقبلية للطالب املوهوبني باملرحلة النيانويـة، وقـد   

ــى )  ــاس احلاجــة   19طبقــت عل ــًا، واســتخدمت مقي ــات املســتقبلة.   ( طالب ــاس التوجه ــة ومقي إىل املعرف

وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة علــى أبعــاد التخطــيط            

 للمستقبل ومنطور الوقت وتوقع عواقب املستقبل والدرجة الكلية للتوجهات املستقبلية.

 الدراسات األجنبية: :ثانيًا

 مسـتوى  ( الـيت هـدفت إىل قيـاس   Carruthers, Busser, Cain, & Brown, 2010دراسـة ) 
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 والنيانويـة  املتوسـطة  املـدارس  طلبـة  بـني  املتوقعـة  الدراسي التحصيل وعالمة اهلندسة بدراسة االهتمام

ــوم نــوادي يف شــاركوا الــذين ( مــن الطلبــة املشــاركني يف هــذه   200واهلندســة، وطبقــت علــى )  العل

 واهتمــام رغبــة املتحــدة وتوصــلت الدراســة إىل أن هــذه النــوادي ُتولــد األنديــة بواليــة نفيــادا بالواليــات  

 يف عاليـة  عالمات العلمية، وأن مشاركة الطلبة يف النوادي ساهمت بتحقيو للمهن ومحاسهم الطلبة

العلوم، وأوصت الدراسة بربط ما يقدم يف النوادي باملنـاهج الدراسـية، كمـا أوصـت بـإجراء       اختبار

 على التحصيل الدراسي. واألنشطة الالصفية النوادي يف شاركةامل تأثري حول دراسات

 فهـم  إىل ( فقـد هـدفت الدراسـة   Dika, Alvarez, Santos, & Suárez, 2016أمـا دراسـة )  

 البحــث مــنهج األنديــة الطالبيــة الالصــفية، وذلــك باســتخدام  يف الطلبــة ملشــاركة املصــاحبة النتــائج

 األنديـة الالصـفية   الدراسـة إىل أن مشـاركة الطلبـة يف   وقـد توصـلت    الشخصـية،  واملقابالت النوعي

ــاء إحساســـهم علـــى ســـاعدت ــا األكادمييـــة، وبـــراجمهم أقـــرانهم مـــع وتـــوافقهم باالنتمـ ــم كمـ  أنهـ

 فرًقـا  أحـدثت  النـادي  يف مشـاركتهم  وشخصية، كمـا أشـار الطلبـة إىل أن    مهنية مهارات اكتسبوا

 معنى. اتذ ذكريات وخلو األكادميية برباجمهم استمتاعهم يف

 يف التقنيـة واإلنرتنـت   مـن  مـن االسـتفادة   الطلبـة  ( عـن متكـني  Bosseler, 2005ويف دراسـة ) 

 الصـــيفي، املدرســـة برنـــامج يف واخلـــامس الرابـــع للصـــف العلـــوم معمـــل يف العلـــوم، وُأجريـــت نـــادي

 يف للمشـاركة  للطـالب  جديـدة  فـرص  لتـوفري  كمصـدر  التقنيـة  استخدام النوعية الدراسة وتضمنت

تدريسـية. فقـد    طريقـة  حـول  اإلجرائـي  البحـث  يف واملشـاركة  البحـث،  خـالل  مـن  العلـوم  تعلـم  عملية

كمــا . املــتعلمني جمتمــع منــو توصــلت الدراســة إىل أثــر نــادي العلــوم يف زيــادة دافعيــة الطلبــة وتعزيــز   

اجلمـاعي  علـى العمـل    املبنيـة  الشـراكات  خـالل  مـن  الـتعلم  عمليـة  ساعد النـادي الطلبـة علـى تعريـف    

 املنــاهج إثــراء يف اإلنرتنـت  كمــا أكــدت نتـائج الدراســة علــى دور أنديـة العلــوم واســتخدام   . التعـاوني 

 الطلبة. تدريس الدراسية أثناء

 التعليق على الدراسات السابقة:

مل جيــد الباحــث خــالل مراجعتــه للدراســات الســابقة دراســات عربيــة تناولــت املراكــز العلميــة     -

البحث احلالي، حيث أن الدراسـات تتنـاول أنشـطة وبـرامج طالبيـة علميـة       مبفهومها الذي تبناه 

 تعليمية داخل املدرسة وضمن الربنامج املدرسي.

( 2007تناولـت الدراسـات العربيــة األنشـطة الالصــفية يف تـدريس العلـوم، منيــل دراسـة العمــري )       -
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وتنميـة االواهـات   (، وأثـر هـذه األنشـطة يف زيـادة التحصـيل الدراسـي       2014ودراسة الـدالمي ) 

( ودراســة العقيــل 2013( ودراســة الســالمات )2010اإلجيابيــة حنــو العلــوم، منيــل دراســة البــزم )  

 (، ومل تتناول ممارسة األنشطة يف مراكز علمية، وهذا ما مييز هذا البحث.2011)

لبـة  أكدت الدراسات األجنبية أهمية النوادي الطالبية واملراكز العلمية يف تنمية اواهـات الط  -

حنو املهن املرتبطـة بـالعلوم، وإىل دورهـا يف تنميـة العديـد مـن املهـارات الشخصـية، منيـل دراسـة           

(Dika, Alvarez, Santos, & Suárez, 2016) 

ــة يف اململكــة         - ــاول املراكــز العلمي ــة تن ــدى الباحــث أهمي ــة الدراســات الســابقة ل عــززت مراجع

ة لــوزارة التعلــيم؛ وتســتحو الدراســة تقوميــًا  العربيــة الســعودية باعتبارهــا أحــد املبــادرات النوعيــ  

وتطويرًا. كما وظف الباحث هذه الدراسات يف بناء الصورة األولية ألداة البحث، وبنـاء اإلطـار   

 النظري.

 منهج البحث:

يـتم   سـتخدم املـنهج الوصـفي املسـحي؛ الـذي     سعيًا لإلجابة عن أسئلة البحث وحتقيو أهدافه ُا

وذلـك بهـدف وصـف الظـاهرة     مجع املعلومات وحتليلها وتفسـريها؛  و بواسطة استجواب عينة البحث،

 (2010)العساف،  ومن ثم اخلروج باستنتاجات وتوصيات.املبحوثة؛ 

 جمتمع البحث:

مشــريف املراكــز العلميــة باململكــة العربيــة الســعودية،      مجيــع  مــنتكــون جمتمــع البحــث   

 هـ.1437/1439مشرفًا، خالل العام الدراسي  (22وعددهم )

 ينة البحث:ع

( 20) (، واقتصـــرت اســـتجابتهم علـــى22ُطّبـــو البحـــث علـــى مجيـــع أفـــراد جمتمـــع البحـــث ) 

هــ؛  1437/1439اليت افتتحتها وزارة التعلـيم يف العـام الدراسـي     مشريف املراكز العلميةمن مشرفًا، 

 من: عسري والطائف وجده. يف كٍل وهي تقع
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 البحث: أداة

 استبانة تكونت من جزأين:لتحقيو أهداف البحث مت استخدام 

 اجلزء األول: البيانات األولية

تضمنت البيانات األولية ثالث مـتغريات مسـتقلة، وهـي: االسـم، واسـم املركـز العلمـي،        وقد 

 .ونوع املركز العلمي

 اجلزء النياني: حماور األداة

 اشتمل اجلزء النياني من أداة البحث على حمورين رئيسيني، هما:

 ( عبارة.20مدى حتقو أهداف املراكز العلمية، واشتمل على عشرون ) احملور األول:

( 15مدى تفاعل الطلبة مع برامج وأنشطة املراكز العلمية، واشتمل على ستة عشر ) احملور النياني:

وقد مت بناء االستبانة واختيار عباراتها يف صورتها األولية بالرجوع إىل األدبيات عبارة. 

لسابقة يف جمال البحث، وإىل أهداف املشروع وبراجمه املنشورة على الرتبوية والدراسات ا

  موقع شركة تطوير.

 (1يف اجلدول ) كماوالنياني متت اإلجابة على عبارات احملور األول قد و

 يوضح توزيع درجات اإلجابة على حماور أداة البحث

بدرجة كبرية 

 جدًا
 بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

بدرجة 

 ضعيفة

/ عدم عدم التحقو

 التفعال

6 4 3 2 1 

                  
4
20 

                
13
65 

               
3
15 
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 األداة: صدق

 لةداة: الظاهري الصدق

أن الصـدق الظـاهري لـةداة يعـين      إىل (2004العـامري وآل مـذهب والعمـر )   يشري القحطـاني و 

 إىل أي درجة سوف تقيس األداة ما صممت له فعاًل.

( 2( مـن احملكمـني، )  6وللتعرف على مدى صدق أداة البحـث احلـالي مت عـرض األداة علـى )    

( مــن القــائمني علــى مشــروع املراكــز العلميــة يف  3مــنهم ختصــص منــاهج وطــرق تــدريس العلــوم، و) 

بإعـادة صـياغة بعـ     شركة تطوير للخدمات التعليميـة. ويف ضـوء آرائهـم ومقرتحـاتهم قـام الباحـث       

دة ترتيــب بعضــها، وبقــي عــدد العبــارات كمــا هــو، وبعــد ذلــك مت كتابــة األداة يف    العبــارات، وإعــا

 صورتها النهائية.

 :Internal Consistencyاالتساق الداخلي حملاور أداة البحث 

بعـد التأكــد مـن الصــدق الظـاهري ألداة البحــث؛ قـام الباحــث حبسـاب معامــل ارتبـاط كــل        

ــذي تنتمــي إليــه؛ إذ أن هــذا األســلوب ُيعطــي مقياســًا متجانســًا           ــارة بالدرجــة الكليــة للمحــور ال عب

 توضح ذلك:( 3( و)2واجلدولني )باإلضافة إىل قدرته على إبراز الرتابط بني عبارات املقياس، 

 (20معامالت ارتباط بريسون لفقرات احملور األول باجملموع الكلي )ن =

 رقم العبارة
 معامل االرتباط 

 باحملور
 رقم العبارة

 معامل االرتباط 

 باحملور

1 0.672 11 0.747 

2 0.776 12 0.911 

3 0.779 13 0.739 

4 0.765 14 0.707 

6 0.726 16 0.735 

5 0.502 15 0.767 

7 0.494 17 0.791 

7 0.717 17 0.474 

9 0.773 19 0.711 
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 رقم العبارة
 معامل االرتباط 

 باحملور
 رقم العبارة

 معامل االرتباط 

 باحملور

10 0.906 20 0.732 

ول )مـــدى حتقـــو أهـــداف ( أن مجيـــع املفـــردات املكونـــة للمحـــور األ 2يتضـــح مـــن اجلـــدول )

( ُتسـهم يف زيـادة النيبـات هلـذا احملـور، حيـث جـاءت قيمـة معامـل ألفـا           20املراكز العلمية( وعـددها ) 

لقيمة املقبولة ملعامـل النيبـات يف   إن ا(، وهي قيمة مرتفعة إحصائيًا، حيث 0.95للمحور بشكل عام )

( 2). كما يتضح من اجلدول(%70)( هي  (Nunnally, 1978البحوث االستطالعية اليت أوصى بها 

أن مجيـع معـامالت االرتبـاط بـني املفـردات املكونـة للمحـور وبـني جمموعـه الكلـي واجملمــوع            أيضـاً 

( فأقـل،  0.06( و)0.01عنـد مسـتوى داللـة )    الكلي حمذوفًا منه درجة املفردة موجبة ودالة إحصـائياً 

ة. وتـبني مـن النتـائج أيضـًا أن قـيم      مما يشري إىل أن مجيع عبـارات احملـور تتمتـع بدرجـة صـدق مرتفعـ      

 (.   0.799و 0.426معامالت االرتباط املصححة تراوحت ما بني )

 (20سون لفقرات احملور النياني باجملموع الكلي للمحور )ن =بريمعامالت ارتباط 

 رقم العبارة
 معامل االرتباط 

 باحملور
 رقم العبارة

 معامل االرتباط 

 باحملور

1 0.703 9 0.717 

2 0.717 10 0.721 

3 0.729 11 0.777 

4 0.764 12 0.696 

6 0.747 13 0.774 

5 0.794 14 0.770 

7 0.502 16 0.701 

7 0.703 15 0.759 
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( أن مجيــع املفـردات املكونــة للمحــور النيــاني )مـدى تفاعــل الطلبــة مــع    3يتضـح مــن اجلــدول ) 

( ُتسهم يف زيادة النيبات هلذا احملور، حيث جـاءت قيمـة   15برامج وأنشطة املراكز العلمية( وعددها )

( وهي قيمة مرتفعة إحصائيًا، حيث يعترب النيبات عاليًا إذا بلـغ  0.96معامل ألفا للمحور بشكل عام )

ر. كما يتضح من اجلـدول أيضـًا أن مجيـع معـامالت االرتبـاط بـني املفـردات املكونـة         فأكني (0.76)

للمحور وبني جمموعـه الكلـي واجملمـوع الكلـي حمـذوفًا منـه درجـة املفـردة موجبـة ودالـة إحصـائيًا            

( فأقل، مما يشري إىل أن مجيع عبارات احملور تتمتـع بدرجـة صـدق مرتفعـة.     0.01عند مستوى داللة )

 (. 0.765و 0.631تراوحت ما بني )النتائج أيضًا أن قيم معامالت االرتباط املصححة  وتبني من

 ثبات أداة البحث:

ُيشــري ثبــات أداة البحــث إىل أي درجــة تعطــي األداة قــراءات متقاربــة عنــد كــل مــرة تســتخدم    

 Cronbach'sوقد اسـتخدم الباحـث معادلـة ألفـا كرونبـامل      .ويقاس ثبات األداة بطرق خمتلفة ،فيها

Alpha ()  (:4) من ثبات أداة البحث كما يوضحه اجلدول للتأكد 

 معامالت ألفا كرونبامل حملاور أداة البحث

 احملاور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونبامل

 0.95 20 مدى حتقو أهداف املراكز العلمية

 0.96 15 مدى تفاعل الطلبة مع برامج وأنشطة املراكز العلمية

( أن معامــل ألفــا كرونبــامل أعطــى تقــديرًا جيــدًا لنيبــات حمــاور أداة        4ويتــبني مــن اجلــدول )  

(، وهي معامالت ثبات مرتفعـة، حيـث ُتعـد قيمـة ألفـا الـيت       0.95و 0.96البحث، حيث تراوحت بني )

 أو أعلى مرتفعة. 0.76تساوي 

 األساليب اإلحصائية:

إرسال رابط االسـتبيان اإللكرتونـي ألفـراد    لتحقيو أهداف البحث مت مجع بياناته عن طريو 

وهـو   SPSSوبعد ذلـك مت حتويلـها إىل برنـامج    ، Excelعينة البحث، حيث مت تنزيلها بصيغة برنامج

، حيـث مت ترميـز   Statistical Package for Social Sciencesحزمة إحصائية للعلـوم االجتماعيـة   

6ستخدم يف حمـاور البحـث مت حسـاب املـدى )    البيانات، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي امل
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(، 0.70 4/6) للحصول على طـول اخلليـة الصـحيح أي   (، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس 14

بعد ذلـك مت إضـافة هـذه القيمـة إىل أقـل قيمـة يف املقيـاس )وهـي الواحـد الصـحيح(، وذلـك لتحديـد             

 (:6يف اجلدول )ما احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا ك

 يوضح حتويل قيم املدى والفئات

 التفسري الدرجة املتوسط احلسابي املرجح )املوزون(

 مل يتحقو / مل يتفاعلوا 1 1.70إىل أقل من  1من 

 بدرجة ضعيفة 2 2.50إىل أقل من  1.70من 

 بدرجة متوسطة 3 3.40إىل أقل من  2.50من 

 بدرجة كبرية 4 4.20إىل أقل من  3.40من 

 بدرجة كبرية جدًا 6 6.00إىل  4.20من 

 على كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه.( 6ينطبو جدول )و

ــون    ــاط بريسـ ــل ارتبـ ــتخدام معامـ ــا   Pearson correlationمت اسـ ــداخلي، وألفـ ــاق الـ لالتسـ

    Cronbach's Alphaكرونبامل للنيبات

 سط احلسابي املوزون )املرجح(.  املتو 

  .االحنراف املعياري 

  .التكرارات والنسب املئوية 

 إجابة أسئلة البحث:عرض وحتليل نتائج 

حتقو أهداف املراكز العلمية باململكة العربية السعودية؟" درجةإجابة السؤال األول: "ما 

لإلجابة على السؤال األول اتبع الباحث حتليل استجابات أفراد عينة البحث حنـو مـدى حتقـو    

املراكــز العلميــة، حيــث مت اســتخراج التكــرارات ونســبها املئويــة واملتوســطات احلســابية       أهــداف 

واالحنرافــات املعياريــة للعبــارات الــيت متنيــل اســتجاباتهم حنــو مــدى حتقــو أهــداف املراكــز العلميــة     

 :(5ظهرها اجلدول )وترتيبها حسب درجة حتققها من وجهة نظرهم، والنتائج كما ي
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 مدى حتقو أهداف املراكز العلمية تقيس اليت حول العبارات عينةأفراد الاستجابات 

رقم العبارة
ي درجة التفاعل 
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 اجملموع

4.04
 

0.79
 

 

ــغ     ( أن 5يتــبني مــن اجلــدول )  أهــداف املراكــز العلميــة قــد حتققــت بدرجــة كــبرية، حيــث بل

( بـاحنراف معيـاري قـدره    6مـن   4.04املتوسط الكلـي السـتجابات أفـراد العينـة حنـو مـدى حتققهـا )       

(، مما يشري إىل أن اسـتجاباتهم كانـت مرك ـزة وليسـت مشـتتة )االحنـراف املعيـاري أقـل مـن          0.79)

 الواحد الصحيح(.

 لمراكز العلمية حسب درجة حتققها:لأهداف ( 6) أهموفيما يلي ترتيب 

  4.20أهداف املراكز العلمية اليت حتققت بدرجة كبرية جدًا )اليت يقع متوسطها بني املدى 

 (:6.00و

 ساهمت برامج وأنشطة املراكز العلمية يف تبسيط العلوم وممارستها بطريقة مرحة. .1

 مية بني الطلبة املشاركني.ساعدت برامج املراكز العلمية يف نشر النيقافة العل .2

 ربطت املراكز العلمية املعارف العلمية اليت يدرسها الطلبة ببيئتهم احمللية وحياتهم اليومية. .3

عززت املراكـز العلميـة مـن تقـدير الطلبـة املشـاركني يف براجمهـا للجهـود الـيت تبـذهلا الدولـة             .4

 لتطوير التعليم.
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 الطلبة حب االبتكار واالخرتاع. غرست برامج وأنشطة املراكز العلمية يف نفوس .6

  إىل أقل  3.40أهداف املراكز العلمية اليت حتققت بدرجة كبرية )اليت يقع متوسطها بني ملدى

 (:4.20من 

 عّرفت املراكز العلمية املتنقلة أفراد اجملتمع باملراكز العلمية النيابتة. .1

 لدى الطلبة.عززت املراكز العلمية مهارات اخليال واإلبداع والفضول العلمي  .2

 زادت املراكز العلمية من توجه الطلبة حنو تعلم العلوم والرياضيات. .3

ــة الســتنيمار طاقــات الطلبــة مبــا  ــدم مســتقبلهم        .4 ــة تربويــة جاذب شــك لت املراكــز العلميــة بيئ

 احلياتي والوظيفي.

ا يف أدت املراكز العلمية إىل رفـع الكفايـة املهنيـة للمعلمـني واملعلمـات املشـاركني يف براجمهـ        .6

 اجملاالت العلمية والتقنية.

يف ضوء نتائج مدى حتقو أهداف املراكز العلمية من وجهة نظـر أفـراد عينـة البحـث، تـبني      و

يـأتي يف مقدمـة   %( حتقـو بدرجـة كـبرية. و   50%( منها قد حتقو بدرجـة كـبرية جـدًا، بينمـا )    40أن )

بســيط العلــوم وممارســتها   مســاهمة بــرامج وأنشــطة املراكــز العلميــة يف ت    األهــداف الــيت حتققــت   

مســاعدة بــرامج املراكــز العلميــة يف نشــر النيقافــة العلميــة بــني الطلبــة املشــاركني  و ،بطريقــة مرحــة

 وربطها املعارف العلمية اليت يدرسها الطلبة ببيئتهم احمللية وحياتهم اليومية.

لالصـفية يف  ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفو مع الدراسات الـيت أشـارت إىل دور األنشـطة ا   

( الــيت توصـلت إىل دور األنشــطة والتجــارب  2001حتقيـو عــددم مـن األهــداف، منيـل دراســة )العقيـل،     

 ,Dika)العملية يف إكساب الطالب مهارات عمليات العلم والـتفكري اإلبـداعي، وكـذلك دراسـة )    

S., Alvarez, J., Santos, J., & Suárez, O. M., 2016 طـالب  اليت توصلت إىل أن مشاركة ال

يف األنشطة والنوادي الطالبية العلمية أدى إىل إحساسـهم باالنتمـاء وتـوافقهم مـع أقـرانهم وبـراجمهم       

( اليت توصلت إىل أثر أندية العلوم Bosseler, M. L., 2005األكادميية. وكذلك يتفو مع دراسة )

 يف زيادة دافعية الطلبة.

كـبرية إىل عـددم مـن العوامـل أهمهـا:       حتقو أهداف املراكز العلمية بـدرجات  الباحث رجعوُي

حداثة هذه املراكز على اجملتمع التعليمي، وقلة أعدادها يف املدن واحملافظات، واخنـراط عـدد مـن    
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، وطبيعة األنشطة اليت تقدمها هذه املراكز، والـيت االهتمـام باجلانـب العملـي     الطلبة املتميزين فيها

عدد املراكز العلمية والطلبـة املشـاركني فيهـا؛ مـع مـا       ؛ وبعد زيادةويف ظل هذه العوامل التطبيقي،

فإنـه مـن املتوقـع حتقيـو أهـداف املراكــز      يف األعـوام القادمـة    يصـاحب ذلـك مـن دعـم مـادي وبشـري      

 العلمية بشكل أكرب.

الطلبة مع برامج وأنشطة املراكز العلمية باململكة العربية  درجة تفاعلإجابة السؤال النياني: "ما 

 السعودية؟"

 لإلجابة على السـؤال النيـاني مـن أسـئلة البحـث اتبـع الباحـث حتليـل اسـتجابات أفـراد البحـث           

دى تفاعــل الطلبــة مــع بــرامج وأنشــطة املراكــز العلميــة. حيــث مت  علــى فقــرت االســتبانة اخلاصــة مبــ 

ل استخراج التكرارات ونسبها املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت متنيـ 

ــا حســب درجــة         ــرامج وأنشــطة املراكــز العلميــة وترتيبه ــة مــع ب اســتجاباتهم حنــو مــدى تفاعــل الطلب

 (:7يف اجلدول )؛ وكانت النتائج كما أفراد عينة البحثالتفاعل من وجهة نظر 

مدى تفاعل الطلبة مع برامج وأنشطة املراكز  تقيس اليت حول العبارات العينةاستجابات أفراد 
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4.37
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وأنشـطة املراكـز العلميـة قـد جـاء بدرجـة       ( أن تفاعـل الطلبـة مـع بـرامج     7يتبني من اجلـدول ) 

كبرية جدًا، حيث بلغ املتوسط الكلي الستجابات أفراد عينة البحـث حنـو مـدى تفاعـل الطلبـة مـع       

ــة )   ــاري قــدره ) 6مــن  4.37بــرامج وأنشــطة املراكــز العلمي (، ممــا يشــري إىل أن  0.72( بــاحنراف معي

ري أقل من الواحد الصحيح(. وفيمـا يلـي   استجاباتهم كانت مركزة وليست مشتتة )االحنراف املعيا

 ترتيب مدى تفاعل الطلبة مع أنشطة املراكز العلمية حسب درجة حتققها:
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الــيت جـاءت بدرجـة كـبرية جــدًا    الطلبـة مــع أنشـطة املراكـز العلميـة و    أوجـه لتفاعـل   ( 6أهـم ) 

 (:6.00و 4.20يف املدى  )اليت يقع متوسطها

 واألنشطة اليت يقدمها املركز العلمي.يستمتع الطلبة كنيريًا بالربامج  .1

 يرغب الطلبة يف املشاركة يف مجيع برامج وأنشطة املركز العلمي. .2

 يتعاون الطلبة املشاركني يف برامج املركز العلمي بفاعلية مع مشريف املركز. .3

 تكونت عالقات إجيابية تعاونية بني املشاركني يف برامج املركز العلمي. .4

 أوقاتًا طويلة داخل املركز العلمي.حيب الطلبة أن يقضوا  .6

 يرغب الطلبة يف أن يكون املركز العلمي مفتوحًا طوال العام الدراسي واإلجازات الصيفية. .5

 يوظف الطلبة مجيع وهيزات املركز املادية يف تنفيذ املهام اليت يكلفون بها. .7

مج املركـز بعبــارات  ُيّعـرب الطلبـة املشـاركني يف املركــز لـزمالئهم الـذين مل يشــاركوا يف بـرا       .7

 إجيابية.

الـيت جـاءت بدرجـة كـبرية )الـيت      الطلبـة مـع أنشـطة املراكـز العلميـة و     أوجه لتفاعل ( 4أهم )

 (:4.20إىل أقل من  3.40يقع متوسطها يف املدى 

 يتابع الطلبة فعاليات املركز العلمي عرب وسائل التواصل االجتماعي للمركز. .1

 املركز عرب وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بهم.يشارك الطلبة يف نشر فعاليات  .2

زاد تفاعل الطلبة املشاركني يف برامج املركـز مـع أنشـطة املقـررات الدراسـية الـيت يدرسـونها         .3

 يف املدارس.

 يشارك الطلبة يف الفعاليات العلمية خارج املركز نتيجة ملشاركتهم يف براجمه. .4

وأنشـطة املراكـز العلميـة مـن وجهـة نظـر أفـراد        ويف ضوء نتائج مدى تفاعل الطلبة مع بـرامج  

%( مــن بــرامج وأنشــطة املراكــز العلميــة قــد تفاعــل معهــا الطلبــة بدرجــة   76عينــة البحــث، تــبني أن )

%( منها قد مت التفاعل معها بدرجـة كـبرية. وأن االسـتمتاع الكـنيري بـالربامج      26كبرية جدًا، بينما )

مــن أبــرز أوجـه التفاعــل مــع بـرامج وأنشــطة املراكــز    واألنشـطة الــيت يقـدمها املركــز العلمــي كـان    

العلميـــة، باإلضـــافة إىل املشـــاركة يف مجيـــع بـــرامج وأنشـــطة املركـــز العلمـــي، وتعـــاون الطلبـــة          

املشـاركني يف بـرامج املركــز العلمـي بفاعليــة مـع مشـريف املركــز، كـذلك قــد تكونـت عالقــات        

 ي.إجيابية تعاونية بني املشاركني يف برامج املركز العلم
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وهــذا يتفــو مــع عــددم مــن الدراســات الــيت أشــارت إىل فاعليــة األنشــطة والــربامج التعليميــة           

( اليت توصلت إىل الـدور الفاعـل لةنشـطة العلميـة يف تنميـة القـيم       2010 العلمية، منيل دراسة )البزم،

لبــة االجتماعيــة، وهــذا مــا أكــده هــذا البحــث مــن دور املراكــز العلميــة يف حتقيــو التعــاون بــني الط  

أنفسهم ومع مشريف املراكز، وكذلك دورها يف تكوين العالقات اإلجيابية بني املشاركني. كما 

( اليت توصلت إىل دور األنشطة العلمية يف تنميـة  2013تتفو نتائج هذ البحث مع دراسة )السالمات، 

سـلوكيات  االواهات العلمية، حيث أثبت البحث أن الطلبة تفـاعلوا مـع بـرامج املراكـز مـن خـالل       

تؤكد تنمية اواهات علمية إجيابية لديهم، منيل: حمـافظتهم علـى مقتنيـات وممتلكـات املراكـز،      

 يف مدارسهم وقت الدوام الرمسي. وزيادة تفاعلهم مع أنشطة مقررات العلوم اليت يدرسونها

ومن خالل نتائج البحث اليت أكـدت تفاعـل الطلبـة بدرجـة كـبرية جـدًا وبدرجـة كـبرية مـع          

وأنشطة املراكـز العلميـة فـإن ذلـك يشـري إىل أهميـة هـذه املراكـز يف حتقيـو أهـداف العمليـة             برامج

التعليميـة، ودورهـا املميـز يف جـذب الطلبـة إىل تعلـم العلـوم، ممـا يؤكـد ضـرورة االسـتمرار يف دعـم             

 هذه املراكز والتوسع يف افتتاحها يف مجيع مدن وحمافظات اململكة العربية السعودية، وخصوصـاً 

ــتعلم أدى إىل       ــتعلم مــن خــالل براجمهــا وأنشــطتها، وهــذا االســتمتاع يف ال أن الطلبــة يســتمتعون يف ال

تعاون الطلبة املشاركني فيما بينهم ومع مشريف هذه املراكز، إضـافة إىل تكـون عالقـات إجيابيـة     

وقهم يف تعاونيــة بــني املشــاركني ستســهم يف إثــراء املعرفــة واملهــارات واالواهــات بيــنهم، وإىل تفــ         

 جماالت العلوم املختلفة.

إجابة السؤال النيالث: "ما اجلوانب التطويرية املقرتحة على مشروع املراكز العلمية باململكة 

 ؟".2030العربية السعودية يف ضوء رؤية اململكة 

تتجــه املؤسســات احلكوميــة والقطاعــات األهليـــة واملنشــ ت التجاريــة يف اململكــة العربيـــة        

، والـيت أكـدت علــى أن أهـم ثــروة    2030حتقيـو رؤيـة اململكــة   ملشـاركة الفاعلــة يف  االسـعودية إىل  

، وأن مشـاركة أفـراد اجملتمـع متنيـل حمـورًا أساسـًا مـن حمـاور         يميلكها الوطن هي العنصر البشـر 

( حماور، وهي اجملتمع احليـوي؛ واالقتصـاد املزدهـر؛ والـوطن الطمـوح،      3، واليت تعتمد على )الرؤية

 تتكامل وتتسو مع بعضها يف سبيل حتقيو أهداف الرؤية. وهذه احملاور

ــوي، يعــيش أفــراده وفــو         ــة بنــاء جمتمــع حي وينبنيــو احملــور األول )اجملتمــع احليــوي( مــن أهمي

املبادئ اإلسـالمية ومـنهج الوسـطية واالعتـدال، معتـزين بهـويتهم الوطنيـة، وفخـورين بـإرثهم النيقـايف           
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ر فيهـا مقومـات جـودة احليـاة للمـواطنني واملقـيمني، ويسـندهم        العربي، يف بيئة إجيابية جاذبة، تتواف

 بنيان أسري متني، ومنظوميت رعاية صحية واجتماعية ممكنة.

 مـتعلم  جيـل  لبنـاء  ملسـريتها،  وداعمة التعليمية للرسالة مواكبة 2030 السعودية رؤية وقد أتت

 يف للجميـع  التعليم فرص لتوفري الرؤية وتنطلو مستقباًل، القرارات واختاذ املسؤولية حتمل على قادر

ــا دور املراكــز العلميــة لتســهم يف حتقيــو هــذا اهلــدف مــن خــالل مــا       مناســبة تعليميــة بيئــة ويــربز هن

 تطرحه لطلبه من فرص لتنمية خرباتهم.

وركزت الرؤية على تطوير املنظومة التعليمية جبميع مكوناتها، من أجل إعـداد جيـٍل يتمتـع    

ــدة  ــية الفريـ ــدة   بالشخصـ ــفات احلميـ ــلوكيات والصـ ــارات والسـ ــارف واملهـ ــك املعـ ــتقلة، وميتلـ ، واملسـ

وأكــدت الرؤيــة علــى ترســيخ القــيم اإلجيابيــة يف شخصــيات الطلبــة؛ ليكونــوا شخصــيات مســتقلة    

ت وزارة التعليم عددًا من الربامج واملبادرات الـيت تسـهم   نلذا تب تتصف بروح املبادرة واملنيابرة والقيادة.

   ية، ومن ذلك تطوير املواهب وبناء الشخصية.يف حتقيو الرؤ

ويأتي مشروع املراكز العلمية كأحـد املشـروعات الـيت تبنتهـا وزارة التعلـيم لتطـوير املواهـب        

ــة       وبنــاء شخصــية الطلبــة، وُتنفــذه وتشــرف عليــه شــركة تطــوير للخــدمات التعليميــة. ويف ضــوء رؤي

 ديد:ونتائج البحث مت حت 2030اململكة العربية السعودية 

 اجلوانب التطويرية ملشروع املراكز العلمية:

ــربامج واألنشــطة         ــى ضــرورة االســتمرار يف تطــوير ال ــة احلدينيــة عل تؤكــد االواهــات الرتبوي

التعليمية؛ ملواكبة التطورات العلمية وذات العالقـة بالعمليـة التعليميـة، لـذا اقـرتح الباحـث عـددًا مـن         

( مـن احملكمـني مـن ذوي    6العلميـة، كمـا قـام بعرضـها علـى )     اجلوانب التطويرية ملشـروع املراكـز   

 العالقة باملراكز العلمية، ويف ضوء ذلك جاءت اجلوانب التطويرية على النحو التالي:

 املقرتحات التطويرية اجلانب

إدارة 

وتنظيم 

املراكز 

 .السعودية العربية اململكة وحمافظات مدن مجيع يف جديدة علمية مراكز فتح

 .املتنقلة العلمية املراكز أعداد زيادة

 .العلمية املراكز وبرامج أنشطة ملتابعة التعليم إدارات يف إدارية جهة ختصيص
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 املقرتحات التطويرية اجلانب

 .عاملية تربوية مناذج وفو العلمية باملراكز خاصة مباني إنشاء العلمية

 العلمية املراكز كفاءة رفع يف تسهم وتعليمية علمية برامج لتقديم اجلامعات مع التعاون

 .باجلامعات الطلبة وربط

إقامة برامج تعريفية باملراكز العلمية، ويقرتح التنسيو مع اجلامعات وكليات الرتبية 

 إلقامة ملتقيات وندوات علمية للمشاركة يف التعريف باملراكز.

 العلمية )جملس إدارة لكل مركز علمي(.تشكيل جمالس إدارية للمراكز 

 إشراك بع  املهتمني وأولياء األمور يف جمالس إدارة املراكز العلمية.

 أهداف

 مشروع

 املراكز

 العلمية

 والتقنية والرياضيات العلوم تعلم حنو اإلجيابي االواه تعزيز يف املساهمة: اهلدف تعديل

 .واهلندسة

 .الطلبة لدى واهلندسة والتقنية العلوم الرياضيات تعلم حنو اإلجيابي االواه تعزيز: إىل

 .الناشئة لدى العلمي والفضول واإلبداع اخليال تعزيز: اهلدف تعديل

 .الطلبة لدى العلمي والفضول واإلبداع اخليال تعزيز: إىل

 املستجدات ملواكبة والتقنية العلوم جمال يف العاملي التواصل حتقيو: اهلدف تعديل

 .احلدينية والتقنية العلمية

 العلمية املستجدات ملواكبة والتقنية العلوم جمال يف والعاملي احمللي التواصل حتقيو: إىل

 .احلدينية والتقنية

 :التالية األهداف إضافة

 .العلمي والبحث االبتكار على الطلبة قدرات تنمية .1

 .العلوم مقررات يف للطلبة العلمي التحصيل مستوى رفع .2

 .الوطنية والتقنية العلمية باإلجنازات بتعريفهم الطلبة؛ لدى الوطنية اهلوية تعزيز .3

 .ووطنهم جمتمعهم واه باملسؤولية الطلبة شعور تنمية .4

 البيئة

 يف التعليمية

 املراكز

 العلمية

 .القائمة العلمية املراكز يف الالزمة التجهيزات إكمال

 .متخصصة شركات مع التعاقد ويقرتح وحمتوياتها؛ واملختربات للمعامل الدورية الصيانة

 وخارجه املركز داخل واإلشرايف اإلداري العمل لتنظيم إلكرتونية أنظمة توفري

 .إلكرتونيًا

 أماكن: منيل العلمية، املراكز يف للطلبة ومرحية وجاذبة مناسبة مساندة خدمات تهيئة

 .التغذية وأماكن االسرتاحات،

 .التعليمية البيئة وتعزيز تطوير يف تسهم عالقة ذات جهات مع جمتمعية شراكات عقد

 يف العاملني

 املراكز

 :املشرفني( أ)

 .العلمية املراكز يف اإلشرايف للعمل للرتشيح ومهنية علمية وشروط معايري حتديد .1
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 املقرتحات التطويرية اجلانب

 .العلمية املراكز وأنشطة برامج جمال يف ومركزة مكنيفة تدريبية دورات تقديم .2 العلمية

 علمية ملراكز خارجية وزيارات العلمية، املراكز مشريف بني متبادلة زيارات تنفيذ .3

 .عاملية

 :اإلداريني( ب)

 .العلمية املراكز يف اإلداري للعمل للرتشيح ومهنية علمية وشروط معايري حتديد .1

 .العلمية باملراكز اإلداري العمل جوانب يف متخصصة إدارية دورات تقديم .2

 .تقين وفين خمتربات فين اإلداريني ضمن يكون أن .3

 الطلبة

 العلمية. فعاليات املراكز يف املشاركة يف مجيع مراحل التعليم العام على الطلبة تشجيع

 .الواحد املراكز يف الطلبة بني دورية ومنافسات مسابقات إقامة

 .اململكة مستوى على العلمية املراكز طلبة بني سنوية دورية ومنافسات إقامة مسابقات

 .بها يدرسون اليت املدارس يف العلمية املراكز يف املتميزين الطلبة إبراز

 إدارة: منيل أعلى، جهات من العلمية املراكز من للطلبة الصادرة الشهادات اعتماد

 .التعليمية للخدمات تطوير شركة أو التعليم،

 تدريبية فرص لتوفري العلمية املراكز بأهداف مرتبطة جهات مع شركات عقد

 .متخصصة للطلبة

 ومواهبهم مهاراتهم وأبرز العلمية املراكز يف املشاركني بالطلبة بيانات قاعدة إنشاء

 .بها يتميزون اليت

 إقامة برامج علمية بسيطة وسهلة وواضحة تساعد الطلبة املتعنيرين يف مقررات العلوم.

 .اخلاصة االحتياجات لذوي مناسبة علمية فرص توفري

 التقنية

 اإللكرتونية

 داخل الطلبة تفاعل زيادة يف تسهم إلكرتونية، تفاعلية علمية وبرامج أنشطة تصميم

 .معها العلمية املراكز غري من طلبة تفاعل وكذلك زيادة وخارجها، العلمية املراكز

 العلمية. املراكز من مركز كل التعليم يف متخصص يف تقنيات فين توظيف

 وإجنازاتها براجمها فيه ُيعرض العلمية، املراكز مجيع يضم إلكرتوني موقع إنشاء

 .العلمية املراكز مشروع موقع إىل املواقع هذه ضم وميكن فيها، وأمساء العاملني

 املراكز من مركز لكل( تويرت) االجتماعي التواصل موقع يف إلكرتوني حساب إنشاء

 .تويرت على للمشروع الرئيس باحلساب احلسابات هذه وربط العلمية،

 .العلمية املراكز يف املختلفة احلدينية التعليمية التقنية أدوات توفري

مشاركة مشروع املراكز العلمية يف املسابقات التقنية العاملية؛ ملعرفة مستوى التقنية 

 اإللكرتونية يف املشروع.

 مشروع املراكز العلمية.للمملكة العربية السعودية إىل موقع  2030إضافة معامل رؤية 
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 التوصيات:

 بناء  على نتائج البحث واجلوانب التطويرية املقرتحة، فإن الباحث يوصي مبا يلي:

تعزيز اجلوانب اليت ساهمت يف حتقيو أهداف املراكز العلمية، سواء  كانت جوانب مادية أو  .1

 بشرية.

 الطلبة مع املراكز العلمية. تكنييف الربامج واألنشطة العلمية اليت ساهمت يف زيادة تفاعل .2

تفعيل اجلوانب التطويرية املقرتحة على مشروع املراكز العلمية باململكة العربية السعودية يف  .3

 .2030ضوء رؤية اململكة 

 املقرتحات:

دراسة تقوميية تطويرية للمراكز العلمية املتنقلة باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية  .1

 م. 2030

 لعلمية يف زيادة التحصيل الدراسي يف مقررات العلوم لطالب املرحلة االبتدائية.أثر املراكز ا .2
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The reality of the high school's role in reinforcing the positive values of its 

students to achieve the requirement of the Kingdom's Vision 2030: A field 

study 

AbdulHamid bin Essa Muhammad Hashmi 

Master degree of Foundations of Education - Imam Muhammad bin Saud Islamic University- 

Riyadh - Saudi Arabia 

Sabya Education 

Email:Hmid554@hotmail.com 

Abstract: 

The study aimed to identify the reality of the role played by secondary 

school in promoting the positive values represented by the vision of the 

Kingdom of Saudi Arabia in 2030. It also aimed to identify the obstacles that 

prevent the achievement of the role of high school in promoting the positive 

values represented by the vision of the Kingdom of 2030, To enhance the 

positive values represented by the vision of the Kingdom of Saudi Arabia in 

2030 and to find out whether there are statistically significant differences 

between the views of teachers and supervisors on the role of secondary school in 

promoting the positive values represented by the vision of the Kingdom. Years 

of experience and specialization. 

The study used descriptive descriptive method for its relevance to the 

nature of the study. The researcher adopted the questionnaire as a tool for study. 

The study sample consisted of (430) teachers of secondary school schools 

affiliated with the Department of Sebia Education. The study reached several 

results, the most important of which are: 

 The overall degree of the role of the secondary school in promoting the 

positive values (spirit of participation, cooperation, tolerance, respect for 

others, responsibility and principles of citizenship) represented by the vision 

of the Kingdom of 2030, came to the degree of approval (strongly agreed). 

 The overall degree of the impediments to achieving the role of high school in 

promoting the positive values represented by the vision of the Kingdom of 

2030, came at the level of approval (strongly agreed). 

 The overall degree of the axis of ways to develop the role played by 

secondary school in promoting the positive values represented by the vision 
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of the Kingdom of 2030, came at the level of approval (strongly agreed).- 

The absence of statistically significant differences in the responses of 

respondents to their views on the reality of obstacles to development in 

secondary schools in promoting the positive values represented by the vision 

of the Kingdom of 2030, which is attributed to the academic qualification 

and the years of experience and specialization 

The study recommended a number of recommendations, notably: 

 The school should develop awareness of the principles of promoting positive 

values represented by the vision of the Kingdom of 2030 among the 

members of the school community (teachers, students, parents, 

administrators, social workers, etc.) 

Key Words: high school, positive values, Saudi vision 2030. 
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حتقيقًا ، واقع دور املدرسة الثانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (.2021. )هامشي، عبداحلميد

 .101 – 20 (،1) 7. جملة العلوم الرتبوية، دراسة ميدانية 2000ملتطلبات رؤية اململكة 

 القيم اإلجيابية لدى طالبهاواقع دور املدرسة الثانوية يف تعزيز 

دراسة ميدانية 2000حتقيقًا ملتطلبات رؤية اململكة  

 (1)هامشي حممد عبداحلميد بن عيسى

 ستخلص:امل

املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية ما تقوم به هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع 

وسبل تفعيل  ،املعوقات اليت حتول دون ذلك م، إضافة إىل التعرف على2030املمنيلة لرؤية اململكة 

معلمي  ظرنوجهة من م 2030اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة  دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم

 إدارة تعليم صبيا.

 ومت استخدامملالءمته طبيعة الدراسة،  ؛واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي

ا من معلمي مدارس ( معلم 430اسة، وتكونت عينة الدراسة من )لدرمع بيانات ااالستبانة أداة جل

 من أهمها:عدة، املرحلة النيانوية التابعة إلدارة تعليم صبيا، وتوصلت الدراسة إىل نتائج 

املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية قوم به أن الدرجة الكلية حملور واقع الدور الذي ت

ومبادئ املواطنة( املمنيلة  ،وليةؤوحتمل املس خرين،واحرتام اآل ،تسامحوال ،)روح املشاركة والتعاون

أن الدرجة الكلية حملور املعوقات اليت حتول وم، جاءت بدرجة )موافو بشدة(. 2030لرؤية اململكة 

، جاءت بدرجة 2030دون حتقيو دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

املدرسة النيانوية يف به  قوملدرجة الكلية حملور سبل تفعيل الدور الذي توجاءت ا بشدة(. )موافو

 م، بدرجة )موافو بشدة(.2030تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجابة أفراد العينة  عدموأظهرت الدراسة 

سبل تفعيل( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة  ات معوق آرائهم يف )واقع و

 والتخصص. ،وسنوات اخلربة ،اليت تعزى إىل املؤهل العلمي 2030لرؤية اململكة 

                                                             
 : ، الرياض: اململكة العربية السعوديةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ماجستري أصول الرتبية العامة  (1)

Email:Hmid554@hotmail.com
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 وقد أوصت الدراسة مبجموعة توصيات، من أبرزها:

 لدى أعضاء  2030 أن تنمي املدرسة الوعي بأسس تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة

 خصائي اجتماعي...(أ إداريني أولياء أمور طالب اجملتمع املدرسي )معلمني

 .2030رؤية اململكة، م اإلجيابيةاملدرسة النيانوية، القي  الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة الدراسة:

يالئم مهاراته مبا وصقل  ،يف تشكيل شخصية اإلنسانهم واحملوري تقوم الرتبية بدورها امل

إىل ضبط  بل إنها متتدُّ، فتجعله أداًة فعالة ومثرة متوافقًة مع أقرانها ،عادات اجملتمع وتقاليده

وعليه فإن املعرفة ال  ،تناسو مع قيم اجملتمعيهه لسلوكه وإكسابه جمموعة من القيم اليت توجِّ

نساني جيعله مقبواًل تكفي وحدها، بل البد أن تقرتن باملمارسة العملية اليت ُترتجم إىل سلوك إ

 ونافعًا يف جمتمعه ولإلنسانية مجعاء.

مضى تردي  وقتم من ضروريات احلياة يف هذا الوقت أكنير من أيِّ وما جيعل الرتبية ضرورًة

أو على املستوي العربي  ؛عمومًا سواء  على املستوى العاملي ،من الناس اجلانب القيمي لدى كنيرٍي

القيم واضطراب املعايري االجتماعية واألخالقية، والتمرد يف حيث اهتزاز واإلسالمي خصوصًا 

 .(2001)اهلندي،  بع  األحيان على تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف

 من أهم املشروعات اليت ،وإكسابها أفراد اجملتمع ،إن موضوع القيم والعمل على نشرها

على تربية أفراده وخاصة طالب املدارس فيعملون ح اجملتمع ميكن أن يهتم بها املعنيون بإصال

لون أساس التنمية اجملتمعية ومستقبل اجملتمع، وال شك أن الرتبية احلقيقية هي اليت الذين مينّي

 ،، جسمية، عقلية، وروحيةكلها تسعى إىل تنشئة اإلنسان الصاحل الكامل املتكامل من جوانبه

ويرتضيها اجملتمع الذي يعيش  ،وإعداده للمواطنة الصاحلة، وإكسابه القيم اليت يرتضيها الدين

 .(2015)أمحد،  هفي

ة إىل الرتبية على القيم ماّس احلاجةإن التغري الذي شهدته اجملتمعات يف عصرنا جعل 

وتشرتك يف حتقيو ذلك كنيري من نية بني األفراد، نساواملبادئ األساسية اليت تنظم العالقات اإل

وتقوم بفعل الرتبية  ،أحد األجزاء األساسية للمجتمعاليت تعد املدرسة املؤسسات، ويف مقدمتها 

عرب جمموعة حميطه االجتماعي ا على االندماج يف والتكوين من أجل تأهيل الطالب ليكون قادر 

هذا اهلدف األمسى لن يتحقو إال لكن ة الفعالة، من الوظائف اإلجيابية والسلوكيات املدني

 ،والسلوك املدني ،ة تستهدف ترسيخ قيم املواطنةباعتماد فلسفة تربوية تقوم على برامج ومناهج حّي

 .(2016)إمساعيل،  إجيابية على الفرد واجملتمع ا ثارآيكون هلا و ،وقيم حقوق اإلنسان

ألهمية العناية جبانب الرتبية وما حتققه من أهداف على املستوى الفردي واجملتمعي و

( قد ـه1397اململكة العربية السعودية ومن خالل )وثيقة سياسة التعليم الصادرة واإلنساني جند أن 
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: غاية التعليم  فهم  اإلسالم  فهمًا صحيحًا ونصَّت على أن ،أكدت على  مســألة  تعزيز القيم

متكاماًل، وغرس العقيدة اإلسالمية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملنيل 

العليا، وإكسابه املعارف واملهارات املختلفة، وتنمية االواهات السلوكية البناءة، وتطوير اجملتمع 

ولذلك فإن ؛ تمعهاقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتهيئة الفرد ليكون عضوًا نافعًا يف بناء جم

والعمل على  ،وتعليمها ،لنشءيف ااملؤسسات الرتبوية بكافة فروعها هي املسؤولة عن غرس القيم 

 تعزيزها يف املراحل العمرية املختلفة.

واحدة من أهم املؤسسات الرتبوية اليت ُتعنى ببناء القيم وترسيخها يف كاملدرسة وتأتي 

مسؤولية تكوين وتقع عليها  ،مًا للنمو القيميمهمصدرًا ومتنيل  ،عقول ونفوس الناشئة والطالب

مسؤولية جمتمعية تستدعي القائمني على التعليم صياغة وهذه  ،وبلورة القيم اإلجيابية لدى طالبها

خاصة وأن الطالب يف هذه املراحل العمرية ، رؤى مستقبلية تستطيع مواجهة التغريات املتسارعة

 .(1435)املقحم،  تقباًل وتشكياًل يعدون من أكنير الفئات العمرية

اليت تسعى لتحقيو اهلدف املتطلع حتقيقه للنظام التعليمي بأن ينتج  2030رؤية اململكة إن 

دعم ت ،ومعدًا باملهارات األساسية ذات التخصص بشكل متميز ،جياًل من الطلبة معززًا بالقيم

يف جمال  2030اليت تشكل حمور ا مهّمًا من حماور رؤيةتوجه الباحث لبحث القيم اإلجيابية، 

التعليم إىل انطالق االهتمام الرمسي الذي توليه اململكة العربية السعودية منذ  التعليم، ومواكبة

 م.2030أن انبنيقت رؤية اململكة 

 مشكلة الدراسة:

داخل أي جمتمع، فمن خالهلا تتشكل شخصية  ٍرومؤثِّ مهمٍّ تقوم القيم االجتماعية بدوٍر

فيصبح سلوكه  ،ما يقوم به من أفعال كلَّ كُمْحَتووتتكون آراؤه وأفكاره واهتماماته،  ،الفرد

وحدة كل ذلك يؤدي إىل مزيد من أفراد اجملتمع، وبغريه من ، وتتوطد عالقته اجتماعيًا مقبواًل

أن تقوم به املدارس النيانوية يف ضوء سياسات الرتبية والتعليم  ومبقارنة ما جيب اجملتمع ومتاسكه.

النيانوية يف  ارسمن املد ًاواضح ًاقصور وأهدافها، والواقع السائد من خالل املخرجات جند هناك 

 ،والتعاون ،والتسامح ،يف تنمية قيم املشاركة  ها احملوريدورغياب و ،الرتكيز على نقل املعارف

والتواصل واحرتام اآلخرين، فالرتكيز األكرب هو على متابعة دور املعلم يف  ،يةولية اجملتمعؤواملس

وتقويم أداء الطالب، أكنير من إظهار األدوار األخرى املتجددة  ،تدريس املناهج الدراسية
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وهو  ،للمدرسة، كما جند أن املشرفني ومجيع أفراد العملية التعليمية لديهم نفس املشكلة

وحتول دور  ،الرتكيز على اجلانب التعليمي دون النظر إىل تربية النشء على القيم اإلجيابية

 .(Hu, 2012) املدرسة إىل تنمية املعارف دون القيم اإلجيابية هلم

تعزيز القيم اإلجيابية قدميًا يعتمد على حمتويات املناهج الدراسية  مما جيدر ذكره أنو

ية للطالب يف تربيته وتقويم سلوكه األخالقي، ولذا فإن غرس وإدراج ثقافة وتوجيهات املعلم الرتبو

القيم اإلجيابية يف املنظومة التعليمية يتطلب أفقًا زمنيًا طويل األمد حتى تؤتي أكلها وتنضج مثارها 

وهي يف مجيع احلاالت يف حاجة إىل التكامل والتواصل املستمر مع مؤسسات اجملتمع األخرى، 

ذه األهداف يتطلب ترمجتها إىل إجراءات عملية وسلوكية وتضمينها يف املناهج والكتب وحتقيو ه

 .(2010)أبو حشيش، الدراسية وتهيئة اجملتمع املدرسي إلدراك تلك األهداف 

العديد من الدراسات القيم اإلجيابية لدى طالب املرحلة وألهمية هذا املوضوع تناولت 

اليت توصلت إىل أن القيم األخالقية  (2007)الغامدي،  كدراسة ، من زوايا متعددة،النيانوية

الالزمة لطالب املرحلة النيانوية باململكة العربية السعودية هي اإلخاء، اإلخالص، أدب احلديث، 

لقيم اإلجيابية إىل االيت أشارت  (2007)املياحي،  وغريها من القيم، ودراسة ،والتسامح ،األمانة

بعنوان دور مؤسسات (2015)العنزي،  ودور األسرة يف تنميتها يف ظل الظروف الراهنة، ودراسة

وأكدت التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية يف احملافظة على القيم اإلجيابية وتعزيزها. 

ة إىل أننا مازلنا حباجة ماّسعلى ( fahrig, 2011ونتائج دراسة ) (2009)عبدالرمحن،  نتائج دراسة

وذلك بسبب نقص  ،وأهمها الرتبية القيمية اإلجيابية ،املؤسسة الرتبويةقوم بها توضيح األدوار اليت ت

 كيفية تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب.باخلربة لدى كنيري من أفراد العملية التعليمية 

من دراسات ونتائج يربز أن املؤسسات واألفراد املتخصصني باتوا يدركون  عرضهما سبو 

إلظهار الدور احلقيقي للمدرسة النيانوية يف أهمية العناية جبانب القيم اإلجيابية، واحلاجة املاّسة 

من أجل حتقيو مفاهيم الرتبية القيمية اليت تبلورت  2030وفقًا لرؤية اململكة  تعزيز القيم اإلجيابية

دور تسهم يف تشخيص واقع هذه الدراسة لجاءت ولذا ؛ وهو القيم اإلجيابية ،إىل مفهومها اجلديد

، 2030املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها حتقيقًا ملتطلبات رؤية اململكة 

 وإسهام ا يف تفعيل الدور املنوط باملدارس واملنتظر منها.
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 أسئلة الدراسة:

 :السؤال الرئيستسعى الدراسة لإلجابة عن 

ما واقع الدور الذي تلعبه املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 من وجه نظر معلمي املرحلة النيانوية بتعليم صبيا؟ 2030

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة دورها النيانوية حتول دون حتقيو املدرسة  يتما املعوقات ال .1

 من وجهة نظر معلمي املرحلة النيانوية بتعليم صبيا؟ 2030لرؤية اململكة 

املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية قوم به ما سبل تفعيل الدور الذي ت .2

 م صبيا؟من وجهة نظر معلمي املرحلة النيانوية بتعلي 2030اململكة 

حول )واقع هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني آراء معلمي املرحلة النيانوية بتعليم صبيا .3

سبل تفعيل( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة  معوقات

 والتخصص؟ ،وسنوات اخلربة ،إىل املؤهل ىتعز 2030

 أهداف الدراسة:

املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى ما تقوم به  واقع لتعرف علىهدفت الدراسة ل

 :تية، من خالل العمل على حتقيو األهداف اآل2030طالبها حتقيقًا ملتطلبات رؤية اململكة 

  يف تعزيز القيم اإلجيابية لدورها الكشف عن املعوقات اليت حتول دون حتقيو املدرسة النيانوية

 من وجهة نظر معلمي املرحلة النيانوية بتعليم صبيا. 2030اململكة املمنيلة لرؤية 

  املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة تقوم به التوصل إىل سبل تفعيل الدور الذي

 من وجهة نظر معلمي املرحلة النيانوية بتعليم صبيا. 2030لرؤية اململكة 

  إحصائية بني آراء معلمي املرحلة النيانوية بتعليم معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة

سبل تفعيل( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة معوقاتصبيا حول )واقع

 والتخصص. ،وسنوات اخلربة ،إىل املؤهل ىتعز 2030لرؤية اململكة 

أهمية الدراسة: 

 تظهر أهمية الدراسة احلالية من خالل اآلتي: 
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 قدم الدراسة قائمة من األدوار ملعلم املرحلة النيانوية يف ضوء القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية ت

 .2030اململكة

كتدني  ،احلاجة املاسة ملناقشة املشكالت القيمية اليت تعاني منها املؤسسات الرتبوية

اإلجيابية يف املنظومة قصور يف غرس وإدراج ثقافة القيم الو ،وتدريس املناهج الدراسية ،القيم

 التعليمية.

  تقدم الدراسة جمموعة من احللول لتفعيل دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى

 .2030طالبها يف ضوء رؤية اململكة 

 املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية  دورتتعلَّو بالدراسة تغذية راجعة للميدان الرتبوي  تقدم

 .2030رؤية اململكة يف ضوء 

  تنمية القيم على الدراسة يف مساعدة قائدي املدارس واملعلمني هذه ميكن أن تسهم نتائج

، وتزويدهم بقائمة من املقرتحات والسبل اليت تسهم 2030اإلجيابية لدى الطالب يف ضوء رؤية 

 يف حتقيو ذلك.

 حدود الدراسة: 

نيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها حتقيقًا بيان واقع دور املدرسة الاحلدود املوضوعية: 

، وهي املشاركة سبل تفعيلهابيان و ،معوقاتهاكشف و، 203ملتطلبات رؤية اململكة 

 والتعاون والتسامح، واحرتام اآلخرين وحتمل املسؤولية ومبادئ املواطنة

  تعليم صبيا.مدارس املرحلة النيانوية احلكومية التابعة إلدارة احلدود املكانية: 

1437الفصل الدراسي النياني من العام الدراسي يف تطبيو أداة الدراسة  متاحلدود الزمانية: 

 هـ.1439

مصطلحات الدراسة:

)عند  و .يقال: اْنف َسَخ َدْوُر عمامتده .الدَّْوُر: الطََّبق ُة من الشيءد امُلدار بعُضه فوق بع  الدور: .1

 .(2004)جممع اللغة العربية،  .واجلمع: أ ْدوار .من الشيئني على اآلخر املناطدقة(: توقف كّل

املدرسة باعتبارها أهم املؤسسات الرتبوية قوم بها املهام اليت جيب أن ت :إجرائيًايعرفها الباحث 

وحتقيو أهدافها  ،تنمية اجلوانب املعرفية والسلوكية والوجدانية لكافة أفرادهااملنوط بها 

 ليحقو أهداف اجملتمع.كلها، يف بناء شخصية الطالب يف اجملاالت 
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 ،والتواصل االجتماعي مع اآلخرين ،وروح املساعدة ،قيم التسامحاملراد بها  القيم اإلجيابية: .2

كونها البيئة األوىل واألساسية يف اجملتمع )املياحي،  ؛اليت يقع ثقل تنميتها على األسرة

2012.) 

من القيم الرتبوية واألخالقية واالجتماعية اليت تتبناها منظومة  الباحث إجرائيا: عرفهاوي

تنمية روح تؤدي إىل و ،املدرسة النيانوية من أجل االرتقاء بالعملية التعليمية بشكل كامل

 ولية ومبادئ املواطنة.ؤوحتمل املسخرين، واحرتام اآل ،املشاركة والتعاون والتسامح

 :2030 رؤية اململكة .3

، 2015إبريل  26هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية مت اإلعالن عنها يف 

مشروعًا حكوميًا عمالقًا، تبلغ كلفة  70وتتزامن مع التاريخ احملدد إلعالن االنتهاء من تسليم 

الرياض.  مليار ريال، كما يف مشروع مرتو 20مليار ريال وتصل إىل  3.7الواحد منها ما ال يقل عن 

نظّ َم اخُلطّ ة جملس الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة األمري حممد بن سلمان حيث عرضت على 

جملس الوزراء برئاسة امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العتمادها )جملس الشؤون االقتصادية 

 م(.2017والتنمية،

 :النظري اإلطار

 : ما، هحمورينيف هذه الدراسة على  النظرياستعرض الباحث اإلطار 

 .2030القيم اإلجيابية وفقًا لرؤية اململكة  :ولاحملور األ

 دور وأساليب املدرسة النيانوية يف تنمية القيم اإلجيابية. :نياحملور النيا

م:2000القيم اإلجيابية وفقًا لرؤية اململكة  :ولاحملور األ

"السياسة  :ونصت على أناعتنت سياسة التعليم باململكة العربية السعودية بالقيم الرتبوية، 

 ،وعبادة ،التعليمية يف اململكة العربية السعودية تنبنيو من اإلسالم الذي تدين به األمة عقيدة

ونظامًا متكاماًل للحياة، وهى جزء أساسي من السياسة العامة للدولة"  ،وحكمًا ،وشريعًة ،وُخلقًا

 ،مستقباًل مزدهرًا 2030ورمسْت رؤية اململكة العربية السعودية  (3ص ،1415)وزارة املعارف، 

القيم اليت ينبغي أن وركزت على تتكامل فيه عمليات التنمية االقتصادية مع التنمية البشرية، 

ميكن رصد  2030استقراء رؤية اململكة خالل ومن .ب يف مراحل التعليمتغرس يف نفوس الطال

 :تيةالقيم اإلجيابية اآل

 كل ها الرجوع إىل العقيدة اإلسالمية يف املواقف احلياتية. 
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  االلتزام باملعاملة احلسنة.عن طريو السعي لنشر الدين اإلسالمي 

 ار ية.احلفاظ على وحدة الوطن وتراثه ومقدراته النيقافية والت 

 .االعتزاز باهلوية الوطنية السعودية 

 .احلرص على الرتفيه اهلادف مبا ال  الف تعاليم العقيدة اإلسالمية 

  واالنضباط يف ممارستها املواظبة على الرياضةبممارسة العادات الصحية. 

 بشكل أمنيل واستنيمارها ،احلفاظ على املوارد البيئية احمليطة بنا. 

 احلياة. استمرارية التعلم مدى 

 .السعي للتمكن من املهارات املطلوبة لسوق العمل يف اقتصاد املعرفة 

 .التنافسية بني الطالب يف تطوير القدرات واملهارات 

 اإلرشاد يف اإلنفاق واحلد من اهلدر. 

: دور املدرسة الثانوية وأساليبها يف تنمية القيم اإلجيابيةنياحملور الثا

 تنمية القيم اإلجيابية:املقررات الدراسية ودورها يف 

ميكن توصيف دور املقررات الدراسية يف تنمية القيم اإلجيابية لدى طالب املرحلة النيانوية 

 يف النقاط اآلتية: 2030يف ضوء رؤية 

 وما يرتبط  ،ز على النواحي احلياتيةركِّتضمني املقررات الدراسية موضوعات دراسية قائمة ُت

يف وسلوكياتهم يف املواقف املختلفة، وآرائهم  ،اتهمواواه ،وميوهلم ،حبياة الطالب

 (.2016ياتهم )شحاته، متصلة حب ،موضوعات عامة ومهمة

  يف من القيم  ًاسائدما كان وحماولة ربط  ،لقيماضرورة مراعاة واضعي املقررات الدراسية

 (.2012اجملتمع بهذه املناهج )العسيلي، 

 القيم اإلجيابية:   معلِّم املرحلة النيانوية ودوره يف تنمية

لكي يقوم املعلِّم بدوره الفاعل يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى الطالب، فإن األمر يتطل ب 

 :أتيومنها ما ي ليؤدي دوره كما جيب،توف ر بع  املقومات يف املعلِّم  

 ويتمك ن من توجيههم.  ،يستطيع التعامل مع الطالبل ؛أن يتصف بالصرب، واألناة، والتحّمل 

 تقاليد جمتمعه، وجادًا غري مستهرت؛ ألنه نائب عن  أن يكون متمّسكًا بدينه، وحمرتمًا

 اجملتمع يف أداء هذه الرسالة.
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 معتقداتهم واواهاتهم وسلوكهم  علىوالتعّرف  تهم،ومناقش ،توجيه النصح واإلرشاد للطالب

 الفعلي.

  ،بناء أجيال تستطيع أن تتماشى مع  من أجلأن ُيطّور املعلِّم أداءه مبا يواكب متطل بات العصر

 .(2016( )شحاته، 2010)البزم، ، (1994)الفقي،  ركب احلضارة

 اإلدارة املدرسية للمرحلة النيانوية ودورها يف تنمية القيم اإلجيابية.

ميكن وصف دور اإلدارة املدرسية يف غرس القيم اإلجيابية لدى طالب املرحلة النيانوية يف 

 النقاط اآلتية:

تنفيذ األنشطة والربامج التعليمية اليت ُتسهم يف صقل قدرات الطالب، وإعدادهم 

 .(2006)اخلطيب،  للمشاركة يف احلياة العامة، وغرس مفاهيم التضحية واملسؤولية حنو اجملتمع

وتبّني األساليب الرتبوية العلمية يف ذلك التجديد،  ،وديد تطبيقات القيم ومراجعتها

)الكيالني، القائمة على الدراسة واملعاجلة السليمة  ،ومعاجلة القيم السلبية بوسائل العلم والرتبية

1977). 

سهم يف صقل قدرات الطالب، وإعدادهم تنفيذ األنشطة والربامج التعليمية اليت ُت

 .(2006)اخلطيب،  مشاركة يف احلياة العامة، وغرس مفاهيم التضحية واملسؤولية حنو اجملتمعلل

 التوّجهات النظرية املفّسرة للقيم اإلجيابية:

لقد تنوعت التوجهات املفسرة للقيم يف األدبيات الرتبوية، وتتمنّيل أبرز هذه التوجهات يف 

 :النظريات اآلتية

القيمة كرغبة واهتمام: وُينظر هذا التوّجه للقيم على أنها مفهوم أو تصّور ظاهر أو  التوّجه األول:

ضمين ميّيز الفرد أو خاص جبماعته؛ ليعّبر عما هو مرغوب فيه وجوبًا، ويؤثر يف انتقاء 

(، وقد وّجه نقدًا هلذا 73م، ص1974أساليب العمل ووسائله وغاياته )جابر واخلضري، 

الهتمام أحد مظاهر القيمة وعليه فمفهوم االهتمام أضيو من القيمة، وال االواه أبرزه أن ا

يتضمن نوعًا من السلوك أو الغايات، وال مينيل معيارًا له صفة الوجوب كالقيمة )اجلالد، 

 (.25م، ص2010

القيمة كمعتقد: ويرى أصحاب هذا التوجه أنه توجد مثة عالقة بني القيمة  التوّجه النياني:

 تربز هذه العالقة يف احملاور التالية: واملعتقد، و
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 .متييز احلو عن الباطل 

 .حتديد ما هو حسن عما هو قبيح 

  ،(27م، ص2007الرتغيب يف بع  األفعال والتحذير من أخرى )سعيد. 

م( أن أصحاب هذا التوّجه يرون أن القيم لن تكون قيمًا إال إذا وصلت 1992ويشري قمرب )

إىل مستوى العقيدة، فقوتها يف حفزها النفسي وإهلامها الشعوري لإلنسان، وإذا أهني الفرد يف 

نيل قيمته فإمنا يتعلو بذلك بدينه وعرضه وكرامته، وبالرغم من ذلك إىل هذا االواه القى نقدًا مت

يف أن املعتقد يتسم بالنيبات والرسومل لكن القيم تتسم باملرونة والتغيري، كما ان املعتقد ال حيتاج 

إىل تقويم ألن الفرد يسل م أن هذه املعتقدات حقائو ال حتتاج إىل تقويم، أما القيم فتحتاج لعملية 

تقد فيشر إىل احلقيقة تقويم يف ضوء الناتج، وان القيمة تشري إىل احلسن مقابل السيئ أما املع

 (. 70مقابل الزيف )ص

القيمة كاواه: حيث أن هناك من عرف القيم بأنها مفهوم يدل على جمموعة من  التوجه النيالث:

االواهات املعيارية املركزية لدى الفرد حتدد له أهدافه العامة يف احلياة اليت تتضح من 

م( أنه 1996كما يرى زاهر )(، 29، ص 2007خالل سلوكه العملي واللفظي )سعيد، 

توجد عالقة بني القيمة واالواه حيث تشمل القيمة االواه فهي أكنير عمومية ووريدًا 

وثباتًا، وتعرب القيمة عن أحكام عامة تعتمد على جمموعة من االواهات اليت تتطلب 

 (.27موافقة اجتماعية إلقرارها )ص 

مشولية واتساعًا وعمومية من االواهات،  ولكن الدراسات الرتبوية تظهر ان القيم أكنير

وان القيم تتكون ببطء وحتتاج إىل معارف وخربات كنيرية خبالف االواهات، وان القيم متنيل 

وعيًا مجاعيًا وتتطلب موافقة اجتماعية بينما االواهات متنّيل وعيًا فرديًا وال حتتاج ملوافقة 

 (.24م، ص2007اجتماعية )سعيد، 

القيم كأحكام: ويشري هذا االواه إىل نظرة بع  األدبيات الرتبوية للقيم من  التوجه الرابع:

منظور األحكام، وقد تكون تفصيلية أو تقوميية أو معيارية، وقد حظي هذا املنحى بقبول 

معظم الرتبويني. فالقيمة نظام معقد يتضمن أحكامًا تقيمية إجيابية أو سلبية تبدأ بالقبول 

فكري مزاجي حنو األشياء أو املوضوعات أو األشخاص املتصلني إىل الرف  ذات طابع 

(، كما أن القيمة حكم يصدره اإلنسان على شيء ما 229م، ص2000بالفرد، )حافظ، 
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مهتديًا مبجموعة من املبادئ واملعايري اليت ارتضاها الشرع، ووضعها اجملتمع، حتدد املرغوب 

(، كما يرى البع  أن القيم متنّيل 124ص م، 2003فيه واملرغوب عنه من السلوك ) دياب، 

جمموعة من الصفات والسمات واملعايري املكتسبة اليت حتدد شخصية الفرد من خالل 

 (.5م، ص2007سلوكه وأدائه )شراب، 

ويرى الباحث أن القيم اإلجيابية تتطل ب التكامل بني املداخل السابقة حبيث تتضّمن القيم 

يف سلوك طالب املرحلة النيانوية يف أثناء تعاملهم مع خمتلف املواقف الرغبة يف اكتسابها وامتنياهلا 

اليومية، إضافة إىل اكتساب القيم اإلجيابية من الشريعة اإلسالمية السمحة فتصبح القيم 

اإلجيابية من ضمن معتقدات طالب املرحلة النيانوية يف اململكة العربية السعودية اليت يتقربون بها 

الذي يؤدي إىل تكوين اواه إجيابي لدى الطالب، مما ينتج عنه يف النهاية هلل عز وجل، األمر 

امتنيال طالب املرحلة النيانوية يف اململكة العربية السعودية لةحكام واملعايري املتضمنة يف القيم 

 اإلجيابية.

 :الدراسات السابقة

 الباحث اط لع فقد احلالية،الدراسة  إثراء يف أهمية من السابقة الدراسات متنّيله ملا نظرًا

 ،ومنهجيتها ،هدفها حيث من ،قربًا منها أكنيرما سنورده يعد و ذات صلة بدراسته، دراسات على

 تفاقبيان أوجه االو يها،التعقيب علومن ثم وفقًا لتسلسلها الزمين، سيجري عرضها و وإجراءاتها،

كيفية االستفادة من هذه ة إىل اإلشارو ،االختالف بني دراسته وبني الدراسات السابقةنقاط و

( بعنوان: القيم اخللقية 2004دراسة احلمد ). ومن تلك الدراسات الدراسة احلاليةبناء الدراسات يف 

هدفت إىل ، ودور األسرة يف تطبيقها ياملـستنبطة من القصص النبوي الوارد يف صحيح البخار

واستنباط األهداف الرتبوية من  ا،سسها، وخصائصها، وأهدافهمفهوم القيم اخللقية وُأ تعريف

أبرز القيم اخللقية من القصص النبوي الواردة رصد ، ويالقصص النبوي الواردة يف صحيح البخار

، وتوضيح دور األسرة يف تنشئة أبنائها على القيم اخللقية املستنبطة من ييف صحيح البخار

ف الباحث املنهج الوصفي ة وظ ولتحقيو أهداف الدراس تلك القصص.القصص النبوي الواردة يف 

وتوّصلت الدراسة إىل توضيح مفهوم القيم اخللقية  .من خالل استخدام أسلوب حتليل احملتوى

وأسسها، وخصائصها، وأهدافها، وتوضيح دور األسرة يف تنشئة أبنائها على القيم اخللقية 

 املستنبطة من القصص النبوي الواردة يف صحيح البخاري.
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( بعنوان: القيم الرتبوية لدى طلبة املرحلة 2007مريم أبو زيد وحممد الزيود )دراسة أما 

القيم الرتبوية األكنير واألقل  فقد تناولت النيانوية يف حمافظة عمان كما يراها الطلبة أنفسهم"

نت أهمية لدى طلبة املرحلة النيانوية يف حمافظة العاصمة عمان كما يراها الطلبة أنفسهم، وتكوَّ

وأسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع  من طالب وطالبات جمتمع الدراسة. 110الدراسة من عينة 

ثم القيم  ،اهتمام طالب املرحلة النيانوية بالقيم الرتبوية، وجاءت القيم السياسية يف املرتبة األوىل

ثم القيم  ،يةثم القيم االقتصاد ،ثم القيم االجتماعية ،ثم القيم اجلمالية ،ثم القيم اخللقية ،الدينية

االعتزاز  -املعرفية، وكانت القيمة األكنير أهمية لدى طلبة املرحلة النيانوية هي "اإلخالص

وطاعة الوالدين، يف حني كانت القيم األقل أهمية هي:" تنمية املهارات  ،واالعتزاز باللغة ،بالوطن

 ورعاية املسنني. ،والتعبري الذاتي ،واالنفتاح على النيقافات ،اليدوية

بعنوان: "دور املدرسة النيانوية يف تنمية القيم اإلميانية لدى دراسة ( 1430احلربي )وأجرى  

إىل التعرف فت هد، "دراسة ميدانية  الطالب من وجهة نظر طالب املدارس النيانوية مبدينة جدة

اإلدارة  ماملعل على دور املدرسة النيانوية يف تنمية القيم اإلميانية من خالل: "املقررات الدراسية

الدراسة املنهج الوصفي من  واستخدمتالتوجيه واإلرشاد الطالبي"،  النشاط الطالبي املدرسية

الركيزة األوىل  دُّوأظهرت الدراسة أن القيم اإلميانية تع مع البيانات.خالل توظيف االستبانة أداة جل

 يف التأثري جماالت من جمال أعلى أنلبناء شخصية الطالب يف املرحلة النيانوية بناء  تربويًا سليمًا، و

 ضعيفة بدرجة املمارسة أكنير األساليب املعلم، وأن هو النيانوية املرحلة لطالب اإلميانية القيم تنمية

 النيانوية املدرسة أدوار بني التكامل يف ضعفًا هناك وأن ،الطالبي النشاط جمال يف تَّبعةامل هي

 النشاط ورواد واملرشدين املعلمني تزّود التدريبية اليت الدورات يف وأوصت الدراسة بالتوسع .ككل

 .اإلميانية القيم تنميةجمال  يف احلدينية باألساليب الرتبوية

( بعنوان: "دور مناهج الرتبية اإلسالمية يف تنمية القيم 2013دراسة أبو لطيفة )وجاءت 

، الطفيلة من وجهة نظر الطلبة" اإلسالمية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا يف مديرية تربية قصبة

دور مناهج الرتبية اإلسالمية يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طلبة املرحلة  علىهدفت إىل التعرف 

مينيلون  ،( طالبًا وطالبة234) منعينة الدراسة تكونت األساسية العليا يف مديرية قصبة الطفيلة، و

تسهم بدرجة متوسطة ن مناهج الرتبية اإلسالمية وأظهرت نتائج الدراسة أ .%( من جمتمع الدراسة6)

يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا يف مديرية تربية قصبة الطفيلة من وجهة 

وأوصت الدراسة مبراجعة منظومة القيم اإلسالمية اليت تتضمنها مناهج الرتبية  .نظر الطلبة

بني الفرتة واألخرى، وإضافة القيم اإلسالمية اجلديدة املفقودة  اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا
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 ،مبا يتناسب مع املرحلة الدراسية ،ج بشكل عام ومناهج الرتبية اإلسالمية بشكٍل خاصاهيف املن

والرتكيز على أهميتها يف بناء الشخصية السليمة  ،وغرس القيم اإلسالمية يف نفوس الطلبة

 املتكاملة والسوية.

 الرتبوية القيم تشكيل يف األردنية النيانوية املدرسة ( دور2015دراسة بين يونس )ت وتناول

 ستخدما .أنفسهم واملعلمني الطلبة نظر وجهة من الكورة لواء مديرية يف الطلبة واملعلمني لدى

 الذين من ومعلمة معلمًا (260) من الدراسة عينة املسحي، وتكونت الوصفي املنهج الباحث

 الصف طلبة من وطالبة ( طالبًا334و ) ،واملهين األكادميي النيانوي بفرعيه األول منهاج يدرسون

 وأظهرت. الكورة لواء تربية مديرية يف النيانوية املدارس يف األكادميي واملهين بفرعيه النيانوي األول

 لديهم القيم الرتبوية تشكيل يف األردنية النيانوية املدرسة لدور املعلِّمني تقديرات أن الدراسة نتائج

 توصية أبرزها ،التوصيات بع  متوسطة، وُقدمت موافقة بدرجة جاءت الكورة لواء مديرية يف

 على والعمل ،املدرسة يف بها للعمل الرتبوية منظومة القيم على الرتكيز بضرورة املدرسية اإلدارة

 .اهل واملعززة الداعمة املدرسية البيئة توفري

دور منهج احلديث والنيقافة اإلسالمية يف تعزيز " هـ( بعنوان:1429) املالكيدراسة أما     

دور  علىالتعرف  فقد هدفت إىل القيم اخللقية لدى طالب الصف األول النيانوي مبحافظة الطائف"

منهج احلديث والنيقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية لدى طالب الصف األول النيانوي مبحافظة 

وتكونت عينة ،  استخدام املنهج الوصفي من خالل توظيف االستبانة كأداة للدراسةالطائف، ومت

معلمًا، وتوصلت الدراسة أن تعزيز جوانب القيم اخللقية يف منهج  76مشرفا تربويًا و 20الدراسة من 

احلديث والنيقافة اإلسالمية لدى طالب الصف األول النيانوي من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية 

سالمية يف املرحلة النيانوية مبحافظة الطائف كانت بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بضرورة اإل

العمل على تنمية الوعي واملعرفة بكيفية تعزيز جوانب القيم اخللقية يف مناهج الرتبية اإلسالمية 

 عامة ومنهج احلديث والنيقافة اإلسالمية خاصة.

ملعلم يف تنمية القيم اخللقية لدى طالب املرحلة ه( بعنوان: "دور ا1427دراسة الصائغ )ويف 

مدى قيام  علىهدفت الدراسة إىل التعرف اليت " دراسة ميدانية على مدنية الرياض  النيانوية

معلم املرحلة إىل النيانوية مبدينة الرياض بدوره يف تعزيز القيم اخللقية لدى طالبه من وجهة نظر 

قيام املعلم بلك الدور، واعتمدْت هذه الدراسة على املنهج املعلمني، والتعرف إىل أهم معوقات 

الوصفي التحليلي، كما ُاستخدمْت أداة االستبانة كأداة أساسية جلمع املعلومات، وبلغْت عينة 
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( مدير ا من مديري املدارس النيانوية، من خالل توظيف 26( معلِّمًا، كما مشلْت )347الدراسة )

وصلت الدراسة إىل النتائج التالية: أن املعلِّمني يف املرحلة النيانوية االستبانة كأداة للدراسة، وت

يقومون بدورهم يف غرس القيم اخُللقية لدى الطالب بدرجة )كبرية إىل كبرية جد ا(، تبّين من 

خالل االستبانة املتعل قة بالدراسة أن استجابة مديري املدارس حول دور املعلِّم يف غرس القيم اخُللقية 

، حصلْت على درجة )متوسطة( (1427)الصائغ،  ضطالب املرحلة النيانوية مبدينة الريالدى 

وأوصت الدراسة بضرورة إقامة دورات تدريبية للمعلمني على تعليم القيم وطرح قضية القيم يف 

 اللقاءات املختلفة للمعلمني.

املرحلة النيانوية يف تعزيز  (2010)قشالن،  معلميم( بعنوان: دور 2010دراسة قشالن )وأما 

هدفت إىل التعرف على دور معلمي املرحلة اليت القيم اإلسالمية لدى طالبهم مبحافظات غزة"

النيانوية يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالبهم مبحافظات والتعرف على أهم القيم اإلسالمية اليت 

لمو املرحلة النيانوية إىل تعزيزها لدى طالبهم، ومت تطبيو أداة الدراسة على عينة عشوائية يسعى مع

( طالبا من الصفني احلادي عشر والنياني عشر  يف فرعى العلوم اإلنسانية 524مكونة من )

ن والعلمية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية: أ

دور معلمي املرحلة النيانوية يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى طالبهم مبحافظات غزة من وجهة نظر 

(، 59.2(، وقد حصلت القيم اخللقية على الرتتيب األول بوزن نسبى )57.7الطالب أنفسهم بلغت )

حيث حصلت  ( ثم تلتها القيم االجتماعية57.7ثم تلتها قيم العلم على الرتتيب النياني وبوزن نسبى)

( احتلت املرتبة 55.5(، والقيم الوجدانية بقيمة نسبية )57.5على الرتتيب النيالث بوزن  نسبى )

(، وجود فروق 55.4الرابعة، أما القيم الشخصية فاحتلت املرتبة اخلامسة واألخرية بوزن نسبى )

ة املرحلة النيانوية ذات داللة إحصائية حول دور املعلم النيانوي يف تعزيز القيم الشخصية لدى طلب

مبحافظات غزة يعزى ملتغري املستوى التعليمي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( حول دور املعلِّم النيانوي يف تعزيز القيم "اخللقية واالجتماعية والوجدانية وقيم العلم" 0.06داللة )

 زة ملتغري املستوى التعليمي. وفى االستبيان ككل لدى طلبة املرحلة النيانوية مبحافظات غ

 The Role of School Discipline in: بعنوان (smit, 2010) ثدراسة مسيوكذلك 

Combating Violence in Schools in the East London Region  هدفت الدراسة"فقد 

 يف التالميذ لدى العنف ونبذ والتسامح العفو تنمية قيم يف الربيطانية املدرسة دور عن للكشف
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 مجعت حيث لندن، شرق مدارس من طالبًا (330معلمًا و) (16) من الدراسة عينة وتكونت لندن،

 الرتكيز يف تتمنيل املدرسة دور أن الدراسة وأظهرت نتائج واإلستبانة، املقابلة خالل من البيانات

 ومكافحة الطالب، بني واالستعالء اإلستقواءمنع  خالل من التالميذ لدى العفو قيمة تنمية على

 احلوار اسرتاتيجيات على الطالب الالمنهجية، وتدريب النشاطات خالل من وذلك السلبية، العادات

 من والتدريب املدرسية والتنيقيف القوانني والتعليمات تطبيو أن الدراسة نتائج بينت كما .واملناقشة

 .التالميذ لدى العفو قيم لتعزيز األساليب أفضل

 التعليق على الدراسات السابقة:

بع  الدراسات والدراسة احلالية بعد عرض هذه الدراسات تبني أن هناك تشابه ا بني 

(، ودراسة 2017دراسة إميان العيسى )كمن حيث تناوهلا فكرة القيم اإلجيابية،  ،السابقة

 بصفة عامة مع الدراساتتشابهت الدراسة يف فكرة دراسة القيم و(، 2012فاطمة حممود )

من حيث تناوهلا دور املؤسسات الرتبوية يف تنمية القيم،  ،تشابهت مع بع  الدراساتو األخرى،

 (.2015ودراسة بين يونس ) ،(1430منيل: دراسة احلربي )

تشابهت الدراسة يف توظيف املنهج الوصفي فقد  من حيث املنهج املستخدم يف الدراسةأمَّا 

(، 2015العديد من الدراسات السابقة، ومنها: دراسة بين يونس )ارت عليه وهو ما ساملسحي، 

 (.1430ودراسة احلربي ) ،(2017ودراسة إميان العيسى )

مع بع  الدراسات السابقة يف استخدام االستبيان أداة للدراسة، واتفقت الدراسة احلالية 

 .(2007ومنها دراسة مريم أبو زيد وحممد الزيود )

من حيث تناوهلا دور املدرسة النيانوية يف السابقة مع الدراسات احلالية راسة اختلفت الدو

دراسة مشابهة لدراسته يف هذا ال يوجد علم الباحث  تنمية القيم اإلجيابية لدى طالبها، ويف حّد

من حيث أما  .2030خاصة وأن الباحث ربط دراسته مبتغري رؤية اململكة العربية السعودية  ،اجملال

يف ذلك، اختلفت الدراسة احلالية مع بع  الدراسات السابقة  فقد املستخدم يف الدراسة املنهج

استخدمت بع  الدراسات يف حني حيث استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي، 

 ،(1431(، ودراسة القرشي )2011دراسة العقاب )ك ،السابقة املنهج الوصفي التحليلي فقط

 .(2004ودراسة احلمد )
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:

قوم املنهج الوصفي املسحي يف التعرف على واقع الدور الذي ت اعتمدت الدراسة احلالية على

م، وحتديد املعوقات 2030تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة سبيل املدرسة النيانوية يف به 

قوم به تفعيل الدور الذي تمقرتحات والتعرف على أبرز ط بها، قيامها بالدور املنواليت حتول دون 

 .من وجهة نظر عينة الدراسة 2030املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدراسة من معلمي مدارس املرحلة النيانوية التابعة إلدارة تعليم صبيا، 

 هـ، واملتاحة على موقعها.1439وزارة التعليم عن ا حسب اإلحصائية الصادرة ( معلم 1526وعددهم )

 عينة الدراسة:

وفو املعامل التى مت حتديدها فى ، بطريقة عشوائية بسيطة مت حتديد حجم عينة البحث

وعددهم ضوء حجم اجملتمع حمل البحث )معلمي املدارس املرحلة النيانوية التابعة إلدارة تعليم صبيا( 

 %(، ودرجة الصالحية6%(، نسبة اخلطأ املسموح به حبدود )96( معلما، حيث درجة النيقة )1526)

%(، وقد اسفرت النتائج على أن حجم العينة من معلمي املدارس املرحلة النيانوية التابعة إلدارة 2)

 .( معلما430تعليم صبيا باجملتمع حمل البحث جيب أال يقل عن )

 اسة:خصائص عينة الدر

 :يأتيتصف أفراد عينة الدراسة بعدد من اخلصائص الشخصية والوظيفية، نوضحها فيما ي

 توزيع أفراد العينة وفقا ملتغري املؤهل الدراسي:

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي

 %57.21 279 بكالوريوس

 %25.61 114 ماجستري

 %5.27 27 دكتوراه

 %100 430 اجملموع
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( 279ن )وقد تبيَّن أيوضح اجلدول السابو توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي، 

( من أفراد 114من املعلمني احلاصلني على بكالوريوس، و)هم %( 57.21)بنسبة من أفراد العينة 

 ،( من أفراد العينة27من املعلمني احلاصلني على ماجستري، و)هم %( 25.61)ونسبتهم العينة 

 .من املعلمني احلاصلني على دكتوراههم %( 5.27)بتهمنسو

 :التخصص وفقًا ملتغريتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة املئوية العدد التخصص

 %31.15 134 علوم شرعية

 %35.74 167 علوم إنسانية

 %32.10 137 علوم طبيعية ورياضية

 %100 430 اجملموع

ن وقد تبني أيوضح اجلدول السابو توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص التدريـسي، 

من املعلمني احلاصلني على مؤهل دراسي ختصص هم %( 31.15) ونسبتهم( من أفراد العينة 134)

من املعلمني احلاصلني على مؤهل هم %( 35.74)ونسبتهم ( من أفراد العينة 167)و)علوم شرعية(، 

من  هم  %(32.10)ونسبتهم ( من أفراد العينة 137)أن دراسي ختصص )علوم إنسانية(، يف حني 

أعداد عين تقارب يهذا و .املعلمني احلاصلني على مؤهل دراسي ختصص )علوم طبيعية ورياضية(

 ،انية، والعلوم الطبيعية والرياضية(التخصصات النيالثة: )العلوم الشرعية، والعلوم اإلنس يفاملعلمني 

 مما يدل على أن العينة ممنيلة للتخصصات املختلفة.

 :سنوات اخلربة وفقًا ملتغريتوزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة املئوية العدد عدد سنوات اخلربة

 %40.93 175 سنوات 6أقل من 

 %49.77 214 سنوات10إىل  6

 %9.30 40 سنوات 10أكنير من 

 %100 430 اجملموع
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( 175أن )وتبني يوضح اجلدول السابو توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة، 

سنوات،  6عدد سنوات خربتهم أقل من الذين من املعلمني هم %( 40.93)نسبتهم من أفراد العينة و

إىل  6عدد سنوات خربتهم من الذين من املعلمني هم %( 49.77) نسبتهم( من أفراد العينة و214)أن و

عدد سنوات خربتهم الذين من املعلمني هم %( 9.30)نسبتهم ( من أفراد العينة و40)أن سنوات، و10

 .سنوات 10أكنير من 

 أداة الدراسة وإجراءاتها:

املدرسة النيانوية يف به  قومللتعرف على واقع الدور الذي ت أداًة االستبانة الباحث استخدم

م، وحتديد املعوقات اليت حتول دون حتقيو ذلك، 2030قيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة تعزيز ال

واعتمد الباحث على هذا اجلانب. املدرسة النيانوية يف نوط بوالتعرف على أبرز سبل تفعيل الدور امل

يدًا من املوضوعية هذه األداة توف ر قدرًا جألن  ؛االستبانة أداة رئيسة جلمع املعلومات من أفراد العينة

 العلمية بعيدًا عن التحيز الشخصي للباحث.

 األداة: تصميم

بإعداد استبانة مناسبة ألهداف قام بعد اطالع الباحث على البحوث والدراسات السابقة، 

 ي:تاآلجاءت يف صورتها النهائية مكونة من و ،وعينة الدراسة تهاوأسئلدراسته 

  الدراسة.البيانات األساسية ألفراد عينة 

 هي: ،حماور الدراسة، واشتملت االستبانة على ثالثة حماور 

 ،املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية )روح املشاركةبه  قومواقع الدور الذي ت احملور األول:

ومبادئ املواطنة( املمنيلة لرؤية  ،وليةؤوحتمل املسخرين، واحرتام اآل ،والتسامح ،والتعاون

 .م2030اململكة 

املعوقات اليت حتول دون حتقيو دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة  احملور النياني:

 م.2030لرؤية اململكة 

املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية )روح قوم به سبل تفعيل الدور الذي ت احملور النيالث:

ومبادئ املواطنة(  ،وحتمل املسؤولية خرين،واحرتام اآل ،والتسامح ،والتعاون ،املشاركة

 م .2030املمنيلة لرؤية اململكة

 ة:تياآل احملاور على ( عبارة موزعة63النهائية ) صورتها يف االستبانة عبارات بلغت وقد
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 :املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية قوم به واقع الدور الذي ت بلغت عبارات احملور األول

ومبادئ املواطنة(  ،وليةؤوحتمل املسآلخرين، واحرتام ا ،والتسامح ،والتعاون ،ة)روح املشارك

 ( عبارة. 16م )2030املمنيلة لرؤية اململكة 

 :املعوقات اليت حتول دون حتقيو دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم  بلغت عبارات احملور النياني

 ( عبارة.20م )2030اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 :املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم به  قومسبل تطوير الدور الذي ت بلغت عبارات احملور النيالث

ومبادئ  ،وحتمل املسؤولية اآلخرين،واحرتام  ،والتسامح ،والتعاون ،اإلجيابية )روح املشاركة

 ( عبارة.17م )2030املواطنة( املمنيلة لرؤية اململكة 

 :وثباتها صدق أداة الدراسة

 احملكمني:صدق 

وأساتذة قام الباحث بعرض أداة االستبانة بصورتها األولية على جمموعة من أعضاء هيئة 

، اجلامعات املختصني، من أجل الكشف عن مدى صدق فقرات األداة ومالءمتها لقياس ما وضعت

 لنسيبا وتقدير الوزن ،حيث مت األخذ مبالحظاتهم وآرائهم يف إعداد االستبانة يف صورتها النهائية

 ،احملكمني %( من76) اتفاق نسبة على حصلت اليت الفقرات اعتماد مت وقد حملاور االستبانة،

 االتفاق. من النسبة هذه على حتصل مل اليت الفقرات وحذف

 صدق البناء:

 حماور جلميع (Cronbach’s Alpha" )كرونبامل ألفا" معامل طريقة باستخدام الباحث قام

 :اآلتي يوّضح ذلك واجلدول الكلية،والدرجة  االستبانة

 الكلية والدرجة االستبانة حماور مجيع" كرونبامل ألفا" معامل يوضح

 احملاور م
عدد 

 العبارات

معامل 

 النيبات

1 
املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية )روح قوم به واقع الدور الذي ت

 ،وليةؤوحتمل املس خرين،واحرتام اآل ،والتسامح ،والتعاون ،املشاركة

 م.2030ومبادئ املواطنة( املمنيلة لرؤية اململكة 

16 0.92 
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 احملاور م
عدد 

 العبارات

معامل 

 النيبات

2 
املعوقات اليت حتول دون حتقيو دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم 

 م.2030اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

20 0.91 

3 
املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم  قوم بهسبل تفعيل الدور الذي ت

 خرين،واحرتام اآل ،والتسامح ،والتعاون ،اإلجيابية )روح املشاركة

 م.2030ومبادئ املواطنة( املمنيلة لرؤية اململكة  ،وحتمل املسؤولية

17 0.90 

 0.91 63 معامل النيبات " ألفا" للعينة الكلية

 وهي( 0.91) لالستبانة الكلية للدرجة النيبات معامل قيمة أن( 4) رقم اجلدول من يتضح

 .املقياس ثبات على تدلُّ مرتفعة، قيمة

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

 فقرات على العينة استجابات أفراد لتقييم اخلماسي ليكرت مقياس قام الباحث باستخدام

( موافو) املوافقة ودرجة درجات،( 6) على( بشدة موافو) املوافقة درجة حتصل حبيث االستبانة،

 غري) املوافقة عدم ودرجة درجات،( 3) على( ما حد إىل موافو) املوافقة ودرجة درجات،( 4) على

وجرى  واحدة، درجة( 1) على( مطلقا موافو غري) املوافقة عدم ودرجة درجتني،( 2) على( موافو

  الفئة طولاآلتية:  املعادلة خالل من املدى متساوية مستويات مخسة إىل االستجابات تصنيف

 .0.70 61/6  اإلجابة بدائل عدد(/ قيمة أقل قيمة أكرب)

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

 لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تقوم به الذي الدور واقع ما: السؤال األول

 ؟2030 اململكة

 واملتوسطات املئوية، والنسب، التكرارات، حساب مت السابو السؤال عن ولإلجابة

 حسب الفقرات هذه ومت ترتيب الدراسة، عينة أفراد إلجابات املعياري، واالحنراف احلسابية،

 :على النحو اآلتي منها، لكلٍّ احلسابي املتوسط
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 البحث عينة أفراد إلجابات املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تقوم به الذي الدور واقع حول

 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

موافو
 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

1 

تركز املدرسة على غرس 

الوالء لوالة األمر يف نفوس 

 الطالب

ك
 

402
 

21
 

7
 

0
 

0
 

4.92
 0.576

 

2
 

%
 

93.6
 

4.79
 

1.52
 

0
 

0
 

2 

متنح املدرسة الطالب الفرصة 

 ملشاركة يف املناسبات الوطنيةا

ك
 

395
 

26
 

9
 

0
 

0
 

0
 

4.90
 

0.737
 

3
 

%
 92.09

 

6.72
 

2.09
 

0
  

3 

تعرف املدرسة الطالب  بدور 

يف حفظ  املؤسسات األمنية

 األمن

ك
 

371
 

35
 

13
 

0
 

0
 

4.15
 0.794
 

12
 

%
 77.50

 

7.37
 

3.02
 

0
 

0
 

4 

تعرف املدرسة الطالب بأهمية 

احملافظة على ممتلكات 

 املدرسة

ك
 

377
 

36
 

17
 

0
 

0
 

4.73
 0.725
 

4
    

%
 77.57

 

7.13
 

4.19
 

0
 

0
 

6 

تشجع املدرسة الطالب على 

للبيئة يام حبمالت نظافة الق

 احمللية

ك
 

400
 

21
 

9
 

0
 

0
 

4.67
 0.577
 

6
 

%
 93.02

 

4.79
 

2.09
 

0
 

0
 

5 

توجه املدرسة الطالب إىل 

 خرأهمية احرتام الرأي اآل

ك
 

379
 

35
 

16
 

0
 

0
 

4.25
 0.754
 

7
 

%
 77.13

 

7.37
 

3.49
 

0
 

0
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

موافو
 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

7 

 تفعل املدرسة األنشطة اليت

تعزز حتمل املسؤولية لدى 

 طالبها
ك

 

373
 

37
 

10
 

0
 

0
 

4.15
 0.732
 

10
 

%
 79.07

 

7.51
 

2.32
 

0
 

0
 

7 
 علىحتث املدرسة الطالب 

 التسامح وتقبل اآلخرين

ك
 

359
 

47
 

13
 

0
 

0
 

4.10
 0.564

 

13
 

%
 

76.71
 

11.17
 

3.

02
 

0
 

0
 

9 
توجه املدرسة الطالب إىل 

 االعتزاز برموز الوطن.

ك
 

379
 

17
 

34
 

0
 

0
 

4.02
 0.735

 

14
 

%
 77.13

 

3.95
 

7.91
 

0
 

0
 

10 

تنظم املدرسة رحالت مدرسية 

مبناطو لتعريف الطالب 

 اململكة العربية السعودية

ك
 

405
 

17
 

5
 

0
 

0
 

4.93
 0.535

 

1
 

%
 

94.4
 

4.19
 

1.40
 

0
 

0
 

11 
درسة قيم التعاون يف تغرس امل

 نفوس الطالب

ك
 

403
 

15
 

11
 

0
 

0
 

4.42
 0.570
 

5
 

%
 93.72

 

3.72
 

2.65
 

0
 

0
 

12 

العالقات ما بني تعزز املدرسة 

ومؤسسات اجملتمع  الطالب

 املدني

ك
 

351
 

23
 

45
 

0
 

0
 

4.22
 0.597
 

9
 

%
 73.95

 

6.34
 

10.70
 

 

0
 

0
 

13 

تعرف املدرسة الطالب 

لى مستوى باألحداث اجلارية ع

 الوطن واجملتمع والعامل

ك
 

367
 

37
 

36
 

0
 

0
 

4.35
 0.754
 

7
 

%
 73.25

 

7.51
 

7.13
 

0
 

0
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

موافو
 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

14 

 

لدى الطالب تعزز املدرسة 

ات والتقاليد احملافظة على العاد

 يف اجملتمع السعودي
ك

 

370
 

35
 

24
 

0
 

0
 

4.15
 0.774
 

11
 

%
 75.04

 

7.37
 

6.67
 

0
 

0
 

16 
ب تنمي املدرسة لدى الطال

 الوطين السعودي احرتام النشيد

ك
 

364
 

37
 

39
 

0
 

0
 

4.02
 0.767

 

16
 

%
 72.32

 

7.51
 

9.07
 

0
 

0
 

 4.25 املتوسـط العام للمحور

 :يأتي ما السابو اجلدول من يتضح

 روح) اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور واقع: األول احملور تضمن

 اململكة لرؤية املمنيلة( املواطنة ومبادئ املسئولية وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة

( بشدة موافو) موافقة بدرجة( 4.25) احملور هذا لعبارات للعام املتوسط جاء عبارة،( 16) م،2030

 6) بني ما  ترتاوح واليت اخلماسي املتدرج املقياس فئات من اخلامسة بالفئة املتوسط هذا يقع حيث

 وهي( بشدة موافو) موافقة بدرجة منها عبارات( 7) جاءت العبارات مستوى وعلى ،(4.20 إىل

 بني ما هلا احلسابية املتوسطات جاءت حيث( 13 ،12 ،11 ،10 ،5 ،6 ،2 ،1) :رقم العبارات

 واليت اخلماسي املتدرج املقياس فئات من اخلامسة بالفئة تقع املتوسطات وهذه( 4.22 4.54)

 موافقة بدرجة( 16 ،14 ،9 ،7 ،7 ،4 ،3) العبارات جاءت بينما ،(6 إىل 4.20) بني ما ترتاوح

 بالفئة تقع املتوسطات وهذه( 3.97 4.15) بني ما هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( موافو)

 النتائج وتشري ،(4.19 إىل 3.40) بني ما ترتاوح واليت اخلماسي املتدرج املقياس فئات من الرابعة

 تلعبه الذي الدور بواقع املتعلو األول احملور عبارات على العينة أفراد معظم موافقة إىل السابقة

 وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة روح) اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة

 .بشدة موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة( املواطنة ومبادئ املسئولية
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 تنظم"  وحمتواها األول الرتتيب يف( 10) رقم العبارة جاءت فقد العبارات مستوى وعلى

 اخلاصة العبارات بني"  السعودية العربية اململكة مبناطو الطالب لتعريف مدرسية رحالت املدرسة

 والتسامح والتعاون املشاركة روح) اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور واقع

 سطمبتو وذلك م،2030 اململكة لرؤية املمنيلة( املواطنة ومبادئ املسئولية وحتمل الغري واحرتام

 النشاطات من تعد املدرسية الرحالت أن على يدل وذلك( 0.535) معياري واحنراف ،(4.54) حسابي

 االواهات تنمية يف املباشر إلسهامها نظرا خاصا اهتماما املدارس توليها اليت اهلادفة الرتبوية

 وتسهم التعليمي الربنامج مع متكاملة لتكون تنظيمها على فتحرص الطلبة، لدى اإلجيابية والقيم

 أسوار داخل من ينطلقون إذ الطلبة، حياة يف مهما حدثا الرحالت تعد كما أهدافه، حتقيو يف

 واالثرية والدينية احلضارية مبعاملها اململكة تزخر حيث وأوسع، أرحب عامل إىل املدرسة

 جملموعها تشكل واليت املتنوعة الطبيعية ومظاهرها والصناعية االقتصادية ومنجزاتها والنيقافية،

 املختلفة بأنواعها والزيارات الرحالت وحتقو، لزيارتها املدرسية الرحالت لتنظيم ومالئمة غنية بيئة

 النظام على تعّودهم كما عندهم، واالستطالع االكتشاف حب فتنيري الطلبة لدى إجيابيًا تغريًا

 وبني بينهم فيما الصداقات وتبين اخلالقة املبدعة طاقاتهم عن وتكشف اجلماعة وروح والصرب

:  خالل من العملية حياتهم يف تفيدهم اليت النافعة اخلربات خالهلا الطلبة ويكتسب معلميهم،

 . املنظم العلمي التفكري على القدرة وتنمية املشكالت وحل التقارير وكتابة واملالحظة املشاهدة

 لوالة الوالء غرس على املدرسة تركز" وحمتواها النياني الرتتيب يف( 1) رقم العبارة وجاءت

 القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور واقع اخلاصة العبارات بني" الطالب نفوس يف األمر

 املمنيلة( املواطنة ومبادئ املسئولية وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة روح) اإلجيابية

 على يدل وذلك( 0.576) معياري واحنراف ،(4.52) حسابي مبتوسط وذلك م،2030 اململكة لرؤية

 حتصيل يف والتميز التفوق حتقيو يف يتسابقون جيعلهم الطالب نفوس يف النيقافة هذه غرس أن

 عنوان ا تكون ومتميزة قيادية شخصيات يكونوا أن على اإلمكان قدر والعمل والنبوغ العلم

 شيء أبسط هو األمر هذا يكون ثم ومن لوطنهم، مشرفة صورة يكونوا أن وحياولون لبالدهم

 على وحتفيزهم األمر ووالة الوطن حب عندهم نزرع أن استطعنا قد نكون حيث لبالدهم يقدمونه

 اإلسالم أوىل وقد األمر،  لوالة وأيضا الوطن، هلذا اجلميل خالله من يردوا أن ميكن ما تقديم

 تعمل األمر ولّي فطاعة املسألة، بهذه املتعل قة االعتبارات بسبب خاّصة أهّمّيًة األمر ولّي طاعة مسألة

 حفظ مقاصده من اإلسالم أّن كما الّشقاق، عن بعيد ا اجملتمع يف االستقرار أسس ترسيخ على

 احلاكم بني مستقرة أو طّيبة عالقة بوجود إال  تتحق و ال األمور هذه وكّل والّنفس والعقل الّدين
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 .ثابت مستقّر جملتمع تأّسس املعروف يف الط اعة على مبنّيًة واحملكوم

 القيام على الطالب املدرسة تشجع" وحمتواها النيالث الرتتيب يف( 6) رقم العبارة وجاءت

 تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور واقع اخلاصة العبارات بني" احمللية للبيئة نظافة حبمالت

( املواطنة ومبادئ املسئولية وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة روح) اإلجيابية القيم

 وذلك( 0.577) معياري واحنراف ،(4.67) حسابي مبتوسط وذلك م،2030 اململكة لرؤية املمنيلة

 غرس إىل املدراس وتسعى اجملتمع، يف فرد كل واجب عليها واحلفاظ البيئة محاية أن على يدل

 العديد تشهد حيث الدراسي، العام طوال املختلفة التعليم مراحل يف الطالب نفوس يف البيئية القيم

 فرتة خالل وكذلك بيئيًا، وتوعيتهم الطالب تنيقيف أجل من متنوعة بيئية محالت املدارس من

 حتفيز على املدارس، بع  حترص كما املختلفة، املدرسية الرحالت خالل من الصيفية اإلجازة

 بالتناوب وتنظيفها باملدرسة، احمليط للمجتمع اخلارجية والبيئة مدارسهم بنظافة لالهتمام طلبتها

 النظافة ثقافة وتعزيز وجملتمعه، ملدرسته  والوالء باالنتماء الطالب يشعر ما الفراغ، أوقات يف

 .البيئة على واحلرص

 نفوس يف التعاون قيم املدرسة تغرس" وحمتواها الرابع الرتتيب يف( 11) رقم العبارة وجاءت

 روح) اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور واقع اخلاصة العبارات بني" الطالب

 اململكة لرؤية املمنيلة( املواطنة ومبادئ املسئولية وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة

 العمل أن على يدل وذلك( 0.570) معياري واحنراف ،(4.42) حسابي مبتوسط وذلك م،2030

 الطاقات استخدام حسن يف اجملتمع عليها يعتمد اليت احلقيقية القوة مينيل والتعاوني اجلماعي

 بغرس املدارس قيام خالل من حتققت الصيغة هذه ولعل والتقدم، والتطوير وإتقانه اإلنتاج وزيادة

 دراسته سنوات خالل الطالب يتعلم أن مبكان األهمية ومن طالبها، نفوس يف التعاوني العمل قيم

 العديدة، املدرسية والفعاليات األنشطة خالل من وذلك والتعاوني، اجلماعي العمل وقيمة أهمية

 .سلوكياته من أساسيًا جزءًا ويصبح منها، الرتبوية األبعاد ويكتسب

 الفرصة الطالب املدرسة متنح" وحمتواها اخلامس الرتتيب يف( 2) رقم العبارة وجاءت

 يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور واقع اخلاصة العبارات بني" الوطنية املناسبات يف للمشاركة

 ومبادئ املسئولية وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة روح) اإلجيابية القيم تعزيز

( 0.737) معياري واحنراف ،(4.39) حسابي مبتوسط وذلك م،2030 اململكة لرؤية املمنيلة( املواطنة

 واملناسبات االحتفاالت يف للمشاركة الطالب أمام الفرص بإتاحة املدارس قيام أن على يدل وذلك
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 القيم من العديد والطالبات الطلبة من األبناء وعقول نفوس يف أكرب بشكل ترسخ الوطنية

 املناسبات املدارس إحياء مع السيما الوطن، وحب واالنتماء الوالء قيم رأسها وعلى اإلجيابية

 عن والتصويرية، والتعبريية، الكتابية، األنشطة بع  بتنفيذ ذلك يف وإشراكهم الوطنية،

 .واألفئدة والعقول القلوب، على الغالية االحتفاليات هذه ومفردات وجوانب، مضامني،

 املدرسة تعرف" وحمتواها واألخري عشر اخلامس الرتتيب يف( 11) رقم العبارة جاءت بينما

 تلعبه الذي الدور واقع اخلاصة العبارات بني" املدرسة ممتلكات على احملافظة بأهمية الطالب

 وحتمل الغري واحرتام والتسامح والتعاون املشاركة روح) اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة

 واحنراف ،(3.97) حسابي مبتوسط وذلك م،2030 اململكة لرؤية املمنيلة( املواطنة ومبادئ املسئولية

 التنشئة عملية يف األسرة به تقوم الذي للدور مكملة املدرسة أن على يدل وذلك( 0.715) معياري

 تلك خاصة الفرد قبل من املكتسبة السلوكيات وتعليم النيقافة بتنقية تقوم ألنها لةبناء االجتماعية

 عاش الذي االجتماعي احمليط من اكتسبها واليت اجتماعيًا املقبولة وغري السوية غري السلوكيات

 املدرسة تقوم كما املدرسة، ممتلكات على احملافظة عدم ومنها باملدرسة، التحاقه قبل فيه

 بدخول السابو االجتماعي احمليط من اكتسبها اليت والسوية االجيابية السلوكيات بتدعيم

 اليت االجيابية واالواهات القيم الفرد إكساب يف املتمنيل االجتماعي التفاعل يبدأ ففيها املدرسة،

 واملنيل األخالقية املبادئ بتلقني تقوم فهي إجيابي بشكل فيه والتأثري الفرد شخصية بلورة يف تسهم

 على يقتصر ال فدورها الواسع اجملتمع يف واالندماج الفضيلة بروح التمسك إىل تدفعه اليت العليا

 للمدرسة احلديث الدور إن حيث املالئم، اجلو تهيئة على املدرسة تعمل كذلك التعليمي، اجلانب

 دور يقتصر يعد مل حيث الرتبوي اجلانـب علـى رئيسي بشكل يركز املعاصرة اجملتمعات يف

 دورها أصبح بل فقط للطالب اجملردة واملعرفـة النيقافـة تـوفري علـى رمسية كمؤسسة املدرسة

 روح وبث األنظمة احرتام على النشء تربية يف تتمنيل اليت القيم تعزيز حيث من مميزا الرتبوي

 .اجملتمع ضبط يف يسهم مما لديهم واالنتماء املسؤولية

( م2007) الزيود وحممد زيد أبو مريم دراسة إليه توصلت ما مع السابو احملور نتائج وتتفو

الرتبوية، وكانت القيمة األكنير أهمية واليت أكدت ارتفاع اهتمام طالب املرحلة النيانوية بالقيم 

االعتزاز بالوطن واالعتزاز باللغة وطاعة الوالدين، يف  لدى طلبة املرحلة النيانوية هي "اإلخالص

حني كانت القيم األقل أهمية هي:" تنمية املهارات اليدوية واالنفتاح على النيقافات والتعبري الذاتي 

 ورعاية املسنني.
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( واليت توصلت إىل أن املعلِّمني ـه1427. )الصائغ دراسة إليه توصلت ما مع أيضا تتفو كما

يف املرحلة النيانوية يقومون بدورهم يف غرس القيم اخُللقية لدى الطالب بدرجة )كبرية إىل كبرية 

 جد ا(.

 واليت( هـ1429) املالكي دراسة إليه توصلت ما مع احملور هذا نتائج بع  ختتلف حني يف

عزيز جوانب القيم اخللقية يف منهج احلديث والنيقافة اإلسالمية لدى طالب الصف توصلت إىل أن ت

األول النيانوي من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة النيانوية مبحافظة الطائف 

 كانت بدرجة متوسطة.

 اإلجيابية القيم تعزيز يفلدورها  النيانوية املدرسة حتقيو دون حتول الذي املعوقات ما: النياني السؤال

 ؟2030 اململكة لرؤية املمنيلة

 احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابو السؤال عن لإلجابة

 لكلٍّ احلسابي املتوسط حسب وُرتِّبت الفقرات الدراسة، عينة أفراد إلجابات املعياري واالحنراف

 :على النحو اآلتي منها،

 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

1 

ضعف إمكانات املدرسة املادية 

يقلل من حتقيو رسالتها يف 

تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة 

لدى  2030لرؤية اململكة 

 الطالب

ك
 

367
 

35
 

37
 

0
 

0
 

4.22
 

0.774
 

13
 

%
 73.02

 

7.37
 

7.51
 

0
 

0
 

2 

قصر اليوم الدراسي ال يتيح 

للقضايا  الةاجملال ملناقشة فعَّ

 االجتماعية أو املدرسية

ك
 

346
 

40
 

46
 

0
 

0
 

4.07
 0.747
 

19
 

%
 70.23

 

9.30
 

10.47
 

0
 

0
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

3 

كنيرة أعداد الطالب بشكل 

حيد من تعزيز القيم اإلجيابية 

 2030ملمنيلة لرؤية اململكة ا

 لديهم
ك

 

352
 

47
 

20
 

0
 

0
 

4.37
 0.562

 

9
 

%
 74.17

 

11.15
 

4.55
 

0
 

0
 

4 

زيادة العبء التدريسي للمعلم ال 

يرتك له وقت ا ملتابعة تنفيذ 

لالصفية املعززة للقيم األنشطة ا

 اإلجيابية

ك
 

340
 

42
 

47
 

0
 

0
 

4.02
 0.770
 

20
 

%
 79.07

 

9.77
 

11.15
 

0
 

0
 

 غياب التقويم القائم على األداء 6

ك
 

345
 

47
 

35
 

0
 

0
 

4.10
 0.732
 

17
 

%
 70.47

 

11.15
 

7.37
 

0
 

0
 

5 
يف غياب فرص املشاركة 

 األعمال اجملتمعية يف املدرسة

ك
 

361
 

39
 

40
 

0
 

0
 

4.14
 0.720
 

17
 

%
 71.52

 

9.07
 

9.30
 

0
 

0
 

7 

قلة توافر الربامج املتخصصة يف 

املمنيلة تعزيز القيم اإلجيابية 

لدى  2030لرؤية اململكة 

 الطالب

ك
 

395
 

21
 

13
 

0
 

0
 

4.54
 0.532

 

2
 

%
 92.09

 

4.79
 

3.02
 

0
 

0
 

7 

ضعف الوعي بأسس تعزيز 

القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية 

لدى أعضاء  2030اململكة 

 -اجملتمع املدرسي )معلمني

ك
 

397
 

17
 

16
 

0
 

0
 

4.56
 0.527

 

1
 

%
 92.65

 

3.95
 

3.47
 

0
 

0
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

 -أولياء أمور -طالب

 (خصائي اجتماعيأ -إداريني

9 

تدني توافر القناعة بأن تعزيز 

ة القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤي

واجب حنو  2030اململكة 

 اجملتمع

ك
 

379
 

25
 

26
 

0
 

0
 

4.50
 0.544
 

6
 

%
 77.13

 

5.04
 

6.71
 

0
 

0
 

10 

قلة توافر معايري أو مؤشرات 

يتم من خالهلا تقويم أداء 

يف تعزيز القيم املدرسة 

اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب 2030

ك
 

356
 

46
 

20
 

0
 

0
 

4.42
 0.797
 

7
 

%
 74.77

 

10.47
 

4.55
 

0
 

0
 

11 

استخدام املدرسة ضعف 

إلعالم اجلديد يف تعزيز القيم ا

اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب 2030

ك
 

367
 

37
 

36
 

0
 

0
 

4.25
 0.774
 

12
 

%
 73.25

 

7.51
 

7.13
 

0
 

0
 

   

12 

كنيرة املقررات الدراسية مبا 

يعيو تعزيز القيم اإلجيابية 

 2030املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب

ك
 

370
 

35
 

24
 

0
 

0
 

4.60
 0.715
 

7
 

%
 

75.4
 

7.37
 

6.67
 

0
 

0
 

13 

تشجيع املدرسة املعلمني ضعف 

على حضور الدورات التدريبية 

تعزيز اليت تدعم دورهم يف 

القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية 

 لدى الطالب 2030اململكة 

ك
 

364
 

37
 

39
 

0
 

0
 

4.15
 0.794
 

15
 

%
 72.32

 

7.51
 

9.07
 

0
 

0
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

14 

قلة وجود خطط وإجراءات 

سنوية من املدرسة للتطبيو 

األمنيل لتعزيز القيم اإلجيابية 

 2030املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب

ك
 

372
 

39
 

19
 

0
 

0
 

4.65
 0.774
 

5
 

%
 

75
.

 9.07
 

4.41
 

0
 

0
 

16 

اعتماد دور املدرسة النيانوية يف 

تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة 

لدى  2030لرؤية اململكة 

الطالب على االجتهادات 

 الشخصية.

ك
 

365
 

47
 

25
 

0
 

0
 

4.20
 0.777
 

14
 

%
 72.79

 

11.15
 

5.04
 

0
 

0
 

15 

بروز ظاهرة الالمباالة 

لتقيد وعدم اواالستهتار، 

 بأنظمة املدرسة لدى الطالب

ك
 

376
 

31
 

14
 

0
 

0
 

4.52
 0.535

 

3
 

%
 79.63

 

7.20
 

3.26
 

0
 

0
 

17 

قلة التعاون واملشاركة 

ة من قبل الطالب مع اجملتمعي

 فئات اجملتمع

ك
 

365
 

47
 

25
 

0
 

0
 

4.17
 0.790
 

16
 

%
 72.79

 

11.15
 

5.04
 

0
 

0
 

17 

ضعف دور اإلعالم يف نشر 

 اليت تقوماملسؤولية االجتماعية 

ملدرسة يف تعزيز القيم بها ا

اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

2030  

ك
 

351
 

23
 

45
 

0
 

0
 

4.30
 0.754
 

10
 

%
 73.95

 

6.34
 

10.70
 

0
 

0
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

19 

ضعف رقابة أجهزة وزارة التعليم 

يف اجملال االجتماعي واملسؤولية 

ملدرسة يف على ااالجتماعية 

تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة 

لدى  2030لرؤية اململكة 

 الطالب

ك
 

367
 

37
 

36
 

0
 

0
 

4.25
 0.732
 

11
 

%
 73.25

 

7.51
 

7.13
 

0
 

0
 

20 

بأنظمة الطالب ضعف تقيد 

 املدرسة

ك
 

376
 

31
 

14
 

0
 

0
 

4.52
 0.540

 

4
 

%
 79.63

 

7.20
 

3.26
 

0
 

0
 

 4.32 للمحور العام املتوسـط

 :يأتي ما السابو اجلدول من يتضح

 القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون حتول اليت املعوقات: النياني احملور تضمن

( 4.32) احملور هذا لعبارات للعام املتوسط جاء عبارة،( 20) ،2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية

 املتدرج املقياس فئات من اخلامسة بالفئة املتوسط هذا يقع حيث( بشدة موافو) موافقة بدرجة

 بدرجة منها عبارة( 14) جاءت العبارات مستوى وعلى ،(4.20 إىل 6) بني ما ترتاوح واليت اخلماسي

 ،17 ،15 ،16 ،14 ،12 ،11 ،10 ،،9 ،7 ،7 ،3 ،1) :رقم العبارات وهي( بشدة موافو) موافقة

 بالفئة تقع املتوسطات وهذه( 4.20 4.56) بني ما هلا احلسابية املتوسطات جاءت حيث( 20 ،19

 جاءت بينما ،(6 إىل 4.20) بني ما  ترتاوح واليت اخلماسي املتدرج املقياس فئات من اخلامسة

 هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث( موافو) موافقة بدرجة( 17 ،13 ،5 ،6 ،4 ،2) العبارات

 واليت اخلماسي املتدرج املقياس فئات من الرابعة بالفئة تقع املتوسطات وهذه( 4.02 -4.17) بني ما

 احملور عبارات على العينة أفراد موافقة إىل السابقة النتائج وتشري ،(4.19 إىل 3.40) بني ما  ترتاوح
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون حتول اليت املعوقات: النياني

 .بشدة موافو بدرجة م2030 اململكة

 الوعي ضعف" وحمتواها األول الرتتيب يف( 7) رقم العبارة جاءت فقد العبارات مستوى وعلى

 معلمني) املدرسي اجملتمع أعضاء لدى 2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز بأسس

 حتول اليت باملعوقات اخلاصة العبارات بني...(" اجتماعي اخصائي إداريني أمور أولياء طالب

 موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون

 به وجه ما على يؤكد وذلك( 0.527) معياري واحنراف ،(4.56) حسابي مبتوسط وذلك بشدة،

 وبدء م،2030 السعودية رؤية امنيمبض الطلبة لتوعية دراسيتني حصتني بتخصيص التعليم، وزير

 رؤية يف بالتعليم  تص ما كل تنفيذ على اإلشراف مهمته عمل فريو لتشكيل التحضريات

 .التعليم وإدارات اجلامعات من كل مبشاركة 2030 السعودية العربية اململكة

 تعزيز يف املتخصصة الربامج توافر قلة" وحمتواها النياني الرتتيب يف( 7) رقم العبارة وجاءت

 اليت باملعوقات اخلاصة العبارات بني" الطالب لدى 2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم

 بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون حتول

 ضرورة على يؤكد وذلك( 0.532) معياري واحنراف ،(4.54) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو

 يف تهدف حمدد زمين جدول وفو املتخصصة الربامج من العديد على تشتمل موضوعة خطة وجود

 وتهدف م،2030 السعودية العربية اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية واالواهات القيم لتعزيز جمملها

 اإلسالمية القيم على وإرسائها للطالب الوطنية اهلوية وتعزيز تنمية إىل املتخصصة الربامج هذه

 النجاح حنو األفراد وحتفيز قيادة شأنها من اليت والنفسية الشخصية اخلصائص وتعزيز والوطنية

 من ووقايته وقيميًا واقتصاديًا سياسيًا اململكة توجه مع وفاعل متسو جيل وتكوين والتفاؤل،

 ملا باإلضافة الربنامج هذا سيلعب واإلعالمية والنيقافية واالجتماعية واألمنية الدينية املهددات

 .خارجيًا للمملكة الذهنية الصورة تصحيح يف جوهريًا دورًا سبو

 واالستهتار، الالمباالة ظاهرة بروز" وحمتواها النيالث الرتتيب يف( 15) رقم العبارة وجاءت

 حتقيو دون حتول اليت باملعوقات اخلاصة العبارات بني"  الطالب لدى املدرسة بأنظمة التقيد وعدم

 بشدة، موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور

 هو املدرسة دور أن على يؤكد وذلك( 0.535) معياري واحنراف ،(4.52) حسابي مبتوسط وذلك

 تغيب يالحظ عندما فمنياًل الطالب، سلوك مالحظة طرق عن االحنراف من للطالب وقائي دور
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 املبكر والتشخيص اإلرشاد له يقدم   حتى الناحية بهذه االهتمام من بد فال طالب أي من متكرر

 مبكر وقت يف وعالجه املنحرف السلوك عن  للكشف نفسية اجتماعية خدمات توفر أن وعلها

 هذا أن حيث وينحرف به يتأثر فقد سوء رفيو الطالب يصادق فعندما دينية، تربية يربى وأن

 والفوضى كاهلروب األنظمة، وخمالفة االحنراف طريو يف يسري لكي الشجاعة يعطيه الصاحب

 النظام أن كما. املنحرفة األخرى والسلوكيات املدرسة وخارج داخل العامة باملمتلكات والعبث

 التنيقيفي بدورها تقوم أن املدرسة تستطيع ولكي الطالب، احنراف على أثر له املدرسة يف الصارم

 . مهمته يف النجاح له تهيئ اليت والنظم القواعد من حدًا تفرض أن من بد ال والرتبوي

 قبل من املدرسة بأنظمة التقيد ضعف" وحمتواها الرابـع الرتتيب يف( 20) رقم العبارة وجاءت

 القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون حتول اليت باملعوقات اخلاصة العبارات بني" الطالب

 ،(4.52) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية

 شرط االنضباط أن إىل ويشري املدرسي النظام أهمية على يؤكد وذلك( 0.540) معياري واحنراف

 ليصبح التدريس عملية يف حتكمـ ا للمعلم حيقو الطالب فانضباط. والتعلم للتدريس أساسي

 أن ميكن ال االنضباط وبدون.  هلا  طط اليت واملهارات واملعارف العلوم إكسابهم مبقدوره

 بع  ويقدر. الدراسي الطالب حتصيل يف اخنفاض إىل يؤدي قد مما فعال تدريس هناك يكون

 التدريس نطاق خارج عوارض مع التعامل يف يضيع الفصل يف املعلم وقت نصف أن الرتبويني

 للجانب مهم املدرسي النظام أن كما سلوكية، وخمالفات انضباط مشكالت ومعظمها

 ومع، أنفسهم الطالب بني اجليدة االجتماعية والعالقات االتصال يسهل فهو املدرسة يف االجتماعي

 على ومشجعة للطالب حمببة مدرسية بيئة إجياد يف يسهم فاالنضباط. املدرسة وإدارة معلميهم

 املمتلكات أو اآلخرين مع تعامله يف حضاري سلوك ذي جمتمع حتقيو يف كذلك ويسهم، التعلم

 . املدرسي اجملتمع بأنظمة التزامه ويف املدرسية

 القيم تعزيز بأن القناعة توافر تدني" وحمتواها اخلامس الرتتيب يف( 9) رقم العبارة وجاءت

 اليت باملعوقات اخلاصة العبارات بني" اجملتمع حنو واجب 2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية

 بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون حتول

 أهمية على يؤكد وذلك( 0.544) معياري واحنراف ،(4.50) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو

 مهم بدور تقوم االجتماعية القيم أن حيث م،203012 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 واهتماماته، وأفكاره آرائه وتتكون الفرد شخصية تتشكل خالهلا فمن جمتمع، أي داخل ومؤثر

 عالقته وتتوطد اجتماعيا، مقبوال سلوكه فيصبح أفعال من به يقوم ما كل حتكم أنها كما

 أي يف االجتماعية القيم حتظى كما اجملتمع، ومتاسك وحدة تزداد وبالتالي اجملتمع، أفراد بباقي

 مع متسقاًَ اجملتمعي احلراك يأتي أن جيب وهلذا هلا، وانقيادهم وتعظيمها بها أفراده بإميان جمتمع

 .وتطلعاته ألهدافه وحمققا السعودي اجملتمع يف السائدة القيم

 التدريسي العبء زيادة"  وحمتواها واألخري العشرين الرتتيب يف( 4) رقم العبارة جاءت بينما

 العبارات بني"  اإلجيابية للقيم املعززة الالصفية األنشطة تنفيذ ملتابعة وقت ا له يرتك ال مبا للمعلم

 لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتقيو دون حتول اليت باملعوقات اخلاصة

 معياري واحنراف ،(4.02) حسابي مبتوسط وذلك ،(موافو) موافقة بدرجة م2030 اململكة

 احلصص نصاب من املعلم على التدريسي العبء ختفيف ضرورة على يؤكد وذلك( 0.770)

 حتى الكتابية واألعمال املناوبة و كاإلشراف كاهله تنيقل إدارية بأعمال تكليفه عدم وكذلك

 وخارجه الصف داخل والسلوكية التعليمية واملواقف األوضاع ومعاجلة التدريس لعملية يتفرغ

 األعمال أهمية من نقلل أن نستطيع وال اإلجيابية، للقيم املعززة الالصفية األنشطة تنفيذ ومتابعة

 ولكننا، الرتبوية العملية دفع يف فاعل دور من هلا ملا وذلك إليها املاسة املدرس حاجة من أو االدارية

 النيقيلة األعباء بسبب وذلك االدارية باألعمال للقيام املدرسني بع  على كبريا اعتمادا نالحظ

 الوقت تأخذ واالجتماعات ومتتابعة متتالية الصفية فالزيارات، املدرسة مدير كاهل على امللقاة

 .األعمال من وغريها الطالب ومشكالت املدرسني جداول إىل اضافة الكنيري

( واليت أكدت أن من هـ1434) العمريي دراسة إليه توصلت مع احملور هذا نتائج بع  وتتفو

أهم املعّوقات اليت َتحّد من قيام معلِّمي الرتبية اإلسالمية بدورهم يف تنمية القيم اخُللقية هي: قيام 

بع  وسائل اإلعالم بدعم بع  السلوكيات السيئة، وضعف دور املدرسة يف تنظيم احملاضرات 

 لقية.اليت تنمِّي القيم اخُل

 أظهرت أن أكنير األساليب واليت( ـه1430. )احلربي دراسة إليه توصلت مع أيضا تتفو كما

 يف ضعفًا هناك الطالبي وأن النشاط جمال يف املمارسة األساليب هي ضعيفة بدرجة املمارسة

 ككل. النيانوية املدرسة أدوار بني التكامل
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 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

 املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تقوم به الذي الدور تفعيل سبل ما: النيالث السؤال

 ؟2030 اململكة لرؤية

 احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات حساب مت السابو السؤال عن لإلجابة

 لكلٍّ احلسابي املتوسط حسب الفقرات  وُرتِّبت الدراسة، عينة أفراد إلجابات املعياري واالحنراف

 :اآلتيعلى النحو  منها،

 البحث عينة أفراد إلجابات املعياري واالحنراف احلسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية تقوم به املدرسة الذي الدور تطوير سبل حول

 م2030

 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

1 

أن تتوفر اإلمكانات املادية 

للمدرسة مبا يساعد على 

حتقيو رسالتها يف تعزيز القيم 

ة لرؤية اململكة اإلجيابية املمنيل

 لدى الطالب 2030

ك
 

376
 

31
 

14
 

0
 

0
 

4.45
 0.712

 

9
 

%
 79.63

 

7.20
 

3.26
 

0
 

0
 

2 

أن تنظم املدرسة اليوم الدراسي 

بشكل يتيح اجملال ملناقشة 

للقضايا االجتماعية أو  الةفعَّ

 املدرسية

ك
 

376
 

37
 

17
 

0
 

0
 

4.35
 0.747

 

16
 

%
 77.20

 

7.51
 

4.19
 

0
 

0
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

3 

ألن  ؛أن ُتخف  أعداد الطالب

يف تعزيز القيم سيسهم ذلك 

اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 لديهم 2030
ك

 

403
 

15
 

11
 

0
 

0
 

4.55
 0.534

 

3
 

%
 93.72

 

3.72
 

2.65
 

0
 

0
 

4 

أن ُيقلل العبء التدريسي 

ملتابعة  وقتيرتك له و ،للمعلم

صفية املعززة تنفيذ األنشطة الال

 للقيم اإلجيابية

ك
 

391
 

24
 

16
 

0
 

0
 

4.50
 0.570

 

7
 

%
 90.93

 

6.67
 

3.47
 

0
 

0
 

6 
 أن يتم إدراج التقويم القائم 

 على األداء من قبل املدرسة

ك
 

377
 

27
 

14
 

0
 

0
 

4.64
 0.573

 

7
 

%
 90.23

 

5.61
 

3.26
 

0
 

0
 

5 
أن ُتوفر فرص املشاركة يف 

 درسةاألعمال اجملتمعية يف امل

ك
 

371
 

35
 

13
 

0
 

0
 

4.42
 0.724
 

11
 

%
 77.50

 

7.37
 

3.02
 

0
 

0
 

7 

أن تصمم املدرسة الربامج 

املتخصصة يف تعزيز القيم 

اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب 2030

ك
 

402
 

21
 

7
 

0
 

0
 

4.56
 0.544
 

4
 

%
 93.49

 

4.79
 

1.52
 

0
 

0
 

7 

أن تنمي املدرسة الوعي بأسس 

تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة 

لدى  2030لرؤية اململكة 

ك
 

395
 

26
 

9
 

0
 

0
 

4.52
 0.560
 

6
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

 أعضاء اجملتمع املدرسي

 أولياء أمور طالب )معلمني

 إداريني(
%

 92.09
 

6.72
 

2.09
 

0
 

0
 

9 

أن تفعل املدرسة القناعة بأن 

تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة 

واجب  2030لرؤية اململكة 

 معحنو اجملت

ك
 

379
 

35
 

16
 

0
 

0
 

4.40
 0.737
 

13
 

%
 

77.1
 

7.37
 

3.49
 

0
 

0
 

10 

أن تضع املدرسة معايري أو 

تقويم أداء املدرسة يف لمؤشرات 

تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة 

لدى  2030لرؤية اململكة 

 الطالب

ك
 

373
 

37
 

10
 

0
 

0
 

4.44
 0.715
 

10
 

%
 79.07

 

7.51
 

2.32
 

0
 

0
 

11 

أن تفعل املدرسة استخدام 

اإلعالم اجلديد يف تعزيز القيم 

اململكة اإلجيابية املمنيلة لرؤية 

 لدى الطالب 2030

ك
 

371
 

35
 

13
 

0
 

0
 

4.42
 0.732
 

12
 

%
 77.50

 

7.37
 

3.02
 

0
 

0
 

  

 

12 

أن ُتضم ن املقررات الدراسية 

القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية 

 2030اململكة 

ك
 

374
 

34
 

22
 

0
 

0
 

4.34
 0.767

 

15
 

%
 75.97

 

7.91
 

6.11
 

0
 

0
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

13 

أن تشجع املدرسة املعلمني على 

الدورات التدريبية اليت حضور 

تدعم دورهم يف تعزيز القيم 

اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب 2030

ك
 

379
 

17
 

34
 

0
 

0
 

4.40
 0.739
 

14
 

%
 77.13

 

3.95
 

7.91
 

0
 

 0
 

14 

املدرسة اسرتاتيجية  تضعأن 

واقعية حتدد دور املدرسة 

النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية 

 2030املمنيلة لرؤية اململكة 

 لدى الطالب 

ك
 

405
 

17
 

5
 

0
 

0
 

4.57
 0.524

 

1
 

%
 94.41

 

4.19
 

1.40
 

0
 

0
 

16 
تقيد وضع إجراءات تضمن 

 بأنظمة املدرسةالطالب 

ك
 

403
 

15
 

11
 

0
 

0
 

4.55
 0.530

 

2
 

%
 93.72

 

3.72
 

2.65
 

0
 

0
 

15 

التعاون مبدأ أن تعزز املدرسة 

وبني الطالب بني واملشاركة  

 فئات اجملتمع

ك
 

395
 

21
 

13
 

0
 

0
 

4.52
 0.535

 

5
 

%
 92.09

 

4.79
 

3.02
 

0
 

0
 

17 

أن تفعل املدرسة دور اإلعالم يف 

نشر املسؤولية االجتماعية 

للمدرسة يف تعزيز القيم 

لرؤية اململكة ة اإلجيابية املمنيل

 لدى الطالب 2030

ك
 

367
 

37
 

36
 

0
 

0
 

4.25
 0.732
 

17
 

%
 73.25

 

7.51
 

7.13
 

0
 

0
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 العبارة م

ي املوافقة درجة ك
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

موافو %
 

شدة
ب

 

و
مواف

 

موافو
 

ىل
إ

 
حد

 
ما

 

ري
غ

 
موافو

 

ري
غ

 
موافو

 
طلًقا

م
 

17 

أن تفعل املدرسة رقابة أجهزة 

وزارة التعليم يف اجملال 

االجتماعي واملسؤولية 

االجتماعية للمدرسة يف تعزيز 

القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية 

 2030اململكة 

ك
 

370
 

35
 

24
 

0
 

0
 

4.30
 0.751

 

17
 

%
 75.04

 

7.37
 

6.67
 

0
 

0
 

      

 4442 للمحور العام املتوسـط

 :يأتي ما السابو اجلدول من يتضح

 اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور تطوير سبل: النيالث احملور تضمن

 بدرجة( 4.42) احملور هذا لعبارات للعام املتوسط جاء عبارة،( 17) م،2030 اململكة لرؤية املمنيلة

 اخلماسي املتدرج املقياس فئات من اخلامسة بالفئة املتوسط هذا يقع حيث( بشدة موافو) موافقة

 موافقة بدرجة العبارات مجيع جاءت العبارات مستوى وعلى ،(4.20 إىل 6) بني ما ترتاوح واليت

 تقع املتوسطات وهذه( 4.25 4.57) بني ما هلا احلسابية املتوسطات جاءت حيث( بشدة موافو)

 وتشري ،(6 إىل 4.20) بني ما  ترتاوح واليت اخلماسي املتدرج املقياس فئات من اخلامسة بالفئة

 الذي الدور تطوير بسبل املتعلو النيالث احملور عبارات على العينة أفراد موافقة إىل السابقة النتائج

 .بشدة موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه

 تبين أن" وحمتواها األول الرتتيب يف( 14) رقم العبارة جاءت فقد العبارات مستوى وعلى

 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة دور حتدد واقعية اسرتاتيجية املدرسة

 تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور تطوير بسبل اخلاصة العبارات بني" الطالب لدى 2030

 ،(4.57) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم

 حمددة اسرتاتيجية خطة بوضع املدارس قيام ضرورة على يؤكد وذلك( 0.524) معياري واحنراف
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 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 م،2030 اململكة رؤية أهداف حتقيو يف يسهم مبا طالبها لدى اإلجيابية القيم لتعزيز األهداف

 التكنولوجية النيورة عليه فرضتها التحديات من جمموعة يواجه السعودي اجملتمع إن حيث

 من جمموعة عليهم وفرضت أفراد على ومشكالتها بظالهلا ألقت واليت املختلفة ووسائطها

 قيم وظهور االجتماعية، القيم بتغري تتعلو ألنها جذرية حلوال تتطلب اليت اجملتمعية املشكالت

 من وتقاليده وعاداته قيمه يستمد والذي املتماسك السعودي اجملتمع طبيعة مع تتنافى وافدة

 .اإلسالمية الشريعة

 لدى املدرسة بأنظمة التقيد ُيفعل أن" وحمتواها النياني الرتتيب يف( 16) رقم العبارة وجاءت

 القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور تطوير بسبل اخلاصة العبارات بني" الطالب

 ،(4.55) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية

 لالئحة كربىال األهمية يرون الدراسة عينة أفراد أن على يؤكد وذلك( 0.530) معياري واحنراف

 بها العناية خالل من املتعلمني سلوك تقويم على املدرسية اإلدارة تساعد فهي، املدرسي النظام

 مع والتعامل بنودها على لالطالع واملعلمني األمور أولياء مجيع على الدراسي العام بداية مع وتوزيعها

 إىل الالئحة هذه يف الواردة القواعد وتهدف اإلرشادية، وإجراءاتها الرتبوية قواعدها وفو األبناء

 وذلك والتعليم الرتبية جمالي يف الرتبوية رسالتها ألداء وتهيئتها، للمدارس الرتبوي اجلو توفري

 الوسائل من لطالبها تضع، تربوية مؤسسة فاملدرسة الطلبة، لبع  السلوكية األمور مبعاجلة

 احرتام حمل تكون أن وجيب، عليها متعارف نظم وفو وذلك الرتبوي اجلو هلم يهيئ ما واألدوات

 يف وهي، بها وااللتزام املوضوعة النظم احرتام طالبها تعويد على تعمل فهي، اجلميع من وتقدير

 األمور معاجلة املدرسة وملدير، الالئحة يف مبينة تربوية إجراءات خالل من املواقف تعاجل ذاته الوقت

  .الالئحة هذه يف الواردة اإلجراءات خالل من الرتبوية املسرية على تؤثر اليت السلوكية

 يسهم  حتى الطالب أعداد ُتخف  أن" وحمتواها النيالث الرتتيب يف( 3) رقم العبارة وجاءت

 تطوير بسبل اخلاصة العبارات بني" لديهم 2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف ذلك

 بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور

 أن على يؤكد وذلك( 0.534) معياري واحنراف ،(4.55) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو

 االطالق علي يتمكن لن املعلم إن حيث الطالب عدد لزيادة السليب األثر يرون الدراسة عينة أفراد

 واجلسدي النفسي لإلجهاد نتيجة الطالب لدي اخلاطئة املفاهيم تصحيح وال املعلومة توصيل من

 الوقت إدارة عن مسئوليته الي باإلضافة الكنيافات هذه مع تركيزه تشتيت عن الناتج والعقلي
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 العملية وقت من  صم بالقطع وهذا الفصل يف االنضباط وحتقيو السيطرة وكذلك احلصة داخل

 الذي النشط كالتعلم التعليم من جديدة أشكال بتجريب يقوم أن يستطيع ال أنه كما التعليمية

 الالزمة املدرسية األنشطة تطبيو من يتمكن ال كما عمل فرق إىل الفصل بتقسيم خالله من يقوم

 القدرات بتنمية يتعلو مهم جانب التعليمية العملية تفقد وبالتالي الكامنة الطالب طاقات إلخراج

 يتجه الذي املدرسية االدارة منط يف يتمنيل سلبيي مردود أيضا وللكنيافة الطالب لدي واملهارات

 إلحكام وذلك واحلوار للنقاش الفرصة اعطاء وعدم والسيطرة القهر أساليب استخدام إىل بالقطع

 فقدان الي يؤدي وقد املدرسي املنامل علي يؤثر مما الطالب من العالية الكنيافات تلك علي السيطرة

 .املدرسة يف النيقة

 يف املتخصصة الربامج املدرسة تصمم أن" وحمتواها الرابع الرتتيب يف( 7) رقم العبارة وجاءت

 تطوير بسبل اخلاصة العبارات بني" الطالب لدى 2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز

 بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور

 الربامج على يؤكد وذلك( 0.544) معياري واحنراف ،(4.56) حسابي مبتوسط وذلك بشدة، موافو

 أهداف حتقيو ختدم اليت اإلجيابية القيم لتعزيز لطالبها املدرسة تنظمها اليت والتنيقيفية التوعوية

 علـى رئيسي بشكل يركز املعاصرة اجملتمعات يف للمدرسة احلديث الدور إن حيث م،2030 رؤية

 واملعرفـة النيقافـة تـوفري علـى رمسية كمؤسسة املدرسة دور يقتصر يعد مل حيث الرتبوي اجلانـب

 تربية يف تتمنيل اليت القيم تعزيز حيث من مميزا الرتبوي دورها أصبح بل فقط للطالب اجملردة

 مما اجملتمع، ضبط يف يسهم مما لديهم واالنتماء املسؤولية روح وبث األنظمة احرتام على النشء

 والشباب والناشئة الطفولة احتياجات حتدد املعامل واضحة شاملة خطة تضع أن املدارس على حيتم

 موضع اخلطة برامج وضع على الداخلية ظروفها حسب مدرسة كل وتعمل املختلفة النيقافات من

 القيم وتنمية فيها، واالبتكار املبادرة روح وبث وتنميتها السوية الشخصية تكوين بهدف التنفيذ

 .الوطن إىل االنتماء وترسيخ األخالقية

 تعزيز بأسس الوعي املدرسة تنمي أن" وحمتواها اخلامس الرتتيب يف( 7) رقم العبارة وجاءت

 أولياء طالب معلمني) املدرسي اجملتمع أعضاء لدى 2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم

 املدرسة تلعبه الذي الدور تطوير بسبل اخلاصة العبارات بني...("  اجتماعي اخصائي إداريني أمور

 مبتوسط وذلك بشدة، موافو بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف النيانوية

 لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تنمية على يؤكد وذلك( 0.560) معياري واحنراف ،(4.52) حسابي
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 اخصائي إداريني أمور أولياء طالب معلمني من املدرسي اجملتمع يف وغرسها م2030

 ومتكينهم العامة، احلياة يف الفاعلة للمشاركة وتهيئتهم الطالب وتنشئة وغريهم ... اجتماعي

 واملبادئ اإلسالمية بالقيم ملتزمني وواجباتهم، وحقوقهم ملسؤولياتهم مدركني مواطنني ليصبحوا

 يف الفاعلة للمشاركة الالزمة األساسية واملهارات للمعارف مالكني والدولة، للمجتمع السياسية

 مجيع لدى القيم هذه لتعزيز املدرسة من وقوية صادقة رغبة وجود ذلك كل يستلزم احلياة،

 من جمموعة حصيلة هي اإلجيابية القيم غرس أن املؤكد فمن معها، واملتعاملني بداخلها املوجودين

 بشكل تعلمها ميكن ال وأنه الرمسية، وغري الرمسية اجملتمع مؤسسات بها تقوم اليت اجلهود

 اليت والتطبيقات املمارسات على األوىل بالدرجة تعتمد بل الدراسية، واملقررات الكتب يف كلي

 تكوين على دائم بشكل العمل ينبغي حبيث مستمرة، العملية وهذه. خارجها أو املدرسة داخل تتم

 يف مشاركته مستوى وتطوير سلوكه وترسيخ وواجباته، حقوقه بنظام وعيه وتنمية املواطن

 .إليه ينتمي الذي اجملتمع دينامية

 املدرسة تفعل أن"  وحمتواها واألخري عشر النيامن الرتتيب يف( 17) رقم العبارة جاءت بينما

 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف للمدرسة االجتماعية املسؤولية نشر يف اإلعالم دور

 تعزيز يف النيانوية املدرسة تلعبه الذي الدور تطوير بسبل اخلاصة العبارات بني"  الطالب لدى 2030

 حسابي مبتوسط وذلك ،(بشدة موافو) موافقة بدرجة م2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم

 اإلعالمية املنظومة به تقوم الذي الدور أهمية على يؤكد وذلك( 0.732) معياري واحنراف ،(4.25)

 م،2030 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم تعزيز يف للمدرسة االجتماعية املسؤولية نشر يف

 باألخالق ةاملتصل املوضوعات بث على مستوياتها مجيع على اإلعالمية املؤسسات تعمل أن وضرورة

 الدين وقضايا يتعارض ما ونب مع عليها ومحلهم فيها وحتببهم وترغيبهم إليها الشباب ودعوة

 من تقدمه مبا اإلسالمية القيم تنمية يف املؤثرة العوامل من اإلعالم وسائل تعد حيث واألخالق،

 اململكة لرؤية املمنيلة اإلجيابية القيم لغرس وسيلة يكون أن ميكن ذلك كل، وموضوعات برامج

 وسائل وأهمية خطورة أن ذلك، السليم التخطيط له وخطط األمنيل االستغالل استغل إذا م2030

 يف وفعال رائد بدور تقوم فهي واضحة اجملتمع حركة عن املعربة اإلجيابية القيم تنمية يف اإلعالم

   .اجملال هذا

( واليت أكدت أن من هـ1434) العمريي دراسة إليه توصلت مع احملور هذا نتائج بع  وتتفو
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أهم  ُسبل تفعيل دور معلِّمي الرتبية اإلسالمية يف تنمية القيم اخُللقية لدى طالب املرحلة النيانوية هو 

 تعزيز العالقة بني املعلِّم وأولياء األمور، وتدريب املعلِّم على آداب احلوار. 

 إىل توصلت واليت( هـ1429) كياملال دراسة إليه توصلت ما مع السابقة النتائج تتفو كما

 القيم جوانب تعزيز بكيفية واملعرفة الوعي تنمية على العمل ضرورة القيم تعزيز سبل أهم من أن

 .خاصة اإلسالمية والنيقافة احلديث ومنهج عامة اإلسالمية الرتبية مناهج يف اخللقية

سبل  -معوقات -املعلمني حول )واقعالسؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني آراء 

تعزو إىل  2030تفعيل( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 املؤهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص؟

بني متوسطات  (α≤0.05)ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الفروق وللتعرف على داللة

سبل تفعيل( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز  معوقات  استجابة أفراد العينة حول آرائهم يف )واقع

هل العلمي وسنوات اخلربة اليت تعزى إىل املؤ 2030القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 ، مت التوصل إىل النتيجة التالية:والتخصص

( بني متوسطات α≤0.05ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى) الفروق ديد داللةحتليل التباين لتح

سبل تطوير( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز  معوقات  استجابة أفراد العينة حول  آرائهم يف )واقع

 هل العلمي وسنوات اخلربة والتخصصاليت تعزى إىل املؤ 2030القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

 احملاور
مصادر 

 االختالف

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

مؤشر 

 الداللة

واقع الدور الذي 

تلعبه املدرسة 

النيانوية يف 

تعزيز القيم 

اإلجيابية املمنيلة 

لرؤية اململكة 

املؤهل 

 العلمي

 غري دالة 0.3743 0.4035 0.1970 2 0.3920

 سنوات

 اخلربة

 غري دالة 0.9752 0.0007 0.0003 2 0.0003

 غري دالة 0.2923 0.5766 0.3390 2 0.5730 التخصص

 0.4923 424 122.7020 اخلطأ
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 احملاور
مصادر 

 االختالف

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

مؤشر 

 الداللة

 430 126.5512 الكلي 2030

املعوقات اليت 

حتول دون 

حتقيو دور 

املدرسة النيانوية 

يف تعزيز القيم 

اإلجيابية املمنيلة 

 لرؤية اململكة

2030 

املؤهل 

 العلمي

 غري دالة 0.2445 1.9229 0.9421 2 1.2630

سنوات 

 اخلربة

 غري دالة 0.3732 0.4001 0.1770 2 0.3040

 غري دالة 0.9726 0.0031 0.0016 2 0.0016 التخصص

 0.4724 424 120.5070 اخلطأ

 430 122.7422 الكلي

سبل تطوير 

الدور الذي 

تلعبه املدرسة 

النيانوية يف 

 تعزيز القيم

اإلجيابية املمنيلة 

لرؤية اململكة 

 م2030

املؤهل 

 العلمي

 غري دالة 0.2647 1.9327 0.7226 2 1.9030

سنوات 

 اخلربة

 غري دالة 0.3723 0.4022 0.1766 2 0.3940

 غري دالة 0.9564 0.4617 0.1970 2 0.1970 التخصص

 0.4756 424 121.5030 اخلطأ

 430 124.7760 الكلي

االواه  املتعدد التباين حتليل نتائج حتليل إحصاءات اجلدول السابو، تشريومن خالل 

 ذات فروق وجود ( عدمMANOVAالبحث ) متغريات اختالف االستجابات حسب بني للمقارنة

سبل تطوير(  معوقات  إحصائية بني متوسطات استجابة أفراد العينة حول آرائهم يف )واقع داللة

اليت تعزى إىل املؤهل  2030 تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة دور املدرسة النيانوية يف

 اجلدول السابو يف التباين حتليل قيم تراوحت العلمي وسنوات اخلربة والتخصص التدريسي، حيث

 يدل ( وهذا0.06) داللة مستوى عند إحصائيًا دالة غري القيم (، وهذه0.4035( إىل )0.0007من )
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات استجابة أفراد العينة حول آرائهم يف على أنه ال 

سبل تفعيل( دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة  معوقات  )واقع

 اليت تعزى إىل املؤهل العلمي وسنوات اخلربة والتخصص. 2030

توصيات الدراسة:

 مكانات املادية للمدرسة مبا يساعدها على حتقيو رسالتها يف تعزيز القيم ضرورة توافر اإل

 لدى الطالب. 2030اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة 

  ضرورة قيام املدرسة بتنظيم اليوم الدراسي بشكل يتيح اجملال ملناقشة فعالة للقضايا

 االجتماعية أو املدرسية.

  يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة أن ُتخف  أعداد الطالب حتى  يسهم ذلك

 لديهم. 2030

  أن ُيقلل العبء التدريسي للمعلم مبا يرتك له وقت ا ملتابعة تنفيذ األنشطة الالصفية املعززة للقيم

 اإلجيابية.

 .أن يتم إدراج التقويم القائم على األداء من قبل املدرسة 

 تمعية يف املدرسة.أن ُتوفر فرص املشاركة يف األعمال اجمل 

  لدى  2030أن تصمم املدرسة الربامج املتخصصة يف تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة

 الطالب

  لدى أعضاء  2030أن تنمي املدرسة الوعي بأسس تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة

 .اخصائي اجتماعي...( إداريني أولياء أمور طالب اجملتمع املدرسي )معلمني

  واجب حنو  2030أن تفعل املدرسة القناعة بأن تعزيز القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة

 اجملتمع.

  أن تضع املدرسة معايري أو مؤشرات يتم من خالهلا تقويم أداء املدرسة يف تعزيز القيم اإلجيابية

 .لدى الطالب 2030املمنيلة لرؤية اململكة 

  املدرسة استخدام اإلعالم اجلديد)وسائل التواصل احلدينية( يف تعزيز القيم اإلجيابية أن تفعل

 .لدى الطالب 2030املمنيلة لرؤية اململكة 

  2030أن ُتضم ن املقررات الدراسية القيم اإلجيابية املمنيلة لرؤية اململكة. 



 
 

 
 
 101 

 واقع دور املدرسة النيانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021عبداحلميد. )اهلامشي، 

 مقرتحات الدراسة:

 القيم االجيابية لدى طالبها حتقيقا  غرس إجراء دراسة ميدانية حول دور املدرسة االبتدائية يف

 م2030ملتطلبات رؤية اململكة 

  إجراء دراسة ميدانية حول دور اجلامعات السعودية يف تعزيز القيم االجيابية لدى طالبها

 م.2030حتقيقا ملتطلبات رؤية اململكة 

 لدى طالب  إجراء دراسة ميدانية حول دور املؤسسات اجملتمعية يف تعزيز القيم االجيابية

 .م2030املدارس حتقيقا ملتطلبات رؤية اململكة 
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 املراجع

 :املراجع العربية

القيم اخللقية املستنبطة من القصص النبوي الوارد يف صحيح البخارى ودور (. 2004ابتسام احلمد. )

 منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.. مكة: رسالة ماجستري غري األسرة يف تطبيقها

تنمية القيم األخالقية للتالميذ يف ضوء التخطيط االسرتاتيجي. (. 1435أمحد مقحم املقحم. )

 .الرياض

. عمان: دار قنديل للنشر تطبيقاتها-أهدافها-اإلدارة املدرسية:فلسفتها(. 2006أمل اخلطيب. )

 والتوزيع.

مؤسسات التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية يف احملافظة  دور(. 2015بتلة صفوق العنزي. )

. جملة كلية الرتبية. جامعة بنها: جملة كلية الرتبية،العدد على القيم اإلجيابية وتعزيزها

105. 

ر كليات الرتبية يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة املعلمني (. دو2010بسام حممد أبو حشيش. )مايو، 

 .260، صفحة جملة جامعة األقصى غزة.مبحافظات 

 . الكويت: دار القلم.دراسات يف سيكولوجية النمو(. 1973حامد عبدالعزيز الفقي. )

 : الكويت،دار القلم.1973. دراسات يف سيكولوجية النموحامد عبدالعزيز الفقي. )بال تاريخ(. 

يف تشكيل القيم الرتبوية لدى  دور املدرسة النيانوية يف األردنية(. 2015خالد صاحل بين يونس. )

. الطلبة واملعلمني يف مديرية تربية لواء الكورة من وجهة نظر الطلبة واملعلمني أنفسهم

 عمان، األردن: رسالة دكتوراه غري منشورة،كلية الرتبية.

تصور مقرتح لتنمية قيم املواطنة لدى تالميذ املرحلة النيانوية (. 2016رائد حممد إمساعيل. )

. القاهرة: رسالة دكتوراه، جامعة  يف مواجهة سياسات االحتالل االسرائيليبفلسطني

 القاهرة.

دور املعلم يف تنمية بع  القيم االجتماعية لدى طلبة الصف النياني عشر (. 2001سهيل اهلندي. )

 . غزة: رسالة ماجستري غري منشورة،اجلامعة اإلسالمية.مبحافظات غزة من وجهة نظرهم

(. دور مناهج الرتبية اإلسالمية يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طلبة 2013لطيفة. ) شادي فخري أبو

املرحلة األساسية العليا يف مديرية تربية قصبة الطفيلة من وجهة نظر الطلبة. )جامعة 
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 .607-473، الصفحات جملة كلية الرتبيةاألزهر، احملرر( 

اإلسالمية يف تنمية القيم اإلسالمية لدى طلبة  (. دور مناهج الرتبية2013شادي فخري أبو لطيفة. )

جملة كلية يف مديرية تربية قصبة الطفيلة من وجهة نظر الطلبة.  املرحلة األساسية العليا

 (.163)2، الرتبية

القيم األخالقية لدى طالب املرحلة النيانوية باململكة العربية (. 2007صاحل بن عطية الغامدي. )

 لة دكتوراه غري منشورة، جامعة األزهر.. القاهرة: رساالسعودية

دور املعلِّم يف تنمية القيم اخُللقية لدى طالب املرحلة النيانوية. (. 1427عبدالرمحن حييى الصائغ. )

جامعة امللك سعود رسالة ماجستري  ،: كلية الرتبيةالرياض، اململكة العربية السعودية

 غري منشورة .

دور معلمي املرحلة النيانوية يف تعزيز القيم اإلسالمية لدى (. 2010عبدالكريم منصور قشالن. )

. غزة، فلسطني: كلية الرتبية،جامعة األزهر،رسالة ماجستري طالبهم مبحافظات غزة

 غري منشورة.

(. دور األسرة العراقية يف تنمية بع  القيم اإلجيابية لدى األبناء يف 2007فاطمة امساعيل املياحي. )

 .جملة كلية اآلدابن وجهة نظر املعلمني واملعلمات. بغداد: ظل الظروف الراهنة م

 .2: مكتبة الرتاث طأهداف الرتبية اإلسالمية. املدينة املنورة(. 1977ماجد عرسان الكيالني. )

دور الرتبية املدنية يف تعزيز قيم االنتماء ومسؤوليات املواطنة لدى (. 2015حممد السيد أمحد. )

 املنصورة: رسالة ماجستري،جامعة املنصورة. .طالب املرحلة النيانوية

(. القيم الرتبوية لدى طلبة املرحلة النيانوية يف 2007مريم أمحد أبو زيد؛حممد صامل أبو الزيود. )

، 34،األردن، جملة دراسات العلوم الرتبويةحمافظة عمان كما يراها الطلبة أنفسهم. 

 .756-736الصفحات 

املدرسة النيانوية يف تنمية القيم اإلميانية لدى الطالب من وجهة  دور(. 1430مسفر محيد اجلربي. )

 . مكة املكرمة: رسالة دكتوراة غري منشورة.نظر طالب املدارس النيانوية مبدينة جدة

دور منهج احلديث والنيقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية (. 1429مسفر عبداهلل املالكي. )

. الطائف، اململكة العربية السعودية: حافظة الطائفلدى طالب الصف األول النيانوي مب
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 كلية الرتبية، جامعة أم القرى،رسالة ماجستري غري منشورة.

دور منهج احلديث والنيقافة اإلسالمية يف تعزيز القيم اخللقية لدى (. 2010مسفر عرباهلل املالكي. )

بية السعودية: كلبة . الطائف، اململكة العرطالب الصف األول النيانوي مبحافظة الطائف

 التلربية،جامعو أم القرى،رسالة ماجستري غري منشورة.

(. دور األسرة املصرية يف بناء ودعم منظومة القيم اإلجيابية رؤية 2009منى السيد عبدالرمحن. )

 .جملة كلية الرتبية عني مشس. القاهرة: 2009حتليلية. 

 . الرياض: وزارة املعارف.ململكة العربية السعوديةوثيقة سياسة التعليم يف ا(. 1415وزارة املعارف. )

 Arabic references in English :املرتمجة العربية املراجع

Ismail, Raed Mohammed (2015). A  proposal for the development of the values 

of citizenship among secondary school students in Palestine in the face of 

Israeli occupation policies, PhD thesis, Graduate School of Education, 

Cairo University.  
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 االسرتاتيجي للتخطيطجاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود ، مدى (2021. )عبداللطيفالعوين، 

 Alowain, Abdullatif. (2021).  In the King Saud University for Strategic Planning. Journal 

of Educational Science, 7 (1), 107-144. 

In the King Saud University for Strategic Planning 

Assistant Professor/ Abdullatif Abdulrahman Alowain 
 Common First Year Deanship | King Saud University 

Aalowain1@ksu.edu.sa 

Abstract: 
The study aimed at determining the readiness of the Common first-year 

Deanship in the King Saud University for Strategic Planning by measuring the 

clarity of the concepts of strategic planning and the level of availability of 
indicators of readiness for strategic planning from the point of view of the 

leadership and members of the Deanship. Are there statistically significant 

differences in the average of their opinions according to the variables of the study 

(gender, current work, academic qualification, experience, and training courses in 
strategic planning)? 

The study reached the level of readiness for the Common first-year Deanship 

for strategic planning, with an average of (2.88) and a “Medium" grade and 
(72.5%). It was found that the clarity of the concepts of strategic planning was 

average (3.06), "high" and (76%). The availability of readiness indicators for 

strategic planning was (2.66) and "Medium" and (66.5%). And that there are 

differences of statistical significance according to the variables; for the benefit of 
males, and the qualification of the doctorate, and the experience of more than three 

years, and training courses more than three sessions, while there are no differences 

of statistical significance of the current work variable. The study recommended 
focusing on clarifying the scientific concepts of strategic planning in a deeper 

manner, and reorganizing the processes to the stage of preparation for strategic 

planning in the Deanship in a systematic scientific way. The study also 
recommended the re-application of the study at the university level and its 

affiliated colleges, and attention to the strategic planning processes at all stages, 

especially in the planning stage of strategic planning, in line with the future 

directions of King Saud University as a non-profit university. 

Key Words: strategic planning, processing management, readiness for strategic 

planning, strategic planning concepts. 
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 جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيطمدى  .(2021) .العوين، عبداللطيف

 .107141 (،1) 7. جملة العلوم الرتبوية، االسرتاتيجي

 جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة مدى 

 االسرتاتيجي جبامعة امللك سعود للتخطيط

(1)عبداللطيف بن عبدالرمحن العوين د.

  :املستخلص

جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة يف جامعة امللك سعود مدى هدفت الدراسة إىل حتديد 

لدى قيادات وأعضاء  وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجيللتخطيط االسرتاتيجي من خالل قياس 

، وذلك من وجهة بالعمادة ، ومستوى توافر مؤشرات استعدادها للتخطيط االسرتاتيجيهيئ التدريس

يف متوسط آرائهم  إحصائيةنظر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالعمادة، وهل توجد فروق ذات داللة 

العمل احلالي، املؤهل العلمي، اخلربة، الدورات التدريبية يف  باختالف متغريات الدراسة )اجلنس،

 التخطيط االسرتاتيجي(؟

وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة للتخطيط 

%(، حيث اتضح أن 72.6( ودرجة "متوسط" ونسبة مئوية )2.77االسرتاتيجي حصل على متوسط )

%(، 75( ودرجة "مرتفع" ونسبة مئوية )3.05السرتاتيجي كان مبتوسط )وضوح مفاهيم التخطيط ا

( ودرجة "متوسط" 2.55بينما مستوى توفر مؤشرات االستعداد للتخطيط االسرتاتيجي كان مبتوسط )

سب املتغريات؛ وذلك لصاحل الذكور، حب إحصائية%(. وأن هناك فروق ذات داللة 55.6ونسبة مئوية )

ربة اليت أكنير من ثالث سنوات، والدورات التدريبية األكنير من ثالث ومؤهل الدكتوراه، واخل

ملتغري العمل احلالي. وقد أوصت الدراسة باالهتمام  إحصائيةدورات، بينما ال توجد فروق ذات داللة 

بتوضيح املفاهيم العلمية للتخطيط االسرتاتيجي بشكل أعمو، وإعادة تنظيم العمليات ملرحلة 

ط االسرتاتيجي بالعمادة بشكل علمي منهجي. كما أوصت الدراسة إىل إعادة االستعداد للتخطي

االسرتاتيجي تطبيو الدراسة على مستوى اجلامعة والكليات التابعة هلا، واالهتمام بعمليات التخطيط

                                                             
 .Aalowain1@ksu.edu.sa، جامعة امللك سعود عمادة السنة األوىل املشرتكة مساعد بأستاذ    (1)

mailto:Aalowain1@ksu.edu.sa
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ا يف مرحلة التخطيط للتخطيط االسرتاتيجي؛ مبا يتناسب والتوجهات يف كافة مراحله، وخصوص 

 .معة امللك سعوداملستقبلية جلا

ختطيط اسرتاتيجي، إدارة العمليـات، االسـتعداد للتخطـيط االسـرتاتيجي، مفـاهيم       املفتاحية: الكلمات

 التخطيط االسرتاتيجي. 
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 املقدمة:

وربطه باستقراء املستقبل  املؤسساتالتخطيط االسرتاتيجي بتحليل ماضي وواقع ُيعنى مفهوم 

دام ا ـتطور ا مست للمؤسسةلصياغة التوجهات والقرارات االسرتاتيجية واخلطط التشغيلية اليت حتقو 

در ــبقه إنــ( 2014ارة )ـي ومسـار اجملالـد أشـوقوازن. ـل والتـامـيف كافة جماالتها بنوع من التك

 كما . املؤسساتشل يف املراحل التالية ملهام االهتمام بالتخطيط االسرتاتيجي يكون النجاح والف

 كنيري ا ما يكون التخطيط االسرتاتيجي الصحيح اخلطوة األوىل ( أن 2012) Williamsأكد 

ات ـت دراسـد أوضحـقو .ف األداءـؤدي إىل ضعـط يـوء التخطيـس وأن عالية األداءاملؤسسة لتصبح 

Cook (2000) ؛Bryson (2004) ؛Meinhart (2004) ؛Mackenzie and associates (2004)  أن

. مرحلة تأهيل وتوفري مقومات جناحه بصفتهامرحلة اإلعداد للتخطيط االسرتاتيجي هلا وزنها وأهميتها 

له أثر  املؤسسةومن جهة أخرى فإن وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي لدى قيادات ومنسوبي 

منذ أنه  Heracleous (2003)قد أشار ف ،ألداءعلى إعداده وحتقيو جودة ا املؤسسةكبري يف قدرة 

كما  .باحلاجة إىل الفهم الواضح ملصطلح التخطيط االسرتاتيجي Mintzbergأوائل النيمانينات نادى 

من يعد ضعف املام العاملني مبفهومه وغياب الوعي مبفاهيمه ( أن 2010أكد املليجي ويوسف )

 .معوقاته

، حيث أمر ا بارز ا يف تقدم املؤسسات التعليمية اجلامعيةالتخطيط االسرتاتيجي دور يعد و

 Kantola & Kettunen ل؛ـة منيـع املتخصصـة واملراجـوث العلميـجمموعة من الدراسات والبحأشارت 

( إىل ضرورة الربط بني التخطيط االسرتاتيجي وإدارة اجلودة الشاملة 2010؛ املليجي ويوسف )(2007)

. ولقد بادرت وزارة التعليم )وزارة كفاءتهاي، وذلك لضمان حتقيو ورفع يف مؤسسات التعليم العال

التعليم العالي سابًقا( باململكة العربية السعودية بتبين املنظور االسرتاتيجي يف مشروع اخلطة 

كما بادرت جامعة امللك سعود بالرياض بتطبيو  هـ )آفاق(،14261440املستقبلية للتعليم اجلامعي 

سرتاتيجي يف كلياتها العلمية وعماداتها. ومن بينها عمادة السنة األوىل املشرتكة اليت التخطيط اال

 .1433/1434شرعت يف تطبيو التخطيط االسرتاتيجي منذ العام 

 مشكلة الدراسة:

اهتمت اجلامعات السعودية، ومنها جامعة امللك سعود، بالتخطيط االسرتاتيجي لرفع كفاءة 

إال أن فاعليته تواجه حتديات من أهمها مدى االستعداد له قبل البدء فيه،  األداء األكادميي لديها،
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( والشنيري 2011وخاصة ما يتعلو بوضح مفاهيمه وتوفر متطلباته، وقد اشارت دراسة احلارثي )

( إىل أهم تلك املتطلبات منها توفري االعتمادات املالية ونشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي 2015)

و جلنة للتخطيط حمددة املهام واملسؤوليات تتوىل تنظيم مراحل وعمليات التخطيط وتشكيل وحدة أ

االسرتاتيجي يف اجلامعات السعودية، كما توصلت جمموعة من الدراسات إىل أن من معوقات 

التخطيط االسرتاتيجي يف جامعة امللك سعود ضعف االستعداد له والقصور مبعرفة مفاهيم التخطيط 

( سوء توزيع املخططات املالية ونقص املوارد 2016أكدت دراسة آل غيهب ) االسرتاتيجي حيث

البشرية املؤهلة وعدم توفر قواعد بيانات كافية وضعف وعي واملام العاملني، كما اوصت دراسة 

( بنشر ثقافة التخطيط االسرتاتيجي واختيار فريو للتخطيط من ذوي املهارة ملعاجلة 2017الشهري )

سنة يف جمال إدارة  13ا أن الباحث ومن خالل خربته العلمية والعملية مبا يقارب كمذلك املعوق. 

يرى وجود هذه املشكلة اليت تواجه اعداد اخلطط االسرتاتيجية يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي؛ 

ذات مؤسسة غري رحبية كنظر ا ألهمية املرحلة املقبلة جلامعة امللك سعود و .مؤسسات التعليم

، وما يتطلب ذلك من إعادة النظر يف هيكلها وأهدافها، 2030حتقيًقا لرؤية اململكة ة استقاللي

فقد سعت  وخطتها االسرتاتيجية شاملة كلياتها وعماداتها ومن بينها عمادة السنة األوىل املشرتكة،

جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيط الدراسة إىل معرفة مدى 

 ؟سرتاتيجياال

 أسئلة الدراسة:

ما مدى وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي لدى قيادات وأعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة  .1

 األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود من وجهة نظرهم؟

ما مستوى توافر مؤشرات استعداد عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيط  .2

 وجهة نظر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالعمادة؟االسرتاتيجي من 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط آراء قيادات وهيئة أعضاء التدريس بالعمادة،  .3

باختالف متغريات الدراسة )اجلنس، العمل احلالي، املؤهل العلمي، اخلربة، الدورات التدريبية 

 يف التخطيط االسرتاتيجي(. 
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 أهداف الدراسة:

 حتديد مدى جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيط االسرتاتيجي. .1

معرفة مدى وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي لدى قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالعمادة  .2

 عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود من وجهة نظرهم؟

استعداد عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود معرفة مستوى توافر مؤشرات  .3

 للتخطيط االسرتاتيجي من وجهة نظر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالعمادة.

 أهمية الدراسة:

 أهمية التخطيط االسرتاتيجي الناجح يف التعليم العالي. .1

رات الطالب الالزمة يف الدور الذي تقوم به عمادة السنة األوىل املشرتكة يف إعداد وتطوير مها .2

 حياتهم التعليمية والعملية.

الوقوف مبوضوعية على مستوى جاهزيتها للتخطيط االسرتاتيجي، والقدرة بشكل علمي لبناء  .3

وصياغة اسرتاتيجية تتوافو مع طموحات قادتها واملستفيدين منها، والتوجهات احلدينية اليت متر 

 بها اجلامعة بكفاءة عالية.

ني عن التخطيط االسرتاتيجي جبامعة امللك سعود من خالل إمكانية تطبيو مساعدة املسؤول .4

 الدراسة على كافة كلياتها وعماداتها األخرى.

رمبا تكون إضافة إىل اإلثراء العلمي ملراجع التخطيط االسرتاتيجي وتطبيقاته على املستوى  .6

 احمللي واإلقليمي.

 حدود الدراسة: 

ية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيط التعرف على مدى جاهز املوضوعية:

االسرتاتيجي من حيث مدى وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي، ومستوى توافر مؤشرات 

 االستعداد للتخطيط االسرتاتيجي.

 قيادات وأعضاء هيئة التدريس عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود. البشرية:

 .1437/1439النياني من العام اجلامعي الدراسي الفصل  الزمنية:
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 اخللفية النظرية ملفاهيم التخطيط االسرتاتيجي:

 التخطيط االسرتاتيجي: .1

أن التخطيط االسرتاتيجي عملية حتديد األهداف والربامج الشاملة  Richards (2009)يرى 

"وفًقا  .(p.23التغيريات اجلوهرية )اليت تساعد على حتقيقها، كما أنه يهتم بالقرارات اليت حتدث 

جلريغيت وآخرون التخطيط االسرتاتيجي هو عملية حتديد األهداف والغايات الطويلة األجل ملسارات 

 ,Lassila, Kaipia and Haakana, 2011العمل وختصيص املوارد الالزمة لتحقيو هذه األهداف" )

p.1) ،املؤسسةعلمية منتظمة حتدد هوية  ويرى الباحث أن التخطيط االسرتاتيجي؛ عمليات ،

ومصفوفة إمكاناتها، وكيفية توظيفها بطرائو مبدعة ومبتكرة إلعادة اكتشاف نفسها ورسم 

صورتها املستقبلية املمكنة وتطويرها بشكل مستدام. كما يقصد مبؤشرات االستعداد للتخطيط 

ة اإلعداد للتخطيط االسرتاتيجي وفو جمموعة من العمليات واملعلومات يف مرحل ؛داةاألاالسرتاتيجي يف 

   سة.أدبيات الدرا

 االسرتاتيجي: .2

 (strategos)القيادة. ويف أثنيا  ومعناها (agein) اجليش، و تعين (stratos)كلمة إغريقيه 

حتى ارتبطت هذه يف كافة اجملاالت تعين القائد. ولكن نتائجها أعطت نوع ا من التميز يف تطبيقاتها 

علميًّا، لذا فإن أكنير املفاهيم اليت كان هلا األثر الكبري يف مستوى تطبيو  الكلمة بنتائجها

وصف  بأنه هتعريفميكن  هولذا فإن ،التخطيط االسرتاتيجي هو فهم معنى مصطلح "اسرتاتيجي"

حمدد ملا تتصف به العمليات من )الشمول والتكامل والتوازن( مع ا، وهذا يعكس مفهوم التخطيط 

ا، حيث أكد املليجي وضبط التوازن يف متغريات بيئته املؤسسةكافة عمليات االسرتاتيجي يف 

ويعد التخطيط  .أصبح من خصائص التخطيط االسرتاتيجي ( أن الشمول والتكامل2010ويوسف )

 (.2016)العسكر،  املؤسسةاالسرتاتيجي عملية متكاملة متعلقة بتحديد أهداف 

 الرسالة: .3

ُبعد ا أعمو ودور ا أكرب يف عمليات  مفهومها أخذتيجي الرسالة مع تطور الفكر االسرتا

من أهم وأصعب العمليات يف التخطيط االسرتاتيجي تها التخطيط االسرتاتيجي، لذا تعد عملية صياغ

من خالل بنائها وفو مرتكزاتها  متنيل نقطة البداية لعملية التخطيط االسرتاتيجي الفعال حيث

( إىل أن 2015ويشري أبوصاحل ) ومهمتها األساسية(. املؤسسةاية عناصرها )اهلوية، وغ وصياغتها وفو
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تتضمن املرتكزات األساسية لالسرتاتيجية ويتم إعدادها مرة واحدة وتظل حاكمة للمسار الرسالة 

وبشكل عام فهي ويب عن السؤال األول )من حنن؟( من خالل حتديد اإلطار الرئيس . االسرتاتيجي

 دون غريها من املنظمات. للمؤسسةاملميز 

 التحليل االسرتاتيجي: .4

حينما ترتبط عملياته بعناصر  للمؤسسةلبيئة الكلية لتبلغ أهمية التحليل االسرتاتيجي 

ودر اإلشارة إىل أنَّ من أهم ، والرسالة، بشكل مباشر وغري مباشر، )أين حنن؟ وكيف حنن؟(

"العملية اليت تتم  ( بأنه2015عرفه أبوصاحل ) . وقدعوامل جناح التحليل االسرتاتيجي وضوح مفهومه

من خالهلا إنتاج املعرفة ذات العمو االسرتاتيجي وهي عملية تتطلب التعمو يف الدراسة يف أكنير من 

 (. 73صاواه" )

تتحكم بها ال  وهي املتغريات اليتالبيئة اخلارجية كل من تنقسم البيئة الكلية للمؤسسة إىل 

( ان 2015وذكر أبوصاحل )، تهديدًا الحيتها ومتنيل يف جمملها إما فرص ا أواملؤسسة وخارج حدود ص

كل األوضاع والظروف املوجودة يف البيئة اخلارجية اليت تشكل عقبة أمام حتقيو الغايات "املهددات 

اليت تتحكم بها العوامل  وهيالبيئة الداخلية . باإلضافة إىل (100صواألهداف االسرتاتيجية" )

 .يف نطاق صالحيتها ومتنيل يف جمملها عناصر قوة وضعف املؤسسةاملؤسسة و

مصفوفة القوى االسرتاتيجية: مصفوفة يتم فيها الربط بني ما ُحلَِّل يف البيئة اخلارجية للمؤسسة 

وتهديدات، وبني ما ُحلَِّل يف البيئة الداخلية من عناصر قوة وضعف، حبيث ميكن  فرصمن متغريات 

عناصر القوى، ومعاجلة عناصر الضعف أو حتويلها إىل عناصر قوة، وذلك من أن تتضح كيفية تعزز 

خالل اإلفادة بأكرب قدر ممكن من متغريات الفرص، وحتييد متغريات التهديدات إىل أقل درجة 

ممكنه، وقد تصل درجة اإلبداع إىل استنيمار الفرص إلجياد عناصر قوة جديدة أو حتويل التهديدات 

 مارها. إىل فرص ميكن استني

 Williamsوقد ذكر . "SWOT Analysis" املؤسسات هو تحليل بيئةل ومن أنسب األساليب

أحد اإلجراءات املبكرة حتى ميكن تقييم وضع املؤسسة جيب أن يكون  SWOTحتليل ( أن 2012)

 .والوقوف على إمكاناتها كاملة

 الرؤية االسرتاتيجية: .6

تعد الرؤية عماًل عقالنيًّا يستند إىل هوية وفلسفة الرسالة ومصفوفة القوى الناوة من عملية 

التحليل االسرتاتيجي، باإلضافة إىل طموح القيادات والعاملني واملستفيدين حيث يشاركون يف بنائها 
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ستقبلي للمؤسسة أنها املسار امل يرى prusha( أن 2010وذكر املليجي ويوسف )ويصيغ بيانها القادة. 

 ها؛وميكن تعريف. لتنميتها هاوإمكانات هاالذي حيدد الوجهة اليت ترغب الوصول إليها ونوعية قدرات

 على أنها صورة مستقبل املؤسسة املمكن صناعته يف زمن حمدد.

القضايا حتديد على سالمة  هانظر ا النعكاس وتعد صياغة الرؤية مفتاح مستقبل املؤسسة

ذهنية ال الصورةيكشف بيان الرؤية عن واالسرتاتيجية وما يتعلو بها من غايات وأهداف اسرتاتيجية، 

اهلمم يف املرغوبة للنتيجة النهائية اليت ميكن حتقيقها خالل مدة حمددة حبيث تنيري املشاعر وتلهم 

ألفضل النتائج  ًاالرؤية وصفصياغة أن  Williams (2012)ذكر الفريو وتدعو اجلميع إىل العمل. و

كما جيب أن يكون صياغة بيان الرؤية  ،املمكنة دون تقديم أي شكل من أشكال قياس النجاح

 .بصفته مصدر إهلام وحتفيز وتنشيط اإلبداع من كبار القادة

 القضايا والغايات واألهداف االسرتاتيجية .5

حتديد وصياغة القضايا  أهمية التخطيط االسرتاتيجي تكمن يف( أن 2016أكد العاتي )

تلك  وتكون .(9صاجلوهرية للمؤسسة وذلك لكونها منطلو توجيه عملياتها ووظائفها اإلدارية )

قسم إىل جمموعة من الغايات االسرتاتيجية اليت متنيل حتديد ا نوت ،القضايا أكنير تفصياًل من الرؤية

جمموعة من األهداف ثم تقسم كل غاية إىل  ،أكنير من القضية وأقل تفصياًل من اهلدف

( إىل أن 2010وقد أشار املليجي ويوسف ) االسرتاتيجية ترتبط بها مؤشرات القياس والربامج التنفيذية.

همزة الوصل للمستوى النياني من التخطيط حيث متنيل النتيجة النهائية اليت تتم متنيل األهداف والغايات 

لية، وتكون قابلة للتحقيو واملراجعة بطريقة مؤسسة لتحويل الصورة النظرية إىل الصورة العم

"وحيدث الفهم اخلطأ حيث يتوه الغالبية مع األهداف املتوسطة والقصرية والتكتيكات، من . والتقويم

 (.65ص ،2015 دون إدراك كاف للمخططات االسرتاتيجية" )أبوصاحل،

 االعداد للتخطيط االسرتاتيجي .7

لتخطيط االسرتاتيجي، من املهم أن اعندما تبدأ املؤسسة عملية أنه  Williams (2012)ذكر 

الفريو يقوم بتنظيم ومجع املعلومات عن أن  Meinhart (2004)وأشار يكون فريو القيادة حمدد ا. 

 التخطيط مستعدة لتطبيو للمؤسسة احلالية القيادة وهل عمل املؤسسة وماذا ينبغي أن تكون؟

 االسرتاتيجية ستساعدها؟ وهل اخلطة وكيف االسرتاتيجية؟ خلطةاالسرتاتيجي؟ وما الغرض من ا

البشري هلذا  واجلهد الوقت تكلفة وما احلالية؟، اخلطة من اخلطة االسرتاتيجية أفضل ستصبح
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 وهل التخطيط االسرتاتيجي الذين ينبغي اختيارهم من اصحاب اخلربة؟ فريو أعضاء التخطيط؟ ومن

 مرتبطة قرارات صنع يف ترغب املؤسسة وهل التخطيط االسرتاتيجي؟ يف عمله جيب يتم التفكري فيما

قدرة  من حتد اليت املعوقات وما التخطيط االسرتاتيجي؟ استخدام على قادرة املؤسسة وهل مبستقبلها؟

أنه من الضرورة أن تكتسب ( 2015أكد أبوصاحل )كما  االسرتاتيجي؟ التخطيط املؤسسة على

وبالرغم من أن العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي  فكري االسرتاتيجي.قيادات املؤسسة مهارات الت

والتفكري االسرتاتيجي ليست واضحة يف األدبيات إال أنه غالب ا ما يستخدم "التخطيط االسرتاتيجي" 

لإلشارة إىل عملية التفكري التحليلي والربجمي و"التفكري االسرتاتيجي" لإلشارة إىل عملية فكرية 

التفكري االسرتاتيجي أن  يرى Mintzbergأن  Heracleous (2003)وقد ذكر باينة، مبتكرة ومت

أسلوبان تفكريان متميزان مفيدان يف املراحل املختلفة من عملية اإلدارة االسرتاتيجية، هما والتخطيط 

 يرى التفكري االسرتاتيجي ليس مبدع ا بقدر ما هو حتليلي، ويرى آخرون أن Michael Porterبينما 

كما الغرض احلقيقي من األدوات التحليلية للتخطيط االسرتاتيجي هو تسهيل اإلبداع والتفكري. 

 Americanلتقرير النهائي للمؤسسة األمريكية للجودة واإلنتاج( أن ا2016ذكر العاتي )

Productivity & Quality Center (1996) (APQC الذي مت فيه حتليل عمليات التخطيط )

أن التفكري االسرتاتيجي يف املقام األول من أكد على ( شركة كربى؛ 46كنير من )االسرتاتيجي أل

عمليات التخطيط االسرتاتيجي خاصة فيما يتعلو بالتفكري خارج الصندوق لبناء األهداف طويلة 

املدى، وإن أي مؤسسة إذا ما أرادت أن تقوم بالتخطيط االسرتاتيجي جيب أن يكون لديها مديرون 

 .التفكري االسرتاتيجي قادرون على

عملية التخطيط االسرتاتيجي تعتمد على التعاون املتبادل بني ( أن 2010يرى املليجي ويوسف )و

جلانه حسب مهامها من مجع الوثائو أو حتديد القضايا املشرتكة والربامج التنفيذية ألهدافها وغريها. 

( تأثر التخطيط االسرتاتيجي 2000( وعوض )2000( والسيد )2000كما أكدت دراسة أبو بكر )

جيب التأكد من أن التنظيمات تكون ( أنه 2016يرى العاتي )باملكونات الداخلية للتنظيم، لذا 

مساعدة غري معوقة لعمليات التخطيط االسرتاتيجي، وتفوي  الصالحيات وإعداد الكوادر الالزمة 

. كما يرى املستوى املطلوبتالفي ا للمشكالت اليت قد تعيو تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي ب

Andersen (2013)  األخذ باحلسبان أن اإلطار التنظيمي يعتمد على العمليات والبنية واألنظمة

 واملشاركة اليت تسهل االستجابة املستمرة لةحداث والظروف الناشئة
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 الدراسات السابقة:

  دراسةBryson, et al. (2018)يط االسرتاتيجي، ، عن مفهوم االسرتاتيجية يف حبوث التخط

حيث مت حتليل جمموعة من األحباث املتخصصة، وكان من أهدافها تقليل التباس املفهوم عمَّا 

هو التخطيط االسرتاتيجي وما هو غري ذلك، من خالل حتليل موضوعات االحباث ومن بينها: 

كيف ينبغي تصور مفهوم التخطيط االسرتاتيجي؟ وكيف جيب دراسته؟ وما الذي يسهم يف 

جناح التخطيط االسرتاتيجي؟ وقد توصلت إىل أن التخطيط االسرتاتيجي يتكون من جمموع من 

املفاهيم فهناك من يراه من خالل صفته الرمسية نهج ا عقالنيًّا شاماًل لعملياته يسمح للمشاركة 

لكل القطاعات وأصحاب املصاحل، أو بصفته الوظيفية كمجموعة من املفاهيم واالجراءات 

ت واملمارسات اليت تهدف إىل مساعدة صانعي القرار وأصحاب املصلحة اآلخرين على واألدوا

معاجلة ما هو مهم حقًّا ملنظماتهم. وأن هناك نقد ا سلبيًّا ملن ينظر إليه بصفته نهج ا إجرائيًّا حمدد 

للموظفني وتدريبيهم فإنه لن يعمل عماًل جيد ا. كما توصلت إىل أنه جيب دراسته من خالل 

تمييز بني منهج دراسات التباين ودراسات العمليات، كما أشارت إىل أن مؤسسات القطاع ال

العام حتتاج إىل بناء القدرات واملهارات الالزمة للقيام بالتخطيط االسرتاتيجي حتى ال تواجه 

 عوائو كبرية قبل وأثناء التخطيط االسرتاتيجي.

 ( واليت هدفت إىل تطوير أمن2017دراسة حوامدة ،) وذج للتخطيط االسرتاتيجي يف اجلامعات

( خطة اسرتاتيجية للوقوف على توافر عناصر اخلطة االسرتاتيجية 21األردنية، فقد حللت )

فيها، واستخدم املنهج التطويري لتطوير أمنوذج للتخطيط االسرتاتيجي للجامعات األردنية تكون 

ومرحلة التقييم والتطوير، ومما  من ثالث مراحل أساسية: مرحلة اإلعداد، ومرحلة التنفيذ،

توصلت الدراسة إليه أن نسبة توافر عناصر مرحلة اإلعداد للتخطيط االسرتاتيجي جاءت بدرجة 

 منخفضة، وعليه أوصت الدراسة تبين النموذج املطور من قبل اجلامعات األردنية.

والفنية املؤثرة يف ( هدفت الدراسة للتعرف على أهم العوامل اإلدارية 2016دراسة العسكر ) 

تفعيل تطبيو التخطيط االسرتاتيجي يف أقسـام كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن 

( مـن أعضـاء هيئـة التـدريس ومدى تأثري متغريات الدراسة، 104سعود اإلسالمية من وجهة نظر )

قة بدرجة كبرية جدًّا، وقد أظهرت النتائج أن كل العوامـل اإلدارية والفنية حصلت على مواف

وكان أبرز العوامل توفري خمصصات مالية للتخطيط االسرتاتيجي، وتبين املنهجية العلمية يف 

 التخطيط االسرتاتيجي، وإنشاء قواعد معلومات مناسبة.
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(، اليت كان من أهدافها التعرف على مدى التزام اجلامعات االردنية بعملية 2016دراسة العاتي ) 

رتاتيجي من خالل توفري مؤشرات )موارد بشرية، موارد مالية، هيكل تنظيمي، التخطيط االس

نشر ثقافة ختطيط اسرتاتيجي(، وحتديد مدى إدراك مديري اجلامعات ألهمية ومزايا التخطيط 

االسرتاتيجي. فقد كانت عينة الدراسة من عمداء ورؤساء اقسام ومديري مالية وقبول وتسجيل 

د تبني من النتائج أن )الرؤية والرسالة واألهداف والتحليل البيئي (، وق676وشؤون عاملني )

واخليار االسرتاتيجي( دالة إحصائيًّا يف اجلامعات احلكومية واخلاصة، بينما كانت )موارد 

بشرية، موارد مالية، هيكل تنظيمي، نشر ثقافة ختطيط اسرتاتيجي( غري دالة إحصائيًّا يف 

 ائيًّا يف اجلامعات اخلاصة.اجلامعات احلكومية ودالة إحص

(، اليت عنيت بقياس مدى جاهزية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لتطبيو 2014دراسة املناور ) 

قواعد ومبادئ التخطيط االسرتاتيجي بدولة الكويت، من خالل املوارد البشرية واملادية املتاحة، 

ة بالتخطيط االسرتاتيجي وتتصف وحتديد املسؤوليات واالختصاصات يف ظل قيادة إدارية موجه

باملصداقية والشفافية والقدرة على التفاعل مع اجملتمع واحتياجاته وإنشاء نظم داخلية إلجراء 

( استمارة على الكوادر القيادية 61التقييم والتقويم إجراء  مستمر ا. وذلك من خالل توزيع )

ة هي يف توافر وحدة تنظيمية مسؤولة بالوزارة، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة أن مكامن القو

عن التخطيط االسرتاتيجي من ضمن هيكل تنظيمي مناسب وصالحيات حمددة ونظام معلومات 

 للموارد البشرية بنماذج تقييم حمددة وسهولة ومرونة االتصاالت األفقية والعمودية.

يف جامعة مؤتة  (، وهدفت إىل كشف واقع التخطيط االسرتاتيجي2014دراسة اجملالي ومسارة ) 

( من مسؤولي جامعة 170يف األردن من حيث مدى وضوح مفهوم التخطيط االسرتاتيجي لدى )

من وجهة نظرهم، ودرجة ممارستهم لعمليات التخطيط  2013/2014مؤتة للعام اجلامعي 

(، وأن درجة 3.77االسرتاتيجي، وأظهرت النتائج أن درجة وضوح املفهوم قوي مبتوسط )

(، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة 2.93عمليات متوسط مبتوسط )ممارستهم لل

إحصائيًّا يف درجة وضوح مفهوم التخطيط االسرتاتيجي يعزى إىل متغري املؤهل العلمي، بينما 

هناك فروق دالة إحصائيًّا يعزى إىل متغري اخلربة. أما درجة ممارسة مسؤولي اجلامعة لعمليات 

فلم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة ممارسة مسؤولي  التخطيط االسرتاتيجي

 اجلامعة لعمليات التخطيط االسرتاتيجي يعزى إىل املتغريات.
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فقد كان الغرض من الدراسة تقويم املعرفة املكتسبة عن  Mainardes et al. (2014)دراسة  

اصلني على درجات اإلدارة يف مفاهيم اإلدارة االسرتاتيجية واالسرتاتيجية لعينة من الطالب احل

مخس جامعات. وقد استخدمت منهج الظواهرية اليت تصف االختالف يف كيفية فهم ظاهرة 

حمددة من ذوي اخلربة أو جمموعة من الناس من خالل املقابالت الشخصية واالستبانات، وبعد 

التعريف مع األدبيات حتليل البيانات ُقدِّم منوذج يشرح تعريف الدراسة للطالب، ثم ُقورَن هذا 

املوجودة، وتبني أن النتائج ال تشري إىل مفهوم واحد سائد، ولكنه يعكس جمموعة متنوعة من 

املفاهيم املوجودة، وأن الطالب يواجهون صعوبات عندما يتعلو األمر بشرح تعريفهم النظري يف 

مستقبلية لتكرار هذا  املواقف احلقيقية املطبقة على املنظمات. وأوصت الدراسة بإجراء دراسات

مؤسسات التعليم العالي األخرى وتأكيد العوامل اليت تشكل بناء تعريف املشروع البحنيي يف 

 االسرتاتيجية من منظور مديري املستقبل. 

، بعنوان املفهوم االسرتاتيجي بصفته أساس للتخطيط االسرتاتيجي، فقد Sierra (2013)دراسة  

ُعِرض مبنظور حتليلي املفاهيم االسرتاتيجية جملموعة من الدراسات من خالل املفاهيم األولية 

لالسرتاتيجية، وقد أشارت إىل أن هناك سلسلة من املفاهيم ذات الصلة؛ وهي: االسرتاتيجي، 

اإلدارة االسرتاتيجية، اإلدارة االسرتاتيجية، التقييم االسرتاتيجي، التخطيط االسرتاتيجي، 

التحليل االسرتاتيجي، ومفاهيم أخرى عادة ما تستخدم ولكن ال يعرف أحد كيف أو متى 

يطبقها، وقد توصلت إىل أنه من خالل تعاريف االسرتاتيجية ميكن تتبع إعداد التخطيط 

وهي املنهج القابل للتطبيو، ووضوح إىل أين تريد أن  من عدة عمليات املؤسسةاالسرتاتيجي يف 

تذهب، والتزام األطراف الفاعلة يف العملية، واالستخدام السليم للموارد لتحقيو األهداف، 

 وحتديد الوقت وفو لنوع الربامج أو النشاط، والقدرة على التحول والتغيري يف اقصر وقت ممكن.

مدى توفر مؤشرات التخطيط االسرتاتيجي يف  (، وهدفت إىل كشف2011دراسة احلارثي ) 

( عميدة ورئيسة قسم وعضو هيئة 216كليات البنات يف اجلامعات السعودية من وجهة نظر )

تدريس، وعالقته ببع  املتغريات، وذلك يف جمال )الرسالة، والقيم، واألهداف االسرتاتيجية، 

لنتائج أن درجة توفر مؤشرات التخطيط والرؤية املستقبلية للتعليم اجلامعي النسوي(، وأظهرت ا

االسرتاتيجي بدرجة متوسطة، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية حبسب الوظيفة واخلربة املؤهل 

العلمي، وقد أوصت بضرورة تشكيل جلان متخصصة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية ومتابعة 

 حتقيو أهدافها وتقوميها.
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 التعليق على الدراسات السابقة:

ت حول مؤشرات توفر عمليات إعداد التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم العالي )الرؤية دراسا

( 2011والرسالة واألهداف والتحليل االسرتاتيجي( وقد تفاوتت درجة التوافر فدلَّت دراسة احلارثي )

وقد اختلفت هذه الدراسة بكونها مشلت  ( بدرجة منخفضة.2017بدرجة متوسطة، ودراسة حوامدة )

رات أوسع تقيس اجلاهزية قبل إعداد التخطيط االسرتاتيجي يف حموري وضوح املفاهيم وتوافر مؤش

 عمليات االستعداد مع ا للحكم على اجلاهزية.

دراسات عن واقع ومتطلبات التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم العالي ومن بينها مرحلة 

( بأهمية 2016االستعداد ومدى وضوح مفهوم التخطيط االسرتاتيجي، فقد جاءت دراسة العاتي )

( إىل توفر 2016متطلبات االستعداد والتزام إدارات اجلامعة بتوفريها، كما أشارت دراسة العسكر )

لعوامل الفنية واإلدارية لالستعداد للتخطيط االسرتاتيجي بدرجة كبرية، بينما أكدت دراسة بع  ا

Bryson et al. (2018) ( ودراسة 2014ودراسة اجملالي ومسارة )Sierra (2018)  أهمية وضوح مفهوم

 اهيمالتخطيط االسرتاتيجي. وقد اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة احلالية حول أهمية وضوح مف

التخطيط االسرتاتيجي واالستعداد له يف التعليم العالي، إال أنها اختلفت عنها حيث ركزت على 

املفاهيم بشكل أدق من املفهوم العام للتخطيط االسرتاتيجي لقياس اجلاهزية قبل اعداد التخطيط 

نية الربط االسرتاتيجي. وقد أفاد الباحث من هذه الدراسات يف بناء األداة واإلطار النظري وإمكا

 نتائج.الب

 إجراءات الدراسة

استخدم الباحث املنهج الوصفي القائم على املسح امليداني من خالل استطالع آراء القيادات 

 وأعضاء هيئة التدريس عن مدى جاهزية العمادة للتخطيط االسرتاتيجي. 

 جمتمع الدراسة وعينته: 

دات وأعضاء هيئة التدريس بعمادة قيا )كافة ُعدَّ جمتمع الدراسة كاماًل مكان الدراسة

   (.1البشرية بالعمادة جدول رقم ) إدارة املوارد وفو بينات (السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود
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 جمتمع الدراسة ونسبة اسرتداد االستبانات

 النسبة املسرتد اجملتمع الفئة

 %100 16 16 قيادات العمادة

 %71 77 96 أعضاء هيئة التدريس

 %74 92 110 وعـــــماجمل

 أداة الدراسة:

إعداد ، مت ألدبيات النظرية والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحثإىل ا بالرجوع

  :إىل حمورين مينيالن اجلاهزية للتخطيط االسرتاتيجيقسمت  ( فقرة26من ) مكونةستبانة اال

قيادات واعضاء هيئة التدريس بعدد  االسرتاتيجي لدىاحملور األول: مدى وضوح مفاهيم التخطيط 

 (.اجدًّ ، واضح، غري واضح، غري واضحاجدًّمبقياس رباعي )واضح  ( فقرة14)

( فقرة، 11احملور النياني: مستوى توافر مؤشرات استعداد العمادة للتخطيط االسرتاتيجي بعدد )

 (.اجدًّ ، عالي، ضعيف، ضعيفاجدًّ)عالي رباعي  قياسمب

 :تاليالكتوفر مؤشر االستعداد  تصحيح االستبيان لدرجة وضوح املفهوم، ومستوى ومت

 (3.14 ، مرتفع 2.13، متوسط12)منخف 

 ة:واشتملت الدراسة على جمموعة من املتغريات املستقل

 اجلنس؛ )ذكر، وأننيى(. .1

 ة التدريس(.، وأعضاء هيئ-، وكيل، رئيس قسم، مدير إدارةعميد-قياداتالعمل احلالي؛ ) .2

 املؤهل؛ )الدكتوراه، واملاجستري وبكالوريوس(. .3

 اخلربة؛ )ثالث سنوات فأقل، وأكنير من ثالث سنوات(. .4

 دورات تدريبية، وثالث دورات فأقل، وأربع دورات فأكنير(.  دال يوجالدورات التدريبية ) .6

 صدق وثبات أداة الدراسة:

هيئة التدريس باجلامعة وخارجها، ني من أعضاء صخصتاألداة من جمموعة من املُحكِّمت 

االتساق الداخلي للفقرات وحماورها من  َبسدُحو ظاتهم.ووفًقا مللح ووضوحها صياغة الفقرات توعدل
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خالل حساب معامل ارتباط سبريمان، وقد تبني أن معامالت االرتباط؛ بني درجة الفقرة ودرجة 

ور والدرجة الكلية، مجيعها ذات داللة الفقرة والدرجة الكلية، ودرجة احمل وبني درجةاحملور، 

أن ( 2، وهذا يدل على صدق املقياس بدرجة عالية. ويوضح جدول رقم )(0.01)إحصائية عند مستوى 

معامالت االرتباط بني درجة الفقرة ودرجة احملور وبني درجة الفقرة والدرجة الكلية ذات داللة  مجيع

  (0.01)إحصائية عند مستوى 

 االرتباط بني درجة الفقرة ودرجة احملور وبني درجة الفقرة والدرجة الكلية معامالت

 الفقرات م

معامل االرتباط 

بني درجة الفقرة 

 ودرجة احملور

معامل االرتباط بني 

درجة الفقرة والدرجة 

 الكلية لالستبيان

 : مفاهيم التخطيط االسرتاتيجيأواًل

1 
والتكامل، مصطلح " اسرتاتيجي " )الشمول، 

 والتوازن(
0.652 0.595 

 0.802 0.878 مرتكزات بناء الرسالة 2

3 
ساسية عناصر صياغة الرسالة )اهلوية والغاية األ

 ساسية(واملهمة األ
0.775 0.704 

 0.623 0.713 البيئة اخلارجية 4

 0.637 0.739 الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية 6

 0.566 0.691 البيئة الداخلية 5

 0.688 0.758 نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية 7

 0.741 0.810 مصفوفة القوى االسرتاتيجية 7

 0.761 0.815 مهارة قادةبصفتها الرؤية  9

 0.787 0.856 الرؤية يف التخطيط االسرتاتيجي 10

 0.777 0.854 مرتكزات بناء الرؤية 11

 0.787 0.892 القضايا والغايات االسرتاتيجية 12
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 الفقرات م

معامل االرتباط 

بني درجة الفقرة 

 ودرجة احملور

معامل االرتباط بني 

درجة الفقرة والدرجة 

 الكلية لالستبيان

 0.767 0.804 األهداف االسرتاتيجية 13

 0.725 0.810 املصفوفة الزمنية للربامج التنفيذية 14

 استعداد العمادة للتخطيط االسرتاتيجي مؤشراتثاني ا: 

 0.597 0.711 االسرتاتيجيالتزام قيادات العمادة بالتخطيط  1

2 
ملام منسوبي العمادة بأهمية التخطيط إ

 االسرتاتيجي
0.819 0.737 

3 
انتشار ثقافة التفكري االسرتاتيجي بني منسوبي 

 العمادة
0.874 0.768 

4 
تشكيل فريو وجلان التخطيط االسرتاتيجي 

 من العمادة
0.845 0.766 

6 
التخطيط االسرتاتيجي حتديد مهام فريو 

 وجلانه
0.870 0.775 

5 
اختيار مشاركني خارجيني يف جلان التخطيط 

 االسرتاتيجي
0.828 0.733 

7 
تدريب منسوبي العمادة على مهارات التخطيط 

 االسرتاتيجي
0.900 0.776 

7 
وضوح قنوات مشاركة منسوبي العمادة يف 

 التخطيط االسرتاتيجي
0.914 0.775 

9 
وجود قاعدة لبيانات ومعلومات التخطيط 

 االسرتاتيجي
0.840 0.715 

 0.692 0.851 اعتماد ميزانية التخطيط االسرتاتيجي 10

11 
اعتماد برنامج إدارة املشاريع للخطة 

 االسرتاتيجية
0.886

 
0.742 
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احملور والدرجة الكلية ذات  بني درجةمجيع معامالت االرتباط أن  (3جدول رقم )كما يوضح 

 (.0.01)داللة إحصائية عند مستوى 

 االتساق الداخلي بني درجات حماور االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان

 احملور م
 معامل االرتباط بني درجة احملور

 والدرجة الكلية لالستبيان

 0.901 مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي 1

 0.864 مؤشرات استعداد العمادة للتخطيط االسرتاتيجي 2

 0.839 جلاهزية العمادة للتخطيط االسرتاتيجيمعامل ألفا  3

 : االستبيانثبات 

 َبسدفردية وزوجية لكل حمور، ومن ثم ُحللعبارات اثبات التجزئة النصفية بتقسيم  بسدُح 

معامل االرتباط بني طريف االختبار، كما صحح املعامل بني نصفي االختبار مبعادلة سبريمان وبراون 

( ارتفاع معامل ثبات التجزئة النصفية لالستبيان من خالل 4تضح من اجلدول رقم )قد او. وجتمان

مبعادلة سبريمان وبراون، مما يدل على ثبات  وتصحيح املعاملمعامل االرتباط بني نصفي االختبار 

  .املقياس

 معامالت ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية

 املعامل
مفاهيم التخطيط 

 رتاتيجياالس

ستعداد االمؤشرات 

 للتخطيط االسرتاتيجي

االستبيان 

 ككل

 0.964 0.942 0.954 معامل االرتباط بني نصفي االختبار

 0.981 0.970 0.976 تصحيح املعامل مبعادلة سبريمان وبراون

  األساليب اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت املتوسطات واالحنرافات املعيارية، كما احتسبت 
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للفروق بني جمموعتني يف متغري )اجلنس والعمل احلالي، واملؤهل، واخلربة(،  t.testاختبارات 

واختبار شيفيه ملعرفة الفروق بني أكنير من جمموعة يف  ANOVAواستخدام حتليل التباين األحادي 

  متغري )الدورات التدريبية(.

 يلي: ( ما6توزيع أفراد جمتمع الدراسة: يتضح من جدول رقم )

 فئات جمتمع الدراسة حبسب متغري اجلنس متساوية متام ا. .1

أن وجهة نظر الفرق الكبري يف متغري اخلربة لصاحل اخلربة أكنير من ثالث سنوات يدل على  .2

 جمتمع الدراسة يعكس الواقع.

 %(.41%(، ومن اإلناث )74احلاصلني على التدريب من الذكور ) .3

%( منهم حاصلني على التدريب، بينما 72%(، )74احلاصلني على الدكتوراه من الذكور ) .4

 %( منهن حاصالت على التدريب.70%(، )11احلاصالت على الدكتوراه من اإلناث )

 فئات الدراسةسب حبالتكرارات والنسب 

 النسبة التكرار الفئة املتغري 

 اجلنس
 % 60 45 ذكر

 % 60 45 أننيى

 العمل احلالي
 % 15 16 قيادات

 % 74 77 عضو هيئة تدريس

 املؤهل
 % 42 39 دكتوراه

 % 67 63 ماجستري وبكالوريوس

 اخلربة
 % 10 9 ثالث سنوات فأقل

 % 90 73 سنواتأكنير من ثالث 

الدورات 

 التدريبية 

 

 % 37 34 ال يوجد دورات

 % 30 27 ثالث دورات فأقل

 % 33 30 أربع دورات فأكنير

 % 100 92 اجملموع
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ا، مما يعطي أهمية سب متغري املؤهل ومتغري الدورات التدريبة متقاربة جدًّحبالنسبة املئوية  .1

 .( وذلك ملا له أثر يف تفسري نتائج الدراسة7رقم )( 5لتوضيح العالقة بينهم يف اجلدول رقم )

التخطيط  والتدريب علىسب عالقة متغري جنس )الذكور( مبتغري املؤهل حبالتكرارات والنسب 

 االسرتاتيجي

 النسبة التكرار  التدريب على التخطيط االسرتاتيجي النسبة التكرار  املؤهل

 % 74 34 الدكتوراه

 % 17 5 ال يوجد تدريب

 % 37 13 ثالث دورات فأقل

 % 44 16 أربع دورات فأكنير

 % 25 12 ماجستري

 % 7 1 ال يوجد تدريب

 % 42 6 ثالث دورات فأقل

 % 60 5 أربع دورات فأكنير

التخطيط  والتدريب علىسب عالقة متغري جنس )اإلناث( مبتغري املؤهل حبلتكرارات والنسب ا

 االسرتاتيجي

التدريب على التخطيط  املؤهل

 االسرتاتيجي
 النسبة التكرار 

 النسبة التكرار  الفئة

 % 11 6 الدكتوراه

 % 20 1 ال يوجد تدريب

 % 50 3 ثالث دورات فأقل

 % 20 1 أربع دورات فأكنير

ماجستري 

 وبكالوريوس
41 79 % 

 % 53 25 ال يوجد تدريب

 % 17 7 دورات فأقلثالث 

 % 20 7 أربع دورات فأكنير
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 نتائج الدراسة:

 نتائج السؤال األول:

عمادة ب قيادات وأعضاء هيئة التدريس"ما مدى وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي لدى 

ج املتوسطات ااستخر متلإلجابة  ؟"همالسنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود من وجهة نظر

 (.7دول رقم )ج ،واالحنرافات املعياريةاحلسابية 

درجة وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي لدى منسوبي عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك 

 همسعود من وجهة نظر

ب
تي

رت
ال

 

رة
فق

ال
 

 الفقرات
املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري
 الوضوح

 مرتفع 0.8 3.27 والتكامل، والتوازن(" )الشمول، مصطلح "اسرتاتيجي 1 1

 مرتفع 0.85 3.26 األهداف االسرتاتيجية 13 2

 مرتفع 0.83 3.24 نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية 7 3

4 3 
ساسية واملهمة عناصر صياغة الرسالة )اهلوية والغاية األ

 ساسية(األ
 مرتفع 0.749 3.21

 مرتفع 0.88 3.2 البيئة الداخلية 5 6

 مرتفع 0.864 3.15 البيئة اخلارجية 4 5

 مرتفع 0.875 3.07 مرتكزات بناء الرسالة 2 7

 مرتفع 0.894 3.05 الفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية 6 7

 مرتفع 0.919 3.03 الرؤية يف التخطيط االسرتاتيجي 10 9

 متوسط 1.064 2.99 املصفوفة الزمنية للربامج التنفيذية 14 10

 متوسط 0.966 2.97 مرتكزات بناء الرؤية 11 11

 متوسط 0.927 2.9 الرؤية كمهارة قادة 9 12
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ب
تي

رت
ال

 

رة
فق

ال
 

 الفقرات
املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري
 الوضوح

 متوسط 0.986 2.87 القضايا والغايات االسرتاتيجية 12 13

 متوسط 1.036 2.62 مصفوفة القوى االسرتاتيجية 7 14

 مرتفع 0.72 3.06 الدرجة الكلية حملور مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي 

قيادات ى ( يتضح أن متوسط وضوح مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي لد7اجلدول رقم )من 

وأعضاء هيئة تدريس بعمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود، لكافة فقرات احملور هو 

ويرى  .برغم ارتفاعه الضعيف ،%(، وهو مؤشر مطمئن75.6) وبنسبة(، وبدرجة "مرتفع"، 3.05)

على التدريب يف من اإلناث مل حيصلوا  %(69)من اجملتمع و  %(37)ذلك يعود إىل أن الباحث إىل أن 

والذين خربتهم أكنير  %(،42التخطيط االسرتاتيجي، بالرغم من أن احلاصلني على درجة الدكتوراه )

 نسبة هلا أثر. وهي%(، 90من ثالث سنوات )

وملناقشة وضوح مفهوم كل فقرة على حدة، يتضح أن هناك فجوة بني املتوسطات احلسابية، 

( بدرجة 2.52( بدرجة "مرتفع"، ومتوسط وضوح )3.27حيث تراوحت ما بني متوسط وضوح )

فقرات الالفجوة فقد تبني أن سبب وملعرفة  %(.56.6ونسبة )%( 71.76"متوسط"، أي ما بني نسبة )

( اخلاصة 1%( فأكنير، حيث حصلت الفقرة )71درجة وضوحها "مرتفع" وبنسبة )( كانت 13،7،1)

على الرتتيب األول مبتوسط وضوح  مصطلح "اسرتاتيجي )الشمول، والتكامل، والتوازن("مبفهوم 

( اخلاصة مبفهوم "األهداف االسرتاتيجية" على الرتتيب 13%(، وحصلت الفقرة )71.76( وبنسبة )3.27)

( اخلاصة مبفهوم "نقاط القوة 7الفقرة )ثم جاءت %(، 71.6( وبنسبة )3.25وضوح )النياني مبتوسط 

بينما هناك ثالث فقرات  %(.71( وبنسبة )3.24والضعف يف البيئة الداخلية" مبتوسط وضوح )

( اخلاصة 9الفقرة ) حصلت%( فأقل، حيث 72.6( كانت درجة وضوحها "متوسط" وبنسبة )12،9،7)

( وبنسبة 2.9حصلت على الرتتيب النياني عشر مبتوسط وضوح ) "رة قادةمبفهوم "الرؤية كمها

( اخلاصة مبفهوم "القضايا والغايات االسرتاتيجية" على الرتتيب 12الفقرة )حصلت %(، بينما 72.6)

( اخلاصة مبفهوم "مصفوفة 7%(، بينما الفقرة )71.76( وبنسبة )2.77النيالث عشر مبتوسط وضوح )

  %(. 56.6( وبنسبة )2.52" حصلت على الرتتيب األخري مبتوسط وضوح )القوى االسرتاتيجية
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وميكن مناقشة نتائج اجلدول من خالل قياس تكامل وضوح مفاهيم الفقرات للمواضيع ذات 

 :تاليالكالعالقة ببعضها، 

( بدرجة "مرتفع"، 3.14ا )( وقد كان متوسط وضوحهما مع 3،2 مفاهيم الرسالة )الفقرات .1

%(، 75.6( وبنسبة )3.05%( وهي أعلى بقليل من متوسط وضوح احملور الذي بلغ )77.6وبنسبة )

"عناصر صياغة الرسالة )اهلوية والغاية ( اخلاصة مبفهوم 3وإذا نظرنا لكل فقرة جند أن فقرة )

%(، بينما فقرة 70.26)( وبنسبة 3.21" حصلت على متوسط وضوح )ساسية(ساسية واملهمة األاأل

( وبنسبة 3.07" حصلت على متوسط وضوح )مرتكزات بناء الرسالة( اخلاصة مبفهوم "2)

يتطلب توضيح ، لذا عتمد على مرتكزاتهايا ألن سالمة صياغة الرسالة %(. ونظر 75.76)

 املرتكزات لضمان أن يكون مفهوم وصياغة الرسالة حيقو هوية العمادة.

( 3.06ا )( وكان متوسط وضوحهم مجيع 7،7،5،6،4 سرتاتيجي )الفقراتمفاهيم التحليل اال .2

( وبنسبة 3.05%( وهي مساوية تقريبا ملتوسط وضوح احملور )75.26بدرجة "مرتفع" وبنسبة )

الفقرات على متوسطات وضوح متقاربة وبدرجة "مرتفع"، ما عدا تلك  وقد حصلت%(، 75.6)

( اليت ختص مفهوم 7،5الفقرات )وقد حصلت  ( كانت درجة وضوحها "متوسط"،7الفقرة )

"البيئة الداخلية"، وما يرتبط بها من مفهوم "نقاط القوة والضعف" حصلت على التوالي؛ متوسط 

%(، وهي أعلى بقليل من الفقرات 71( بنسبة )3.24%(، ومتوسط وضوح )70( بنسبة )3.2وضوح )

يرتبط بها من مفهوم "الفرص ( اليت ختص وضوح مفهوم "البيئة اخلارجية"، وما 6،4)

%(، ومتوسط وضوح 77.76( بنسبة )3.16والتهديدات" حيث حصلت على التوالي متوسط وضوح )

( اليت ختص وضوح مفهوم "مصفوفة القوى االسرتاتيجية" 7%(. أما الفقرة )75.26( بنسبة )3.06)

ذلك حيث إن  %(، وهي نتيجة تستلزم مراجعة56.6( وبنسبة )2.52متوسط )على  حصلتفقد 

مصفوفة القوى هي النتيجة احلاصلة من حتليل البيئة الداخلية واخلارجية، وعدم وضوح مفهومها 

ينعكس على كافة عمليات التخطيط االسرتاتيجي ومن أهمها عملية بناء وصياغة الرؤية 

سيتم  هدافها باإلضافة إىل االسرتاتيجيات واالسرتاتيجيات البديلة اليتأوغاياتها ووقضاياها 

 اختيارها لتطبيو الربامج.

ا ( وقد كان متوسط وضوحهم مجيع 13،12،11،10،9 مفاهيم الرؤية االسرتاتيجية )الفقرات .3

( 3.14%( وهي أقل من متوسط وضوح مفاهيم الرسالة )72.26( بدرجة "مرتفع" وبنسبة )3.01)

%(، وإذا 75.6( وبنسبة )3.05%(، وقريبة من متوسط وضوح احملور والذي بلغ )77.6وبنسبة )
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نظرنا لكل فقرة جند أن تلك الفقرات حصلت على درجات وضوح خمتلفة، حيث حصلت 

تان ختصان مفهوم "الرؤية يف التخطيط االسرتاتيجي" ومفهوم "األهداف ( والل13،10الفقرات )

( بنسبة 3.03االسرتاتيجية" على درجة وضوح "مرتفع"، وهي على التوالي؛ متوسط وضوح )

( اليت 12،11،9 %(. بينما حصلت )الفقرات71.6( بنسبة )3.25%(، ومتوسط وضوح )76.76)

وم "مرتكزات بناء الرؤية"، ومفهوم "القضايا والغايات ختص مفهوم "الرؤية كمهارة قادة"، ومفه

( بنسبة 2.9االسرتاتيجية" على درجة وضوح "متوسط"، وهي على التوالي؛ متوسط وضوح )

 %(. 71.76( بنسبة )2.77وضوح ) ط%(، متوس74.26( بنسبة )2.97وضوح ) ط%(، متوس72.6)

( فقد حصلت على الرتتيب العاشر 14رة رقم )مفاهيم املصفوفة الزمنية والربامج التنفيذية يف الفق .4

ا حتتاج إىل بذل %(. وهي نسبة أيض 74.76( وبنسبة )2.99بدرجة متوسطة، ومبتوسط وضوح )

ا لكون تلك املصفوفة تعكس نتاج عملية التخطيط االسرتاتيجي وماذا املزيد من اجلهد نظر 

هناك عالقة عكسية بني وضوح  يتضح أنومن هنا  .املؤسسةلتحقيو رؤية يته جيب عمله، وكيف

املفهوم ومستوى عمقه، وهذا رمبا يعكس مستوى الرتكيز خالل التدريب على التخطيط 

 .املصطلحات اليت متيل إىل صورتها العامة وعملياته علىاالسرتاتيجي 

 نتائج السؤال النياني:

امللك سعود "ما مستوى توافر مؤشرات استعداد عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة 

 للتخطيط االسرتاتيجي من وجهة نظر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالعمادة؟"

فر ااملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى تو تهذا السؤال استخرج نلإلجابة ع

 (.9مؤشرات استعداد العمادة للتخطيط االسرتاتيجي. جدول رقم )

للتخطيط  جبامعة امللك سعود استعداد عمادة السنة األوىل املشرتكةمؤشرات مستوى توفر 

 االسرتاتيجي من وجهة نظر قيادات وأعضاء هيئة التدريس

ب
تي

رت
ال

 

رة
فق

ال
 

 الفقرات
املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري
 التوفر

 متوسط 0.852 3 التزام قيادات العمادة بالتخطيط االسرتاتيجي 1 1
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ب
تي

رت
ال

 

رة
فق

ال
 

 الفقرات
املتوسط 

 املرجح

االحنراف 

 املعياري
 التوفر

العمادة بأهمية التخطيط املام منسوبي  2 2

 االسرتاتيجي
 متوسط 0.833 2.83

 متوسط 0.921 2.83 حتديد مهام فريو التخطيط االسرتاتيجي وجلانه  6 3

تشكيل فريو وجلان التخطيط االسرتاتيجي من  4 4

 العمادة
 متوسط 0.962 2.77

انتشار ثقافة التفكري االسرتاتيجي بني منسوبي  3 6

 العمادة
 متوسط 0.872 2.64

اختيار مشاركني خارجيني يف جلان التخطيط  5 5

 االسرتاتيجي
 متوسط 0.917 2.58

وجود قاعدة لبيانات ومعلومات التخطيط  9 7

 االسرتاتيجي 
 متوسط 0.976 2.57

تدريب منسوبي العمادة على مهارات التخطيط  7 7

 االسرتاتيجي
 متوسط 0.953 2.55

 متوسط 0.943 2.52 املشاريع للخطة االسرتاتيجيةاعتماد برنامج إدارة  11 9

 متوسط 0.943 2.51 اعتماد ميزانية التخطيط االسرتاتيجي 10 10

وضوح قنوات مشاركة منسوبي العمادة يف  7 11

 التخطيط االسرتاتيجي 
 متوسط 0.965 2.46

الدرجة الكلية حملور مؤشرات استعداد العمادة للتخطيط  

 االسرتاتيجي
 متوسط 0.784 2.66

فر مؤشرات استعداد العمادة للتخطيط االسرتاتيجي ا( أن متوسط تو9يتضح من اجلدول رقم )

%(، وهي نسبة إىل حد ما قليلة، خاصة وأن كافة 55.6(، وبدرجة "متوسط"، وبنسبة )2.55هو )

ويرى . %(51.6) و%(، 76بنسبة ) (2.45)و  (3.00الفقرات حصلت على درجة "متوسط" ما بني متوسط )

العمليات جرت بشكل تلقائي، ومل تأخذ نصيبها من أن تلك الباحث، أن السبب قد يعود إىل 

 تضح أن هناك ثالث فقراتا كما .الرتكيز والتخطيط قبل البدء يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي



 

 
 
 132 

 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

ام قيادات التز%( فقط، حيث حصل مؤشر "70.76%( و )76( حصلت على نسبة توفر ما بني )6،2،1)

ملام منسوبي العمادة بأهمية إ(، أما مؤشر "3.00" على متوسط )العمادة بالتخطيط االسرتاتيجي

" فقد حصال على حتديد مهام فريو التخطيط االسرتاتيجي وجلانه" ومؤشر "التخطيط االسرتاتيجي

%( فأقل، وهي مؤشر 53بنسبة ) فرهماتو( كان متوسط 11،10،7 بينما )فقرات (.2.73متوسط )

اعتماد %(، ومؤشر "53( ونسبة )2.62" مبتوسط )اعتماد برنامج إدارة املشاريع للخطة االسرتاتيجية"

وضوح قنوات مشاركة %(، ومؤشر "52.76( ونسبة )2.61" مبتوسط )ميزانية التخطيط االسرتاتيجي

 )الفقرات أنوبالرغم من  %(.51.6ونسبة )( 2.45" مبتوسط )منسوبي العمادة يف التخطيط االسرتاتيجي

 أعلى نسب توفر، إال أن جناح التخطيط االسرتاتيجي يتطلب توفرها بنسب أعلى ( حصلت على2،1

قد يعود إىل كون أن إعداد اخلطة االسرتاتيجية للعمادة  ذلكظرا ألولوية أهميتها، ويرى الباحث أن ن

( اخلاصة مبؤشر 10، ويؤكد ضعف ذلك الفقرة )على مستوى اجلامعة اعن إعداده كان مستقالًّ

ملام منسوبي إأما مؤشر " %(.52.76( ونسبة )2.61توسط )مب" اعتماد ميزانية التخطيط االسرتاتيجي"

%( من منسوبي العمادة مل يتلقوا أي 37العمادة بأهمية التخطيط االسرتاتيجي" فقد يعود إىل أن )

تدريب ( اخلاصة مبؤشر "7دت ضعف ذلك الفقرة )تدريب عن التخطيط االسرتاتيجي، وقد أك

ونسبة ( 2.66توسط )ب" حيث حصلت على منسوبي العمادة على مهارات التخطيط االسرتاتيجي

 ا.قويًّ التزام ا%(، باإلضافة إىل الشعور بعدم التزام القيادات بالتخطيط االسرتاتيجي 53.76)

 اتضح ما يلي:وبتحليل تكامل املؤشرات للجوانب ذات العالقة 

%(، 57.76( وبنسبة )2.76ا )مجيع  توفرهمان متوسط كو( 7،3،2،1 اجلانب الفكري )الفقرة  .1

مؤشر "التزام قيادات العمادة بالتخطيط ( 1أن فقرة ) حيث .قريبة من متوسط احملور

ملام منسوبي إ( مؤشر "2فقرة ) %(، بينما76( وبنسبة )3.00حصل على متوسط )االسرتاتيجي" 

"انتشار ثقافة التفكري االسرتاتيجي ( مؤشر 3والفقرة )ادة بأهمية التخطيط االسرتاتيجي" العم

( مؤشر 7%(، وحصلت الفقرة )70.76( وبنسبة )2.73حصلتا على متوسط )بني منسوبي العمادة" 

( وبنسبة 2.66"تدريب منسوبي العمادة على مهارات التخطيط االسرتاتيجي" على متوسط )

ى الباحث أنه ميكن الربط بني هذه النتيجة ونتيجة السؤال األول حيث توضح أن وير (.53.76%)

لتوفر مؤشرات اجلانب الفكري، الذي يركز على قيم  %(57.76"متوسط" وبنسبة )درجة 

وثقافة ومعرفة واملام منسوبي العمادة، يفسر نتيجة عدم كفاية وضوح مفاهيم التخطيط 
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 العمو األكنير. االسرتاتيجي وخاصة املفاهيم ذات 

%(، وهي 57( وبنسبة )2.72ا )كان متوسط وضوحهم مجيع و( 5،6،4 اجلانب التنظيمي )فقرات .2

جند أن متوسط  حيث احملور، متوسط مؤشراتوتوسط مؤشرات اجلانب الفكري، مل قريبة

مؤشر "حتديد مهام فريو التخطيط االسرتاتيجي وجلانه" ( 6مؤشراتها متقاربة حيث إن فقرة )

مؤشر ( 5فقرة )مؤشر "تشكيل فريو وجلان التخطيط االسرتاتيجي من العمادة" و( 4فقرة )و

( 2.73: )على التواليب وا"اختيار مشاركني خارجيني يف جلان التخطيط االسرتاتيجي" حصل

(2.77( )2.67.) 

 %(،52.76( وبنسبة )2.61ا )وقد كان متوسط وضوحهما مجيع  (9،7 اجلانب املعلوماتي )فقرات .3

وهي أقل من متوسط مؤشرات اجلانب الفكري واجلانب التنظيمي، وأقل أيضا من متوسط 

مؤشر "وجود قاعدة لبيانات ومعلومات التخطيط ( 9جند أن فقرة ) ، حيثمؤشرات احملور

مؤشر "وضوح قنوات ( 7فقرة )(، بينما %54.26( ونسبة )2.67االسرتاتيجي" حصل على متوسط )

( ونسبة 2.45يف التخطيط االسرتاتيجي" حصل على متوسط ) مشاركة منسوبي العمادة

(51.6%.) 

( وبنسبة 2.61ا )وقد كان متوسط وضوحهما مجيع ( 11،10 اجلانب التنفيذي )فقرات .4

( 10جند أن فقرة ) ، حيث%(، وهي مساوية ملتوسط توفر مؤشرات اجلانب املعلوماتي52.76)

مؤشر "اعتماد برنامج إدارة املشاريع ( 11فقرة )ومؤشر "اعتماد ميزانية التخطيط االسرتاتيجي" 

 (.2.62( و )2.61ا حيث كانا على التوالي )توسط تقريب املللخطة االسرتاتيجية" حصال على نفس 

جابة على السؤال الرئيس للدراسة " أن مدى جاهزية عمادة السنة األوىل ومن هنا ميكن اإل

االسرتاتيجي من وجهة نظر قيادات وأعضاء هيئة التدريس املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيط 

 ( 10جدول )انظر  %(.72بالعمادة كانت بدرجة "متوسط" وبنسبة )
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مدى جاهزية عمادة السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود للتخطيط االسرتاتيجي من وجهة نظر 

 قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالعمادة

 الفئة االحنراف املعياري املتوسط املرجح الفقرات م

 متوسط 0.66 2.88 الدرجة الكلية للمقياس 1

 نتائج السؤال النيالث:

ذات داللة إحصائية يف متوسط آراء قيادات وهيئة أعضاء التدريس بالعمادة  فروق"هل توجد 

ومن  (؟باختالف متغريات الدراسة )اجلنس، العمل احلالي، املؤهل العلمي، اخلربة، الدورات التدريبية

للفروق بني جمموعتني، ومت استخدام  t.testت اأجل التحقو من وجود الفروق مت استخدام اختبار

 :ملعرفة الفروق بني أفراد العينة يف أكنير من جمموعة ANOVAتباين األحادي حتليل ال

 : متغري اجلنس:أواًل

فراد أ( بني 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )11يتبني من اجلدول رقم )

العينة لصاحل الذكور يف احملور األول والنياني باإلضافة إىل االستبانة كاملة، وحيث إن نسبة 

إىل أن نسبة احلاصلني على يعزى  إحصائيًّالفرق الدال فإن ا%( لكل منهم، 60الذكور واإلناث )

%( 74كور )%(، ونسبة احلاصلني على التدريب من الذ11من اإلناث )( و%74)من الذكور  الدكتوراه

 %(.41من اإلناث على التدريب )و

 بني العينة على متغريات الدراسة حبسب اجلنس t.testت انتائج اختبار

 احملور م

 (45أننيى    )ن= (45ذكر    )ن=

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

اواه 

 املتوسط الفرق
االحنراف 

 املعياري
 املتوسط

االحنراف 

 املعياري

1 
ــاهيم  ــيط مفــــ التخطــــ

 االسرتاتيجي
 ذكور 0.01 3.12 9.55 39.72 9.59 45.93

2 

ــتعداد   ــرات اســــ مؤشــــ

العمـــــــادة للتخطـــــــيط 

 االسرتاتيجي

 ذكور 0.01 3.04 8.21 26.63 8.31 31.87
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 احملور م

 (45أننيى    )ن= (45ذكر    )ن=

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة

اواه 

 املتوسط الفرق
االحنراف 

 املعياري
 املتوسط

االحنراف 

 املعياري

3 

جاهزية العمادة 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

 ذكور 0.01 3.53 15.35 66.35 15.71 77.8

 ثاني ا: أثر العمل احلالي:

 بني العينة على متغريات الدراسة حبسب العمل احلالي t.testت انتائج اختبار

 املتغري م

 (16قيادات )ن=
أعضاء هيئة التدريس 

 (77)ن=
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 املتوسط

االحنراف 

 املعياري
 املتوسط

االحنراف 

 املعياري

1 
ــيط   ــاهيم التخطــــ مفــــ

 االسرتاتيجي
 غري دال 1.20 10.39 42.27 7.48 45.67

2 

مؤشرات استعداد 

العمادة للتخطيط 

 االسرتاتيجي

 غري دال 0.236 8.9 29.16 7.31 29.73

3 

جاهزيـــــــــة العمــــــــــادة  

للتخطــــــــــــــــــــــــــــــــــيط  

 االسرتاتيجي

 غري دال 0.853 17.1 71.43 12.9 75.4

 احلالي.( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للعمل 12يتبني من اجلدول رقم )
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 املؤهل العلمي:ثالني ا: أثر 

 بني العينة على متغريات الدراسة حبسب املؤهل العلمي t.testت انتائج اختبار 

 احملور م

 (63ماجستري )ن= (39)ن= دكتوراه

ت
قيمة 

اللة 
ى الد

ستو
م

 

واه الفرق
ا

 

ط
س

املتو
 

االحنراف 

 املعياري

ط
س

املتو
 

االحنراف 

 املعياري

1 
مفاهيم التخطيط 

 7.972 47.92 االسرتاتيجي

39.07
 

 دكتوراه 0.01 4.534 9.752

2 

مؤشرات استعداد 

العمادة للتخطيط 

 االسرتاتيجي

34.17 7.272 

26.52
 

 دكتوراه 0.01 6.375 7.737

3 

جاهزية العمادة 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

72.1 12.534 

54.7
 

 دكتوراه 0.01 6.747 16.09

( لصاحل مؤهل 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )13يتبني من اجلدول رقم )

الدكتوراه يف احملور األول والنياني باإلضافة إىل االستبانة كاملة، وبالرغم أن نسبة حلاصلني على 

إىل أن نسبة احلاصلني على التدريب يف التخطيط  السبب%( فقد يعزى 42الدكتوراه هي )

 %(.49ن محلة املاجستري )وم%( 72اتيجي من محلة الدكتوراه )االسرت
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 : اخلربة: أثر رابع ا

 بني العينة على متغريات الدراسة حبسب اخلربة t.testت انتائج اختبار

 احملور م

 سنوات 3أكنير من 

 (73)ن=

 سنوات فأقل 3

 (9)ن=

ت
قيمة 

اللة 
ى الد

ستو
م

 

واه الفرق
ا

 

ط
س

املتو
 

االحنراف 

 املعياري

ط
س

املتو
 

االحنراف 

 املعياري

1 

مفاهيم التخطيط 

 9.304 43.47 االسرتاتيجي
35.77

 
14.429 1.935 0.06 

أكنير 

 3من 

 سنوات

2 

مؤشرات استعداد 

العمادة للتخطيط 

 االسرتاتيجي

30.01 7.260 

22.22
 

9.311 2.567 0.01 

أكنير 

 3من 

 سنوات

3 

جاهزية العمادة 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

73.49 16.637 69 20.065 2.673 0.01 

أكنير 

 3من 

 نواتس

يف احملور النياني ( 0.01)يف احملور األول، و (0.06إحصائية عند مستوى ) دالةفروق هناك 

صحاب أوقد يعزى ذلك إىل أن نسبة  ،سنوات 3أكنير من واالستبانة ككل. مجيعها لصاحل اخلربة 

 %(. 90سنوات بلغت ) 3اخلربة أكنير من 
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 :خامس ا: أثر الدورات التدريبية يف التخطيط االسرتاتيجي

نتائج حتليل التباين بني العينة على متغريات الدراسة حبسب الدورات التدريبية باستخدام حتليل  

 ANOVAالتباين 

 مصدر التباين احملور م
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

مربع 

 املتوسطات

نسبة 

 ف

مستوى 

 الداللة

1 

مفاهيم 

التخطيط 

 االسرتاتيجي

 732.557 2 1465.113 بني اجملموعات

8.507 0.01 
داخل 

 اجملموعات
7664.104 90 86.114 

  92 9129.217 اجملموع الكلي

2 

 

مؤشرات 

استعداد العمادة 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

 58.043 2 116.085 بني اجملموعات

0.777 
غري 

 دال

داخل 

 اجملموعات
6651.165 90 74.732 

  92 6767.25 اجملموع الكلي

3 

جاهزية العمادة 

للتخطيط 

 االسرتاتيجي

 1039.682 2 2079.364 بني اجملموعات

4.087 0.06 
داخل 

 اجملموعات
22639.1 90 254.372 

  92 24718.47 اجملموع الكلي

( تعزى للدورات 0.01( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )16يتبني من اجلدول رقم )

ما اتضح أن هناك كيف احملور النياني.   إحصائيًّافروق دالة  ال يوجدالتدريبية يف احملور األول، بينما 

ات البعدية ملعرفة املقارن تملوقد ُع ( يف االستبانة كاملة.0.06عند مستوى ) إحصائيًّادالة  افروًق

الفروق بني كل جمموعتني يف احملور األول، وعلى مستوى االستبانة من خالل اختبار شيفيه، وقد 

، انظر جدول دورات 3أكنير من الذين حصلوا على مجيعها لصاحل  إحصائيًّادالة الاتضح أن الفروق 

(15) 
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 كل جمموعتنينتائج شيفيه للمقارنات البعدية ملعرفة الفروق بني 

 دورات 3أكنير من  دورات فأقل 3 مصدر التباين احملور م

 مفاهيم التخطيط االسرتاتيجي 1
 -9.473 3.099 ال يوجد دورات

- دورات فأقل 3 - - 5.374- 

3 
جاهزية العمادة للتخطيط 

 االسرتاتيجي

 -11.415 -6.704 ال يوجد دورات

- دورات فأقل 3 - - 6.712- 

 التوصيات:

اخلطة االسرتاتيجية لعمادة السنة األوىل املشرتكة من ضمن اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  إعداد .1

 داراتها.إككل بكافة كلياتها وعماداتها و

االهتمام بتوضيح املفاهيم العلمية للتخطيط االسرتاتيجي ملنسوبي عمادة السنة األوىل املشرتكة  .2

 الدوراتجبامعة امللك سعود بشكل أعمو وعلى كافة املستويات من خالل جمموعة من 

 باستمرار ومشولية.التدريبية 

 .امنهجيًّو اة علميًّإعادة تنظيم العمليات ملرحلة االستعداد للتخطيط االسرتاتيجي بالعماد .3

وفو  من جاهزيتهاهلا للتأكد  والكليات التابعةعادة تطبيو الدراسة على مستوى اجلامعة إ .4

 . توجهات جامعة امللك سعود

 كافة الكليات والعمادات.يف  مرحلة التخطيط للتخطيط االسرتاتيجي االهتمام بعمليات .6
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and Arts at King Khalid University of mind habits and their relationship to the 

variables of specialization, academic level, and achievement level. Journal of 

Educational Science,  7 (1), p.145-184. 

 
The degree of practice of students of the College of Science and Arts at King 

Khalid University of mind habits and their relationship to the variables of 

specialization, academic level, and achievement level 

Aisha Abdullah AL-Qahtani  

Abstract: 

The study aimed at investigating the degree of practicing habits of mind 

among female students in college of Art & Science at King Khalid University. It 

also aimed to find out the significant differences academic level and achievement, 

among female student attributed to the variables of specialization level. The sample 

of the study consisted of (130) female students. F of mind scale of seven 

independent samples "t" test and one way ANOVA, mind habits was prepared. One 

sample t test were used. The result of the study showed that all seven mind habits 

were practiced with a higher degree. In addition, there are no significant 

differences among female student attributed to the variables of specialization and 

academic level. And also the result showed that there are significant differences in 

practicing degree habits of mind except thinking and communicating with clarity 

and precision and questioning and posing problems in favor of female students who 

have a higher achievement. 

Key Words: habits of mind, college of arts and sciences, major and academic 

level, The level of attainment. 
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درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد لعادات العقل (. 2021) .القحطاني، عائشة

(، 1) 7جملة العلوم الرتبوية، وعالقتها مبتغريات التخصص واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل. 

142110. 

درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد لعادات العقل وعالقتها 

 تخصص واملستوى الدراسي ومستوى التحصيلمبتغريات ال

 (1)عائشة عبداهلل حممد القحطاني

 املستخلص: 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة ممارسات طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد      

لعادات العقل، والتعرف على داللة الفروق بني الطالبات يف درجة ممارستهن لعادات العقل تبعًا ملتغريات 

طالبة،  (130التخصص، واملستوى الدراسي، ومستوى التحصيل، وتكونت عينة الدراسة من )

واستخدام مقياس عادات العقل املكون من سبع عادات عقلية. واستخدم اختبار )ت( لعينة واحدة، 

واختبار )ت( لعينتني مستقلتني، واختبار حتليل التباين األحادي. وأظهرت النتائج أن مجيع العادات 

إحصائيًا تعزى ملتغريي العقلية السبعة متارس بدرجة عالية، كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة 

التخصص واملستوى الدراسي، يف حني توجد فروق دالة إحصائيًا يف درجة ممارسة الطالبات لعادات 

العقل عدا عادتي التفكري والتواصل بوضوح ودقة، والتساؤل وطرح املشكالت لصاحل الطالبات 

 ذوات التحصيل املرتفع. 

كلية العلوم واآلداب، التخصص واملستوى الدراسي، عادات العقل، طالبات  الكلمات املفتاحية:

 ومستوى التحصيل.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .afalward@hotmail.comجامعة امللك خالد،  كلية الرتبية طالبة دكتوراه يف مناهج وتعليم العلوم   (1)
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 لعادات العقل  (. درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد2021القحطاني، عائشة. )

 مقدمة:

نعيش اليوم يف عصر التقدم، ومع هذا التطور والتقدم العاملي يف شتى اجملاالت، برزت مجلة 

من التحديات واملشكالت اليت حتتاج إىل وقفة جادة من قبل مؤسسات الرتبية، وذلك إلعداد 

على مواجهتها؛ لذا تسعى الرتبية احلدينية إىل االهتمام بإكساب املتعلمني مهارات خمرجات قادرة 

 التفكري ملساعدتهم يف مواجهة تلك التحديات والتغريات العاملية واحلياتية اليت تواجههم.

ومتطلبات العصر احلالي تتطلب أن يكون املتعلمني فاعلني يف مواكبة التغري والتقدم املستمر 

االت، وأن يكونوا قادرين على: التواصل والعمل يف فريو، واالستعداد للتعلم املستمر، يف شتى اجمل

ومواجهة التحديات، والتفكري الناقد، وحل املشكالت، وألن النجاح ال يكون يف املدرسة فقط بل 

 يف احلياة بشكل عام فإنه من الضروري تنمية هذه العادات كجزء أساسي من النجاح اليومي والتعلم

"، وهي عادات الزمة للتفكري Habits of Mindاملستمر. وأطلو على هذا االواه عادات العقل "

الفعال ال وعل أصحابها يفكرون بعمو فحسب بل وعلهم يتعمدون هذا النمط من التفكري أو ذاك. 

(Costa & Kallick, 2008, 12.) 

مواجهة املتعلم ملشكلة ما، فعادات العقل هي التفكري مبرونة والتصرف بوعي وذكاء عند 

ويكون حينها يقظًا بفعل املأزق أو املعضلة، ومن ثم فإن استجابته الفعالة تقتضي تكوين أمناط 

إىل أن  Perkins(. وأشار باركينس Kallick and Zmuda, 2017,9معينة من السلوك الذكي. )

م على طرح األسئلة واالستجابة املتعلمني يكتسبون عاداتهم العقلية عندما يوضعون يف مواقف وربه

للتحديات واملشكالت، والبحث عن حلول للمشكالت اليت تواجههم شريطة أن تكون حلول 

 (.Perkins, 2001, 5املشكالت وإجابات األسئلة حباجة إىل تفكري وحبث وتأمل. )

تنمية ويعترب موضوع عادات العقل من املواضيع اليت القت اهتمامًا كبريًا من الرتبويني، ف

عادات العقل لدى املتعلم تساعده يف استخدام عمليات التفكري، وتشجعه ليكون فاعاًل يف مواجهة 

التحديات، كما تساعده أيضًا يف تقدمه العلمي وتنمية قدراته العقلية، واختاذ القرارات الشخصية 

املواقف احلياتية،  املناسبة يف مواقف احلياة املختلفة، واستخدام تفكريه وقدراته العقلية يف كل

فاألسلوب الوحيد ليصبح السلوك عادة، هو ممارسة السلوك وتكراره بوعي يف مواقف تعليمية 

 (. Boyes and Watts, 2009خمتلفة. )

على أهمية دور املعلم يف تنمية العادات العقلية  Costa & Kallickويؤكد كوستا وكاليك 
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لعادات العقلية الستة عشر الذي سيشار إليها الحقًا يف لدى الطلبة، فليس بالضرورة تنميتها مجيع ا

وقت واحد، وإمنا حبسب ما حيتاجون إليه، فإذا الحظ املعلم أنهم متهورين، أو مندفعني يف القول، أو 

يعملون بدون تفكري، فعليه أن ينمي عادة التحكم يف التهور لديهم، أو الحظ أنهم يقاطعوا اآلخرين، 

 & Costaين عند حتدثهم، فإن عليه تنمية عادة اإلصغاء، بتفهم وعاطفة. )أو يضحكون على اآلخر

Kallick, 2009, 14.) 

وتعد العادات العقلية من املتغريات املهمة اليت هلا عالقة باألداء والتحصيل العلمي لدى املتعلمني 

الذي يقوم به املتعلم يف مراحل التعليم املختلفة؛ كون التحصيل أحد اجلوانب املهمة يف النشاط العقلي 

أن العادات العقلية  Marzanoوالذي يظهر فيه أثر التفوق الدراسي. وهذا ما أشار إليه مارزانو 

الضعيفة ستؤدي إىل أن يكون التعلم ضعيفًا بغ  النظر عن مستوى الطلبة يف املهارة أو القدرة، 

 ,Marzano, 2000الت املختلفة )ويصبح املتعلم غري فاعل، وغري قادر على مواجهة املواقف واملشك

p.132 .) 

وأجريت عدد من الدراسات يف هذا املوضوع وأكدت على أهمية تنمية عادات العقل كدراسة 

( اليت أوصت بلفت انتباه أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اجلامعية إىل تضمني 2014القضاة )

( على ضرورة تنمية عادات Swartz, 2008العادات العقلية يف املقررات الدراسية، وأكد سوارتز )

على أهمية فهم  Campbellالعقل لدى األفراد وممارستها يف حياتهم، كما أكدت دراسة كامبل 

املعلمني لعادات العقل وممارستها، حبيث ميكنهم ذلك من غرس تلك العادات يف سلوك طالبهم 

(Campbell, 2000 ،304، ص2015( يف )اخلفاف.) 

اجلامعية اخلطوة األخرية للطالبة يف السلم التعليمي قبل االلتحاق باحلياة املهنية،  وتعد املرحلة

فإذا استطاعت الطالبة ممارسة عادات العقل انعكس ذلك على أسلوب تفكريها وطريقة تعاملها مع 

طيع املقررات الدراسية، من حيث اإلقدام بنفسية وعقلية منفتحة واه املقررات الدراسية، ومن ثم تست

 التفوق يف حتصيلها وتصبح احلياة اجلامعية بالنسبة هلا حياة مملوءة باحلياة والفاعلية. 

ومما سبو فإن عادات العقل متنيل هدفًا تربويًا تسعى الرتبية احلدينية إىل حتقيقه لدى املتعلمني 

ية عليا مبختلف الصفوف واملراحل الدراسية، وذلك حلاجة اجملتمع إىل خرجيني لديهم قدرات عقل

تساعد على تنمية جمتمعهم وتطويره. ومن خالل التعرف على عادات العقل وتنميتها فإن املتعلم يتمكن 

من التعلم بشكل ذاتي، واملنيابرة، والتصرف بعقالنية وبذكاء واه املواقف واملشكالت احلياتية. 
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 جامعة امللك خالد وبالتالي فإن الباحنية وجدت أن هناك حاجة لقياس درجة ممارسة الطالبات يف

 لعادات العقل وعالقتها مبتغريات التخصص واملستوى الدراسي ومستوى التحصيل.   

 مشكلة الدراسة:

إن استخدام املعرفة العلمية اليت تعد أساسًا الكتساب عادات العقل وتوظيفها، ُأهملت منذ 

املهمة اليت هلا عالقة بأداء  مراحلها األوىل يف التعليم األساسي، وألن عادات العقل من املتغريات

املتعلمني بشكل عام يف مراحل التعليم املختلفة؛ أكدت العديد من الدراسات واألدبيات مع بداية 

القرن احلادي والعشرين على أهمية تعليمها وتقوميها ومناقشتها مع التالميذ، والتفكري فيها 

 (.2007لية. )قطامي واملشاعلة، وتقوميها حتى تصبح جزءًا من ذاتهم، ومن ثم بنيتهم العق

وتولد الشعور لدى الباحنية بوجود مشكلة من خالل دراستها يف مرحلة البكالوريوس 

واملاجستري؛ إذ وجدت أن بع  الطالبات تقضي ساعات طويلة يف الدراسة واملذاكرة وتبذل جهدًا 

باإلحباط.  وقد يكون  كبريًا؛ ولكنها ال حتقو مستوى عاليًا من التحصيل مما يؤدي إىل شعورهن

بسبب عدم اإلصغاء بشكل جيد، وعدم الرتكيز وقت احملاضرة، والتسرع أثناء تأدية النشاط، 

والتهور أثناء احلل يف االختبارات، ...اخل، وهذا ما أشار إليه بع  الرتبويني، منيل: احلكيمي 

مني على الفهم والتحصيل يعزى ( اللذان أشارا إىل أن تدني قدرة املتعل23، 2007(، وزيان )77، 2016)

اللذان  Costa & Kallickإىل عادات التفكري السيئة اليت ميارسها املتعلمني، وكوستا وكاليك 

أشارا أيضًا إىل أن إهمال استخدام عادات العقل بسبب الكنيري من القصور يف نتائج العملية التعليمية، 

عرفة كيفية العمل عليها واستخدامها أيضًا يف فالعادات العقلية ليست امتالك املعلومات، بل هي م

منط من السلوكيات الذكية اليت تقود املتعلم إىل إنتاج املعرفة، وليس استذكارها أو إعادة إنتاجها 

 (.Costa & Kallick, 2003, 5على منط سابو. )

التعاطف ونظرًا لكون عادات العقل أحد املتغريات اليت تؤثر يف مستوى حتصيل الطالبات منيل: 

مع اآلخرين، والتحكم بالتهور، والوعي بالذات، وفن االستماع، وحل الصراعات، والتعاون؛ حاولت 

الدراسة احلالية الكشف عن درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك 

 تحصيل.خالد لعادات العقل وعالفتها مبتغريات التخصص واملستوى الدراسي ومستوى ال

 وميكن حتديد مشكلة الدراسة باألسئلة التالية: 

 ما درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل؟  .1
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، يف درجة ممارسة طالبات كلية العلوم (0.06) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .2

 لك خالد لعادات العقل وفقًا ملتغري التخصص )إنساني، علمي(؟ واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امل

، يف درجة ممارسة طالبات كلية العلوم (0.06) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .3

واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل وفقًا ملتغري املستوى الدراسي )أول، 

 ثاني، ثالث، رابع(؟

، يف درجة ممارسة طالبات كلية العلوم (0.06)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد  .4

واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل وفقًا ملتغري مستوى التحصيل )مرتفع، 

 متوسط، منخف (؟

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إىل اآلتي:      

الكشف عن درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد  .1

 لعادات العقل. 

يف درجة ممارسة طالبات كلية  )0.06التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى ) .2

صص )إنساني، العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل وفقًا ملتغري التخ

 علمي(.

( يف درجة ممارسة طالبات كلية 0.06التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى ) .3

العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل تبعًا ملتغري املستوى الدراسي 

 )أول، ثاني، ثالث، رابع(. 

( يف درجة ممارسة طالبات كلية 0.06ة عند مستوى )التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائي .4

العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل تبعًا ملتغري مستوى التحصيل 

 )مرتفع، متوسط، منخف (. 

 أهمية الدراسة: 

 مت تقسيم أهمية الدراسة إىل قسمني كما يلي: 
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  :األهمية النظرية 

يف أهميتها النظرية إىل طبيعة املوضوع الذب تناولته واملتمنيل مبوضوع  تستند الدراسة احلالية

عادات العقل الذي يعد من املتغريات اليت هلا تأثري مباشر يف حتصيل الطالب. باإلضافة إىل ما يتمتع به 

هذا املوضوع من احلداثة والقدرة على االسهام يف تطوير العملية الرتبوية والتعليمية على مستوى 

 دارس واجلامعات، ويف تطوير مناهج التعليم لإلسهام يف حتقيو األهداف الرتبوية املنشودة. امل

  :األهمية التطبيقية 

 تتمنيل األهمية التطبيقية هلذه الدراسة يف اآلتي:

 تقدم معلومات عن عادات العقل األكنير ممارسة لدى طالبات املرحلة اجلامعية.  .1

تسهم نتائج الدراسة احلالية يف تعريف املهتمني بالتعليم اجلامعي بشكل عام وأعضاء هيئة  .2

التدريس يف اجلامعات السعودية ببع  عادات العقل، ليدركوا أهمية تنميتها لدى طلبة املرحلة 

 اجلامعية من خالل الرتكيز عليها يف أثناء تدريس املقررات لتصبح جزءًا من سلوكهم. 

لبات املرحلة اجلامعية ببع  عادات العقل، وأهمية ممارستها، والتحرر من النماذج تعريف طا .3

 التقليدية يف التعليم املعتمد على حفظ املعلومات دون فهم وتفكري. 

 حدود الدراسة: 

 حتددت الدراسة باحلدود اآلتية:

  الدائم للتعلم،  حتددت الدراسة بقياس سبع عادات من عادات العقل، وهي: املنيابرة، االستعداد

التحكم بالتهور، التفكري والتواصل بوضوح ودقة، التفكري بالتفكري، التساؤل وطرح 

 املشكالت، تطبيو املعارف املاضية على املعارف اجلديدة. 

  اقتصرت الدراسة على عينة من طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد

 ـ. ه1439/1440للعام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة: 

 عادات العقل:

عادات العقل بأنها: "نزعة الفرد إىل التصرف  Costa & Kallickيعرف كوستا وكاليك 

بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما، عندما تكون اإلجابة أو احلل غري متوفر يف أبنيته املعرفية، 
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غام ، وتشري ضمنًا إىل توظيف إذ قد تكون املشكلة على هيئة موقف حمري، أو لغز، أو موقف 

 (. Costa & Kallick, 2008, 12السلوك الذكي عندما ال يعرف الفرد اإلجابة أو احلل املناسب. )

وتعرف إجرائيًا بأنها: منط من السلوكيات واملمارسات املرتبطة بعادات )املنيابرة، االستعداد 

ودقة، التفكري بالتفكري، التساؤل  الدائم للتعلم، التحكم بالتهور، التفكري والتواصل بوضوح

وطرح املشكالت، تطبيو املعارف املاضية على املعارف اجلديدة( اليت تؤديها طالبات كلية العلوم 

 واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد وتظهر يف استجابتهن يف املقياس املعد بهذه الدراسة.

 طالبات اجلامعة: 

هن الطالبات الالتي أكملن مرحلة الدراسة يف التعليم العام، والتحقن باملرحلة اجلامعية ملدة 

 أربع سنوات للحصول على درجة البكالوريوس. 

 اإلطار النظري:

تستند عادات العقل إىل النظرية املعرفية، من خالل تركيزها على العمليات اليت وري داخل 

اذ القرارات، وتتيح عادات العقل للمتعلم التعبري عن أفكاره، العقل كالتفكري والتخطيط واخت

وطرح األسئلة، والقضايا املرتبطة جبوانب حياته، وال يكون االهتمام مركزًا على تعدد اإلجابات 

اليت يعرفها فحسب، بل على الكيفية اليت يتصرف املتعلم بها عندما ال يعرف اإلجابة، وذلك من 

 (.2009إنتاج املعرفة أكنير من قدرته على اسرتجاعها. )قطامي، خالل مالحظة قدرته على 

 تصنيف عادات العقل: 

نظرًا لتباين اآلراء والتصورات حول عادات العقل تباينت تبعًا لذلك تصنيفاتها إال أن ذلك التباين 

 رجها عن أسسها وافرتاضاتها النظرية، فوضع كوستا وكاليك قائمة بست عشرة عادة عقلية  ال

تسهم يف التفكري، واليت تعد خصائص ملا يفعله الفرد الذكي عندما تصادفه مشكلة ال يكون هلا 

 حلول جاهزة لديه، وهذه العادات هي: املنيابرة، التحكم بالتهور، اإلصغاء بتفهم وتعاطف، التفكري

مبرونة، التفكري يف التفكري، الكفاح من أجل الدقة، تطبيو املعارف السابقة على أوضاع جديدة، 

التساؤل وطرح املشكالت، التفكري والتواصل بوضوح ودقة، مجع املعلومات بأغلب احلواس، 

كري واإلبداع، اإلقدام على خماطر مسؤولة، االستجابة بدهشة ورهبة، إجياد الدعابة، التف التصور

 . (Costa and Kallick, 2008)التبادلي، االستعداد للتعلم املستمر 
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ونظرًا لصعوبة قياس درجة ممارسة أفراد العينة لعادات العقل املوضحة يف تصنيف "كوستا 

وكاليك"، وألن مصداقية استجابات أفراد العينة على املقياس ستقل؛ لذا مت االقتصار على السبع 

 (2006يأتي )قطامي، عادات عقلية وهي كما 

 :Persistingاملنيابرة  .1

قدرة الفرد على مواصلة املهمة املوكلة إليه والتمسك بها إىل حني اكتماهلا، وعدم االستسالم 

أمام الصعوبات، واستخدام عدد من االسرتاتيجيات حلل املشكالت اليت يتبعها الشعور بالراحة، ومن 

ى الفرد من خالل بع  األقوال واألفعال الدالة منيل: دعين السمات الدالة على املنيابرة اليت تظهر لد

 أعرف بنفسي، سأواصل احملاولة، استمر يف العمل على املهمة حتى تكتمل. 

 :Remaining Open to Continuous Learningاالستعداد للتعلم املستمر  .2

تعين رغبة الفرد يف التعلم املستمر، وتتمنيل حبب االستطالع من خالل البحث املتواصل عن 

املعرفة، واملكافحة الدائمة من أجل التحسني والنمو والتعديل وحتسني الذات، وتتسم هذه العادة 

بسمات منها: التعلم طوال الوقت، واالستمرار يف تعديل األفكار، والعناية بتحسني الذات، 

ستكشاف بدائل، والسؤال يف البديهيات واملألوف، باإلضافة إىل التواضع يف املعرفة الذي يتمنيل يف وا

 أننا مهما عرفنا عن شيء نشعر أننا ال نعرف عنه إال القليل عنه. 

 :Managing Impulsivityالتحكم بالتهور  .3

املشكلة، وتكوين  وتعين التأني والتفكري واإلصغاء للتوجيهات وفهمها قبل اإلقدام على حل

رؤية مسبقة أو خطة عمل أو هدف أو اواه عن املنتج املطلوب قبل البدء بالعمل، وتأجيل احلكم 

الفوري لفكرة معينة إىل أن يتم فهمها متامًا، والتقليل من التجربة واخلطأ عن طريو مجع املعلومات، 

ألقوال الدالة، منيل: دقيقة من واالستماع لوجهات نظر اآلخرين اليت تظهر لدى الفرد من خالل ا

 فضلك، دعين أفكر. أو األفعال الدالة، منيل: تفحص االواهات قبل البدء باملهمة.

 Thinking and Communicating with Clarity andالتفكري والتواصل بوضوح ودقة  .4

Precision: 

بهات صحيحة تعين إيصال الفكرة من خالل لغة واضحة ودقيقة وتعبريات حمددة وأمساء وتشا

وونب اإلفراط يف التعميم ومتييز التشابهات واالختالفات واستخدام اإليضاحات واملقارنات 
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والقياسات الكمية واألدلة يف تدعيم وجهات النظر؛ لذا فإن اللغة والتفكري أمران متالزمان وال 

انعكاس للتفكري ميكن فصلهما عن بعضهما، فهما وجهان لعملة واحدة، فاللغة الغامضة ما هي إال 

 املضطرب. 

 :Thinking about Thinkingالتفكري يف التفكري  .6

تعين تطوير خطة عمل من أجل حتقيو األهداف والتأمل يف اخلطة، وتقييمها عند اكتماهلا 

على أن يكون الفرد واعيًا للخطوات واالسرتاتيجيات يف أثناء حل املشكلة، وبذلك يكون الفرد على 

رف وما ال يعرف، وكيف يصل إىل ما يريد أن يعرف، وكيف يعرف أنه وصل إىل معرفة حبدود ما يع

 حل املشكلة أو حقو اهلدف، وبذلك يكون أكنير إدراكًا ألفعاله ولتأثريها يف اآلخرين ويف البيئة.

 :Questioning and Posing Problemsالتساؤل وطرح املشكالت  .5

الفجوة القائمة بني ما ُيعرف وما ال ُيعرف، كما تعين قدرة الفرد طرح أسئلة من شأنها أن متة 

 تتضمن طرح أسئلة حول وجهات نظر بديلة، وحول تقييم ارتباطات وعالقات سببية. 

 Applying Past Knowledge to Newتطبيو املعارف السابقة على أوضاع جديدة .7

Situations: 

ة املشكالت، والربط بني تعين قدرة الفرد على االستفادة من التجارب السابقة يف مواجه

املعارف السابقة واملعرفة اجلديدة، فالناس األذكياء يتعلمون من التجارب عندما تواجههم مشكالت 

جديدة حمرية، ويوضحون ما يفعلون حاليًا مبقارنتها بتجارب مشابهة مرت بهم يف املاضي، أو باإلشارة 

جارب كمصادر بيانات ومساهمة يف إىل تلك التجارب، ويسرتجعون خمزونهم من املعارف والت

 اإليضاح.

ومما سبو جند أن هذه العادات مرتبطة باألبعاد املختلفة لشخصية املتعلم فالبعد االجتماعي 

يتمنيل بعادة التفكري والتواصل بدقة، بينما يتمنيل البعد االنفعالي بعادات: املنيابرة، واالستعداد للتعلم 

 البعد العقلي ببقية العادات.املستمر، والتحكم بالتهور، ويتمنيل 

ونظرًا ألن مجيع العادات العقلية املذكورة سابقًا حتتاج إىل جهد وفرتة زمنية لتنميتها، فقد مت 

االقتصار على سبع عادات عقلية؛ كونها أكنير ممارسة من قبل الطالبات اجلامعيات خالل العملية 

 التعليمية، وكذلك تعد كافية لتحقو هدف الدراسة. 



 
 

 
 
 155 

 لعادات العقل  (. درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد2021القحطاني، عائشة. )

 الدراسات السابقة: 

 ُأجريت العديد من الدراسات العربية واألجنبية يف هذا اجملال، ومن أهمها: 

( اليت هدفت إىل معرفة العالقة بني عادات العقل ومظاهر السلوك اإلجيابي 2016دراسة بربخ )

، لدى طلبة جامعة األزهر بغزة، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق تعزى إىل املستوى الدراسي

( طالبًا وطالبة، ومت استخدام مقياس عادات العقل، وأظهرت نتيجة الدراسة 616وتكونت العينة من )

أن مستوى امتالك طلبة جامعة األزهر لعادات العقل مرتفع، كما ال توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى 

 إىل متغري املستوى الدراسي. 

لة الفروق بني الطلبة املتفوقني والعاديني ( هدفت إىل معرفة دال2014يف حني أن دراسة عمران )

( طالبًا وطالبة، ومت استخدام 250يف مستوى اكتساب عادات العقل، وتكونت عينة الدراسة من )

مقياس عادات العقل، وتوصلت الدراسة إىل تفوق الطلبة املتفوقني على الطلبة العاديني يف معظم 

 عادات العقل. 

للكشف عن عادات العقل وعالقتها بدافعية اإلجناز لدى طلبة ( دراسته 2014وأجرى القضاة )

كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، ومعرفة ما إذا كانت عادات العقل ختتلف تبعًا لتغريات املرحلة 

( من الطلبة، ومت بناء مقياس العادات 202الدراسية واملستوى التحصيلي، وتكونت عينة الدراسة من )

راسة إىل أن مستوى امتالك الطلبة لعادات العقل جاء مرتفعًا، باإلضافة إىل وجود العقلية، وتوصلت الد

فروق دالة احصائيًا يف مستوى امتالك عادات العقل تعزى إىل متغري مستوى التحصيل لصاحل ذوي 

 التحصيل املرتفع.

( فهدفت إىل استقصاء مستوى اكتساب طلبة املرحلة 2010أما دراسة حميسن وزيتون )

( العاملي وعالقته مبتغريات الصف التعليمي، واجلنس، 2051ساسية لعادات العقل حسب مشروع )األ

( طالبًا وطالبة يف مدارس وكالة الغوث 1599والتحصيل الدراسي. وتكونت عينة الدراسة من )

 األردنية باألردن، واستخدم مقياس عادات العقل، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن نسبة اكتساب طلبة

%(، كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا 46الصفوف النيالثة لعادات العقل بلغت )

 يف عادات العقل تعزى ملتغري مستوى التحصيل، لصاحل الطلبة ذوي املستوى املرتفع. 

( تهدف إىل الكشف عن عادات العقل والذكاء االنفعالي، 2010وجاءت دراسة الشمري )

التحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة اجلوف يف اململكة العربية السعودية، وتكونت عينة وعالقتهما ب



 

 
 
 156 

 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

( طالبًا وطالة، وتوصلت الدراسة إىل امتالك الطلبة لعادات العقل بدرجة كبرية 776الدراسة من )

 باستنيناء التفكري ملا وراء املعرفة اليت جاءت بدرجة متوسطة. باإلضافة إىل عدم وجود عالقة بني

 عادات العقل والذكاء االنفعالي وبني التحصيل الدراسي.

( تهدف إىل الكشف Wiersema and Licklider, 2009وكانت دراسة ويرمسا وليكليدر )

( طالب، 7عن درجة ممارسة طالب لكلية التقنية بنيويورك لعادات العقل، وطبقت الدراسة على )

الصفي من خالل الزيارات الصفية العشوائية، وأجريت معهم مقابالت فردية، ثم مالحظة أداؤهم 

وبينت نتائج الدراسة أن درجة املمارسة لعادات العقل مرتفعة، وأن هناك عالقة ارتباطية دالة احصائيًا 

 بني ممارسة عادات العقل والتحصيل الدراسي. 

ومما سبو يتضح أن مجيع الدراسات السابقة هدفت إىل الكشف عن عادات العقل، كما 

ح أن معظمها استخدمت املنهج الوصفي، وهذا ما اتفو مع الدراسة احلالية، منيل دراسة بربخ يتض

(، كما أن عددًا منها أجري على 2010(، ودراسة حميسن وزيتون )2014(، ودراسة القضاة )2016)

عينة من طلبة املرحلة األساسية وهذا  تلف مع الدراسة احلالية، منيل: دراسة حميسن وزيتون 

(. يف حني أن هناك دراسات أجريت على املرحلة اجلامعية وهذا يتفو مع الدراسة احلالية، منيل 2010)

(، ويرمسا 2010(، والشمري )2014(، والقضاة )2014(، وعمران )2016دراسة كل من: بربخ )

 (.Wiersema and Licklider, 2009وليكليدر )

دراسات احمللية النادرة اليت تناولت عادات وبالتالي فإن الدراسة احلالية امتازت بأنها من ال

العقل لدى طالبات املرحلة اجلامعية، وعالقتها مبتغريات التخصص واملستوى الدراسي والتحصيل. 

ومتنيلت أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يف بناء مقياس عادات العقل، والتحقو من صدقه 

 وثباته، وكيفية تنفيذ أداة الدراسة. 

 الدراسة وإجراءاتها:منهجية 

 منهج الدراسة: 

اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي، ملالءمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة، وحتقيو 

أهدافها، والوصول إىل إجابات تسهم يف وصف نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة 

 ممارسة عادات العقل وحتليلها. 
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 جمتمع الدراسة: 

متنيل جمتمع الدراسة احلالية بطالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد 

 ( طالبة. 2127بتنوع ختصصاتهن ومستوياتهن الدراسية وحتصيلهن الدراسي، والبالغ عددهن )

 عينة الدراسة: 

داب بسراة اختريت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية من طالبات كلية العلوم واآل

من  بعد استبعاد الطالبات الالتي مل يستجنب عن املقياسعبيدة يف جامعة امللك خالد اليت تكونت 

هـ. واجلدول اآلتي يبني توزيع أفراد عينة 1439/1440( طالبة ملتحقة يف الكلية للعام الدراسي 130)

 ومستوى التحصيل: الدراسة تبعًا ملتغريات الدراسة، وهي: التخصص، واملستوى الدراسي،

 توزيع أفراد العينة وفقًا ملتغريات الدراسة

 النسبة املئوية% العدد املتغري

 التخصص
 33.1 43 انساني

 55.9 77 علمي

املستوى 

 الدراسي

 23.1 30 أول

 22.3 29 ثاني

 26.4 33 ثالث

 29.2 37 رابع

مستوى 

 التحصيل

 49.2 54 مرتفع )جيد جدا فأعلى(

 24.5 32 متوسط )جيد(

 26.4 33 منخف  )مقبول(

 100 130 اجملموع

 أداة الدراسة: 

استخدم يف هذه الدراسة مقياس عادات العقل من إعداد الباحنية الذي يقيس سبعة أنواع من 

هذه العادات، وهي: املنيابرة، االستعداد الدائم للتعلم، التحكم بالتهور، التفكري والتواصل بوضوح 
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ودقة، التفكري يف التفكري، التساؤل وطرح املشكالت، تطبيو املعارف املاضية على املعارف 

( عبارة موزعة على سبعة أنواع من العادات، مبعدل 65اجلديدة، وبذلك فقد بلغ عدد عبارات املقياس )

الية مثان عبارات لكل عادة، صيغت وفو سلم التقدير اخلماسي )ليكرت(، وهي: املمارسة بدرجة ع

( على 1، 2، 3، 4، 6جدًا، عالية، متوسطة، متدنية، متدينة جدًا، وأعطيت هلذه التقديرات )

 التوالي. وللتحقو من صدق وثبات املقياس مت اتباع اخلطوات اآلتية:

 أواًل: الصدق:

مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف القياس والتقويم، وعلم النفس، 

طرق التدريس وعددهم ستة حمكمني، وذلك للتحقو من الصدق الظاهري، وأجريت بع  واملناهج و

التعديالت على بع  العبارات وفقًا آلراء احملكمني. كاستبدال بع  العبارات بني العادات اليت 

تنتمي إليها. كما مت التأكد من صدق املقياس إحصائيًا باستخدام صدق االتساق الداخلي، إذ مت 

( طالبة من غري عينة الدراسة، ثم مت استخدام 26داة على عينة استطالعية مكونة من )تطبيو األ

واجلدول  بني درجة كل عبارة ودرجة العادة اليت تنتمي إليها،معامل ارتباط بريسون إلجياد العالقة 

 اآلتي يوضح ذلك:

 معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعادة

 العبارة العادة
درجة 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 العبارة العادة

درجة 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 املنيابرة

1 0.500 0.002 

التفكري 

والتواصل 

 بوضوح ودقة

29 0.472 0.017 

2 0.795 0.000 30 0.701 0.000 

3 0.599 0.000 31 0.553 0.000 

4 0.495 0.012 32 0.400 0.047 

6 0.575 0.000 

التفكري يف 

 التفكري

33 0.625 0.007 

5 0.721 0.000 34 0.573 0.000 

7 0.624 0.007 36 0.739 0.000 

7 0.477 0.013 35 0.574 0.000 
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 العبارة العادة
درجة 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
 العبارة العادة

درجة 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

االستعداد 

 للتعلم

9 0.764 0.000 37 0.514 0.001 

10 0.477 0.015 37 0.459 0.017 

11 0.725 0.000 39 0.612 0.009 

12 0.730 0.000 40 0.437 0.027 

13 0.575 0.000 

التساؤل 

وطرح 

 املشكالت

41 0.430 0.032 

14 0.402 0.045 42 0.545 0.000 

16 0.417 0.037 43 0.727 0.000 

15 0.643 0.006 44 0.761 0.000 

التحكم يف 

 التهور

17 0.653 0.003 46 0.733 0.000 

17 0.649 0.004 45 0.753 0.000 

19 0.472 0.016 47 0.766 0.000 

20 0.574 0.000 47 0.763 0.000 

21 0.547 0.000 

تطبيو 

املعارف 

املاضية على 

أوضاع 

 جديدة

49 0.736 0.000 

22 0.777 0.000 60 0.735 0.000 

23 0.446 0.025 61 0.696 0.002 

24 0.670 0.003 62 0.705 0.000 

التفكري 

والتواصل 

 بوضوح ودقة

26 0.474 0.014 63 0.714 0.000 

25 0.543 0.001 64 0.655 0.003 

27 0.799 0.000 66 0.453 0.020 

27 0.693 0.002 65 0.730 0.000 

قيم معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال تراوحت من  ( أن2ويوضح اجلدول )

(، وأن معظم قيم معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعادة اليت تنتمي 0.764( إىل )0.400)

(، وتشري إىل االتساق 0.06( و )0.01ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) موجبةإليها 
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درجة كل عبارة ودرجة العادة اليت تنتمي إليها، مما ينيبت صدق تلك العبارات ومتتعها الداخلي بني 

 بدرجة عالية من الصدق.

 واجلدول التالي يوضح درجة ارتباط كل عادة والدرجة الكلية للمقياس:

 معامالت ارتباط عادات العقل بالدرجة الكلية للمقياس

 ى الداللةمستو معامل االرتباط عادات العقل

 0.017 0.622 املنيابرة

 0.042 0.469 االستعداد الدائم للتعلم

 0.017 0.629 التحكم بالتهور

 0.001 0.570 التفكري والتواصل بوضوح

 0.020 0.615 التفكري يف التفكري

 0.000 0.597 التساؤل وطرح املشكالت

 0.000 0.471 تطبيو املعارف املاضية على املعارف اجلديدة

( أن قيم معامالت ارتباط عادات بالدرجة الكلية للمقياس مرتفعة وذات 3ويوضح اجلدول )

(، وتشري إىل االتساق الداخلي بني درجة كل عادة 0.06( و)0.01داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 والدرجة الكلية للمقياس؛ مما ينيبت صدق تلك العادات ومتتعها بدرجة عالية من الصدق. 

 ثانيًا: النيبات: 

 مت إجياد قيمة النيبات هلذا املقياس باستخدام ألفا كرونبامل، واجلدول اآلتي يوضح ذلك:      

 معامالت ألفا كرونبامل لنيبات الدراسة

 قيمة الفا كرونبامل العادة العقلية م

 0.72 املنيابرة 1

 0.71 االستعداد الدائم للتعلم 2

 0.70 التحكم بالتهور 3
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 قيمة الفا كرونبامل العادة العقلية م

 0.77 التفكري والتواصل بوضوح 4

 0.79 التفكري يف التفكري 6

 0.71 التساؤل وطرح املشكالت 5

 0.73 تطبيو املعارف املاضية على املعارف اجلديدة 7

 0.73 مجيع فقرات األداة

( 0.77( أن قيم معامالت الفا كرونبامل لعادات العقل تراوحت بني )4ويالحظ من اجلدول )

(. وبالتالي فإن مجيع قيم 0.73(، كما بلغت قيمة معامل الفا كرونبامل جلميع جماالت األداة )0.73و)

 كرونبامل للنيبات مرتفعة وتشري إىل أن األداة تتمتع بدرجة عالية من النيبات. الفامعامل 

 ساليب اإلحصائية: األ

إلجراء املعاجلة اإلحصائية للبيانات يف هذه الدراسة من خالل إجياد  SPSSمت استخدام برنامج 

املتوسط احلسابي، واالحنراف املعياري، واختبار )ت( لعينة واحدة، واختبار )ت( لعينتني مستقلتني، 

ي للبيانات باستخدام اختبار كوجملروف واختبار حتليل التباين األحادي بعد التحقو من التوزيع الطبيع

مسرينوف اليت أوضحت قيمة مستوى الداللة أن البيانات عند استخدام اختبار )ت( لعينتني مستقلتني 

 واختبار حتليل التباين األحادي متجانسة. 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

السؤال األول: ما درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد 

 لعادات العقل؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واستخدام اختبار 

عقل دالة احصائيًا أم ال، من )ت( لعينة واحدة ملعرفة ما إذا كانت درجة ممارسة الطالبات لعادات ال

خالل معرفة داللة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد العينة )الواقعي( واملتوسط الفرضي للمقياس 

(، 0.06مبستوى الداللة ) sig(، كما مت احلكم على درجة املمارسة من خالل مقارنة قيمة 3)

 ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة. 3واجلدول )
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 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عادة يف املقياس

 العادة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

 عالية 0.000 16.20 3 0.65 3.76 املنيابرة 1

 عالية 0.000 4.57 7 0.77 3.36 االستعداد الدائم للتعلم 2

 عالية 0.000 13.32 2 0.55 3.77 بالتهورالتحكم  3

4 
التفكري والتواصل بوضوح 

 ودقة
 عالية 0.000 11.96 6 0.57 3.70

 عالية 0.000 11.49 4 0.70 3.71 التفكري يف التفكري 6

 عالية 0.000 7.94 5 0.76 3.62 التساؤل وطرح املشكالت 5

7 
تطبيو املعارف املاضية على 

 أوضاع جديدة
 عالية 0.000 16.57 1 0.70 3.95

 عالية 0.000 14.27 ــــــ 0.64 3.57 املتوسط الكلي لةداة

( دالة 14.27(، وأن قيمة )ت( )3.57( أن املتوسط الكلي لةداة بلغ )6يتضح من اجلدول )

(، 0.06( وهي أصغر من )0.000(؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة بلغت )0.06احصائيًا عند مستوى )

نة ( بني متوسط استجابات أفراد العي0.06ومن ثم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (، مما يدل على أن درجة ممارسة الطالبات لعادات العقل عالية. 3( واملتوسط الفرضي )3.57)

باإلضافة ملا سبو يتضح أن عادة تطبيو املعارف املاضية على أوضاع جديدة جاءت يف الرتتيب 

( وهي دالة احصائيًا؛ وذلك ألن قيمة مستوى 16.57(، وجاءت قيمة )ت( )3.59األول مبتوسط حسابي )

بني  (0.06(، ومن ثم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.06( أصغر من )0.000الداللة )

(، أي أن درجة ممارسة الطالبات 3( وبني املتوسط الفرضي )3.95متوسط استجابات أفراد العينة )

 لعادة تطبيو املعارف املاضية على أوضاع جديدة عالية. 

(، وجاءت قيمة 3.77كما جاءت عادة التحكم بالتهور يف الرتتيب النياني مبتوسط حسابي )

(، ومن ثم 0.06( أصغر من )0.000لك ألن قيمة مستوى الداللة )( وهي دالة احصائيًا؛ وذ13.32)ت( )
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( وبني 3.77( بني متوسط استجابات أفراد العينة )0.06توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (، أي أن درجة ممارسة الطالبات لعادة التحكم بالتهور عالية.3املتوسط الفرضي )

( 16.20(، وجاءت قيمة )ت( )3.76لث مبتوسط حسابي )وجاءت عادة املنيابرة يف الرتتيب النيا

(، ومن ثم توجد فروق 0.06( أصغر من )0.000وهي دالة احصائيًا؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة )

( وبني املتوسط 3.76( بني متوسط استجابات أفراد العينة )0.06ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 لبات لعادة املنيابرة عالية. (، أي أن درجة ممارسة الطا3الفرضي )

(، وجاءت 3.71يف حني جاءت عادة التفكري يف التفكري يف الرتتيب الرابع مبتوسط حسابي )

(، ومن 0.06( أصغر من )0.000( وهي دالة احصائيًا؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة )11.49قيمة )ت( )

( 3.71سط استجابات أفراد العينة )( بني متو0.06ثم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (، أي أن درجة ممارسة الطالبات لعادة التفكري يف التفكري عالية. 3وبني املتوسط الفرضي )

(، 3.70وجاءت عادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة يف الرتتيب اخلامس مبتوسط حسابي )

( أصغر من 0.000الداللة ) ( وهي دالة احصائيًا؛ وذلك ألن قيمة مستوى11.96وجاءت قيمة )ت( )

( بني متوسط استجابات أفراد 0.06(، ومن ثم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.06)

(، أي أن درجة ممارسة الطالبات لعادة التفكري والتواصل 3( وبني املتوسط الفرضي )3.70العينة )

 بوضوح ودقة عالية. 

(، 3.62يف الرتتيب السادس مبتوسط حسابي )بينما جاءت عادة التساؤل وطرح املشكالت 

( 0.06( أصغر من )0.000( وهي دالة احصائيًا؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة )7.94وجاءت قيمة )ت( )

( 3.62( بني متوسط استجابات أفراد العينة )0.06ومن ثم توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ة ممارسة الطالبات لعادة التساؤل وطرح املشكالت عالية.(، أي أن درج3وبني املتوسط الفرضي )

(، وجاءت 3.26وأخريًا جاءت عادة االستعداد الدائم للتعلم يف الرتتيب السابع مبتوسط حسابي )

(، ومن 0.06( أصغر من )0.000( وهي دالة احصائيًا؛ وذلك ألن قيمة مستوى الداللة )4.57قيمة )ت( )

( 3.26( بني متوسط استجابات أفراد العينة )0.06صائية عند مستوى )ثم توجد فروق ذات داللة إح

 (، أي أن درجة ممارسة الطالبات لعادة االستعداد الدائم للتعلم عالية. 3وبني املتوسط الفرضي )

وملعرفة درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة لكل عادة من عادات العقل كاًل على حدة، مت 

ية واالحنرافات املعيارية واستخدام اختبار )ت( لعينة واحدة، واجلداول استخراج املتوسطات احلساب

 ( توضح ذلك: 10، 9، 7، 7، 5، 6، 4)
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 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة املنيابرة

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

1 
ملهام باستمرار وال أؤدي ا

 أستسلم للفشل
 عالية 0.000 7.92 5 0.92 3.72

2 

أمتلك القدرة على حتفيز 

ستمر يف أداء  ذاتي وأ

 الواجبات املنزلية

3.91 0.95 3 10.71 

0.000 

 عالية

3 

أحاول الرتكيز يف املهام 

إىل النهاية وإن الدراسية 

 كانت غري ممتعة

3.53 1.03 7 7.03 

0.000 

 عالية

4 
ن أجل أحتمل الصعاب م

 الوصول ألهدايف التعليمية
3.90 0.93 4 11.02 

0.000 
 عالية

6 

أبذل أقصى ما لدي من 

جهد إلجناز كافة املهام 

 والصعبة( الدراسية )السهلة

3.75 0.97 6 10.03 

0.000 

 عالية

5 
ونشاط للحصول  أعمل جبد

 على أعلى الدرجات
4.02 0.90 2 12.93 

0.000 
 عالية

7 
أترك العمل املكلف به 

 عندما أشعر بالتعب
2.97 1.19 7 0.220 

0.725 
 متوسطة

7 

أسعى يف البحث عن طرق 

إذا مل تنجح طريقيت أخرى 

 يف حل املهمة

 عالية 0.000 12.79 1 0.91 4.03

 عالية 0.000 16.02 3 0.65 3.76 متوسط عبارات عادة املنيابرة

( عبارات يف عادة املنيابرة حصلت على درجة ممارسة عالية، بينما 7( أن )5يبني اجلدول )

حصلت عبارة واحدة على درجة ممارسة متوسطة. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة الطالبات 
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تبة األوىل ( جاءت على التوالي يف املر5، 7(، ويالحظ أن العبارتني )4.03( و)2.97لعادة املنيابرة ما بني )

( على التوالي يف املرتبة قبل األخرية 7، 3والنيانية بدرجة ممارسة عالية، يف حني جاءت العبارتني )

 (. 7( وبدرجة متوسطة للعبارة )3واألخرية بدرجة ممارسة عالية للعبارة )

 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة االستعداد للتعلم

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

9 
ل على أتشوق للحصو

 املعلومات العلمية اجلديدة
 عالية 0.000 7.17 2 1.17 3.73

10 
راءة املستمرة أهتم بالق

 للكتب
 متوسطة 0.259 1.10 6 1.25 3.12

11 
خمتلفة  أستخدم مصادر

 جلمع املعلومات العلمية
 متوسطة 0.047 2.00 4 1.27 3.22

12 

 أمتلك مسة الفضول العلمي

)حب االستطالع( لكل 

 موضوع جديد

 عالية 0.000 5.49 3 1.17 3.57

13 
أشارك يف األنشطة العلمية 

 غري الصفية.
 متوسطة 0.153 1.40 7 1.37 2.73

14 
أمتلك القدرة على التعلم 

 الذاتي
 عالية 0.000 11.53 1 1.03 4.05

16 
أتابع القنوات العلمية 

 الوثائقية
 متوسطة 0.327 0.97 5 1.33 3.11

15 
عن كل أناقش املعلمة 

 جديد يشبع حاجاتي العلمية.
 متوسطة 0.427 0.79 7 1.21 3.07

متوسط عبارات عادة االستعداد 

 الدائم للتعلم
 عالية 0.000 4.57 7 0.77 3.36



 

 
 
 166 

 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

( عبارات يف عادة االستعداد للتعلم حصلت على درجة ممارسة عالية، 3( أن )7اجلدول )يوضح 

( عبارات على درجة ممارسة متوسطة. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة 6بينما حصلت )

( جاءت على 9، 14(، ويالحظ أن العبارتني )4.05( و)2.73الطالبات لعادة االستعداد للتعلم ما بني )

( على التوالي 13، 15الي يف املرتبة األوىل والنيانية بدرجة ممارسة عالية، يف حني جاءت العبارتني )التو

 يف املرتبة قبل األخرية واألخرية بدرجة ممارسة متوسطة.

 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة التحكم يف التهور

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

17 
أفكر قبل التحدث أو عمل 

 أي شيء

3.76 1.01 
 عالية 0.000 7.49 6

17 
بهدوء عندما أواجه  أفكر

 موقفًا صعبًا

3.75 1.03 
 عالية 0.000 7.27 3

19 

أطلب املزيد من التوضيح 

روح من عن السؤال املط

    عنهالدكتورة قبل اإلجابة 

3.40 1.05 

7 4.34 0.000 

 عالية

20 

أونب إصدار أحكام 

على القضايا قبل سريعة 

 دراستها وفهمها

3.64 0.96 

7 5.60 0.000 

 عالية

 عالية 0.000 7.32 4 1.06 3.75 أتأنى يف اإلجابة عن األسئلة 21

22 
حاول فهم السؤال قبل أ

 االجابة عنه

4.15 0.79 
1 14.77 0.000 

 عالية

23 
تار األنشطة اليت متتاز أخ

 بالسرعة

3.73 0.95 
5 7.59 0.000 

 عالية

24 
أحاول فهم متطلبات السؤال 

 املهامجيدًا قبل البدء بإجناز 

4.04 0.72 
2 14.45 0.000 

 عالية
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

متوسط عبارات عادة التحكم 

 بالتهور
 عالية 0.000 13.32 2 0.55 3.77

( أن مجيع العبارات يف عادة التحكم يف التهور حصلت على درجة ممارسة 7يبني اجلدول )

( 3.40عالية. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة الطالبات لعادة التحكم يف التهور ما بني )

ممارسة ( جاءت على التوالي يف املرتبة األوىل والنيانية بدرجة 24، 22(، ويالحظ أن العبارتني )4.15و)

( على التوالي يف املرتبة قبل األخرية واألخرية بدرجة ممارسة 19، 20عالية، يف حني جاءت العبارتني )

 عالية. 

 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

26 
 عن ما يدور يف ذهين أعرب

 بوضوح ودقة
 عالية 0.000 5.74 6 1.05 3.54

25 
ت اجلديدة أستخدم الكلما

 والغريبة بطريقة فعالة
 عالية 0.000 5.70 5 1.07 3.53

27 

خرين أستطيع إقناع اآل

بطريقة تفكريي حول 

 موضوع ما

 عالية 0.000 10.24 1 1.03 3.93

 عالية 0.000 3.70 7 1.12 3.37 أستمتع بالتالعب باأللفاظ. 27

29 

أشعر بعدم القناعة باملهام 

التعليمية اليت مل أجنزها 

 بإتقان

 عالية 0.000 10.57 2 0.94 3.77

30 
أناقش زميالتي باألنشطة 

 حالتعليمية بوضو
 عالية 0.000 5.05 7 1.07 3.67
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

31 

أشارك زميالتي التفكري 

إجياد حلول واضحة ب

 ملشكالت مطروحة

 عالية 0.000 9.04 3 1.03 3.72

32 
أستطيع ايصال أفكاري 

 بدقة ووضوح
 عالية 0.000 7.67 4 1.02 3.75

متوسط عبارات عادة التفكري 

 والتواصل بوضوح ودقة
 عالية 0.000 11.96 6 0.57 3.70

بوضوح ودقة حصلت على درجة ممارسة ( أن مجيع العبارات يف عادة التواصل 9يوضح اجلدول )

( 3.27عالية. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة الطالبات لعادة التواصل بوضوح ودقة ما بني )

( جاءت على التوالي يف املرتبة األوىل والنيانية بدرجة ممارسة 29.27(، ويالحظ أن العبارتني )3.93و)

ى التوالي يف املرتبة قب األخرية واألخرية بدرجة ممارسة ( عل27.30عالية، يف حني جاءت العبارتني )

 عالية.

 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة التفكري يف التفكري

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

33 

م أخطط إلجناز املها

التعليمية يف أفضل صورة 

 ممكنة

 عالية 0.000 11.57 1 0.93 3.96

34 
ريقة أنظم املادة الدراسية بط

 يسهل تعلمها وفهمها بسهولة
 عالية 0.000 9.77 2 1.03 3.77

36 

أحدد ما أعرفه )نقاط 

القوة( وما ال أعرفه )نقاط 

 يف أثناء التعلم الضعف(

 عالية 0.000 6.13 7 1.19 3.63
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

35 
ى تنظيم أمتلك القدرة عل

 املادة الدراسية يف ذهين
 عالية 0.000 9.52 3 1.02 3.75

37 

أتوقف يف أثناء التفكري 

وأسأل ذاتي بأسئلة منيل: 

ماذا أعمل؟ ملاذا أعمل؟ 

 كيف أعمل؟ 

 عالية 0.000 6.73 5 1.14 3.67

37 
أقوم بعمل الرسومات 

 التخطيطية لفهم ما أتعلمه. 
 عالية 0.000 5.57 6 1.14 3.55

39 

وت أستخدم التفكري بص

عال عند حل املسائل 

 واملشكالت

 عالية 0.000 3.53 7 1.22 3.39

40 

ليل أمتلك القدرة على حت

أبعاد املشكلة حتى يسهل 

 حلها

 عالية 0.000 7.44 4 1.03 3.75

متوسط عبارات عادة التفكري يف 

 التفكري
 عالية 0.000 11.49 4 0.70 3.71

( أن مجيع العبارات يف عادة التفكري يف التفكري حصلت على درجة ممارسة 10يبني اجلدول )

( 3.39عالية. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة الطالبات لعادة التفكري يف التفكري ما بني )

درجة ممارسة ( جاءت على التوالي يف املرتبة األوىل والنيانية ب34، 33(، ويالحظ أن العبارتني )3.96و)

( على التوالي يف املرتبة قبل األخرية واألخرية بدرجة ممارسة 39، 36عالية يف حني جاءت العبارتني )

 عالية. 
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 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة التساؤل وطرح املشكالت

 ةرابالع م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

41 
 ينبغي أخطط لةسئلة اليت

 أن أسأهلا حول أي مشكلة
 عالية 0.000 7.22 3 1.03 3.56

42 
متنوعة ومتعددة أوجه أسئلة 

 عن كل موقف غام 
 عالية 0.000 5.70 4 1.04 3.52

43 
لقة أوجه أسئلة مباشرة متع

 باملشكلة اليت أواجهها
 عالية 0.000 7.75 2 0.94 3.72

44 
سئلة تدعو للتفكري أوجه أ

 وحل املشكالت
 عالية 0.000 7.26 1 1.00 3.73

46 

ن أبادر بطرح أسئلة للمعلم ع

أي فكرة مل أستوعبها يف 

 الدرس

 عالية 0.016 2.45 7 1.24 3.25

45 
أفضل املشكالت اليت 

 م بالتفاصيلتتطلب االهتما
 عالية 0.000 4.21 5 1.20 3.44

47 
ومات أستاذتي عن املعل أسأل

 اليت ال أستوعبها يف الدرس
 عالية 0.015 2.46 7 1.21 3.25

47 
أتدرج بتوجيه األسئلة اليت 

 تفكريحتتاج إىل 
 عالية 0.000 6.55 6 1.02 3.60

متوسط عبارات عادة التساؤل 

 وطرح املشكالت
 عالية 0،000 7.94 5 0.76 3.62

( أن مجيع العبارات يف عادة التساؤل وطرح املشكالت حصلت على درجة 11يبني اجلدول )

ممارسة عالية. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة الطالبات لعادة التساؤل وطرح املشكالت ما 

انية ( جاءت على التوالي يف املرتبة األوىل والني43، 44(، ويالحظ أن العبارتني )3.73( و)3.25بني )
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( على التوالي يف املرتبة قبل األخرية واألخرية 46، 47بدرجة ممارسة عالية، يف حني جاءت العبارتني )

 بدرجة ممارسة عالية.

 نتيجة اختبار )ت( لعينة واحدة لكل عبارة يف عادة تطبيو املعارف املاضية على أوضاع جديدة

 ةرابالع م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

49 

أمتلك القدرة على الربط بني 

ومات اجلديدة املعل

 واملعلومات القدمية

3.77 1.04 

5 9.53 

0.000 

 عالية

60 
اخلربة  أستخدم أمنيلة من

 السابقة عند احلاجة لذلك

4.06 0.91 
3 

 عالية 0.000 13.09

61 

أحاول فهم ما أدرسه 

ألمتكن من تطبيقه يف 

 حياتي اليومية.

3.95 0.92 

6 

 عالية 0.000 11.97

62 

جهة أسرتجع خرباتي عند موا

املواقف أو املشكالت 

 اجلديدة

4.11 1.04 

1 

 عالية 0.000 13.71

63 

أمتلك القدرة على نقل 

ة وتوظيفها يف مجيع اخلرب

 مناحي احلياة

3.79 0.95 

7 

 عالية 0.000 7.52

64 
أخطائي يف  أستفيد من

 املواقف الالحقة.

4.00 0.95 
4 

11.95 
0.000 

 عالية

66 

أسرتجع املسائل احمللولة 

حل للمسائل أو  إلجياد

 املشكالت احلالية

3.76 1.07 

7 

 عالية 0.000 9.02
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 ةرابالع م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 املتوسط
 قيمة ت

قيمة 

sig 

درجة 

 املمارسة

65 
اآلخرين أهتم مبتابعة وارب 

 الناجحة لالستفادة منها

4.07 0.95 
2 

 عالية 0.000 12.77

تطبيو متوسط عبارات عادة 

 املعارف املاضية على أوضاع جديدة
 عالية 16.57 16،57 0.70 0.70 3.95

( أن مجيع العبارات يف عادة تطبيو املعارف املاضية حصلت على أوضاع 12يوضح اجلدول )

جديدة على درجة ممارسة عالية. وتراوح املتوسط احلسابي لدرجة ممارسة الطالبات لعادة تطبيو 

( جاءت 65، 62(، ويالحظ أن العبارتني )4.11( و)3.79أوضاع جديدة ما بني ) املعارف املاضية على

( على 63، 66على التوالي يف املرتبة األوىل والنيانية بدرجة ممارسة عالية، يف حني جاءت العبارتني )

 التوالي يف املرتبة قبل األخرية واألخرية بدرجة ممارسة عالية.

ت يف املرحلة اجلامعية يسعني إىل االجتهاد واالهتمام وبذل وتعزو الباحنية ذلك إىل أن الطالبا

املزيد من اجلهد والكفاح والتحدي، وحتمل الضغوط الدراسية وعدم االستسالم، واستخدام املنطو 

والعمليات الذهنية، وحل املشكالت بطرق واعية وأكنير اتزانًا لتحقيو الذات، كما أن طبيعة 

تطلب قيام الطالبات بالتأني وعدم التهور، والتخطيط والتفكري، وتطبيو التعليم يف املرحلة اجلامعية ت

املعارف السابقة، وحتليل أبعاد املهمة التعليمية إلجنازها، وتعزز ميوهلن لالستكشاف والتقصي، 

وتشجعهن على البحث عن املعرفة بشغف، واالطالع على مصادر متعددة. باإلضافة إىل أن األنشطة 

ميارسها أعضاء هيئة التدريس، واالسرتاتيجيات التدريسية تشجع الطالبات على طرح التعليمية اليت 

العديد من األسئلة، وإتاحة الفرصة للطالبات للنقاش مع بعضهن؛ مما يزيد من دافعيتهن لتطبيو 

مية يف العمليات العقلية يف مجيع املواقف التعليمية املختلفة. كما تعزى هذه النتيجة إىل أن البيئة التعلي

املرحلة اجلامعية تعد بيئة غنية باملنيريات فالقاعات الدراسية، واملكتبات، واملختربات، وأماكن 

االسرتاحة، وساحة الكلية كل هذه تساعد الطالبات يف تنمية العادات العقلية. وتتفو هذه النتيجة مع 

رمسا وليكليدر (، وي2010(، والشمري )2016(، وبربخ )2014نتيجة دراسة كل من: القضاة )

(Wiersema and Licklider, 2009 اليت بينت أن مستوى امتالك الطلبة باملرحلة اجلامعية لعادات )

 العقل مرتفعًا. 
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( يف درجة ممارسة طالبات 0.06السؤال النياني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لعادات العقل وفقًا ملتغري التخصص كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد 

 )انساني، علمي(؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار )ت( لعينتني مستقلتني الختبار داللة الفروق يف 

 درجة ممارسة الطالبات لعادات العقل تعزى ملتغري التخصص، كما هو موضح باجلدول اآلتي:

 درجة ممارسة عادات العقل تعزى ملتغري التخصصاختبار )ت( لداللة الفروق يف 

 العدد التخصص العادة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 Sigقيمة  قيمة ت

 املنيابرة
 0.49 3.75 43 إنساني

1.426 0.167 
 0.69 3.70 77 علمي

االستعداد 

 للتعلم

 0.76 3.61 43 إنساني
1.455 0.146 

 0.77 3.27 77 علمي

 التحكم

 بالتهور

 0.52 3.76 43 إنساني
1.024 0.307 

 0.57 3.73 77 علمي

التواصل 

 بوضوح

 0.71 3.76 43 إنساني
0.564 0.614 

 0.56 3.57 77 علمي

التفكري يف 

 التفكري

 0.72 3.70 43 إنساني
1.151 0.247 

 0.57 3.56 77 علمي

طرح 

 املشكالت

 0.75 3.51 43 إنساني
0.947 0.345 

 0.76 3.47 77 علمي

تطبيو 

 املعارف

 0.74 4.03 43 إنساني
01.712 0.477 

 0.57 3.93 77 علمي

الدرجة 

 الكلية

 0.67 3.77 43 إنساني
1.370 0.173 

 0.62 3.53 77 علمي



 

 
 
 174 

 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

( أن مجيع قيم ت لكل عادة من عادات العقل على حدة، وجلميع عادات 13يتضح من اجلدول )

(، ما يعين عدم وجود فروق ذات داللة 0.06أكرب من ) sigالعقل غري دالة احصائيًا؛ ألن مجيع قيم 

( بني طالبات التخصص اإلنساني وطالبات التخصص العلمي يف درجة 0.06إحصائية عند مستوى )

ستهن لعادات العقل. وتعزى هذه النتيجة إىل أن التخصصني يتطلبان أن متتلك الطالبات قدرات ممار

واستعدادات عقلية تتناسب مع طبيعة املرحلة اجلامعية، ومن ثم فإن طبيعة الدراسة يف التخصصني 

مية. وتتفو اإلنساني والعلمي تتيح للطالبات على حتمل املسؤولية ومواجهة التحديات واملشكالت التعلي

( اليت أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 2016هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بربخ )

 مستوى امتالك طلبة كلية العلوم وطلبة كلية اآلداب جبامعة األزهر لعادات العقل. 

ت ( يف درجة ممارسة طالبا0.06السؤال النيالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

كلية العلوم واآلداب بسراة عبيدة يف جامعة امللك خالد لعادات العقل وفقًا ملتغري املستوى 

 الدراسي )أول، ثاني، ثالث، رابع(؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي الختبار داللة الفروق يف 

ستوى الدراسي، كما هو موضح يف اجلدول درجة ممارسة الطالبات لعادات العقل تعزى ملتغري امل

 اآلتي: 

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة ممارسة عادات العقل تعزى ملتغري املستوى 

 الدراسي

 مصدر التباين العادة
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Sigقيمة  قيمة ف

 املنيابرة

 0.463 3 1.36 بني اجملموعات

 0.321 125 40.47 داخل اجملموعات 0.243 1.41

  129 41.73 اجملموع

االستعداد 

 للتعلم

 0.660 3 1.56 بني اجملموعات

 0.754 125 95.24 داخل اجملموعات 0.642 0.72

  129 97.79 اجملموع
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 مصدر التباين العادة
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Sigقيمة  قيمة ف

التحكم 

 بالتهور

 1.041 3 3.12 بني اجملموعات

 0.423 125 63.33 اجملموعات داخل 0.055 2.46

  129 65.45 اجملموع

 التواصل بدقة

 0.525 3 1.77 بني اجملموعات

 0.445 125 65.26 داخل اجملموعات 0.245 1.40

  129 67.12 اجملموع

التفكري يف 

 التفكري

 0.132 3 0.39 بني اجملموعات

 0.600 125 52.97 داخل اجملموعات 0.761 0.25

  129 53.35 اجملموع

طرح 

 املشكالت

 0.207 3 0.52 بني اجملموعات

 0.671 125 73.16 داخل اجملموعات 0.774 0.36

  129 73.77 اجملموع

 تطبيو املعارف

 0.273 3 0.71 بني اجملموعات

 0.602 125 53.27 داخل اجملموعات 0.564 0.64

  129 54.09 اجملموع

 الكليةالدرجة 

 0.221 3 0.55 بني اجملموعات

 0.301 125 37.97 داخل اجملموعات 0.634 0.73

  129 37.53 اجملموع

( أن مجيع قيم )ف( لكل عادة من عادات العقل على حدة، وجلميع 14يتضح من اجلدول )

(، ما يعين عدم وجود فروق ذات 0.06أكرب من ) sigعادات العقل غري دالة احصائيًا، ألن مجيع قيم 

( بني طالبات املستوى األول والنياني والنيالث والرابع يف درجة 0.06داللة إحصائية عند مستوى )

ممارستهن لعادات العقل، وتعزى هذه النتيجة إىل أن طبيعة الدراسة يف املرحلة اجلامعية جبميع 

هتمام، وشحذ اهلمم، واملنيابرة، والتواصل مع اآلخرين، مستوياتها تفرض على الطالبات اجلد واال

( 2016وحتمل الضغوط الدراسية، لتحقيو الذات والنجاح. وتتفو هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بربخ )
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اليت كشفت عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى امتالك طلبة جامعة األزهر لعادات 

 دراسي.العقل تعزى ملتغري املستوى ال

( يف درجة ممارسة طالبات 0.06السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد لعادات العقل وفقًا ملتغري مستوى التحصيل )مرتفع، 

 متوسط، منخف (؟

الختبار داللة الفروق يف لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 

درجة ممارسة الطالبات لعادات العقل تعزى ملتغري مستوى التحصيل، كما هو موضح يف اجلدول 

 اآلتي:

اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف درجة ممارسة عادات العقل تعزى ملتغري مستوى 

 التحصيل

 مصدر التباين العادة
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Sigقيمة  قيمة ف

 املنيابرة

 3.24 3 9.70 بني اجملموعات

12.71 0.000 
داخل 

 اجملموعات
32.11 125 0.266 

  129 41.73 اجملموع

االستعداد 

 للتعلم

 2.16 3 5.46 بني اجملموعات

2.95 0.036 
داخل 

 اجملموعات
91.43 125 0.725 

  129 97.79 اجملموع

التحكم يف 

 التهور

 1.74 3 6.62 بني اجملموعات

4.66 0.006 
داخل 

 اجملموعات
60.93 125 0.404 

  129 65.45 اجملموع



 
 

 
 
 177 

 لعادات العقل  (. درجة ممارسة طالبات كلية العلوم واآلداب جبامعة امللك خالد2021القحطاني، عائشة. )

 مصدر التباين العادة
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Sigقيمة  قيمة ف

 التواصل بدقة

 0.79 3 2.37 بني اجملموعات

1.79 0.161 
داخل 

 اجملموعات
66.74 125 0.442 

  129 67.12 اجملموع

التفكري يف 

 التفكري

 2.55 3 7.97 اجملموعاتبني 

5.06 0.001 
داخل 

 اجملموعات
66.37 125 0.440 

  129 53.35 اجملموع

طرح 

 املشكالت

 0.40 3 1.37 بني اجملموعات

0.701 0.496 
داخل 

 اجملموعات
72.40 125 0.676 

  129 73.77 اجملموع

 تطبيو املعارف

 1.74 3 6.63 بني اجملموعات

3.97 0.010 
داخل 

 اجملموعات
67.66 125 0.456 

  129 54.09 اجملموع

 الدرجة الكلية

 1.52 3 4.77 بني اجملموعات

5.079 0.001 
داخل 

 اجملموعات
33.76 125 0.257 

  129 37.53 اجملموع    

( أن قيمتا )ف( لعادتي التفكري والتواصل بوضوح ودقة، والتساؤل 16يتضح من اجلدول )

(، ما يعين عدم وجود فروق ذات 0.06أكرب من ) sigوطرح املشكالت غري دالة احصائيًا؛ ألن قيمتا 

( بني الطالبات ذوات مستوى التحصيل املختلف يف درجة ممارستهن 0.06داللة إحصائية عند مستوى )

 عادات العقل. ل
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( أن قيم )ف( للعادات العقلية: املنيابرة، االستعداد للتعلم، التحكم يف 16كما يبني جدول )

التهور، التفكري يف التفكري، تطبيو املعارف على أوضاع جديدة، على حدة، وجلميع عادات العقل 

داللة إحصائية عند (، ما يعين وجود فروق ذات 0.06أصغر من ) sigدالة احصائيًا؛ ألن مجيع قيم 

( بني الطالبات ذوات مستوى التحصيل املختلف يف درجة ممارستهن لعادات العقل. 0.06مستوى )

 وملعرفة لصاحل من تعود الفروق مت استخدام اختبار توكي. واجلدول اآلتي يوضح ذلك: 

 ملتغري مستوى التحصيلاختبار توكي لتحديد اواهات الفروق يف درجة ممارسة عادات العقل تعزى 

 العادة
أوجه 

 املقارنة

املتوسط 

 احلسابي

مستوى 

 الداللة
 الداللة

أوجه 

 املقارنة

املتوسط 

 احلسابي

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 املنيابرة

 4.03 مرتفع

0.000 
توجد 

 فروق

 3.47 متوسط

0.971 
ال توجد 

 3.49 منخف  3.47 متوسط فروق

 4.03 مرتفع
0.000 

توجد 

 فروق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 3.49 منخف 

االستعداد 

 للتعلم

 3.67 مرتفع
0.023 

توجد 

 فروق

 3.16 متوسط
0.774 

ال توجد 

 3.12 منخف  3.16 متوسط فروق

 3.67 مرتفع
0.014 

توجد 

 فروق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 3.12 منخف 

التحكم 

 يف التهور

 3.97 مرتفع
0.003 

توجد 

 فروق

 3.67 متوسط
0.792 

ال توجد 

 3.66 منخف  3.67 متوسط فروق

 3.97 مرتفع
0.004 

توجد 

 فروق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 3.66 منخف 

التفكري 

يف 

 3.94 مرتفع
0.004 

توجد 

 فروق

 3.62 متوسط
0.440 

ال توجد 

 3.40 منخف  3.62 متوسط فروق
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 العادة
أوجه 

 املقارنة

املتوسط 

 احلسابي

مستوى 

 الداللة
 الداللة

أوجه 

 املقارنة

املتوسط 

 احلسابي

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 3.94 مرتفع التفكري
0.000 

توجد 

 فروق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 3.40 منخف 

تطبيو 

 املعارف

 4.17 مرتفع
0.003 

توجد 

 فروق

 3.71 متوسط
0.647 

ال توجد 

 3.71 منخف  3.71 متوسط فروق

 4.17 مرتفع
0.017 

توجد 

 فروق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 3.71 منخف 

الدرجة 

 الكلية

 3.77 مرتفع
0.001 

توجد 

 فروق

 3.47 متوسط
0.772 

ال توجد 

 3.60 منخف  3.47 متوسط فروق

 3.77 مرتفع
0.002 

توجد 

 فروق

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ

 ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ 3.60 منخف 

( أن الفروق الذي ظهر بني الطالبات ذوات مستوى التحصيل املختلف يف 15ويتضح من اجلدول )

العادات العقلية: املنيابرة، االستعداد للتعلم، التحكم يف التهور، التفكري يف التفكري، تطبيو 

ات املعارف، وجلميع عادات العقل كان بني الطالبات ذوات مستوى التحصيل املرتفع والطالبات ذو

مستوى التحصيل املتوسط لصاحل الطالبات ذوات مستوى التحصيل املرتفع، باإلضافة إىل ظهور 

الفروق بني الطالبات ذوات مستوى التحصيل املرتفع والطالبات ذوات مستوى التحصيل املنخف  

لصاحل الطالبات ذوات مستوى التحصيل املرتفع، يف حني مل تظهر أي فروق بني الطالبات ذوات 

توى التحصيل املتوسط والطالبات ذوات مستوى التحصيل املنخف ، أي أن الطالبات ذوات مس

التحصيل املرتفع هن األكنير ممارسة لعادات العقل. ويعزى ذلك إىل أنهن أكنير استعدادًا للتعلم وقدرة 

هن حنو االجتهاد وبذاًل للجهد يف أثناء التعلم نتيجة التنافس فيما بينهن حنو التفوق؛ مما يزيد من دافعيت

وحتمل الضغوط الدراسية املتمنيلة بالواجبات والتقارير والبحث، واالطالع على مصادر متعددة، فيتولد 

لديهن الشعور بالنيقة بالنفس، ويصبحن أكنير اتزانًا عند مواجهة التحديات يف املواقف التعليمية 

ممارستهن للعادات العقلية بشكل املختلفة، وممارسة العمليات الذهنية بشكل مستمر، ما أدى إىل 

 أكنير من الطالبات ذوات التحصيل املتوسط واملنخف . 
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أما عدم وجود فروق يف عادة التفكري والتواصل بوضوح ودقة فريجع إىل أن كاًل من الطالبات 

ذوات التحصيل املرتفع واملتوسط واملنخف  ميتلكن مهارة اجتماعية وذكاء  اجتماعيًا يف قدرتهن 

أي  على التواصل مع اآلخرين. وبالنسبة لعادة التساؤل وطرح املشكالت اليت مل يظهر فيها أيضًا

اختالف يف ممارسة الطالبات هلا، فإن ذلك يعزى إىل أن األسلوب التدريسي يتيح الفرصة للطالبات 

لطرح األسئلة، ولكونهن يف مرحلة جامعية فإنهن يتمتعن بالنضج العقلي وهذا يعين أنهن مررن 

القرار املناسب خبربات حياتية مما جعلتهن قادرات على إنتاج البدائل املقرتحة حلل املشكلة واختاذ 

(، ودراسة حميسن 2014واه أي مشكلة يواجهنها. وتتفو هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القضاة )

( اللتني أوضحتا تفوق الطلبة ذو التحصيل املرتفع على الطلبة ذو التحصيل املتوسط 2015وزيتون )

 واملنخف  يف اكتساب عادات العقل. 

 التوصيات: 

 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، توصي الباحنية باآلتي: 

عقد ندوات وبرامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بأهمية عادات العقل وكيفية  .1

 تنميتها لدى الطالبات. 

تضمني املناهج الدراسية بأنشطة ومهام تعليمية، واسرتاتيجيات تدريسية، وأساليب تقويم  .2

 يف تنمية عادات العقل واكتسابها لدى طالبات املرحلة اجلامعية.متنوعة، تسهم 

إقامة ندوات وبرامج تدريبية لطالبات املرحلة اجلامعية لتعريفهن بأهمية ممارسة املهارات الذهنية  .3

كالتصنيف والتحليل واملقارنة ...اخل، ويكون ذلك بشكل متكرر لتصبح مع مرور الوقت 

 عملية أدائية ومن ثم عقلية. 

 املقرتحات:

يف ضوء نتائج الدراسة والتوصيات املقدمة تقرتح الباحنية إجراء دراسات أخرى مماثلة على النحو 

 اآلتي:

 عالقة عادات العقل بأنواع التفكري املختلفة، ويف مراحل تعليمية خمتلفة.  .1

 فاعلية اسرتاتيجية تدريسية لتنمية عادات العقل لدى طالبات املرحلة اجلامعية.  .2

 ء دراسة مقارنة بني الطالب والطالبات يف درجة ممارستهم لعادات العقل.إجرا .3
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 املراجع:

 :املراجع العربية

. عادات العقل وعالقتها مبظاهر السلوك اإلجيابي لدى طلبة جامعة األزهر(. 2016بربخ، إهلام فايو. )

 رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة األزهر، غزة، فلسطني.

رحلة يف دنيا املعرفة: أنريوا عقول املتعلمني قبل أن يظلم (. 2016احلكيمي، عبد اللطيف حيدر. )

 . الرياض: مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.املستقبل

(. عادات العقل لدى معلمات رياض األطفال وعالقتها ببع  املتغريات. 2015اخلفاف، إميان عباس. )
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(. العادات الدراسية لطلبة اجلامعة وعالقتها بالتحصيل والتخصص 2007زيان، ماجدة عبدالتواب. )

 .67 –14، (57جملة القراءة واملعرفة، )األكادميي. 

عادات العقل والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى طلبة (. 2010الشمري، نداء. )

. أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، ف يف اململكة العربية السعوديةجامعة اجلو

اربد، األردن. 

عادات العقل األكنير استخدامًا لدى طلبة اجلامعة األردنية وعالقتها مبتغريات (. 2009عربيات، رند )
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Abstract: 

The objective of this research is to identify the reality of the integrated and 

sequential teacher preparation programs at Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University from the faculty of Social Sciences collage perspective. And to identify 

the most important criteria of the overall quality of teacher performance. 

To achieve this, the research followed the descriptive approach. The study 

tool was developed and designed in four areas, with a total of 56 criteria. The study 

sample consisted of (151) members. Through the results, it was found that the 

general average of the availability of the criteria differed in the axis of the criteria 

for the objectives of the teacher preparation programs. The results also showed no 

significant difference due to the specialization variable or the degree or years of 

experience. 

Key Words: analysis of teacher preparation programs, sequential, integrated 

preparation, quality standards. 
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برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري  واقع(. 2021السليم، غالية. )

 .112200(، 1) 7جملة العلوم الرتبوية، . اجلودة

 برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  واقع

 يف ضوء معايري اجلودة

 (1)غالية بنت محد بن سليمان السليمد. 

 :املستخلص

التكاملي والتتابعي يف جامعة اإلعداد برامج إعداد املعلم  للتعرف على واقعهذا البحث  هدف

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية 

الوصفي، ومت إعداد وتصميم استبانة اشتملت  املنهج البحث العلوم االجتماعية.  ولتحقيو ذلك اتبع

عرض  خالل ومن .( عضوًا161( معيارًا. وتكونت عينة البحث من )65على أربع جماالت، مبجموع )

النتائج اتضح أن املتوسط العام لتوافر املعايري اختلف يف حمور املعايري اخلاصة بأهداف برامج إعداد 

افقة )كبرية(. يف حني بلغ املتوسط يف بقية احملاور )املعايري اخلاصة مبحتوى املعلم حيث بلغ بدرجة مو

برامج إعداد املعلم، واملعايري اخلاصة بطرق التدريس والوسائل التعليمية، واملعايري اخلاصة بنظام 

 ةالتقويم يف برامج إعداد املعلم( درجة متوسطة. كما أظهرت النتائج إىل أنه ال يوجد فرق ذي دالل

 إحصائية يعزى ملتغري التخصص أو الدرجة العلمية أو سنوات اخلربة.

 اإلعداد التتابعي والتكاملي، معايري اجلودة. ،برامج إعداد املعلم الكلمات املفتاحية:

                                                             
 .ghsulim@imamu.edu.sa، اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاستاذ مشارك جامعة    (1)
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 مقدمة:

أدت التغريات اليت شهدتها دول العامل إىل السعي يف تطوير أنظمتها الرتبوية والتعليمية، وإعادة 

النظر يف مواصفات املناهج الدراسية، ويف أساليب التعليم والتعلم والتقويم الرتبوي واسرتاتيجيات 

إعداد  مؤسساتالتدريس وتطويرها، مبا يستجيب مع املتغريات اجلديدة. ومن أبرز هذه املؤسسات 

 املعلمني، واليت سعت إىل تطوير براجمها يف اواه ما حيقو التناغم مع املتغريات.

وال  تلف اثنان حول أهمية املعلم ودوره يف العملية التعليمية فإعداده وتدريبه قبل وبعد اخلدمة 

 أنوتتشابه مؤسسات إعداد املعلمني يف احملاور اليت جيب له دور كبري يف حتقيو املخرجات املطلوبة. 

يشملها برنامج اإلعداد واملتمنيلة يف اإلعداد النيقايف العام، واإلعداد التخصصي، واإلعداد الرتبوي 

املهين واملتمنيل عادة يف الرتبية امليدانية، وهو اجلانب التطبيقي لرتمجة ما تعلمه الطالب املعلم يف 

إىل ممارسات تدريس عملية داخل الفصول الدراسية بأنواعها االفرتاضية واملصغرة مؤسسة اإلعداد 

 هـ(1439)الذروي، والواقعية. 

ولقد أكدت العديد من املؤمترات أهمية اإلعداد الشامل وفو معايري االعداد ومنها توصيات 

أهمية تطوير برامج إعداد هـ( على 1432املؤمتر الرتبوي الرابع إلعداد املعلم جبامعة أم القرى لعام )

املعلم يف مؤسسات التعليم العالي وفو معايري ومقاييس موضوعية ومقننة لضمان جودة املخرجات، 

بضرورة  وأوصى( 2016واملؤمتر الدولي )معلم املستقبل: إعداده وتطويره( يف جامعة امللك سعود عام )

ة لضمان ترشيح املعلمني املناسبني ملزاولة ممارسة مهنة التعليم ووضع أدوات قياس مقنن معايريتطوير 

 املهنة.

حاليًا مت إيقاف اإلعداد ويوجد نوعني يف إعداد املعلم تربويًا وعما اإلعداد التكاملي والتتابعي و

الدبلومات الرتبوية يف كافة اجلامعات السعودية، وذلك بهدف إجياد صيغة يف وفو النظام التتابعي 

ودي تقوم على إدراج برامج اإلعداد الرتبوي للمعلم ضمن برامج الدراسات املعلم السع إلعدادجديدة 

يضمن القائمون على هذه الربامج يف صيغتها اجلديدة حسن املدخل وجودته حبيث العليا يف اجلامعات 

من خالل عملية تنافسية وانتقائية عالية املعايري وكذلك سيحظى خريج هذه الربامج وفو النظام 

 (ـه1439 ،)الذروي بية )املاجستري املهين("ول على شهادة عليا يف الرتاجلديد باحلص

العديد من املداخل والنماذج اليت تهدف اىل متهني التعليم وااللتزام مبعايري اجلودة  رتظهكما 

ضمان حتقو وضبط مستوى االداء وذلك حرصًا على واالعتماد الرتبوي يف مؤسسات التعليم العالي، 
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وانطالقًا  . عملية إعداد املعلمني سواء أكانت كليات أو جامعاتاليت تقوم بمؤسسة لل املستوى النوعي

املعلم يف عملية التعليم، ومدى االهتمام بإعداده وتطويره، تتضح احلاجة املاسة إىل مواكبة  دورمن 

 . ومع التوجهات احلدينية يف احلرص على النوعية العالية كل ما هو جديد يف إعداده

  البحث:مشكلة 

ثم معاهد املعلمني املتوسطة  من مؤسسات إعداد املعلم يف اململكة العربية السعوديةت تطور

الرتبية  لياتثم ك الكليات اجلامعية املطورة من الكليات املتوسطةاملتوسطة ثم الكليات النيانوية ثم 

 (2017 ،سليماناحلقيل، ) والنيانوي.السعودية إلعداد املعلمني واملعلمات للتعليم املتوسط  باجلامعات

 وكان هلذا التطور تأثريًا يف نوعية اإلعداد واختالف يف نوعية املعلمني. 

( تطلعات اجملتمع حنو أدوار وفعاليات 2030تضمنت رؤية اململكة العربية السعودية )و

"سنهدف إىل أن تصبح مخس جامعات سعودية  حماضن للمعلمني هيواليت مؤسسات التعليم العالي 

وسنحقو ذلك من خالل إعداد  2030/ـه1462( جامعة دولية حبلول عام )200على األقل من أفضل )

مناهج تعليمية متطورة تركز على املهارات األساسية، باإلضافة إىل تطوير املواهب وبناء الشخصية، 

، الوطينوى التقدم يف هذا اجلانب" )مشروع التحول وسنعزز دور املعلم ونرفع تأهيله، وسنتابع مست

(. ولتحقيو هذه الرؤية الطموحة حنتاج إىل معلم جديد، يتمتع بكفايات ومعايري ترتكز حول ـه1437

 تكامل شخصيته، وتنمية إبداعه، وترتقي بقدراته، وتعزز من مكانته املهنية واالجتماعية.

شهدت مسرية اململكة العربية السعودية التعليمية حتوالت مهمة على املستوى  لذلك استجابةو

تطوير للمناهج، وتوسع يف التدريب واالبتعاث، وإنشاء )هيئة تقويم من احمللي يف خمتلف األصعدة 

ىل التعليم العام( و)اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي والتقويم يف اململكة العربية السعودية( سعيًا إ

وويد التعليم وتفعيل االستنيمار يف العنصر البشري السعودي كونه يشكل عنصرًا رئيسًا وشريكًا 

يف التطوير الرتبوي والتعليمي، للنهوض بالتعليم جبميع عناصره ومكوناته إىل مستويات عاملية 

 .منافسة

( وتاريخ 120)ولتحقيو ذلك ُأوكدل إىل هيئة تقويم التعليم العام حسب القرار السامي رقم 

، واختبار الكفايات"، وعملت اهليئة على أسس علمية للمعلم وإعداده مهنيًاهـ( "بناء املعايري 1434)

 تعملو ومنهجية، ووفو أفضل املمارسات العاملية الناجحة، مع مراعاة مواءمتها لواقع التعليم السعودي.

ية، وبرامج كليات الرتبية، والتدريب امليداني، على تقنني املمارسات املهنية يف العملية التعليماملعايري 
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للرقي باملخرجات وحل مشاكل  ومتطلبات الرتخيص املهين، واحتياجات التطوير املهين للمعلمني

 (Simerr, 2016) املمارسات الرتبوية يف امليدان.

سياسة تطوير برامج اعداد املعلم باجلامعات السعودية انفصال يف دراسته حول  وأوضح النيبييت

( ـه1437جملتمع واخلطط املستقبلية. )اإلعداد عن حاجات ومطالب التخطيط التعليمي واحتياجات ا

دراسة القحطاني اعداد املعلم منيل  إىل تقويم وحتليل وتطوير برامج أشارت الدراسات اليت هدفت كما

( 2016دعيج )(، و2013دراسة برزجني )( و2017( ودراسة السلمي )2015( ودراسة الدخيل )2017)

( إىل ضرورة إعادة النظر يف برامج إعداد املعلم يف ضوء خصائص ومواصفات 2015ودراسة الدحياني )

. سواء على املستوى احمللي يف اململكة العربية السعودية أو إقليميًا معايري اجلودة واالعتماد األكادميي

واجملال الرتبوي، واجملال النيقايف على أن تشمل بنية الربنامج، وخطة اإلعداد للمجال التخصصي، 

العام املساند، والرتكيز على توفري القدر األكرب لفرص التطبيو والتدريب العملي اخلاص باملكون 

( أن هناك ضعف يف ـه1437) فاطمة معوضوأشارت دراسة  املهين لتحقيو التوازن بني جوانب اإلعداد.

م الذاتي والتعليم املستمر مدى احلياة لالتع يو مبدأبرامج إعداد املعلم من حيث عدم قدرتها على حتق

 .لدى الطالب املعلم

كما دعم الشعور باملشكلة مالحظة الباحنية حبكم قربها من امليدان )كمشرفة على 

كما  الطالبات املتدربات( وجود ضعف يف مستوى أداء الطالبات املعلمات من خالل الزيارات الصفية.

عضوات هيئة التدريس املختصات ممن من ( أستاذة 21)مشلت عية، أجرت الباحنية دراسة استطال

هـ( ، أمجعن على أن 1437/1437البكالوريوس للعام الدراسي )بالتطبيو امليداني مع طالبات يقمن 

للتعرف على واقع حاجة ضعف يف مستوى الطالبات املعلمات يف التدريب امليداني وأن هناك هناك 

 الفجوة بني مرحلة اعداد املعلم يف التعليم العالي ومتطلبات املمارسة املهنية. لردم  اإلعدادبرامج 

لنقد واوتلبيًة لنتائج الدراسات السابقة، وتوصيات املؤمترات، ونتائج الدراسة االستطالعية، 

رية؛ املعرفية واملها املعلم بعدها عن تلبية احتياجات الطالباإلمام ويف جامعة ملخرجات التعليم املوجه 

( يف جامعة التكاملي والتتابعييأتي هذا البحث حملاولة التعرف على واقع برامج إعداد املعلم )اإلعداد 

 سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. بناإلمام حممد 

 أسئلة البحث: 

 (؟التتابعي واإلعداد)اإلعداد التكاملي املعلم  إعداد جودة يريما أهم معا .1
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الربامج املقدمة التتابعي( يف  واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا م .2

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم يف 

 من حيث األهداف؟ االجتماعية

الربامج املقدمة التتابعي( يف  واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا م .3

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم يف 

 من حيث احملتوى؟ االجتماعية

الربامج املقدمة يف  التتابعي( واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا م .4

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم يف 

 من حيث طرق التدريس والوسائل التعليمية؟ االجتماعية

الربامج املقدمة التتابعي( يف  واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا م .6

عة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم جاميف 

 من حيث التقويم؟  االجتماعية

اخلربة( يف  –الدرجة العلمية  –هل توجد فروق ذات داللة احصائية تعزي إىل متغري )التخصص  .5

جامعة اإلمام حممد بن  واقع برامج إعداد املعلم )اإلعداد التكاملي( و)اإلعداد التتابعي( يف

 سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية؟

 أهداف البحث

 احلالي إىل: البحثيهدف 

 واليت توافو التوجهات احلدينية لوزارة التعليم. إعداد املعلم  جودةمعايري أهم  حتديد 

  جامعة اإلمام حممد بن سعود يف كلية العلوم االجتماعية يف علم املالوقوف على واقع برامج إعداد

 اإلسالمية.

  حتليل الواقع احلالي لربامج إعداد املعلم التكاملي والتتابعي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود

 .للمساعدة يف التطوير اإلسالمية للتعرف على ما تتضمنه هذه الربامج من معايري اجلودة

  ات البحثمتغريالتعرف على الفروق يف. 
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 أهمية البحث:

 اجلانب النظري:البحث احلالي إىل جانبني  أهميةترجع 

  أحد مفاهيم تطوير التعليم اجلامعي بصفة عامة  املعلم إعداد يف اجلودةمعايري تناول مدخل

 وتطوير برامج إعداد املعلم بصفة خاصة.

  بضرورة تطوير املنظومة التعليمية تلبية لتوصيات العديد من املؤمترات والبحوث اليت تنادي

 بكافة مؤسساتها من خالل تبين مدخل اجلودة واملعايري.

 إثراء أدبيات البحث الرتبوي يف جمال إعداد املعلم. 

 التطبيقي فيشمل: 

  املعدةقد يساعد املشرفني الرتبويني على تقييم أداء املعلمني يف ضوء املعايري. 

 لى إعداد املعلم يف تطوير برامج اعداده يف ضوء املعايري.قد تساعد نتائج البحث القائمني ع 

 .قد تشكل للباحنيني نواة لدراسات علمية تطبيقية الحقة 

 حدود البحث:

 هـ1437/1439طبو البحث خالل الفصل الدراسي النياني من العام الدراسي   احلدود الزمانية:

 احلدود املوضوعية: 

  طرق التدريس والوسائل وربامج، الحمتوى و الربامج،معايري إعداد املعلم وتشمل )معايري أهداف

  (للربامجالتقويم والتعليمية 

  .)إعداد املعلم )االعداد التكاملي والتتابعي 

 مصطلحات البحث:

تقوم به : يعرف بأنه "برنامج خمطط ومنظم وفو النظريات الرتبوية والنفسية برنامج إعداد املعلم 

مؤسسات تربوية متخصصة، لتزويد الطالب باخلربات العلمية والنيقافية بهدف تزويد مدرسي 

" املستقبل بالكفايات التعليمية اليت متكنهم من النمو يف املهنة وزيادة انتاجيتهم التعليمية

 (65  م:2017 مليكة زيان،)

احلالي بأنها: الضوابط واملواصفات  تعرف إجرائيًا يف البحث علم:املمعايري جودة برنامج إعداد  
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 يف جامعة االمام حممد بن سعود االسالميةعلم املاليت جيب توافرها يف مكونات برنامج إعداد 

ربامج، الحمتوى و الربامج،معايري أهداف  لتحقيو أهدافه بكفاءة وجودة، وهذه املكونات هي

 . للربامجالتقويم وطرق التدريس والوسائل التعليمية و

يعرفه حبيب بأنه: "النظام الذي يتم فيه إعداد املعلم يف مؤسسة تربوية واحدة اإلعداد التكاملي:  

لعدد من السنوات حتددها طبيعة املرحلة ومستواها، وحيصل الطالب فيها على مكونات إعداده 

 (  17: ـه1413املتكامل من اجلوانب النيقافية واألكادميية واملهنية". )

يلتحو فيه الطالب بعد الدراسة اجلامعية ويدرس ملدة سنتان أو سنة واحدة، " :ياإلعداد التتابع 

( 109م، ص2017بإحدى كليات الرتبية بهدف احلصول على الدبلوم الرتبوي" )توفيو وصربي، 

وحصوله ويقوم على أساس انتظام الطالب/املعلم يف كليات اآلداب والعلوم ملدة أربع سنوات، 

 يتابع بعدها اإلعداد املهين الرتبوي.  البكالوريوس. ثم على

 اإلطار املفاهيمي والدراسات السابقة

 إعداد املعلم:

تعّرف عملية إعداد املعلم بأّنها "برامج ختطيطيه ومنظمة وفو النظريات الرتبوي والنفسية واليت 

 الكفاياتتقيمه املؤسسات الرتبوية لتزويد املعلمني باخلربات العلمية واملهنية والنيقافية لرفع مستوى 

 (.476 م:2015)أمل اخلبريي  " وزيادة كفاءة اإلنتاج التعليميالتعليمية اليت متكنهم من التطوير املهين

حددت اللجنة العليا بوثيقة سياسة التعليم أهداف إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية و

 يلي: كما

  تكون مناهج إعداد املعلمني يف خمتلف اجلهات التعليمية ويف مجيع املراحل وافية باألهداف

 األساسية اليت تنشدها األمة.

 المية واللغة العربية يف معاهد وكليات إعداد املعلمني.يعنى بالرتبية اإلس 

  تتوسع اجلهات التعليمية يف معاهد املعلمني واملعلمات ومن كليات الرتبية لكافة املواد لسد حاجة

 البالد.

  يشجع الطالب الذين ينخرطون يف سلك املعاهد والكليات اليت تعد املعلم بتخصص امتيازات هلم

 غريهم. ى منمادية واجتماعية أعل
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 )يرفع من شأنهم ويشجع على االضطالع بهذه املهمة الرتبوية. يوضع للمعلمني مالك خاص )كادر 

 يفسح اجملال أمام املعلم ملتابعة الدراسة اليت تؤهله ملراتب أرقى يف جمال ختصصه. 

  الدراسة النيانوية، ال تقل مدة إعداد معلمي املرحلة االبتدائية عن املدة الالزمة للحصول على شهادة

  (ـه1415 وجيري تطوير مرحلة إعداد املعلمات تدرجييا لتحقيو ذلك. )سياسة التعليم،

وميكن القول أن سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية واليت ترسم ملؤسسات إعداد 

إال أنها حباجة إىل مراجعة وتطوير  على الرغم من أهميتهااملعلمني املعامل والسياسات والضوابط 

وإعادة صياغة، فمن املفرتض أن تكون هناك وقفات تقييم ومراجعة دورية لربامج اإلعداد بشكل 

فهناك الكنيري من األمور املتعلقة جبوانب إعداد املعلم  ،عام وألهدافها بشكل خاص لضمان فعاليتها

ة من ظهور نظريات تربوية حدينية وتقنيات تعليمية وتأهيله واليت قد تطورت خالل اخلمسني سنة املاضي

متطورة  واليت من املفرتض أن تضاف إليها جديد ومفيد مبا يسهم يف مواكبة التحدينيات والتغريات 

كما أن أهداف غالبية برامج إعداد املعلمني يف كليات الرتبية باجلامعات السعودية تتسم العاملية. 

 .بالعمومية وعدم الوضوح

 :إلعداد املعلم هماهناك نظامان رئيسان القول أن وميكن 

سنوات( ويتّم كل ه يف كلّية واحدة هي كلية الرتبية، ويدرس خالهلا  6 4النظام التكاملي ) .1

مساقات يف الرتبية، وأخرى يف جمال التخّصص، وأخرى يف النيقافة العاّمة، وأخرى يف الرتبية 

 م( 2001)كتش،  .العملّية

( سنوات يف كلية التخّصص )اآلداب أو العلوم أو 4النظام التتابعي، حبيث يدرس الطالب ) .2

 غريها( ختّصصًا بعينه، ثّم يدرس سنة واحدة يف كل ية الرتبية الستكمال اإلعداد الرتبوي. 

ترجع أهمية إعداد املعلم إىل سرعة التغريات احلادثة يف العامل، واليت أصبحت جزءًا من و

الذي نعيشه. والنمو اهلائل واملتسارع يف املعرفة والفكر الذي أدى إىل ودد البنى املعرفية، الواقع 

 .والتقدم املذهل يف األساليب التقنية ونظم املعلومات الذي ساعد على حدوث النيورة الصناعية النيالنية

 وإدراك أهمية النيروة البشرية يف التنمية. 

بعدة مراحل، فظهر االهتمام بتوفري معاهد إلعداد املعلم مرت عملية إعداد املعلم باململكة و

ويف عام  .للمرحلة االبتدائية، وتال ذلك افتتاح مؤسسات إعداد املعلم للمرحلتني املتوسطة والنيانوية

هـ 1409شرعت الوزارة يف إنشاء كليات املعلمني املتوسطة للمرحلة االبتدائية، ومع بداية عام  ـه1395
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الدراسة بالكليات، حيث أصبحت مدة الدراسة متتد بها إىل أربع سنوات، تال ذلك ثم تعديل برامج 

)احلامد  إنشاء كليات الرتبية اليت تعد معلمي املرحلتني املتوسطة النيانوية يف نطاق اجلامعات السعودية

  .هـ(1425وآخرون، 

 ـه14371437الدراسي أعلنت وزارة التعليم يف العام  2030وتوافقًا مع أهداف رؤية اململكة 

ضرورة مع % يف مرحليت الدبلوم والبكالوريوس 60ختفي  أعداد املقبولني يف كليات الرتبية بنسبة 

أوقفت وزارة  هـ1439 إخضاع املتقدمني للمقابالت الشخصية واالختبارات التحريرية. ويف هذا العام

التعليم بشكل نهائي، كل برامج إعداد املعلم يف مرحلة البكالوريوس جبامعات اململكة العربية 

السعودية، سواء كانت تلك الربامج حتت مظلة كليات الرتبية أو أية كليات أخرى، واستنينت من 

  .علم مبا يتوافو مع الرؤيةذلك برامج رياض األطفال والبدنية والفنية، وهو توجه لتطوير برامج إعداد امل

يف اإلعداد مهما ختتلف برامج إعداد املعلم، فإنها تلتقي يف مكوناتها وعناصرها الرئيسية و

 وهي:

وقد تكون  .)اإلعداد النيقايف(: يركز هذا اجملال على أن ميتلك احلد األدنى من الوعي واملعرفة  -

و دينية أو فلسفية، لذلك جيب أن يتضمن برنامج املواد النيقافية مواد علمية، أو أدبية أو تار ية أ

إعداد املعلم كل من: مواد عامة يف جمال النيقافة اإلنسانية العامة، اليت تزود الطالب املعلم بنيقافة 

 العصر وما يلزم املعلم منها. 

)اإلعداد التخصصي(: يقتضي تزويد الطالب املعلم جبميع املفاهيم واحلقائو واملبادئ اخلاصة  -

  .صصه الذي يعد لتدريسه يف املدارس بشكل فاعل وقادر على اإلجنازبتخ

)اإلعداد الرتبوي(: وتهدف إىل تزويد املعلم باألساليب الرتبوية ونظريات التعلم والتعليم اليت  -

تساعده أثناء تنفيذ مقرر الرتبية امليدانية وتتضمن مقررات علم النفس الرتبوي، وأساليب 

 (ـه1437 )فاطمة معوض، التدريس.

)اإلعداد املهين(: تبقى العناصر السابقة قاصرة عن إعداد املعلم ما مل تستكمل بربنامج الرتبية  -

العملية الذي يضع األسس النظرية اليت تزود الطالب املعلم يف موضع املمارسة الفعلية يف جمال 

 عمله، واكتساب املهارات الالزمة ألداء أدواره يف مهنة التدريس.

حيث تشمل مواد التخصص القدر األكرب جبامعة االمام ف مكونات برامج اإلعداد وال ختتل

من اإلعداد يليها املقررات الرتبوية وتبلغ نسبة جانب الرتبية العملية إىل جممل جوانب إعداد الطالب 
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% يف غالبية التخصصات أي مبعدل فصل دراسي من جممل فرتة اإلعداد اليت تبلغ 10املعلم ما يقارب 

ان فصول دراسية، ويف بع  الكليات يكون بأقل من ذلك حيث يشمل يوم دراسي واحد يف مث

األسبوع للفصل الدراسي النيامن حيث ال يكون الطالب املعلم فيه متفرغًا بالكامل للرتبية العملية بل 

قصرية مقارنًة مرتبطًا مبقررات دراسية. وتعد املدة اليت يقضيها الطالب املعلم يف الرتبية العملية فرتة 

 (ـه1439 ببع  الدول املتقدمة يف برامج إعداد املعلم. )الذروي،

السعودية بشكل عام ويف جامعة  ويشرتط يف نظام القبول بربامج إعداد املعلم باململكة العربية

االمام أيضًا: عدة شروط أبرزها احلصول على شهادة النيانوية العامة وحسن السرية والسلوك إضافة 

 (2017 )توفيو وصربي،. معينة من اختباري القدرات والتحصيلي بةنسإىل 

تدني مستوى اإلعداد يف مؤسسات أو معاهد  من املشكالت اليت تواجه املعلم خالل إعدادهو 

جدية مرحلة التدريب العملي يف  ، وغلبة اسرتاتيجية الكم على اسرتاتيجية الكيف، وقلةاإلعداد

م(. 2007واملطريي ومحادة،  اكتساب املهارات األساسية يف مؤسسات ومعاهد ما قبل اخلدمة )املفرج

ما بني يفباإلضافة إىل نقص أجهزة الربط والتنسيو والتعاون يف الشؤون النيقافية والرتبوية املتخصصة 

(. 2015املؤسسات املتخصصة باالستحداث الرتبوي املوزعة يف الدول املختلفة من جهة أخرى )املطريي، 

ويف بع  احلاالت النادرة تقوم املدارس اخلاصة بتعيني معلمني حيملون فقط درجة البكالوريوس يف 

( ويضيف Teacher Training College, 2008أحد التخصصات األكادميية غري الرتبوية. )

( قلة األخذ ببع  متطلبات االعتماد األكادميي بكليات الرتبية. وافتقار املقررات ـه1437 )النيبييت،

يذكر العسريي أن هناك و للكليةالرتبوية إىل معايري اجلودة الشاملة. وضعف إجراء التقويم الذاتي 

لتعزيز دورها وهي: التوأمة بني  الرتبية مبؤسسات التعليم العالي تغيريات كبرية حتتاج إليها كليـات

األكادميية. وحتسني حمتويات الربامج  زيادة االنتقائية وتفعيل استباقية التوظيف أثناء الدراسة

 (ـه1437) .التدريبية

جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية عدة برامج يف مرحلة البكالوريوس يتم من  تقدمو

 خالهلا إعداد معلمني للمراحل النيالث االبتدائية واملتوسطة والنيانوية وتشمل على عدة ختصصات هي:

 التدريبية اخلربة ساعات العداداساعات  الربنامج

 14 14 اللغة اإلجنليزية
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 التدريبية اخلربة ساعات العداداساعات  الربنامج

 12 7 الرتبية اخلاصة

 10 5 اللغة عربية

 12 7 الشريعة

 12 10 أصول الدين

 معايري اجلودة يف التعليم:

جمموعة من املبادئ والعمليات اليت تسعى إلعادة تنظيم "ُتعرف معايري اجلودة يف التعليم بأنها 

أجل العمل داخل مؤسسات التعليم لتحسني مجيع العمليات املنفذة بها واالرتقاء بقدرات العاملني من 

رفع كفاءة خمرجات العملية التعليمية مبا ينعكس على رفع كفاءة اخلرجيني والنهوض مبستوياتهم 

ومن املعايري املستخدمة يف قياس اجلودة يف التعليم وضبطها معايري  (.2007)كمال جنيب، 

Baldridge معايري وDeming االيزو وISO يوجد  ميكن القول بأنه وال ومعايري االعتماد األكادميي

 (.326، 2007)عدنان الورثان، بتطبيقه منوذج واحد ينصح 

تساعد يف اختبار خربات املنهج للمعلم تكمن يف أنها  أهمية معايري اجلودةوميكن القول إن 

تزود املعلمني سلسلة متتابعة من األهداف و وتنظيمها يف حماور مباشرة بغرض جعل التعليم قصديًا.

حتدد . ومؤشرات األداء املعلمني يف التخطيط للتدريس ، وتفيدحنوهاميكن أن يوجهوا تعليمهم 

تساعد املعايري املعلم يف أداء األعمال بشكل و املعايري املمارسات التدريسية اليت جيب أن يتبعها املعلم.

)صاحل عليمات،  قاعدة مسئولية لكاًل من الطالب واملعلم. كما أنها توفر وجهد وقتصحيح بأقل 

2004.) 

 معايري إعداد املعلم

الضوابط واملواصفات اليت جيب توافرها يف مكونات برنامج إعداد ها بأنها وميكن تعريف

علم لتحقيو أهدافه بكفاءة وجودة، وهذه املكونات هي: األهداف، حمتوى الربنامج األكادميي امل

 أساليب التقويم.وطرق التدريس والوسائل التعليمية، ووالرتبوي والنيقايف، 

 ما يلي:في ميكن عرضهاو

 



 
 

 
 
 197 

 برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة واقع(. 2021. )غالية، السليم

 علم:املأهداف برنامج إعداد  -

أهداف تقليدية وعامة وتنقصها إسرتاتيجيات وآليات  حتويكنيري من برامج إعداد املعلم 

 (.77، 2004احملققة هلا والوسائل املعنية على تنفيذها، )راشد الكنيريي،  والطرقالتنفيذ 

ولكي تتميز األهداف باجلودة البد أن تتوافر فيها جمموعة من املؤشرات منيل مراعاة أن تكون 

حمددة ومرتابطة وأن توضح النتائج املطلوب حتقيقها وأن متنيل مجيع نواتج التعلم وأن تراعي األهداف 

 ومن املعايري اخلاصة باألهداف: (.70، 2007قدرات )إبراهيم جاد، ال

 مشتقة من رؤية الكلية ورسالتها.أهداف الربنامج  .1

 نفسية حركية(. وجدانية أهداف الربنامج شاملة )معرفية .2

 أهداف الربنامج واقعية وقابلة للتطبيو يف صورة سلوكية. .3

 أهداف الربنامج توازن بني اإلعداد التخصصي واملهين والنيقايف.  .4

 والوجدانية.أهداف الربنامج توازن بني اجلوانب املعرفية واملهارية  .6

 أهداف الربنامج شاملة جلميع جوانب إعداد املعلم. .5

 أهداف الربنامج واضحة. .7

 أهداف الربنامج تليب احتياجات سوق العمل من معلمي التخصص. .7

 جودة حمتوى برنامج إعداد: -

لقد أكدت عدة دراسات وجود بع  القصور واخللل يف تكوين حمتوى مناهج برامج إعداد 

املعايري  ومن (.77، 2004)راشد الكنيريي، املعلم مع بعضها ويف مالءمتها إلعداد  ترابطهااملعلم ويف 

 توى )اإلعداد التخصصي واألكادميي( باحملاخلاصة 

 يرتبط حمتوى املقررات بأهداف الربنامج. .1

 يتوفر مفردات وتوصيف لكل مقرر يف الربنامج. .2

 ينمي الربنامج املهارات األساسية لدى الطلبة. .3

 ب اإلعداد يف الربنامج حباجات اجملتمع.ترتبط جوان .4

 يشمل حمتوى املقررات على علوم متصلة بالتخصص. .6
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 يرتبط حمتوى املقررات باملفردات احملددة له يف الربنامج. .5

 يوجد توازن يف حمتوى الربنامج مع ساعات إعداده املعتمدة وبني حمتوى مفردات املقررات. .7

 املتغريات احلدينية.حتديث مقررات الربنامج يف ضوء  .7

 يشتمل احملتوى على النصوص املتصلة بالقضايا املعاصرة. .9

 حتتوي املقررات على حمتوى يساعد يف رفع الكفاءة يف جمال التخصص. .10

 (:معايري حمتوى برامج إعداد املعلم )اإلعداد املهين

 املعلم. حيتوي الربنامج على مقررات تربوية ونفسية متكاملة تضمن اإلعداد اجليد للطالب .1

 يدرب الربنامج على أنشطة متنوعة يف التدريس منيل: التعلم اإللكرتوني والتدريس املصغر. .2

 يساعد الربنامج الطلبة على االلتزام بأخالقيات مهنة التدريس. .3

ينمي الربنامج لدى املتعلم مهارة التخطيط اجليد للمساقات الدراسية وتصنيف األهداف  .4

 التعليمية.

 ى طرق التعرف على سيكولوجيات املتعلم.حيوي الربنامج عل .6

يدرب الربنامج على التمكن من مهارات طرح األسئلة يف الدرس واإلملام بأساليب التواصل  .5

 اللفظية وغري اللفظية.

 يدرب الربنامج على التمكن من مهارات التوجيه واإلرشاد الفعال وإدارة الوقت. .7

 ة واالقتصادية والنيقافية.يواكب الربنامج التغريات الرتبوية واالجتماعي .7

 القدرة على استخدام أساليب التعزيز. .9

 حيتوي الربنامج على مقررات ثقافية تنيري الطالب املعلم ووعله مواكبًا ملا حوله. .10

 يعطي الربنامج الطالب املعلم احلصانة النيقافية من التغريات النيقافية. .11

 هين والنيقايف والرتبوي.يوازن الربنامج بني املساقات يف اجلانب األكادميي وامل .12

 يوفر الربنامج مشرف للرتبية العملية متخصص قادر على التوجيه واإلرشاد الالزمني للطلبة. .13

 يوفر الربنامج استمارة تقويم للتطبيو امليداني واضحة وشاملة جلميع اجلوانب. .14

 يوفر الربنامج الساعات الكافية للتدريب العملي: أكنير من فصل دراسي كامل. .16
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 لوسائل التعليمية:وامعايري جودة طرق التدريس  -

إن التدريس اجلامعي للمقررات الرتبوية والعلمية يكون يف الغالب من خالل طريقة احملاضرة 

واإللقاء وهذا ينطبو أيضًا على املقررات التطبيقية منيل التدريس املصغر وتقنيات التعليم فهي تدرس 

ريس (، كما أن مستوى ممارسة أعضاء هيئة التد172، 2005بطريقة نظرية حبتة )تيسري نشوان، 

باألقسام العلمية بكليات الرتبية ملهارات التدريس ضعيف وخاصة يف املهارات اليت تتطلب بذل جمهود 

أجهزة العرض احلدينية وأثار الفضول العلمي وتقديم أسئلة تنيري االنتباه )أمحد  استخدامأكرب منيل 

 (.321، 2007الصانع، 

يف تنمية مهارات التدريس لدى الطالب  أثر كبري هلا إن الطرق التدريسية واألنشطة التعليمية

ضوابط اجلودة يف التعليم اجلامعي توفري  . ومناألساليب التقليدية البعد عناملعلمني فمن الضروري 

اخلدمات الداعمة للعملية التعليمية منيل توفري معامل وخمتربات جمهزة وحدينية ووسائل تعليمية 

املختلفة وأيضًا مساعدة الطالب على التعامل مع  وتكنولوجية وتوفري متطلبات القيام باألنشطة

الوسائل التعليمية فالبد من دمج استخدام تكنولوجيا احلاسب والوسائل التعليمية يف برامج إعداد 

 ومنها: (.1039، 2007)هند الرببري، عليها املعلم وتدريب الطالب املعلمني 

 لدراسية حمققة لةهداف.يقدم الربنامج طرائو تدريس مناسبة حملتوى املقررات ا .1

 يشجع الربنامج على إثارة األسئلة واملناقشة بني الطلبة واالستاذ. .2

 حيوي الربنامج تدريب على استخدام الوسائل التعليمية. .3

 يساعد الربنامج على استخدام طرائو التدريس اإللكرتونية يف التدريس. .4

 لتدريس املقررات.يوفر الربنامج الوسائل التعليمية والتكنولوجية املناسبة  .6

 يهتم الربنامج بالتدريب على اسرتاتيجيات التدريس الفعال. .5

 يدرب الربنامج على مهارات التعلم االلكرتوني باستخدام احلاسوب. .7

 يدرب الربنامج على تقنيات العروض التقدميية يف إعداد وعرض الدروس. .7

 يدرب الربنامج على استخدام األنرتنت كوسيط يف احلوار. .9

 .دیالربنامج على امتالك املتدرب على مهارات االتصال اجلحيرص  .10

 حيرص الربنامج على التدريب على أساليب التأثري واإلقناع. .11
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 يدرب الربنامج على أساليب إدارة احلوار أثناء احللقات الدراسية. .12

 :معايري جودة أساليب التقويم -

القوة والضعف يف مكونات  يعد التقويم الرتبوي يف اجلامعة عملية حيوية للكشف عن مستوى

نادى خرباء التقويم بضرورة التحول من التقويم التقليدي أحادي البعد إىل التقويم و النظام التعليمي

البديل/األصيل الذي يقدم صور متعددة األبعاد عن أداء املعلم باستخدام أساليب التقويم املتنوعة اليت 

 ومنها: (31، 2004جيدة )صالح الدين عالم،  تظهر كفاءاته ومعارفه بابتكار نتاجات وأعمال

  :املعايري اخلاصة بنظام التقويم

 حيقو تقويم الربنامج األهداف اليت تسعى إليها املقررات املعتمدة.  .1

 يستخدم نظام التقويم األساليب احلدينية يف اختبار كفاءة الدارسني. .2

 يتميز نظام التقويم بتعدد املستويات. .3

 القدرة على التطبيو العملي جبانب االستيعاب النظري.يشمل نظام التقويم  .4

 يشجع نظام التقويم الطالب املتميزين ذوي القدرات واملهارات الفائقة. .6

 يشجع على إثراء دافعية الطلبة حنو التقويم الذاتي. .5

 يتسم نظام التقويم باالستمرارية والشمول والتفاعل يف مجيع أوجه اإلعداد.  .7

 ملوضوعية.يتسم نظام التقويم با .7

 اإلملام بكيفيات بناء االختبارات التحصيلية ذات املواصفات املوضوعية. .9

 يوفر نظام التقويم التغذية الراجعة للمتدربني. .10

 اإلملام بأساليب التقييم احلدينية )كالربتفوليو(. .11

العمل على إكساب وذلك ببادئ يف برامج إعداد املعلم ولعله من الضروري مراعاة بع  امل

.  مهارات التعلم الذاتي، ومهارات التفكري، واستخدام احلاسوب والشبكة العنكبوتيةاملعلمني

دعم ثقة املعلم بنفسه، مبا ميكنه من معرفة و .االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكرتونيو

صال لديه. الرتكز على جوانب معرفة املعلم الرتبوية وكذلك املهارات العملية ومهارات االت. وطالبه

بناء مدارس وريبية تكون ملحقة بكل كلية من كليات . واملخصص للرتبية العملية الوقتزيادة و

تدريب الطلبة من خالل دروس التدريس املصغر قبل خروجهم و الرتبية ملمارسة منهجيات التدريس.

 (2017)الشمري، ملمارسة التدريس يف املواقف الفعلية. 
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 الدراسات السابقة

 تقسيم الدراسات السابقة حملورين: ميكن

 دراسات تتعلو بربامج إعداد املعلم: -

( بدراسة الختيار وتقييم املعلمني يف فنلندا وسويسرا وهدفت إىل 2013) Gustafssonقام 

ومت استخدام املنهج الوصفي، وقد توصلت  اختيار وتقييم املعلمني يف فنلندا وسويسرا، معايريحتديد 

ذه املعايري االهتمام مبزايا املعلم املراد تعيينه يف جمال التعليم املدرسي واليت منها الدراسة بأن من ه

حصوله على درجة املاجستري ودورات تدريبية، ومدى مالحظة سلوكه وإنتاجيته يف الفصل الدراسي 

على  وقوة عالقاته واتصاله مع احمليط التعليمي من طالب وأولياء أمور، باإلضافة إىل مدى اعتماده

 تطوير تفكريه واليت قد تأخذ عدة أشكال منها االعتماد على التفكري النقدي وحل املشكالت.

لتعرف على املعرفة العلمية يف تعليم واعداد املعلمني ل( بدراسة 2014) Mora and Woodقام و

نظام إعداد  إليضاح نظام إعداد املعلم يف فنلندا، واتضح بأن يف فنلندا، ومت استخدام املنهج الوصفي

والذي يتضمن  معايري معلمي الطفولة املبكرة (ECTS) معلم املرحلة االبتدائية يف فنلندا يتبع النموذج

مسارين خمتلفني بشهادتني خمتلفتني، األوىل حيصل عليها عند حصوله على درجة البكالوريوس. 

ي تتبعه فنلندا تتبعه ( الذECTSنظام )وواألخرى حيصل عليها عند حصوله على درجة املاجستري. 

 ( دولة أوروبية. وتعترب درجة املاجستري شرط أساسي ملمارسة مهنة التعليم يف فنلندا.45أيضًا )

( فقاموا ببحث هدف إىل دراسة إعداد معلم املدارس النيانوية 2015أما هاشم وآخرون )

اد معلم املدارس النيانوية االفرتاضية يف الواليات املتحدة األمريكية وتدريبه حيث يتعرض لربامج إعد

االفرتاضية يف الواليات املتحدة األمريكية وإمكانية اإلفادة من ذلك يف مجهورية مصر العربية مع 

 إىل مقرتحات حول إعداد معلم املدارس النيانوية االفرتاضية يف مجهورية مصر العربية وتدريبه. التوصل

املعلمني  ع برنامج الرتبية العملية للطلبة( على التعرف على واق2015وهدفت دراسة الدحياني )

أهم وختصص تربية خاصة يف كلية الرتبية األساسية من وجهة نظر الطالب املعلم بدولة الكويت، 

املشكالت اليت تواجه الطلبة املعلمني يف فرتة إعدادهم أثناء التدريب امليداني، واستخدمت الدراسة 

ل اجلانب التطبيقي يف املقررات الدراسية للربط بني اجلانب تفعي أهميةاملنهج الوصفي، وتوصلت إىل 

 العملي واجلانب النظري. 

واقع إعداد معلم الصفوف األوىل باململكة ( واليت هدفت للتعرف على 2017) السلميدراسة 
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مبحافظة جدة العام  وجهة نظر معلمي الصفوف األوىل ومديري املدارس االبتدائية العربية السعودية من

واستخدم البحث املنهج الوصفي املسحي. وتكونت جمموعة البحث من . 1435  1436دراسي ال

مديرا ومجيع معلمي الصفوف  63مبكتب التعليم بشرق جده وعددهم االبتدائيةمجيع مديري املدارس 

. ومت تطبيو أدوات البحث استبانةمعلما. وتكونت جمموعة البحث من  696 األوىل باملكتب وعددهم

ا وبعديا على جمموعة البحث. وتوصلت النتائج اىل أنه مل تكن هناك خطط اسرتاتيجية لكليات قبلي

الرتبية وبراجمها املختلفة مبنية على دراسات ميدانية تناقش واقع هذه الكليات وتعمل على استشراف 

براجمها  مستقبلها. واىل ان كليات الرتبية مل تركز بدرجة كبرية على تطوير رؤية ورسالة وأهداف

وإن كانت موجودة فهي يف الغالب ال تتعدى أن تكون شكلية. كما أشارت النتائج اىل أنه مل يتم 

حتديث أهداف برامج إعداد املعلم يف ضوء املتغريات املختلفة اليت متر مبجتمعاتنا سواء املعرفية أو 

 .التقنية أو املهنية

إىل اآلليات املقرتحة لتطوير نظام إعداد (  ببحث هدف فيه التوصل 2017قام الشمري ) وايضًا

معلم التعليم األساسي يف الكويت يف ضوء خربة فنلندا، من خالل حتقو عدد من األهداف الفرعية 

التعرف على األسس الفكرية لنظام إعداد املعلم، التعرف على مالمح نظام إعداد معلم التعليم   وهي:

فادة من نظام إعداد معلم التعليم األساسي يف فنلندا دولة فنلندا، االستواألساسي يف الكويت، 

التعليم األساسي يف الكويت، ومت استخدام املنهج الوصفي لتحقيو هدف   لتطوير نظام إعداد معلم

معلم التعليم األساسي يف  البحث، ومت التوصل إىل جمموعة من اآلليات املقرتحة لتطوير نظام إعداد

 الكويت.

 برامج إعداد املعلم: دراسات تتعلو بتقويم -

( تقويم برامج إعداد معلم العلوم جبامعة جنران يف ضوء معايري 2014استهدفت دراسة عبده )

، ولتحقيو هذا اهلدف قام الباحث بإعداد استبيانا للتعرف على مدى توافر معايري اهليئة اجلودة

( من أعضاء وعضوات هيئة 194)ربنامج. وقد مت تطبيو االستبانات على عينة بلغ عددها الالوطنية يف 

التدريس، الطالبات اإلداريات، أدارة تعليم البنات، أولياء األمور، خرجيات الربنامج وتوصلت الدراسة 

درجة بني أن الربنامج ال يفي مبعايري اجلودة للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي حيث تراوحت 

 توافر ضعيفة ومرضية.

دراسة هدفت إىل الكشف عن تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا يف ( ب2014وقام عوض )
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كلية الرتبية جبامعة األقصى بغزة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة، ولتحقيو ذلك قام الباحث 

( 45( معيارًا، وتكونت عينة الدراسة من )64أداة من ) وأعدباستخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

( معيار ا 70كلية وتوصلت إىل توافر )المقابلة مع رئيس برنامج التكنولوجيا يف  وأجرىطالبًا وطالبة، 

 .( بدرجة ضعيفة11( بدرجة متوسطة، و )14( معيار بدرجة كبرية، و )46) كبرية جدًا و بدرجة

( لتقويم خطة برنامج بكالوريوس الرتبية املهنية وفقًا لعناصر 2016) حماسنة وهدفت دراسة

خبريًا  30ملهين من وجهة نظر اخلرباء ومقرتحاتهم لتطويرها. وتكونت عينة الدراسة من ا املعلمإعداد 

يف جمال الرتبية والتعليم املهين. واستخدمت أدوات )املقابلة املقننة، واالستبانة، وحتليل الوثائو(. 

علم املهين ج أّن خطة برنامج بكالوريوس الرتبية املهنية موزعة على عناصر إعداد املئنتاالوأظهرت 

%، 19%، واإلعداد الرتبوي املسلكي 66%، واإلعداد الفين التخصصي 20كاآلتي: النيقافة العامة 

 .%5واخلربة امليدانية 

 بن حممد اإلمام جبامعة العملية الرتبية برنامج تطوير إىل ( هدفت2015أما دراسة الدخيل )

 توافر مدى على والتعرف األكادميي، واالعتماد للتقويم الوطنية معايري اهليئة وفو اإلسالمية سعود

  يف العملية الرتبية لربنامج املقرتح فعالية التطوير من والتحقو املقرتح، التطوير  يف املعايري هذه

 جبامعة الدين بكلية أصول املعلمني للطالب تنفيذها ومهارات الدروس ختطيط مهارات إكساب

 شبه واملنهج الوصفي التحليلي، املنهج الدراسة استخدمت وقد اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام

 للتقويم الوطنية اهليئة معايري وفو العملية الرتبية لربنامج تطوير تصميم إىل وتوصلت التجرييب،

 بدرجة األكادميي واالعتماد للتقويم الوطنية اهليئة معايري توافر إىل الدراسة كما توصلت واالعتماد

 ومرتفع .مرتفع  بني ترتاوح

( إىل التعرف على فاعلية التعلم اخلدمي يف إعداد املعلم 2015كما هدفت دراسة احلربي )

"الطالب" بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت، والكشف عن املعوقات اليت حتول دون فاعلية 

توصلت التعلم اخلدمي يف إعداد املعلم، ولتحقيو أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي، و

الدراسة اىل جمموعة من النتائج والتوصيات يف هذا اجملال منها: تعزيز الدافعية الذاتية واملسؤولية 

طالب، وتطوير برامج إعداد املعلم الطالب يف ضوء منوذج ال ىمن خالل التعلم اخلدمي لد االجتماعية

 اخلدمي.التعلم 

حفر  يف اإلجنليزية اللغة معلمات دادإع برنامج ( هدفت لتقويم2017ودراسة مشاعل القحطاني )
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 كلغة العاملية اللغات لتدريس (NBPTS) التدريس املهنية ملعايري القومي اجمللس معايري ضوء يف الباطن

ثانية والتعرف على درجة توافر هذه املعايري يف اجلانب التخصصي واجلانب الرتبوي يف هذا الربنامج. 

كانت واسفرت النتائج أن التوافر بشكل عام كان بدرجة واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي و

 للمعايري بشكل عام. ويف ضوء النتائج قدمت الباحنية عددا من املقرتحات التطويرية.   متوسطة

سبو اتفاق معظم الدراسات السابقة مع البحث احلالي على املنهج الوصفي،  مماويتضح 

كذلك يف موضوع البحث وهي برامج إعداد املعلم، و تلف البحث احلالي عن الدراسات السابقة يف 

برامج اعداد املعلم يف جامعة االمام حممد بن  التعرف على واقعاهلدف الذي يسعي إليه البحث وهو 

 مية.سعود االسال

 إجراءات البحث:

 منهج البحث 

مت استخدام املنهج الوصفي، ويقوم على "استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية 

 (.79م، ص 2010وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها" )العساف،  بهدفمنهم 

 جمتمع وعينة البحث:

مجيع اعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم تطبيو البحث على مجيع اجملتمع الكلي مت 

( عضوًا. يف 346والبالغ عددهم ) االجتماعية الذين يدرسون املقررات الرتبوية جلميع كليات اجلامعة

هـ حيث مت تطبيو االستبانة االلكرتونية وحصلت 1437/1439النياني للعام الدراسي  الدراسيالفصل 

التحليل اإلحصائي، واجلدول التالي يبني نسبة عينة البحث استبانة استخدمت يف  (161الباحنية على )

 للمجتمع الكلي.

 توزيع أفراد جمتمع البحث

 النسبة العدد التخصص

 %27.7 95 املناهج وطرق التدريس    

 %15.2 65 أصول تربية وتربية إسالمية    

 %34.2 117 علم النفس    



 
 

 
 
 205 

 برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة واقع(. 2021. )غالية، السليم

 النسبة العدد التخصص

 %21.7 76 إدارة تربوية   

 %100 346 اجملموع

  وسنوات اخلربة والدرجة العلمية. وصف لعينة البحث، تبعًا ملتغري التخصصيف اجلداول التالية 

 العلمية والدرجة اخلربة وسنوات توزيع أفراد العينة تبعًا ملتغري التخصص

 النسبة العدد الدرجة النسبة العدد سنوات اخلربة النسبة العدد التخصص

املناهج وطرق 

 التدريس    
57 46.0% 

 6أقل من 

 سنوات
 %27.7 42 حماضر 9.3% 14

أصول تربية 

 وتربية إسالمية    
20 13.2% 

ألقل من  6 من

 سنوات 10
67 37.4% 

أستاذ 

 مساعد
61 33.7% 

 %26.2 37 علم النفس    
 16– 10من 

 سنة
36 23.2% 

أستاذ 

 مشارك
27 17.6% 

 %15.5 26 إدارة تربوية   
 16أكنير من 

 سنة
 %5.5 10 أستاذ  29.1% 44

 %13.2 20 معيد      

 %100 161 اجملموع

 أداة البحث:

مت استخدام االستبانة يف البحث للتعرف على واقع اعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

االسالمية، ومت إعدادها اعتماد ا على أهم وأحدث الكتابات واملمارسات النظرية والعملية يف إعداد 

ي: اجملال األول: ( معيارًا وتوزعت كما يل65املعلم. واشتملت االستبانة على أربع جماالت، مبجموع )

( معايري. واجملال النياني: املعايري اخلاصة 7املعايري اخلاصة بأهداف برامج إعداد املعلم واشتمل على )

( معيارًا. واجملال النيالث: املعايري اخلاصة بطرق التدريس 26مبحتوى برامج إعداد املعلم واشتمل على )

( معيارًا. واجملال الرابع: املعايري اخلاصة بنظام 12على )والوسائل التعليمية لربامج إعداد املعلم واشتمل 
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مت عرض  :( معيارًا. وللتحقو من صدق أداة البحث11التقويم يف برامج إعداد املعلم واشتمل على )

من وضوح الفقرات  االستبانة على جمموعة من احملكمني للتعرف على الصدق الظاهري وللتأكد

 قرتاح احلذف أو اإلضافة.وسالمة اللغة ودقة الصياغة وال

وحلساب ثبات االستبانة مت استخدام معادلة ألفا كرونبامل حلساب النيبات حساب ثبات االستبانة: 

 (:3وكانت النتائج كما يف جدول رقم )

 معامالت النيبات حملاور االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونبامل

 معامل النيبات احملور

 0.77 مج الرباأهداف  معايري

 0.96 ربامج الحمتوى  معايري

 0.90 لربامج ل طرق التدريس والوسائل التعليمية معايري

 0.76 نظام التقويم  معايري

 0.97 االستبانة ككل

واالستبانة ككل على درجة عالية من النيبات  االستبانةيتضح من اجلدول السابو أن حماور 

 ( وهو معامل ثبات مرتفع.0.97النيبات العام لالستبانة ككل ) بلغحيث 

 حساب صدق االستبانة:

مت حساب الصدق الذاتي لعبارات االستبانة من خالل حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الصدق الذاتي: 

 (4ثبات ألفا كرونبامل كما يف جدول رقم )

 معامالت الصدق الذاتي حملاور االستبانة

 معامل الصدق معامل النيبات احملور

هدافاألمعايري   0.77 0.94 
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 معامل الصدق معامل النيبات احملور

توىاحملمعايري   0.96 0.97 

 0.96 0.90 معايري طرق التدريس والوسائل التعليمية

 0.92 0.76 معايري نظام التقويم

 0.97 0.97 االستبانة ككل

واالستبانة ككل على درجة عالية من الصدق  االستبانةيتضح من اجلدول السابو أن حماور 

 ( وهو معامل صدق مرتفع.0.97الذاتي حيث بلغ الصدق العام لالستبانة ككل )

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة:

مت حساب معامل صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة من خالل حساب معامل االرتباط  

حور الذي تنتمي إليه باستخدام معامل ارتباط بريسون كما بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للم

 (.6يف جدول رقم )

 معامالت ارتباط بريسون لعبارات حماور االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

 معامل االرتباط رقم اال عاملامل  احملور

 

 هدافمعايري األ

1.  0.92 2.  0.70 

3.  0.61 4.  0.77 

6.  0.57 5.  0.54 

7.  0.72 7.  0.76 

 

 

 

 

 توىاحملمعايري 

 

1.  0.57 9.  0.76 

2.  0.79 10.  0.70 

3.  0.77 11.  0.79 

4.  0.76 12.  0.71 

6.  0.77 13.  0.49 

5.  0.77 14.  0.76 
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 معامل االرتباط رقم اال عاملامل  احملور

7.  0.74 16.  0.30 

7.  0.37 15.  0.51 

9.  0.42 17.  0.72 

10.  0.72 17.  0.50 

11.  0.57 19.  0.57 

12.  0.77 20.  0.57 

13.  0.72 21.   

 0.74  .22 0.71  .1 معايري طرق التدريس

2.  0.70 23.  0.90 

3.  0.32 24.  0.67 

4.  0.43 26.  0.77 

6.  0.57 25.  0.77 

5.  0.61 27.  0.73 

 

 

 التقويمبمعايري 

7.  0.60 27.  0.50 

7.  0.54 29.  0.56 

9.  0.64 30.  0.51 

10.  0.71 31.  0.79 

11.  0.77 32.  0.69 

12.  0.60   

يتضح من اجلدول السابو أن مجيع قيم معامالت ارتباط عبارات حماور االستبانة، بالدرجة 

(، مما يؤكد متتع االستبانة بدرجة 0.06 – 0.01الكلية للمحور الذي تنتمي إليه؛ دالة عند مستوى )

 (.5عالية من االتساق الداخلي كما يف جدول رقم )
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 االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة معامالت

 معامل االرتباط احملور

 0.75 هدافمعايري األ

 0.95 توىاحملمعايري 

 0.93 معايري طرق التدريس

 0.70 التقويمبمعايري 

على درجة عالية من االتساق الداخلي مع  االستبانةيتضح من اجلدول السابو أن حماور 

 الدرجة الكلية لالستبانة. 

 األساليب اإلحصائية:

لتحقيو أهداف البحث وحتليل البيانات اليت مت وميعها، فقد مت استخدام العديد من 

 Statistical Packageاإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  األساليب

for Social Sciences ( واليت يرمز هلا اختصارًا بالرمزSPSS.) 

معامل ألفا كرونبامل للتحقو من للتحقو من صدق األداة و معامل ارتباط بريسونومت استخدام 

حتليل التباين و االحنراف املعياري.و املتوسطات احلسابية.و التكرارات والنسب املئوية.و نيبات.ال

  .ANOVAاألحادي 

 نتائج البحث

 املعلم؟ إعداد جودةمعايري ما أهم  عن السؤال االول: اإلجابة 

مت إعداد هذه املعايري اعتماد ا على أهم وأحدث الكتابات واملمارسات النظرية والعملية يف 

( معيارًا وتوزعت كما يلي: اجملال األول: 65إعداد املعلم. واشتملت على أربع جماالت، مبجموع )

( معايري. واجملال النياني: املعايري اخلاصة 7)املعايري اخلاصة بأهداف برامج إعداد املعلم واشتمل على 

( معيارًا. واجملال النيالث: املعايري اخلاصة بطرق التدريس 26مبحتوى برامج إعداد املعلم واشتمل على )

( معيارًا. واجملال الرابع: املعايري اخلاصة بنظام 12مج إعداد املعلم واشتمل على )لربا التعليميةوالوسائل 
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 مت عرضها يف اإلطار النظري. ( معيارًا.11التقويم يف برامج إعداد املعلم واشتمل على )

 واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا ماإلجابة عن السؤال النياني 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء الربامج املقدمة يف ابعي( يف التت

 من حيث األهداف؟ هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية

يف سبيل اإلجابة عن هذا السؤال مت حساب قيم املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكل عبارة 

ة بأهداف برامج إعداد املعلم، ومت مقارنة هذه املتوسطات باملتوسط من عبارات حمور املعايري اخلاص

 (. 7املعياري االفرتاضي. كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 ربامجالالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية حملور املعايري اخلاصة بأهداف 

 الفقرات

 درجة املوافقة التكرار

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

سبة
الن

شدة 
موافو ب

 

و
مواف

 

حمايد
ري موافو 

غ
 

منعدمة
 

 4.00    161  ك 1

 

0.00 

 

 كبرية

%  100    

 4.00    161  ك 2

 

0.00 

 

 كبرية

%  100    

 4.00    161  ك 3

 

0.00 

 

 كبرية

%  100    

    161  ك 4
4.00 

 كبرية 0.00

%  100    

6 
 4.00    161  ك

 

0.00 

 

 كبرية

%  100    
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 الفقرات

 درجة املوافقة التكرار

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

سبة
الن

شدة 
موافو ب

 

و
مواف

 

حمايد
ري موافو 

غ
 

منعدمة
 

5 
 4.00    161  ك

 

0.00 

 

 كبرية

%  100    

7 
 4.00    161  ك

 

0.00 

 

 كبرية

%  100    

7 
    161  ك

4.00 
 كبرية 0.00

%  100    

 كبرية 0.00 4.00 متوسط احملور ككل

 املعايري اخلاصة بأهداف برامج إعداد املعلم املتوسط العام حملوريتضح من اجلدول السابو أن 

 ( بدرجة موافقة )كبرية(.4بلغ )

 واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا م لث:اإلجابة عن السؤال النيا

جهة نظر أعضاء جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من والربامج املقدمة يف التتابعي( يف 

 من حيث احملتوى؟ هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية

ومت حساب قيم املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات حمور املعايري  

توى )اإلعداد التخصصي واألكادميي(، )اإلعداد املهين(، ومت مقارنة هذه املتوسطات احملاخلاصة ب

 (. 7املعياري االفرتاضي. كما هو موضح يف اجلدول رقم )باملتوسط 
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 توىاحملالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية حملور املعايري اخلاصة ب

ت
الفقرا

 درجة املوافقة التكرار 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

بة
س

لن
ا

 

موافو 

 بشدة
 حمايد موافو

غري 

 موافو

منعدمة
 

 درجة توافر معايري حمتوى برامج إعداد املعلم )اإلعداد التخصصي واألكادميي(

1 
 3   161   ك

 

0 

 
 متوسطة

%   100   

2 
 3   161   ك

 

0 

 
 متوسطة

%   100   

3 
 4    161  ك

 

0 

 
 كبرية

%  100    

4 
 3   161   ك

 

0 

 
 متوسطة

%   100   

6 
 3   161   ك

 

0 

 
 متوسطة

%   100   

5 
 4    161  ك

 

0 

 
 كبرية

%  100    

7 
 4    161  ك

 

0 

 
 كبرية

%  100    

7 
 3   161   ك

 

0 

 
 متوسطة

%   100   

9 
 4    161  ك

 

0 

 
 كبرية

%  100    
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ت
الفقرا

 درجة املوافقة التكرار 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

بة
س

لن
ا

 

موافو 

 بشدة
 حمايد موافو

غري 

 موافو

منعدمة
 

10 
   37 25 77 ك

4.32 0.76 
كبرية 

   26.2 17.2 67.5 % جدًا

 كبرية 0.50 3.63       

 درجة توافر معايري حمتوى برامج إعداد املعلم )االعداد املهين( يف الربامج

1 
 3.17 4 24 73 41 9 ك

 

0.75 

 
 متوسطة

% 5 27.2 47.3 16.9 2.5 

2 
 3.01 7 37 53 36 9 ك

 

0.96 

 
 متوسطة

% 5 23.2 41.7 24.6 4.5 

3 
 3.20 4 25 57 42 11 ك

 

0.90 

 
 متوسطة

% 7.3 27.7 46 17.2 2.5 

4 
 3.21 4 25 53 60 7 ك

 

0.77 

 
 متوسطة

% 6.3 33.1 41.7 17.2 2.5 

6 
 2.97 5 36 71 34 6 ك

 

0.77 

 
 متوسطة

% 3.3 22.6 47 23.2 4 

5 
 7 21 75 40 7 ك

 متوسطة 0.77 3.13
% 4.5 25.6 60.3 13.9 4.5 

7 
 3.07 7 24 77 34 7 ك

 

0.90 

 
 متوسطة

% 6.3 22.6 61 16.9 6.3 

7 
 6 27 57 37 14 2.71 

 

0.96 

 
 متوسطة

 3.3 17.9 44.4 26.2 9.3 

 كبرية 4.27 3.67  2 129 1 19  9
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ت
الفقرا

 درجة املوافقة التكرار 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

بة
س

لن
ا

 

موافو 

 بشدة
 حمايد موافو

غري 

 موافو

منعدمة
 

 12.5 0.7 76.4 1.3    

10 
   3 147  2.02 

 

0.14 

 
 ضعيفة

   2 97  

11 
  1 147  2 2.97 

 

0.24 

 
 متوسطة

  0.7 97  1.3 

12 
 2 57 61 29 2 3.26 

 

0.73 

 
 متوسطة

 1.3 44.4 33.7 19.2 1.3 

13 
 2 4 135 7 1 2.99 

 

0.40 

 
 متوسطة

 1.3 2.5 90.1 6.3 0.7 

14 
 7 7 113 22  3.01 

 

0.54 

 
 متوسطة

 6.3 6.3 74.7 14.5  

16 
  147  2 2 

 كبرية 0.41 3.93
  97.4  1.3 1.3 

 متوسطة 0.74 3.07      اجملموع

 متوسطة 0.77 3.26 املتوسط العام للمحور ككل

يتضح من اجلدول السابو أن املتوسط العام حملور توافر املعايري اخلاصة مبحتوى برامج إعداد 

املعلم ( بدرجة موافقة )متوسطة( وبلغ متوسط درجة توافر معايري حمتوى برامج إعداد 3.26املعلم بلغ )

( بدرجة موافقة كبرية، بينما 3.63)اإلعداد املهين( يف الربامج املقدمة يف كلية العلوم االجتماعية )

بلغ متوسط درجة توافر معايري حمتوى برامج إعداد املعلم )اإلعداد التخصصي واألكادميي( يف 

 ( بدرجة موافقة متوسطة.3.07الربامج املقدمة يف كلية العلوم االجتماعية )
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 واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا م رابع:اإلجابة عن السؤال ال

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء الربامج املقدمة يف التتابعي( يف 

 من حيث طرق التدريس والوسائل التعليمية؟ هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية

ومت حساب قيم املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات حمور املعايري 

اخلاصة بطرق التدريس والوسائل التعليمية، ومت مقارنة هذه املتوسطات باملتوسط املعياري االفرتاضي. 

 (.9كما هو موضح يف اجلدول رقم )

بطرق التدريس والوسائل املئوية واملتوسطات احلسابية حملور املعايري اخلاصة  التكرارات 

 التعليمية

ت
الفقرا

 درجة املوافقة التكرار 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

 النسبة
موافو 

 بشدة
 حمايد موافو

غري 

 موافو

غري موافو 

 بشدة

1 
 3.27 2 23 70 44 12 ك

 

0.75 

 

 متوسطة

% 7.9 29.1 45.4 16.2 1.3 

2 
 3.32 4 22 50 62 13 ك

 

0.92 

 

 متوسطة

% 7.5 34.4 39.7 14.5 2.5 

3 
 3.00   161   ك

 

0.00 

 

 متوسطة

%   100   

4 
 2.99  2 149   ك

 

0.11 

 

 متوسطة

%   97.7 1.3  

6 
 2.74 17 45 66 25 7 ك

 

1.02 

 

 متوسطة

% 4.5 17.2 35.4 30.6 11.3 

 ضعيفة 0.11 2.01  149 2   ك 5
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ت
الفقرا

ي درجة املوافقة التكرار 
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

جة املوافقة
در

 

 النسبة
موافو 

 بشدة
 حمايد موافو

غري 

 موافو

غري موافو 

 بشدة

%   1.3 97.7    

7 
 2.76 15 41 54 26 6 ك

 

0.97 

 

 متوسطة

% 3.3 15.5 42.4 27.2 10.5 

7 
 3.16 6 30 53 43 10 ك

 

0.93 

 

 متوسطة

% 5.5 27.6 41.7 19.9 3.3 

9 
 2.59 17 49 62 25 5 ك

 

1.02 

 

 متوسطة

% 4 17.2 34.4 32.6 11.9 

10 
 3.07 9 34 67 37 13 ك

 

1.03 

 

 متوسطة

% 7.5 26.2 37.7 22.6 5 

11 
 2.79 14 34 54 33 5 ك

 

0.97 

 

 متوسطة

% 4 21.9 42.4 22.6 9.3 

12 
 متوسطة 0.96 3.02 11 27 57 40 5 ك

% 4 25.6 44.4 17.9 7.3 

 متوسطة 0.90 2.91 املتوسط العام للمحور ككل 

يتضح من اجلدول السابو أن املتوسط العام حملور املعايري اخلاصة بطرق التدريس والوسائل  

 .( بدرجة موافقة )متوسطة(2.91التعليمية لربامج إعداد املعلم بلغ )

 واإلعدادإعداد املعلم )اإلعداد التكاملي توافر معايري جودة  درجةا امس: ماإلجابة عن السؤال اخل

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء الربامج املقدمة يف التتابعي( يف 

 من حيث التقويم؟  هيئة التدريس يف كلية العلوم االجتماعية

ومت حساب قيم املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لكل عبارة من عبارات حمور املعايري 
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ج إعداد املعلم، ومت مقارنة هذه املتوسطات باملتوسط املعياري اخلاصة بنظام التقويم يف برام

 (.10االفرتاضي كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية حملور املعايري اخلاصة بنظام التقويم

 الفقرات

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

 
ف 

حنرا
ال

ا

ي
املعيار

جة املوافقة 
در

 

 النسبة
موافو 

 بشدة

غري  حمايد موافو

 موافو

غري موافو 

 بشدة

1 
 3.00   161   ك

 

0.00 

 

 متوسطة

%   100   

 2.95 10 36 52 39 6 ك 2

 

0.94 

 

 متوسطة

% 3.3 26.7 41.1 23.2 5.5 

 3.00  1 149 1  ك 3

 

0.12 

 

 متوسطة

%  0.7 97.7 0.7  

 3.07 4 29 77 34 7 ك 4

 

0.74 

 

 متوسطة

% 4.5 22.6 61 19.2 2.5 

 2.95 12 29 71 31 7 ك 6

 

0.97 

 

 متوسطة

% 6.3 20.6 47 19.2 7.9 

 2.77 12 39 69 39 2 ك 5

 

0.94 

 

 متوسطة

% 1.3 26.7 39.1 26.7 7.9 

 3.01 7 31 71 37 6 ك 7

 

0.77 

 

 متوسطة

% 3.3 24.6 47 20.6 4.5 

 3.26 4 21 57 49 9 ك 7

 

0.77 

 

 متوسطة

% 5 32.6 46 13.9 2.5 

 متوسطة 1.00 2.97 13 31 52 37 7 ك 9
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 الفقرات

ط  درجة املوافقة التكرار
س

املتو

ي
ساب

حل
ا

 
ف 

حنرا
ال

ا

ي
املعيار

جة املوافقة 
در

 

 النسبة
موافو 

 بشدة

غري  حمايد موافو

 موافو

غري موافو 

 بشدة

% 4.5 26.2 41.1 20.6 7.5   

 3.03 7 32 59 36 7 ك 10

 

0.92 

 

 متوسطة

% 6.3 23.2 46.7 21.2 4.5 

 متوسطة 1.09 2.77 17 33 51 27 12 ك 11

% 7.9 17.9 40.4 21.9 11.9 

 متوسطة 0.76 3 املتوسط العام للمحور ككل

يتضح من اجلدول السابو أن املتوسط العام حملور املعايري اخلاصة بنظام التقويم يف برامج إعداد 

 موافقة )متوسطة( بدرجة( 3املعلم بلغ )

أهم نقاط القوة والضعف اليت مت التوصل إليها من حتليل االستبانات يف ميكن ذكر  هوعلي

 التالي:كضوء احملددات اإلجرائية السابقة 

 نقاط القوة: 

 حمور األول األهداف ظهرت نتائجها بشكل عام بدرجة كبرية. 

 النياني احملتوى جاء معيار  يف احملور 

o بدرجة كبرية. ينمي الربنامج املهارات األساسية لدى الطلبة 

o الربنامج بدرجة كبرية. يف له احملددة باملفردات املقررات حمتوى يرتبط 

o املقررات مفردات حمتوى وبني املعتمدة إعداده ساعات مع الربنامج حمتوى يف توازن يوجد. 

o املعاصرة بالقضايا املتصلة النصوص على احملتوى يشتمل. 

o التخصص جمال يف الكفاءة رفع يف يساعد حمتوى على املقررات حتتوي. 

o .القدرة على استخدام أساليب التعزيز 

o .يوفر الربنامج الساعات الكافية للتدريب العملي: أكنير من فصل دراسي كامل 
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 مل تظهر فيها أي املعايري بدرجة كبرية. احملاوربقية  

 نقاط الضعف: 

يف حمور  بًا ملا حولهحيتوي الربنامج على مقررات ثقافية تنيري الطالب املعلم ووعله مواك 

 احملتوى.

 يف حمور طرق التدريس. الربنامج بالتدريب على اسرتاتيجيات التدريس الفعال يهتم 

 –هل توجد فروق ذات داللة احصائية تعزي إىل متغري )التخصص السادس: اإلجابة على السؤال 

اخلربة( يف واقع برامج إعداد املعلم )اإلعداد التكاملي( و)اإلعداد التتابعي(  –الدرجة العلمية 

يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم 

 االجتماعية؟ 

ى هذا السؤال مت اختبار داللة الفروق بني أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري التخصص ولإلجابة عل

 SPSS(، وعن طريو برنامج التحليل اإلحصائي ANOVAباستخدام أسلوب حتليل التباين األحادي )

 (.11مت احلصول على النتائج املوضحة كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 حملاور االستبانة واالستبانة ككل تبعًا ملتغري التخصص ANOVAحادي نتائج حتليل التباين األ

 مصدر التباين احملور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

هدافاألمعايري   . 0 3 0 بني 

 

 

. 

 

 

 0 147 0 داخل

  160.00 0 اجملموع

توىاحملمعايري   1.605 65.20 3.00 157.69 بني 

 

 

0.216 

 

 

 37.314 147 6476.2 داخل

  160 6563.7 اجملموع

 0.107 2.057 99.775 3 299.53 بنيمعايري طرق 
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 مصدر التباين احملور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

  47.276 147 7097.9 داخل التدريس

 

 

  160 7397.6 اجملموع 

 1.216 63.662 3 150.55 بني التقويممعايري 

 

 

0.305 

 

 

 44.07 147 5477.3 داخل

  160 5539 اجملموع

 1.703 674.35 3 1723.1 بني االستبانة ككل

 

 

0.159 

 

 

 337.22 147 49671 داخل

  160 61294 اجملموع

يتضح من اجلدول السابو عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى ملتغري التخصص يف درجة 

موافقة أفراد العينة على حماور االستبانة واالستبانة ككل حيث بلغت قيمة "ف" حملاور االستبانة 

( وهي قيم غري دالة عند مستوى 2.0571.2161.703-1.605  0واالستبانة ككل على الرتتيب )

(0.06.) 

ومت اختبار داللة الفروق بني أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري الدرجة العلمية باستخدام أسلوب 

مت احلصول على  SPSS(، وعن طريو برنامج التحليل اإلحصائي ANOVAحتليل التباين األحادي )

 (.12النتائج املوضحة كما هو موضح يف اجلدول رقم )

 حملاور االستبانة واالستبانة ككل تبعًا ملتغري الدرجة العلمية ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي 

 مصدر التباين احملور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 معايري األهداف

 

 . 0 4 0 بني

  

  

. 

  

  

 0 145 0 داخل جملموعات

   160.00 0 اجملموع 
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 مصدر التباين احملور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 معايري احملتوى

 

 0.079 3.06 4.00 12.179 بني 

  

  

0.979 

  

  

 37.541 145 6541.5 داخل جملموعات

   160 6563.7 اجملموع

 معايري طرق التدريس

 

 0.79 39.167 4 165.53 بني 

  

  

0.634 

  

  

 49.696 145 7240.9 داخل جملموعات

   160 7397.6 اجملموع

 0.317 14.277 4 67.16 بني ال معايري التقويم

  

  

0.755 

  

  

 46.071 145 5671.7 داخل جملموعات

   160 5539 اجملموع 

 0.254 92.155 4 357.55 بني  االستبانة ككل

  

  

0.901 

  

  

 347.7 145 60926 داخل جملموعات

   160 61294 اجملموع 

فرق ذي داللة إحصائية يعزى ملتغري الدرجة العلمية يف درجة  يتضح من اجلدول عدم وجود

موافقة أفراد العينة على حماور االستبانة واالستبانة ككل حيث بلغت قيمة "ف" حملاور االستبانة 

( وهي قيم غري دالة عند مستوى 00.0790.790.3170.254واالستبانة ككل على الرتتيب )

(0.06.) 

الفروق بني أفراد عينة البحث وفقًا ملتغري سنوات اخلربة باستخدام أسلوب ومت اختبار داللة 

مت احلصول على  SPSS(، وعن طريو برنامج التحليل اإلحصائي ANOVAحتليل التباين األحادي )

 (.16النتائج املوضحة كما هو موضح يف اجلدول رقم )
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 ملتغري سنوات اخلربةداللة الفرق بني متوسطات افراد العينة تبعا 

 مصدر التباين احملور
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 معايري األهداف

 

  0 3 0 بني

 

 

 

 0 147 0 داخل جملموعات 

  160.00 0 اجملموع

 معايري احملتوى

 

 1.149 43.20 3.00 129.69 بني

 

 

0.331 

 

 

 37.679 147 6624.2 داخل جملموعات

  160 6563.7 اجملموع

معايري طرق 

 التدريس

 

 0.979 47.292 3 144.77 بني ا

 

 

0.406 

 

 

 49.337 147 7262.5 داخل جملموعات

  160 7397.6 اجملموع

 0.473 21.157 3 53.6 بني معايري التقويم

 

 

0.701 

 

 

 44.731 147 5676.6 داخل جملموعات

  160 5539 اجملموع

 0.792 272 3 715 بني االستبانة ككل

 

 

0.6 

 

 

 343.39 147 60477 داخل جملموعات

  160 61294 اجملموع

يتضح من اجلدول السابو عدم وجود فرق دال إحصائيًا يف حماور االستبانة واالستبانة ككل 

بلغت قيمة "ت" حملاور االستبانة واالستبانة بني أفراد عينة البحث تعزى ملتغري سنوات اخلربة حيث 

 (.0.06( وهي غري دالة عند مستوى )01.1490.9790.4730.792ككل على الرتتيب )

 االستنتاجات:

اتضح من عرض النتائج السابو أن توافر املعايري اختلف يف حمور املعايري اخلاصة بأهداف 
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 برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة واقع(. 2021. )غالية، السليم

املعايري ( بدرجة موافقة )كبرية(. يف حني بلغ املتوسط يف بقية احملاور 4بلغ )حيث  برامج إعداد املعلم

اخلاصة مبحتوى برامج إعداد املعلم، واملعايري اخلاصة بطرق التدريس والوسائل التعليمية، واملعايري 

وميكن تفسري اخنفاض توافر معايري  اخلاصة بنظام التقويم يف برامج إعداد املعلم درجة متوسطة.

بأن برامج إعداد املعلم هي برامج مل تطور  برامج إعداد املعلم يف كلية العلوم االجتماعية يف اجلامعة

منذ فرتة طويلة، وهذه الربامج كان يوجه إليها العديد من االنتقادات بأنها بعيدة عن احتياجات 

النظرية يف اجملاالت  الطالب املعلم املعرفية و املهارية؛ وأنها برامج تقليدية تركز على اجلوانب

التخصصية، وهي ال تنمي مهارات التعلم الذاتي، وبعيدة عن املستجدات يف جمال تقنيات التعليم، 

للتعرف على آراءهم،  باإلضافة إىل قلة أو انعدام الدراسات التتبعية خلرجيي هذه الربامج يف اجلامعة

وهذا يتوافو مع  دراسة كل من وتطلعاتهم، ومقرتحاتهم حيال تطوير برامج إعداد املعلم، 

. وختتلف مع (2015. ودراسة الدحياني )( يف جامعة األقصى وكانت بدرجة متوسطة2014عوض)

( واليت متت يف جامعة جنران وكانت النتائج ضعيفة ومرضية ودراسة الشمري 2014دراسة عبده )

طوير تخطط حتسني ولعمل والسعي ( وبالتالي فنحن حباجة إىل إعادة نظر يف هذا الربنامج 2017)

مستمرة له وفو معايري اجلودة للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي باململكة العربية السعودية 

 والتوجهات العاملية املعاصرة.

 مقرتحات لتحقيو معايري اجلودة يف برنامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود:

الدراسة توافر املعايري بدرجة كبرية وهو ايضًا حباجة للتقويم مرات بني من نتائج تاألهداف:  

 اخرى.

بالنسبة للمحتوى: جيب أن تتم صياغته بطريقة دقيقة وحمددة وواضحة ويراعى توزيع مقررات  

 الربنامج بني أكادميية وتربوية وثقافية.

طرق تدريس حدينية طرق التدريس والوسائل التعليمية: فيجب تضمني الربنامج اسرتاتيجيات و 

منها: التعلم التعاوني، العروض العملية، التدريس االستقصائي، التعلم القائم على احلاسوب 

واحملاكاة، التعلم اإللكرتوني، لعب األدوار، دراسة احلالة، العصف الذهين، املناقشة واألسئلة 

تعلم النشط، إىل املركزة، اخلرائط العقلية، حل املشكالت اإلبداعية، االكتشاف احلر، ال

جانب تضمني الربنامج أنشطة تعليمية متنوعة منها: الزيارات امليدانية والرحالت، أنشطة حبنيية 

استكشافية فيجب تضمني كل مقرر جمموعة من املراجع واملصادر التعليمية ميكن الرجوع 
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ية يف الوسائل إليها ومعامل ووهيزات وأن توافر شروط األمن والسالمة للطالب واهليئة التدريس

التعليمية املتاحة، كما جيب توافر بالربنامج وسائل تعليمية متنوعة وحدينية ومنها: جمسمات 

ومناذج وعينات، شرائط كاسيت وفيديو تعليمي، لوحات وشرائح وشفافيات، مقررات 

وأجهزة احلاسب وأجهزة إلكرتونية وأجهزة العرض، شبكة االنرتنت  CDالكرتونية، اسطوانة 

 قع تعليمية إلكرتونية، برامج تعليمية كمبيوترية.وموا

ملف اإلجناز، قياس ك متنوعة أساليب التقويم أنشطةاحلرص على أن تشتمل أساليب التقويم  

أداء مهارات التدريس، وأن تكون أدوات قياس االختبارات التحصيلية العمليات املعرفية العليا، 

تقارير البحنيية والشروعات واملقيم اليول واملات وواهاالمقاييس متنوعة كالتقويم بالربنامج 

  .كتابيةال

 لتوصيات:ا

واحلرص على أن تتوافر فيه  2030العمل على تطوير برامج إعداد املعلم ما يتفو مع رؤية اململكة  

 .بدرجة كبرية معايري اجلودة

من توافرها يف  والتأكد بإعداد املعلم التكاملي والتتابعي اخلاصة للمعايري املستمر التطوير 

 الربامج املقدمة.

أهمية االطالع على االواهات الناجحة يف تطوير الربامج احلالية إلعداد املعلم مما جيعلها حتقو  

 األهداف املرجوة من إعداده.

 ذلك. حتقو اليت اإلجراءات بتبين وذلك كفاءته وزيادة التدريب ساعات رفع على العمل 

ربنامج على فرتات زمنية مالئمة، حبيث يتناول جوانب اإلعداد إجراء تقويم ومتابعة دورية لل 

 املختلفة والتعرف على نقاط القوة وتدعيمها ونواحي القصور وعالجها.
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 برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة واقع(. 2021. )غالية، السليم

 املراجع

، دار الوفاء لدنيا الطباعة اجلودة الشاملة يف اإلدارة التعليمية واملدرسية( 2003إبراهيم أمحد ) ،أمحد

 والنشر، اإلسكندرية.

تقويم برنامج اعداد الطالب/ املعلم بقسم الرتبية الفنية جبامعة طيبة يف (. 2013برزجني، وليد سامي )

. )رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة طيبة: املدينة ضوء بع  معايري االعتماد األكادميي

 املنورة(. 

يف ضوء التجارب العاملية.  تطوير برامج اعداد املعلم باجلامعات السعودية .هـ(1437النيبييت، خالد. )

 الفرص والتحديات(، كلية الرتبية–ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدولي )املعلم وعصر املعرفة 

 .جامعة امللك خالد، عسري

اخلالو متولي وبدر، جويعد العتييب ونبيل، عبد القادر زيادةعبدحلامد، حممد بن معجب ومصطفى، ا

دية رؤية احلاضر واستشراف املستقبل"، مكتبة الرشد، . "التعليم يف العربية السعوهـ(1423)

 .279الرياض، ص

(. فاعلية التعلم اخلدمي يف إعداد املعلم "الطالب" بكلية الرتبية األساسية 2015احلربي، نايف نافع )

 . 126-97، مصر، ص ص1، العدد 24جملة العلوم الرتبوية، اجمللد بدولة الكويت، 

تطور إعداد املعلم يف كليات املعلمني باململكة، املؤمتر النياني هـ(. 1413الباقي )عبد حبيب، ثروت

، جامعة أم القرى، كلية الرتبية: مكة إلعداد معلم التعليم العام باململكة العربية السعودية

 املكرمة.

(. تطوير نظم إعداد املعلم واملشرف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية يف 2015أمل. ) اخلبريي،

واالجتماعية:  لة الرتبية للبحوث الرتبوية والنفسيةوء وربة الواليات املتحدة األمريكية. مجض

(171). 

( تطوير برنامج الرتبية العملية جبامعة االمام حممد بن سعود 2015)العزيز عبد الدخيل، فهد،

جامعة امللك خالد جملة اإلسالمية يف ضوء معايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي. 

 .164  133ص هـ: 1437، رجب25للعلوم الرتبوية، العدد 

(. واقع برنامج الرتبية العملية للطلبة املعلمني ختصص تربية خاصة يف 2015الدحياني، منال محيدي )
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جملة العلوم الرتبوية، كلية الرتبية األساسية من وجهة نظر الطالب املعلم بدولة الكويت، 

 .246  293، مصر، ص3لعدد ، ا24اجمللد 

مدى توفر املعايري املهنية لدى معلمات الرتبية الفنية يف املرحلة (. 2016العزيز )دعيج، عفاف عبد

. )رسالة ماجستري غري منشورة، املتوسطة من وجهة نظر املشرفات الرتبويات مبدينة الرياض

 جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، الرياض(.

إعداد املعلم يف كل من سنغافورة وفنلندا واململكة العربية (. ـه1439ن حسن )الرمحالذروي، عبد

. )رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود السعودية: دراسة مقارنة

 اإلسالمية، الرياض(.

لعلوم جملة جيل ا (. أهم االواهات والربامج املعاصرة اخلاصة بإعداد املعلمني.2017مليكة. ) زيان،

  (41) 20اإلنسانية واالجتماعية .

 واقع إعداد معلم الصفوف األوىل باململكة العربية السعودية من( 2017) السلمي، ثامر بن مطيع اهلل

مبحافظة جدة العام الدراسي  وجهة نظر معلمي الصفوف األوىل ومديري املدارس االبتدائية

 تكنولوجيا الرتبية . اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية .دراسة ميدانية :1435  1436

 337  359 . ص32 وحبوث: عدراسات 

آليات مقرتحة لتطوير نظام إعداد معلم التعليم األساسي يف (. 2017الشمري، أمحد محود ميس )

 .الكويت يف ضوء خربة فنلندا. تربية مقارنة وإدارة تعليمية

 ، دار الشروق، عمان، األردن.ارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرتبويةإد .(2004صاحل نصر عليمات )

القاهرة:  .إعداد املعلم يف ضوء وارب بع  الدول(. 2017العظيم وتوفيو، رضا. )صربي، عبد

 اجملموعة للتدريب والنشر.

جبامعة تقويم برنامج إعداد معلم التكنولوجيا يف كلية الرتبية (. 2014عوض، منري سعيد علي )

 ، جامعة األقصى. غزة.األقصى بغزة يف ضوء معايري اجلودة الشاملة

تقويم برامج إعداد معلم العلوم جبامعة جنران يف ضوء معايري (. 2014عبده، ياسر بيومي أمحد )

 . كلية الرتبية، جامعة جنران.اجلودة

 مكتبة العبيكان. . الرياض:املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية (.2010العساف، صاحل. )
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 برامج إعداد املعلم يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري اجلودة واقع(. 2021. )غالية، السليم

إعادة هندسة برامج كليات الرتبية باجلامعات السعودية إلعداد معلم (. ـه1437العسريي، خالد. )

املستقبل يف ضوء برنامج التحول الوطين )منوذج مقرتح لوزارة التعليم باململكة العربية 

والتحديات(، كلية الفرص –. ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدولي )املعلم وعصر املعرفة السعودية(

 الرتبية جامعة امللك خالد، عسري.

حفر  يف اإلجنليزية اللغة معلمات إعداد برنامج تقويم( 2017مشاعل، مبارك، على ) القحطاني،

 العاملية اللغات لتدريس (NBPTS) التدريس املهنية ملعايري القومي اجمللس معايري ضوء يف الباطن

 196مصر. ع  واملعرفة . القراءةثانية كلغة

الرتبوية يف مصر: دراسة نقدية ملشروع إصالح التعليم يف عصر  املعايري( 2007جنيب ) ،كمال

، الليربالية اجلديدة، املؤمتر العلمي التاسع عشر، تطوير مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة

 .571737يوليو، اجمللد النياني، ص  2625جامعة عني مشس،  دار الضيافة 

 .257، ص1، القاهرة، طفلسفة إعداد املعلِّم، مركز الكتاب للنشر(. 2001كتش، حممد )

املعاصرة يف إعداد املعلم وتنميته  االواهات(. 2007بدرية؛ واملطريي، عفاف ومحادة، حممد ) املفرج،

الرتبوي،  ، إدارة البحوث والتطويرمهني ا، وزارة الرتبية والتعليم، قطاع البحوث الرتبوية واملناهج

 .123الكويت، ص 

تطوير برامج ومقررات إعداد معلم العلوم بكليات الرتبية باستخدام (. 2016السالم )مصطفى، عبد

جامعة  كلية الرتبية مدخل خمرجات التعلم. املؤمتر الدولي األول: الرتبية آفاق مستقبلية

 1250.-1246الباحة، اململكة العربية السعودية، ص: 

تقويم خطة برنامج بكالوريوس الرتبية املهنية وفقًا لعناصر (. 2016موسى خليف ) حماسنة، عمر

، إعداد املعلم املهين من وجهة نظر اخلرباء ومقرتحاتهم لتطويرها. جامعة البلقاء التطبيقية

 كلية الشوبك اجلامعية، األردن.

علم يف التعليم العام والعالي واه أدوار ومسؤوليات امل(. ـه1432املؤمتر الرتبوي الرابع إلعداد املعلم )

جامعة أم القرى، مكة  .املواطنةظاهرة العنف والتطرف يف ضوء متغريات العصر ومطالب 

 شوال. 24-22املكرمة، 
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(. )معلم املستقبل: إعداده وتطويره(. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. خالل 2016املؤمتر الدولي. )

 أكتوبر. 57املوافو هـ1435ذو احلجة  2324الفرتة 

إطار املعايري املهنية للمعلمني يف اململكة هـ(. 1435املركز الوطين للقياس والتقويم يف التعليم العالي. )

 .العزيز لتطوير التعليم العامعبد اهلل بنعبد ، الرياض، مشروع امللكالعربية السعودية

دريب املعلمني عن بعد يف وزارة الرتبية بدولة تصور مقرتح إلنشاء وحدة لت(. 2015املطريي نواف سعد. )

 )رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الدراسات العليا للرتبية، جامعة القاهرة(. الكويت،
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Evaluation of Postgrardute Programs (Masters) in Special Education 

Department at King Saud University from its Studends' Point of View 

Dr. Nora Ali Alkatheery 

Associate professor of Special education

College of Education, King Saud University 

Abstract: 

The study aimed at evaluating postgraduate programs (master’s degree) at the 

special education department, King Saud University from male and female 

students’ perspectives. It investigated the quality of courses, facilities, academic 

advising and academic supervision. The researcher followed the descriptive 

approach and used the questionnaire as a study tool. The study population is made 

of male and female graduate students (MA degree). The study sample consisted of 

87 students. The results are as follows: The sample agreed that the quality of 

courses and facilities is achieved. Some of the achieved items are: "classrooms 

capacity is suitable for the number of students and equipped with technology". The 

respondents indicated that the quality of academic advising and supervision is 

partially achieved such as the following items: "the advisor follows the writing of 

the research proposal", "there is a clear mechanism on research proposal writing, 

"the student participates in the process of assigning the supervisor according to the 

department rules", and "there is a clear mechanism of the distribution of 

supervisors on students. There was no statistically significant difference in the 

responses on the questionnaire categories: "program evaluation of the quality of 

courses and facilities" and "academic supervision and advising" based on the 

variables of gender and specialization. Some of the study recommendations are: 

The advisor should follow the writing of the research proposal. There must be a 

clear mechanism of the distribution of supervisors on students. Faculty members 

should diversify their teaching methodologies. In addition, feedback on the 

research proposal must be provided to students through a specific mechanism. 

Key words: graduate programs, programs evaluation, special education, masters 

students, masters' program 
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(. تقويم برامج الدراسات العليا )املاجستري( بقسم الرتبية اخلاصة جامعة امللك سعود من 2021الكثريي، نورة. )

 .200214(، 1) 7جملة العلوم الرتبوية، وجهة نظر طالبها وطالباتها. 

تقويم برامج الدراسات العليا )املاجستري( بقسم الرتبية اخلاصة جامعة امللك سعود 

 من وجهة نظر طالبها وطالباتها

(1)نورة علي الكثريي د.

 لص:ستخامل

هــدفت هــذه الدراســة إىل تقــويم بــرامج الدراســات العليــا )ماجســتري( بقســم الرتبيــة اخلاصــة مــن   

وجهــة نظــر طالبهــا وطالباتهــا، وذلــك مــن خــالل التعــرف علــى جــودة املقــررات والتجهيــزات، واإلرشــاد    

الباحنيــة املــنهج الوصــفي املســـحي    األكــادميي واإلشــراف العلمــي. ولتحقيــو هــذا اهلـــدف اســتخدمت       

واالستبانة كأداة لدراستها. تكون جمتمع الدراسة من طالب وطالبـات املاجسـتري، أمـا عينـة الدراسـة      

علـى   موافقـة العينـة   ( طالبًا وطالبة. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان مـن أبرزهـا:  77فقد بلغ حجمها )

املتحققـة يف هـذا احملـور: "القاعـات الدراسـية مناسـبة       حتقو جودة املقررات والتجهيزات، ومن العبـارات  

لعدد الطالب، وأنها جمهـزة السـتخدام التكنولوجيـا يف احملاضـرات الدراسـية"؛ بينمـا رأى أفـراد عينـة         

الدراسة أن جودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمـي متحققـة نوعـًا مـا: ومنهـا "يتـابع املرشـد إعـداد         

يـة إلعـداد اخلطـة البحنييـة، ويشـارك الطالـب يف اختيـار املشـرف وفـو قواعـد           اخلطة البحنيية، وتوجد آل

القسم، وتوجد آلية واضحة يف القسم لتوزيع الطالب على املشرفني". وأظهرت النتائج عدم وجـود فـروق   

ذات داللــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة يف حمــوري" تقــويم الــربامج جلــودة املقــررات          

واإلرشاد األكادميي واإلشـراف العلمـي بـاختالف مـتغري اجلـنس أو التخصـص. وتوصـلت         والتجهيزات،

حــث املرشــد علــى متابعــة إعــداد اخلطــة البحنييــة    :الدراســة جملموعــة مــن التوصــيات كــان مــن أبرزهــا  

للطالب، ضرورة وجود آلية واضحة يف القسم لتوزيع الطالب على املشرفني، األخذ يف االعتبار ضـرورة  

ضاء هيئة التدريس بالتنويع يف أسـاليب التـدريس، وتـوفري آليـة لتقـديم التغذيـة الراجعـة للطـالب         قيام أع

 على اخلطة البحنيية.

برامج الدراسات العليا، تقويم الربامج، الرتبية اخلاصة، برنامج املاجسـتري، طـالب   الكلمات املفتاحية:

 املاجستري

                                                             
 .n.kathiri@hotmail.com، اخلاصة املشارك كلية الرتبية جامعة امللك سعود أستاذ الرتبية   (1)
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 املقدمة:

وحتسني مستوياتها ورفع كفائتها من القضايا املهمة يف  إن قضية وويد برامج الدراسات العليا

ــادية       ــة واالقتصــ ــاة املعرفيــ ــب احليــ ــف جوانــ ــتغريات يف خمتلــ ــديات والــ ــة للتحــ ــر، نتيجــ ــا املعاصــ عاملنــ

ــا. وهــذا يفــرض علــى الــربامج مواكبــة هــذه التحــديات لكونهــا مســؤولة عــن مواجهــة           والتكنولوجي

م هــذه الــربامج وحتســني جودتهــا ورفــع كفائتهــا      متطلبــات التنميــة بشــكل كــبري. لــذا أصــبح تقيــي      

واستنيمارها من القضايا اليت حتظى بأولويات عالية من قبل اجلامعات ووزارة التعلـيم للـتمكن مـن أداء    

 رسالتها يف التدريس والبحث وخدمة اجملتمع.  

التقــدم وتعــد الدراســات العليــا ركنــًا أساســيًا مــن أركــان الــربامج اجلامعيــة لكونهــا تســهم يف  

والتطور ويف إثراء املعرفة وتنميتها يف اجملاالت كافة، سواء الدراسات التطبيقية أو النظريـة الـيت تـوفر    

احتياجات اجملتمع من الطاقة البشـرية كمـًا ونوعـًا. وللتأكـد مـن فاعليـة هـذه الـربامج ودورهـا يف منـو           

لدراسـات التقومييـة ومراجعـة براجمهـا     املعرفة وإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها دأبت اجلامعات على ا

)العــاني والعطــار،  علــى اخــتالف أنواعهــا ومعرفــة مــا إذا كانــت مواكبــة للتطــور احلاصــل مــن حوهلــا.  

2004.) 

ويعد التعليم العام بصورة عامة والتعليم اجلامعي بصورة خاصة مصدر تقدم األمم ومظهـر رقيهـا   

ات مؤسسـات علميـة وتربويـة ذات مسـتويات رفيعـة،      ووسيلة تطور أساليب حياتهـا وتفكريهـا. فاجلامعـ   

ترتكــز مهامهــا يف إعــداد الكــوادر العلميــة املؤهلــة لقيــادة اجملتمــع يف خمتلــف جمــاالت احليــاة؛ علميــًا   

ــي        ــدم العلمـ ــة التقـ ــا عمليـ ــيت تتطلبهـ ــة، الـ ــة والتطبيقيـ ــوث النظريـ ــداد البحـ ــًا؛ وإعـ ــاديًا وفكريـ واقتصـ

تمع وتلبية احتياجاته، ومعاجلـة مشـكالته، مـن خـالل مـا تقـوم       والتكنولوجي يف اجملتمع؛ وخدمة اجمل

 (.2011 به من أنشطة علمية وحبنيية متعددة وخمتلفة. )عيسى، أبو املعاطي،

ــورات       ــتجابة للتطـ ــة اسـ ــطتها العلميـ ــا وأنشـ ــويم براجمهـ ــة إىل تقـ ــات األكادمييـ ــعى املؤسسـ وتسـ

لتعليم العالي أحد املراحـل املهمـة واملتقدمـة يف    واملتغريات العلمية والتقنية، ومتطلبات سوق العمل. ويعد ا

الســلم التعليمــي؛ حيــث تســهم الدراســات العليـــا يف إعــداد الكــوادر العلميــة والتقنيــة ذات املـــؤهالت          

التخصصية العالية القادرة على تلبية احتياجات التمنية االقتصادية واالجتماعية امللحـة لبحوثهـا املوجهـة    

 (.2011اجملتمع )األسطل،  للمعاجلة العلمية ملشكالت

فتقويم الربامج األكادميية يعد تغذية راجعة هلا،  كما يسـهم يف تطويرهـا مـن خـالل تشـخيص      

جوانب القوة لتعزيزها وجوانب الضعف لوضع احللول املناسبة ملعاجلتها وتصحيحها مبا يـتالءم والتطـور   
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ري العديــد مــن الدراســات إىل  (. وكمــا تشــRoyseetalK, 2001احلاصــل يف جمــاالت احليــاة كافــة ) 

 أهمية تقويم برامج الدراسات العليا ملعرفة مدى حتقيقها لةهداف اليت وضـعت مـن أجلـها، فقـد ذكـر     

(Oliva, Gordon; 2013)    أنه جيب تقويم املقررات اليت يتضمنها الربنامج بشكل مسـتمر، وجيـب أن

 إصالحها. تكون اإلجراءات مناسبة، وعندما تكشف عيوب يف الربامج جيب

وترى الباحنية إمكانية استخالص عدة جوانب ينبغي أن تؤخـذ بعـني االعتبـار عنـد تقـويم بـرامج       

الدراسـات العليــا منهــا: جـودة املقــررات والتجهيــزات؛ وجــودة اإلرشـاد األكــادميي؛ واإلشــراف العلمــي،     

 وإللقاء مزيد من الضوء حول تقويم برامج الدراسات العليا؛ جاءت هذه الدراسة.  

 مشكلة الدراسة:

نتيجة لزيـادة املسـؤولية امللقـاة علـى عـاتو مؤسسـات التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي، باتـت هـذه             

املؤسسات تواجه الكنيري من التحديات يف إعداد امللتحقني بها وتأهيلهم للقيام بأدوارهم يف عامل يتسـم  

براجمهـا والعمـل علـى تقوميهـا وفــو     بـالتغري املسـتمر يف شـتى اجلوانـب. وهـذا يسـتدعي إعـادة النظـر يف         

معايري معتمدة بهدف تطويرها لتواكب املعرفة العلمية والتقنيـة املتسـارعة وذلـك مـا أشـار لـه )اهلـامشي        

 (. 2013والغامني، 

ولكي تظل بـرامج الدراسـات العليـا حيويـة ومتجـددة، فـال بـد مـن إخضـاعها للتقـويم والتطـوير            

يعاب مجيــع التطــورات املتســارعة يف ميــدان الرتبيــة والتعلــيم      املســتمر الــذي يكفــل قــدرتها علــى اســت    

( إىل وجـود بعـ  جوانـب    2011ومواكبة ذلك. ولـتاليف مـا أشـارت إليـة دراسـة )عيسـى، وأبـو معطـي،         

القصــور يف املقــررات الدراســية وحمتواهــا واإلرشــاد األكــادميي واخلــدمات والتســهيالت البحنييــة يف        

جامعة الطـائف؛ وملـا تؤكـده عـدد مـن الدراسـات منيـل دراسـة أبـوعيش           برنامج املاجستري بكلية الرتبية

( اليت أكدتا علـى أهميـة  تقـويم بـرامج الدراسـات العليـا       2017( وممدوح، الدعيس، الدعيس )2015)

الـيت    (Mizikaci, 2006)ة يملعرفـة مـدى حتقيقهـا ألهـدافها الـيت وضـعت مـن أجلـها، وكـذلك دراسـ          

 من العناصر املهمة لتحديد جودة املمارسات يف البيئة التعليمية واملخرجات.   أشارت إىل أن تقويم الربامج

وحيث أن تقويم برامج الدراسات العليا على أسس علمية سوف يسهم يف إلقاء الضـوء علـى واقـع    

هذه الربامج، والتعرف على إجيابياتها وسلبياتها؛ وحبكم علم الباحنية وعملها بالقسم وأنـه مل وـر أي   

لتقويم برامج الدراسات العليا بقسم الرتبية اخلاصة؛ قامت الباحنيـة بـإجراء هـذه الدراسـة لتقـويم      دراسة 

 برامج املاجستري يف قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود.
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 أسئلة الدراسة: 

 حاولت الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 وجهة نظر طالبها وطالباتها؟ ما جودة املقررات والتجهيزات يف هذه الربامج من 

 ما جودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف هذه الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها؟ 

هل توجد فروق بني استجابات الطالب والطالبات يف تقويم هذه الربامج تبعا ملتغري )اجلنس،  

 والتخصص(؟

 أهداف الدراسة: 

تقــــويم بــــرامج الدراســــات العليــــا )جــــودة املقــــررات   هــــدفت هــــذه الدراســــة إىل التعــــرف علــــى

 والتجهيزات، وجودة إلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي( من وجهة نظر طالبها وطالباتها.

 أهمية الدراسة: 

 الكشف عن واقع برامج الدراسات العليا بقسم الرتبية اخلاصة. .1

 لتالفيها.حتديد جوانب القوة لتعزيزها جماالت القصور يف هذه الربامج  .2

 قد تساعد هذه الدراسة يف عملية تطوير الربامج. .3

 حدود الدراسة: 

 اقتصرت  هذه الدراسة على موضوع تقويم برامج الدراسات العليا. احلدود املوضوعية:

 طبقت هذه الدراسة على طالب وطالبات  الدراسات العليا بقسم الرتبية اخلاصة. احلدود البشرية:

 الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود.قسم احلدود املكانية: 

 هـ.1439نفذت هذه الدراسة عام احلدود الزمنية: 

 مصطلحات الدراسة: 

 Evaluationالتقويم: 

( التقــويم بأنــه عمليــة منهجيــة تقــوم علــى أســس علميــة    16، ص2007عــرف صــربي والرافعــي )  

تستهدف إصدار احلكم بدقة وموضوعية على مدخالت وعمليات وخمرجات أي نظام تربوي، ومن ثـم  

ــد جوانــب القــوة والقصــور يف كــل منهــا، متهيــدًا الختــاذ قــرارات مناســبة إلصــالح مــا قــد يــتم            حتدي

 قاط الضعف والقصور. الكشف عنه من ن
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 يف هذه الدراسة: Evaluationويعرف التقويم 

بأنه عملية تشخيصية ملعرفة آراء الطالب والطالبات مبـدى مالئمـة جـودة املقـررات والتجهيـزات       

 وجودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف تنفيذ هذه الربامج يف قسم الرتبية اخلاصة.

 Graduate's Programsبرامج الدراسات العليا: 

وتعـرف بــرامج الدراسـات العليــا: بأنهـا الــربامج الــيت تقـدمها أقســام الرتبيـة اخلاصــة باجلامعــات       

بهــدف تزويــد طــالب هــذه الــربامج باملعلومــات واملهــارات وأســاليب البحــث العلمــي والنمــو املهــين إلثــراء     

 املعرفة يف مجيع التخصصات بتلك األقسام.

 سات السابقة:والدرا اإلطار النظري

تنـاول اإلطــار النظـري مفهــوم التقـويم الرتبــوي، ثــم تعرضـت الباحنيــة لتقـويم الــربامج، وأهدافــه،       

 وأهمية تقويم الربامج األكادميية، ثم استعرضت الباحنية الدراسات السابقة، والتعقيب عليها. 

 Evaluation Educationalالتقويم الرتبوي: 

يسـهم يف تشـخيص الـربامج لتحديـد نقـاط القـوة والضـعف يف         ويعرف التقويم الرتبوي بأنه نشاط

الربامج الرتبوية والنشاطات اليت حيددها الرتبويون أو يقومون بتنفيـذها وتقـود إىل إصـالح تلـك الـربامج      

وحتسينها ووويد االداء. ولقد شاع استخدام مصطلح التقويم الرتبـوي بـني الرتبـويني حيـث أنـه النشـاط       

لقوة وجوانب الضعف ويتعرف على أسـباب النجـاح والفشـل ومـدى مـا مت حتقيقـه مـن        الذي يبني نواحي ا

 (.2000األهداف اليت يقوم من أجلها )فتح اهلل، 

  Program Evaluation تقويم الربامج:

كانت أدبيات التقويم الرتبوي على مستوى املؤسسة الرتبوية تركز يف الغالب على جمـال تقـويم   

االهتمـام بتقـويم الـربامج التعليميـة، ومـع هـذه التحـوالت اجلوهريـة امللحوظـة، فقـد اتسـع            املتعلمني دون 

مفهوم التقويم الرتبوي وتعددت أساليبه وإجراءاته مبا يتفو مع التوجه اجلديد الذي أصبح يهتم اهتمامـا  

يــة )عــالم، كــبريا بتقــويم املشــروعات الرتبويــة التجديديــة، واألداء املؤسســي الكلــي للمؤسســة التعليم 

2003.) 

ويعـد التقـويم الرتبـوي مـن أهـم املـداخل احلدينيـة الـيت تعتمـدها املؤسسـات التعلميـة للتأكـد مــن             

 مدى حتقيقها لةهداف اليت وضعتها لسري عملها، وتطوير هذا العمل وزيادة فاعليته حنو األفضل.
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قــة الــربامج ببقيــة  و ــتص التقــويم الرباجمــي بتقــويم برنــامج معــني، مــع األخــذ يف االعتبــار عال   

األنشطة ذات العالقة يف املؤسسة التعليمية سواء املدرسة أو اجلامعة. والتقويم يف الدراسة احلاليـة يشـري   

 إىل قياس مستوى فاعلية مدخالت وعمليات وخمرجات برنامج ماجستري بقسم الرتبية اخلاصة.

 أهداف تقويم الربامج األكادميية:

يـة إىل معرفـة مـا إذا كانـت الـربامج األكادمييـة حتقـو الغـرض         يهدف تقـويم الـربامج األكادمي  

منهــا يف دعــم تعلــم الطــالب وتطــوير مهاراتهــا، ويركــز التقــويم األكــادميي علــى الــربامج وخمرجاتهــا    

ككل دون االقتصار على فرادى الطالب أو املواد الدراسية، ويعطـي التقـويم معلومـات عمـا إذا كـان      

خالل تزويد الطالب باملعرفة، واملهـارات، والقـيم الالزمـة لكـل خـريج       املنهج ككل حيقو أهدافه من

ألداء مهمته يف احلياة بنجاح مبا يتفو مع رسالة اجلامعـة وأهـدافها التعليميـة، إضـافة إىل مقارنـة األداء      

 (.2006الرتبوي بالتوقعات الرتبوية للجامعة )ال محود، 

 أهمية تقويم الربامج االكادميية: 

 ( بأن أهمية تقويم الربامج األكادميية يعود إىل عدة عوامل منها:Astin, 2005يرى )      

 اإلسهام يف زيادة فعالية وحتسني الربامج األكادميية. .1

 يساعد على وضوح األهداف التعليمية للربامج. .2

 يساعد على وضوح األهداف اخلاصة اليت يسعى الطالب إىل حتقيقها. .3

 للطالب يعتمد على قدرته ومدى إجنازه.يسهم يف تقديم تعليم أفضل  .4

 الدراسات السابقة: 

قامــت الباحنيــة بــإجراء مســح للدراســات والبحــوث والــدوريات املتخصصــة ذات العالقــة مبوضــوع   

 الدراسة وخلصت إىل اآلتي: 

( إىل تقويم بـرامج املاجسـتري يف املنـاهج وطـرق     2017هدفت دراسة ممدوح والدعيس والدعيس )

املدينـة العامليــة مباليزيـا مـن وجهــة نظـر طالبهـا، واســتخدم البـاحنيون املـنهج الوصــفي         التـدريس جبامعـة  

( طالبـًا وطالبـة وكـان    63ومت تصميم استبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة البحـث مـن )   التحليلي،

ج مــن أهــم النتــائج: أن إجــراءات التســجيل والقبــول تســهم بقــوة يف تيســري برنــامج املاجســتري؛ وأن الــربام   

واملناهج الدراسية املعتمدة ومعايري تقويم وإعداد البحوث هلا دور فاعل يف تطوير براجمها، وأشـارت إىل  

 أن  البئية البحنيية والدراسية ضعيفة يف الربامج.
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( فقد هدفت إىل التعرف علـى مسـتوى كفـاءة أعضـاء هيئـة التـدريس       2017أما دراسة باسعيد )

ليات جبامعة امللك سعود مـن وجهـة نظـر الطالبـات؛ حيـث اسـتخدمت       يف برامج الدراسات العليا يف الك

الباحنية املنهج الوصفي، وصممت استبانة هلذا الغرض ومت اختيار عينة الدراسة بطريقـة عشـوائية بلغـت    

( طالبة، وقد أشارت النتائج إىل أن درجة مستوى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ترتاوح بني العاليـة  157)

تــأتي الكفــاءة الشخصــية باملرتبــة األوىل، تليهــا كفــاءة العالقــات اإلنســانية، وباملرتبــة  واملتوســطة، إذ 

النيالنية تـأتي الكفـاءة املعرفيـة، تليهـا الكفـاءة املهنيـة، ويف األخـري تـأتي كفـاءة التقـويم بوصـفها أقـل             

 الكفاءات.  

مـن وجهـة نظـر    ( الـيت هـدفت إىل تقـويم برنـامج املاجسـتري التنفيـذي       2015أما دراسـة أبـوعيش )  

أعضاء هيئة التدريس والطالب جبامعة الطائف، فقـد قامـت الباحنيـة ببنـاء مقياسـني، وأشـارت النتـائج        

إىل توفر مجيع مؤشرات حماور املقياس لدى عينة الطالب وأعضـاء هيئـة التـدريس يف الـربامج، وكـان      

كــل مــن طــالب: برنــامج مســتوى التقيــيم يــرتاوح بــني مرتفــع إىل مرتفــع جــدًا . كمــا أن مســتوى تقيــيم  

%(، وماجســتري 57.45%(، وماجســتري إدارة اخلــدمات الصــحية بلــغ ) 77.3ماجســتري إدارة األعمــال بلــغ ) 

%(، يف حــني كــان مســتوى تقيــيم اعضــاء هيئــة التــدريس بربنــامج        70.14تعلــم اللغــة االجنليزيــة بلــغ )   

%(، ويف برنــامج تعلــم 73.42) %(، ويف برنــامج إدارة اخلــدمات الصــحية74.17ماجســتري إدارة األعمــال )

%(. وجاء حمـور أعضـاء هيئـة التـدريس يف مقدمـة تقيـيم الطـالب يف الـربامج         92.35اللغة االجنليزية بلغ )

النيالثة، بينما جاء حمـور القبـول والتسـجيل يف مقدمـة أعضـاء هيئـة التـدريس يف برنـامج إدارة األعمـال          

 وإدارة اخلدمات الصحية. 

( إىل التعـرف علـى أداء برنـامج ماجسـتري القيـادة الرتبويـة       2016الصـقري ) وهدفت دراسة املانع و

يف جامعة الباحـة مـن وجهـة نظـر الطـالب. ولتحقيـو هـدف الدراسـة اعتمـد الباحنيـان يف دراسـتهما علـى             

( طالبة، مت اختيارهم بطريقة العينـة املتاحـة،   61( طالبًا و)46املنهج الوصفي، وبلغ عدد عينة الدراسة )

االســتبانة كــأدة للدراســة، وكــان مــن أهــم النتــائج أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون بدرجــة    وطبقــت 

متوسطة على واقع اخلطة الدراسية واملقررات، وعلى أساليب التدريس والتقنيات املسـتخدمة، وبدرجـة   

منخفضة علـى واقـع اخلـربات امليدانيـة، وموافقـون بدرجـة متوسـطة علـى واقـع اإلشـراف علـى الرسـائل             

 العلمية يف الربامج.

( دراســة هــدفت إىل تقــويم برنــامج الدراســات العليــا بكليــة    2011أجــرى عيســى وأبــو معــاطي ) 
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الرتبية جامعة الطـائف مـن وجهـيت نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس وطلبـة الدراسـات العليـا، وقـد تكونـت             

، واملنــاهج وطــرق ( طالبــًا وطالبــة بأقســم علــم الــنفس70( عضــوًا، كمــا مشلــت العينــة )21العينـة مــن ) 

التدريس، والعلوم الرتبوية. ومت تطبيو استبانتني، وقد أسـفرت نتـائج الدراسـة عـن وجـود بعـ  جوانـب        

القصور يف برنامج املاجستري من وجهيت نظر أعضاء هيئة التدريس والطـالب يف حمـاور سياسـة القبـول     

ــا وامل    ــات العليـ ــامج الدراسـ ــداف برنـ ــة، وأهـ ــوائح اجلامعيـ ــجيل واللـ ــا  والتسـ ــية وحمتواهـ ــررات الدراسـ قـ

 واسرتاتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقويم واإلرشاد األكادميي واخلدمات والتسهيالت البحنيية.

( إىل تقـويم جــودة الدراسـات العليـا بكليــة    2013كمـا هـدفت دراسـة الطــائي وقاسـم والـوادي )     

. واسـتخدمت منهجيـة أداء اخلدمـة لقيـاس     االدارة واالقتصاد جبامعة بغداد يف ضوء العوامل املؤثرة فيها

( طالبـًا. وتوصـلت الدراسـة إىل أن مسـتوى اجلـودة العـام للدراسـات        40مستوى اجلـودة، ومشلـت العينـة )   

ــاد          ــا عاليــة وهــي أبع ــت جودته ــاد اجلــودة العشــرة كان العليــا كــان أعلــى مــن املتوســط. وأن نصــف أبع

ب(، أمـا بـاقي األبعـاد فكـان فـوق املتوسـط وهـي        )الوصول، االتصال، األمان، املصداقية، فهـم الطالـ  

 أبعاد األهلية، املعولية، االستجابة، اللياقة.

( الــيت هــدفت إىل تقــويم بــرامج ماجســتري املنــاهج وطــرق التــدريس       1435ويف دراســة اخلــزيم ) 

( 62جبامعة االمام حممد بن سعود االسالمية من جهة نظر الدراسني فقد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )    

( طالبــة، واســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي واالســتبانة أداة جلمــع البيانــات. ومــن أبــرز     73لبــًا و)طا

ــوى           ــب األول بينمــا حمــور احملت ــدريس يف الرتتي ــي: جــاء حمــور جــودة الت ــيت توصــلت هلــا مــا يل النتــائج ال

ف يف الرتتيـب النيالـث   التعليمي يف الرتتيب النياني وهما يقعان يف املستوى العالي. بينما جاء حمـور األهـدا  

 وحمور أساليب التقويم يف الرتتيب الرابع وهما يقعان يف املستوى املتوسط.

( بدراسة للتعرف علـى أراء طالبـات الدراسـات العليـا يف جامعـة أم القـرى       2003وقامت اجلفري )

ســتبانة يف األداء التدريسـي ألعضــاء هيئــة التــدريس. اســتخدمت الباحنيـة املــنهج الوصــفي، ومت تصــميم ا   

ــة )  ــائج أن الطالبـــات يـــرين أن أداء  297كـــأداة للدراســـة، وبلغـــت عينـــة الدراسـ ( طالبـــة: وأظهـــرت النتـ

املدرسني كان متوسطًا يف جمالي مهام عضو هيئة التدريس يف اليوم األول، والتفاعل مـع الطالبـات يف   

يس املقـررات الدراسـية،   حجرة الدراسة، بينما كان األداء مقبواًل يف جماالت اإلعداد والتخطـيط لتـدر  

 والتقويم، والتعامل مع حمتويات املقرر، والتفاعل مع الطالبات خارج قاعة احملاضرات.

( دراسة لتقيـيم بـرامج الدراسـات العليـا يف جامعـة القـدس بفلسـطني  مـن         2003وأجرى عابدين )
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و هيئة التدريس، ( عض49( طالبة و)107وجهات نظر الطلبة وأعضاء التدريس، ومشلت عينة الدراسة )

ــًا كانــت متوســطة، أمــا تقــديرات         ــدريس والطالبــات مع ــائج أن تقــديرات أعضــاء هيئــة الت أظهــرت النت

أعضاء هيئة التـدريس وحـدهم فكانـت عاليـة يف جمـاالت أهـداف الدراسـات، وطـرق التعلـيم والـتعلم،           

ــة       ــات ومنخفضـ ــال السياسـ ــطة يف جمـ ــت متوسـ ــا كانـ ــني بينمـ ــويم  واملدرسـ ــوى والتقـ يف جمـــال  واحملتـ

التسهيالت ويف املقابل كانت تقديرات الطالبات وحدهن لتحقيو املواصفات يف برامج الدراسات العليـا  

 يف اجلامعة متوسطة يف مجيع اجملاالت، باستنيناء جمال التسهيالت الذي حصل على تقدير منخف .

جامعـة اكسـفورد،   دراسة هدفت إىل تقويم برامج الدراسـات العليـا يف    (Trice, 2000) وأجرى

( راضون عن نوعيـة اخلـربة   927( من الطالب والذين بلغ عددهم )%72وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن )

( مــن الطــالب راضـني عــن كفــاءة أعضــاء هيئــة التــدريس   %90األكادمييـة الــيت تلقوهــا يف الربنــامج و) 

ن الطــالب يــرون أنــه مــن  ( مــ%71( فقــط مــنهم نوعيــة التــدريس بأنهــا جيــدة وتــبني أن ) %67كمــا قــيم )

( يسـاندون الطـالب ويعطـونهم تغديـة راجعـة، أمـا       %55السهل التواصل مع أعضاء هيئـة التـدريس، وأن )  

( مــن الطــالب أن العمليــة جيــدة عنــد إعــداد  %39بالنســبة لإلشــراف علــى رســائل املاجســتري، فقــد رأى ) 

 ة النهائية.( من الطالب أن العملية ممتازة يف املرحل%42) اخلطة، بينما رأى

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من أهم ما خلصت إليـه الباحنيـة مـن خـالل مراجعتهـا للدراسـات السـابقة بـأن الدراسـات تنوعـت           

أهــدافها وجمتمعاتهــا فبعضــها تنــاول موضــوع تقــويم بــرامج الدراســات العليــا يف جامعاتنــا احملليــة منيــل     

ا ( جبامعـة امللـك سـعود وأخـرى يف جامعـات سـعودية متعـددة، بينمـا تنـاول بعضـه          2017دراسة باسـعيد ) 

(، واخرى تناولـت دراسـات   2013اجلامعات العربية منيل جامعة بغداد يف دراسة الطائي وقاسم والوادي )

( جبامعــة املدينــة العامليــة مباليزيــا    2017جبامعــات أجنبيــة منيــل دراســة ممــدوح والــدعيس والــدعيس )      

 جبامعة اكسفورد.(Trice, 2000) ودراسة 

صر اليت تهتم بتقويم وتطوير برامج الدراسات العليـا  كما تباينت تلك الدراسات يف دراسة  العنا

منيـل سياســة القبــول والتســجيل واألهـداف واملقــررات والبيئــة التعليميــة وكفـاءة أعضــاء هيئــة التــدريس     

وأسلوب تعاملهم مع الطالب، أما الدراسة احلالية فركزت على جـودة املقـررات والتجهيـزات واإلرشـاد     

قــد اســتفادت الباحنيــة مــن الدراســات الســابقة يف بنــاء أداتهــا وحتديــد  األكــادميي واإلشــراف العلمــي. و

ــات تلــك الدراســات؛ وقــد توصــلت تلــك الدراســات لــبع  التوصــيات         هــدفها كمــا اســتفادت مــن أدبي
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لتحســني وتطــوير ووويــد بــرامج الدراســات العليــا بتلــك اجلامعــات. أمــا أوجــه االتفــاق واالخــتالف بــني    

لسابقة فقد اتفقت الدراسة احلاليـة مـع الدراسـات السـابقة يف اهلـدف مـن       الدراسة احلالية والدراسات ا

الدراسة واالستبانة كأداة للدراسة وكـذلك املـنهج الوصـفي املسـحي، واختلفـت الدراسـة احلاليـة عـن         

الدراسات السابقة بأن عينة الدراسة تناولت جمموعة عينة من اخلرجيني باإلضافة إىل طـالب وطالبـات   

ليــا والرتكيــز علــى جمــاالت جــودة املقــررات والتجهيــزات وجــودة اإلرشــاد األكــادميي         الدراســات الع

 واإلشراف العلمي.

امــا بالنســبة لنتــائج الدراســة احلاليــة فقــد أظهــرت أن اســتجابات عينــة الدراســة موافقــون علــى     

اإلرشـاد  حتقو جودة املقررات والتجهيزات ألهدافها، يف حني أظهرت استجابات عينة الدراسة أن جودة 

األكـادميي واإلشـراف العلمـي متحققــة نوعـًا مـا. وتتفــو هـذه النتيجـة مـع نتــائج دراسـة الطـائي وقاســم           

(، الـيت أشـارت   2003(، كما تتفـو أيضـًا مـع نتـائج دراسـة اجلفـري )      1435( واخلزيم )2013والوادي )

اســية، والتقــويم،   إىل أن االداء كــان مقبــوال يف جمــاالت اإلعــداد والتخطــيط لتــدريس املقــررات الدر      

والتعامل مع حمتويـات املقـرر، والتفاعـل مـع الطالبـات خـارج قاعـة احملاضـرات.وكذلك دراسـة ممـدوح           

( والــيت أشــارت إىل أن العينــة موافقــون علــى أن املنــاهج والــربامج الدراســية  2017والــدعيس والــدعيس )

لدراسـة حـول تقـويم الـربامج     حمققة ألهدافها، كما بينت عدم وجود فـروق يف اسـتجابات أفـراد عينـة ا    

جلودة املقررات والتجهيزات، واإلرشاد األكادميي واإلشـراف العلمـي بـاختالف مـتغري اجلـنس، وتتفـو       

(، بينمــا ختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة اخلــزيم   2003هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة عابــدين ) 

ــو عــيش 1435) ــاً  2015) (، وأب ــاك فروق ــيت أشــارت إىل أن هن ــة يف تقــويم     (  وال الســتجابات أفــراد العين

 الربنامج تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور. 

 املنهجية وإجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحنية املنهج الوصفي املسـحي الـذي يعتمـد علـى دراسـة تقـويم بـرامج املاجسـتري يف          

 ع، ويهتم بوصـفها وصـفًا دقيقـًا وحتليلـها    قسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك سعود، كما توجد يف الواق

 (.2015)عبيدات واخرون، 
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 جمتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب وطالبات املاجستري بقسم الرتبيـة اخلاصـة جبامعـة امللـك     

املسـتوى  ( طالبًا وطالبة مـن  95سعود، أما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية بلغ حجمها )

االخري وعينة من اخلرجني، إذ قامت الباحنية بتوزيـع أداة الدراسـة إلكرتونيـًا علـى مجيـع الطالبـات عـن        

( 34( اسـتبانة، حيــث بلـغ عـدد الطــالب )   77طريـو نظـام تواصــل يف اجلامعـة، اسـرتدت الباحنيــة مـنهن )     

 طالبة واجلدول التالي يوضح البيانات العامة لعينة الدراسة: (63طالبًا و)

 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقًا للبيانات العامة

 النسبة التكرار اجلنس

 39.1 34 ذكر

 60.9 53 أننيى

 النسبة التكرار التخصص

 46.0 40 صعوبات التعلم

 11.5 10 إعاقة فكرية

 19.5 17 اضطرابات انفعالية أو سلوكية

 23.0 20 إعاقة مسعية

 100.0 87 اجملموع

 ( من إمجالي عينة 50.9( أن )1تبني من النتائج املوضحة باجلدول رقم ) يتعلو باجلنس: فيما%

 %( من إمجالي عينة الدراسة طالب.39.1الدراسة طالبات، يف حني وجد أن )

  ( 45( أن )1فيما يتعلو مبتغري التخصص: تكشف املؤشرات اإلحصائية املوضحة باجلدول رقم )%

%( من إمجالي عينة الدراسة 23صصهم )صعوبات التعلم(، وأن )من إمجالي عينة الدراسة خت

%( من إمجالي عينة الدراسة  ختصصهم 19.6ختصصهم )إعاقة مسعية(، بينما وجد أن )

%( من إمجالي عينة الدراسة ختصصهم 11.6)اضطرابات انفعالية أو سلوكية(، وأخريًا وجد أن )

 لتخصصات بني أفراد عينة الدراسة.)إعاقة فكرية(، وهذه النتيجة تدل على تنوع ا
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 أداة الدراسة:

ــة        ــاء علــى طبيعــة البيانــات الــيت يــراد مجعهــا وعلــى املــنهج املتبــع يف الدراســة، صــممت الباحني بن

استبانة جلمع املعلومات بهدف التعرف على آراء الطالب والطالبات يف برامج الدراسات العليا يف كليـة  

لسـابقة ذات العالقـة   الرتبية جبامعة امللك سـعود، ومت بنـاء االسـتبانة بـالرجوع إىل األدبيـات والدراسـات ا      

 باملوضوع، وتكونت االستبانة يف صورتها النهائية من جزأين: 

 أ/ اجلزء األول: تناول البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة اليت متنيلت يف )اجلنس، التخصص(.

 ب/ اجلزء النياني: اشتمل على حمورين وهما:

 ( فقرة.14مل على )احملور األول: تناول جودة املقررات والتجهيزات، واشت

 ( فقرة.13احملور النياني: تناول اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي، واشتمل على )

ويقابل كل فقرة من فقرات االستبانة قائمة حتمل العبارات التالية: )متحقو، متحقو نوعـًا مـا،   

( الــذي Closed Questionnaireغـري متحقــو(. وقــد تبنــت الباحنيــة يف إعــداد احملـاور الشــكل املغلــو )   

 حيدد االستجابات احملتملة لكل سؤال.

 صدق أداة الدراسة: قامت الباحنية بالتحقو من صدق أداة الدراسة من خالل اآلتي:

(، ومشوهلـا  2012صدق األداة: يعين التأكد من أنها سوف تقـيس مـا اعـدت لقياسـه )العسـاف،     

وضـوح فقراتهـا ومفرداتهـا مـن ناحيـة       لكل العناصر اليت جيب أن حتويها الدراسة من ناحية، وكذلك

 ( ولقد قامت الباحنية بالتأكد من صدق االستبانة من خالل اآلتي:2015أخرى، )عبيدات، 

 (:Face Validityأ / الصدق الظاهري )اخلارجي( لةداة )

للتعــرف علــى مــدى صــدق أداة الدراســة يف قيــاس ماوضــعت لقياســه قامــت الباحنيــة بعرضــها يف    

علــى عـدد مــن احملكمــني ذوي االختصـاص يف جمــال الرتبيــة اخلاصـة واملنــاهج وطــرق     صـورتها األوليــة  

( حمكمًا، أرسـلت هلـم   20( حمكمًا، من )11التدريس وعلم النفس جبامعة امللك سعود، بلغ عددهم )

األداة يف صـورتها األوليـة لتحكيمهـا والتحقـو مـن صـدق حمتـوى الفقـرات املكونـة لالسـتبانة، ومـدى            

داف الدراســة ومتغرياتهــا، حيــث طلــب مــنهم بيــان صــالحية العبــارات لقيــاس مــا وضــعت   مالئمتهــا ألهــ

لقياســه، وقــد أشــاروا إىل صــالحية معظــم الفقــرات يف أداة الدراســة مــع إجــراء بعــ  التعــديالت علــى    

بعضـــها، ومت القيـــام بـــإجراء التعـــديالت وتنفيـــذ املالحظـــات حـــول فقـــرات االســـتبانة الـــيت أبـــداها            

حــوا حــذف بعــ  العبــارات لتشــابهها مــع غريهــا مــن العبــارات يف االســتبانة وتعــديل     احملكمــون، واقرت

البع  اآلخر منها، كذلك تعـديل صـياغة الـبع  اآلخـر وإضـافة عبـارات جديـدة يف ضـوء مالحظـات          
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احملكمني وآرائهم وفو املعايري االتية: تقبل الفقرات اليت اتفو عليها أغلب احملكمـني علـى صـالحيتها    

رامج الدراسات العليا، واستبعاد أي عبارة اتفـو علـى عـدم صـالحيتها مخسـة مـن احملكمـني،        لتقويم ب

 ومت تعديل العبارات وفقًا لتعديالت أعضاء هيئة التحكيم.

 ب/ صدق االتساق الداخلي لةداة:

مت حساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل معـامالت ارتبـاط البنـود بالدرجـة الكليـة      

 نة واجلدول التالي يوضح صدق االتساق الداخلي حملاور الدراسة:لالستبا

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

 معامل االرتباط  م معامل االرتباط  م

 اإلرشاد واإلشراف العلمي جودة املقررات والتجهيزات

1 0.589** 1 0.580** 

2 0.635** 2 0.695** 

3 0.748** 3 0.747** 

4 0.698** 4 0.579** 

6 0.691** 6 0.792** 

5 0.422** 5 0.681** 

7 0.679** 7 0.737** 

7 0.677** 7 0.618** 

9 0.482** 9 0.782** 

10 0.544** 10 0.590** 

11 0.590** 11 0.472** 

12 0.406** 12 0.740** 

13 0.582** 13 0.728** 

14 0.569** - - 
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( أن قـيم معـامالت االرتبـاط بـني درجـة      2اإلحصائية املوضحة باجلدول رقـم ) تكشف املؤشرات 

كل فقرة من فقـرات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي إليـه الفقـرة دالـة إحصـائيًا عنـد             

فأقل ومجيعها قيم موجبة. وهذا يشـري إىل صـدق فقـرات االسـتبانة وقياسـها للسـمة         0.01مستوى داللة 

 لقياسها. اليت وضعت

 (:Reliabilityثبات أداة الدراسة )

ويعين ثبات أداة الدراسة )االستبانة( والتاكد من أن االجابـة سـتكون واحـدة تقريبـًا لـو تكـرر       

( يوضــح 3( واجلـدول رقــم ) Cronbach'aAlphaتطبيقهـا، واســتخدمت الباحنيـة )معامــل ألفاكرونبــامل   

 لالستبانة:ثبات حماور االستبانة والنيبات الكلي 

 معامالت النيبات ألفا كرونبامل حملاور االستبانة والنيبات الكلي

 معامل االرتباط  حماور االستبانة

 0.861 جودة املقررات والتجهيزات احملور األول

 0.899 اإلرشاد واإلشراف العلمي احملور النياني

 0.914 النيبات الكلي ألداة الدراسة

( أن معـامالت النيبـات ألداة الدراسـة مرتفعـة حيـث بلـغ       3املوضحة باجلدول رقم )تبني من النتائج 

(، أما النيبـات العـام   0.799(، بينما بلغ معامل النيبات للمحور النياني )0.751معامل النيبات للمحور األول )

 (. ومجيعهـا قـيم مرتفعـة، ممـا يـدل علـى أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة         0.914لالستبانة ككل فقـد بلـغ )  

 عالية من النيبات وبالتالي ميكن االعتماد عليها يف التطبيو امليداني للدراسة.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية: 

تبنت الباحنية يف إعـداد االسـتبانة الشـكل املغلـو الـذي حيـدد االسـتجابات احملتملـة لكـل فقـرة           

احلسـابي، واالحنـراف   مستخدمة املقياس النيالثي. ومت حساب التكـرارات والنسـب املئويـة، واملتوسـط     

املعياري ومعامـل االرتبـاط بريسـون، ومعامـل )ألفـا كرونبـامل(. واختبـار)ت(؛ كمـا مت اسـتخدام اختبـار           

(. SPSS(. وذلــك باســتخدام احلــزم اإلحصــائية )  ONE WAY ANOVAحتليــل التبــاين األحــادي ) 

ابـة علـى بنـود األداة،    ولتسهيل تفسـري النتـائج اسـتخدمت الباحنيـة األسـلوب التـالي لتحديـد مسـتوى اإلج        
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حيث مت إعطاء وزن للبدائل، قامت الباحنية مبراجعتها متهيدًا إلدخاهلـا للحاسـوب للتحليـل اإلحصـائي،     

ومت إدخاهلا للحاسوب بإعطائها أرقامًا معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إىل رقمية )الرتميز(، حيـث  

(، ثم تصنيف تلك اإلجابـات إىل ثـالث   1تحقو =،غري م2، متحقو نوعًا ما= 3أعطيت اإلجابة )متحقو=

 مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

لنحصــل علــى   0.55=3(÷ 31) عــدد بــدائل األداة= ÷ أقــل قيمــة(  طــول الفئــة = )أكــرب قيمــة   

 التصنيف التالي:

  تشري إىل درجة  غري متحقو 1.55إىل  1من 

  متحقو نوعًا ماتشري إىل درجة  2.33إىل  1.57من 

  تشري إىل درجة متحقو 3.00إىل  2.34من 

عرض وحتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها: حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول 

 والذي نص على اآلتي: ما جودة املقررات والتجهيزات يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها؟

والتجهيـزات مـن وجهـة نظـر طالبهـا وطالباتهـا، اسـتخدمت الباحنيـة         للتعرف على جودة املقررات 

التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية والنســب، حيــث جــاءت نتــائج الدراســة علــى النحــو   

 التالي:

 استجابات أفراد عينة الدراسة على جودة املقررات والتجهيزات يف الربامج 

 رقم العبارة

 العبارات

ية
ئو

امل
ب 

س
لن

وا
ر 

را
ك

لت
ا

 

ي درجة املوافقة
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب العبارة
ترتي

 

درجة 

 التحقو

قو
ح

مت
 

ما
ًا 

ع
نو

و 
حق

مت
 

قو
ح

مت
ري 

غ
 

1 
ــية    ــة الدراســــ ــب اخلطــــ تواكــــ

 االواهات احلدينية.

 7 67 22 ك
2.16 .568 11 

متحقو نوعًا 

 9.2 56.6 26.3 ٪ ما

2 
املقــــررات مــــع يتوافــــو حمتــــوى 

 خطة الربنامج.

 7 65 23 ك
2.17 .575 10 

متحقو نوعًا 

 9.2 54.4 25.4 ٪ ما
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 رقم العبارة

 العبارات

ية
ئو

امل
ب 

س
لن

وا
ر 

را
ك

لت
ا

 

ي درجة املوافقة
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب العبارة
ترتي

 

درجة 

 التحقو

قو
ح

مت
 

ما
ًا 

ع
نو

و 
حق

مت
 

قو
ح

مت
ري 

غ
 

3 
املادة العلمية الـيت تـدرس حتقـو    

 أهداف املقرر.

 14 42 31 ك
2.20 .696 9 

متحقو نوعًا 

 15.1 47.3 36.5 ٪ ما

4 
املادة العلمية اليت تـدرس تغطـي   

 مفردات املقرر.

 7 45 34 ك
2.31 .616 7 

متحقو نوعًا 

 7 62.9 39.1 ٪ ما

6 

ــني    ــامج بــ ــوى الربنــ ــوازن حمتــ يــ

ــري واجلانــــــب    ــب النظــــ اجلانــــ

 التطبيقي.

 20 47 20 ك

2.00 .682 13 
متحقو نوعًا 

 23 64 23 ٪ ما

5 
يركـــــــز حمتـــــــوى املقـــــــررات    

 الدراسية على االنشطة البحنيية.

 3 30 64 ك
2.59 .561 4 

متحقو نوعًا 

 3.4 34.6 52.1 ٪ ما

7 
املـــــادة العلميـــــة وثيقـــــة الصـــــلة 

 باحلياة العملية.

 17 46 24 ك
2.07 .695 12 

متحقو نوعًا 

 20.7 61.7 27.5 ٪ ما

7 
حمتوى املقررات يساعد الطالب 

 على إعداد خطة البحث.

 7 64 25 ك
2.22 .579 7 

متحقو نوعًا 

 7 52.1 29.9 ٪ ما

9 
هيئة التدريس طالبه يزود عضو 

 مبفردات املقرر.

 4 30 63 ك
 متحقو 6 585. 2.56

٪ 50.9 34.6 4.5 

10 
يزود عضو هيئة التدريس طالبه 

 بأسلوب توزيع درجات التقويم.

 4 23 50 ك
 متحقو 3 570. 2.64

٪ 59 25.4 4.5 

11 
ــو هيئـــــة التـــــدريس   ينـــــوع عضـــ

 أساليب تدريسه.

 27 37 22 ك
1.94 .753 14 

متحقو نوعًا 

 31 43.7 26.3 ٪ ما

12 
القاعات الدراسية مناسبة لعـدد  

 طالب الدراسات العليا

 0 15 71 ك
 متحقو  1 390. 2.82

٪ 71.5 17.4 0 

13 
القاعــــــات الدراســـــــية مـــــــزودة  

 بأجهزة احلاسب االلي.

 10 27 49 ك
 متحقو  5 695. 2.45

٪ 65.3 32.2 11.6 
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 رقم العبارة

 العبارات

ية
ئو

امل
ب 

س
لن

وا
ر 

را
ك

لت
ا

 

ي درجة املوافقة
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب العبارة
ترتي

 

درجة 

 التحقو

قو
ح

مت
 

ما
ًا 

ع
نو

و 
حق

مت
 

قو
ح

مت
ري 

غ
 

14 

ــزة   ــية جمهــــ ــات الدراســــ القاعــــ

الســــــتخدام التكنولوجيــــــا يف   

 احملاضرات الدراسية.

 1 27 67 ك

 متحقو  2 502. 2.66
٪ 55.7 32.2 1.1 

 متحقو 365. 2.34 املتوسط احلسابي العام

العام السـتجابات أفـراد   ( تبني أن املتوسط احلسابي 4من خالل استعراض النتائج باجلدول رقم )

من  2.34عينة الدراسة على جودة املقررات والتجهيزات يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها بلغ )

( وهذا املتوسط يقع يف الفئـة النيالنيـة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج،  وهـي الفئـة الـيت تشـري إىل درجـة            3.00

ــة الدراســة موا    فقــون علــى حتقــو جــودة املقــررات والتجهيــزات يف   متحقــو. ممــا يــدل علــى أن أفــراد عين

 الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها.

( الـيت أشـارت إىل أن مسـتوى    2013وتتفو هذه النتيجة مع نتائج دراسة الطائي وقاسـم والـوادي )  

(، 1435اجلودة العام للدراسات العليا كـان أعلـى مـن املتوسـط. كمـا تتفـو مـع نتـائج دراسـة اخلـزيم )          

ليت أشارت إىل أن حمور احملتوى التعليمي جـاء مبسـتوى عـال وحمـور جـودة التـدريس جـاء يف الرتتيـب         وا

 األول.

(، الـيت أشـارت إىل أن األداء كـان مقبـوال يف     2003كما تتفو أيضًا مع نتـائج دراسـة اجلفـري )   

ات املقــرر، جمــاالت اإلعــداد والتخطــيط لتــدريس املقــررات الدراســية، والتقــويم، والتعامــل مــع حمتويــ    

( والـيت  2017والتفاعل مع الطالبات خارج قاعة احملاضـرات.وكذلك دراسـة ممـدوح ودعـيس ودعـيس )     

أشارت إىل أن أفراد العينـة موافقـون علـى أن املنـاهج والـربامج الدراسـية كـان هلـا دور فاعـل يف تطـوير           

 الربامج.  

ة موافقـة أفـراد عينـة الدراسـة     ( أن هنـاك تفاوتـًا يف درجـ   5كما تبني من النتـائج باجلـدول رقـم )   

حســب اجلــنس علــى جــودة املقــررات والتجهيــزات يف الــربامج مــن وجهــة نظــر طالبهــا وطالباتهــا. حيــث      
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(، وهـذه املتوسـطات تقـع    2.72إىل  1.94تراوحت متوسطات موافقتهم على عبارات هذا احملور مـا بـني )  

للـتني تشـريان إىل درجـة )متحقـو، متحقـو نوعـًا       بالفئتني النيانيـة والنيالنيـة مـن املقيـاس املتـدرج النيالثـي وا      

( أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون علـى حتقـو       5ما(، حيث يتـبني مـن النتـائج املوضـحة باجلـدول رقـم )      

(، حيث تراوحت املتوسـطات احلسـابية هلـذه العبـارات     14  13  91012مخس عبارات وهي رقم )

(، وهـذه املتوسـطات تقـع بالفئـة النيالنيـة )متحققـة( مـن املقيـاس املتـدرج النيالثــي؛          2.72إىل  2.46مـا بـني )  

123465بينما يرى أفراد عينة الدراسة أن هناك مثاني عبارات متحققـة نوعـًا مـا وهـي رقـم )     

(، وهـذه النتيجـة   2.31إىل  1.94وسطات احلسابية هلذه العبارات مـا بـني )  (، حيث تراوحت املت7711

تدل على التفاوت يف درجة موافقة أفراد عينة الدارسة على جـودة املقـررات والتجهيـزات يف الـربامج مـن      

 وجهة نظر طالبها وطالباتها.

ــارات املتعلقــة جبــ         ــني العب ــارتني جــاءت ب ــى عب ــارات وأدن ــة عب ــى ثالث ــي أعل ودة املقــررات وفيمــا يل

والتجهيزات يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتهـا، وفقـًا ألعلـى متوسـط حسـابي وأدنـى احنـراف        

 معياري يف حالة تساوي املتوسط احلسابي:

( وهي "القاعات الدراسية مناسبة لعدد طالب الدراسات العليا" باملرتبة 12جاءت العبارة رقم ) .1

جبودة املقررات والتجهيزات يف الربامج من وجهة نظر طالبها  األوىل بني العبارات املتعلقة

 (. 0.390( واحنراف معياري )3 من 2.72وطالباتها مبتوسط حسابي )

( وهي "القاعات الدراسية جمهزة الستخدام التكنولوجيا يف احملاضرات 14جاءت العبارة رقم ) .2

املقررات والتجهيزات يف الربامج من وجهة الدراسية" باملرتبة النيانية بني العبارات املتعلقة جبودة 

 (. 0.602( واحنراف معياري )3من  2.55نظر طالبها وطالباتها مبتوسط حسابي )

( وهي "يزود عضو هيئة التدريس طالبه بأسلوب توزيع درجات التقويم" يف 10جاءت العبارة رقم ) .3

زات يف الربامج من وجهة نظر طالبها املرتبة النيالنية بني العبارات املتعلقة جبودة املقررات والتجهي

 (. 0.670( واحنراف معياري )3من  2.54وطالباتها مبتوسط حسابي )

( وهي "يوازن حمتوى الربنامج بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي" يف 6جاءت العبارة رقم ) .4

مج من وجهة نظر املرتبة قبل األخرية بني العبارات املتعلقة جبودة املقررات والتجهيزات يف الربا

 (. 0.572( واحنراف معياري )3من  2.00طالبها وطالباتها مبتوسط حسابي )

( وهي "ينوع عضو هيئة التدريس أساليب تدريسه" باملرتبة األخرية بني 11جاءت العبارة رقم ) .6
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ط العبارات املتعلقة جبودة املقررات والتجهيزات يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها مبتوس

 (. 0.763( واحنراف معياري )3من  1.94حسابي )

والعبارتان األخريتان تؤكد أنه البد ألعضاء هيئة التدريس بالقسم أن يطوروا أساليب تدريسـهم  

ويتابعون كل جديد يف أساليب وطرق التـدريس وأن يوازنـوا بـني اجلوانـب النظريـة والعمليـة والتطبيقيـة        

 أثناء تدريسهم.

 النتائج املتعلقة بالسؤال النياني والذي نص على اآلتي:حتليل ومناقشة 

 ما جودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها؟

للتعــرف علــى جــودة اإلرشــاد األكــادميي واإلشــراف العلمــي يف الــربامج مــن وجهــة نظــر طالبهــا    

والنسـب املئويـة واملتوسـطات احلسـابية، حيـث جـاءت نتـائج        وطالباتها، استخدمت الباحنية التكـرارات  

 الدراسة على النحو التالي:

استجابات أفراد عينة الدراسة على جودة اإلرشاد واإلشراف يف الربامج من وجهة نظر طالبها 

 وطالباتها

 رقم العبارة

 العبارات

ب املئوية
س

كرار والن
الت

 

 درجة املوافقة

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب العبارة
ترتي

 

حقو
جة الت

در
 

حقو
مت

 

عًا ما
حقو نو

مت
 

حقو
ري مت

غ
 

1 

حيدد القسم مرشدًا لكل 

طالبًا يف مرحلة إعداد اخلطة 

 البحنيية.

 11 21 66 ك

 متحقو 1 713. 2.51
٪ 53.2 24.1 12.5 

2 

يتابع املرشد إعداد اخلطة 

الدراسات البحنيية للطالب 

 العليا.

 19 29 39 ك

2.23 .788 9 
متحقو نوعًا 

 21.7 33.3 44.7 ٪ ما

3 
توجد آلية إلعداد اخلطة 

 البحنيية.

 14 41 32 ك
2.21 .701 10 

متحقو نوعًا 

 15.1 47.1 35.7 ٪ ما

4 
تتوفر آلية لعقد السمنار يتبعها 

 القسم.

 6 37 46 ك
 متحقو 2 606. 2.46

٪ 61.7 42.6 6.7 
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 رقم العبارة

 العبارات

ب املئوية
س

كرار والن
الت

 

 درجة املوافقة

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب العبارة
ترتي

 

حقو
جة الت

در
 

حقو
مت

 

عًا ما
حقو نو

مت
 

حقو
ري مت

غ
 

6 

توجد آليه حيددها القسم 

باألخذ باملالحظات بعد عقد 

 السمنار.

 9 39 39 ك

 متحقو 6 662. 2.34
٪ 44.7 44.7 10.3 

5 

يشارك الطالب يف اختيار 

املشرف وفو قواعد يضعها 

 القسم.

 26 41 21 ك

1.95 .730 12 
متحقو نوعًا 

 27.7 47.1 24.1 ٪ ما

7 
آلية واضحة يف القسم توجد 

 لتوزيع الطالب على املشرفني.

 36 31 21 ك
1.84 .791 13 

متحقو نوعًا 

 40.2 36.5 24.1 ٪ ما

7 
يتبع القسم إجراءات العتماد 

 اخلطة البحنيية للطالب.

 7 36 46 ك
 متحقو 3 642. 2.44

٪ 61.7 40.2 7 

9 

توجد آلية لتقديم التغذية 

الراجعة للطالب على اخلطة 

 البحنيية. 

 16 35 35 ك

2.24 .731 7 
متحقو نوعًا 

 17.2 41.4 41.4 ٪ ما

10 

حيدد القسم ساعات مكتبية 

يف جدول العضو ملقابلة 

 الطالب.

 17 33 37 ك

2.23 .758 7 
متحقو نوعًا 

 19.6 37.9 42.6 ٪ ما

11 
احلرية للطالب  يتيح القسم

 لتحديد نوع اخلطة. )أ( أو)ب(.

 12 30 46 ك
 متحقو 4 719. 2.38

٪ 61.7 34.6 13.7 

12 

حيدد القسم الية تواصل 

الطالب مع املشرف يف مرحلة 

 إعداد الرسالة.

 10 43 34 ك

2.28 .659 5 
متحقو نوعًا 

 11.6 49.4 39.1 ٪ ما

13 
جلنة يساهم للطالب يف اختيار 

 املناقشة.

 27 36 26 ك
1.98 .777 11 

متحقو نوعًا 

 31 40.2 27.7 ٪ ما

 متحقو نوعًا ما 481. 2.24 املتوسط احلسابي العام
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( تبني أن املتوسط احلسابي العام السـتجابات أفـراد   6من خالل استعراض النتائج باجلدول رقم )

عينــة الدراســة علــى جــودة اإلرشــاد األكــادميي واإلشــراف العلمــي يف الــربامج مــن وجهــة نظــر طالبهــا      

رج، وهـي الفئـة   ( وهذا املتوسط يقع يف الفئة النيانية من فئات املقياس املتـد 3.00من  2.24وطالباتها بلغ )

الــيت تشــري إىل درجــة متحقــو نوعــًا مــا. ممــا يــدل علــى أن أفــراد عينــة الدراســة يــرون أن جــودة اإلرشــاد    

األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج متحققة نوعًا ما من وجهة نظر طالبهـا وطالباتهـا. وتتفـو هـذه     

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجـة   ( واليت تشري إىل2016النتيجة مع نتائج دراسة املناع والصفري )

 متوسطة على واقع اإلشراف على الرسائل العلمية بالربامج.  

( أن هنـاك تفاوتـًا يف درجـة موافقـة أفـراد عينـة       7كما تبني من النتائج املوضـحة باجلـدول رقـم )   

هـة نظـر   الدراسة حسب التخصص على جودة اإلرشاد األكادميي واإلشـراف العلمـي يف الـربامج مـن وج    

ــني )        ــارات هــذا احملــور مــا ب ــا؛ حيــث تراوحــت متوســطات مــوافقتهم علــى عب إىل  1.74طالبهــا وطالباته

(، وهذه املتوسطات تقع بالفئتني النيانية والنيالنية من املقياس املتـدرج النيالثـي والـيت تشـري إىل درجـة      2.61

( أن أفـراد عينـة الدراسـة    6))متحقو، متحقو نوعًا ما(، حيث تبني من النتـائج املوضـحة باجلـدول رقـم     

(، حيـث تراوحـت املتوسـطات احلسـابية     147116موافقون على حتقو مخس عبارات وهـي رقـم )  

(، بينما يرى أفراد عينة الدراسة أن هنـاك مثـاني عبـارات متحققـة     2.61إىل  2.34هلذه العبارات ما بني )

(، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية هلذه العبارات ما 12910231357نوعًا ما وهي رقم )

ــة الدارســة حســب     2.27إىل  1.74بــني ) (. وهــذه النتيجــة تــدل علــى التفــاوت يف درجــة موافقــة أفــراد عين

ختصصـــاتهم علـــى جـــودة اإلرشـــاد األكـــادميي واإلشـــراف العلمـــي بـــالربامج مـــن وجهـــة نظـــر طالبهـــا   

 وطالباتها.     

ــارات املتعلقــة جبــودة اإلرشــاد       وفيمــا يلــي أعلــى ثــالث عبــ    ــارتني جــاءت بــني العب ارات وأدنــى عب

األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها، وفقًا ألعلى متوسط حسابي 

 وأدنى احنراف معياري يف حالة تساوي املتوسط احلسابي:

 مرحلة إعداد اخلطة البحنيية" ( وهي "حيدد القسم مرشدًا لكل طالب يف1جاءت العبارة رقم ) .1

باملرتبة األوىل بني العبارات املتعلقة جبودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج من 

 (. 0.713( واحنراف معياري )6من  2.61وجهة نظر طالبها وطالباتها مبتوسط حسابي )

نار" باملرتبة النيانية بني العبارات ( وهي "تتوفر آلية يتبعها القسم لعقد السم4جاءت العبارة رقم ) .2
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املتعلقة جبودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج من وجهة نظر طالبها وطالباتها 

 (. 0.505( واحنراف معياري )3من  2.45مبتوسط حسابي )

ة النيالنية ( وهي "يتبع القسم إجراءات العتماد اخلطة البحنيية للطالب" باملرتب7جاءت العبارة رقم ) .3

بني العبارات املتعلقة جبودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج من وجهة نظر 

 (. 0.542( واحنراف معياري )3من  2.44طالبها وطالباتها مبتوسط حسابي )

( وهي "يشارك الطالب يف اختيار املشرف وفو قواعد يضعها القسم" باملرتبة 5جاءت العبارة رقم ) .4

خرية بني العبارات املتعلقة جبودة اإلرشاد األكادميي واإلشراف العلمي يف الربامج من قبل األ

(. وتتفو 0.730( واحنراف معياري )3من  1.96وجهة نظر طالبها وطالباتها مبتوسط حسابي )

( واليت أشارت إىل أن درجة 2016هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيسان والراسي واهلنائي )

 ب يف صياغة رؤية وأهداف ورسالة الربامج ضعيفة.مشاركة الطال

ــارة رقـــم ) .6 ــة واضـــحة يف القســـم لتوزيـــع الطـــالب علـــى املشـــرفني"   7جـــاءت العبـ ( وهـــي "توجـــد آليـ

ــي يف     ــاد األكــــادميي واإلشــــراف العلمــ ــارات املتعلقــــة جبــــودة اإلرشــ ــة األخــــرية بــــني العبــ باملرتبــ

ــا وطالباتهـــــا مبتوســـــط حســـــابي    ( واحنـــــراف 3مـــــن  1.74)الـــــربامج مـــــن وجهـــــة نظـــــر طالبهـــ

 (. 0.791معياري )

 حتليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال النيالث والذي نص على اآلتي: 

هـــل توجـــد فـــروق بـــني اســـتجابات طالبهـــا وطالباتهـــا يف تقـــويم الـــربامج تبعـــا ملـــتغري )اجلـــنس،   

 التخصص(؟

 الفروق باختالف متغري اجلنس: .1

ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات اســتجابات عينــة   للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق   

الدراسـة حــول تقــويم الــربامج مــن وجهــة نظــر طالبهـا وطالباتهــا تبعــا ملــتغري اجلــنس اســتخدمت الباحنيــة     

 ( واجلدول التالي يوضح ذلك: independent sample t-testاختبار )ت( لعينتني مستقلتني )
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 ني استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف متغري اجلنساختبار )ت( لتوضيح الفروق ب

 العدد اجلنس احملور

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

 قيمة ت

حلرية
جة ا

در
 

 مستوى الداللة

 جودة املقررات والتجهيزات
 350. 2.31 34 ذكر

-.625 85 .534 
غري  

 376. 2.36 53 أننيى دالة

 اإلرشاد واإلشراف العلمي
 435. 2.17 34 ذكر

-1.082 85 .282 
غري  

 507. 2.28 53 أننيى دالة

( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف اسـتجابات       5تبني من النتائج املوضحة باجلدول رقم )

أفراد عينة الدراسة حول تقويم الربامج )جودة املقررات والتجهيـزات، واإلرشـاد األكـادميي واإلشـراف     

 متغري اجلنس، وتشري هذه النتيجة إىل أن تقويم الربامج ال يتأثر مبتغري اجلنس.العلمي( باختالف 

ــدين )       ــائج دراســة عاب ــيت أشــارت إىل عــدم اخــتالف يف   2003وتتفــو هــذه النتيجــة مــع نت (، ال

(، الـيت  1435تقديرات أفراد العينة حبسب اجلنس. بينما ختتلف هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة اخلـزيم )   

كور. أشارت إىل أن هناك فروقًا ذات داللة احصائية يف تقويم الـربامج تعـزى ملـتغري اجلـنس لصـاحل الـذ      

( اليت كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 2015كما ختتلف مع نتائج دراسة أبو عيش )

 ملتغري اجلنس يف حموري تقويم برامج الدراسات العليا وتقويم الطلبة بالنسبة ملرحلة املاجستري. 

 الفروق باختالف متغري التخصص: .2

ية بـني متوسـطات اسـتجابات عينـة الدراسـة      وملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللـة إحصـائ  

حول تقويم الربامج من وجهة نظـر طالبهـا وطالباتهـا تعـزى ملـتغري التخصـص اسـتخدمت الباحنيـة اختبـار          

 يوضح ذلك: (7)حتليل التباين األحادي( واجلدول التالي رقم )
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استجابات أفراد عينة الدراسة باختالف نتائج حتليل التباين األحادي )ف( لتوضيح الفروق بني 

 التخصص

 اجملموعات احملور
 جمموع

 املربعات
 درجات احلرية

متوسط 

 املربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 جودة املقررات والتجهيزات

 064. 3 192. بني اجملموعات
.472 .702 

غري 

 136. 83 11.251 داخل اجملموعات دالة

  86 11.443 اجملموع

 اإلرشاد واإلشراف العلمي

 382. 3 1.145 بني اجملموعات
1.692 .175 

غري 

 226. 83 18.727 داخل اجملموعات دالة

  86 19.872 اجملموع

ــائج املوضــحة باجلــدول رقــم     ــة    7) مــن خــالل اســتعراض النت ــبني عــدم وجــود فــروق ذات دالل ( ت

أفـراد عينـة الدراسـة حـول تقـويم الـربامج       بـني متوسـطات اسـتجابات      0.06إحصائية عند مستوى داللـة  

)جودة املقررات والتجهيزات، اإلرشاد االكادميي واإلشراف العلمي( باختالف متغري التخصـص. وتـرى   

الباحنية أن سبب هذه النتيجة يعزى إىل أن مجيع أفراد عينة الدراسـة مـن قسـم واحـد وأن تقـارب خطـط       

ادميي واإلشراف العلمي تكـاد تكـون متشـابهة عـالوة     برامج القسم وأساليب التدريس واإلرشاد األك

ــالي تشــابهت وتقاربــت وجهــات نظــر الطــالب        ــربامج. وبالت علــى أن هنــاك مقــررات مشــرتكة يف هــذه ال

والطالبات حول تقويم الـربامج )جـودة املقـررات والتجهيـزات، اإلرشـاد األكـادميي واإلشـراف العلمـي(.         

(، والـيت كشـفت عـن عـدم وجـود فـروق ذات داللـة        1435زيم )وتتفو هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة اخلـ   

 إحصائية يف تقويم الربامج تعزى ملتغري التخصص.

 التوصيات:

 يف ضوء ما كشفت عنه الدراسة توصي الباحنية باآلتي:

 جيب أن تواكب اخلطة الدراسية االواهات البحنيية وتتفو مع خطة الربامج.  .1

 حتقو أهداف املقرر وتغطي املفردات.جيب أن تكون املادة العلمية   .2
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 جيب أن يوازن حمتوى الربنامج بني اجلانب النظري والتطبيقي.  .3

 جيب أن حيدد القسم آلية تواصل الطالب مع املشرف يف مرحلة إعداد الرسالة.  .4

 ضرورة وجود آلية لتقديم التغذية الراجعة للطالب على اخلطة البحنيية.   . 6

 ى متابعة إعداد اخلطة البحنيية لطالب.حث املرشد عل  .5

 وضع آلية واضحة يف القسم لتوزيع الطالب على املشرفني.  .7
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 :املراجع

 املراجع العربية:

تقويم برنامج ماجستري املناهج وطرق تدريس يف اجلامعة االسالمية (. 2011األسطل، إبراهيم حامد. )

ودراسات املؤمتر العلمي الدراسات العليا ودورها يف  أحباث. بقطاع غزة من وجهة نظر الطالبة

(، 2011أبريل  1920غزة ) اجلامعة االسالمية ، عمادة الدراسات العلياخدمة اجملتمع

  .121-79ص

(. تقويم برامج املاجستري التنفيذ جبامعة الطائف من وجهة نظر 2015أبو عيش، نسيبة رشاد علي. )

اجملموعة  اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدراسني بها، 

 األردن. ،الدولية لالستشارات والتدريب

هيئة التدريس يف برامج الدراسات العليا يف كليات (.كفاءة أعضاء 2017باسعيد، ابتسام عبداهلل. )

رسالة الرتبية وعلم النفس، ات. الدراسات االنسانية جبامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالب

 .69ع

(. آراء طالبات الدارسات العليا يف األداء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس 2002اجلفري، ابتسام. )

 .109160، (54بوية، )اجمللة الرتجبامعة أم القرى، 

(. دور التقويم يف ضمان اجلودة يف خمرجات التعليم العالي وعوامل 2006) ال محود، حممد سعد.

 جناحه، املؤمتر الوطين األول للجودة يف التعليم العالي، الرياض، اململكة العربية السعودية.

(. تقويم برنامج ماجستري املناهج وطرق التدريس جبامعة االمام حممد بن 1435اخلزيم، خالد حممد. )

 .(2جملة العلوم الرتبوية. العدد )سعود االسالمية من وجهة نظر الدارسني والدراسات، 

اض: الري .التقويم الرتبوي. أسسه وإجراءاته(. 2007صربي، ماهر إمساعيل؛ الرافعي، حمب حممود. )

 .مكتبة الرشد

(. تقويم جودة الدراسات العليا 2013الطائي، رعد عبداهلل؛ قاسم، صبيحة؛ الوادي، حممود حسني. )

اجمللة العربية لضمان جودة التعليم يف أحدى كليات جامعة بغداد يف ضوء العوامل املؤثرة فيها. 

 .5394( ص 11، العدد )(5اجلامعني. اجمللد )
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تقويم أداء الدراسات العيا يف جامعة بغداد. الندوة العلمية حول (. 2004(العاني، مها؛ العطار، أسعد. 

 . جامعة عدن.الدراسات العليا يف الوطن العربي: الواقع واملستقبل

(. تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لربنامج الدراسات العليا يف جامعة 2003عابدين، حممد. )

 نابلس، فلسطني.  ،جملة جامعة النجاح لةحباثالقدس. 

، البحث العلمي: مفهومه، وأدواته(. 2015) احلو؛ عدس، عبدالرمحن.عبد عبيدات، ذوقات؛ كايد،

 وأساليبه. دمشو: دار الفكر.

دار : الرياض .املدخل إىل البحث العلمي يف العلوم السلوكية(. 2012) العساف، صاحل بن محد.

 الزهراء.

التقويم الرتبوي املؤسسي اسسه ومنهجية وتطبيقاته يف تقويم (. 2003عالم، صالح الدين حممود. )

 . القاهرة: دار الفكر.1. طاملدارس

(. تقويم برنامج الدراسات العليا بكلية الرتبية 2011عيسى، حممد أمحد؛ أبو معطي، وليد حممد. )

 (19) لة حبوث الرتبية النوعية، العددجمجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

 كلية الرتبية، جامعة الطائف. 

 ، الرياض: دار الناشر الدولي.التقويم الرتبوي(. 2001فتح اهلل، مندور عبدالسالم. )

(. وفو الئحة الدراسات العليا 14331434القواعد املنظمة لالشراف على الرسائل اجلامعية. )

 والقواعد التنفيذية للدراسات العليا جبامعة امللك سعود مسرتد من:  

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/lqwd_lmnzm_llshrf_l_lrsyl_ljmy0001

_0.pdf 

رتبوية يف جامعة الباحة (. تقويم أداء برنامج ماجستري القيادة ال2016املانع، عبداهلل؛ الصقري، فهد. )

اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة. اجملموعة الدولية لالستشارات من وجهة نظر طالبه، 

 . األردن.والتدريب

(. دراسة تقوميية لربامج املاجستري يف املناهج وطرق التدريس بنظام التعليم 2017ممدوح، أمين عايد. )

جامعة  جملة جممع، ملية من وجهة نظر الطالبعن بعد بكلية الرتبية جامعة املدينة العا

 ماليزيا. املدينة

(. تقويم برامج املاجستري يف الرتبية اخلاصة 2013اهلامشي، عبداهلل مسلم؛ الغنامي، سليمان يوسف. )
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جملة املناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة قابوس من وجهة نظر اخلرجيني. 

 .4،ع11، سوريا، مجعربية للرتبية وعلم النفساحتاد اجلامعات ال
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Standardized Olson Scales of Family Adaptability and Cohesion Evaluation in 

the Kingdom of Saudi Arabia 

Shatha Shakir Khayat 
Lecturer at Department of Psychology at University of Jeddah

shatha-khayyat@hotmail.com 

Abstract: 

This research aimed to validate the Family Adaptability and Cohesion 

Evaluation Scales (FACES IV Package) - that contain three scales: the Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES IV), the Family 

Communication Scale (FCS) and the Family Satisfaction Scale (FSS)- in the 

kingdom of Saudi Arabia, to provide Saudi norms for researchers and practitioners 

in the field of family to diagnose the healthy and non-healthy family functions. 

To achieve the research aim, the items of the scales were translated to make 

an Arabic version. This version applied to a sample consisted of 1110 participants, 

530 males and 580 females, ranging in age from 17 to 70 years with a mean age of 

33.13 years. 

The researcher verified the scales validation by using many methods. She 

used construct validity by factor analysis and internal consistency to study the 

validity and internal consistency (Cronbach’s alpha) and split-half to study the 

reliability. 

The results of the statistical data analysis showed that the Arabic version of 

the family adaptability and cohesion evaluation scales have good psychometric 

characteristic. Therefore it could be used, in its current version, as a valuable 

instrument for measuring the family function.  

Keywords: family cohesion, family flexibility, family communication, family 

satisfaction & the kingdom of saudi arabia. 
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(. تقنني مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافق األسري يف اململكة العربية السعودية. 2021شذى. ) خياط، 

 .212200(، 1) 7جملة العلوم الرتبوية، 

 األسري يف اململكة العربية السعوديةتقنني مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافق 

 )ملخص رسالة ماجستري(

(1) 

 :ستخلصامل

 FACES IVتقنني مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري ) هدف البحث احلالي إىل

Package السعودية، وتزويد ( يف اململكة العربية السعودية؛ للتحقو من صالحية استخدامها يف البيئة

الباحنيني والعاملني واملهتمني باجملال األسري مبعايري سعودية مناسبة للتشخيص والتنبؤ باألداء األسري 

 السليم، وغري السليم املسبب لوجود املشكالت األسرية.

ويف سبيل حتقيو اهلدف مت إعداد نسخة معربة من املقاييس، ُطبقت على عينة التقنني البالغ 

( فردًا، مت اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية العنقودية من مناطو اململكة اخلمس 1110حجمها )

( فردًا من الذكور، 630، كان من بينهم )اجلنوبية( الشمالية الغربية الشرقية )الوسطى

واحنراف ( عام 33.13( عامًا مبتوسط )70 17( فردًا من اإلناث، تراوحت أعمارهم بني )670و)

 .(10.19ي )معيار

وللتحقو من مؤشرات صالحية املقاييس، مت استخدام عدة طرق الستخراج دالالت الصدق 

والنيبات. وقد أسفرت نتائج حتليل البيانات باألساليب اإلحصائية املناسبة عن متتع النسخة املعربة 

خصائص املقياس ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري بدالالت صدق وثبات جيدة تتفو مع 

اجليد، ومع خصائص النسخة األصلية. مما يؤكد على أن هذه النسخة تعد أداة صاحلة للتطبيو 

 واالستخدام وميكن الوثوق بنتائجها.

كما اشتقت الدرجات املئينية لدرجات العينة على النسخة املعربة من مقاييس أولسن لتقييم 

ات املئينية، وذلك الستخدامها يف تفسري الدرجات اخلام الرتابط والتوافو األسري واملتمنيلة يف الدرج

 وتصنيف األسر.

                                                             
 shatha-khayyat@hotmail.com ،حماضر بقسم علم النفس جبامعة جدة   (1)
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ويف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها توصي الباحنية باستخدام مقاييس أولسن لتقييم الرتابط 

والتوافو األسري يف األغراض املتنوعة، كأغراض البحث، والتشخيص، والتنبؤ، واإلرشاد، كما 

املعربة للمزيد من دراسات التقنني يف البيئة العربية لتوفري املزيد من البيانات توصي بإخضاع النسخة 

 حول كفاءتها السيكومرتية.

الرتابط األسري، واملرونة األسرية، والتواصل األسري، والرضا األسري، الكلمات املفتاحية:

 واململكة العربية السعودية.
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 املقدمة:

على جانب كبري من األهمية يف أي علم من العلوم، فجميع العلوم تسعى إىل يعد القياس أمرًا 

تطوير أساليب موضوعية دقيقة لقياس الظواهر املتعلقة بها من أجل فهم هذه الظواهر، وتفسريها، 

 (.13، ص2005والتنبؤ بالعالقات القائمة بني متغرياتها، وحماولة ضبطها والتحكم فيها )عالم، 

أحد أنواع أدوات القياس اليت تستخدم   أو االجتماعي القياس السوسيومرتيأدوات  تعتربو

يف الدراسات االجتماعية واالننيروبيولوجية والنفسية، وتهدف إىل قياس ديناميكية العالقات 

االجتماعية، ومعرفة األسس اليت تقوم عليها عملية التفاعل االجتماعي بني أعضاء اجلماعة، والعوامل 

د. ت(. ومن أهم  ،بريك) يف هذه العملية، وتوضيح مقدار التماسك أو التفكك داخل اجلماعةاملؤثرة 

 العالقات االجتماعية اليت اهتم العلماء بدراستها العالقات الزواجية واألسرية.

هي الوحدة االجتماعية األساسية اليت تتجسد فيها أركان اجملتمع ومقومات بنائه، األسرة ف

(. لذا غدا النظام 2011اسكه رهن بقوة العالقات األسرية ومتاسكها )الديري، وقوة اجملتمع ومت

األسري جدير باالنتباه له والوقوف عنده من أجل حتليله وفهمه ومعاجلة مشكالته، واحلاجة لذلك 

أشّد إحلاحًا يف ظل تزايد التحديات اليت يواجهها اجملتمع السعودي كغريه من اجملتمعات اإلنسانية 

ر التكنولوجي الدائم، صرة بفعل احلراك االجتماعي املستمر، والتغريات املتالحقة، والتطّواملعا

والتسهيالت اليت قدمتها وسائل االتصال املتطورة ووسائل التأثري والتأثر، واليت جعلت من العامل قرية 

جتماعية، واحدة، مما أثر يف كنيري من اجلوانب وأحدث الكنيري من التحوالت يف كافة النظم اال

وكان النظام األسري على رأس تلك النظم اليت طالتها تلك املؤثرات واتضحت أثارها يف مجيع 

العنف العائلي، وجوانبه، فأصبح يعاني العديد من املشكالت والصعوبات كالتفكك األسري، 

 (.2، ص1429؛ والربينين، 23، ص ص2005والطالق وغريها )آل شايف، 

من الدور الكبري الذي تلعبه األسرة يف حياة الفرد واجملتمع، وما تعانيه األسرة  وانطالقًا

واستجابة ملا أكدت عليه توصيات عدد من  ؛العربية يف الوقت الراهن من وضع خطري ومتدهور

( املنعقد يف 2010مؤمتر "األسرة والعوملة، فرص وحتديات" ) اليت ناقشت قضايا األسرة املؤمترات

( املنعقد يف الشارقة، مؤمتر "مسات 2011مؤمتر "مسارات النهوض باألسرة العربية" ) الكويت،

( 2012( املنعقد يف القاهرة، ومؤمتر "دور األسرة يف اجملتمع احلديث" )2011اخلطاب االسالمي" )

حول  ان( املنعقد يف عّم2013بو ظيب، ومؤمتر "األسرة املسلمة يف ظل التغريات املعاصرة" )أاملنعقد يف 
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أهمية تضافر جهود مجيع مؤسسات اجملتمع والتعــاون فـيـمـا بـيـنـهـا لـتعــزيـز األســرة واملـحافـظـة عــلى 

تـمـاسـكهـا وإحـاطــتهـا بــكـل الـدعــم والرعـاية، وتشجيع الباحنيني على إجراء املزيد من البحوث 

قلة أدوات القياس لو ؛منها األسرة والدراسات حول خمتلف الظواهر واملشكالت اليت تعاني

املتخصصة يف اجلوانب الزواجية واألسرية يف العامل العربي عامة واململكة العربية السعودية خاصة

وحاجة املكتبة العربية إىل توافر املزيد منها، وحاجة  سواء اليت ُنقلت بالتقنني أو اليت مت بناؤها 

توف ر أدوات تساعدها يف تشخيص وتقييم األداء األسري، مؤسسات ومراكز اخلدمات األسرية إىل 

رشادية الوقائية والعالجية وحتديد االحتياجات املعرفية والتدريبية والعالجية لتصميم الربامج اإل

تبلورت فكرة البحث احلالي واليت ترك ز على تقنني مقاييس تقييم الرتابط والتوافو  ؛املناسبة

بيئة السعودية. ويرجع اليف  (Olson, 2010اليت أعدها أولسن ) (FACES IV Packageاألسري )

بني جمموعة من املقاييس اليت حاولت قياس األداء ( FACES IVأولسن )قياس سبب اختيار الباحنية مل

بتاريخ ( FACESتقييم الرتابط والتوفو األسري )قياس ممتتع  األسري إىل عدد من املربرات منها:

، واستمر تنقيحه وتطويره حتى ظهور أحدث نسخة من 1977األول عام عريو حيث ظهر اصداره 

يف عدد من دول العامل، حيث متت  ؛ وهو يتمتع بشهرة عاملية ومت تقنينه2010صداره الرابع عام إ

السويدية، النروجيية، اليابانية،  ، الفرنسية،الربتغاليةمنيل:  إىل العديد من اللغات اتهصدارإترمجة 

 ,Kouneski, 2000, p.5; Rebeloسبانية، العربية )يطالية، اإلملانية، اإللندية، األالصينية، البو

2008; Favez, 2010)يف اجملال األسري وهي منوذج  علميةعلى نظرية ذات أسس  هاستناد؛ و

 ,Koutra, Triliva( للنظم الزواجية واألسرية )Circumplex Modelالتكوين الدائري )

Roumeliotaki, Lionis & Vgontzas, 2012, pp.5- 6)تهمشوليه؛ وعدم وجود نسخة عربية من؛ و 

مع فئات عمرية خمتلفة حيث أنه يستخدم مع أي فرد  هإمكانية استخدام؛ ولعدة أبعاد لةداء األسري

يف  مبعامالت صدق وثبات عالية همتتعه، ووتصحيح هسهولة إجراءات تطبيق؛ وسنة 12يفوق عمره 

شرت العديد ُن 1976، حيث أنه منذ عام هتعدد جماالت استخداميها؛ إضافة إىل العينات اليت قنن عل

الطب، وعلم النفس، منيل:  من الدراسات اليت استخدمت إصدارات املقياس يف العديد من اجملاالت

  وغريهااجملاالت املرتبطة بالعالج الزواجي واألسري، والعلوم األسرية واالجتماعية، والطب النفسي، و

(Kouneski, 2000, p.8.) 

يف تقييم بع  جوانب األداء األسري،  جيدةحيث ُيؤّمل مبشيئة اهلل أن يوف ر البحث أداة قياس 
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يتيح للباحنيني يف النظام األسري إجراء قد ومتييز مواطن القوة والضعف يف هذا األداء، األمر الذي 

رشاد الزواجي واألسري يف التقييم اإلاملزيد من األحباث، ويوفر أداة تشخيص يستخدمها العاملون يف 

التخطيط للعالج، ومعرفة مدى فعالية الربامج الزواجية واألسرية والعالج الزواجي واالكلينيكي، 

 واألسري.

 مشكلة البحث:

سات ـة مؤسـاجـرية، وحــسة واألـيـب الزواجـوانـصة يف اجلـصــخـتـياس املــقـأدوات ال نـــدرةإن 

سرية إىل توف ر أدوات قياس تساعدها يف تشخيص وتقييم األداء األسري ومتييز ومراكز اخلدمات األ

حة ـة امللـتربز احلاج، حتديد االحتياجات املعرفية والتدريبية والعالجيةفيه، و جوانب القوة والضعف

يسري، قد سهام يف هذا اجملال جبهد هو ما دفع الباحنية حملاولة اإلو ذه األدوات؛ه إىل توافر املزيد من

ينيري هذه الناحية، من خالل توفري أداة مقننة لقياس مستويات الرتابط والتوافو والتواصل والرضا 

ومن خالل ما سبو ميكن حتديد  .يف بيئة اململكة العربية السعودية األسري وتوفري معايري خاصة بها

 التالي: يمشكلة البحث احلالي من خالل السؤال الرئيس

 FACES IVتقييم الرتابط والتوافو األسري )أولسن لاملعربة ملقاييس  تطابو النسخةت هل

Packageمع النسخة األصلية من حيث اخلصائص األساسية للقياس؟ ) 

 وتتفرع من هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ء)البناصدق  مؤشراتتقييم الرتابط والتوافو األسري املعربة ل أولسن قاييسمل هل تتوفر .1

اجليد؟ وما مدى تطابو هذه الدالالت مع دالالت  املقياستتفو مع خصائص االتساق الداخلي( 

 صدق النسخة األصلية؟

)االتساق  ثبات مؤشراتتقييم الرتابط والتوافو األسري املعربة ل أولسن قاييسمل هل تتوفر .2

و هذه الدالالت مع اجليد؟ وما مدى تطاب املقياستتفو مع خصائص  التجزئة النصفية( الداخلي

 دالالت ثبات النسخة األصلية؟

واملشتقة من البيئة  تقييم الرتابط والتوافو األسري املعربةأولسن لما معايري األداء ملقاييس  .3

 ؟ السعودية
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 البحث: هدف

تقييم الرتابط والتوافو األسري يف بيئة اململكة ل أولسن تقنني مقاييس إىللبحث اهدف ي

العربية السعودية وفو إجراءات التقنني العاملية القياسية لالختبارات واملقاييس النفسية، للخروج 

 بنسخة معربة صاحلة لالستخدام يف هذه البيئة. 

 أهمية البحث:

 :ما يليتتضح أهمية البحث احلالي من خالل 

 (FACES) تقييم الرتابط والتوافو األسري ياسة يف البحث، إذ أن مقأهمية األداة املستخدم .1

كاجملال )الديين،  ،االتاجمل مبختلف منذ إصداراته األوىل يف العديد من الدراسات استخدام

الذكور واإلناث، واملراهقني والبالغني، ) فئاتخمتلف الومع والصحي، والنفسي، والرتبوي(، 

 ,Coldwell)( اجلامعات، والعاديني وذوي االحتياجات اخلاصةوطالب التعليم العام وطالب 

n.d.; Gefen, 2010; Givertz & Segrin, 2012; Hochberg, 2010; Keenan, 2012; 

Masselam, Marcus & Stunkard, 1990; Openshaw, 2011; Svetina & Nastran, 

2012; Whitehead, Dimmock & Place, 2013 & Woodson, Softas-Nall & 

Johnson, 2012 ). 

يم ـه خاص، من خالل توفري أحد أدوات تقيـعودية بوجـه عام والسـة بوجـتبة العربيـإثراء املك .2

على اجملتمع السعودي واليت تساعد الباحنيني يف العلوم  وانب األداء األسري العاملية املقننةـج

 ليها أحباثهم.النفسية واالجتماعية والرتبوية يف مجع البيانات اليت تؤسس ع

يفيد تطبيو مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري املقننة يف البحث الراهن العاملني  .3

واملسؤولني يف مراكز االرشاد األسري واجلمعيات اخلريية وجلنة إصالح ذات البني يف الكشف 

ة الوقائية عن مستوى بع  جوانب األداء األسري، مما يساعدهم يف بناء الربامج االرشادي

 والعالجية املناسبة.

س الختصار يي( لتصحيح مفردات املقاExcelاسوبي )احلربنامج قاعدة بيانات باستخدام التقديم  .4

 الوقت املستغرق يف التصحيح وتسهيل املهمة على مستخدميه يف املستقبل.

 دليلقة اإلجابة، ور ،املقاييس)يشمل توفري دليل ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري  .6

ملساعدة  ((Excelتوضيح لقاعدة بيانات الربنامج احلاسوبي )، معايري األداء اليدوي، التصحيح

 .مستخدمي املقاييس يف املستقبل
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 مصطلحات البحث:

 ( الرتابط األسريFamily Cohesion) 

 ,Olson, 2000)اآلخر يقصد به الرابطة العاطفية لدى أفراد األسرة واه بعضهم البع  

p.145.) 

 ( التوافو األسريFamily Adaptability) 

ري يف ــغيـالت ( وهي قدرة النظام األسري علىFamily Flexibilityيقصد به املرونة األسرية )

 (.Olson, 2000, p.147وط )ـغـة للضـجابـني استـوانـواعد والقـدوار والقيم األــسـيادة وتقــالق

 ( التواصل األسريFamily Communication) 

يقصد به مهارات التواصل اإلجيابي اليت يستخدمها أفراد األسرة لتساعدهم على تغيري 

 ,Olson & Gorallمستويات الرتابط واملرونة للتوافو مع متطلبات املواقف والضغوط احلياتية )

2003, p.520.) 

 ( الرضا األسريFamily Satisfaction) 

 Akhlaq, Malikا العالقة األسرية السعادة والرضا ألفرادها )يقصد به الدرجة اليت ُتحقو به

& Khan, 2013, p.2.) 

 :وإجراءاته منهج البحث

 باعتباره املنهج األكنير مالءمة ملوضوع البحثاملسحي  الوصفي اعتمد البحث على املنهج. 

 جمتمع البحث:

هـ، والبالغ 1436لعام ن جمتمع البحث املستهدف من سكان اململكة العربية السعودية يتكّو

وفو اإلحصائيات املدرجة يف مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات لعام ، ( فردًا20271067عددهم )

2013. 

 :عينة البحث

مت العــيـنـة العنقودية للحصول على عينة البحث حبيث مت تقسيم اململكة العربية خـــدداسـُت

اجلنوبية( منّيلت كل منطقة  الشمالية الغربية الشرقية السعودية إىل مخس مناطو )الوسطى

 عنقودًا.
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فردات، أو اليت احتوت املأو بع   ابياناته استباناتهم ستكملتوبعد استبعاد األفراد الذين مل 

%( 47.7منهم ) ،( أفراد1110تكونت عينة التقنني النهائية من ) ؛على أكنير من إجابة واحدة للمفردة

( سنة 70 17( فردًا تراوحت أعمارهم بني )630حيث بلغ حجم عينة الذكور ) ؛%( إناث62.3ذكور و)

بينما  ؛( غري متزوجًا177( متزوجًا و)343من بينهم ) ،(11.77( واحنراف معياري )34.01مبتوسط )

( واحنراف 32.32مبتوسط ) ؛( سنة52 17( فردًا تراوحت أعمارهن بني )670بلغت عينة اإلناث )

توزيع أفراد  التالي دولاجلويوضح  ( غري متزوجة.213( متزوجة و)357من بينهن ) ،(10.19معياري )

 النوع.حسب عينة التقنني حسب مناطو اململكة العربية السعودية و

 النوعحسب توزيع أفراد عينة التقنني حسب مناطو اململكة العربية السعودية اخلمس و

 املنطقة م
 النوع

 اجملموع
 إناث ذكور

 223 114 109 املنطقة الوسطى 1

 207 107 101 املنطقة الشرقية 2

 257 162 115 املنطقة الغربية 3

 206 103 102 املنطقة الشمالية 4

 205 104 102 املنطقة اجلنوبية 6

 1110 670 630 اجملموع

 أدوات البحث:

الرتابط والتوافو األسري تقييم أولسن ليف البحث احلالي مقاييس ت الباحنية اسـتخـــدم

(FACES IV Package( من إعداد أولسن )Olson, 2010). 

 :التعريف مبقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري-أ

( مفردة مقسمة يف ثالث 52تتكّون مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري من )

 مقاييس هي:
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 FACES IV( )Family)والتوافو األسري )اإلصدار الرابع ملقياس تقييم الرتابط  .1

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale)) 

( ليعطي تقييمًا شاماًل لنموذج التكوين الدائري FACES IVصدار الرابع )ُصمم اإل 

(Circumplex Model فهو يقيس بعدي الرتابط واملرونة بطريقة منحنية تّشمل الطرفني األعلى )

؛ صدارات السابقة للمقياسباإلضافة إىل املنطقة املتوازنة اليت تقيسها اإل ،البعدينواألدنى هلذين 

 7مفردة، مقسمة يف ست مقاييس فرعية لكٍل منها  42وهو استبيان تقرير ذاتي مكّون من 

مفردات، مقياسني متوازنني لتقييم األداء املتوازن يف بعدي الرتابط واملرونة )الرتابط املتوازن، 

ة املتوازنة(، وأربعة مقاييس غري متوازنة لتقييم احلد األعلى واألدنى للبعدين )التفكك، املرون

 االرتباط الوثيو، اجلمود، الفوضوية(.

 ((FCS( )Family Communication Scale)مقياس التواصل األسري ) .2

 مفردات لتقييم التواصل األسري. 10وهو استبيان تقرير ذاتي مكّون من  

 ((FSS( )Family Satisfaction Scale)األسري )مقياس الرضا  .3

مفردات لتقييم مستوى الرضا عن الرتابط واملرونة  10وهو استبيان تقرير ذاتي مكّون من  

 والتواصل 

 األسري.

 تقييم الرتابط والتوافو األسريل أولسن ملقاييساخلصائص السيكومرتية للنسخة األصلية -ب

 ;Olson et al., 2007; Mirnics et al., 2010كدراسة ) استهدفت العديد من الدراسات 

Olson, 2011; Baiocco et al., 2012; Koutra et al., 2012; Loriedo et al., 2013; Pereira 

& Teixeira, 2013)  تقييم الرتابط والتوافو أولسن ل اييسالتحقو من اخلصائص السيكومرتية ملق

، وقد أثبتت نتائج تلك الدراسات متّيز املقاييس بدرجات صدق األسري يف خمتلف الفئات والبيئات

فيما يلي عرض تفصيلي يوضح اخلصائص السيكومرتية ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط و وثبات جّيدة.

 (:Olson, 2011والتوافو األسري املستخدمة يف البحث احلالي وفقًا لدراسة أولسن )

 FACESاألصلية ملقياس تقييم الرتابط والتوافو األسري )مت التحقو من صدق البناء للنسخة 

IV التحليل االستكشايف أظهرت نتائج ( من خالل التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي، حيث
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(Exploratory Factor Analysis( )EFA ) وجود مخسة عوامل، تضمن العامل األول مفردات بعد

ردات بعد التفكك )تشبعاتها سالبة(، وتضمن كل عامل من مفوالرتابط املتوازن )تشبعاتها موجبة( 

األربع عوامل األخرى مفردات كل من األبعاد: الرتابط الوثيو واملرونة املتوازنة واجلمود والفوضوية 

 Confirmatory) ثم استخدم التحليل العاملي التوكيدي ؛)تشبعاتها موجبة( همفردات مجيعلكل بعد 

Factor Analysis) (CFA،)  والذي أسفرت نتائجه عن مطابقة جيدة للنموذج املدخل والنموذج

كما مت إجياد مصفوفة االرتباطات البينية بني املقاييس الفرعية الست، واليت أتضح منها  .االفرتاضي

وجود ارتباط إجيابي بني البعدين املتوازنني، وارتباط سليب بني الرتابط املتوازن وكل من التفكك 

 يو، وكذلك وجود ارتباط سليب بني املرونة املتوازنة وكل من اجلمود والفوضوية.والرتابط الوث

 -Self)أداة التقرير الذاتي األسري  هي: وللتحقو من الصدق التالزمي مت استخدام ثالث حمكات

report Family Inventory (SFI) ،) ومقياس الرضا األسري(Family Satisfaction Scale 

(FSS)،) قييم األسريوأداة الت (Family Assessment Device (FAD) فأظهرت النتائج قيم ،)

 .(FACES IVمعامالت ارتباط مرتفعة بني مقاييس األسرة النيالث ومعظم املقاييس الفرعية ملقياس )

احملسوبة مبعامل ألفا كرونبامل  ليــداخــاق الـــسـالت االتــامــعـم مـيـت قــراوحـــتأما النيبات فقد 

بينما بلغت قيم معامالت ألفا كرونبامل  ؛(0.79 0.77بني )( FACES IVللمقاييس الفرعية ملقياس )

وبلغت قيم معاملي االستقرار هلما ( على الرتتيب، 0.92 0.90ملقياسي التواصل والرضا األسري )

 (.Olson, 2010( على الرتتيب )0.76( و)0.75)

 تقييم الرتابط والتوافو األسري ل أولسن إعداد النسخة املعربة ملقاييس-ج

بعد احلصول على نسخة أصلية من مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري من 

الشركة الناشرة هلا، متت ترمجة املقاييس باتباع أسلوب الرتمجة والرتمجة العكسية بالتعاون مع 

النسخة األولية من املقاييس املعربة  ثالث خمتصني ممن يتقنون اللغتني العربية واالجنليزية؛ ثم طبقت

ملعرفة وضوح املفردات والتعليمات، وحسن صياغتها، ( فردًا 26على عينة استطالعية مكونة من )

بعد إجراء تعديالت على صياغة بع  ؛ ووفهمها بالنسبة للمستجيبني وحتديد الزمن الالزم إلجنازها

ييس على ست من احملكمني املتخصصني يف املفردات وفو مالحظات املستجيبني، مت عرض املقا

القياس النفسي وعلم النفس للتأكد من صحة الرتمجة، وسالمة صياغة املفردات ووضوح معناها 

ومالءمتها لبيئة اململكة العربية السعودية، ووضوح التعليمات، ومعرفة ما إذا كان هناك مفردات 
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مني، مت ــظات احملكـو أراء ومالحــردات وفـفـعلى املة ـديالت الالزمــراء التعـد إجـبع؛ وميكن تعديلها

 مفردة.   52للنسخة املعربة من املقاييس واليت تكونت من  إعداد الصورة النهائية

 األساليب اإلحصائية:

 ( إىل جانب برنامجLISREL 8.70إلجابة على تساؤالت البحث مت استخدام برنامج ليزرل )ل

مت ة: ( ملعاجلة البيانات باألساليب اإلحصائية التاليSPSS 20االجتماعية )احلزمة اإلحصائية للعلوم 

مقاييس التشتت: )املتوسط و مقاييس النزعة املركزية، ووالنسب املئوية ،حساب التكرارات

معامل ارتباط و(، CFAاستخدام التحليل العاملي التوكيدي )؛ كما االحنراف املعياري(واحلسابي، 

 يتكرونبامل، ومعادللمعادلة الفا صدق التكوين الفرضي؛ بينما استخدمت للتحقو من بريسون 

استخراج الدرجات املئينية  مت ألداءا معايري جيادوجتمان، حلساب معامل النيبات؛ وإل براون -سبريمان

(Percentile Score) اخلام. للدرجات املقابلة 

 نتائج البحث ومناقشتها:

أسئلة البحث استخدم التحليل العاملي للتحقو من البنية العاملية لإلجابة على السؤال األول من 

(. حيث أجري التحليل العاملي CFAتكرار إجراء التحليل العاملي التوكيدي )للمقاييس، وذلك ب

 FACESمفردة األوىل اليت متنّيل مقياس تقييم الرتابط والتوافو األسري ) 42التوكيدي األول لـ 

IV)، املقياس كمتغريات مشاهدة تنتظم حول ستة عوامل كامنة، بينما أجري  بافرتاض أن مفردات

 52التحليل العاملي التوكيدي النياني جلميع مفردات مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري )

 ،(CFS- SFS( ومقياسي التواصل والرضا األسري )FACES IV)مقياس مفردة( اليت متنّيل 

وأسفرت نتائج  ييس كمتغريات مشاهدة تنتظم حول مثانية عوامل كامنة.بافرتاض أن مفردات املقا

بلغت (، حيث 0.001يف التحليلني التوكيديني األول والنياني عند مستوى داللة ) 2كاالتحليل عن داللة 

( ودرجات 0.000( مبستوى داللة يساوي )4403.77يف التحليل العاملي التوكيدي األول ) 2قيمة كا

( مبستوى داللة 7129.92يف التحليل العاملي التوكيدي النياني ) 2(، بينما كانت قيمة كا704حرية )

مجيع قيم معامالت تشبع املفردات بالعوامل  واوزتو(. 1701( ودرجات حرية )0.000يساوي )

( من مقياس الرتابط 34، 22) وهي: ما عدا أربع مفردات فقط ،(0.30نة قيمة حمك كايزر )الكام

. حيث تراوحت قيم معامالت تشبع املفردات يف التحليل العاملي ( من مقياس اجلمود41، 29)و الوثيو،

 (، ويف التحليل العاملي التوكيدي النياني تراوحت القيم بني0.71 -0.30التوكيدي األول بني )

يف التحليل العاملي ( 41، 29، 34، 22(، بينما بلغت قيم معامالت تشبع املفردات )0.72 -0.31)
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كانت القيم يف التحليل العاملي و ،( على الرتتيب0.04-، 0.03، 0.00-، 0.17التوكيدي األول )

 ( على الرتتيب.0.04- ،0.03، 0.01-، 0.19التوكيدي النياني )

لبحث احلالي تعد كبرية ومن شأنها أن تؤثر على اختبار مربع وحيث أن حجم عينة التقنني ل

فالعينات ذات احلجم الكبري قد تؤدي إىل رف  النموذج حتى وإن كان منوذجًا جيدًا أو  كاي

)أبو جدي وعلي،  كانت هناك حاجة الستخدام مؤشرات مطابقة أخرى قريبًا من النموذج احلقيقي

( قيم مؤشرات حسن املطابقة للتحليلني 2ويوضح جدول ) (.116، ص2011؛ تيغزة، 70، ص2010

 .العامليني األول والنياني

 مؤشرات حسن املطابقة للتحليل العاملي التوكيدي

 مؤشرات حسن املطابقة
املؤشر يف  قيمة

 التحليل العاملي األول

قيمة املؤشر يف 

 التحليل العاملي النياني

 (RMSEA)اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ االقرتاب 

Root Mean Square Error of Approximate 

0.05 0.05 

 (NFIمؤشر املطابقة املعياري )

Normed Fit Index 

0.96 0.97 

 (CFI)مؤشر املطابقة املقارن 

Comparative Fit Index 

0.95 0.97 

 (IFI) مؤشر املطابقة املتزايد

Incremental Fit Index 

0.95 0.97 

 (RFI)مؤشر املطابقة النسيب 

Relative Fit Index 

0.96 0.97 

 (RMR)جذر متوسط مربعات البواقي مؤشر 

Root Mean Square Residual 

0.05 0.06 

 (GFI)مؤشر حسن املطابقة 

Goodness of Fit Index 

0.74 0.71 

 (AGFI)مؤشر املطابقة املصحح 

Adjusted Goodness of Fit Index 

0.72 0.79 

مؤشرات حسن املطابقة للتحليلني العامليني األول  يتضح جليًا أن مجيع قيممن اجلدول السابو 

تقع يف املدى املنيالي هلا، وهذا يدل على توفر درجة جيدة من املطابقة بني بيانات النسخة املعربة  والنياني

 والنموذج االفرتاضي.
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التوصل إليها يف البحث احلالي عند إجراء التحليل العاملي وقد اختلفت النتائج اليت مت 

( مع نتائج FACES IVالتوكيدي األول للنسخة املعربة ملقياس تقييم الرتابط والتوافو األسري )

 Rivero etالتحليل التوكيدي للنسختني االسبانية واليونانية اليت أجراها كل من ريفريو وآخرين )

al., 2010وكوترا وآخرين ) (Koutra et al., 2012 بينما اتفقت مع نتائج التحليل العاملي ،)

ونتائج التحليل اليت ، (Olson, 2011التوكيدي للنسخة األصلية للمقياس اليت توصل هلا أولسن )

(. كما أظهرت نتائج التحليلني العامليني Olson et al., 2007أسفرت عنها دراسة أولسن وآخرين )

( Loriedo et al., 2013متوافقة مع نتائج نظرييهما يف دراسة لوريدو وآخرين )األول والنياني نتائج 

العاملي للنسخة املعربة من مقاييس أولسن  صدقاللتقنني النسخة االيطالية على البالغني، وهذا يؤكد 

ختالف بني نتائج البحث احلالي ونتائج بع  االلتقييم الرتابط والتوافو األسري بالرغم من وجود 

( يظهر يف اخنفاض قيم معامالت تشبع أربع Olson et al., 2007; Olson, 2011دراسيت أولسن )

ُيعزى االختالف الذي اسفرت عنه نتائج البحث احلالي يف األربع ، و(0.30عن حمك كايزر ) مفردات

 مفردات إىل االختالف يف البعدين النيقايف واالجتماعي بني اجملتمعني السعودي واألمريكي.

ي ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري من خالل االتساق الداخلمت التحقو من ما ك

 FACESإجياد مصفوفة االرتباطات البينية بني املقاييس الفرعية ملقياس الرتابط والتوافو األسري )

IVالكلية  ( ومقياسي التواصل والرضا األسري، وحساب معامل االرتباط بني درجة املفردة والدرجة

النتائج اخلاصة بذلك. (4(، )3للمقياس الذي تنتمي إليه. ويوضح جدولي )

 مصفوفة االرتباطات البينية ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري
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      1 0.49- 0.67- التفكك

الرتابط 

 الوثيو
0.59 0.53 -0.34 1     

    1 0.66 0.07- 0.64 0.39 اجلمود

   1 0.23- 0.30- 0.53 0.67- 0.63- الفوضوية

  1 0.64- 0.41 0.50 0.62- 0.77 0.70 التواصل

 1 0.72 0.50- 0.39 0.67 0.65- 0.77 0.77 الرضا

( أن العالقات بني املقاييس تتماشى مع فرضيات منوذج التكوين الدائري 3ّضح اجلدول )يو

(، وارتبط 0.77)ر=  (1). حيث ارتبط البعدين املتوازنني مع بعضهما بعالقة إجيابية مرتفعةعامبشكل 

بعالقة سلبية  الذي يتوسط البعدين املتطرفني )الغري متوازنني( للرتابط بعد الرتابط املتوازن

(، 0.59ة مع بعد الرتابط الوثيو )ر= توسط( وعالقة اجيابية م0.67-مع بعد التفكك )ر=  متوسطة

وباملنيل ارتبط بعد  (.0.34)ر=  متوسطةبينما ارتبط البعدين املتطرفني مع بعضهما بعالقة سلبية 

ة مع بعد اجلمود )ر= توسطبعالقة اجيابية م الذي يتوسط البعدين املتطرفني للمرونة املرونة املتوازنة

(، بينما ارتبط البعدين املتطرفني مع 0.67ة مع بعد الفوضوية )ر= توسط( وعالقة سلبية م0.64

ارتبط البعدين املتطرفني التفكك والفوضوية  كما (.0.23بعضهما بعالقة سلبية منخفضة )ر= 

أن النظم األسرية املتفككة قد تتسم بالفوضوية  (، مما يشري إىل0.53ة )ر= توسطبعالقة اجيابية م

وبالعكس. وجاءت االرتباطات بني األبعاد املتطرفة واالبعاد املتوازنة كالتالي: ارتبط بعد الرتابط 

وعالقة  ،(0.39ة مع بعد اجلمود )ر= توسطبعالقة اجيابية م ، للمرونةاملتوازن مع البعدين املتطرفني

                                                             
 . (662، ص 6002( و)الزعيب والطالفحة، Gerstman, n.d., pp.14.5مت تفسري قيمة معامل االرتباط وفقًا لـ )  (1)
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 ،(. وارتبط بعد املرونة املتوازنة مع البعدين املتطرفني للرتابط0.63مع بعد الفوضوية ) توسطةسلبية م

ة مع بعد الرتابط الوثيو توسط( وعالقة إجيابية م0.49بعالقة سلبية متوسطة مع بعد التفكك )ر= 

بني مقياسي التواصل والرضا األسري إىل ارتباط املقياسني  االرتباطات وأشارت نتائج (.0.53)ر= 

حيث تراوحت قيم  ،واملرونة للرتابط املتوازنني املقياسني ومع، بعضهما معمرتفعة بعالقة اجيابية 

 (.0.72 -0.77معامالت االرتباط بني )

ومن حتليل االرتباطات يتبني أن العالقات بني مقاييس النسخة املعربة ملقاييس أولسن لتقييم   

( مع Olson, 2011يف نفس االواه مع النسخة األصلية ) إىل حدم ماالرتابط والتوافو األسري تسري 

ة النظم ُيعزى إىل اختالف طبيع ؛وجود اختالفات يف بع  ارتباطات بعدي الرتابط الوثيو واجلمود

ومبقارنة نتائج ، نظرًا الختالف البعد النيقايف واالجتماعي. األسرية يف البيئتني السعودية واألمريكية

النتائج اليت أن يتضح مع الدراسات اليت استهدفت تقنني املقياس حتليل االرتباطات للنسخة املعربة 

 Olson et al., 2007; Baiocco)مع نتائج دراسة كل من  تتوافو بوجهم عام توصل هلا البحث احلالي

et al., 2012; Koutra et al., 2012; Loriedo et al., 2013; Pereira & Teixeira, 2013).
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( أن قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للمقياس الذي 4ُيوضح جدول )

وواوزت حمك ميتشل املعتمد ملنيل هذه احلاالت  ،(0.01) مستوى إحصائيًا عند تنتمي إليه كانت دالة

، حيث وقعت قيم معامالت االرتباط يف املدى (27، ص2011؛ 116، ص 2009)ميخائيل،  (0.30وهو )

(، وهذا يشري إىل أن كل املفردات ضمن كل مقياس فرعي تعمل يف االواه 0.73( إىل )0.33بني )

به املقياس الفرعي الذي تنتمي إليه لسائر أفراد عينة التقنني، مما يؤكد وانس  نفسه الذي يعمل

وقد اتفقت نتائج حتليل االرتباط بني  املقاييس، ويدعم االحتفاظ بها على الصورة اليت اقرتحها أولسن.

جراه ريفريو املفردة واملقياس الذي تنتمي إليه مع ما توصلت إليه نتائج تقنني النسخة االسبانية الذي أ

 (.Rivero et al., 2010وآخرون )

وتؤكد النتائج السابقة على صدق التكوين الفرضي للنسخة املعربة ملقاييس أولسن لتقييم 

وبالرغم من ظهور اخنفاض يف قيم معامالت تشبع أربع مفردات باملقاييس  الرتابط والتوافو األسري.

 ُيفضي إىل استبعاد تلك املفردات من النسخة املعربة، إال أن ،اليت تنتمي إليها عن حمك كايزر

، حيث أن استبعاد االبقاء عليها واالحتفاظ بالنسخة كاملة بالصورة املقرتحة من املصمم الباحنية ترى

تلك املفردات قد يؤثر على حتقيو اهلدف املراد من املقاييس وهو التقييم الشامل لبعدي الرتابط 

اعتبار االختالفات النيقافية واالجتماعية اليت أدت إىل عدم تشبع املفردات، حيث يرى واملرونة، وذلك ب

( 34 ،22أفراد اجملتمع السعودي أن مجيع مفردات الرتابط الوثيو تدل على التوازن باستنيناء املفردتني )

ن باستنيناء اليت دلت على التطرف املرتفع يف الرتابط، وباملنيل دلت مجيع مفردات اجلمود على التواز

( اليت دلت على التطرف املرتفع يف املرونة، وهذا ما جعل املفردات األربع تسري يف 41، 29املفردتني )

اواه خمالف لباقي املفردات حسب ثقافة اجملتمع السعودي، مما أثر على قيم معامالت تشبع تلك 

الشريعة تأثر بشكل كبري بيف اجملتمع السعودي تاألسرية يف النظم فطبيعة العالقات  املفردات،

على صلة الرحم وطاعة الوالدين وااللتزام بتطبيو القواعد اليت ختص األسرة  تنيح اليت االسالمية

تفرض على أفراده االلتزام ببع   سعوديواليت جاء بها الكتاب والسنة، كما أن طبيعة اجملتمع ال

  القواعد اليت سنها اجملتمع لتنظيم العالقات األسرية.

ا ال يتعارض مع نتائج وانس مفردات مقياسي الرتابط الوثيو واجلمود املوضحة يف اجلدول وهذ

(، فجميع املفردات دلت على البعد الذي تنتمي إليه، إال أنها اختلفت بسبب ثقافة اجملتمع السعـودي 4)

 اليت اعتربت أن بع  
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 خر يعرب عن التطرف املرتفع. مفردات البعد تعرب عن احلد املتوازن املقبول، بينما البع  اآل

( حيث ارتبط بعد الرتابط الوثيو 3وهو ما أكدت عليه االرتباطات املوضحة يف اجلدول )

بعالقة إجيابية ببعدي الرتابط املتوازن والرضا، وارتبط بعد اجلمود كذلك بعالقة إجيابية مع بعدي 

منوذج التكوين الدائري يف النسخة املرونة املتوازنة والرضا، وهذا خمالف لطبيعة االرتباط حسب 

 األصلية للمقاييس.

لذا تقرتح الباحنية إعادة صياغة مفردات بعدي الرتابط الوثيو واجلمود بشكل حيقو هدف 

 املقاييس ويربز عدم التوازن وفو ثقافة اجملتمع السعودي. 

 ,.Mirnics et alواليونانية يف دراسة كل من ) ،اإليطاليةوالنسخة اهلنغارية، وهذا يتفو مع 

2010, 21-23( ،)Baiocco et al., 2012, 10-11(و )Koutra et al., 2012, 20-21 ) اليت أسفرت

بالرغم من  ( كما يف املقياس األصليFACES IVجبميع مفردات مقياس )نتائجها عن االحتفاظ 

 تشبع بع  املفردات بعوامل ختتلف عن العوامل املقرتحة يف املقياس األصلي.

لإلجابة على السؤال النياني مت حساب معامل النيبات ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو و

األسري عن طريو االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونبامل، والتجزئة النصفية باستخدام 

 إليها.( قيم معامالت النيبات اليت مت التوصل 6، ويبني اجلدول )وجتمان براون سبريمان يتمعادل

 قيم معامالت ثبات النسخة املعربة ملقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري

 املقاييس
 قيم معامالت النيبات

 جتمان براون -سبريمان ألفا كرونبامل

 

مقياس تقييم 

الرتابط والتوافو 

األسري 

(FACES IV) 

 0.72 0.72 0.76 الرتابط املتوازن

 0.79 0.70 0.72 املتوازنةاملرونة 

 0.71 0.72 0.76 التفكك

 0.57 0.70 0.57 الرتابط الوثيو

 0.47 0.61 0.54 اجلمود

 0.76 0.75 0.74 الفوضوية
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 املقاييس
 قيم معامالت النيبات

 جتمان براون -سبريمان ألفا كرونبامل

 0.91 0.90 0.90 (FCSمقياس التواصل األسري )

 0.93 0.93 0.92 (FFSمقياس الرضا األسري )

نيبات للمقاييس الفرعية ملقياس تقييم الرتابط القيم معامالت  مناسبةيتبّين من اجلدول السابو 

تراوحت حيث (، FCS, FFS( ومقياسي التواصل والرضا األسري )FACES IVوالتوافو األسري )

 (0.93 0.61) بنيالتجزئة النصفية  بينما تراوحت يف(، 0.93 0.54التساق الداخلي بني )يف اقيم ال

مما يشري إىل متتع النسخة املعربة ملقاييس  .( ملعامل جتمان0.92 0.47براون و) ملعامل سبريمان

 .جيدةأولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري بدالالت ثبات 

ومبقارنة قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي للنسخة األصلية من مقياس تقييم الرتابط 

بالقيم احملسوبة  (FCS, FFSوالرضا األسري )( ومقياسي التواصل FACES IVوالتوافو األسري )

اتفقت نتائج دالالت النيبات يف البحث احلالي  ما. كمايف البحث احلالي ُيالحظ أنها متقاربة إىل حدم 

 ,.Olson et al., 2007; Baiocco et al., 2012; Koutra et alمع نظائرها يف دراسة كل من )

2012; Loriedo et al., 2013; Pereira & Teixeira, 2013). 

بعد أن أظهرت النتائج السابقة متتع مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري و

ت اإلجابة على السؤال النيالث من أسئلة البحث وذلك (، متثبات صدقخبصائص سيكومرتية جيدة )

ري ـســها تفـتم يف ضوئـي ( اليتPercentile Scoresإجياد معايري األداء املتمنيلة يف الدرجات املئينية )ب

وتصـنيـف األسر، وقد مت اختيار الدرجات املئينية دون غريها من املعايري وذلك ألنها  امـات اخلـالدرج

تستخدم يف حساب درجة الرتابط واملرونة لدى األسر واليت يتم االعتماد عليها لتحديد موضع األسرة 

جة من املئينية املقابلة لكل در على اخلريطة األسرية اليت صممها أولسن، حيث مت حسـاب الدرجـات

 .(1)الدرجات اخلام اليت حصل عليها أفراد عينة التقنني، واملدرجة يف دليل املقاييس

 

                                                             
( بالتواصل مع FACES IV Packageعلى دليل مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافق األسري )ميكن احلصول   (1)

 (shatha-khayyat@hotmail.comالباحثة من خالل الربيد اإللكرتوني التالي: )
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 توصيات البحث:

استنادًا ملا أسفرت عنه نتائج البحث احلالي من كفاءة سيكومرتية جيدة ملقاييس أولسن 

 لتقييم الرتابط والتوافو األسري، ميكن تلخيص توصيات البحث فيما يلي:

مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري املعربة يف األغراض املتنوعة، استخدام  .1

كأغراض البحث، واملقارنات النيقافية، وأغراض التشخيص والتنبؤ واإلرشاد، والسيما أن 

املقاييس تعد اقتصادية من حيث ما تتطلبه من وقت وجهد يف التطبيو والتصحيح، كما أنها 

 مهمة يف األداء األسري. تعطي صورة عامة عن جوانب

االستفادة مما تقدمه مقاييس أولسن لتقييم الرتابط والتوافو األسري املعربة من تشخيص لةداء  .2

األسري وكشف جوانب القوة والضعف فيه، يف بناء برامج توعوية وعالجية وفقًا الحتياجات 

 األسر.

مع مفرداتها من أفراد األسر عن بناء مقاييس حملية لتقييم أبعاد منوذج التكوين الدائري ُتج .3

 طريو دراسات مسحية ومقارنتها مع مقاييس أولسن.

القيام بدورات تدريبية للعاملني يف اجملاالت األسرية عن كيفية تطبيو مقاييس أولسن لتقييم  .4

الرتابط والتوافو األسري املعربة واالستفادة من النتائج اليت يتم احلصول عليها.
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Abstract:

The study examines the effect of the level of depression and the number of 

response alternatives on the psychometric characteristics of the loneliness scale, in 

order to determine the effect of the interaction of the different level of depression 

(No - average) and the number of response alternatives (Five - Four) on the 

psychometric characteristics of loneliness scale. 

Where the researcher chose randomly (90) female students from King Saud 

University Dir'iyya, from the bachelor's degree to the scientific and literary 

sections, the researcher was limited to (48) female students to achieve the current 

research goals. This was done after correcting the Beck scale of depression. The 

final sample was (48) students divided into two groups equally;one had not 

depression and the other had moderate level. 

Using a scale of loneliness of the Russell two forms (Five- Four), and the 

loneliness measure of Ibrahim Qashqosh, and the Beck Depression Scale. 

The results showed,the stability coefficient by  split half reliability In the 

version- Four- is a higher-than-version five-  in the non-depressed group, reversing 

the The other group. 

 

In validity, Pearson correlation coefficients are statistically significant, 

Which tests the Criterion-related Validity Between the two copies of the loneliness 

scale of Russell, and the loneliness scale of Ibrahim Qashqosh, Indicated that the 
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highest correlation coefficient was achieved by the- Five - version of the group 

with no depression, while the highest correlation coefficient was achieved by the -

Four- version of The other group. 

Keywords: number of alternatives, psychometric characteristics , level 

of depression.  
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على اخلصائص السيكومرتية  بدائل االستجابةتأثري مستوى اإلكتئاب وعدد (. 2021. )نائلة. القحطاني

 .210024(، 1) 7جملة العلوم الرتبوية، . ملقياس الشعور بالوحدة النفسية

على اخلصائص السيكومرتية ملقياس  بدائل االستجابةتأثري مستوى اإلكتئاب وعدد 

 الشعور بالوحدة النفسية

 (1)نائلة معيض القحطاني

 ص:ستخلامل

على اخلصائص السيكومرتية  بدائل االستجابةيدرس البحث تأثري مستوى اإلكتئاب وعدد 

 ملقياس الشعور بالوحدة النفسية، بهدف حتديد اثر تفاعل اختالف مستوى اإلكتئاب )اليوجد

(  على مخسة بدائل أربعة بدائل( واختالف عدد البدائل )من االكتئاب متوسط مستوى اكتئاب 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس الشعور بالوحدة النفسية.

طالبة من طالبات جامعة امللك سعود بالدرعية،من مرحلة   (90)حيث اختارت الباحنية عشوائيا 

اهداف البحث  قوحي طالبة ملا (47)البكلوريوس لةقسام العلمية واألدبية، واقتصرت الباحنية على 

طالبة قسمت  (47)احلالي حيث مت ذلك بعد تصحيح مقياس بيك لإلكتئاب،لتكون العينة النهائية 

 يوجد لديهن إكتئاب، ومن لديهن إكتئاب متوسط( .اىل جمموعتني بالتساوي )ممن ال

 أربعة بدائل) مقياس الشعور بالوحدة النفسية لراسيل بصورتني وتألفت أدوات البحث من :

 مقياس الوحدة النفسية إلبراهيم قشقوش،ومقياس بيك لإلكتئاب .و (،مخسة بدائل

 بدائل(مخسة أربعة،الصورتني ) يف معامالت ثبات اختالفًاوقد خلصت النتائج اىل انه ال يوجد 

 بطريقة الفا كرونبامل . ومتوسط( لدى جمموعتني اإلكتئاب )اليوجد،

لدى اجملموعة اليت  ذو األربعة بدائلاما معامل النيبات وفو التجزئة النصفية فقد حققت النسخة 

ذاتها، كما على اجملموعة  ذو اخلمسة بدائلال يوجد لديها اكتئاب معامل ثباتًا أعلى من النسخة 

يف ثبات األداة حيث ان النيبات األفضل قد حققته النسخة  ًااتضح من خالهلا  كذلك ان هناك اختالف

 لدى اجملموعة متوسطة اإلكتئاب . ذو اخلمسة بدائل

                                                             
NyilahQ@hotmail.com حماضر بقسم علم النفس، جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية،   (1)

mailto:NyilahQ@hotmail.com
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 ختترب الصدق احملكي اليتن معامالت ارتباط بريسون الدالة احصائيا، اما الصدق فإ

قد بني نسخيت مقياس الوحدة النفسية لراسيل، ومقياس الوحدة النفسية البراهيم قشقوش، التالزمي

لدى اجملموعة اليت ال يوجد  ذو اخلمسة بدائلأشارت اىل ان معامل اإلرتباط األعلى قد حققته النسخة 

ى األعللدى اجملموعة متوسطة اإلكتئاب  ذو األربعة بدائلالنسخة بينما كانت لديها إكتئاب، 

 .ارتباطا باحملك

 اخلصائص السيكومرتية،عدد البدائل، مستويات اإلكتئاب. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:

ان من أعم وأمشل اهداف القياس على املستوى النظري هو تصنيف اخلصائص النفسية 

وقدراتنا العقلية،كما  التعرف على اجلوانب املتعلقة بها للوصول اىل القوانني اليت حتكم سلوكنا و

 (2012)فرج، لصاحل الفرد واجملتمع. بها يهدف تطبيقيًا اىل استخدام نتائج القياس يف توظيف العلم

لذلك فإن العلماء والباحنيني املتخصصني يف القياس النفسي حياولون إجيـاد طرائـو ووسـائل، 

السيكومرتية للمقاييس النفـسية اليت تساعد يف تكميم الظواهر النفسية، خاصة إجياد اخلصائص 

 الـسمة تقيسنتائج دقيقة  احلصول على يف املقياس تقلل من جودة خطاء، اليت ميكن ان حتد من اال

 االساليب، فضال عن اإلجراءات الدقيقة يف املراحل األوىل إلعداد األداة واستخدام املراد قياسها

 دى استيفائه للشروط الالزمة للمقاييس املوضوعية.اإلحـصائية املناسبة اليت تساعد يف حتديد م

 (2011 )عايز،

ومن بني جهود علماء النفس يف جمال القياس استحداث عدة اساليب ألوزان املنيريات، ففي عام 

أقرتح ثورستون طريقة التوزيع التمايزي إلستحداث األوزان للمنيريات، واليت تقوم على اساس ( 1929)

و اكنير، ثم حتويل هذه املفاضلة اىل نسبة مئوية،ثم اىل الدرجة املعيارية، حيث املفاضلة بني منيريين أ

ان هذه الطريقة تفرتض ان استجابات األفراد نتيجة لظروف خمتلفة تتوزع توزيعا اعتداليا، وان هناك 

متوسط  تداخل بني التوزيعات التمايزية للمنيريات املختلفة، وان أفضل مامينيل القيمة املوزونة للمنيري هو

ثم وضع ليكرت ، التوزيع التمايزي، وهناك طريقة اخرى وضعها جتمان ألوزان املنيريات املنفصلة

طريقة أخرى الستحداث األوزان وتعد من ايسر الطرق واكنيرها شيوعا، حيث تستحدث ( 1932)

من االرتفاع اىل  من األوزان يف تدرج من املوافقة اىل عدم  املوافقة أو جمموعة من البنود ويضع هلا عددًا

( ويتم حساب العالقة بني الدرجة الكلية ودرجة البند من اجل معرفة 1990)احمليميد، .اإلخنفاض

وبناء عليه يتم استبعاد البنود اليت ال تكون معامالت  العالقة بني البند واالختبار بصورته الكلية،

واستبقاء البنود ذات  ،(0.70) نارتباطها بالدرجة الك ولية ذات داللة إحصائية كأن تكون أقل م

فأكنير،وهذا مؤشر على االتساق الداخلي ( 0.70) الداللة االحصائية يف عالقتها بالدرجة الكلية من

املقابل لكل  بني بنود املقياس، ويالحظ ان قيمة معامل النيبات تعتمد على عدد أقسام ميزان التقدير 

دية البعد حيث نتحقو بها من أن مجيع البنود تقيس بند وهذه اخلطوة تعد مبنيابة مؤشر اخلاصية احا
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 (2011 )عالم،.   ما اهتم به ليكرت اهتماما أساسي شيء واحدا  وهو

كما وقد متت اإلشارة اىل عدد من العوامل اليت تؤثر على اخلصائص السيكومرتية للمقياس 

وموقف التطبيو، ومايتعلو  ،صياغتهاوكيفية كالعوامل اخلاصة باإلختبار مبا فيها عدد البنود 

)الديناميكية( غري املستقرة منيل القلو الطاريء بسبب  بتفاوت العينة،و خصائص املفحوصني املتغرية

قرب موعد عملية جراحية، أو تغري مستوى الدافعية، وكذلك املزاج وتقلباته وعدم القدرة على 

القياس لتباين الفرد  اخطاءيف تسهم ان الرتكيز مجيع هذه اخلصائص غري املستقرة من شأنها 

 (2014 )الطريري، احلقيقي.

ومن هذا املنطلو تناولت الباحنية  العينة بالدراسة والبحث من حيث اإلختالف يف مستوى 

 أربعة بدائلمتوسط(، وتفاعل ذلك مع اختالف عدد بدائل اإلستجابة مابني ) اإلكتئاب )اليوجد 

 ية للمقياس النفسي.( على اخلصائص السيكومرتمخسة بدائل

 مشكلة البحث وتساؤالته:

يعد اإلكتئاب من االضطرابات النفسية األكنير شيوعا يف العصر احلالي، نظرا ملا يواجهه 

الفرد من ضغوط وإحباطات، حيث تنتشر املشكالت اإلقتصادية واحلرمان املادي، وإهمال اجلوانب 

 صبح هذا العصر يطلو عليه عصر اإلكتئاب.الوجدانية، واإلسراف يف الفردية، وتدهور القيم فأ

 ( 1991 )عبداخلالو،

مليون، 360بينت منظمة الصحة العاملية يف اليوم العاملي للصحة النفسية ان  (2012)ويف 

  اومايزيد يعانون من اإلكتئاب حول العامل.

دية، وقد أظهرت إحصاءات كشفت عنها اإلدارة النفسية واالجتماعية يف وزارة الصحة السعو 

هـ، 1435أن عدد املصابني باالضطرابات العصبية واالمراض املرتبطة باالكتئاب خالل العام اهلجري 

مصابًا ما بني إصابات جديدة او مرتددة أو منوم ومراجع يف العيادات وأقسام الصحة  522ألف و 64بلغ 

 النفسية يف الوزارة.

 )بامساعيل، باإلكتئاب ضعف الرجال.وجد يف أكنير النيقافات ان احتمال إصابة النساء و

لذلك رأت الباحنية ضرورة دراسة هذا العامل وحتديد ما اذا كان هناك فروق يف مالئمة عدد  (2013

البدائل اليت يتم اعتمادها يف األدوات اليت تطبو على املكتئبني، حبيث يكفل ذلك درجة جيدة من 

 صدق وثبات األداة.
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  السؤال التالي :وإلختبار ذلك خلصت الباحنية اىل

  تتباين اخلصائص السيكومرتية ملقياس الوحدة النفسية باختالف مسات من مت التطبيو هل

مخاسي(  لدى  متوسط( واختالف عدد البدائل )رباعي مستوى اإلكتئاب )اليوجد عليهم يف

 طالبات جامعة امللك سعود؟

 هداف البحث:أ

 بدائل متوسط( واختالف عدد  اإلكتئاب )اليوجداختالف مستوى بني تفاعل الثر أ الكشف عن

مخاسي(  على اخلصائص السيكومرتية ملقياس الشعور بالوحدة النفسية  )رباعي االستجابة

 لدى طالبات جامعة امللك سعود.

 اهمية البحث:

 األهمية النظرية:

للباحنيني حيث سيتيح ، جمال القياس النفسيالعلمي يف  سيقدم البحث اضافة نظرية للرتاث

واملهتمني يف جمالي القياس النفسي، وعلم النفس اإلكلينيكي اجراء املزيد من األحباث اليت تساهم 

يف التشخيص الدقيو للظواهر النفسية، وذلك من خالل اختبار جودة خصائص األدوات املستخدمة مع 

 كل فئة اكلينيكية على حده.

بديلني غري جيدة يف حال مت اعتمادها مع أي ان األداة اليت تتوزع بدائلها يف اكنير من 

األشخاص املصابني بالوسواس القهري، خبالف األشخاص املصابني باإلكتئاب الذي قد حتقو األداة 

 ذات املنطقة احملايدة املطبقة عليهم خصائص سيكومرتية جيدة.

 األهمية التطبيقية:

ومن  دة خاصة باملكتئبني.يف إعداد وبناء ادوات ذات خصائص سيكومرتية جيالبحث سيسهم 

املتوقع انه سيلفت االنتباه يف جمال البحث يف اخلصائص السيكومرتية على عينات خمتلفة 

 .من الفئات اإلكلينيكية االخرى كمرتفعني او منخفضني درجة الذكاء او القلو وغريه

 مصطلحات البحث:

وميني اساسيني تتعلو اخلصائص السيكومرتية: يشري مفهوم اخلصائص السيكومرتية اىل مفه

 جبودة االختبارات واملقاييس النفسية وهما صدق وثبات اإلختبار أو املقياس .  
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هو  تقدير ملا إذا كان االختبار يقيس مانريد أن نقيسه وكل مانريد أن نقيسه به والشئ غري  الصدق:

 (2012 مانريد أن نقيسه به. )فرج،

هو معامل اإلرتباط احملسوب بني صورتي مقياس الشعور بالوحدة النفسية )الرباعي  التعريف اإلجرائي:

اخلماسي( لراسيل، ومقياس الوحدة النفسية إلبراهيم قشقوش كمعيار إلجياد الصدق  

 احملكي التالزمي.

 . لالختبار من الدرجة الكلية قيقياحل هو نسبة التباين (2012يف فرج )  Gelfurdلـ وفقًا النيبات:

هو معامل اإلرتباط احملسوب بني بنود صورتي مقياس الشعور بالوحدة النفسية  التعريف اإلجرائي:

 اخلماسي( لراسيل بإستخدام معادلة كرونبامل الفا، والتجزيئة النصفية. )الرباعي 

استجابة ال تكيفية مبالغ فيها وتتم بوصفها نتيجة منطقية جملموعة التصورات أو  اإلكتئاب:

 )بيك، اكات السلبية للذات أو للموقف اخلارجي أو للمستقبل أو للعناصر النيالثة جمتمعة.اإلدر

1997) 

 بدائل ليكرت: 

هو عدد من البدائل توضع أمام كل عبارة من عبارات مقياس الشعور بالوحدة  التعريف االجرائي:

درجة امتالكه النفسية موضوع الدراسة، وعلى اساس اختيار املفحوص لبديل معني يتحدد 

للمضمون أو املعنى الذي ترمي اليه العبارة، وهو من املتغريات املستقلة للبحث وله صورتني 

التنطبو مخاسي ")مقياس رباعي"التنطبو ابدًا،تنطبو نادرًا، تنطبو احيانًا، تنطبو دائمًا" و

 "(كد، تنطبو احيانًا، تنطبو دائمًاغري متأ تنطبو نادرًا، ابدًا،

 :حدود البحث

يقتصر البحث على طالبة البكالوريوس جامعة امللك سعود، ممن مت اختيارهن عشوائيا  املوضوعية:

وطبو عليهن مقياس بيك لإلكتئاب حبيث مت تصنيفهن مابني اليوجد لديهن إكتئاب،او 

متوسطي اكتئاب، كما مت تطبيو مقياس الشعور بالوحدة النفسية لراسيل ترمجة البحريي يف 

ومقياس الوحدة النفسية إلبراهيم قشقوش حلساب صدق  عي،مخاسي( البدائل،صورتني )ربا

 لصورتي املقياس السابو. التالزمي احملك

 جامعة امللك سعود للطالبات بالدرعية. املكانية :

 .1439 1437 خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الزمانية:
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 السيكومرتية:اخلصائص 

الي مفهومني من املفاهيم األساسية اليت تتعلو باالختبارات  تشري اخلصائص السيكومرتية 

 .واملقاييس الرتبوية والنفسية هما مفهوم ثبات درجات االختبار وصدق االختبار

حيث أن هذان  املفهومني تكون احلاجة إليها اكنير احلاحا يف العلوم السلوكية اكنير من  

فبع  أدوات القياس والتقويم الرتبوي والنفسي رمبا ال تكون معدة اعدادا جيدا  ن العلوم،غريها م

مما يتطلب احليطة واحلذر عند استخدامها فقد تكون ال تقيس الظاهرة اليت هدفت لقياسها وإمنا 

 تقيس ظاهرة خمتلفة فعندئذ تكون أداة القياس غري موثوق بها وجيعل اإلعتماد عليها يف القياس

مظلاًل، فالدرجات املستمدة من هذه األدوات ينبغي أن تتميز باإلتساق وال تتغري تغريًا جوهريًا من 

تطبيو إىل آخر على الفرد نفسه ما دامت الظروف مل تتغري تغري ملحوظ،كما ينبغي أن نطمئن إىل أن 

صائبة تتعلو بالفرد أو  أداة القياس تقيس بالفعل السة احملددة لكي نفيد من نتائجها يف اختاذ قرارات

 (2011 )عالم،. اجلماعة سواء يف االنتقاء أو التصنيف أو التشخيص أو العالج

 : الصدق:أواًل

يعد صدق االختبار من أهم اخلصائص السيكومرتية لالختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية، 

حتقيقها، ومبدى اتصاله بنوع وذلك بسبب ارتباط الصدق باهلدف أو االهداف املتوقع من أداة القياس 

وأهمية القرار الذي سيتم اختاذه تبعًا لذلك، فالصدق ال يرتبط بأداة القياس نفسها بل بطريقة تفسري 

الدرجات املستخرجة من تلك األداة، فاالختبار الواحد ميكن ان يستخدم يف أغراض متعددة، فقد 

رة تدريبية معينة، ويف تشخيص صعوبات يتم استخدام اختبار يف القراءة يف فحص متقدمني  لدو

القراءة، ويف قياس فاعلية برنامج تعليمي يف اللغة العربية، وغري ذلك. لذلك لكي حندد مدى مالءمة 

االختبار الستخدامات معينة ينبغي مجع معلومات مناسبة تتعلو بصدق االختبار، وتعتمد هذه املعلومات 

ختبار أو املقياس. أيًا كان نوع املقياس إو إداة القياس فإن على هدف عملية القياس وليس على نوع اال

 هناك شروطًا اساسية جيب مراعاتها لضمان سالمته وجناحه وحتقيقه لةغراض املطلوبة منه.

يتمنيل الصدق بالدرجة اليت يقيس بها االختبار السمة اليت وضع  تعريف صدق االختبار:

 لقياسها.
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 إذا توافر ما يلي:مبعين يكون االختبار صادقًا 

 أن يكون االختبار قادرًا على قياس ما وضع لقياسه .1

 أن يكون االختبار قادرًا على قياس ما وضع لقياسه فقط .2

 (2007 أن يكون االختبار قادرًا على التمييز بني طريف القدرة اليت يقيسها. )تيغزة، .3

   :أنواع أدلة الصدق اليت ميكن مجعها

 الصدق املتعلو باملضمون

 صدق التكوين الفرضي /ق املفهومصد

الصدق املرتبط باحملك، وحيث ان هذا النوع من األدلة هو مامت االعتماد عليه يف البحث 

يطلو أحيانا على الصدق املرتبط مبحك اسم الصدق الواقعي اوالعملي ويقصد به احلالي، فإنه 

االختبار وبني حمك خارجي جمموعة اإلجراءات اليت ميكن خالهلا حساب االرتباط بني درجات 

مستتقل، وهو السلوك نفسه أو النشاط الذي يتناوله االختبار بالقياس، ويذكر تقرير اللجنة القومية 

األمريكية ملعايري االختبارات أن صدق املتعلو مبحك واجراءاته يتم بواسطة مقارنة درجات االختبار 

 مبتغري أو متغريين خارجيني، ويشتمل على:

و يشري اىل مدى الصحة اليت نستطيع ان نقدم بها ختمينات او توقعات عن خاصية  نبؤي:الصدق الت

معينه لدى الفرد من خالل وسيلة مستقلة مبعنى اخر هو املدى الذي نستطيع ان نقيس به 

خاصية معينه تظهر يف وقت اخر من خالل اختبار يفرتض انه يقيس هذه اخلاصية واخلاصية 

بؤي هي انه يفرتض توافر قياس مستقل للسمه اليت يقيسها االختبار املهمة يف الصدق التن

 ميكن االخذ به بإعتباره قياسًا حمكيًا وهذا القياس املستقل هو احملك .

ال تقتصر استخدامات صدق التعلو مبحك على تقدير اخلصائص التنبؤية للدرجة  الصدق التالزمي:

لفرد يف فرتات الحقة،بل يعتمد هذا االستخدام على االختبار ومدى تفسري هذه الدرجة ألداء ا

للمواقف الراهنة املتعلقة بظروف يتزامن فيها االختبار ودرجاته واحملك ودرجاته، ويصبح 

اهلدف هو معرفة ما إذا كان من املمكن إحالل االختبار بإجراءاته البسيطة وغري املكلفة، 

اج لعمليات غري يسرية،كما يف حاالت بدال من احملك الذي قد يكون مكلفا أو معقدا أو حيت

التشخيص املرضى او اختبار كفاءة األداء ألعمال معينة، فكال املتغريين، االختبار واحملك، 

يقيسان خصائص قائمة بالفعل يف وقت واحد إال ان االختبار أسهل استخداما وأبسط وأقل 

 . تكلفة
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 أن الصدق التالزمي هو أنسب األساليب هلذا االستخدام، (2007يف تيغزة ) Anstazyوترى 

وميكن تقديم عديد من التربيرات اليت تدعمه، كما ترى أن التمييز املنطقي بني الصدق التالزمي 

ال يقوم على الفروق الزمنية بني االختبار واحملك يف احلالتني، ولكن على األهداف  والصدق التنبؤي

من االختالف بني صيغة هذين السؤالني : هل مسيث عصابي؟ )صدق  من االختبار، فالفرق يتضح

 (2007 )تيغزة، تالزمي(، وهل مسيث معرض ألن يكون عصابيا؟ )صدق تنبؤي(.

 ا: النيبات:ثاني 

هم س النفسي ومينيل مع مفهوم الصدق أيعد مفهوم النيبات من املفاهيم اجلوهرية يف القيا

 . لكى يكون صاحلا  لالستخدام يتعني توافرهما يف القياساليت األسس 

والنيبات خاصية تتوفر يف كل اختبار صادق، بينما الصدق ال يتوافر بالضرورة لكل اختبار 

ثابت فنحن نستطيع أن نقول إن كل اختبار صادق ثابت بالضرورة ولكن ليس كل اختبار ثابت 

بالفعل فإن الدرجة عليه صادق بالضرورة  فإذا كان االختبار صادق،أي يقيس ما أعد لقياسه 

أو القدرة أو الوظيفة  الفعلية كائنة ما تكون هذه الوظيفة أو  ستكون معربة عن األداء احلقيقي،

ومادامت الدرجة علي املقياس الصادق تعرب عن هذه الوظيفة بدقة فتوقع أن تكون  القدرة  النفسية،

ومستقرة عرب الزمن يف تعبريها ،يفةثابته يف الوقت نفسه أي متسقة يف تعبريها عن مقدار الوظ

وتقديرها هلذه الوظيفة،غري أن كون الصدق مفهوما أمشل من النيبات ال يعين أنه ميكن االكتفاء 

وبالتالي يتعني حسم  بتقديرات الصدق اخلاصة باختبار معني باعتبارها تتضمن بالضرورة تقدير ثباته،

منهما عن اآلخر قبل استخالص نتائج وريبية وتقدير كل من صدق وثبات املقاييس باستقالل كل 

 منها تتعلو مبجتمع معني أو عينة معني.

بأنه نسبة التباين احلقيقي من الدرجة الكلية  (2012يف فرج )  Gelfurdلـ وفقا ويعرف النيبات

 لالختبار . 

ات الدرجة ويشري النيبات اىل الدرجة احلقيقة اليت تعرب عن أداء الفرد على اختبار مـا، ومعنى ثب

أن املفحوص حيصل عليها يف كل مرة  ترب فيها سواء باالختبار نفسه أو بصورة مكأفاة له تقيس 

اخلاصية نفسها،وسواء اخترب يف الظروف نفسها أو يف ظروف خمتلفة التتدخل فيها عوامل عشوائية، 

ت اىل أخر، ومن صورة هو أن أداء الفرد يتذبذب ارتفاعا واخنفاضا من وق–املالحظ  –غري أن الواقع 
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اىل أخرى من صور االختبار بل وعلى امتداد بنود االختبار الواحد، ومن هنا تظهر ضرورة إجياد السبل 

للكشف عن حجم هذا األداء احلقيقي )أي التباين احلقيقي( وحتديد الدرجة أو النسبة الزائفة من 

 )فرج، تعددة تؤدي اىل تذبذب األداء.الذي يرجع اىل عوامل عشوائية م الدرجة )أي التباين اخلطأ(

2012) 

 :ويعتمد منطو النيبات على قدرتنا على معاجلة العالقات بني املكونات النيالثة السابقة

التباين والدرجة احلقيقية والدرجة اخلطأ بصورة متكننا يف نهاية األمر من الوصول الي ثبات 

 (2012 )فرج، االختبار.

 أساليب حساب الثبات:

اليب حساب النيبات ،و تص كل اسلوب منها بتقدير نوعية حمددة من "تباين تعدد اس

اخلطأ"، وهو التباين العشوائي والدخيل الذي يؤثر يف ثبات القياس الذي حنصل عليه يف كل مرة 

وتصلح بع  االساليب حلساب ثبات مقاييس معينة بينما ال تصلح  ،نستخدم فيها مقاييسنا املختلفة

ففي بع   ،وال يعين هذا ان املقياس الواحد ال تصلح حلساب النيبات أخرى،ييس حلساب ثبات مقا

احلاالت ميكن ان نستخدم اكنير من اسلوب ثبات لالختبار الواحد بهدف التعرف على مصادر "تباين 

 اخلطأ" الذي يؤثر يف استقرار او اتساق  الدرجة اليت حنصل عليها منه.

واحملك لكون اسلوب ما افضل  ،صلح حلساب ثبات االختبارويتعني دائما دراسة أي االساليب ا

من اسلوب اخر هو  ان االسلوب املناسب يؤدي دائما اىل احلصول على اعلى معامل ثبات ممكن، 

ويعتمد هذا احملك على منطو ان االسلوب الذي يؤدي اىل اعلى معامل ثبات يؤدي اىل تقدير اقصى 

 وصفه جمموعة من البنود او االسئلة او االعمال املعينة ال ثبات له.تباين حقيقي لةداء على االختبار، ب

وهلذا فان ما حيسب ثباته  ،ثبات االداء على االختبار ،فالنيبات هو ثبات االجابة عن االختبار

وتلعب الفروق احلضارية واجلنسية  ،امنا هو عينه استجابات حصلت عليها جمموعة من االفراد

 (2012 )فرج، والعمرية والتعليمية وغريها دورا مهما يف التأثري على ثبات القياس.

االتساق احملكمني، وتقدير  ،الصيغ املتكافئة،إعادة االختبار :ومن أساليب حساب النيبات

ث، وهذه الطريقة ختتلف وقد مت االعتماد على احد أساليب االتساق الداخلي يف هذا البح الداخلي

تطبيو اختبار أو صيغ متكافئة منه مرتني بفواصل  واليت تتطلب لتقدير النيبات الطرق األخرى  عن

و قد أزمنية متباينة، غري أنه يف بع  األحيان يصعب بناء صيغتني متكافئتني أو احلصول عليهما، 
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خدام اختبار واحد وتطبيقه مرة يصعب تطبيو االختبار مرتني، فعندئذم يفضل تقدير النيبات باست

واحدة ومن ثم تقدير ثبات االختبار باستخدام ثبات االتساق الداخلي. ويعتمد تقدير معامل النيبات بهذه 

الطريقة على العالقة بني مفردات االختبار، ويكون حساسًا بدرجة أساسية ألخطاء القياس اليت 

 ترجع إىل معاينات احملتوى. 

 ق الداخلي يوجد أسلوبني رئيسيني هما: ولتقدير ثبات االتسا

 .التجزئة النصفية لالختبار 

 ،(2014 حتليل التباين لالستجابات على البنود. )الطريري 

 :أواًل: التجزئة النصفية

يتضمن تقدير النيبات بطريقة التجزئة النصفية تطبيو االختبار مرة واحدة، ومن ثم تقسيم  

حيث السهولة والصعوبة وبع  املقاييس االحصائية منيل املتوسط االختبار إىل نصفني متكافئني )من 

واالحنراف املعياري(، ومن ثم حيسب معامل النيبات بهذه الطريقة اما باستخدام معادلة جتمان أو 

)وهذا املعامل مبدئي ألنه يعكس ثبات  رولون، أو حبساب معامل االرتباط بني الدرجات على النصفني

و نصف االختبار(، ثم تعديل )تصحيح( قيمة معامل النيبات الناوة للحصول درجات اختبار أقصر، وه

على معامل النيبات بصورته الكلية باستخدام معادلة سبريمان براون. وتعكس تقديرات النيبات بهذه 

( 2014 الطريقة األخطاء الناوة من معاينات احملتوى وعدم تكافؤ نصفي االختبار )الطريري،

 (.2012 ورجبي،الش) (2005 عالم،)

 وتوجد عدة طرق شائعة لتجزئة االختبار إىل نصفني وهي:

وزئة االختبار إىل نصفني حبيث مينيل اجلزء العلوي من االختبار النصف األول، واجلزء 

 السفلي النصف النياني.

 اختيار املفردات الفردية لتكّون النصف األول، واملفردات الزوجية لتكّون النصف النياني.

املفردات وفو صعوبتها احملسوبة من استجابات األفراد، ثم اختيار املفردات الفردية ترتيب 

 لتكّون النصف األول، واملفردات الزوجية لتكّون النصف النياني.

 اختيار مفردات كال النصفني عشوائيًا.
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وزئة االختبار إىل نصفني حبيث يكون هنالك مزاوجة بني مفردات كال النصفني من حيث 

 (2009 )كروكر، احملتوى.

 :لتباين لالستجابات على املفرداتثانيًا: حتليل ا

تقوم هذه الطريقة على أساس معرفة اتساق اإلجابة على مجيع املفردات يف االختبار، وتقديرات 

النيبات اليت تنتج عن هذه الطريقة ميكن النظر إليها على أنها متوسط مجيع معامالت ثبات التجزئة 

أي متوسط قيم معامل االرتباط يقة مناسبة تراعي االختبار ككل )يتم تصحيحها بطرالنصفية، و

بني نصفي االختبار جلميع طرق التجزئة املمكنة دون أن نقوم بهذه التجزئة فعاًل(. وهذه التقديرات 

تكون حساسة ألخطاء القياس النامجة عن معاينات احملتوى، وكذلك عدم وانس حمتوى االختبار 

ياس مفردات االختبار خصائص متعلقة بها(. ويسمى معمل النيبات الذي حنصل عليه باستخدام )مدى ق

 (.2014الطريري، ) (2005 ( )عالم،2009هذه الطريقة معامل التجانس )العاني، 

  :وتفرتض طرق حساب معامل النيبات بطريقة حتليل تباين االستجابات على املفردات ما يلي

 االختبار.أن تتقارب صعوبة أسئلة 

 أن جييب كل فرد على مجيع أسئلة االختبار.

 أن يكون االختبار أحادي البعد )أي أن االختبار يقيس قدرة أو مسة واحدة(.

وتوجد عدة معادالت حلساب معامل النيبات  ،أن تتساوى معامالت ارتباط األسئلة بعضها ببع 

 (2012، )الشور جبيب .ريتشاردسون معادالت كيود بهذه الطريقة وهي

 العوامل املؤثرة يف ثبات االختبار:

بعد أن تعرضنا للطرق املختلفة املستخدمة لتقدير ثبات االختبار وجمال وحدود استخدام كل 

جيد الباحث او األخصائي الذي يستخدم االختبار انه جيب اإلحاطة بهذه  دالطرق، وقطريقة من هذه 

 امل تؤثر يف ثبات االختبار.باإلضافة إىل ذلك هنالك عو والطرق،األساليب 

من ذلك:  وتنوعا فيهاوعندما نتعرض ملشكلة العوامل املؤثرة يف ثبات االختبار فسنجد تعددا 

مدى موضوعية أسلوب التصحيح، عدم وانس مضمون البنود وتدخل عوامل التخمني والتدريب 

 االختبار وختفضه. واملرانة والسرعة وخربة التعامل مع االختبارات ومجيعها تؤثر يف ثبات
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  باإلضافة إىل عوامل أخرى أساسية منيل:

براون لتصحيح الطول هي أن  – سيربماناألساسية اليت تقدمها لنا معادلة  ةاالختبار: املعلومطول  .1

فكلما  منها،العامل األول الذي يؤثر يف ثبات االختبار هو طوله أي عدد البنود اليت يتكون 

 تزايد عدد البنود ارتفع ثبات االختبار.

النياني الذي ال يقل اهمية يف التأثري على ثبات االختبار هو  لالبنود: العامتقارب مستوى صعوبة  .2

تقارب مستوى صعوبة البنود، فإذا كان مدى الصعوبة ضيقا بني أسهل بند وأصعب بند فإن 

االختبارات هي اليت تكون احتمالية اإلجابة عنها  ثبات االختبار يصبح مرتفعا، وأفضل البنود يف

% من 60أي تلك البنود اليت متيز بني افراد اجملموعة املختربة حبيث جييب عن كل بند منها  ,6

 % اآلخرون.60األفراد وال جييب عليها 

مستوى الصعوبة بني البنود: يتعني أن يتم مسح التدرج يف مستوى الصعوبة للبنود داخل  اطراد .3

دود ضيقة بتناق  مطرد بني عدد من يتمكنون من االجابة عنها تباعا اجابة صحيحه مع ح

 التزايد يف مستوى الصعوبة مبا حيتفظ على ثبات االختبار.

 البنود،إن منيل هذه اخلاصية تؤدي إىل خف  ضمين لعدد  ذاالختبار: إاالستقالل بني بنود  .4

 األفراد،اجابه واحدة مهما كان الفروق بني ومادام عدد معني من هذه البنود جياب عنه معا 

وهلذا فإن أحد األسس اليت  واحد،يصبح هذا العدد املرتابط أو غري املستقل من البنود مبنيابة بند 

جيب أن تراعى عند تصميم االختبارات وهو أن تكون البنود مستقلة حتى إذا كانت تقيس مسة 

 واحدة أو قدرة واحدة.

ب موضوعية التصحيح دورا مهما بوصفها من العوامل املؤثرة يف ثبات موضوعية التصحيح : تلع .6

االختبار مما يربر ضرورة اللجوء إىل تقدير معامل ثبات املصححني، وعلى الرغم من أهمية هذا 

اإلجراء، فإن االواه بصفة عامة هو التأكيد على ضرورة أن يتضمن دليل االختبار وصفا دقيقا 

وحماكات هذه االستجابة، ويف االختبارات األخرى اليت تتضمن أكنير لشروط اإلجابة املقبلة 

من استجابة ميكن للمصحح االختيار بينها، يفضل دائما أن حتدد اإلجابة اليت حتصل على 

الدرجة حبيث ال  ضع االمر لرتجيح شخصي وتظل االستجابة املقبولة حمسومة التعريف 

 ع معامل النيبات.والتقدير، ومنيل هذا االجراء يؤدي إىل رف
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التخمني يف الدرجة على االختبار بصورة تسمح بالتحكم يف مدى ما يضيفه  التخمني: يعاجلآثر  .5

لتصحيح أثره للوصول إىل الدرجة الصحيحة اليت يستحقها  وتستخدم معادلة احلقيقية،للدرجة 

 .الفرد

فمن  وعلى ذلك النيبات،زمن االختبار: يؤثر الزمن احملدد لإلجابة عن االختبار بشكل مباشر يف  .7

األفضل بالنسبة ملصمم االختبار مت حيدد الوقت املناسب لإلجابة دون ان يعطى متسعا من الوقت 

مل يكن عامل السرعة جزءا من السمة  إذاالذي حيتاجه الفرد متوسط القدرة او ضعفيها حتى 

 اليت يقيمها االختبار.

وانس العينة: يؤدي التجانس الشديد لعينة من االفراد اليت حيسب النيبات من خالل أدائها اىل  .7

ذلك ان التباين داخل هذه العينة املتجانسة يكون  االختبار،اخنفاض ملموس يف معامل ثبات 

 .ثباتهمنخفضا بقدر ال يسمح بتقدير التباين احلقيقي لالختبار أي 

اف اىل هذه العوامل عدد آخر من العوامل اليت تؤثر مبقادير خمتلفة يف ثبات االختبار منيل يض

واملؤثرات لالستجابة الختبار ما  ودافعية املفحوصالتطبيو  وضبط موقفقابلية االختبار لالستخدام 

العوامل. هذه ان نقوم بضبط شديد لكل  ويتعني دائمايف موقف االختبار  واملشتتات املتعددة الفيزيقية

 (2012 )فرج،

 :ليكرتعدد بدائل 

وهذا  ليكرثالتقدير اجلمعي أو اسلوب  بأسلوبأسلوب لبناء موازين االواهات ويسمى 

ويعد من  ويؤدي إىل نتائج مماثلة، نثري ستواألسلوب يتطلب جهدا ووقت أقل من ما يتطلب اسلوب 

األساليب الشائعة االستخدام يف القياس والبحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعية ويعتمد هذا األسلوب 

أو فقرات ويطلب منه أبداء  على القياس الرتيب لالواهات حيث يقدم للفرد قائمة تشتمل على عبارات 

د الذين تكون موافقتهم أقل تعكس شدة اواهه، فاألفرا متفاوتةموافقته او عدم موافقته بدرجات 

يف املواقف  شدة واألفراد الذين يتباين موقعهم على هذا املتصل يتوقع أن يكون سلوكهم خمتلفًا 

  .االجتماعية املتعلقة مبوضوع االواه

وإمنا ميكن استخدام أي  االستجابة،ال يقتصر هذا األسلوب على منط حمدد من  وبالطبع 

  ميزان رتيب متدرج آخر منيل
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 .موافو متأكد غريموافو، غري  •

، غري متأكد ولكن موافو إىل حد ما، غري متأكد ولكن غري موافو إىل بشدة موافوموافو  •

 .غري موافو على اإلطالق حد ما، غري موافو،

 (.2011)عالم،  إطالقا غالبا، أحيانا، نادرا، دائما، •

واختيار  الفرد من التمييز بينها،ويفضل أن ال يزيد عدد هذه األقسام عن مخسة لكي يتمكن 

درجة موافقته بدقة كما نالحظ ان النمطني األول، والنياني قد اشتملت على القسم غري متأكد حيث 

الذي  تاره ال يكون له رأي ومع هذا يستخدم أحيانا يف منيل هذه املوازين ولكن  ويفرتض أن الفرد 

رد توجه سوى جهة اليمني إذا اختار غري متأكد النمط النياني اشتمل على ستة أقسام لكي حيدد الف

وذلك ألن  ولكن موافو إىل حد ما، أو جهة اليسار إذا اختار غري متأكد ولكن غري موافو اىل حد ما 

االستجابة غري متأكد ال تفيد يف حتليل البيانات وبالطبع فإن  استخدام القسم غري متأكد يف موازين 

 .باملطلوب منهم يبني ومستوى تعليمهم ومدى ألفتهمة املستجاالواهات يعتمد على خصائص عين

 (2011 )عالم،

 االكتئاب: 

نتيجة منطقية جملموعة  وتتم بوصفهايعرفه بيك ان بانه استجابة ال تكيفية مبالغ فيها 

 التصورات أو اإلدراكات السلبية للذات أو للموقف اخلارجي أو للمستقبل أو للعناصر النيالثة جمتمعة.

 من خالل األعراض التالية: بيك االكتئابوقد حدد 

  التبلد. الالمباالة، بالوحدة، املزاج، حزن، شعورتغري 

  ورغبة يف العقاب واللوم الذاتي. الذات،شعور سليب عن 

  او املوت. واالنزواء واالنسحاب،رغبات تقهقرية للهروب 

  والشعور بالقلو. اجلنسية،فقدان الشهية والرغبة 

  (1997والتهيج. )بيك، تغري يف مستوى النشاط كالتخلف العقلي 

تطال اجلوانب املختلفة من شخصية الفرد سواء  لالكتئابفيما نرى ونالحظ من أعراض  تعقيب:

الرتاث العلمي الغزير هلذا املتغري  يؤيدهوالسلوكية، وذلك   االجتماعيةالعقلية أو االنفعالية أو 
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ولت الباحنية هذا املتغري بالدراسة من حيث اثره على أداء افراد العينة ودوره يف ذلك، وبذلك تنا

هلذه املقاييس، وما اذا كان هلذا  االستجابةيف تطبيو املقاييس يف ظل اختالف عدد بدائل 

عدد  باختالفاملتغري دور يف خف  أو رفع درجات النيبات والصدق لةداء على هذا املقياس 

ء عدد كبري من الدراسات اليت تفحص اثر اختالف عدد البدائل بدائله،حيث انه قد مت إجرا

وتبني اثر ذلك، ولكن يف الباحث احلالي سيتم الرتكيز على  ةالسيكو مرتيعلى اخلصائص 

 .ةالسيكو مرتيواختالف عدد البدائل على اخلصائص  االكتئاباثر تفاعل مستوى 

  :الدراسات السابقة

  وفو التصنيف التالي: الباحنية الدراسات السابقة اليت أحاطت بها

 :ةالسيكو مرتيدراسات سابقة تناولت اختالف عدد البدائل ودورها يف اخلصائص 

 اىل  الكشف عن أثر عدد البدائل الختبار االختيار من متعدد  وتهدف (2003)خصاونة  دراسة

على صدق وثبات االختبار،ولتحقيو أهداف الدراسة مت تطبيو اختبار يف مادة الرياضيات للصف 

فقرة بنيالثة مستويات لعدد البدائل ( 30)النيامن االساسي من نوع االختيار من متعدد مكون من 

نتائج اىل وجود فروق دالة احصائية يف معامل الصدق لصاحل واشارت ال ،(ربعة مخسةأثالثة )

الصورة ذات االربعة بدائل،كما ظهرت فروق ذات داللة احصائية يف معامل النيبات لصاحل 

 .الصورة ذات النيالثة بدائل

 ( تهدف اىل التعرف على أثر عدد بدائل تدريج 2011دراسة علي وحسني )على  ليكرث

الفا لنيبات املقياس،  ملكرو نباقياس النفسي متمنيلة يف معامل للم ةالسيكو مرتياخلصائص 

الداخلي لتمنييل صدق التكوين الفرضي، ومت استخدام  واالتساقوالتحليل العاملي التوكيدي 

مقياس مفهوم الذات إعداد صالح الدين أبو ناهية ذو النيالث بدائل، ومت تطوير نسختني مقرتحه 

طالب جامعي يف كلية ( 677)ومت تطبيو املقياس على  (ائلمخاسية البد ،البدائل ثنائيةله )

ان املقياس األصلي ذي النيالثة بدائل  ىل إب الوادي، وقد خلصت النتائج الرتبية جامعة جنو

وصورته ذات اخلمسة بدائل اللذين يتسمان بوجود نقطة متوسطة قد حًظيا بنيبات اتساق داخلي 

 صورتيها مل حيقو املقياس األصلي أو أي صورة من أفضل مقارنة بالصورة ثنائية البدائل كم

 . درجات مقبولة من صدق التكوين الفرضي
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 ( 2011دراسة يامان) حتديد العدد األمنيل للبدائل يف اختبارات االختيار من متعدد واليت تهدف اىل 

الختبارات االختيار من متعدد يف تعليم علوم ة وذلك من خالل مقارنة اخلصائص السيكومرتي

 ثالثة،) ولتحقيو أهداف الدراسة مت بناء ثالثة اختبارات من نوع االختيار من متعدد. التكنولوجيا 

طالب وطالبة يف تركيا  (41) بدائل طبقت على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم( مخسة أربعة،

بدائل  ومخسة(، ثالثة)من  ةاالختبار املكونصورتي فقرات  ثباتوأشارت النتائج إىل أن مستوى 

 .أعلى منها يف الفقرات املكونة من أربعة بدائل

 للمقياس النفسي  ةالسيكو مرتي( واليت هدفت اىل املقارنة بني اخلصائص 2012) دراسة احللو

 ،سيجرجرمقياس الغضب كسمة  من إعداد  باستخدام، ليكرثعدد بدائل  باختالف

للذكور ( 0.57) يبلغ ثباته املقدر لذيحسن واوفوقية  الرمحن،عبد لندن،وعربه حممد السيد

وألغراض هذه  وهو رباعي التدريج حسب تدريج ليكرت، فقرة،( 16) عدد فقراته اإلناث وتبلغو

سباعي(، وقد  مخاسي، )ثالثي، مت استخدام نفس الفقرات ولكن ثالث مناذج وهي الدراسة 

اختيارهم بطريقة عشوائية من طلبة اجلامعة ختصص علم النفس، مت ( 392) طبو املقياس على

كنيالث جمموعات من شعب مقرر مقدمة علم النفس، وبينت نتائج التحليل العاملي بطريقة 

املكونات األساسية اىل اربعة عوامل وقد فسر التدريج السباعي أكرب نسبة تباين يليه النيالثي ثم 

ماذج وماتبقى من اخلماسي، كما ان ست فقرات  تشبعت نفسها على العامل األول يف كل الن

الفقرات قد تشبعت على العوامل اآلخرى، وذلك يعين ان املقياس بنماذجه النيالثة يتمتع بدرجة 

وقد ارتفع معامل  (0.73- 0.70) مقبولة من الصدق. كما وقد حققت معامالت ثبات مرتفعة من

لغضب قد النيبات بزيادة مستويات التدريج، كما وقد اتضح ان متوسطات احلسابية ملقياس ا

 .أختلفت بإختالف مستويات التدريج، وقد كانت لصاحل النموذج النيالثي

 دراسات سابقة تناولت بع  خصائص العينة وعدد البدائل ودورها يف اخلصائص السيكومرتية: 

 ( 2003دراسة الغامدي )  بهدف التعرف على مدى تأثري تعدد بدائل االستجابة ألدوات القياس

اسية على معامالت النيبات والصدق،وكانت األدوات املستخدمة مقياس واختالف املرحلة الدر

وقد  قائمة قلو االختبار لشارلز سبيلريجر  وآخرون ترمجة نبيل الزهر والدكتور دنيس هوسفر، 

مت استحداث ثالث نسخ إضافية من هذا املقياس ختتلف يف عدد بدائل االستجابة فقط وبهذا 
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قياس هي )منوذج البديلني،النيالث بدائل، األربع بدائل، واخلمس اصبح هناك أربعة مناذج من امل

بدائل ( كما مت استخدام مقياس القلو السمة لشارلز سبيلريجر واخرون ترمجة الدكتور 

طالبا  (461)البحريي كمحك خارجي لقياس الصدق التالزمي، حيث مت التطبيو على عينة  من  

جدة ما بني الصف السادس االبتدائي، الصف النيالث من طالب مراحل التعليم العام يف مدينة 

متوسط،الصف النيالث ثانوي، وقد اشارت النتائج اىل  أن قيم معامالت النيبات والصدق تزيد 

، فقد اظهر مقياس (0.06)و  (0.01)بازدياد عدد بدائل اإلستجابة وبفروق دالة عند مستوى داللة 

ة املقاييس )بديلني، ثالثة بدائل ن اربعة بدائل(، ويف اخلمسة بدائل درجة ثبات عالية مقارنة ببقي

املقابل كان املقياس ذو االربعة بدائل أعلى من املقاييس اآلخرى من حيث قيم معامل الصدق، 

وقد أضاف ان معامالت الصدق الدوات القياس تتأثربشكل أكرب من التأثري على معامالت 

اس يزيد بإزدياد النمو العقلي واملعريف للطالب عند النيبات، حيث وجد ان معامل الصدق الداة القي

 ة.دراسته لتأثري تغاير املرحلة الدراسي

 ( تهدف اىل حتديد عدد فئات اإلستجابة األمنيل حيث ختترب هذه 2016دراسة توالند وآشر )

الدراسة ما إذا كان عدد قليل من فئات اإلستجابة هو األمنيل لتقييم الكفاءة الذاتية للرياضيات 

لدى طالب املدارس املتوسطة باستخدام شكل من نوع ليكريت )شكل سداسي، أو شكل من 

 (N = 1،913املدارس املتوسطة )ومتت دراسة عينتني مستقلتني من مراهقني  نقطة(، 100إىل  0

 املدرسة يف للرياضيات ةتيفاءة الذات الذاکبإستخدام مقياس سنه، وذلك ( 12) مبتوسط عمر

نقاط، ( 5)نقطة أو( 101) من باستجابة اسیعبارة، باستخدام صورتي مو( 24بـ ) املتوسطة

وخلصت النتائج إىل أن الشكلني املختلفني لالستجابة مت متنييلهما على النحو األمنيل بصورة 

نقاط لإلستجابة ودعم هذه النتيجة العينات اجملموعة، كما وفرت النتائج دليال  (4) مقياس ذو

نقاط فقط، وأن البنود الواردة يف هذه ( 4) دارس املتوسطة يستفيدون منمبدئيا على أن طالب امل

النسخة الرباعية هي أفضل تطابو مع املراهقني الذين يقعون يف املتوسط إىل أقل من املتوسط يف 

 الكفاءة الذاتية للرياضيات.

 من الدراسات املعروضة اعاله يتضح تأثري اختالف عدد البدائل يف اختالف اخلصائص

السيكومرتية، كما يتفو ذلك مع مامت عرضه من دراسات تناولت متغري املرحلة الدراسية ألفراد 

 العينة، وكذلك الفئات العمرية.
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 فرضيات البحث:

متوسط( واختالف عدد  مستوى اإلكتئاب )اليوجدكل من اليوجد آثر لتفاعل إختالف 

السيكومرتية ملقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى ( على اخلصائص مخسة أربعة) بدائل االستجابة 

 طالبات جامعة امللك سعود.

 منهج البحث :

 املقارن.الوصفي  نهجامل

 :جمتمع البحث

مجيع طالبات جامعة امللك سعود بالدرعية للكليات العلمية واإلنسانية مرحلة البكالوريوس 

 .الفصل الدراسي النياني 3739لعام 

 عينة البحث:

من مرحلة  طالبة من طالبات جامعة امللك سعود بالدرعية، (90)اختارت الباحنية عشوائيا 

طالبة ملا دم اهداف البحث  (47)البكلوريوس لةقسام العلمية واألدبية، واقتصرت الباحنية على 

طالبة قسمت  (47) احلالي حيث مت ذلك بعد تصحيح مقياس بيك لإلكتئاب،لتكون العينة النهائية

  .جمموعتني بالتساوي )ممن اليوجد لديهن إكتئاب، ومن لديهن إكتئاب متوسط( اىل

 أدوات الدراسة:

 مقياس الشعور بالوحدة النفسية لراسيل.

والنصف االخر سالبة، ومتنيل الدرجة  ةعبارة، نصف العبا ارت موجب (20) يتكون املقياس من

 يلي: منها ماالكلية للمقياس جمموع درجات العشرين عبارة 

 اشعر بأنين على وفاق مع من حولي من الناس .1

 اشعر أنين افتقد الصحبة .2

 ال يوجد شخص أميل إليه فعال .3

 ال اشعر بأنين شخص وحيد. .4

 اشعر بأنين عضو يف جمموعة من األصدقاء .6
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درجة كحد  (70)درجة كحد ادنى اىل  (20) ومن ثم ترتاوح قيمة الدرجات على املقياس من 

 عينة يف النصفية التجزئة ثبات ملعامالت (1976) سة البحرييااقصى لدرجة الوحدة،وقد توصلت در

من املرحلة اجلامعية وتراوحت معامالت النيبات بالتجزئة ( 50)من طالب املرحلة النيانوية و (46) من

. كما توصلت دراسة البحريي ملعامل ألفا كرونبامل كانت قيمته (90.0) و (76.0) النصفية بني

طالبا، ولتحقو من صدق مقياس الشعور  (241)علي عينة من املرحلة اجلامعية قوامها  (0،74)

بالوحدة مت حساب قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس وبني اجملموع الكلي 

 . (0.56اىل  0.30) وجبة ملعامالت االرتباط تراوحت منللفقرات،  حيث اتضح من ذلك قيم م

 مقياس الوحدة النفسية إلبراهيم قشقوش.

ومت ، الذي يهدف إىل قياس الشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب (1967) إلبراهيم قشقوش

 عبارة يطلب من 34طالبا وطالبة وهو يتكون يف الصورة النهائية من  567على عينة قوامها  تطبيقه

املفحوص أبدأ الرأي فيها بالنسبة لكل مقياس متدرج من أربع نقاط يتضمن أربع استجابات، مع 

 3تنطبو يف معظم االحيان، 4لكل هذه االستجابة على حنو التالي ) (1،2،3،4ختصيص الدرجة )

 ومنها مايلي : ال تنطبو( 1 تنطبو، 2 تنطبو بع  االحيان،

 لنا او مجاعة ما.اشعر انين غري قادر على اإلنتماء  .1

 اشعر انه ال يوجد اإلنسان الذي يهتم فعال مبشاكل االخرين. .2

 اشعر ان اآلخرين يتعمدون إقصائي عنهم ويضعون الصعوبات يف سبيل وجودي بينهم. .3

 انتظر دائما ان حيادثين الآلخرين أو يكتبوا لي. .4

 اشعر بأنين يف حاجة اىل احلب أكنير من حاجيت اىل أي شيء اخر. .6

يف اجملتمع السعودي يف دراستها لقياس  (2007)تطبيو املقياس يف دراسة األمحدي وعند  

الشعور بالوحدة النفسية مبكة املكرمة حيث بلغت معامالت االرتباط البينية اليت حصل عليها أفراد 

العينة على كل بند من بنود املقياس والدرجة الكلية اليت حيصل عليها نفس االفراد على كل بعد 

مما يدل  (0.01)ومجيع دالة إحصائيا عند مستوى داللة  (0.72)اىل (0.49) أبعاد املقياس تروح منمن 

 (50)وعنده حساب النيبات بطريقة اعادة االختبار على عينة قوامها  على سالمة بنية األداة وصدقها،

عند مستوى   وهو معامل دال إحصائيا (0.72) يوم توصلت إىل معامل ارتباط (16) بفاصل زمين قدره

 مما يدل على ثبات املقياس. (0.01)
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 :مقياس بيك لإلكتئاب

وكانت  ،(1951)وضع بيك وزمالئه مقياس لالكتئاب وقد نشرت النسخة األوىل منه عام  

عبارة تقدر على أساس أربعة احتماالت متزايدة يف  (21) ، وتتضمن القائمة(1977 )النسخة االخرية 

 كما يلي:الشدة من صفر اىل ثالثة 

 أستمتع بدرجة كافية جبوانب احلياة كما اعتدت من قبل . -0

 ال أستمتع جبوانب احلياة على  النحو الذي تعودت عليه . -1

 مل أعد أحصل على استمتاع حقيقي من أي شيء يف احلياة . -2

 بعد : 21.وهذه العبارات متنيل ال أستمتع إطالقًا بأي شيء يف احلياة  -3

الشعور باستحقاق  5 .الشعور بالذنب 6 عدم الرضا 4 الشعور بالفشل 3لتشاؤم ا 2احلزن  -1

التعرض لنوبات البكاء  10الرغبة يف إيذاء الذات  9 اتهام الذات 7كراهية الذات  7الذنب 

تصور اجلسم    14 العجز عن البت يف األمور 13االنسحاب االجتماعي-12حدة الطبع   11

النقص 19 فقدان الشهيـة  17القابلية للتعب   17اضطراب النوم  15 هبوط اهلمة يف النوم 16

 .فقدان االهتمام باجلنس 21 االنشغال على الصحة 20يف الوزن 

بتقنني  وقامبرتمجة بنود القائمة إىل اللغة العربية ومراجعتها،( 1991)اخلالو عبد وقد قام

بات املرحلة اجلامعية من كل طالب وطال (370) ناملقياس على عينة من أربع دول عربية حيث تتضم

يف البيئة السعودية وهو ( 0.72) ولبنان( وكان معامل الفا قد بلغ  مصر والسعودية والكويتمن )

اييس لالكتئاب معامل ثبات مرتفع. كما أجرى عبداخلالو دراسة هدفت اىل املقارنة بني أربعة مق

وهي مقياس بك، ومقياس اإلكتئاب جللفوردوزميرمان، ومقياس اإلكتئاب من قائمة مينيسوتا، 

وقائمة الصفات لإلكتئاب وقد أظهرت نتائج الدراسة ان مقياس بيك أفضل من القوائم اآلخرى يف 

 (2013 )بامساعيل، تقدير درجة االكتئاب.

 إجراءات التطبيق:

ر عينة عشوائية من طالبات البكلوريوس من خمتلف الكليات وتطبيو قامت الباحنية بإختيا

استبانة البحث عليهن والذي اشتملت على مقياس بيك، وصورتني من مقياس الشعور بالوحدة النفسية 

 90مخاسي(، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية إلبراهيم قشقوش، وقد بلغ عددهن  لراسيل )رباعي
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ان قامت الباحنية بإستبعاد اإلستبانات التالفة، ثم تصحيح مقياس بيك طالبة تقريبا، تلى ذلك 

 واستخراج تصنيف األفراد حيث ان التصنيف كان كالتالي:

 0  9 ال يوجد اكتئاب 

 10  16 اكتئاب بسيط 

 15  23 اكتئاب متوسط 

 24  35 اكتئاب شديد 

 37 فأكنير اكتئاب شديد جدًا 

حالة ممن كان تصنيفها يف )ال  24البحث مت اإلقتصار على وعند تصنيف العينة وفو ألهداف 

 حالة ممن كان تصنيفها )اكتئاب متوسط(. 24و يوجد إكتئاب(،

اختربت الباحنية فرض البحث حبساب معامل كرونبامل الفا، والتجزئة النصفية حلساب 

فسية لراسيل، النيبات، ومعامل ارتباط بريسون بني الدرجات الكلية على صورتي مقياس الوحدة الن

 والدرجة الكلية على مقياس الوحدة النفسية البراهيم قشقوش حلساب الصدق التالزمي.

 النتائج:

 مستوى اإلكتئاب )اليوجد كل من لتفاعل إختالف α       اليوجد آثر دال إحصائيا عند  •

مخاسي( على اخلصائص السيكومرتية  )رباعي بدائل االستجابةمتوسط( واختالف عدد 

 ملقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات جامعة امللك سعود.

 أوال: النيبات:

بناءا على الفرض السابو مت حساب ثبات صور اختبار الشعور بالوجدة النفسية لراسيل 

 النيبات. )الرباعية، اخلماسية ( بإستخدام معادلة كرونبامل الفا، والتجزئة النصفية حلساب

 قيم معامل النيبات

 معادلة النيبات
 إكتئاب متوسط اليوجد إكتئاب

 اخلماسي الرباعي اخلماسي الرباعي

 0.79 0.70 0.70 0.79 كرونبامل الفا 
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 معادلة النيبات
 إكتئاب متوسط اليوجد إكتئاب

 اخلماسي الرباعي اخلماسي الرباعي

 0.72 0.67 0.57 0،73 التجزئية النصفية

النصفية حلساب يظهر يف اجلدول أعاله معامالت النيبات بطريقيت كرونبامل الفا، والتجزئة 

ثبات كل صورة من صور مقياس الوحدة النفسية بإختالف مستوى اإلكتئاب، وقد كان معامل الفا 

، وكانت النسخة اخلماسية 0.79= يف النسخة الرباعية لدى اجملموعة اليت ال يوجد لديها اكتئاب

ثبات األداة لدى ومجيعها معامالت مرتفعة التسفر عن إختالف يف  0.70= على اجملموعة ذاتها

اجملموعة اليت ال يوجد لديها إكتئاب بإختالف عدد البدائل، كما ان معامل الفا يف النسخة الرباعية 

ومجيعها 0.79، أما النسخة اخلماسية على اجملموعة ذاتها =0.70لدى اجملموعة متوسطة االكتئاب =

موعة متوسطة اإلكتئاب معامالت مرتفعة التسفر كذلك عن إختالف يف ثبات األداة لدى اجمل

 بإختالف عدد البدائل.

اما معامل النيبات وفو التجزئة النصفية فقد حققت النسخة الرباعية لدى اجملموعة اليت ال 

وهي معامالت جيدة  0.57، أما النسخة اخلماسية على اجملموعة ذاتها =0.73يوجد لديها اكتئاب  =

األداة حيث ان النيبات األفضل قد حققتها النسخة وقد اتضح من خالهلا ان هناك اختالف يف ثبات 

الرباعية لدى اجملموعة اليت ال يوجد لديها إكتئاب، كما ان معامل التجزئة النصفية للنسخة 

 0.72، أما النسخة اخلماسية على اجملموعة ذاتها =0.67= ية لدى اجملموعة متوسطة االكتئابالرباع

ثبات األداة حيث ان النيبات األفضل قد حققتها النسخة  حيث اتضح من خالهلا ان هناك اختالف يف

 اخلماسية لدى اجملموعة متوسطة اإلكتئاب.

 ا: الصدق:ثاني 

بناءا على الفرض السابو مت حساب معامل ارتباط بريسون كمؤشر لصدق احملك بني صور 

فسية البراهيم اختبار الشعور بالوجدة النفسية لراسيل )الرباعية، اخلماسية( ومقياس الوحدة الن

 قشقوش.
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 قيم معامل الصدق

  

 معامل ارتباط بريسون

 إكتئاب متوسط اليوجد إكتئاب

 اخلماسي الرباعي اخلماسي الرباعي

0.52 0.72 0.76 0.57 

، لإلشارة اىل 0.01يف اجلدول أعاله تتضح  معامالت ارتباط بريسون الدالة احصائيا عند 

الوحدة النفسية لراسيل، ومقياس الوحدة النفسية البراهيم قشقوش،وقد  الصدق بني نسخيت مقياس

، أما النسخة اخلماسية 0.52حققت النسخة الرباعية لدى اجملموعة اليت ال يوجد لديها اكتئاب  =

وهي معامالت جيدة وقد اتضح من خالهلا ان هناك اختالف يف صدق  0.72على اجملموعة ذاتها =

اإلرتباط األعلى قد حققته النسخة اخلماسية لدى اجملموعة اليت ال يوجد لديها األداة حيث ان معامل 

، أما 0.76إكتئاب، كما ان معامل اإلرتباط  للنسخة الرباعية لدى اجملموعة متوسطة االكتئاب  =

حيث اتضح من خالهلا ان هناك اختالف يف معامل  0.57النسخة اخلماسية على اجملموعة ذاتها =

ية لدى اجملموعة متوسطة حيث ان معامل األرتباط األعلى قد حققتها النسخة الرباعصدق األداة 

 .اإلكتئاب

لتفاعل  α ≤0.06وبذلك نرف  قبول الفرض الصفري القائل : اليوجد آثر دال إحصائيا عند  

على  مخاسي( متوسط( واختالف عدد البدائل )رباعي إختالف مستوى اإلكتئاب )اليوجد

 السيكومرتية ملقياس الشعور بالوحدة النفسية لدى طالبات جامعة امللك سعود.اخلصائص 

وهذه نتيجة تتفو مع الدراسات السابقة اليت مت عرضها أعالة واليت تؤكد على وجود تأثري 

الختالف عدد البدائل على اخلصائص السيكومرتية، وكذلك تلك الدراسات اليت تناولت الفئة 

 راسية للعينات الدراسة.العمرية، واملرحلة الد

( اشارت 2011(، ودراسة يامان )2011دراسة علي وحسني )و (2003ففي دراسة خصاونة )

النتائج اىل ان بدائل االستجابة اليت تشتمل على منطقة حمايدة أعلى ثباتًا من تلك اليت ال حتتوي على 

( ان معامالت 2003) الغامديو (2012منطقة حمايدة كالرباعية، كما أوضحت دراسيت احللو )

 الصدق والنيبات ترتفع بازدياد عدد بدائل االستجابة .
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ودراسة  (2003( ودراسة الغامدي )2003اما فيما يتعلو بالصدق فقد أوضحت دراسة خصاونة )

 ( ان العدد ذو أربعة بدائل لإلستجابة هي األعلى صدقًا.2016توالند وآشر )

تجابة يف اخلصائص السيكومرتية، وتظهر ان وبذلك يتضح دور اختالف عدد بدائل االس

النتائج منطقية حيث ان الصدق يرتفع يف الصور اليت التشتمل على منطقة حمايدة، أي اليت ال تسبب 

 أي شك لدى املفحوص عند االستجابة، حيث ان وجود منطقة حمايدة )ثالثي، مخاسي، سباعي(

دراسات ثبات واستقرار االستجابات يف تلك جيذب املفحوص الختيار هذا البديل وذلك يتضح من ال

 تشتمل على منطقة حمايدة كالصور النينائية، والرباعية . الصور خبالف الصور االختبارية اليت ال

 التوصيات:

 ان يتم إجراء دراسة خمتلفة يف عدد العينة، وعدد البدائل املتبعة يف الدراسة احلالية.

السيكومرتية لةدوات املطبقة على عينات إكلينيكية إجراء دراسات تبحث جودة اخلصائص 

 وغري عادية.
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Abstract: 

The study aimed to identify the obstacles of professional development of 

faculty members at Shaqra'a University.The researcher used the descriptive survey 

method. The study sample consisted of all 649 members of the academic faculty of 

Shaqra'a University. The questionnaire tool was applied. The researcher obtained 

(370) questionnaires representing (57%) of the total population of the study. 

The study resulted in a number of results, the most important of which are: 

 Faculty members strongly agree on the existence of obstacles facing their 

professional development at Shaqra'a University in view of their professional 

roles, with an average of 3.91. 

 There are no statistically significant differences in the level of (0.05) among the 

average responses of the study sample according to the study variables: gender 

and years of experience. However, there are statistically significant differences 

with respect to the academic level variable. This is because the higher the 

academic level, the higher the professional development requirements of 

faculty members. 

Key words: faculty member, obstacles, professional development, Shaqra'a 

University. 
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جملة العلوم الرتبوية، . معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء(. 2021. )مـّي .الّصاحل

7 (1 ،)022014. 

 معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء

 (1)الباحثة: مـّي بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الّصاحل

 ستخلص:امل

، الدراسة إىل حتديد معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراءهدفت 

عن الفروق حول معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء حسب  والكشف

اتبعت الباحنية املنهج  الدراسة ولتحقيو هديفمتغريات: اجلنس، سنوات اخلربة، الرتبة العلمية؛ 

، وهم أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ملسحي، واستخدمت االستبانة على جمتمع الدراسةالوصفي ا

( عضو هيئة تدريس، 549) شقراء من السعوديني، وغري السعوديني، الذكور واإلناث، ويبلغ عددهم

( استبانة صاحلة للتحليل، وبعد استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة 370ومت احلصول على )

"اخنفاض املستوى العلمي للطالب امللتحو هو نتائج أن أهم املعوقات يف جمال التدريس ال أظهرت

باجلامعة"، ويف جمال البحث العلمي "قلة مكافأة عضو هيئة التدريس على جهوده البحنيية، والنتائج 

ء ا من اإلجيابية اليت يتوصل إليها"، ويف جمال خدمة اجملتمع "عدم احتساب العمل يف خدمة اجملتمع جز

، وجاءت معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء نصاب عضو هيئة التدريس"

كما وضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  ،(3.91لغ )بمبتوسط حسابي بدرجة كبرية، 

( بني متوسطات إجابات أفراد الدراسة باختالف متغريي: اجلنس، 0.06إحصائية عند مستوى )

وسنوات اخلربة، أما متغري الرتبة العلمية، فقد وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد 

 تطلبات التنمية املهنية تكون عالية. الدراسة؛ إذ كلما ارتفعت الرتبة العلمية فإن م

 التنمية املهنية، جامعة شقراء، عضو هيئة التدريس، معوقات. الكلمات املفتاحية:

 

 

                                                             
 mai_alsaleh_@hotmail.com، وزارة التعليم ماجستري سياسات تربوية، معلمة    (1)
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 املقدمة:

 مركزتعترب اجلامعات من املؤسسات التعليمية املهمة اليت هلا أثرها البارز يف اجملتمع؛ فهي 

. ومينيل األستاذ وخدمته اجملتمع لقيادة الكفاءات بتخريج تقوم؛ إذ واجتماعي ،ثقايف، وعلمي إشعاع

اجلامعي أحد أركان العملية التعليمية؛ لذا فإن التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس أثناء اخلدمة 

ضرورة ملّحة؛ للحفاظ على مستويات مقبولة من األداء. وقد حدثت تطورات يف األدوار املنوطة بعضو 

ات الطالب، وقدراتهم التحصيلية، إىل توجيه أفكارهم، وإكسابهم هيئة التدريس من تطوير مهار

 املهارات األكادميية، واحلياتية.

فاجلامعة تسعى إىل حتقيو أهداف اسرتاتيجية تعكس رسالتها يف ختريج أفواج من الطالب    

خدمة املتميزين يف احلقول العلمية، وتقدميها اخلدمات البحنيية النظرية والتطبيقية؛ لتسهم يف 

اجملتمع؛ ولذلك فإنه البد من االهتمام باخلربات، والقدرات اجلديدة ألعضاء هيئة التدريس من خالل 

برامج التنمية املهنية، وحتديد املعوقات اليت قد حتد من حتقيو تلك الربامج ألهدافها؛ لتطويع 

 (.Mabic 2014 Gaspar &) الصعوبات، والقضاء على املعوقات

السعودية الناشئة إىل مواكبة التطورات الداخلية واخلارجية املتسارعة، مع  وتسعى اجلامعات  

تطور احلياة تقنيًا ومعلوماتيًا؛ ألجل ذلك فإنه توجد أدوار جديدة ألعضاء هيئة التدريس تستلزم زيادة 

ات برامج تأهيلهم وتدريبهم؛ سعيًا لتحسني اجلودة يف املخرجات التعليمية. وجامعة شقراء من اجلامع

(، وهي تسعى ـه3/9/1430/م ب بتاريخ 7306احلدينية، وقد أنشئت بصدور القرار امللكي ذي الرقم )

إىل الوفاء باحتياجات سوق العمل، وإثراء حركة البحث العلمي، وخدمة اجملتمع. ولذا جاءت فكرة 

)جامعة شقراء،  الدراسة احلالية لبحث معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء

2017.) 

 :مشكلة الدراسة

وفعاليتها بشكل أساسي جبودة العاملني فيها؛ شأنها يف  ،وكفاءتها ،ترتبط جودة اجلامعات

لذلك فإن أعضاء هيئة التدريس ذوي  ؛ذلك شأن كل املنظمات اليت تعتمد على األفراد يف عملها

 أساسيًا يف تكوينها. يف حتقيو االمتياز للمؤسسة التعليمية يشكلون عنصر والدافعية اجلودة العالية

 هذا وواكب التنظيمي، اجملال اجملاالت، السيما مجيع يف شاماًل تطورًا شقراء جامعة تشهدو
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 من شقراء جامعة جمتمع يتألف حيث التدريس هيئة أعضاء من فيها العاملني أعداد زيادة التطور

 حتقيو يف اجلامعة جناح ركائز أهم من التدريس؛ ولكون عضو هيئة تدريس هيئة عضو( 549)

 ليكون ؛ضروري املختلفة للتطوراتته مواكب فإن لذا ة؛اجلامع امتياز ويف ،العالي التعليم أهداف

 احتياجاته على التعرف ذلك يتطلب كما املطلوب الوجه على مهامه أداء يف استمراره على قادرًا

 ع.اجملتم واحتياجات املهنية وأدواره تتماشى اليت التدريبية

(، ودراسة العيدروس 2007وأشارت عدد من الدراسات السابقة منيل دراسة أبو الرب وقدادة )

( إىل وجود قصور يف تنمية األدوار املختلفة لعضو هيئة التدريس اجلامعي، وأن ذلك يواجه 2009)

( بأهمية مواجهة التحديات 1427ة الفاحل )معوقات متعددة يف اجلامعات العربية. وأوصت دراس

والقضاء على الصعوبات اليت حتول دون حتقيو التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس. وأسفرت نتائج 

( عن أدوار أعضاء هيئة التدريس أن برامج جامعة شقراء وأنشطتها خلدمة ـه1435دراسة )الفايز 

ال باملناسبات الوطنية؛ مما أعطى للباحنية مؤشرًا اجملتمع كانت مقتصرة على املشاركة يف االحتف

على وجود مشكلة تظهر معاملها يف بع  أدوار أعضاء هيئة التدريس. وبناء  على ما سبو فإن املشكلة 

اليت تسعى الدراسة احلالية إىل حبنيها هي معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

 شقراء. 

 أسئلة الدراسة 

 معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء من وجهة نظر عينة الدراسة؟ما  .1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول معوقات التنميـة   .2

ــة التــدريس يف جامعــة شــقراء تعــزى إىل مــتغريات )اجلــنس، ســنوات اخلــربة،       املهنيــة ألعضــاء هيئ

 ة األكادميية(؟الرتب

 أهداف الدراسة

التعرف على معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء مـن وجهـة نظـر أفـراد      .1

 عينة الدراسة.

الكشف عن الفروق حول معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التـدريس يف جامعـة شـقراء حسـب      .2

 العلمية.متغريات: اجلنس، سنوات اخلربة، الرتبة 
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 تكتسب الدراسة احلالية أهميتها مما يلي:أهمية الدراسة:

o      ،حاجة اجلامعات إىل أعضاء هيئة تدريس متميزين تعتمد علـيهم يف العمليـات التعليميـة، والبحنييـة

 والقيادية، وخدمة اجملتمع.

o .أهمية جامعة شقراء بصفتها جامعة ناشئة، ومؤسسة تربوية موجهة لنمو اجملتمع 

o تفاد من نتائج الدراسة يف التعرف على معوقات التنمية املهنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس يف     سوف ُيس

 اجلامعة، وبناء اخلطط التطويرية هلم يف شتى اجملاالت.

 :حدود الدراسة

o .احلدود املوضوعية: معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء 

o  يف جامعة شقراء، مـن السـعوديني وغـري السـعوديني، الـذكور      حدود بشرية: أعضاء هيئة التدريس

 واإلناث.

o        حـدود مكانيــة: كليـات البنــات والبـنني يف الفــروع العلميــة جلامعـة شــقراء، الـيت تنتشــر يف عشــر

حمافظــات هــي: )شــقراء، املزامحيــة، القويعيــة، ســاجر، مــرات، حــرميالء، الــدوادمي، عفيــف،    

 ثادق، ضرماء(.

o ـه1439لباحنية أداة الدراسة يف الفصل الدراسي النياني من عام حدود زمانية: طبقت ا. 

 مصطلحات الدراسة:

o :هي زيادة اخلربات واملهارات لدى عضو هيئة التدريس اجلامعي حتـى يـتمكن مـن     التنمية املهنية"

أداء مهامــه، وممارســة أدواره بكفــاءة، وإجيابيــة، ويكــون مــؤثرًا يف بيئتــه وجمتمعــه" )غالــب،        

(. 157، 2007وعامل، 

ــالل املراكـــز          ــن خـ ــة مـ ــوم بهـــا اجلامعـ ــطة تقـ ــات وأنشـ ــًا بأنهـــا: ممارسـ ــة إجرائيـ ــا الباحنيـ وتعرفهـ

تخصصة، اليت تزود أعضاء هيئة التدريس أثناء اخلدمة باملعارف، واملهارات، مبـا ميكـنهم مـن    امل

 القيام بأدوارهم املتجددة اليت تفرضها متغريات العصر.

o :هم: األساتذة، األساتذة املشاركون، األساتذة املساعدون )جملس التعليم  أعضاء هيئة التدريس

(.47، ص2007العالي، 
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o  ــًا بأنــه: العضــو املؤهــل للقيــام بعمليــة التــدريس، والبحــث العلمــي، وخدمــة     وتعّرفــه الباحنيــة إجرائي

 اجملتمع ممن حيمل درجة الدكتوراه، وهو على رأس العمل يف جامعة شقراء.

 :ألعضاء هيئة التدريس املهنيةالتنمية 

الكنيري من التحديات اليت تواجهها اجلامعات يف الوقت املعاصر، واليت تفرضها  توجد

 هوعلى ذلك، فإن؛ متطلبات األلفية النيالنية، من حيث متركزها حول تنمية عضو هيئة التدريس مهني ا

"ُمطالب أكنير من غريه إلحداث منيل هذا التطوير يف معارفه، وقدراته، ومهاراته املختلفة اليت متكنه 

 .(6، ص2007)غالب وعامل،  من أداء دوره بفعالية واقتدار

 املهنية التنميةأهمية 

تزداد أهمية التنمية املهنية يف هذا العصر؛ بسبب التحوالت والتغريات املعرفية، والتقنية اليت 

( 1419)النقرابي، . وذكر كل من تتطلب مهارات متجددة، ومواكبة هلا يف جماالتها املختلفة

يف ( أن تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس 13، ص2015( كما ورد يف )طوطح، 1995ي، َو)فالوق

 من اجلوانب أهمها: لعددنتيجة اجلامعات له أهمية كبرية؛ 

 وللجامعة. ،اواه التعليم العالي إىل العاملية؛ مما يستدعي التطورات املتعددة لعضو هيئة التدريس 

  ضروري؛ لرفع أدائه من خالل تبين سياسات واضحة لتطويره، أن تطوير عضو هيئة التدريس أمر

 وإجياد بيئة جامعية مستنرية.

  ،أن تطوير عضو هيئة التدريس أثناء اخلدمة يعطيه الفرصة لتجديد وتطوير مهاراته الوظيفية

 والتدريسية، والبحنيية.

علمية املهمة يف ( بأن التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس من احلاجات ال1990ويضيف )جرب، 

ليست لديهم فرص كبرية يف التنمية  الناشئةالكليات واجلامعات؛ نظر ا ألن األساتذة يف اجلامعات 

فإن برامج التنمية هلؤالء األساتذة  ؛ ولذااملهنية، ويف االحتكاك واحلركة واالتصال مع اآلخرين

 جيب أن تلقى عناية كربى.

 :املهنية للتنميةاملعايري العاملية 

تهتم اجلامعات يف كل دول العامل بتحديد معايري ألستاذ اجلامعة، ومدى كفاءته املهنية. 

 ( عدد ا من املعايري العاملية للتنمية املهنية منها:2011وذكر )بصفر وآخرون، 
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تشجيع القائمني على العملية التعليمية؛ لتطوير مهارات متنوعة داخل القاعة الدراسية، منيل: 

باإلضافة إىل إجراء تقييم دوري؛ بهدف ، تعلم جديدة يف املناهج والقاعات الدراسيةإدراج أساليب 

ومن  حتديد اآلثار احملتملة على املمارسات التدريسية، أو على نتائج املتعلم، أو كال األمرين مع ا.

والنيقافة وسيد منوذج القيم اإلسالمية، : (2015املعايري املهنية الصادرة من )هيئة تقويم التعليم، 

السعودية يف التعليم، وإجياد بيئات تفاعلية، وختطيط وحدات للتعلم وتطبيقها، والتفاعل املهين مع 

الرتبويني واجملتمع، وكذلك معرفة حمتوى التخصص، واملنهج، وطرق التدريس املالئمة، ومعرفة 

 الطالب، وكيفية تعلمهم وتقوميهم. 

 ىل عدد من املعايري ميكن تلخيصها يف:( إ2005ويشري كل من )اخلوالدة وآخرين، 

 اإلعداد املهين، والعلمي ألعضاء هيئة التدريس، وفو األدوار املنوطة بهم. –

 توافر خطة منظمة ملسؤوليات أعضاء هيئة التدريس التعليمية، والبحنيية، واجملتمعية. –

 هم.وجود آليات واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس، وترقيتهم، ومساءلتهم، ومكافأت –

:املهنية التنميةأساليب 

تقوم اجلامعة بالتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس؛ من خالل مراكز متخصصة داخل إطار 

ويوجد أكنير من ، مهنية ألعضاء هيئة التدريس تنميةاجلامعة، حيث تقوم هذه املراكز بتنفيذ برامج 

( 2010أسلوب لتحقيو التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس، من أهمها ما ذكره )الشخييب وآخرون، 

 فيما يلي: 

 التنمية من خالل زيادة املعرفة: .1

يقوم هذا األسلوب على مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات، واإليفاد يف بعنيات 

 بية، والتبادل العلمي، والزيارات مع بع  اجلامعات املتقدمة.تعليمية، وحضورهم الربامج التدري

 أسلوب التنمية الذاتية: .2

وذلك من خالل عقد الربامج التدريبية اخلاصة باكتساب مزيد من مهارات التعلم الذاتي، 

اليت تسهم يف تنمية عضو هيئة التدريس من  وتزويد املكتبات اجلامعية بأحدث الكتب، واجملالت،

اطالعه وأحباثه، واستضافة خرباء متخصصني يف التدريب على اجملاالت اخلاصة بأعضاء هيئة خالل 

 التدريس وفو أحدث األساليب التقنية احلدينية؛ للمساهمة يف التنمية الذاتية لعضو هيئة التدريس.



 

 
 
 328 

 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

 أسلوب إكساب املهارات: .3

سية، واستخدام يقوم هذا األسلوب على إقامة ورش عمل للتدريب على املهارات التدري

وإقامة دورات تدريبية؛ للمساهمة يف إكساب عضو هيئة التدريس ، واألفالم التعليمية ،احلاسوب

املهارات الالزمة إلدارة املوقف التعليمي داخل قاعات  هاملهارات الالزمة لتقويم الطالب، وإكساب

 .الدراسة

 أسلوب التنمية اجلماعية: .4

العلمية، وورش العمل، والرتكيز على العمل يف  وذلك من خالل حضور حلقات املناقشة

مع التعاون  جسوريف ورش العمل بالزمالء يف مؤسسات التعليم العالي، ومد  جمموعات صغرية متفاعلة

 .املؤسسات اجملتمعية من جهة، وبني مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى

 :معوقات التنمية املهنية

مؤسسات التعليم اجلامعي والعالي من توسع كمي، فإن أعضاء يف ظل الظروف اليت متر بها 

تعيو أدوارهم العلمية، والبحنيية يف خدمة اجملتمع.  ، ومعوقاتهيئة التدريس يتعرضون لصعوبات

يمكن تلخيص هذه ف ؛ولكون األستاذ اجلامعي أحد الركائز األساسية يف العملية التعليمية والتنموية

 ( فيما يلي: 2004البندري، و؛ 2011وردها )بصفر وآخرون، الصعوبات واملعوقات اليت أ

عدم وجود لوائح ُملِزمة ، واجلامعة ألنشطة التنمية املهنيةيف دعم ومساندة اإلدارة العليا  ضعف –

 لعضو هيئة التدريس حبضور برامج التنمية املهنية.

 .زيادة نصاب أعضاء هيئة التدريس بعدد كبري من الساعات األسبوعية –

 مصادر املعلومات اليت تساعده على قيامه بواجباته التعليمية، والبحنيية. ُشـح –

 يف التأليف، والرتمجة، والنشر. ألعضاء هيئة التدريس املقدَّمةاحلوافز املادية، واملعنوية ضعف  –

 ، واملؤمترات.عزوف بع  أعضاء هيئة التدريس عن حضور األنشطة –

 التدريبية لعضو هيئة التدريس.االفتقار إىل دراسات حتديد االحتياجات  –

 اقتصار أنشطة التنمية املهنية على اجلانب النظري، وعدم االهتمام باجلانب التطبيقي. –

 ( إىل معوقات تتصل بأدوارهم املهنية:2007وقد قسمها )الصرييف، 
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 : معوقات تتصل بوظيفة التدريس:أواًل

 التدريس القيام بها.زيادة األعباء التدريسية اليت يتطلب من عضو هيئة  –

 عدم متابعة عضو هيئة التدريس ملا يستجد يف طرائو التدريس ونظرياته. –

 عدم احتساب كفاءة عضو هيئة التدريس يف جمال التدريس ضمن متطلبات الرتقية. –

 ثاني ا: معوقات تتعلو بوظيفة البحث العلمي:

 قلة حضور عضو هيئة التدريس للندوات، واملؤمترات العلمية. –

 عقد دورات تدريبية لعضو هيئة التدريس لتمكينه من إتقان بع  اللغات األجنبية. قلة –

 قلة توفري فرص حقيقية لعضو هيئة التدريس للتدريب على استخدام التقنيات احلدينية. –

 قلة عقد حلقات البحث العلمي )السمينار(. –

 .عدم وجود خريطة حبنيية توجه عضو هيئة التدريس عن موضوعات علمية حمددة –

 والنتائج اإلجيابية اليت يتوصل إليها. ،قلة مكافأة عضو هيئة التدريس على جهوده البحنيية –

 ثالني ا: معوقات تتعلو بوظيفة خدمة اجملتمع:

 قلة عقد ندوات، ومؤمترات علمية متبادلة بني اجلامعة، ومواقع العمل واإلنتاج. –

 فيد من نتائجها.ضعف متويل البحوث العلمية من املؤسسات واألجهزة اليت تست –

 عدم التنسيو بني األجهزة البحنيية، واملؤسسة اإلنتاجية، واخلدمية.. –

( عدد ا من معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس 2012وأضافت )كعكي وزرعة، 

باجلامعات السعودية؛ منها غياب الرؤية والتخطيط للتنمية املهنية املستدامة ألعضاء هيئة التدريس، 

ض األوقات املخصصة للتدريب مع مواعيد احملاضرات، وعدم التنسيو بني اجلهات املسؤولة عن وتعار

 تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحمدودية أساليب التدريب املستخدمة يف برامج التنمية املهنية.

مما يستدعي العمل ويتضح من العرض السابو أن التنمية املهنية تواجه العديد من املعوقات، 

 .عليها، وخاصة تلك اليت تتعلو باجلوانب اإلدارية، والتنظيمية، والتقنية، والبشرية للتغلب

 :يف اجلامعة مهام وأدوار عضو هيئة التدريس

( أن دور عضو هيئة التدريس يف جمال التدريس 2009؛ حممود، 2007يرى كل من )العجمي، 

 جيب أن يتضمن األدوار الفرعية التالية:
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الذي يقوم بتدريسه، وتقويم املقررات الدراسية، وتطويرها، وتقديم  قالعلمية للمساتأليف املادة  –

 تقارير عنها.

، وتنويعها، مع االهتمام باجلودة يف كافة عناصر املوقف الوسائل التعليمية، والتقنيةاستخدام  –

 التعليمي. 

وحنيهم على  إعداد قائمة بأهم الكتب واملراجع يف جمال ختصصه، وتقريرها على الطالب، –

 .تطوير قدراتهم االبتكارية، واإلبداعيةو مهارات التعلم الذاتي، همقراءتها، وإكساب

 إعداد االختبارات جبميع أنواعها، وتطبيقها من حيث ارتباطها باألهداف التعليمية املتجددة.  –

( بأنه يتوجب على عضو هيئة التدريس احلصول على كل 2012ويشري )الكبيسي وآخرون، 

يف جمال ختصصه، وأساليب التقنية، وملم ا بالنظريات احلدينية، وأن يعرض الدروس بطريقة  جديد

تشجيع أعضاء هيئة  البد من إذ ؛ومسؤولية اجتماعية ،ُيعد البحث العلمي رسالة إنسانية منطقية.

 (.2010التدريس إلجراء البحوث )حالة التعليم العالي يف اململكة العربية السعودية، 

( بأنها: "نشاط 303، ص2012جملتمع كما يعّرفها شانون، وشونفيلد يف )عبداحلي، خدمة او

ونظام تعليمي موجه إىل غري طالب اجلامعة، وميكن عن طريقه نشر املعرفة خارج جدران اجلامعة، 

 وذلك بغرض إحداث تغريات سلوكية، وتنموية يف البيئة احمليطة باجلامعة".

  جمال التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريسوارب أجنبية وعربية وحملية يف

اهتمت اجلامعات يف خمتلف دول العامل بالتنمية املهنية لعضو هيئة التدريس. وألهمية هذا 

، ومن األردنيةاملتحدة، ومن التجارب العربية وربة اجلامعات  اململكةاملوضوع سيتم عرض وربة 

 عبدالعزيز.التجارب احمللية وربة جامعة امللك 

 :املتحدةجتربة اململكة 

من برامج التدريب ألعضاء هيئة  عددتعترب اجلامعات الربيطانية من أسبو اجلامعات يف تطبيو 

لتطوير التنمية املهنية ألعضاء هيئة ؛ إذ أسست معظم اجلامعات الربيطانية مراكز متخصصة التدريس

املهنية، واألساليب احلدينية يف البحوث، وة، التدريس، متركزت جهودها حول تطوير املهارات الفني

وقد أسست وزارة التعليم العالي بربيطانيا منظمة مسؤولة  (.2012وتطوير املنهج، والتقويم )الشخييب، 

 Higher Education Staff (HESDA)تسمى  1997عن تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس عام 



 
 

 
 
 
 
331 

 جامعة شقراء معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف(. 2021مـّي. ) الّصاحل.

Development Agency يفيلد مقرها الرئيس يف جامعة ش(Sheffield) وهلا فروع يف اجلامعات ،

الربيطانية. ومن أهدافها الرئيسة تقديم الدعم املادي واملعنوي إلقامة الربامج التدريبية والتطويرية 

 (.2006)السميح،  .ألعضاء هيئة التدريس اجلدد

التدريس؛ بع  اجلامعات كان هلا جهود كبرية يف تطوير أداء أعضاء هيئة توجد يف بريطانيا 

 لرتكيزها على عدد من الربامج ذات األهمية البالغة. ومن أهمها:

   ــة أكســفورد ــدريس، ومهــارات     (Oxford University)جامع ــارات الت ــرامج تشــمل مه : وتقــدم ب

ــارات االتصــال، وبــرامج املعلومــات، وبــرامج         ــارات التقــويم، ومه اســتخدام الوســائل التقنيــة، ومه

وبرامج تقليـد املناصـب واملهـارات العلميـة، وبرنـامج الفعاليـة الشخصـية        إدارية، وبرامج اإلشراف، 

(. وتتنــوع أســاليب التنميــة املهنيــة يف جامعــة أكســفورد مــا بــني بــرامج تدريبيــة،          2004 )حــداد،

وندوات، وورش عمل، والتعلـيم عـن بعـد، باإلضـافة إىل برنـامج )زمالـة التـدريس(. وتنقسـم بـرامج          

ني: برامج طويلة قد تسـتغرق أكنيـر مـن عـام، وأخـرى قصـرية املـدى. وومـع         التنمية املهنية إىل نوع

 برامج التنمية املهنية يف جامعة أكسفورد بني اجلانبني النظري، والتطبيقي.

  جامعة ساوث هامبتون(Southampton University:       ،ومـن براجمهـا تصـميم املقـررات الدراسـية

والتــدريب علــى إعــداد ، ومهــارات تقنيــة املعلومــات والتقــويم، والتــدريس، ومهــارات تقــويم الــذات، 

ــة التقــارير العلميــة      احملاضــرات والتخطــيط هلــا، وتنميــة قــدرات ومهــارات البحــث العلمــي، وكتاب

والوثائو، وبرامج الصـحة العامـة واألمـان، وابتكـار وكتابـة الرسـوم واخلـرائط التوضـيحية علـى          

 . (Southampton University, 2018)الشاشة، ومهارات املؤمترات عن بعد 

    جامعـة برمنغهـام(Birmingham University)     تضـم جامعـة برمنغهــام مركـز ا للتعلـيم والتنميــة :

، ويضـم عـدد ا   "Centre for Learning and Academic Development (CLAD)"العلميـة  

شــورة لتعزيــز التعلــيم يــتم التعلــيم عــن طريـو التــدريب وامل ، ومـن الفــرق املتخصصــة مــن ذوي اخلـربة  

ــدريس،      ــة التـ ــاء هيئـ ــية واملهنيـــة ألعضـ ــة الشخصـ ــدف الـــدورات إىل التنميـ ــة العلميـــة. وتهـ واملمارسـ

وإكسابهم اخلربات واملهارات الالزمـة لعمليـات التنميـة املسـتمرة، وختطـيط االحتياجـات التنمويـة        

ام باألحبــــاث  املســــتقبلية. كمــــا يتــــاح ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس إجــــازة التفــــرغ العلمــــي للقيــــ         

 . (Birmingham University, 2018)العلمية
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كما أن لديها  ،ويتضح تضافر جهود اجلامعات الربيطانية وتعاونها على كافة املستويات

وميكن االستفادة من هذه التجربة من خالل سياستها ، سياسة واضحة يف جمال التنمية املهنية

خلربة، وكذلك من خالل التخطيط، والتنفيذ، التعاونية بني مؤسسات التعليم العالي وذوي ا

 واملراقبة، والتقويم لربامج التنمية املهنية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس.

 األردنية: اجلامعاتجتارب 

من خالل عقد عدة  اهتمت بع  اجلامعات األردنية بالتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس

أنشأت اجلامعة املركز  1973ويف عام ، األردنيةيف اجلامعة  1976دورات متخصصة منذ عام 

كسابهم املهارات من خالل ورش العمل، إلالتعليمي لتنمية القوى البشرية يف اجملال الصحي؛ 

أصبح املركز مسؤواًل عن تطوير  1977ويف عام  والدورات التدريبية، واملشاركة يف املؤمترات.

إضافة إىل مهامه األساسية، فتم تغيري اسم املركز  وحتسني أداء أعضاء هيئة التدريس واإلداريني،

(. ويقوم املركز بتنمية 2016إىل مركز تنمية القوى البشرية؛ ليكون أكنير مشولية )اخلويطر، 

قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال طرق التدريس، وأساليب التقويم، وتصميم وتطوير املناهج، 

 .واستخدام التقنيات احلدينية يف التعليم

ويتضح من وارب اجلامعات األردنية اهتمامها بالتنمية املهنية من خالل إنشاء مراكز حتت 

مسميات متعددة، منيل مركز تنمية القوى البشرية يف اجلامعة األردنية، ومركز اجلودة والتطوير 

مج وتتنوع أساليب التنمية املهنية بني حماضرات، ومؤمترات، وبرا األكادميي يف جامعة الريموك.

 .تدريبية، واالستشارات، والتبادل العلمي، والبعنيات التدريبية

 جامعة امللك عبدالعزيز:

تقديم ل ؛م1975 ـ/ه1407مت إنشاء مركز تطوير التعليم اجلامعي جبامعة امللك عبدالعزيز عام 

التدريس املعارف، واملهارات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس والطالب. ويهتم املركز باالرتقاء بعملية 

والتعلم يف اجلامعة، من خالل تقديم دورات، وبرامج تطويرية لتنمية قدرات، ومهارات أعضاء هيئة 

التدريس، واحملاضرين، واملعيدين، وتطوير معارفهم، وكذلك تدريبهم على استخدام تقنيات 

ادات العلمية؛ املعلومات احلدينية يف التدريس، والبحث العلمي. كما يقدم املركز برامج مناسبة للقي

لالرتقاء مبستوى أدائهم للمهام اإلدارية والتعليمية )جامعة امللك عبدالعزيز، مركز التطوير اجلامعي، 

2017). 
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كما يعمل املركز على التطوير، واالستفادة من خربات ووارب مراكز يف اجلامعات 

امعي جبامعة امللك عبدالعزيز الربيطانية، واألمريكية، واجلامعات العربية. ويقدم مركز التطوير اجل

برنامج )دبلوم التطوير املهين للمعلم اجلامعي( وهو برنامج تطويري يدعم أعضاء هيئة التدريس اجلدد؛ 

هذا الربنامج جوانب  ، ويتضمنباملهارات، واملعارف، واملبادئ األساسية يف التعليم اجلامعي ويزودهم

 (.2017عبدالعزيز، مركز التطوير اجلامعي، نظرية، وأخرى تطبيقية )جامعة امللك 

 الدراسات السابقة:

بعنوان: "القضايا املتصورة والتحديات  Others   Siddiqui" (2011) &نيدراسة "صديقي وآخر .1

اليت تواجه التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس يف املعاهد العلمية العليا يف البنجاب، 

وتقديم  ،والتحديات اليت تواجه التنمية املهنية ،القضاياهدفت إىل استكشاف . باكستان

. حيث تقدم هذه الدراسة اقرتاحات وتوصيات للجامعات اليت كالتاقرتاحات لتحسني هذه املش

. كالتأو قد تكون بدأت لكن تواجه بع  املش ،مل تبدأ بعد ممارسات التطوير املهين

 انة،االستب تني هماأدا واستخدمتالدراسة.  واستخدم الباحنيون الدراسات السابقة كأساس هلذه

هيئة تدريس من أربع جامعات  أعضاء( 107واملقابلة، حيث مت تطبيقها على عينة مكونة من )

وكذلك  ،شهرية يف البنجاب. وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن منح املكاف ت واحلوافز

مستوى رضا أعضاء هيئة التدريس لربامج التطوير حصل على أدنى درجة. وأوصت الدراسة بعمل 

 ،تقييم مناسب لالحتياجات التدريبية قبل تنفيذها، ووضع برامج تدريبية ذات نوعية جيدة

وحتديدها بشكل صحيح، وزيادة األموال املخصصة للتدريب، وخلو بيئة عمل إجيابية، وتوفري 

 افز املالية وغريها للمتدربني.احلو

(، بعنوان: "التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس يف كليات الرتبية 2012دراسة عمري الغامدي ) .2

 (NCATE)باجلامعات السعودية يف ضوء اجمللس الوطين األمريكي العتماد تعليم املعلمني 

قد تواجه برامج التنمية املهنية،  املعوقات احملتملة اليت حتديدهدفت الدراسة إىل  تصور مقرتح".

حيث مت اختيار عينة قوامها عشرون ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي بأسلوب "دلفاي"

وتوصلت الدراسة إىل أن أهم معوقات تنفيذ برامج  ،فرد ا يف كليات الرتبية باجلامعات السعودية

والدوريات ذات العالقة  ،يف ندرة اجملالت التنمية املهنية املقرتحة لعضو هيئة التدريس، تتمنيل
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مراكز متخصصة للتنمية املهنية على مستوى الكلية واجلامعة،  وعدم وجودبالتخصص، 

واالفتقار إىل خطة علمية للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس، وضعف قدرات عضو هيئة 

، وزيادة العبء التدريسي لعضو التدريس يف استخدام التقنيات احلدينية، وقلة املؤمترات والندوات

يف ضوء  ًاهيئة التدريس، وانتهت الدراسة بتقديم تصور مقرتح لتنمية عضو هيئة التدريس مهني

 .(NCATE)معايري اجمللس الوطين األمريكي العتماد تعليم املعلمني 

ُسبل (، بعنوان: "معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس و2013دراسة فاطمة الدعدي ) .3

 التغلب عليها يف ضوء منهجية اجلودة الشاملة باجلامعات احلكومية يف منطقة مكة املكرمة".

والشخصية، واتبعت الدراسة املنهج  ،واملالية ،هذه الدراسة إىل حصر املعوقات التنظيمية سعت

ن ، ومشل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء هيئة التدريس مهلاالوصفي، واستخدمت االستبانة أداة 

، وتوصلت أعضاء( 1107اجلنسني باجلامعات احلكومية مبنطقة مكة املكرمة البالغ عددهم )

الدراسة إىل وجود معوقات تنظيمية أهمها قلة احلوافز الدافعة للتطوير املهين لعضو هيئة 

التدريس، وافتقار اجلامعة لوظيفة مساعد باحث، وغلبة الطابع البريوقراطي على املنامل 

وجود معوقات شخصية من أهمها عدم تفرغ عضو هيئة التدريس أثناء واجلامعة،  التنظيمي يف

قلة الفرص املتاحة لعقد شراكات و، مالية؛ هفرتة التنمية املهنية، وكنيرة األعباء امللقاة على عاتق

 .مراكز البحث العاملية واحملليةمع 

والعوائو اليت تواجه برنامج تطوير مهين (، بعنوان: "العوامل احملفزة 2016" )Millerدراسة "ميلر  .4

 إلكرتوني على اإلنرتنت ألعضاء هيئة التدريس ".

واملعوقات اليت يواجهها أعضاء هيئة  ،هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل احملفزة سعت

التدريس يف كلية اجملتمع شرق والية كنتاكي بالواليات املتحدة األمريكية، واتبعت الدراسة 

الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة للدراسة، ومشل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء هيئة  املنهج

التدريس من اجلنسني يف كلية اجملتمع والية كنتاكي بالواليات املتحدة األمريكية، وبلغت 

( عضو هيئة تدريس، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أهمها جناح 62عينة الدراسة )

عرب اإلنرتنت يف تطوير وحتسني أداء أعضاء هيئة التدريس، وأن أهم احلوافز اليت  التطوير املهين

تدفع أعضاء هيئة التدريس للتطوير املهين عرب اإلنرتنت هي املرونة اليت يتمتع بها ذلك النوع من 

وسهولة الوصول إليه، وكذلك احلوافز املادية املرتبطة بالتحاقهم بهذا النوع من  ،التطوير



 
 

 
 
 
 
335 

 جامعة شقراء معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف(. 2021مـّي. ) الّصاحل.

ير، وتوصلت الدراسة إىل أن أهم معوقات برامج التطوير املهين اإللكرتوني على اإلنرتنت التطو

تتمنيل يف فقدان التفاعل يف هذه الربامج، وارتفاع العبء التدريسي هلم، وكذلك يف عدم إتقان 

بع  أعضاء هيئة التدريس التعامل مع اإلنرتنت بشكل جيد، وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود 

 واملرتبة العلمية.  ،ملتغريي النوع اإلنساني ًااستجابات العينة تبع فروق يف

(، بعنوان: "التطوير املهين للتدريس يف التعليم العالي من وجهة نظر 2016" )Pesceدراسة " بيسي  .6

تناولت هذه الدراسة تصورات أعضاء هيئة التدريس حنو معوقات التطوير  أعضاء هيئة التدريس".

، واتبعت املنهج ونهاإىل أهم برامج وأساليب التطوير املهين اليت يفضل املهين، والوصول

( عضو هيئة تدريس 432عينة )على  االستقصائي املسحي، واستخدمت أداتي املقابلة، واالستبانة

عدم توفر احلوافز  أنمن جامعتني يف مشال وشرق الواليات املتحدة، وتوصلت الدراسة إىل 

ملشجعة ُتعد أهم معوقات التطوير املهين، وبينت أن أهم ُسبل تفعيل املادية، وغياب البيئة ا

التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس يتمنيل يف ربطه باحلوافز املادية، والرتقية العلمية، وأن أهم 

وسائل التطوير املهين لعضو هيئة التدريس اجلديد تتمنيل يف ورش العمل، والندوات، وبينت 

 التطوير املهين اليت يرغب بها أعضاء هيئة التدريس هي تقنيات التعليم.كذلك أن أهم برامج 

(، بعنوان: "التطوير املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القدس 2015دراسة ليانا طوطح ) .5

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف  املفتوحة من وجهة نظرهم: واقعه ومعوقاته وآلية االرتقاء به".

والوقوف على معوقاته وآلية االرتقاء به من وجهة نظر أعضاء هيئة  ،ير املهينمستوى التطو على

التدريس يف جامعة القدس املفتوحة. واستخدمت الباحنية يف دراستها املنهج الوصفي، وتكون 

جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس )املشرفني األكادمييني( املتفرغني والناطقني 

( عضوًا، يف حني أن عينة 330، والبالغ عددهم )2016-2014ام الدراسي باللغة العربية للع

( فردًا. واستخدمت الباحنية االستبانة لتحقيو أهداف دراستها. 197الدراسة اقتصرت على )

وأسفرت عن نتائج من أهمها أن درجة التطوير املهين لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة القدس 

كان عاليًا، يف حني أن معوقات التطوير املهين متوسطًا، أما  املفتوحة من وجهة نظر العينة

خبصوص آلية االرتقاء بالتطوير املهين يرى أعضاء هيئة التدريس أن إجازة التفرغ العلمي، 

وختفيف األعباء التدريسية من األساليب املساعدة على ذلك، وهذا ما أوصت عليه الباحنية 

 تشجيع البحث العلمي ودعمه.ليتسنى للباحنيني القيام بأحباثهم، و
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 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة

تستخدم الباحنية املنهج الوصفي املسحي؛ ملالءمته لطبيعة الدراسة، وأهدافها. وقد عّرفه 

( بأنه: "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع 211، 2015)العساف 

كبرية منهم؛ بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها، ودرجة وجودها البحث، أو عينة 

 فقط، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة، أو استنتاج األسباب".

 :جمتمع الدراسة

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديني وغري السعوديني، الذكور 

(. )جامعة 549والبالغ عددهم ) ـه1439 – 1437ام اجلامعي واإلناث يف جامعة شقراء خالل الع

(. وقامت الباحنية بتطبيو األداة على كل أفراد جمتمع الدراسة، وبعد التوزيع، ثم 2017شقراء، 

%(، وبعد فرز االستبانات حصلت الباحنية على 72( استبانة، متنيل )453مجعها كان العائد )

 %( من جمتمع الدراسة.67) ( استبانة مكتملة البيانات، متنيل370)

 :خصائص أفراد الدراسة

(، وكانت كما spssمت التعرف على خصائص أفراد الدراسة من خالل الربنامج اإلحصائي ) 

 توضحها اجلداول اآلتية:

 توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري الرتبة العلمية

 النسبة املئوية التكرار الرتبة العلمية

 %12.7 47 أستاذ

 %20.3 76 أستاذ مشارك

 %57 247 أستاذ مساعد

 %100 370 اجملموع
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 توزيع أفراد الدراسة وفقًا للجنس

 النسبة املئوية التكرار اجلنس

 %59.2 265 ذكر

 %30.7 114 أننيى

 %100 370 اجملموع

 توزيع أفراد الدراسة وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة

 النسبة املئوية التكرار سنوات اخلربةعدد 

 %17.0 53 أقل من مخس سنوات

 %39.6 145 من مخس إىل أقل من عشر سنوات

 %43.6 151 سنوات فأكنير 10

 %100 370 اجملموع

يتضح من اجلداول السابقة أن من رتبهم العلمية )أستاذ مساعد( هم األعلى من أفراد الدراسة 

( فرد ا، كما يتضح أن جنس الذكور هم األعلى من 247%(، وعددهم )57.0حيث بلغت نسبتهم )

الذين و( فرد ا، 265%( من أفراد الدراسة اإلمجالية، وعددهم )59.2أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم )

%( من مفردات العينة اإلمجالية، 43.6حيث بلغت نسبتهم ) األكنيرسنوات فأكنير( هم  10خربتهم )

 ( فردًا.151وعددهم )

 :أداة الدراسة

بناء  على طبيعة البيانات، وعلى املنهج املتبع يف الدراسة، وجدت الباحنية أن األداة األكنير 

ت الرتبوية، دبيااألبعد االطالع على ؤها لتحقيو أهداف الدراسة هي )االستبانة(، وقد مت بنا مالءمة

اجلنس)األول: يتضمن البيانات األولية ممنيلة يف جزأين: داة من األوتكونت ، الدراسات السابقةو

، يس جبامعة شقراءمتطلبات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدرعن:  النياني(، والرتبة العلمية اخلربة 

( عبارات، النياني: البحث العلمي، 9، األول: التدريس، )ت، يف ثالثة جماال( عبارة29ويتكون من )
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وُطلب من أفراد الدراسة اختيار استجابة واحدة من ( عبارات. 9( عبارة، النيالث: خدمة اجملتمع، )11)

)أوافو بدرجة كبرية، أوافو بدرجة بني أربع استجابات متدرجة وفًقا ملقياس ليكرت الرباعي 

 (.1، 2، 3، 4، وُتمنّيل على التوالي )متوسطة، أوافو بدرجة ضعيفة، ال أوافو(

  التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:مت :صدق أداة الدراسة

  :أ( الصدق الظاهري

من ذوي اخلربة واالختصاص يف  احملكِّمنيمن  (10)مت عرض االستبانة يف صورتها األولية على 

 .من آراء ومقرتحات، ُأجريت التعديالت الالزمة احملكِّمونوبناء  على ما أبداه ؛ جمال موضوع الدراسة

 : ب( صدق االتساق الداخلي

مت حساب معامل االرتباط بريسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي لعبارات أداة الدراسة 

(Pearson Correlation) مبجاالت الدراسة النيالثة: ، بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة

مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، كما التدريس، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع 

 :اجلدول التالييوضح ذلك 

لتدريس جبامعة شقراء والدرجة درجة معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة ال ارتباط بريسونمعامل 

 الكلية للمحور 

 العبارات اجملال الرقم

معامل 

 بريسون

 لالرتباط

درجة 

 االرتباط

1 

س
ري

تد
ال

 

 متوسط447.0 قلة اجملالت والدوريات واملراجع احلدينية اخلاصة باملقررات الدراسية

 قوي 621.0 بها زيادة األعباء التدريسية اليت يتطلب من عضو هيئة التدريس القيام 2

 قوي 647.0 إشغال عضو هيئة التدريس باألعمال اإلدارية. 3

4 
ــة التـــدريس يف جمـــاالت التـــدريس ضـــمن     ــز عضـــو هيئـ ــاب متّيـ عـــدم احتسـ

 متطلبات الرتقية
 قوي جدًا512.0

6 
ــة        ــة يف القاعــات وعــدم مناســبتها ألعــداد أعضــاء هيئ كنيافــة أعــداد الطلب

 التدريس
 متوسط423.0

 قوي جدًا542.0 قلة الكوادر الفنية املدربة لصيانة األجهزة واآلالت املتعلقة بتقنيات التعليم 5

 قوي جدًا653.0 قلة املعامل اجملهزة الالزمة للقيام مبهام التدريس 7
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 العبارات اجملال الرقم

معامل 

 بريسون

 لالرتباط

درجة 

 االرتباط

 قوي 634.0 اخنفاض املستوى العلمي للطالب امللتحو باجلامعة 7

9 

ي
لم

لع
 ا

ث
ح

لب
ا

 

مكافأة عضو هيئة التدريس على جهوده البحنيية والنتائج اإلجيابية اليت قلة 

 يتوصل إليها.

 قوي جدًا553.0

10 
اخنفاض مستوى حضـور عضـو هيئـة التـدريس للنـدوات واملـؤمترات العلميـة        

 خارج اجلامعة.

 قوي جدًا 535.0

 متوسط 473.0 العلمية. ارتفاع رسوم نشر األحباث العلمية يف بع  اجملالت واملؤمترات 11

12 
قلة الفرص املتاحـة لعضـو هيئـة التـدريس للتـدريب علـى اسـتخدام التقنيـات         

 احلدينية يف البحث العلمي.

 قوي جدًا 752.0

 قوي جدًا 712.0 تدني عدد حلقات البحث العلمي ) السيمنار( يف األقسام العلمية. 13

14 
هيئـة التـدريس لتمكينـه مـن إتقـان       اخنفاض عدد الدورات التدريبية لعضو

 بع  اللغات األجنبية.

 قوي جدًا 771.0

16 
غياب وجود خريطة حبنيية توجه عضو هيئة التدريس للبحث عن نقاط حبنيية 

 علمية.

 قوي جدًا 737.0

 قوي جدًا 563.0 قلة توفر مصادر وأوعية للمعلومات من قبل اجلامعة. 15

 قوي جدًا 594.0 للبحوث العلمية. اخنفاض الدعم املقدم 17

 قوي جدًا 572.0 اخنفاض مساهمة مؤسسات اجملتمع يف متويل البحوث العلمية. 17

19 
مع

جملت
ة ا

دم
خ

 
انشغال عضو هيئة التدريس باألعباء التدريسية على حسـاب دوره يف خدمـة   

 اجملتمع.

 قوي جدًا 575.0

 قوي جدًا 712.0 اليت توفرها اجلامعة للمجتمع.القصور يف برامج التعليم املستمر  20

 قوي جدًا 767.0 ضعف االهتمام بتوظيف نتائج األحباث العلمية لتنمية اجملتمع. 21

 قوي جدًا 771.0 قلة حفز أعضاء هيئة التدريس على املشاركة يف مناشط خدمة اجملتمع. 22

 قوي جدًا 749.0 اإلنتاج يف اجملتمع.قلة وجود برامج تنظم زيارات ملؤسسات  23

24 
ضــعف التنســيو بــني مراكــز البحــوث يف اجلامعــة واملؤسســات اإلنتاجيــة         

 واخلدمية.

 قوي جدًا 713.0

26 
غيــاب النــدوات واملـــؤمترات العلميــة املتبادلــة بـــني اجلامعــة ومواقــع العمـــل       

 واإلنتاج.

 قوي جدًا 737.0

 قوي جدًا 724.0 اجملتمع بطلب االستشارات العلمية من اجلامعة.عدم اهتمام املؤسسات يف  25

 قوي جدًا 553.0 عدم احتساب العمل يف خدمة اجملتمع جزء ا من نصاب عضو هيئة التدريس. 27
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 العبارات اجملال الرقم

معامل 

 بريسون

 لالرتباط

درجة 

 االرتباط

27 
قلة قيام اجلامعة بتوجيه بع  برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئـة التـدريس   

 حنو مؤسسات اجملتمع.

 جدًاقوي  772.0

29 
ــة     عــدم إشــراك املســؤولني مبؤسســات اجملتمــع يف اجملــالس العلميــة واإلداري

 للكليات.

 قوي جدًا 555.0

دالة إحصائيًا عند مستوى داللة يتضح من اجلدول السابو أن مجيع أبعاد حماور الدراسة 

تدل على صدق (؛ مما يدل على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما أعطى مؤشرات على 0.01)

 االتساق الداخلي، وتسمح بتطبيو األداة.

 ثبات األداة:

. عدة مراتيعطي اتساًقا يف النتائج عندما تطبو األداة يعد النيبات من متطلبات أداة الدراسة، و

حساب قيم معامل  ثموحلساب قيم معامل ثبات األداة قامت الباحنية بتطبيو االستبانة على العينة، 

. وكانت (Cronbach's Alpha) لتناسو الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباملالنيبات بطريقة ا

 . التالي النتيجة كما هي موضحة باجلدول

 معامل ألفا كرونبامل لقياس ثبات أداة الدراسة

 الصدق النيبات عدد العبارات احملور م

يف ضوء أدوارهم املهنية درجة معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء

 0.893 0.799 7 التدريس 1

 0.949 0.900 10 البحث العلمي 2

 0.965 0.932 11 خدمة اجملتمع 3

 0.936 0.877 29 اجملموع

درجة معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء يتضح من اجلدول السابو أن 

 ؛ مما يسمح بتطبيقها.الدراسة تتمتع بقيم ثبات عالية أن أداة(، وهذا يدل على 0.777بلغت )
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 :أساليب املعاجلة اإلحصائية

من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم  عددمت استخدام 

، وذلك بعد (SPSS)اليت يرمز هلا بالرمز  (Statistical Package for Social Science)االجتماعية 

 ، وقد مت استخدام األساليب اآلتية:يز وإدخال البيانات إىل احلاسب اآلليترم

  واه عبارات  استجاباتهمفراد الدراسة، وحتديد أ ؛ لوصف خصائصوالنسب املئوية ،التكرارات

 .اليت تتضمنها أداة الدراسة اجملاالت

 "املتوسط احلسابيMean" متوسطات العبارات( مع ستجابات الأو اخنفاض ا ،ملعرفة مدى ارتفاع؛(

 .العلم بأنه يفيد يف ترتيب عبارات الدراسة حسب أعلى متوسط حسابي موزون

 "االحنراف املعياريStandard deviation"أو تشتت استجابات  ،للتعرف على مدى احنراف ؛

عن متوسطها احلسابي، فكلما  جمال، ولكل هاأفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات

 واخنف  تشتتها بني املقياس. ،قيمته من الصفر تركزت االستجابات اقرتبت

 معامل االرتباط بريسون "Pearson Correlationملعرفة درجة االرتباط بني أسئلة الدراسة. "؛ 

 " معامل النيبات ألفا كرونباملCronbach's Alpha.؛ الختبار مدى ثبات أداة الدراسة" 

  اختبار ت"T-Test" االتها.أفراد الدراسة حول جممتوسطات استجابات بني  لتحديد الفروق ؛ 

  اختبار حتليل التباين األحادي"One Way Anova" الفروق ذات الداللة اإلحصائية ؛ للتعرف على

العلميةتبع ا ملتغرياتهم املستقلة )الرتبة  جماالتهامتوسطات استجابات أفراد الدراسة حنو بني 

  سنوات اخلربة(. عدداجلنس 

 :نتائج الدراسة

التنمية املهنية ألعضاء  معوقاتوما أسفرت عنه حول  ،نتائجالحتليل فيما يلي  تعرض الباحنية

ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرت الرباعي )احلدود الدنيا والعليا( مت حساب املدى  ،هيئة التدريس

 4÷3على أكرب قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي ) ه( ثم تقسيم413)

وهي الواحد  ،أو بداية املقياس ،بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس ،(0.76

 صبح طول اخلاليا كما يلي:ألتحديد احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا  ؛صحيح
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 ملعوقات التنمية املهنية الرباعيليا للمقياس احلدود الدنيا والُع

 املتوسط احلسابي )طول اخللية ( درجة املقياس

 1.76أقل من  ال أوافو

 2.60إىل أقل من  1.76من  أوافو بدرجة ضعيفة

 3.26إىل أقل من  2.60من  أوافو بدرجة متوسطة

 4إىل  3.26من  أوافو بدرجة كبرية

الدراسة مت حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات ولإلجابة عن تساؤالت 

احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد الدراسة على أسئلة االستبانة، وجاءت 

 النتائج كما يلي:

من وجهة نظر  التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء معوقاتما إجابة السؤال األول: 

 ة الدراسة؟عين

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس  املعوقات اليت تواجه حتقيوالدراسة حول  أفراد استجابات

 يف جمال التدريس جبامعة شقراء

 العبارة م

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

أوافو 

بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

1 

قلة اجملالت والدوريات 

دينية اخلاصة واملراجع احل

 باملقررات الدراسية

113 30.697 25.2114 30.745 12.43.00 0.977 7 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

2 

زيادة األعباء التدريسية اليت 

من عضو هيئة  يتطلب

 التدريس القيام بها

131 36.4107 27.974 22.747 13.03.25 0.952 5 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

3 
ــدريس    إشــغال عضــو هيئــة الت

 باألعمال اإلدارية
173 49.695 26.967 16.434 9.23.27 0.997 4 

أوافو 

بدرجة 
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 العبارة م

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

أوافو 

بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

 كبرية

4 

ــز عضـــو     ــاب متّيـ ــدم احتسـ عـ

ــاالت   هيئــــة التــــدريس يف جمــ

ــات   التـــــدريس ضـــــمن متطلبـــ

 الرتقية

175 60.3107 27.946 12.232 7.53.29 0.954 3 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

6 

ــداد الطلبـــــة يف    ــة أعـــ كنيافـــ

ــبتها   ــدم مناســـ ــات وعـــ القاعـــ

 ألعداد أعضاء هيئة التدريس

123 33.279 21.4103 27.756 17.53.26 0.927 7 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

5 

قلة الكوادر الفنية املدربة 

اآلالت لصيانة األجهزة و

 املتعلقة بتقنيات التعليم

207 66.974 22.760 13.629 7.73.30 0.959 2 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

7 
زة الالزمـــة قلــة املعامــل اجملهــ   

 للقيام مبهام التدريس
157 46.493 26.175 20.633 7.93.27 0.997 6 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

7 
اخنفـــــاض املســـــتوى العلمـــــي 

 للطالب امللتحو باجلامعة
212 67.392 24.947 12.719 6.13.340.7791 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

 اجملموع

1323
 

44.59
 

766
 

26.6
 

675
 

19.46
 

305
 

10.35
 

3.53
 

0.952- - - 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

يتضح من اجلدول أن املعوقات اليت تواجه حتقيو التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة 

واحنراف  ،(3.53وذلك مبتوسط حسابي يبلغ )، شقراء كانت )أوافو بدرجة كبرية( جملال التدريس

 وفيما يلي أبرز النتائج: %(.44.59ونسبة مئوية مبقدار )، (0.952معياري )

o ( وهي:7جاءت العبارة رقم ) "باملرتبة األوىل مـن  اخنفاض املستوى العلمي للطالب امللتحو باجلامعة "

(، 3.34(، مبتوســط حســابي ) أوافــو بدرجــة كــبرية ) الدراســة عليهــا بدرجــة أفــراد حيــث موافقــة 

؛ وتعـزو الباحنيـة ذلـك إىل عـدم وجـود      %(67.3)مئويـة مقـدارها   بنسـبة  و (،0.779ف معيـاري ) واحنرا
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كادر تدريسـي مؤهـل مبهـارات تدريسـية عاليـة، كمـا قـد اليكـون لـدى الطالـب داخـل اجلامعـة             

 مصادر تعليمية متنوعة؛ كاملكتبات، وأوعية املعلومات، وقواعد البيانات االلكرتونية.

o  ــارةجـــاءت ــة بـــاملقررات   " ( وهـــي:1رقـــم ) العبـ قلـــة اجملـــالت والـــدوريات واملراجـــع احلدينيـــة اخلاصـ

أوافـو بدرجــة  " باملرتبـة النيامنـة واألخـرية مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة )          الدراسـية 

؛ %(30.6) (، وبنسبة مئوية مقـدارها 0.977(، واحنراف معياري )3.00(، ومتوسط حسابي )كبرية

ــة ذلــك إىل  واتفقــت هــذه    عــدم وجــود مكتبــة جامعيــة متخصصــة يف جامعــة شــقراء.   وتعــزو الباحني

( الــيت أشــارت إىل نــدرة اجملــالت والــدوريات املتخصصــة يف    2012 النتيجــة مــع دراســة )الغامــدي، 

اجلامعـة. وتعـزو الباحنيـة ذلـك إىل عـدم وجـود مكتبـة جامعيـة تـوفر اجملـالت، والـدوريات احلدينيــة            

 اليت يرجع إليها عضو هيئة التدريس، والطالب اجلامعي. 

واملتوسطات  ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت حساب التكرارات، والنسب املئوية،

عن السؤال األول يف جمال احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد الدراسة 

 يوضحها اجلدول التالي:، وجاءت النتائج كما البحث العلمي

ألعضاء هيئة التدريس  التنمية املهنية املعوقات اليت تواجه حتقيوالدراسة حول  أفراد استجابات

 يف جمال البحث العلميجبامعة شقراء 

 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

1 

قلة مكافأة عضو 

هيئة التدريس على 

جهوده البحنيية 

والنتائج اإلجيابية 

 اليت يتوصل إليها

222 50.090 24.346 12.213 3.63.41 0.736 1 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

2 

اخنفاض مستوى 

حضور عضو هيئة 

التدريس للندوات 

واملؤمترات العلمية 

205 66.7103 27.745 12.416 4.13.36 0.760 4 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية
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 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

 خارج اجلامعة

3 

نشر ارتفاع رسوم 

األحباث العلمية يف 

بع  اجملالت 

 ات العلميةواملؤمتر

167 42.7113 30.679 21.420 6.43.27 0.921 7 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

4 

قلة الفرص املتاحة 

لعضو هيئة 

التدريس للتدريب 

على استخدام 

لتقنيات احلدينية ا

 يف البحث العلمي

164 41.5135 35.767 16.423 5.23.25 0.795 9 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

6 

تدني عدد حلقات 

ي البحث العلم

)السيمنار( يف 

 األقسام العلمية

177 47.7120 32.462 14.121 6.73.27 0.793 7 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

5 

اخنفاض عدد 

الدورات التدريبية 

لعضو هيئة 

نه التدريس لتمكي

من إتقان بع  

 اللغات األجنبية

211 67.090 24.349 13.220 6.43.33 0.901 3 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

7 

غياب وجود 

خريطة حبنيية 

توجه عضو هيئة 

تدريس للبحث ال

عن نقاط حبنيية 

 علمية

175 60.3119 32.242 11.423 5.23.29 .793 5 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

7 
قلة توفر مصادر 

وأوعية للمعلومات 
131 36.4117 31.573 19.749 13.23.26 0.997 10 

أوافو 

بدرجة 
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 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

 كبرية من قبل اجلامعة

9 

فاض الدعم اخن

املقدم للبحوث 

 العلمية

196 62.7107 29.245 12.421 6.73.30 0.793 6 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

10 

اخنفاض مساهمة 

اجملتمع مؤسسات 

يف متويل البحوث 

 العلمية

215 67.495 26.942 11.415 4.33.370.7612 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

 -3.310.799 6.97 221 14.35 631 29.6 1092 60.15 1765 اجملموع

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

يتضح أن املعوقات اليت تواجه حتقيو التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء 

واحنراف معياري  ،(3.31كانت )أوافو بدرجة كبرية( جملال البحث العلمي، مبتوسط حسابي يبلغ )

 وفيما يلي أبرز النتائج: %(.60.15ونسبة مئوية مبقدار )، (0.799)

o    ( وهـــي: 1جـــاءت العبـــارة رقـــم ) "       قلـــة مكافـــأة عضـــو هيئـــة التـــدريس علـــى جهـــوده البحنييــــة،  

 " باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا       والنتــائج اإلجيابيــة الــيت يتوصــل إليهــا     

ــو بدرجــــة )  (، 0.736(، واحنــــراف معيــــاري ) 3.41(، مبتوســــط حســــابي ) بدرجــــة كــــبرية أوافــ

 نيدراســة "صــديقي وآخــر .  واتفقــت هــذه النتيجــة مــع مــا جــاء يف   %(50.0)وبنســبة مئويــة مقــدارها 

& Others  Siddiqui" (2011)    اليت أشارت إىل غياب الدعم، واحلوافز املقدَّمة إىل أعضـاء هيئـة

لمــي   وتـرى الباحنيــة ضــرورة وجــود حـوافز ماديــة تشــجيعية ألعضــاء    التـدريس يف جمــال البحــث الع 

هيئــة التـــدريس لـــدعم مســـريتهم البحنييـــة أســوة باجلامعـــات األخـــرى، كجامعـــة امللـــك ســـعود يف    

 برناجمها "رائد".

o  ( ــارة رقــم ــة للمعلومــات مــ   ( وهــي: "7جــاءت العب ــوفر مصــادر وأوعي ــة ت ـــقل ــةـن قب ــة ل اجلامع " باملرتب

(، ومتوسـط حسـابي   أوافـو بدرجـة كـبرية   ) موافقة أفراد الدراسة عليهـا بدرجـة  العاشرة من حيث 

اتفقــت هــذه النتيجــة مــع  و. %(36.4) (، وبنســبة مئويــة مقــدارها0.997(، واحنــراف معيــاري )3.26)
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ـــة ــة التــدريس يف التعامــل مــع قواعــد   ( الــيت أشــ 2012الغامــدي ) دراســـــ  ارت إىل ضــعف عضــو هيئ

البيانات وُيعزى ذلـك إىل عـدم اشـرتاك اجلامعـة يف قواعـد املعلومـات، واملكتبـات الرقميـة، وعـدم          

شــراكتها مــع اجلامعــات املرموقــة الــيت قــد تســهم يف رفــع كفــاءة وأداء عضــو هيئــة التــدريس يف     

 جمال البحث العلمي.  

توسطات لإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت حساب التكرارات، والنسب املئوية، واملو 

عن السؤال األول يف جمال خلدمة احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد الدراسة 

 ، وجاءت النتائج كما يلي:اجملتمع

ألعضاء هيئة التدريس  التنمية املهنية املعوقات اليت تواجه حتقيوالدراسة حول  أفراد استجابات

 جمال خدمة اجملتمعيف جبامعة شقراء 

 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

1 

ضو هيئة انشغال ع

التدريس باألعباء 

ة على التدريسي

حساب دوره يف 

 خدمة اجملتمع

163 41.4127 34.552 15.727 7.33.26 0.930 7 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

2 

القصور يف برامج 

التعليم املستمر 

اليت توفرها 

 اجلامعة للمجتمع

142 37.4127 34.574 20.025 7.03.26 0.930 9 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

3 

ضعف االهتمام 

بتوظيف نتائج 

األحباث العلمية 

 لتنمية اجملتمع.

174 49.7133 36.936 9.617 4.93.31 0.734 6 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

4 
قلة حفز أعضاء 

 هيئة التدريس على
151 43.6142 37.447 13.019 6.13.27 0.766 7 

أوافو 

بدرجة 
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 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

املشاركة يف 

مناشط خدمة 

 اجملتمع

 كبرية

6 

قلة وجود برامج 

ارات تنظم زي

ملؤسسات اإلنتاج 

 يف اجملتمع

163 41.4131 36.453 17.023 5.23.26 0.905 7 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

5 

ضعف التنسيو بني 

مراكز البحوث 

يف اجلامعة 

واملؤسسات 

 اإلنتاجية واخلدمية

177 60.6127 34.339 10.617 4.53.31 0.737 4 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

7 

غياب الندوات 

واملؤمترات العلمية 

 املتبادلة بني

اجلامعة ومواقع 

 العمل واإلنتاج

191 61.5122 33.037 10.319 6.13.31 0.764 3 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

7 

عدم اهتمام 

املؤسسات يف 

اجملتمع بطلب 

االستشارات 

 العلمية من اجلامعة

197 63.2120 32.435 9.717 4.53.34 0.736 2 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

9 

عدم احتساب 

العمل يف خدمة 

اجملتمع جزء ا من 

نصاب عضو هيئة 

 التدريس

220 69.6100 27.031 7.419 6.13.41 0.747 1 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

10 
قلة قيام اجلامعة 

بتوجيه بع  
157 46.1140 37.746 12.217 4.93.27 0.745 5 

أوافو 

بدرجة 
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 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

برامج ومناشط 

التنمية املهنية 

هيئة ألعضاء 

التدريس حنو 

 مؤسسات اجملتمع

 كبرية

11 

عدم إشراك 

املسؤولني 

مبؤسسات اجملتمع 

يف اجملالس العلمية 

 دارية للكلياتواإل

157 46.1122 33.065 16.126 5.73.150.9215 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

 3.270.772 6.53 227 12.96 627 34.21 1393 47.21 1922 اجملموع

-

-

- 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

يتضح من اجلدول أن املعوقات اليت تواجه حتقيو التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة 

( واحنراف 3.27شقراء كانت )أوافو بدرجة كبرية( جملال خدمة اجملتمع، مبتوسط حسابي يبلغ )

 وفيما يلي أبرز النتائج: %(.47.21ونسبة مئوية مبقدار )، (0.772معياري )

o ( وهي:9جاءت العبارة رقم ) "          عدم احتسـاب العمـل يف خدمـة اجملتمـع جـزء ا مـن نصـاب عضـو هيئـة

(، أوافـو بدرجـة كـبرية   " باملرتبـة األوىل مـن حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة )        التدريس 

. وخدمــة %(69.6) مقـدارها (، وبنسـبة مئويــة  0.747(، واحنـراف معيــاري ) 3.41مبتوسـط حســابي ) 

اجملتمع أحـد األدوار األساسـية للجامعـة كالبحـث العلمـي، والتـدريس، وهـدف مـن أهـدافها؛ لـذا           

 جيب على اجلامعة أن ُتبّصر عضو هيئة التدريس بذلك الدور وأهميته.

o   ( وهـي: 2جـاءت العبـارة رقــم ) "     القصـور يف بــرامج التعلـيم املسـتمر الــيت توفرهـا اجلامعـة للمجتمــع" 

(، مبتوسـط  أوافـو بدرجـة كـبرية   ) باملرتبة التاسعة من حيـث موافقـة أفـراد الدراسـة عليهـا بدرجـة      

. وترى الباحنية تشجيع %(37.4)(، وبنسبة مئوية مقدارها 0.930(، واحنراف معياري )3.26حسابي)
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ــل تــدريب املعلمــني يف املــدارس           ــدورات تتصــل خبدمــة اجملتمــع مني أعضــاء هيئــة التــدريس للقيــام ب

اصة واحلكومية، وعمل دورات للشباب والفتيات املقبلني على الزواج، وتـدريب أفـراد اجملتمـع    اخل

 على التقنيات اجلديدة..  

ولإلجابــــة عــــن تســــاؤالت الدراســــة مت حســــاب التكــــرارات، والنســــب املئويــــة، واملتوســــطات   

االســتبانة، وجــاءت  احلسـابية، واالحنرافــات املعياريـة، والرتــب الســتجابات أفـراد الدراســة علــى أسـئلة    

 النتائج كما يلي:

 جماالت معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء

 العبارة م

أوافو بدرجة 

 كبرية

أوافو بدرجة 

 متوسطة

أوافو بدرجة 

 ضعيفة
 ال أوافو

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
ت 
جابا

إل
تقدير ا

 

 % ك % ك % ك % ك

 التدريس 1

1323
 

44.59
 

766
 

26.6
 

675
 

19.46
 

305
 

10.35
 

3.53
 

0.952

1
أوافو  

بدرجة 

 كبرية

 البحث العلمي 2

1765
 

60.15
 

1092
 

29.6
 

631
 

14.35
 

221
 

6.97
 

3.31

0.799

2
أوافو  

بدرجة 

 كبرية

3 
جمال خدمة 

 اجملتمع

1922
 

47.21
 

1393
 

34.21
 

627
 

12.96
 

227
 

6.53
 

3.27

0.772
 

3
أوافو  

بدرجة 

 كبرية

 اجملموع الكلي

6101
 

47.36
 

3240
 

29.74
 

1534
 

16.69
 

766
 

7.32
 

3.91

0.911
 

-
-

-
 

أوافو 

بدرجة 

 كبرية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد  إجابة السؤال النياني:

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء ُتعزى إىل متغريات  معوقاتالدراسة حول 

 الرتبة العلمية(؟ –اخلربة  –)اجلنس

الدراسة  عينة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد ؛ لتحديد"T- test"ت مت استخدام اختبار 
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 متغري )اجلنس(.التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء ُتعزى إىل  معوقات يف

يوضح الفروق بني استجابات أفراد الدراسة يف معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس وفًقا 

 ملتغري اجلنس

 العدد اجلنس اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة )ت(

مستوى الداللة 

 اإلحصائي

 التدريس
 5.66353 17.4170 265 ذكر

0.079 0.599 
11417.36955.67749 أننيى

البحث 

 العلمي

 7.40673 20.0459 265 ذكر
0.707 0.274 

11420.54917.91211 أننيى

خدمة 

 اجملتمع

 5.71769 17.9023 265 ذكر
1.026 0.226 

11419.70177.35753 أننيى

يف استجابات  ملتغري اجلنسعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يتضح من اجلدول السابو 

أفراد الدراسة حنو معوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء، وذلك يف اجملاالت 

( 2015النيالثة: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع.  واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )طوطح، 

 إذ كانت الفروق لصاحل الذكور.

 عينة ( بني متوسطات استجابات أفراد0.06الداللة اإلحصائية عند مستوى )للكشف عن و 

)اخلربة  يُتعزى إىل متغري اليت التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء معوقات يفالدراسة 

 ."One way anova" ختبار أنوفااستخدام ا( مت العلميةالرتبة  –
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إجابات أفراد الدراسة ملعوقات التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس وفًقا ملتغريي  يوضح الفروق يف

 سنوات اخلربة والرتبة العلمية

 مصدر التباين العنصر
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

مستوى الداللة 

 اإلحصائي

اخلربة

 400.776 2 701.770 بني اجملموعات

1.069 0.347 
داخل 

 اجملموعات
137799.497 357 

377.473

139701.257359 اجملموع

الرتبة العلمية

 2177.695 2 4366.191 بني اجملموعات

6.906 0.003 
داخل 

 اجملموعات
136345.075 357 

357.790

139701.257359 اجملموع

إحصائية فيما يتعلو مبتغري  ةذات داللال توجد فروق السابو إىل أنه أشارت النتائج يف اجلدول 

أنه كلما زادت الرتبة  يعينوهذا  العلمية،ملتغري الرتبة ، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية اخلربة

 .التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس عالية معوقاتكانت 

 توصيات الدراسة:

 ة تقدم التوصيات اآلتية:بناء  على ما انتهت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحني 

o        ضرورة وضع معايري دقيقة وشاملة الختيار عضو هيئـة التـدريس ليكـون مـن منسـوبي اجلامعـة؛ إذ

أشارت النتائج إىل أن أعلى معوقات التنميـة املهنيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد العينـة عليهـا يف جمـال          

كادر تدريسي ضعيف يفتقد التدريس هو اخنفاض املستوى العلمي للطالب؛ وهذا يدل على وجود 

 إىل املهارات العالية يف التعليم احلديث.

o  ؛ إذ أشارت النتـائج إىل  العلمي، والتأليف، والرتمجة املتخصصةيف البحث زيادة املخصصات املالية

ــة        أن أهــم معوقــات التنميــة املهنيــة مــن حيــث موافقــة أفــراد العينــة عليهــا يف البحــث العلمــي هــو قل

 التدريس على البحوث اليت يقوم بها، والنتائج اإلجيابية اليت يتوصل إليها.مكافأة عضو هيئة 
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o  أهمية إجياد حوافز لعضو هيئة التدريس عند قيامه خبدمة اجملتمع، ومن ذلك احتساب ما يقوم به

ضمن نصابه التدريسي؛ إذ أشارت النتائج أن أعلى معوقات التنمية املهنيـة مـن حيـث موافقـة أفـراد      

ها يف خدمة اجملتمع هو عـدم احتسـاب مـا يقـوم بـه العضـو خلدمـة اجملتمـع ضـمن نصـابه           العينة علي

 التدريسي.
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 املراجع 

:العربيةاملراجع 

(. تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم 2007عيسى. )، عماد َو قدادة ،أبو الرب

 .133(، 1) 1. اليمن  التعليم العالياجمللة العربية لضمان جودة العالي. 

التنمية املهنية ألعضاء هيئة (. 2011بصفر، حسان عمر؛ عامر، عبدالرؤوف عامر؛ حممد، ربيع. )

(. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.1. ط)التدريس بالتعليم اجلامعي

 القاهرة: دار الفكر. ر.التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤى التطوي(. 2004البندري، حممد. )

 .مركز التطوير اجلامعي( 2017)جامعة امللك عبدالعزيز، 

. املركز جملة التعريب برامج اإلعداد والتأهيل الرتبوي لةستاذ اجلامعي.(. 1990. )جرب، أمحد

.3163 ،(1دمشو،) (،)للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر العربي.

 اإلدارة .وكالة الوزارة للتخطيط واملعلومات. (2010) العربية السعودية.حالة التعليم العالي يف اململكة 

 العامة للتخطيط واإلحصاء. الرياض: وزارة التعليم.

(. 1)ط. دراسة مقارنة. التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي(. 2004حداد، حممد بشري. )

.عامل الكتبدار القاهرة: 

(. االعتماد األكادميي لكليات الرتبية يف اجلامعات العربية أبريل 2005)اخلوالدة، حممد؛ وآخرون. 

 ،جامعة الريموك ،ندوة تطوير كليات الرتبية يف ضوء التوجهات العامليةلضمان نوعية التعليم. 

األردن.

تصور مقرتح للتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية (. 2016اخلويطر، مشس. )

جامعة اإلمام حممد بن غري منشورة،  رسالة دكتوراه مية يف ضوء التجارب العاملية.احلكو

، الرياض.كلية العلوم االجتماعية، سعود اإلسالمية

(. تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية يف ضوء 2006السميح، عبداحملسن حممد. )

، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليميةجملة الرتبية، خربات الدول الغربية والعربية. 

 .277277(، 16مصر، )
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التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العربية (. 2010وآخرون. )، علي السيد الشخييب

 املنظمة العربية للرتبية والنيقافة والعلوم.  تونس: .الدليل املرجعي

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس املصريني املعارين لبع  دول  (. واقع2007الصرييف، حممد. )

 .3475(، 14مصر، ) جملة دراسات يف التعليم اجلامعياخلليج العربي: دراسة ميدانية. 

التطوير املهين لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القدس املفتوحة من (. 2015طوطح، ليانا إسحاق. )

 كلية العلوم الرتبوية.، جامعة القدس ،رسالة ماجستري وآلية االرتقاء به.وجهة نظرهم: واقعه 
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 .والتوزيع للنشر العصرية املكتبة: املنصورة .التدويل ومتطلبات

. املؤمتر القومي أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى تقويم أداء(.  2009) العيدروس، أغادير سامل.

"، مركز تطوير ره يف تطوير التعليم قبل اجلامعيالسادس عشر. "التعليم اجلامعي العربي ودو

  .، مصرالقاهرة. التعليم اجلامعي، جامعة عني مشس

يئة التدريس مدخل التنمية املهنية ألعضاء ه .(2007وعامل، توفيو علي. ) ؛غالب، ردمان حممد سعيد

 .150(، اليمن، 1) 1،لة العربية لضمان جودة التعليماجمل .للجودة الشاملة يف التعليم اجلامعي

فاعلية برنامج حاسوبي تدرييب مقرتح لتنمية مهارات أعضاء هيئة (. 1427الفاحل، مريم عبدالرمحن. )

. رسالة دكتوراه ات البناتالتدريس حنو توظيف تقنيات املعلومات يف العملية التعليمية بكلي

 الرياض. ،كلية الرتبيةجامعة األمرية نورة،  .غري منشورة

رسالة ماجستري غري  واقع مساهمة جامعة شقراء يف برامج خدمة اجملتمع.(. ـه1435الفايز، ضحى. )

 الرياض.كلية اإلدارة واإلشراف الرتبوي، كليات الشرق العربي،  .منشورة

(. جودة التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف 2012كعكي، سهام؛ وزرعة، سوسن. )ديسمرب 

 .279 – 342(،106) 27، الكويت، اجمللة الرتبويةاجلامعات السعودية. 

(. الريــاض:  3(. نظــام جملــس التعلــيم العــالي واجلامعــات ولوائحــه، )ط     2007جملــس التعلــيم العــالي. )  

ية.مكتبة امللك فهد الوطن

 املصرية. الدار: القاهرة(. 1ط) .اجلامعي التعليم لتطوير جديدة رؤى(. 2009. )يوسف حممود،
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: مكتبة امللك املعايري املهنية للمعلمني يف اململكة العربية السعودية(. 2015هيئة تقويم التعليم العام. )
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Effectiveness of a teaching program based on suggested norms of civilizational 

dialogue in the light of Islamic Vision on the development of the world 

mentality among students of University of Bisha 

Dr. Mefleh Dakhil Al-Aklobi 

Associate Professor, Department of Curriculum & 

Teaching Methods in University of Bisha 

Abstract:

This research aimed at exploring the effectiveness of a teaching program 

based on suggested norms of civilizational dialogue in the light of Islamic Vision 

on the development of the world mentality among students of University of Bisha. 

Descriptive and quasi-experimental methods were used in this research. The 

researcher prepared a list of (30) Islamic Vision norms for the global civilizational 

dialogue, established the teaching program based on those norms and prepared the 

scale of World Mentality which consisted of (50) items assigned to five dimensions 

(common values, issues of security and peace, issues of development, global 

history, issues of human rights). The sample of the study consisted of (20) first year 

students at the University of Bisha. Results revealed the effectiveness of the 

teaching program in the development of the global mentality among students of the 

University of Bisha. The research recommended the importance of incorporating 

the suggested Islamic vision norms of civilizational dialogue in the educational 

content of the university courses. Moreover, the research recommended facilitating 

training programs and activities that disseminate the dialogue culture and foster 

values of national unity, accepting and co-operating with the other among 

university students. Finally, the study suggested carrying out further studies to 

determine the effects of student activities on the development of the global 

mentality among university students in addition to evaluating the curriculum in 

different stages of study in the light of norms of Islamic vision of civilizational 

dialogue. 
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فاعلية برنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور (. 2021). مفلح .االكليب

(، 1) 7جملة العلوم الرتبوية، . اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة

012402. 

 فاعلية برنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري 

 التصور اإلسالمي لتنمية العقلية العامليةيف ضوء 

 لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة 

 (1)دخيل االكليب مفلحد. 

 ستخلص: امل

هدف البحث إىل تعّرف فاعلية برنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري يف 

ضوء التصور اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب جامعة بيشة، وقد استخدم الباحث املنهج 

حوار الوصفي، واملنهج شبه التجرييب، حيث أعد الباحث قائمة مبعايري مقرتحة للتصور اإلسالمي لل

( معيارًا، وصمم برناجما تدريسيا قائما على تلك املعايري، وأعد مقياسا 30احلضاري، متنيلت يف )

( عبارة، وزعت على أبعاد مخسة: 60للعقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة تكون من )

ي، وقضايا حقوق )القيم املشرتكة، وقضايا األمن والسالم، وقضايا التنمية، والتاريخ العامل

( طالبًا من طالب السنة األوىل جبامعة بيشة، وتوصل البحث 20اإلنسان(، وتكونت عينة البحث من )

إىل فاعلية الربنامج التدريسي يف تنمية العقلية العاملية لدى الطالب عينة البحث يف جامعة بيشة، يف 

لبحث بأهمية مراعاة املعايري املقرتحة جماالت مقياس العقلية العاملية املطبو يف البحث. وقد أوصى ا

للتصور اإلسالمي للحوار احلضاري عند بناء احملتوى التعليمي للمقررات باملرحلة اجلامعية. وتقديم 

برامج وأنشطة تدريبية تسهم يف ترسيخ ثقافة احلوار ونشرها بني الطالب، لتعزيز قيم الوحدة 

ح البحث إجراء دراسة ملعرفة تأثري األنشطة الطالبية يف الوطنية، وقبول اآلخر والتعاون معه. وقد اقرت

                                                             
 malaklby@ub.edu.saأستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك بقسم املناهج يف كلية الرتبية جبامعة بيشة،    (1)
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تنمية العقلية العاملية لدى طالب املرحلة اجلامعية، وتقويم املناهج الدراسية باملراحل الدراسية املختلفة 

 يف ضوء معايري التصور اإلسالمي للحوار احلضاري.

معايري احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي، املرحلة اجلامعية، املناهج  الكلمات املفتاحية:

 اجلامعية، العقلية العاملية، طالب جامعة بيشة.
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 مقدمة:

ي مرتبط باالبتالء والتكليف الذي تقوم لإهلي أز اءوقض ،االختالف بني البشر حقيقة فطرية

َول ْو َشاء َربُّك  ل َجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواحدَدًة َوال  َيَزاُلوَن  :قال اهلل تعاىل ،عليه خالفة اإلنسان يف األرض

والتعارف وسيلة التفاهم و ،جوهر التفاعل اإلنساني الراقي ر[ لذا كان احلوا117: هود] ُمْخَتلدفدنَي

احلضاري الفاعل يف ولية ُيعد احلوار الركيزة اإلنسانية املنيلى واألسلوب والتقارب بني الشعوب، إذ 

، فمن خالله احلقائو وإزالة املفاهيم املغلوطة واألحكام املسبقة اخلاطئة حول اآلخرإيضاح األمور و

  بذلك معرفة وممارسة وقيما إجيابية.تزيد يسو ،نواآلخر هكتشف، كما ياإلنسان قدراته يكتشف

طرح فكري ينطوي على األنساق  ويعد التصور اإلسالمي مدخاًل مهمًا للحوار، ملا يقدمه من

القيمية، واألطر املرجعية، والقناعات الفكرية اليت متدنا مبجموعة من املعايري الراسخة للحوار 

احلضاري بني شعوب األرض، بوصفه انعكاسا لطبيعة اإلسالم الذي يعرتف بالديانات السماوية يف 

وجدها فهو أ َحوُّ بها"، وهو رسالة اهلل  أصوهلا الصحيحة، ويرى أن "احلْكمة َضالَّة املؤمن فحيث

( وقال تعاىل: 107 األنبياء:) َوَما أ ْرَسْلَناك  ِإلَّا َرْحَمًة لدْلَعال مدنَياخلالدة إىل الناس كافة. قال تعاىل: 

 َوَما أ ْرَسْلَناك  ِإلَّا ك افًَّة لدلنَّاِس َبشدري ا َوَنذدير ا (:27 سبأ.) 

 من قبل املنظمات الدولية ةوعناية كبريبالغ موضوع حوار احلضارات باهتمام  يحظ وقد

اليت استهدفت إجياد تفاهم مشرتك وروح إنسانية  من املؤمترات الدولية، عددفعقد  واجلامعات،

 .خالقة بني خمتلف حضارات العامل

وملكانة اململكة العربية السعودية، فقد تبنت مشاريع احلوار العاملي لتعزيز ثقافة احلوار 

الذي عقد يف    احلضاري بني الشعوب، ومن ذلك عقد مؤمتر احلوار وأثره يف الدفاع عن النيب 

هـ؛ بهدف 77/2/1436رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض خالل الفرتة من 

التواصل والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي بني التواصل واحلوار احلضاري اهلادف، وتيسري سبل 

بادرة اليت أطلقتها اململكة ، وولية مبادئ اإلسالم وتشريعاته السمحة. ومن ذلك املاألفراد والشعوب

إىل عقد مؤمتر  كما دعت، وجدت صدى واسعًا وتأييدًا كبريًا واليت بني أتباع الديانات والنيقافات،

صدر عنه "مينياق مكة املكرمة لتعزيز التضامن  يالذم( 2012)القمة اإلسالمي مبكة املكرمة عام 

 احلضارات اإلنسانية املختلفة بنياإلسالمي"، ويعد هذا املينياق من أهم الدعوات من أجل التفاعل 

 (.1437)املصعيب، 
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تنمية باملراحل التعليمية يف لدراسية املناهج احمتوى من الدراسات على دور  عدد وقد أكد

 (Marten, 2014) دراسةاستهدفت فقد  احلوار احلضاري وأهميته بني الشعوب، تقدير املتعلمني حنو

  (U.N., 2009)دراسة كما استهدفت  احلضاري،لتعايش ايم املناهج الدراسية يف ضوء معايري وتق

الكيانات احلضارية  تعرفبهدف  ؛يف املراحل الدراسية املختلفة تعليميةنشطة أبرامج و تقديم

، 2010اليونسكو، كما توصلت دراسة كل من: )يوسف، وذلك يف إطار مشروع مدارس  ،األخرى

( إىل فاعلية الربامج الدراسية يف تنمية العقلية العاملية لدى املتعلمني يف مراحل التعليم 2017وأمحد، 

 العام. 

 تنميةوالعمل على  ،بني احلضارات اإلنسانيةيف تنمية التقدير املتبادل  التعليميةامج همية الربوأل

 االهتماماتبدأت  فقد إميانًا بوحدة املصري املشرتك لإلنسانية مجعاء، حنوها؛ جيابيةإاواهات 

من خالل  للمتعلمني، لتواكب متطلبات املستقبل التعليمية؛امج ربالعاملية يف تعميو هذا االواه يف ال

 اإلجيابية حنو احلضارات األخرى. مواواهاته تنمية معارفهم

 البحث:مشكلة 

يف بناء فكر املتعلمني، واكتشاف  أهم املراحل اليت تسهممن  نظرًا لكون املرحلة اجلامعية

ضرورة تعزيز ثقافة  مما يستدعي تها؛اواهاتهم، وصقل مواهبهم وتنميو توجيه ميوهلمقدراتهم، و

 واألنشطة ربامجوال من خالل املقررات الدراسيةيف تلك املرحلة،  يهماملختلفة لد ومهاراتهاحلوار 

امتالكهم لتلك املهارات؛ ملساعدتهم على التواصل مع غريهم والتعايش معهم. تسهم يف  اليت نوعيةال

 Hefter et al., 2014)، و 2017، والعمري، 2017)الوحش، 

احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي يف مقررات معايري  وحيث لوحظ ضعف مراعاة

ضمنية، حيث أشارت لذلك نتيجة التحليل االستطالعي  مسواء بصورة صرحية أ السنة األوىل

( واملقرر على طالب السنة األوىل كمتطلب 1) ملقرر النيقافة اإلسالمية التعليميوضوعات احملتوى مل

رئيسًا باملقرر قد تناول بع  املعايري ( موضوعًا 11بني )ن موضوعًا واحدًا من أتضح حيث ا جامعة،

املعايري  وفومبراجعة ما ورد يف املوضوع وحتليله و احلضارات،قضية حوار املقرتحة اليت تركز على 

الواردة به  وحدات التحليل تكرارات أن تبني املقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي،

إمجالي املعايري املقرتحة، مما يستدعي ضرورة بذل املزيد من االهتمام %( من 20)سبة بن توافرت

بتضمني احملتوى التعليمي للمقررات الدراسية موضوعات عن احلوار احلضاري، حيث أشارت دراسات 
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(، إىل أهمية الطرح اإلسالمي للحوار 1437، واملصعيب، 1437، والغامدي، 1437منها: )الرتكي، 

، لتحقيو اخلري للبشرية؛ قوة فاعلة لتعزيز ثقافة احلوار والتعاون ذلك لعامل؛ ألناحلضاري بني شعوب ا

على إجيابية التنوع والتعددية،  (؛2017، )العزيز للحوار الوطينعبد مركز امللكوقد أكدت دراسة 

يف  إضافة إىل تعميو مبدأ التسامح ونشر ثقافة العيش املشرتك اليت تسهم يف دفع مسرية التنمية

 .تمعاجمل

(، اخلاص مببادرة 1999فقد أكد إعالن ) ي بني الشعوب،وار احلضاراحلوانطالقا من أهمية 

احلوار النيقايف يف العامل اإلسالمي والغرب، على أن التعليم أحد اجملاالت اليت ميكن من خالهلا بث 

، 2007قيم احلوار النيقايف ونشر املفاهيم واملبادئ اليت تساعد على احلوار بني احلضارات )خليفة، 

ميتلك من القيم ما جيعله قادرا على مواجهة املشكالت الذي  صاحلال اإلنسانيف بناء  واإلسهام ،(36

؛ إال أن هذه القضية مل (101 ،2007والتحديات احلالية، من خالل املواد الدراسية املختلفة. )اجلمل، 

التعايش مع اآلخر  عنبها، حيث اقتصرت معظم الدراسات على احلديث الكايف االهتمام تلو 

 .(2013علي، حوار احلضاري وأبعاده، وهذا ما أكدته دراسة )للالتطرق التسامح واملواطنة، دون و

وألهمية زيادة وعي الطالب بالقضايا املعاصرة، وزيادة تقديرهم للتعاون املشرتك بني 

ندرة الدراسات والبحوث العربية لواحلضارات اإلنسانية؛ وصواًل للسلم والتعايش بني شعوب العامل، 

باملرحلة املناهج الدراسية  يفحوار احلضارات سالمي وأثره على معاجلة بالتصور اإلاليت اهتمت 

 معايريذه املشكلة من خالل بناء برنامج قائم على هل التصديحياول  احلاليالبحث  اجلامعية، فإن

 للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب جامعة بيشة.مقرتحة 

 ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  وميكن حتقيو

 ما املعايري املقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي املناسبة لطالب اجلامعة؟  .1

ما مكونات الربنامج التدريسي القائم على معايري احلوار احلضاري املقرتحة يف ضوء التصور  .2

 األوىل جبامعة بيشة؟ اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة

التدريسي القائم على معايري احلوار احلضاري املقرتحة يف ضوء التصور  جما فاعلية الربنام .3

 اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة؟
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 أهداف البحث:

 يسعى البحث احلالي لتحقيو اآلتي:

 احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي لدى طالب السنة  تقديم قائمة باملعايري املقرتحة للحوار

 األوىل جبامعة بيشة.

  تصميم برنامج تدريسي مقرتح قائم على معايري احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي

 لتنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة.

 التدريسي القائم على معايري احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي  ربنامجتعرف فاعلية ال

 لتنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة.

  البحث:أهمية 

  باآلتي: احلاليأهمية البحث إمجال  ميكن

 :أهمية علمية نظرية، تتمنيل يف 
 قد يساعد  الذي للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي، ةباملعايري املقرتح قائمة تقديم

 املرجعيات.على إدراك هذه  التعليميةخمططي الربامج 

 قد يفيد يف تعرف توجهات الطالب واه القضايا اإلنسانية؛ مما مقياس للعقلية العاملية تقديم ،

 يساعد يف توجيه املناهج الدراسية يف تعزيزها.

  :أهمية عملية تطبيقية، تتمنيل يف 
  تقديم برنامج تدريسي قائم على جمموعة مقرتحة من معايري للحوار احلضاري يف ضوء التصور

 اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب جامعة بيشة، ميكن اإلفادة منه يف اجملال الرتبوي.

 حدود البحث:

 تقديم قائمة من املعايري املقرتحة للحوار احلضاري  احلدود املوضوعية: اقتصر البحث احلالي على

يف ضوء التصور اإلسالمي، وأثرها يف تنمية جوانب العقلية العالية، من خالل برنامج تدريسي، 

 %( كحد أدنى قبول اتفاق احملكمني على أهمية كل حمور ومعايريه. 50وقد حدد الباحث )
  عشوائية من طالب السنة األوىل جبامعة بيشة، احلدود البشرية: طبو البحث احلالي على عينة

للتخصصات النظرية؛ لوحدة اخلطة الدراسية اليت درسوها يف الفصل األول من العام اجلامعي 

 نفسه.
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 .احلدود املكانية: كليات املقر الرئيسي للجامعة، يف مدينة بيشة 
  هـ.14371439اجلامعي احلدود الزمانية: طبو الربنامج يف الفصل الدراسي النياني من العام 

 مصطلحات البحث:

  املقرتح:التدريسي الربنامج 
مواقف القائمة على  ،املنظمة واهلادفة اإلجرائية عرفه الباحث إجرائيا بأنه: جمموعة اخلطواتُي

تعليميًا منظما، وأنشطة وفعاليات موجهة، بطرق تدريسية  وحمتوى حمددة،تتضمن أهدافا تعليمية، 

معارف ومهارات وقيم واواهات طالب السنة تهدف إىل تنمية  فاعلة، وأساليب تقوميية مناسبة،

 املطبو يف البحث احلالي. العقلية العامليةحنو جوانب مقياس  عينة البحثاألوىل جبامعة بيشة 

 :التصور 
دراك األمور إدراكا جمماًل، واإلمساك بناصية األمور بصورة عامة" ُيعرف التصور بأنه: "إ

 .(105، 2003)شحاته، والنجار، 

  :التصور اإلسالمي 
ُيعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: الرؤية الشاملة املتكاملة اليت تعكس نظرة اإلسالم الكلية حيال 

كربيات القضايا اخلاصة باأللوهية والكون واإلنسان واحلياة، اليت توضح العالقات وتضبطها بني 

 اإلنسان ومن حوله ممن يؤثر فيه ويتأثر به. 

  :احلضارة 
واتج املادية واملعنوية اليت ينتجها شعب معني سواء كانت سياسية بأنها: "جمموعة من الن ُتعرف

ثقافية وفكرية نتيجة تفاعله مع البيئة احمليطة به ويتم تداوهلا أم دينية أم اقتصادية أم اجتماعية أم 

 .(22، 2013" )علي، جيال بعد جيل

دل خلصائص اإلدراك املتباحيث ترى أنها " تعريف اليونسكو للحضارةويتبنى الباحث 

ملعرفة مواضع االتفاق واالختالف وذلك بهدف رسم صورة كلية عن اخلصائص املشرتكة  ،الشعوب

 ,UNESCO). " بني احلضارات املختلفة، من أجل تقدير التباين النيقايف بني مجيع األفراد يف العامل

2004, p.35) 
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  احلضاري:احلوار  

عملية يتم من خالهلا تبادل عالقات ": بأنه يوار احلضاراحل (76، 2014إمساعيل )تعرف 

التأثري والتأثر بني احلضارات املختلفة يف مجيع اجملاالت، مع التأكيد على بع  القضايا اهلامة، 

وهي: التسامح العاملي، واحرتام التعدد النيقايف مبا حيافظ على اهلوية النيقافية، وتعزيز حقوق اإلنسان 

 رة".التفكري يف مستقبل تلك القضايا، وينمي الوعي بالقضايا املعاص ومحايتها، مما يدفع الفرد إىل

يسهم من  يتال احلضاري إجرائيًا يف هذا البحث بأنه: املوقف أو احلالة احلوار يعرف الباحثو

يف التقارب بني احلضارات اإلنسانية، وتعزيز  عينة البحثخالهلا طالب السنة األوىل جبامعة بيشة 

ر، وتبادل األفكار املرتبطة باخلربات التنموية والنيقافية، عرب دراستهم للمحتوى قيم التواصل احل

 التعليمي للربنامج املقرتح.

  العاملية:العقلية  

 ،عرف بأنها "صفة الفرد الذي يدرك العامل األوسع ويشعر بدوره كمواطن حيرتم ويقدر التنوعُت

ويفهم الكيفية اليت يعمل بها العامل اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا وتقنيًا وبيئيًا، ويستنكر 

 العاملي،ويشارك ويساهم يف سلسلة من املستويات من احمللي إىل  االجتماعية،الظلم وعدم العدالة 

 (.193، 2017)أمحد،  ه"أعمالويتحمل مسؤولية  وتواصال،ويعمل جلعل العامل مكانًا أكنير تعايشا 

رؤية ذهنية تتسم باملرونة العقلية املتضمنة للمعرفة والوعي  :أنهاإجرائيًا ب الباحث ويعرفها

واإلدراك والتفكري اليت تسهم يف تعزيز القيم املشرتكة بني احلضارات، وحتقو التواصل والتفاعل 

مبقياس العقلية العاملية يف البحث اإلنساني بينها، وصواًل لتصحيح املفاهيم اخلاطئة، كما تقاس 

 احلالي.

  للبحث: ياإلطار النظر

 يتناول البحث احلالي يف إطاره النظري، التصور اإلسالمي للحوار احلضاري، العقلية العاملية.

  احلضارات:اإلسالمي حلوار  أواًل: التصور

أسس للحوار احلضاري ارتكزت على  على مينياق مكة املكرمة للتضامن اإلسالميأكد 

 ( يف اآلتي:1437كما ذكر )املصعيب، متنيلت  ،مخسة أصول

َيا أ يَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الّ ذدي َخل ق ُكم مّدن : تعاىل كما جاء يف قولهوحدة الرابطة اإلنسانية،  .1



 
 

 
 
 
 
367 

 (. فاعلية برنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري 2021. )مفلح االكليب.

َواتَُّقوْا اللّ َه الّ ذدي َتَساَءُلوَن بدهد َوندَساءمدْنُهَما ِرَجااًل ك نيدري انَّْفٍس َواحدَدةم َوَخل َو مدْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ 

  [.1النساء: ] َرقديب ا عليكمَواأل ْرَحاَم ِإنَّ اللّ َه ك اَن 

َول ق ْد ك رَّْمَنا َبندي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فدي : تعاىل كما يف قولهالكرامة اإلنسانية حو لكل الناس،  .2

 .[70 :االسراء] رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم مدَن الطَّيَِّباتد َوف ضَّْلَناُهْم َعل ى ك نيدرٍي مدمَّْن َخل ْقَنا َتْفضدياًلاْلَب

َول ْو َشاَء َربُّك  ل َجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواحدَدًة َوال : تعاىل كما جاء يف قولهحو اجلميع يف االختالف،  .3

 [.117 :هود] ُمْخَتلدفدنَيَيَزاُلوَن 

َيا أ يَُّها النَّاُس ِإنَّا َخل ْقَناُكْم مدْن قال تعاىل: الدعوة إىل التعاون والت لف بني بين البشر مجيعًا،  .4

  وقوله تعاىل:[، 13اآلية  من: احلجرات] َذك ٍر َوُأْننَيى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق َبائدَل لدَتَعاَرُفوا

ا َعل ى اْلبدرِّ َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَوُنوا َعل ى اإلْثِم َواْلُعْدَوانَوَتَعاَوُنو [2 :ائدة: من اآليةامل] 

َوق اتدُلوا فدي َسبديِل اللَّهد الَّذديَن ُيق اتدُلوَنُكْم : تعاىلقال  املسلمون ممنوعون من مبادأة أحدم بالعدوان .6

 [.190 :البقرة] اْلُمْعَتدديَنَوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيحدبُّ 

بشكل ثابت عرب التاريخ على التعايش السِّْلمي والتعاون والتفاهم  تستندواحلضارة اإلسالمية 

عرب يوجد واألخرى، امُلتباَدل بني احلضارات، وكذلك على التحاور البنَّاء مع الديانات واألفكار 

فقد  ،رات املختلفة مل ينقطع منذ فجر اإلسالمالتاريخ شواهد كنيرية: فاحلوار بني اإلسالم واحلضا

وفد نصارى جنران يف   واستقبل رسول اهلل ،حاور املهاجرون املسلمون النصارى يف احلبشة

 (. 1436املنورة )احلامد، نة ياملد

 ويتسم الفكر اإلسالمي يف احلوار مع اآلخر، بعدة مسات متيزه عن غريه، أهمها:

الفكر الرتبوي ال يتوقف عند وصف الظاهرة وال يقتنع بالوقوف عند حـد لةمور اجلارية بل  التعمو:

 يأخذ األمور و ضعها للتحليل والنقد، ويذهب ألبعد مـن ذلـك حيث يبحث يف طبيعة الظاهرة.

 احة عقلية تستمد قوتها من األحداث الواقعيـة لسرب غور القضايا ليعوديوهو عبارة عن س التأمل:

مما يوفر القدرة على حتليل الظاهرة يف إطار عالقتها  ،بفكر أعمو وأكنير وعيًا وإدراكا

 . الظاهرةالداخلية واخلارجية املؤثرة يف 

الفكر مع املنهج فتكون نظرته للمعرفة والقيم والوجود من منطلو  تطابوويعين  والتكامل:االتساق 

 واحد.
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يتيح فرص املشاركة و وتعصب،فالفكر الرتبوي يؤكد على املناقشة املوضوعية دون حتيز  التسامح:

 .يتسم أصحاب هذا الفكر بسعة الصدرو ،ملواجهة التحديات اليت يواجهها اجملتمع ؛للجميع

 إمناء ما حوله من مفاهيم؛ لذا فإن نظرتـه تكون مستقبلية.يف حيث يسهم  النماء:

ساعد على مجع البيانات حول الظاهرة فندرة هذه البيانات تعرقل عملية وهي مسة مهمة ت الوصف:

 تشخيص املشكلة وحلها.

أي أنه يسهم يف حتليل األفكار ملعرفة مدى صالحيتها وجدواها وهذا التحليل  التحليل والرتكيب:

 .والرتكيب يطرح أفكارًا جديدة

 (2007 احلولي،؛ و2010)أغا،  دعمها.فييكشف عن مواطن الضعف فيعاجلها ومواطن القوة  النقد:

وبالنظر يف مسات التصور اإلسالمي عند حماورة اآلخر، يتضح أنها األقرب للنفس البشرية 

واألكنير تأثريًا فيها، واألكنير قبواًل، واألبقى أثرًا، واألقوى حجة وإقناعًا من غريها؛ كما أنها توافو 

َيا : ومكانها، وتسعى إلسعادها والرقي بها، قال تعاىلالنفس البشرية السوية على اختالف جنسها 

ُكْم عدْنَد اللَّهد أ يَُّها النَّاُس ِإنَّا َخل ْقَناُكْم مدْن َذك ٍر َوُأْننَيى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق َبائدَل لدَتَعاَرُفوا ِإنَّ أ ْكَرَم

 [13: احلجرات] أ ْتق اُكْم

 يو مطالب، ميكن إمجاهلا يف التالي:وقد جاء احلوار يف اإلسالم؛ لتحق

  ،قال تعاىلاحلفاظ على التنوع واالختالف، واالعرتاف به ظاهرة إنسانية : َومدْن آَياتدهد َخْلُو

 [.22]الروم:  السََّماَواتد َواأل ْرِض َواْختدالُف أ ْلسدَنتدُكْم َوأ ْلَواندُكْم ِإنَّ فدي َذلدك  آلياتم لدْلَعالدمدنَي

  ،فال فرق ببينهم إال بالتقوى والعمل الصاحل، قال دفع الناس لبناء حضارة إنسانية متكاملة

َيا أ يَُّها النَّاُس ِإنَّا َخل ْقَناُكْم مدْن َذك ٍر َوُأْننَيى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق َبائدَل لدَتَعاَرُفوا ِإنَّ : تعاىل

 .[13]احلجرات:  أ ْكَرَمُكْم عدْنَد اللَّهد أ ْتق اُكْم

 قال تعاىل: ،الوفاء بالعهود وااللتزام بالعقود  َوأ ْوُفوا بدَعْهدد اللَّهد ِإَذا َعاَهْدُتْم َوال َتْنُقُضوا األ ْيَماَن

 [.91]النحل:  ك فدياًل ِإنَّ اللََّه َيْعل ُم َما َتْفَعُلوَن عليكمَبْعَد َتْوكديددَها َوق ْد َجَعْلُتُم اللََّه 

 قال تعاىل: إلسالم رسالة عاملية، رسالة اَوَما أ ْرَسْلَناك  ِإال َرْحَمًة لدْلَعال مدنَي  :[.107]األنبياء 

 ؛ 5 ،1423)شان،  استخدام قوة احلجة ال حجة القوة كوسيلة حضارية لف  النزاعات

 (.1437والغامدي، 

ال بردود تبّنى مشروع حضاري يسهم بأفعال اليوم أحوج ما تكون إىل  اإلسالمية األمةف ولذا
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، وإبراز دورها احلضاري، وحقها التار ي وتأثريها يف غريها دورها وإعادة، تهايف تنيبيت هوي أفعال

ومعتنقيه، وما ذلك إال باحلوار البناء واحلجة ووجهها املشرق، وتصحيح الصور املغلوطة عن اإلسالم 

وتعدد األجناس وتباين األصول بني مواطين الدولة اإلسالمية يف  وبسبب االختالف .والربهان الواضح

أمصارها، ظهر تنوع النيقافات وتداخلها، وتكاملها، فكان حمصلة ذلك تكامل حضاري ثقايف يف 

 شتى جماالت النيقافة اإلنسانية.

صادرة أقرت الوثيقة العاملية للحوار بني احلضارات الوإميانا بأهمية احلوار بني احلضارات فقد 

 :األهداف التالية (U.N., 1998, 18-20)عن اجلمعية العامة لةمم املتحدة 

 التعريف باحلضارات والنيقافات األخرى. 
 التوصل إىل جمموعة متناسقة من القيم العاملية املشرتكة. 
 تعزيز التعاون الدولي حلل املشكالت االقتصادية والنيقافية واالجتماعية الدولية. 
  التنوع واالختالف النيقايف واحلضاري واللغوي والعقائديتأكيد احرتام. 
  تدعيم أواصر التبادل احلضاري من خالل االعرتاف بنيراء كل احلضارات وحكمتها. 
 نشر ثقافة السالم والتسامح والعدالة واملساواة بني الشعوب واألمم. 
 حقوق اإلنسان محاية ة، مع حتقيو االستفادة املشرتكة من اإلجنازات احلضارية املختلف

 ة.األساسي
وباستعراض أهمية احلوار احلضاري، واألهداف اليت حددتها الوثيقة اليت أقرتها مجعية األمم 

 املتحدة، تأكد وضع أطر عامة؛ لتكون موجهة لذلك احلوار وضابطة له.

  مبادئ عامة للحوار بني احلضارات:

؛ 124، 2003؛ والعلواني، 1423، )شانميكن إمجال أهم املبادئ كما أشار هلا كل من: 

 ( يف املبادئ التالية:1437؛ واملصعيب، 1436واحلامد، 

 القبول بالتنوع النيقايف بوصفه أحد املالمح النيابتة و ،احرتام الكرامة اإلنسانية بني مجيع البشر

 للمجتمع اإلنساني.

 املعرفة.االعرتاف بتنوع مصادر ، واالحرتام املتبادل والتسامح يف جمال وجهات النظر 
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 السعي إلجياد أرضية مشرتكة بني و ،رف  حماوالت اهليمنة والسيطرة النيقافية واحلضارية

  واجهة التحديات العاملية املشرتكة.مل ،خمتلف احلضارات

 التمسك مببادئ العدالة واإلنصاف والسالم والتضامن. 

احلضارات، الذي يعكس ويري الباحث أن الوعي بهذه املبادئ يعد تأصياًل جلوهر حوار 

التداخل احلضاري العاملي، فتقدم البشرية إمنا هو مثرة اإلسهامات اليت قدمتها خمتلف شعوب 

 العامل، وأن كل احلضارات كانت وستضل تستمد النيراء من بعضها البع .

 ي: جماالت احلوار بني احلضار

؛ 1423، شانو؛ 1423ميكن إمجال تلك اجملاالت كما ذكرها كل من: )عبداملؤمن، 

 ( يف اآلتي:1436واحلامد، 

 تعزيز التفاهم املتبادل واملعرفة بني خمتلف احلضارات.، والتجاوب مع تطلعات البشرية 

  األنشطة.واالت اجملالتعاون وزيادة تبادل املعرفة حول خمتلف 

 التعاون يف وضع حد للمخاطر اليت تهدد السلم واألمن الدوليني واالزدهار: تدهور البيئة ،

 وغريها.اإلرهاب والصراعات، األسلحة، املخدرات، 

 محاية ، وكرامتهاصون ومحاية حقوق املرأة و، محاية حقوق اإلنسان واملسؤولية اإلنسانية

 اجملتمع.الشرائح احملتاجة للرعاية يف 
واإلبداع  سيلة اإلنسان إىل تنمية أفكاره وواربه وتهيئتها للعطاءوأّن احلوار  ومما سبو يتضح

 (.10، 2017)العبيد،  مع اآلخرين والتفاعل معهم التواصلوواملشاركة يف حتقيو حياة متحضرة، 

فاعلة يف التأثري على اآلخرين والتأثر ووسيلة  ، وركيزة فكرية،إنسانيةيعد احلوار ظاهرة و

 .باحلجة والربهان ما يريده من أفكار إىل اآلخرين بهم، إليصال

 ودورها يف تنمية احلوار احلضاري: األنشطة التعليمية

الّتربية اإلسالمّية يف أمسى معانيها، وأبلغ غاياتها، وأعمو وسائلها وأساليبها تربية ممتدة 

لتساعد املتعلم على الرقي مبستواه الفكري  واسعة األرجاء، تتعدى فواصل الزمان واملكان واجملال،

 من تربية العقل وتسوية السلوك. يهدف إليه التعليمما  أقصى والعاطفي واالجتماعي، للوصول به إىل
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لذا ميكن استنيمار هذه املميزات يف توجيه األنشطة التعليمية اليت تنمي مهارات احلوار 

  احلضاري لدى الطالب، من خالل تصنيفاتها اآلتية:

 عامة؛ وتوجه جلميع املتعلمني، وتهدف إىل اكتساب خربات تربوية عامة. أنشطة  

 اإلجيابية. الجية؛ وتوجه لبع  املتعلمني، وتهدف إىل معاجلة بع  السلوكيات غريأنشطة ع  

  أنشطة تعزيزية؛ وتوجه كذلك جلميع املتعلمني، وتهدف إىل تعزيز تعلم خربات تربوية جيب

  التأكيد عليها.

  أنشطة إثرائية؛ وقد توجه لبع  املتعلمني الذين لديهم قدرات خاصة حتتاج إىل تنمية

 (.330، 2017)االكليب،  ةورعاي
ومن األنشطة التعليمية اليت تتناسب مع تنمية مهارات احلوار احلضاري لدى الطالب يف 

 اجلامعة، ما يأتي:

 .مناذج حلوارات إسالمية من خالل نصوص القرآن الكريم، ومواقف من السرية النبوية املطهرة 

 .تكليف الطالب بعمل حبوث عن احلوار يف اإلسالم 

  مشاهد عن احلوار وتكليف الطالب بتقوميها وكتابة تقارير عنها.عرض 

 .إقامة ندوات طالبية ملناقشة قضية حوارية 

 .القراءات املوجهة إلثراء خربات الطالب يف جماالت احلوار 

  تقديم دورات تدريبية للطالب يف قضايا احلوار احلضاري، ومنح شهادات للمتدربني تؤهلهم بأن

 للتفاوض واحلوار يف بع  القضايا.يكونوا سفراء 

  عمل زيارات ميدانية للمراكز واهليئات املختصة باحلوار، وكتابة تقارير عن تلك الزيارات

 ومناقشتها.

واملهارات كتساب املعارف المناسبة تدفع الطالب  استخدام أساليب تعليم وتعلموال شك أن 

، كحوار احلضاراتملستوى احمللي والعاملي، أهم القضايا املطروحة على ا تطلعه علىاليت  والقيم

ويشارك يف ، حنوهاكون اواها إجيابيا فُي وغريها؛ حقوق اإلنسان، والتسامح،واهلوية النيقافية، و

 .احللول هلامناقشتها واقرتاح 
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ولذا فإن احلوار اإلجيابي يسهم يف تنمية شخصية املتعلم، فهو يزيد من معارفه، ويوجه 

يعزز م اإلجيابية لديه، فضال عن مساهمته يف زيادة التحصيل الدراسي، وسلوكه، ويعزز القي

أطراف املوقف التعليمي، وينمي فكر املتعلم، ويساعده على ونب األفكار العالقات اإلجيابية بني 

وينمي استقالليته،  ،يعزز ثقة املتعلم بنفسه ويؤكد ذاتهو املتطرفة والسلوكيات املنحرفة وحماربتها،

 على اختاذ القرار. ويشجعه

 : العقلية العاملية: ثانيًا

ُأزيلت احلدود املكانية بني املادي واملعنوي،  اوتطوره اتنتيجة للتغريات يف مكونات اجملتمع

 ؛على املؤسسات الرتبوية تطوير مناهجها التعليميةببعضها؛ فكان لزاما اجملتمعات الدول، فتداخلت 

وأن تكون لديها القدرة على املرونة  بفاعلية،تكيف معها تاالواهات العاملية احلدينية و لتواكب

 العاملي. وقدرات ومهارات التعلم يف اجملتمع  املتعلم،من أجل تطوير عقلية  واالنفتاح،

مع خاصة  املعاصرة، اتييف االقتصاد اسرتاتيجيةأهمية  التعليم وبراجمهتطوير لومن ثم أصبح 

بدأت تفرض على  حتديات شتىمن  صاحب ذلك وما سائل اجملتمعات اإلنسانية ورقيها،تقدم و

واستنيمار  ،املنظمات التعليمية ضرورة انتهاج األسلوب العلمي الواعي يف مواجهة تلك التحديات

 العقلية اليت تدرك أنه معوتوجيه خمرجاته، لبناء  الطاقات اإلنسانية الفاعلة لتطوير األداء التعليمي

وأن السبيل  والعقالنية والبعد عن احلزبية،فإنه البد من سيادة مبدأ التفاهم  ،تزايد الصراعات العاملية

 االتصالمن خالل ، الفكري حترر اإلنسان من االنغالقالعمل على إىل احلوار احلضاري العاملي هو 

، وتعزيز الرقي والوعياملعرفة والتقدم و يف اكتساب مزيد من هم، للمساهمةوالتواصل مع باآلخرين

النيقافية للشعوب  وتقدير املنجزات القواسم املشرتكة بني احلضارات اإلنسانية وتبادل إجيابياتها،

  األخرى.

حيث ظهر اواه لتقويم  النيانية،وقد بدأ ظهور مفهوم العقلية العاملية بعد احلرب العاملية 

  يـر العاملـوم التفكيـت مفهـة حتـا العامليـللقضايم ـو رؤيتهـحن اب،ـللشبة ـاخلربات الرتبوية والنيقافي

اليت تأخذ  واالجتماعية للشعوب، االقتصادية، الشؤون نإىل اهتمام الفرد أو معلوماته ع الذي يشري

والتعاون الدولي.  الديين،والتعصب  العنصرية،منيل قضايا التفرقة  وتصبح عاملية العمومية،صفة 

(U.N., 2007, 31). 

العاملية على أنها رؤية قيمية موجهة حنو القضايا اإلنسانية من منطلو إنساني  العقليةعرفت وقد 
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قيمي معني. كما يرى أنها تفضيل عاملي، دون اعتبار النتماء الفرد إىل تكوين ثقايف وأيديولوجي 

 وجمال األنظمة اإلنسانية،ميكن إجيازها يف جمال القيم والنيقافات  ،حنو عدة جماالت مرجعي

وجمال قضايا  والسالم،وجمال قضايا األمن  والتكنولوجية،عاملية االقتصادية والسياسية والبيئية ال

 . (Merryfield, 2005, 188-195)اإلنسانوجمال قضايا حقوق  العاملي،وجمال التاريخ  التنمية،

القية ولديه مسئولية أخ العامل،العقلية العاملية شخص يهتم بالناس يف كل جزء من  وذفالفرد 

ويؤمن بدور كل فرد يف  العامل،ويقدر تنوع النيقافات يف  حياتهم،ويسعى لتحسني ظروف  واههم،

هو صاحل للمجتمع العاملي ويسهم يف زيادة الوعي  فيما:أي أنه شخص يفكر  العاملي،إحداث التغيري 

  (Golay, 2006). الشعوببالرتابط بني مجيع 

حنو رؤية القضايا العاملية من منظور  هًامتنيل تفضياًل قيميًا موجيري الباحث أن العقلية العاملية و

بغ  النظر  واجتماعية،بها من مؤثرات ثقافية  وما يتصل ،إنساني يكتسبه الفرد من خالل الرتبية

ومن ثم يتضح دور اجلامعة يف تنمية هذه العقلية العاملية لدى  املرجعية،عن انتماء الفرد إىل مجاعته 

 إنها منوطة بقيادة احلركة الفكرية والنيقافية يف اجملتمع.  الطالب، حيث

 :أهمية تنمية العقلية العاملية لدى املتعلمني 

حنو  اجملتمعاتسبياًل لةخذ بيد  أهمية تنمية العقلية العاملية لدى الطالب؛ كونهاتكمن 

اخللو من النزاعات والصراعات، والدعوة إىل ضرورة احرتام االختالف النيقايف واالجتماعي والعرقي 

، مانأالعيش بسالم وو ،بني الدول واألفراد، واإلميان حبو اإلنسان بغ  النظر عن عرقه أو دينه

وحرياتهم األساسية،  اآلخرينتحقيو اإلمناء التام لإلنسان، وغرس جذور احرتام لضرورة كما أنها 

 ,UNESCOالعاملي )حفظ السالم وصر التفاهم والصداقة والتسامح بني كافة الشعوب، اوتنمية أو

2008, 40.) 

فالعقلية العاملية تستند إىل إمجاع عاملي مفاده أهمية احلضارات اإلنسانية، وضرورة تعاونها 

والعدالة بني البشر، واحرتام حقوق  وتكاملها وفو أسس، أهمها: وحدة اجلنس البشري، واملساواة

؛ Merryfield, 2005, 196-197؛ وUNESCO,2008, 38اإلنسان، والتسامح والتعايش السلمي )

 .Moturi, et al, 2004, 199)و

وبالنظر فيما ُذكر، جنده يتفو مع ما التصور اإلسالمي، بل إن التصور اإلسالمي أمشل وأعم 

 (.20، 1409ة أو علماؤها؛ لنيبات مصادره وعامليتها )الكيالني، وأعمو مما ذكرته اهليئات الغربي
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تعد إحدى  ،لذا فإن تنمية عقلية الطالب وصقلها باملعرفة واملهارات من خالل املناهج الدراسية

النيالنية، وقد اهتم عدد من األلفية إنسان للحد من املخاطر اليت تهدد  ؛لةاعالوسائل الرتبوية الف

عقلية العاملية من خالل برامج تدريسية لتنمية العقلية العاملية لدى الطالب، الدراسات بتنمية ال

 (.2017؛ وأمحد، 2010؛ ويوسف، Andre, 2015؛ و2014كدراسة: )إمساعيل، 

موضوعات عن احلضارات األخرى، املؤسسات الرتبوية  ويف ضوء ما سبو يصبح من املهم تقديم

من ، وتوجيه الطالب؛ لتحقيو اهلدف الرئيس ها وأشكاهلامنحها بعدًا دوليًا يشمل كافة مراحل مع

  ، املتمنيل يف اجلوانب اآلتية:تنمية العقلية العاملية

  يؤثر فيه ويتأثر يعي حقوقه وواجباته حنو هذا العامل الذي  اعاملي امواطنليكون إعداد الطالب

 به.

  حلها. واملشاركة يف فهم املشكالت البيئية احمللية والعاملية املؤثرة 

  عرب وسائل االتصال احلدينيةنظرائهم بالنيقافات األخرى متكني الطالب من التواصل مع. 

 جلعلهم يشعرون باملواطنة  ،مساعدة الطالب على تنمية املعرفة واملهارات واجلوانب الوجدانية

 (Hassard, J, 1997, 24)  العاملية.املسئولة يف القضايا واملشكالت 

 فروض البحث:

 نيالتطبيق يفمتوسطي درجات الطالب  ( بني0.01دال إحصائيًا عند مستوى ) فرقيوجد ال  .1

التطبيو  اإلنسانية لصاحلبعد القيم العاملية والنيقافات  العاملية يفملقياس العقلية  والبعدي القبلي

  للمقياس.البعدي 

 نيبيقالتط يفمتوسطي درجات الطالب ( بني 0.01عند مستوى ) دال إحصائيًا يوجد فرقال  .2

بعد قضايا األمن والسالم لصاحل التطبيو البعدي  العاملية يفملقياس العقلية  والبعدي القبلي

 للمقياس.

 نيالتطبيق يفبني متوسطي درجات الطالب ( 0.01دال إحصائيًا عند مستوى ) يوجد فرقال  .3

 للمقياس.لبعدي بعد قضايا التنمية لصاحل التطبيو ا العاملية يفالعقلية  ي والبعدي ملقياسالقبل

 نيالتطبيق يفمتوسطي درجات الطالب  ( بني0.01عند مستوى ) ال يوجد فرق دال إحصائيًا .4

  للمقياس.التطبيو البعدي  العاملي لصاحلبعد التاريخ  العاملية يفالعقلية  والبعدي ملقياس القبلي

 نيالتطبيق يفبني متوسطي درجات الطالب ( 0.01دال إحصائيًا عند مستوى )يوجد فرق ال  .6
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حقوق اإلنسان والشعوب لصاحل التطبيو  بعد قضايًا العاملية يفملقياس العقلية  والبعدي القبلي

  للمقياس.البعدي 

  موقع البحث بالنسبة لألحباث السابقة:

اتفو البحث احلالي يف التوجه مع بع  الدراسات السابقة، اليت تناولت دراسة سبل التقارب 

؛ والغامدي، 1437اإلنسانية وتعزيز التواصل بينها، ومنها دراسة كل من: )الرتكي، بني احلضارات 

؛ UNESCO, 2008؛ و2017؛ ومركز امللك عبدالعزيز للحوار والوطين، 1437؛ واملصعيب، 1437

 .  (Marten, 2014و

التسامح واملواطنة، دون والتعايش مع اآلخر  عناقتصرت معظم الدراسات على احلديث و

 ؛2010كل من: )يوسف،  رق بشكل فعلي عن احلوار احلضاري وأبعاده، وهذا ما أكدته دراسةالتط

تضمني واليت أوصت بضرورة ( 2017؛ وأمحد، Andre, 2015؛ و2014؛ وإمساعيل، 2013وعلي، 

احملتوى التعليمي للمقررات الدراسية موضوعات لتعزيز قيم احلوار احلضاري بني الشعوب؛ مما 

 على الوعي بقضايا العامل اإلنسانية. يساعد الطالب

وانفرد البحث احلالي عن غريه من البحوث السابقة يف تقديم طرح فكري ينطوي على أنساق 

قيمية، وأطر مرجعية إسالمية للحوار احلضاري بني مجيع شعوب األرض كافة، متنيل انعكاسًا 

ا الصحيحة، والدعوة إىل كلمة لطبيعة اإلسالم يف االعرتاف بأصول الديانات السماوية يف أصوهل

سواء بينها. كما انفرد بتقدميه لربنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء 

ال توجد  حدود علم الباحثالتصور اإلسالمي لتنمية العقلية العاملية لدى طالب جامعة بيشة، ويف 

تابات النظرية يف هذا اجملال اليت دارت حول دراسات اهتمت مبتغريات البحث احلالي، كما أن الك

 اجملتمع السعودي قد ينقصها التحقو امليداني.

 منهج البحث:

ته، اختيار عينو ،وضبطها هاإعدادلتحديد أدواته واملنهج الوصفي احلالي البحث  استخدم

 التجرييب التصميم شبهالتجرييب املنهج ، كما استخدم تطبيو أدواته ومعاجلة النتائج وتفسريهاو

 القائم على جمموعة واحدة بتطبيقني قبلي وآخر بعدي. 
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  ، وعينته:جمتمع البحث

للتخصصات النظرية )الدراسات السنة األوىل  طالب مجيع مناحلالي تكون جمتمع البحث 

 (240بيشة، حيث بلغ عددهم ) اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلجنليزية( يف املقر الرئيسي جبامعة

 ( طالبًا.20ة، بلغ عددها )عشوائي طالبًا، وقد مت اختيار عينة

 البحث ومواده: أدوات

 قام الباحث بإعداد األدوات واملواد التعليمية اآلتية:

 يف ضوء التصور اإلسالمي.  احلوار احلضاريمعايري  قائمة 

  لطالب السنة األوىل جبامعة بيشة. مقياس العقلية العاملية 

 احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي. املقرتح وفو معايري تدريسيالربنامج ال 

  البحث:إجراءات 

 للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي: مقرتحة معايريإعداد قائمة  :أواًل

من خالل االطالع  يف ضوء التصور اإلسالميمقرتحة للحوار احلضاري  معايري قائمة مت إعداد -أ 

لالواهات العاملية املهتمة مبوضوع حوار  والدراسة التحليلية اجملال،على أدبيات البحث يف هذا 

 العزيز للحوار الوطين وبراجمه، ومركز امللكعبد احلضارات، وكذلك أهداف مركز امللك

العزيز للحوار بني أتباع األديان والنيقافات، ورابطة العامل اإلسالمي وأهدافها. عبد اهلل بنعبد

يف ضوء  للحوار احلضاريوقد متنيل اهلدف من إعداد تلك القائمة الوصول إىل معايري مقرتحة 

 يبنى يف ضوئها الربنامج التدريسي للبحث احلالي. التصور اإلسالمي

عدد من املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس والرتبية ضبط القائمة: مت عرض القائمة على  -ب

وعلم النفس، وأصول الرتبية بكلية الرتبية، وأعضاء قسم الدراسات اإلسالمية بكلية اآلداب 

، وإجراء ةبتها لطالب اجلامعساء رأيهم فيها من حيث أهميتها، ومدى منادإلب يف جامعة بيشة؛

وقد أبدى بع  احملكمني الرأي  ذف أو الدمج.من حيث اإلضافة، أو احل عليها تعديالتال

عبارات بع  املعايري، ودمج  إعادة صياغةحبذف بع  املعايري، كما أشار بعضهم إىل ضرورة 

، كما طلب منهم ترتيب املعايري املقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور خربعضها اآل

وقد ومات التصور اإلسالمي، اإلسالمي حسب أهميتها النسبية، وتوضيح مدى ارتباطها مبق

 . ( معيارًا36) على املبدئيةالقائمة يف صورتها  احتوت
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بإجراء التعديالت يف ضوء التصور اإلسالمي:  حلوار احلضاريالصورة النهائية لقائمة معايري ا -ج

معيارًا. ( 30) يف صورتها النهائية مكونة من اليت اتفو عليها أغلب احملكمني، أصبحت القائمة

 ا يف اجلدول أدناه: كم

 يوضح املعايري املقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي.

 .التصور اإلسالمياحلوار احلضاري يف ضوء معايري  م احملور

 أوال: 

حمور وحدة 

الرابطة 

 اإلسالمية 

 االعرتاف بتنوع مصادر املعرفة يف كل زمان ومكان. 1

 .للتفاهم بني الشعوب وتقاربهابناء عالقات حضارية  2

 تعزيز مفهوم التسامح واالعرتاف باآلخر واحرتام التنوع. 3

 تأكيد مدى إسهام كل حضارة يف بناء الشخصية اإلنسانية وتنميتها. 4

 تأكيد توافر النية احلسنة، واالحرتام املتبادل بني شركاء احلوار احلضاري. 6

 ونشر ثقافة احلوار.العناية بالتواصل احلضاري  5

 ثانيًا: 

حمور الكرامة 

 اإلنسانية 

 تأكيد احرتام الكرامة اإلنسانية بني مجيع البشر.  7

وجهات النظر والقيم اخلاصة مبختلف النيقافات  وقبولاالحرتام املتبادل  7

 واحلضارات.

خمتلف جماالت األنشطة واإلجنازات  يفتأكيد التعاون وزيادة تبادل املعرفة  9

 البشرية.

 اإلميان باملسؤولية اإلنسانية يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. 10

 النظم واألفكار.يف النيقافات تقدير تنوع  11

 احلضارات اإلنسانية. االعرتاف املتبادل بني  12

 ثالنيًا: 

حو اجلميع يف 

 االختالف

 .األقليات يف اجملتمعحبقوق اإلميان  13

 .اإلنسانية شرتكة بني خمتلف احلضاراتامل القواسماالنطالق من  14

 واختاذه على املستوى اإلنساني. تمييز يف عمليات صنع القرارعدم ال 16

 ظاهرة إنسانية.  ك، واالعرتاف به النيقايف التنوع واالختالف قبول 15

 احلضاري بني الشعوب. اإلميان مببدأ التكافؤ 17

 حتكيم العقل واستخدام احلجة. 17

 رابعًا: 

الدعوة إىل 

 اإلميان حبو اجلميع يف االختالف. 19

 .التعايش العرقي على حنو يعزز التنوع احلضاري 20
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 .التصور اإلسالمياحلوار احلضاري يف ضوء معايري  م احملور

الت لف بني 

 مجيع البشر.

 لتهديدات العاملية.ا من حدلل التفاهم 21

 العاملي.تبين فلسفة للتعايش احلضاري  22

 تبادل اخلربات اإلنسانية بني الدول لتعزيز التنمية البشرية.  23

 األوىل بالرعاية. اجملتمعيةوكرامته ومحاية الشرائح  اإلنسان حقوق محاية 24

 خامسًا: 

عدم املبادأة 

 بالعدوان

 بني الشعوب.التمسك بقواعد العدالة والسالم  26

 بالعقود بني املتحاورين.الوفاء بالعهود وااللتزام  25

 بني احلضارات اإلنسانية. نبذ العنف والكراهية 27

 .الدفاع عن النفستأكيد مبدأ  27

 .على اآلخرينالتبعية واهليمنة  احلد من 29

 تغليب قاعدة أحكام الشريعة اإلسالمية على نوازع العنف. 30

 التصور اإلسالمي: حماور ومعايري احلوار احلضاري يف ضوء ألهمية ثانيًا: األوزان النسبية

( معيارًا، وقد مت ترتيبها 30واليت بلغت ) ،نيكماحمل أغلبمتنيلت املعايري اليت اتفو عليها 

، حيث بلغت اإلنسانية"احرتام الكرامة "تأكيد  من حيث األهمية حمورتنازليًا حيث بلغت نسبة أعلى 

بينما كانت النسبة األقل يف رأي ، (1)%(71يف رأي احملكمني ) احملورنسبة االتفاق على هذا 

%( 53، حيث بلغت نسبة االتفاق على أهمية هذا املعيار )حملور "حو اجلميع يف االختالف"احملكمني 

تؤكد ضرورة العناية باملشرتك اإلنساني بني خمتلف احلضارات يف بناء اإلنسان  ،وهي نسبة معقولة

 ا مت استبعاد مخسة معايري.بينم وإعداده.

القائم على معايري احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي لتنمية بناء الربنامج التدريسي  ثالنيًا:

  العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة.

 يف ضوء اآلتي:مت بناء الربنامج 

  وذلك لتحديد أهم  البحثمراجعة األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع

  .املوضوعات اليت ينبغي أن يشملها الربنامج التدرييب

  إلبداء  ؛املناهج وطرق التدريس بقسمجمموعة من أعضاء هيئة التدريس على عرض املوضوعات

                                                             
مت حساب النسبة املئوية ملعايري كل حمور، بناء على نسبة اتفاق رأي احملكمني حول تلك املعايري، علما بأن عدد احملكمني   (1)

 ( متخصصا. 11كان )
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، ومدى مناسبتها ملوضوعه نامج التدريسيآرائهم حول أهمية املوضوعات اليت يتضمنها الرب

 . وجماله

  التالية:وضع تصور مقرتح للربنامج التدريسي، وذلك باتباع اخلطوات  

  دف العام للربنامج التدريسي املقرتح:اهلحتديد 

متنيل اهلدف العام للربنامج التدريسي املقرتح يف تنمية العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل 

 بيشة.جبامعة 

 :حتديد األهداف اإلجرائية للربنامج 

 يتوقع يف نهاية الربنامج أن يكون الطالب قادرًا على أن: 

 .يسهم يف نشر اخلطاب اإلسالمي الصحيح املبنى على الوسطية واالعتدال 

 .يقرتح رؤى واسرتاتيجيات ملناقشة موضوعات احلوار العاملي 

 يان مساحته.يقرتح أساليب فاعلة لنشر الدين اإلسالمي وب 

 .يشارك يف مناقشة القضايا الوطنية واالجتماعية والنيقافية 

 للحضارات اإلنسانية. ةيستخلص فكرة اجلذور املشرتك 

 .يوضح أثر احلضارة العربية واإلسالمية يف احلضارات األخرى وتأثرها بها 

 .يقدر حو األفراد والشعوب يف االختالف 

  الشعوب.يقرتح آليات للتقارب احلضاري بني 

  .يقدر مساهمات احلضارات املختلفة يف بناء احلضارة اإلنسانية 

 حتديد موضوعات احملتوى التعليمي للربنامج: 
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 (1يوضح موضوعات الربنامج واخلطة الزمنية لتطبيقه.)

 املوضوعات م
عدد 

 احملاضرات

مكان 

 التدريس

اجملمع  2 األهداف والربامج.العزيز للحوار الوطين: عبد دور مركز امللك 1

األكادميي 

للطالب 

مبقر 

 اجلامعة.

اهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان عبد مركز امللكدور  2

 : األهداف والربامج.والنيقافات

2 

 2 : األهداف والربامج.رابطة العامل اإلسالميدور  3

 2 ثقافة احلوار احلضاري.جهود اململكة العربية السعودية يف نشر  4

 وقد روعي عند صياغة حمتوى الربنامج عدة إجراءات، أهمها:

 .صياغة أهداف إجرائية لكل موضوع من املوضوعات 

 .أن تكون املادة العلمية املختارة دقيقة ومن املصادر األصلية 

 .ارتباط املادة العلمية للمحتوى التعليمي بأهداف الربنامج 

  .اشرتاك الطالب يف تعلم حمتوى الربنامج من خالل قيامهم بأنشطة مرتبطة باحملتوى التعليمي 

 .االستفادة من الربامج اليت قدمتها مراكز احلوار، مع مراعاة توجيهها ألهداف الربنامج 

  :حتديد أهم طرق التدريس واسرتاتيجياته 

املناقشة واحلوار يف  تاطريق فاستخدمتتنوعت طرق التدريس وفقا للموقف التعليمي، 

التعلم ، كما استخدمت اسرتاتيجيات تدريسية، منها: صغرية تعاونية كبرية، وأخرىجمموعات 

  ، املناقشة، التساؤل الذاتي، وحل املشكالت.العصف الذهين التبادلي،التدريس ، التعاوني

 حتديد أهم أنشطة التعليم والتعلم:

منها: دراسة القضايا املشرتكة بني احلضارات اإلنسانية،  استخدمت أنشطة تعليمية وتعلمية،

 إعداد تقارير وأحباث قصرية، القراءات املوجهة، وحلقة نقاش حول موضوعات احلوار احلضاري.

                                                             
ُقدمت املوضوعات يف إطار املعايري املقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي، من خالل استثمارها يف تعزيز األبعاد   (1)

ردة يف مقياس العقلية العاملية املطبق بهذا البحث، مع الرتكيز على مساهمات اململكة العربية السعودية ودورها يف نشر ثقافة احلوار الوا

 (. 6احلضاري وبراجمه، وتعزيز السلم العاملي، وفق املوضوعات الواردة باجلدول )
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  حتديد أهم تقنيات التعليم:

  جهاز عرض، بع  الصور والرسوم لبع  احلضارات، ومقاطع اليوتيوب وغريها.

 أساليبه:حتديد أهم طرق التقويم و

، باإلضافة إىل أوراق العمل اخلاصة أساليب التقويم وأدواتهروعي يف بناء الربنامج التنوع يف 

موضوع، كما استخدمت أساليب متعددة، منها: أساليب التقويم البديل، مع مراعاة مراحل بكل 

نامج ملعرفة مدى تأثري التقويم القبلي والبنائي والبعدي، كما طبو مقياس العقلية العاملية يف نهاية الرب

 الربنامج وحتقو أهدافه.

 ضبط الربنامج: 

يف صورته األولية على جمموعة من بعد االنتهاء من إعداد الربنامج املقرتح مت عرضه 

إلبداء الرأي حول  يف املناهج وطرق التدريس، وأصول الرتبية، والدراسات اإلسالمية؛ املتخصصني

وكفايته؛ لتنمية العقلية العاملية لدى  التعليمي احملتوي صدق ىومد ،وإمكانية حتقيقهامكوناته 

طالب جامعة بيشة، ومدى ارتباطه باألهداف احملددة، ومالءمة تقنيات التعليم وأساليب التقويم 

لطبيعة املوضوعات وأهدافها، وأساليب التدريس املستخدمة يف الربنامج. وقد مت بناء الربنامج وفو ما 

 مني.أمجع عليه احملك

 : الربنامج املقرتحجتربة 

باملقر قام الباحث بتدريس الربنامج التدريسي املقرتح للطالب عينة البحث باجملمع األكادميي 

خالل الفصل الدراسي النياني للعام اجلامعي يف بيشة  األكادميي للطالب مبقر اجلامعة

ساعة، ويف نهاية كل  2:00-1:30قاء من للاهـ، بواقع لقاءين أسبوعيا يرتاوح زمن 1437/1439

موقف تعليمي يتم توزيع أوراق عمل فردية ومجاعية؛ لتلخيص أهم املعارف واملهارات والقيم واالواهات 

 .، وقد وجهت مجيع األدوات لتصب يف أبعاد مقياس العقلية العامليةاملستفادة من املوقف التعليمي

  العاملية:إعداد مقياس العقلية 

  قياس مؤشرات العقلية العاملية لدى طالب السنة األوىل جبامعة بيشة.هدف املقياس: إىل 

 وقد أدبيات البحث، الباحث عددًا من األبعاد ملقياس العقلية العاملية يف ضوء  أبعاد املقياس: حدد

متنيلت هذه األبعاد يف: القيم املشرتكة والنيقافات اإلنسانية، قضايا األمن والسالم، قضايا 
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 التاريخ العاملي، وقضايا حقوق اإلنسان والشعوب.التنمية، 

  وقد  "أبدًا" ـ"دائمًا" وتنتهي ب ـلكل عبارة أربع استجابات تبدأ ب حدد للمقياس:التقدير الكمي

والعبارات  (،1،2،3،0اقتضت املعاجلة اإلحصائية تقدير العبارات املوجبة طبقًا للمستوى )

 .(3،2،1، 0السالبة طبقًا للمستوى )

 املقياس: ضبط

  صدق املقياس: للتحقو من صدق املقياس مت عرضه يف صورته األولية على جمموعة من

وفو  العقلية العامليةمبفهوم  املقياس وارتباطها عبارات سالمةحول مدى  ملعرفة أرآئهماحملكمني 

، وقد أجرى الباحث ه، وكذلك دقة الصياغة اإلجرائية لعباراتهلا جرائياإلالباحث  تعريف

 احملكمون.أغلب تعديالت على صياغة بع  فقرات املقياس يف ضوء ما أقرتحه 

  بالسنة األوىل  طالبًا (20)على عينة من طالب جامعة بيشة بلغت  املقياس مت تطبيو املقياس:ثبات

سون معادلة بري النصفية، وتطبيواستخدمت طريقة التجزئة  من غري العينة األصلية للبحث، وقد

االرتباط بلغ معامل  الفردية،حلساب معامالت االرتباط بني درجات العبارات الزوجية والعبارات 

الباحث حبساب ثبات املفردات باستخدام  عالية، كما قاموهو معامل ارتباط ذو داللة  (0.73)

 بلغوقد  املفردات،مما يشري إىل ثبات (، 0.72بلغ )فوجد أن معامل ألفا  ألفا كرونبامل،معامل 

يدل  مما (،473، 2005(، ومجيعها قيم مقبولة )أبو عالم، 0.79)للمقياس  كرونبامل معامل ألفا

وبذلك أصبح املقياس يف صورته النهائية جاهزًا للتطبيو على عينة البحث،  املقياس،على ثبات 

 .عبارة (60) وقد بلغ العدد النهائي لعبارات املقياس

 املقياس على جوانبه يف صورته النهائيةتوزيع مفردات 

 املفردات السالبة املفردات املوجبة عدد املفردات أبعاد املقياس

القيم املشرتكة والنيقافات 

 اإلنسانية

10 10  ،27  ،7 ،23  ،24 9  ،34  ،29 ،5  ،49 

 37،  45،  22،  14،  47 45،  43،  12،  26،  27 10 قضايا األمن والسالم

 25، 40،  32،  4،  41 7،  60،  39،  15،  20 10 التنميةقضايا 

 1،  42،  36، 17، 11 47،  46،  31،  17،  13 10 التاريخ العاملي

 44،  3،  30،  19،  37 21، 16،  2،  6،  33 10 قضايا حقوق اإلنسان
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  عند التطبيق امليداني: التاليةاخلطوات  ُرعيت امليدانية:الدراسة 

  البحث:اختيار عينة  .1
 اجملمع األكادمييجبامعة بيشة طالبًا بالسنة األوىل  (20من ) احلاليالبحث  عينةتكون 

املسجلني يف يف التخصصات النظرية  وقد مت اختيار هذه العينة عشوائيًا من بني طالب جمتمع البحث

 . (ضمن خطة الفصل األول من السنة األوىل )متطلب جامعةتعليم مهارات التفكري، وهو  مقرر

 وفو اخلطوات التالية:   البحث:تطبيو وربة  .2

 : العامليةالتطبيو القبلي ملقياس العقلية  -أ 

ملقارنة  الربنامج املقرتح، حمتوى مت تطبيو مقياس العقلية العاملية على عينة البحث قبل تدريس

 الربنامج املقرتح. تدريسبنتائج التطبيو البعدي للمقياس بعد  التطبيو القبلي نتائج

  الربنامج:تدريس  -ب 

، هـ1437/1439 للعام اجلامعي بدأ تطبيو الربنامج يف األسبوع النياني من شهر مجادى األوىل

 ، وقد مت تطبيو الربنامج باجملمع األكادميي جبامعة بيشة بعد احلصولمثانية أسابيعواستمر التطبيو 

 وقد قام الباحث بتدريس الربنامج التدريسي.على املوافقات النظامية بذلك، 

 العاملية: التطبيو البعدي ملقياس العقلية  -ج 

مت تطبيو مقياس العقلية العاملية على  الربنامج، تدريس مجيع موضوعاتاالنتهاء من  بعد

 للمقياس.بيو القبلي بنتائج التطالتطبيو البعدي ملقارنة نتائج  البحث،الطالب عينة 

  وتفسريها(:ومناقشتها  )عرضهانتائج البحث  
للعينات املرتبطة؛ ختبار )ت( (، الspss) استخدم الباحث برامج ،بعد إجراء وربة البحث

 التالي:للتحقو من فروض البحث على النحو 

 نيالتطبيق يفبني متوسطي درجات الطالب  (0.01دال إحصائيًا عند مستوى ) يوجد فرق األول:الفرض 

بعد القيم العاملية والنيقافات اإلنسانية لصاحل التطبيو  يفملقياس العقلية العاملية  والبعدي القبلي

  .البعدي للمقياس



 

 
 
 384 

 1442/2021( 1) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

القبلي والبعدي للمقياس يف بعد القيم  داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب يف التطبيويوضح 

 ة والنيقافات اإلنسانيةالعاملي

 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 )ت(
 الداللة

القيم العاملية 

 والنيقافات اإلنسانية

دالة عند  37.070 1.7 17.50 20 قبلي

مستوى 

(0.01) 

 1.15 39.56 20 بعدي

بلغت  البعدي، حيث( يتضح ارتفاع مستوى الطالب عينة البحث يف التطبيو 4من خالل جدول )

وهذا  (0.01)( عند مستوى داللة 2.63( بينما بلغت قيمة )ت( اجلدولية )37.070قيمة )ت( احملسوبة )

 األول. يعين قبول الفرض 

طالب، ذلك إىل تأثري حمتوى الربنامج التدريسي وطرق تدريسه على تفكري الالباحث  ويعزو

ومؤكدا على ما تناوله الباحث يف أدبيات البحث من أهمية تكامل الشعوب وتعاونهم يف بناء 

 ,Andre؛ و2014احلضارة اإلنسانية، كما يتفو مع ما أشارت إليه نتائج دراسات، منها: )إمساعيل، 

سؤولية ( عن أهمية دور املناهج الدراسية يف خلو تعزيز امل2017؛ وأمحد، Mario, 2015؛ و2015

املشرتكة يف بناء احلضارة اإلنسانية العاملية على أساس من القيم املشرتكة، والتعاون املنيمر، واحلوار 

 اإلجيابي.

بني متوسطي درجات الطالب يف ( 0.01) عند مستوى داللة دال إحصائيًاالفرض النياني: يوجد فرق 

ملقياس العقلية العاملية يف بعد قضايا األمن والسالم لصاحل  والبعدي القبلي نيالتطبيق

  للمقياس.التطبيو البعدي 
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القبلي والبعدي للمقياس يف بعد قضايا ني داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب يف التطبيقيوضح 

 األمن والسالم

 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الداللة قيمة )ت(

قضايا األمن 

 والسالم

دالة عند  25.71 0.77 7.59 20 قبلي

مستوى 

(0.01) 

 2.2 17.32 20 بعدي

حيث بلغت قيمة  البعدي،مستوى الطالب عينة البحث يف التطبيو  ( ارتفاع6يتضح من جدول )

دالة  وهي (0.01) مستوى داللة دعن( 2.63بينما بلغت قيمة )ت( اجلدولية )، (25.71)ت( احملسوبة )

 .مما يعين قبول هذا الفرض ،عند هذا املستوى

ويري الباحث أن ذلك قد يرجع إىل ما قدمه حمتوي الربنامج التدريسي من وارب تار ية عن 

ية واإلسالمية، إضافة إىل دور بع  اهليئات باململكة العرب ةقضايا األمن والسالم يف احلضارة العربي

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العزيز للحوار الوطين، وبراجمه، والسعودية منيل: مركز امللك عبد

 .رابطة العامل اإلسالمي، والعاملي للحوار بني أتباع األديان والنيقافات

كما قد يرجع ذلك أيضًا إىل ما قدمه الربنامج من عرض لعطاء احلضارة العربية واإلسالمية، 

ها ملفاهيم التعددية احلضارية والنيقافية وواربها يف التعايش السلمي، ورؤيتها ومدى استيعاب

من أهمية   (Merrifield, 2014)للمشكالت ذات الطابع العاملي. ويتفو هذا مع ما أشارت إليه دراسة 

الربط بني احلضارات العاملية وقضايا األمن والسالم، كما يتفو هذا مع ما أقرته اليونسكو، 

مينياق رابطة العامل اإلسالمي، واملراكز احلوارية اليت تتبناها اململكة العربية السعودية  وأكده

 وتشرف عليها. 

بني متوسطي درجات الطالب يف  (0.01) عند مستوى داللة رق دال إحصائيًايوجد ف النيالث:الفرض 

القبلي ملقياس العقلية العاملية يف بعد قضايا التنمية لصاحل التطبيو البعدي  نيالتطبيق

 للمقياس. 
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القبلي والبعدي للمقياس يف بعد قضايا  نيالتطبيق داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب يفيوضح 

 التنمية

 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الداللة )ت(قيمة 

دالة عند  27.11 1.01 7.64 20 قبلي قضايا التنمية

مستوى 

(0.01) 

 1.34 17.21 20 بعدي

( ارتفاع مستوي الطالب عينة البحث يف التطبيو البعدي للمقياس يف بعد 5يتضح من جدول )

دالة ( وهي 2.63اجلدولية ) (، بينما بلغت قيمتها27.11) قضايا التنمية حيث إن قيمة )ت( احملسوبة

  .مما يعين قبول هذا الفرض (،0.01)عند مستوي 

تشرتك فيها  قضايا التنمية اليتناقش أهم قد  التدريسي الربنامج حمتوى يرجع ذلك إىل أنقد و

الشعوب والتبادل التجاري بينها، وما ارتبط بذلك من نقل بع  املظاهر احلضارية والنيقافية بينها، ما 

 امل احلضارات واستفادة كل منها من باألخرى.يعين تك

ويتفو هذا مع ما دعا إليه مينياق مكة للتضامن اإلسالمي الذي أكد على أن حوار احلضارات 

(، كما يتفو مع ما أشارت إليه دراسة مركز احلوار 1437هو السبيل إىل حتقيو ذلك )املصعيب، 

(2017.) 

بني متوسطي درجات الطالب يف  (0.01) عند مستوي داللة دال إحصائيًاالفرض الرابع: يوجد فرق 

البعدي للمقياس يف ُبعد التاريخ العاملي لصاحل التطبيو البعدي القبلي و نيالتطبيق

 للمقياس. 

 القبلي والبعدي للمقياس يف بعد التاريخ العاملي نيالتطبيق داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب يف

 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الداللة قيمة ) ت (

دالة عند  41.04 0.73 7.21 20 قبلي التاريخ العاملي
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 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الداللة قيمة ) ت (

مستوى  1.03 17.77 20 بعدي

(0.01) 

عد التاريخ  ب( ارتفاع مستوى الطالب عينة البحث يف التطبيو البعدي يف7)يتضح من جدول 

( عند 2.63)ت( اجلدولية اليت بلغت ) قيمةمقارنة ب (41.04) قيمة )ت( احملسوبةالعاملي حيث بلغت 

  مما يعين قبول هذا الفرض.( 0.01)مستوى داللة 

ياس املختلفة، وقد يرجع هذا قويالحظ أن ُبعد التاريخ العاملي نال أعلى قيمة حتققت يف أبعاد امل

، وتأثر كل حضارة وتأثريها تاريخ اإلنسانية منعلى التاريخ احلضاري  أكدإىل أن الربنامج قد 

رافد من الروافد اليت ينهل منها تاريخ إذ هو مينيل تراثًا إنسانيًا مشرتكًا،  باألخرى، فالتاريخ

؛ 2014؛ وإمساعيل، (Ference, 2006، ويتفو هذا مع ما أشارت إليه نتائج دراسات، منها: اإلنسانية

 ( 1437 ،الغامدي؛ و1437 ،كيالرت؛ و2017وأمحد،  ؛1436 ،احلامدو

بني متوسطي درجات الطالب يف ( 0.01) عند مستوى داللةاخلامس: يوجد فرق دال إحصائيًا الفرض 

للمقياس يف بعد قضايا حقوق اإلنسان والشعوب لصاحل والبعدي  القبلي نيالتطبيق

 التطبيو البعدي للمقياس. 

القبلي والبعدي للمقياس يف ُبعد قضايا حقوق  نيالتطبيق يف داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب

 اإلنسان والشعوب

 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الداللة قيمة )ت(

قضايا حقوق 

اإلنسان 

 والشعوب

دالة عند  35.03 0.74 6.93 20 قبلي

مستوى 

(0.01) 

 2.01 20.04 20 بعدي

ارتفاع مستوى الطالب عينة البحث يف التطبيو البعدي للمقياس، حيث ( 7)يتضح من جدول 

عند مستوى داللة  ( وهي دالة2.63) اجلدولية بينما بلغت قيمتها( 35.03بلغت قيمة )ت( احملسوبة )

 .، مما يعين قبول هذا الفرض(0.01)
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حمتواه التقسيم الطبقي يف ناقش يف قد  التدريسي املقرتح وميكن إرجاع ذلك إىل أن الربنامج

ودعوة التشريع اإلسالمي يف إلغاء الرق والسمو باإلنسان وحفظ حقوقه وكرامته، بع  اجملتمعات، 

وتتفو هذا مع ما جاء يف أدبيات البحث احلالي عن التصور اإلسالمي حلقوق اإلنسان، ومن األدلة على 

آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فدي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم مدَن الطَّيَِّباتد َوف ضَّْلَناُهْم َول ق ْد ك رَّْمَنا َبندي : تعاىل ذلك قوله

 [.70 ]االسراء: َعل ى ك نيدرٍي مدمَّْن َخل ْقَنا َتْفضدياًل

( 1437؛ واملصعيب، 1436كما يتفو هذا مع ما أشارت إليه نتائج دراسات، منها: )احلامد،  

امة للحوار بني احلضارات من أهمها احرتام الكرامة اإلنسانية بني مجيع البشر من حتديد مبادئ ع

 وعدم التمييز ورف  انتهاك حقوق األفراد والشعوب.

وللتحقو من فاعلية الربنامج مت حساب نتائج املقياس ككل بصورة إمجالية، حيث وجد فرق 

الب يف التطبيقني القبلي والبعدي ( بني متوسطي درجات الط0.01دال احصائيًا عند مستوى داللة )

 للمقياس من حيث الدرجة الكلية لصاحل التطبيو البعدي للمقياس.  

 لمقياس يف الدرجة الكليةالقبلي والبعدي ل نيالتطبيق داللة الفرق بني متوسطي درجات الطالب يف

 العينة التطبيو املستوى
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الداللة ()تقيمة 

الدرجة 

 الكلية

دالة عند  71.03 3.23 34.24 20 قبلي

مستوى 

(0.01) 

 2.73 72.67 20 بعدي

( ارتفاع مستوى الطالب عينة البحث يف التطبيو البعدي للمقياس من حيث 9يتضح من جدول )

عند ( 2.63)اجلدولية  ( بينما بلغت قيمة )ت(71.03الدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة )ت( احملسوبة )

الربنامج التدريسي يف تنمية العقلية  فاعليةهذا املستوى، مما يعين  دالة عند وهي (0.01)مستوى داللة 

 . "عينة البحث" طالب جامعة بيشة ىالعاملية لد

 التطبيقني القبلي والبعدي جلنتائ (η2حساب قيمة )، مت لنتيجةل الداللة العمليةلتحديد درجة و

يدل قيمة ذات داللة عملية عالية ومقبولة تربويًا؛ مما وهي ( 0.69)كانت النتيجة ف الدرجة الكليةعلى 

معايري احلوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي يف على التدريسي القائم على وجود أثر للربنامج 

 .التطبيو البعدي ملقياس العقلية العاملية
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بأن الربنامج التدريسي املقرتح قد ساعد يف تنمية عقلية  تربويًا النتيجةوميكن تفسري هذه 

الطالب يف مجيع أبعاد املقياس؛ مما انعكس على تعزيز قيم احلوار احلضاري العاملي لدى الطالب، 

وزاد إميانهم بأهميته يف عصرنا احلاضر للتقارب بني احلضارات وشعوبها، وهو ما يتفو مع أهداف 

للحوار اليت تتبناها اململكة العربية السعودية، وكذلك مع أهداف مينياق  املراكز الوطنية والعاملية

رابطة العامل اإلسالمي، ومينياق هيئة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وقد اتضح ذلك من خالل درجات 

الطالب على مقياس العقلية العاملية يف التطبيو البعدي، كما يتفو ذلك مع ما جاء يف أدبيات البحث 

 ,marten؛ و David, 2011؛ و (Ference, 2006ي، وما أشارت إليه نتائج دراسات، منها: احلال

؛ 1437 ،الغامدي؛ و1437 ،الرتكيو ؛1436 ،احلامد؛ و2014؛ وإمساعيل، Mario, 2015 ؛2014

 (. 2017وأمحد، 

 هو عملية إجيابية تهدف إىل التفاعل والتالقي يوار احلضاركما تؤكد هذه النتيجة أن احل

لتحقيو التواصل بني احلضارات، وجعله أداة للتفاهم بني الشعوب املختلفة، مما يكون  ؛احلضاري

على املشاركة الفاعلة يف بناء جمتمعه  الطالباواهات إجيابية حنو الذات واآلخرين، وينمي قدرة 

 احلضارة اإلنسانية واالنفتاح على النيقافات العاملية والوعي بالقضايا املعاصرة واملشاركة اإلجيابية يف

 .(24، 2013، علي)

 ملخص نتائج البحث:

فاعلية الربنامج التدريسي القائم على املعايري املقرتحة للحوار  ،مناقشة فروض البحث تبيَّن من

احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي يف تنمية العقلية العاملية لدى الطالب عينة البحث يف جامعة 

 بيشة، يف أبعاد مقياس العقلية العاملية املطبو يف هذا البحث.

 توصيات البحث: 
 يوصي الباحث مبا يلي:بناء على ما سبو من نتائج البحث، 

  مراعاة املعايري املقرتحة للحوار احلضاري يف ضوء التصور اإلسالمي عند بناء احملتوى التعليمي

 اجلامعية.املرحلة ب للمقررات

 الوحدة الوطنيةالطالب، وتعزيز قيم  لدىخ ثقافة احلوار يرستقديم برامج تدريبية تسهم يف ت ،

 لتنمية العقلية العاملية لديهم.وقبول اآلخر والتعاون معه، وصوال 

 لتوضيح الصورة الصحيحة لإلسالم. يتقديم دورات تدريبية لتفعيل آليات احلوار احلضار ، 
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 املختلفة. القيم واملبادئ واألخالقيات املشرتكة بني األمم والنيقافات عقد ندوات لتعزيز 

  احلوار احلضاري.توجيه األنشطة والفعاليات الطالبية باجلامعة حنو تعزيز ثقافة 

  وتنمية مهاراته من خالل هيئاتها  احلضاري دور اجلامعات يف توعية الطالب بأهمية احلوارتفعيل

  اإلدارّية والّتدريسّية.

  تدريب معلمي الدراسات اإلسالمية باملرحلة النيانوية يف ضوء معايري التصور اإلسالمي للحوار

 احلضاري.

 مقرتحات البحث:  
 من نتائج البحث، يقرتح الباحث ما يأتي:بناء على ما سبو 

 .دراسة تأثري األنشطة الطالبية يف تنمية العقلية العاملية لدى طالب املرحلة اجلامعية 

  تقويم املناهج الدراسية باملراحل الدراسية املختلفة يف ضوء معايري التصور اإلسالمي للحوار

 احلضاري.

  احلضارات يف تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طالب دراسة فاعلية برنامج قائم على أبعاد حوار

 املرحلة اجلامعية.
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 راجع:امل
 املراجع العربية:

، القاهرة: دار النشر 6(. مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية، ط2005أبو عالم، رجاء حممود. )

 للجامعات.

برنامج مقرتح يف اجلغرافيا للصف األول النيانوي قائم  (.2017. )أمحد، أمحد حممد الصغري عمران

املستقبلية وامليل حنو التعليم  أدوات اجليل النياني للويب لتنمية العقلية العاملية واملهارات على
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 . حبث مقدم يف مؤمتر احلوار وأثره يف الدفاع عن النيب "وتأصيلها يف السنة النبوية

7الذي عقد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، خالل الفرتة من 

 . 23292377، كتاب املؤمتر: 7/2/1436

فلسطني: ، كليـة الرتبية، 2ط ،األصـول االجتماعية والفلـسفية للرتبيـة. (2007) .اهللعبد احلولي،
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 العزيز للحوار الوطين.عبد

اخلصوصية والعاملية يف الفكر اإلسالمي املعاصر، قضايا إسالمية  .(2003) .طه جابر ،العلواني

 .دار اهلادي :بريوت، 1طمعاصرة، 

تقويم مناهج التاريخ مبرحلة التعليم األساسي يف املدارس املصرية  .(2013) .هشام عاطف أمحد ،علي

بية، ، كلية الرتغري منشورة ، رسالة ماجستريواألجنبية يف ضوء أبعاد احلوار احلضاري

 .جامعة عني مشس

 احلوار مهارات تنمية يف االفرتاضية الصفوف استخدام أثر .(2017) .حممد العمري، حسن



 
 

 
 
 
 
393 

 (. فاعلية برنامج تدريسي قائم على معايري مقرتحة للحوار احلضاري 2021. )مفلح االكليب.
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مدى ممارسة ثقافة احلوار لدى طالب جامعة بيشة وسبل تعزيزها.  .(2017) .الوحش، هالة خمتار

 ،(3: )، ع(41: )جملة كلية الرتبية يف العلوم الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة عني مشس، مج

1493. 

(. تصور مقرتح ملناهج التاريخ باملرحلة النيانوية العامة يف ضوء 2010يوسف، أمحد الشواديف حممد. )

جملة مرجعيات مقرتحة للحوار احلضاري العاملي وأثره يف تنمية العقلية العاملية، مصر: 

 . 1476(، 25ع: ) اجلمعية للدراسات االجتماعية،
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