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 لةالتعريف باجمل

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

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

مبا يتفق ورسـالة اجلامعـة وأهـدافها،    ، كافة العلوم اليت ختدم العملية الرتبوية يف املراحل التعليمية

 .وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

 ث العلوم الرتبوية والنفسيةأن تكون جملة متميزة ضمن قواعد النشر العاملية يف نشر حبو: الرؤية

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

 ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

تهدف اجمللـة بشـكل عـام إىل تسـليط الضـوء علـى بعـ  جوانـب النشـايف العلمـي يف جامعـة            

ث العلميـة األصـيلة يف جمـال العلـوم الرتبويـة، مـن       وخالل نشر البحـ العزيز، من عبد األمري سطام بن

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

 اجمللة بشكل خاص إىل حتقيق األهداف التالية:

ثراء حركـة البحـث   يف إالفاعل مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي احمللية والعاملية  إلسهاما .1

 يف اجملال الرتبوي.

طــرا املعاجلــات العلميــة املتعمقــة واملبتكــرة للمســتجدات  لالبــاحثني املتميــزين همــم اســتنهاض  .2

 .والقضايا الرتبوية املعاصرة

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

 .ل العلوم الرتبويةمتابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جما .4

 املوافقة على اإلصدار:

  م2016 /ـه1435صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية عام 

 م4/2015 ـه8/1438 العدد األول من اجمللة - صدر اجمللد األول 

 عنوان املراسلة:

 جملة العلوم الرتبوية
 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 11942اخلرج:  183ص. ب. 
 اخلرج، اململكة العربية السعودية.
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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

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

أن يكون البحث أصياًل، وتتوافر فيه شرويف 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×سم18، 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.

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

( للبحوث Traditional Arabic( وخبط )15ومطبوعًا ببنط ) -إن وجدت-واألشكال 

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

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

 ويكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة.

( 8000( كلمة، وال يزيد عن )4000يشرتيف أال يقل عدد كلمات ملف البحث عن )  •

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

العناوين والبيانات اإليضاحية واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل 

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

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

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

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

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

 (.American Psychological Association, APA, 6th Editionاإلصدار السادس )
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ة العربية وترمجتها إىل اللغة االجنليزية يف نهاية إضافة املصادر واملراجع العربية باللغ  •

  البحث.

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

  املوقع اإللكرتوني للمجلة.

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

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

 ( كلمة.160-260)

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

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

ق نشره، وأنه غري مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر يف جهة أخرى حتى تنتهي املراد نشره مل يسب

 إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

 أال يكون البحث مستال من رسائل املاجستري أو الدكتوراه. .3

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

 األسباب.

حبقها يف إخراج البحث، وإبراز عناوينه مبا يتناسب وأسلوبها يف التحرير حتتفظ اجمللة  .6

 والنشر.

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

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

 -على األكثر-ة أشهر ـالل ستـا خـن عدمهـر مـللنشيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه  .8
 من تاريخ استالم البحث.

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

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

 على نشرها ال تعاد إىل الباحثني. األحباث اليت ال يتم املوافقة .9

( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfيستطيع الباحث احلصول على نسخة من حبثه )ملف  .10

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 
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فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، وال جيوز نشره فـي أي منفذ  .11

 ن كتابي من هيئة حترير اجمللة.نشر آخر ورقيًا أو إلكرتونيًا، دون إذ

مراسلة اجمللة تعين قبول شرويف النشر والالئحة الداخلية للنشر، وهليئة التحرير احلق يف  .12

 حتديد أولويات نشر البحوث.

اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني، وال تعرب بالضرورة عن رأي  .13

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

manuscript should follow the layout and format approved by the 

Journal. The sources of the published papers available at the website of 

the Journal can be taken as a model. 

*  An abstract in English (following an abstract in Arabic) should be 

attached at the beginning the manuscript, if the manuscript is in 

English, an abstract in Arabic (150–250) words should be attached. 

*  Submission of a manuscript implies that the work described has not 

been published before or that it is not under consideration for 

publication elsewhere. 

2. The principal author and all the co-authors (if any) should fill and sign a 

written form that the paper to be published has not been published before 

and that it is not submitted for publication elsewhere and that will not be 

published elsewhere until the complete of the publication procedures in the 

Journal. 

3. The research should not be extracted from master's or doctoral theses. 

4. The editorial board has the right for an initial evaluation of the assigned 

manuscript to determine its eligibility for reviewing or rejecting it without 

giving reasons. 

5. The Journal has the right to produce the paper and highlight its title(s) in a 

way that is commensurate with its style of editing and publishing. 

6. In case of an initial acceptance of the manuscript, an author should be 

notified. Then, the editorial board selects two specialized reviewers, in a 

addition to selecting a third one when necessary.  

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

six months since the first submission. 

8. 7- In case of any remarks by the reviewers, they will be sent directly to the 

author in order to make the necessary changes. The modified manuscript 

should be sent back to the Journal within two weeks. 
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9. Manuscripts which are not accepted for publication will not be returned to 

the authors. 

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

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

11. In case of accepting a manuscript for publication, all rights are reserved for 

the Journal. No part of this publication should not be reproduced in any 

form or by any means, without the prior written permission of the publisher 

(the editorial board of the Journal). 

12. Corresponding the Journal implies agreeing to the terms and the internal 

regulations of publication. The editing board has the right to determine the 

priority of publishing the manuscripts. 

13. All viewpoints mentioned in the published papers in the Journal express the 

opinions of the authors. They do not necessarily reflect the opinions of the 

Journal.  
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 املقدمة:

تقدم جملة العلوم الرتبوية جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز العدد )الثاني( من اجمللد 

 )الثامن(، ويضم جمموعة من األحباث املتنوعة يف التخصصات الرتبوية والنفسية. 

وتناول العدد احلالي موضوعات حل املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا، وحتسني 

، ومعاجلة (NTES*S)وفق حتقيق املعايري الوطنية لتكنلوجيا التعليم  تعليمي،مستواهم ال

مشكالت طلبة السنة التحضريية؛ ملعرفة العجز املتعلم، وعالقته بالتسويف األكادميي، وكذلك 

املعرفة لدى هؤالء الطالب، وتقديم  ءالتعرف على القيمة التنبؤية لعادات العقل مبهارات ما ورا

 لتطوير دور اجلامعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى الطلبة املتفوقني واملوهوبني. تصور مقرتا 

كما تناولت األحباث االسرتاتيجيات التدريسية اليت تساعد املعلمني يف امليدان الرتبوي 

والباحثني املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس، وهي تتعلق باسرتاتيجية التعلم املتمايز، 

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني. وكذلك

حتليلية لقيم التسامح املضمنة يف مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية باملدارس كذلك دراسة 

 . العاملية

التكّيف النفسي واملدرسي، والتحصيل الدِّراسي ويف اجملال النفسي تناول أحد األحباث 

 . الدى الطلبة املوهوبني املسرعني وغري املسرعني أكادمييًّ

كذلك التعرف على وجهة الضبط وعالقتها بالتوافق النفسي لطالب اجلامعة، وكذلك 

 الدور الوقائي إلدارة اجلامعة للحد من التنمر.

ويف جمال الرتبية اخلاصة والقياس الرتبوي جاء قياس أداء املعوقني مسعيًّا )فئات الصم( على 

املتخصصني والباحثني يف جمال اإلعاقة. ويف اختبارات الذكاء غري اللفظي للصم، لعل ذلك يفيد 

حلوكمة نظمها وعالقتها بتفعيل األداء املؤسسي  اًلجمال تكنلوجيا التعليم جاء أحد األحباث متناو

يف مدارس التعليم العام احلكومية، والبحث اآلخر الذي أشرنا إليه سابًقا يقيس مستوى حتقق 

 طالب الدراسات العليا.املعايري الوطنية لتكنلوجيا التعليم لدى 

وتأمل هيئة حترير اجمللة أن يسهم هذا العدد يف تقديم إضافة حقيقية للبحث العلمي، 

 وحتسني األداء يف امليدان الرتوي والتعليمي يف مجيع املراحل. 
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كما تشكر اهليئة كافة الباحثني املشاركني يف العدد احلالي، وتبارك هلم هذا اإلجناز 

ألعلى املعايري التحكيمية، وتدعو املهتمني يف جمال اجمللة إىل مواصلة البحث العلمي الذي خضع 

 واالستقصاء، وفق أحدث املناهج العلمية فيما يتعلق بالتجريب واالستشراف.

 وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى.

  رئيس هيئة التحرير 

 د. خالد بن ناصر العاصم 
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Ahmed, Haitham. (2022). The Predictive ability of habits of mind through meta 

metacognitive skills among a sample of preparatory year students. Journal of 

Educational Science, 8 (2), 19-52 

 

The Predictive ability of habits of mind through meta metacognitive skills 

among a sample of preparatory year students 

Dr. Haitham Mohamed Abdel-Khalek Ahmed 

Abstract: 

The current research aims to investigate Predicting habits of mind by 

knowing the total degree of metacognitive skills for preparatory year students, 

and the correlation between metacognition skills and habits of mind. It also 

seeks to identify the differences between preparatory year students in 

metacognitive skills and habits of mind   due to Gender (males - females). The 

sample group consisted of (307) students of preparatory year students at 

Northern Borders University. The researcher used the Comparative Descriptive 

Correlational approach to achieve the aims of the research. The researcher used 

metacognitive scale, prepared by Al-Masaeed (2008), and The Scale of Habits of 

Mind Prepared Hejiraat (2012). The results revealed that predictability habits of 

mind by knowing the total degree of metacognition skills for preparatory year 

students at Northern Borders University students, and there were Significant 

Statistically correlations between the scores of students on metacognitive skills 

and habits of mind. The results showed also that there were no significant 

statistical differences between males and females in metacognitive skills. On the 

other hand, there were no significant statistical differences between males and 

females in habits of mind Except Persisting, Gathering data through all sense in 

favor of males. 

key words: metacognitive- habits of mind -preparatory year 
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 .التنبؤية لعادات العقل مبهارات ما وراء املعرفة لدى عينة من طالب السنة التحضريية درةالق(. 2222أمحد، هيثم. )

 22 – 91 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية، 

 

التنبؤية لعادات العقل مبهارات ما وراء املعرفة لدى عينة من طالب السنة  درةالق

 التحضريية 

 (1)اخلالق أمحدعبدد. هيثم حممد 

 :املستخلص

هدف البحث احلالي إىل التعرف على إمكانية التنبؤ بأداء األفراد على مقياس مهارات ما ي

وراء املعرفة مبعلومية درجاتهم على مقياس عادات العقل لدى طالب السنة التحضريية، وكذلك 

ا التعرف على الكشف عن العالقة االرتباطية بني مهارات ما وراء املعرفة وعادات العقل، وأيًض

عادات العقل، وذلك على عينة مكونة من ووق بني الذكور واإلناث يف مهارات ما وراء املعرفة الفر

فرع رفحاء من الذكور  –امعة احلدود الشمالية جبمن طالب السنة التحضريية  وطالبة اطالًب 308

يق لتحق املقارن طالبة(، واستخدام الباحث املنهج الوصفي االرتباطي 239 ا،طالًب 58واإلناث )

(، ومقياس 2008أهداف الدراسة، واستخدم الباحث مقياس ما وراء املعرفة، إعداد املساعيد )

(، وأسفرت النتائج عن إمكانية التنبؤ بدرجات الطالب عينة 2012حجريات ) عادات العقل إعداد

البحث على مقياس عادات العقل مبعلومية درجاتهم على مقياس ما وراء املعرفة، وكذلك عن 

عالقة ارتباطية موجبة بني عادات العقل ومهارات ما وراء املعرفة، ومل تكن هناك فروق بني  وجود

الذكور واإلناث على مقياس ما وراء املعرفة، يف حني كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند 

قل ( بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة )الذكور واإلناث( يف عادات الع0.06مستوى داللة )

بينما مل تكن هناك فروق يف العادات  لصاحل الذكور )املثابرة، مجع بيانات باستخدام احلواس(

 األخرى بني الذكور واإلناث.

 السنة التحضريية. –عادات العقل  –ما وراء املعرفة الكلمات املفتاحية: 

 

                                                           
 haithamhaggag2016@gmail.com :عمادة السنة التحضريية جبامعة جنران، أستاذ مساعد  (1)



 
 

    

 
 

21 

 التنبؤية لعادات العقل مبهارات ما وراء املعرفة لدى عينة من طالب السنة التحضريية درةالق(. 2022أمحد، هيثم. )

21 

 املقدمة: 

ا ملا ذكره ، ووفًق1985يف عام ل فالفل َبمصطلح ما وراء املعرفة للمرة األوىل من ِق اسُتْخِدَم

مصطلح ما وراء املعرفة يتكون من املعرفة واخلربة والقواعد اليت تعمل كعناصر مهمة تساهم  فإنَّ

 ,Siagian, Saragih)؟فما وراء املعرفة هو التفكري يف ما هي أفكارنا ،يف جناا حل املشكالت

& Sinaga, 2019). 

عن وعي املتعلم بتفكريه أثناء القيام مبهمة تعليمية ويستخدم مفهوم ما وراء املعرفة ليعبِّر 

 & ,Aswegen, Swart) حمددة، ثم تلي مرحلة الوعي تنظيم املتعلم ملا يوجد لديه من معرفة.

Oswald, 2019). 

مل بشكل تشاركي مع اسرتاتيجيات تعليمية كما ميكن ملهارات ما وراء املعرفة أن تع

أخرى لتسهيل عملية التعلم، فمهارات ما وراء املعرفة ال تعمل بشكل منفصل عن أساليب التعليم 

ما وراء ن املختلفة هي الطريقة األمثل لالستفادة م األخرى، فدمج ما وراء املعرفة مع أساليب التعلم

 .(Iftikhar, 2015) املعرفة

نسان يواجه يف حياته الكثري من املشكالت اليت تتطلب منه أن يسلك اإل أنَّ وال شك

وهو ما يعين استخدامه ملهارات ما وراء  ا يتسم بالتنظيم ملا يوجد لديه من معرفةا معيًنسلوًك

ا يتسم باملرونة ا ذكيًّا يف ذلك سلوًكللتخلص من هذه املشكالت مستخدًم املعرفة، وذلك

ويتسم بالقدرة على االختيار بني البدائل املتاحة ما هو  ،ويتناسب مع طبيعة املوقف ،والفاعلية

 أفضلها، وهو ما يعرب عن احلاجة إىل عادات العقل.

 وكيف ؟عادات العقل متثل نظرية تعليمية وفلسفة حول ماذا جيب أن يتعلم الناس لذلك فإنَّ

من األدوات تعتمد على أساس من املعتقدات والقيم، و وهي كغريها من نظريات التعلم يتعلم؟

ممارسة الفحص النقدي لآلراء  - القدمية الستكشاف هذه األساسيات التفحص الفلسفي

، 2018اجلندي، و )أبو رياش .وما إذا كان هلا ما يربرها ؟واملعتقدات لنرى على أي شيء تستند

 (194ص

وتتضمن عادات العقل السلوكيات الذكية اليت تتوقع األفعال اليت حتدث يف مواقف 

ظهر هذا الشخص ُي ، فإنَّاًلإحدى عادات العقل لدى شخص ما كاملرونة مث لو أنَّ ة، فمثاًلحمدد
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وتوليد البدائل واعتبار اخليارات  ،جمموعة من السلوكيات الذكية مثل تغري وجهات النظر

 .(Altan, Lane, & Dottin, 2019) املختلفة يف املواقف املختلفة

 أنَّ (Shu, Bee, Seng, &  Jusoff, 2013)  سنغ وجوسوف ،بي، وكذلك يؤكد شو

تلك  توظيف عادت العقل يساعد الطالب على التصرف الذكي عند مواجهة مشكالت ما، خاصًة

املشكالت اليت ليس هلا حلول فورية واضحة، فتوظيف عادات العقل يساعد على التفكري وتطبيق 

 ملشاكل يف الفصول الدراسية.املعلومات حلل ا

ل الطالب ملواجهة تلك َبمن ِق عرب عادات العقل هذا التصرف الذكي وال شك أنَّ

فورية، حيتاج إىل آليات واسرتاتيجيات يكتسبها الطالب  املشكالت، واليت تتطلب منه حلوال

جيات عرب لتغلب على مثل هذه املشكالت، ويكتسب الطالب هذه االسرتاتيلويستخدمها مبهارة 

، مستخدما املدارس واجلامعات أو عن طريق التعلم الذاتي واخلربات احلياتيةيف الطرق النظامية 

 .يف ذلك مهارات ما وراء املعرفة

إذا كنا نتكلم عن طالب السنة التحضريية، واليت تعرب عن املرحلة االنتقالية من  وخاصًة

املزيد من املهارات اليت تساعد على التأقلم  املدرسة الثانوية إىل اجلامعة، حيث حيتج إىل كسب

 الذكي واملواجهة الفورية للمشكالت اليت تواجهه يف حياته اجلديدة وهي احلياة اجلامعية.

 مشكلة البحث:

إىل أن تطور عادات العقل حيدث بالتوازي مع اكتساب  ,Murray) 2016) يشري موراي

، ومن املمكن اقرتاا قائمة لعادات العقل مشابهة لقائمة الدراسي املعلومات اخلاصة باحملتوى

طالقة واملهارات األكادميية املستهدفة تتكون من التفكري الناقد، واالتصال الشفوي، 

 املعلومات، والعمل التعاوني، والتفكري الكمي، والتفكري األخالقي.

عادات العقل يف التعلم تصبح أساسية لدى الطالب عندما حتدث مشكلة ما  كما أنَّ

مكتملة، لذلك فعادات العقل تظهر كداعم قوي يف احلياة اليومية للطالب،  تتطلب منهم حلوال

 ,Yandari, Supartini)فكار لبناء معارف جديدة فحل هذه املشاكل يتطلب منهم تطوير األ

Pamungkas, & Khaerunnisa, 2019). 

حلل املشكالت اليت  اًلمدخ الذي يعدُّ وتطوير األفكار هذه احللول املكتملة نَّإحيث و

من أنواع التنظيم الذاتي لعادات العقل، والذي حيتاج إليه طالب السنة  ايتطلب نوًع ،تواجه الطالب
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ريية يف بداية حياته اجلامعية، فيتطلب منه ممارسة مهام تفكريية عن املعارف اليت التحض

 ميتلكها.

ما وراء  إىل أنَّ  ,Jaleel & Premachandran) (2016 وهنا يشري جليل وبرمياشاندران

فيما نعرفه،  وهو التفكري :األول جانبني؛املعرفة تعين تفكري األفراد يف تفكريهم، وهو يتضمن 

وراء معرفية  ماتطوير هذه القدرات  يعين التنظيم الذاتي للكيفية اليت نتعلم بها، كما أنَّ :والثاني

 ألنه ينعكس على املتعلمني. ؛ليس باألمر السهل

نها تشتمل إعادات العقل تتضمن جمموعة من األبعاد املرتابطة فيما بينها حيث  كما أنَّ 

املعرفية، والسلوكيات الذكية والقدرة على توظيف االنفعاالت يف على جمموعة من القدرات 

م كامل طاقاته املعرفية والوجدانية ااملواقف االجتماعية وحتديد الرؤى مما يتيح للفرد استخد

، 2018،الرحيمعبد). للتوصل إىل حل املشكالت وإجياد احللول املالئمة للمواقف املتباينة

 (456ص.

أحد  يف أنَّ (Costa & Kallick, 2008؛ (Akdeniz, 2019وهذا ما أكد عليه كل من 

 هذه األبعاد املرتابطة اليت تتضمنها عادات العقل هو التفكري يف التفكري أو ما وراء املعرفة.

اليت تناولت الربط بني متغريي الدراسة  -يف حدود علم الباحث-اقتصرت الدراسات  وقد

 بها  قامكالدراسة اليت على الربامج التدريبية، ومعرفة أثرها على ما وراء املعرفة أو عادات العقل،

نتائجها إىل فعالية الربنامج اإلثرائي القائم على التعليم املتمايز يف ضوء  ( وأشارت2015سعد )

ا وعادات السقالة التعليمية ما وراء املعرفية يف تنمية بع  مهارات التعلم املنظم ذاتًي اسرتاتيجية

 العقل املنتج.

العقل ومهارات ما وراء املعرفة وربط يف حني ُأْجِريت العديد من الدراسات تناولت عادات 

 كل منهما على حدة مبتغريات خمتلفة  ومتنوعة  كالدراسة اليت قام بها كليك وتوران وكول

(Çalik, Turan, & Coll, 2014) َّمساعدة الطالب  علىبرامج املعلمني حتث  واليت توصلت إىل أن

 (Šafranj, 2019) على فهم أكثر لعادات العقل العلمية لديهم، وكالدراسة اليت قام بها سافرانج

وكذلك ما وراء املعرفة على  ،التأثري اإلجيابي لالسرتاتيجيات املعرفيةئجها إىل وتوصلت نتا

الكفاءة الذاتية املدركة لدى طالب اجلامعة املوهوبني يف دراسة اللغة األجنبية وذلك على عينة 
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، وكذلك ما وراء املعرفة كان هلا تأثري إجيابي على وجهة الضبط اجامعيًّ اطالًب 39مكونة من 

 .طالب العينةلدى 

عادات  كل من الفروق بني الذكور واإلناث يفداللة وقد اختلفت نتائج دراسات أخرى يف 

 (2018 ،قاسم؛ 2018 ،الرحيم)عبد كل من العقل ومهارات ما وراء املعرفة، فقد توصلت دراسة

  .قلإناث( على أبعاد عادات الع -ا ملتغري النوع )ذكور عدم وجود تأثريات دالة إحصائًي إىل

تشري إىل وجود  ((Al-assaf, 2017يف حني كانت نتائج الدراسة اليت قام بها العساف 

فروق تعزى لصاحل متغري اجلنس لصاحل الذكور يف مستوى التحكم يف االندفاع والتفكري 

 ، بينما مل تكن هناك فروق يف العادات األخرى.كعادات للعقل مبرونة واإلبداع واإلدراك

؛  2019، زرقيو ؛2018،الدوسريالدراسات اليت قام بها كل من )يف حني توصلت نتائج 

Jamba, 2019 ) على مقياس مهارات فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث  عدم وجودإىل

 ما وراء املعرفة.

( حصول أفراد العينة 2011وعبيدات )يف حني أسفرت نتائج الدراسة اليت قام بها اجلراا 

هناك فروق يف بعدي معاجلة املعلومات  املعريف، وكانعلى مستوى مرتفع من التفكري ما وراء 

 وتنظيم املعرفة يعزى للجنس وذلك لصاحل اإلناث.

وعلى الرغم من اختالف نتائج الدراسة يف الفروق بني الذكور واإلناث يف كل من عادات 

عدة تضمن تأمل  مهاراتمهارات ما وراء املعرفة وما تتضمنه من  أنَّالعقل ومهارات املعرفة، إال 

 اًليف عملياته العقلية اليت يقوم بها، وإعادة النظر يف تلك العمليات بطرق متكررة وأشكا الطالب

يات حنو االجتاه الصحيح، وهكذا األمر يف عادات ملخمتلفة تساعده على ضبط مسار هذه الع

العقل اليت توصف لنا عن تلك السلوكيات املتكررة اليت يصدرها الطالب عند مواجهة مشكالت 

إىل منط من التصرف دون اآلخر على ما بنا نه مييل إلتعامل يف إطار مواقف حمددة، حيث ما أو ا

 به من خربات وما يوجد يف خمزونه من عادات واجتاهات. مرَّ

إال أنها تتأثر دات العقل على الرغم من أهميتها وهنا تتضح مشكلة البحث يف أنَّ عا

اسها، مما يتطلب إمكانية التنبؤ بها من خالل بالكثري من العوامل اليت ال جتعل من السهل قي

حيث يشري إىل أن التعلم والتنشئة  ((Maiese, 2018عليه ميس  َدوهذا ما أكَّمتغريات أخرى، 

عادات العقل تتشكل عن طريق  نَّإيف تشكيل عادات العقل، حيث  مهمًّاا االجتماعية تلعب دوًر
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التفاعل مع القيم واألعراف الثقافية وكذلك التفاعل مع األشخاص اآلخرين، ومبجرد أن تتشكل 

نسان ا، يتشكل الشعور باملعايري االجتماعية والذي جيعل اإلتلك العادات وتصبح أكثر ثباًت

 يستوعبه بشكل أفضل.

 يف اإلجابة على األسئلة التالية: ويف ضوء ذلك ميكن للباحث صياغة مشكلة البحث

 التحضريية؟ما العالقة بني مهارات ما وراء املعرفة وعادات العقل لدى طالب السنة  .1

ما إمكانية التنبؤ بأداء األفراد على مقياس عادات العقل مبعلومية الدرجة الكلية ملقياس ما  .2

 التحضريية؟وراء املعرفة لدى طالب السنة 

واإلناث على مقياس مهارات ما وراء املعرفة لدى طالب السنة ما الفرق بني الذكور  .3

 التحضريية؟

 التحضريية؟ما الفرق بني الذكور واإلناث على مقياس عادات العقل لدى طالب السنة  .4

 أهداف البحث:  

  -يهدف البحث احلالي إىل ما يلي: 

العقل لدى طالب السنة الكشف عن العالقة االرتباطية بني مهارات ما وراء املعرفة وعادات  .1

 التحضريية.

التعرف على إمكانية التنبؤ بأداء األفراد على مقياس مهارات ما وراء املعرفة مبعلومية  .2

 .ةدرجاتهم على مقياس عادات العقل لدى طالب السنة التحضريي

يف مهارات ما وراء املعرفة )الدرجة الكلية(  السنة التحضرييةلى الفرق بني طالب عالتعرف  .3

 إناث(. -ا الختالف النوع )ذكور وفًق

ا يف عادات العقل )الدرجة الكلية( وفًق السنة التحضرييةلى الفرق بني طالب عالتعرف  .4

 إناث(. -الختالف النوع )ذكور 

 أهمية البحث:

 :أهمية البحث اىل رجعت

ما وراء املعرفة( وذلك إذا كنا نتحدث عن احلاجة الضرورية  - متغرياته )عادات العقل أهمية .1

 للطالب للعلم مبثل هذه املفاهيم واستخدامها يف حياتهم اجلامعية والعملية.
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املرحلة العمرية وهم طالب السنة التحضريية وهي مرحلة انتقالية ما بني طبيعة الدراسة  طبيعة .2

اجلانب الدراسي، وطبيعة املرحلة اجلامعية  لم يفاملعالثانوية اليت قد تتسم باالعتمادية على 

 .  ستقالليةاالاليت تتطلب 

البحث أهمية علمية يف كونه قد يكون مقدمة جملموعة حبوث تعتمد على تصميم  هلذا .3

 برامج قائمة على مهارات ما وراء املعرفة وعادات العقل جمتمعة.

داد برامج تدريبية لتنمية مهارات وللبحث أهمية تطبيقية، حيث ميكن االستفادة منه يف إع .4

لطالب السنة التحضريية وتضمني ذلك مبقررات تطوير الذات  ما وراء املعرفة وعادات العقل

 من العالقة االرتباطية بني املتغريين. نمستفيدي

 حدود البحث:

 م. 2018/2019البحث يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  يِرْجُأ: احلد الزماني

 .فرع رفحاء -البحث يف جامعة احلدود الشمالية  يِرْجُأ: احلد املكاني

 -فرع رفحاء-احلدود الشمالية  امعةجبالبحث على طالب السنة التحضريية  يِرْجُأ :احلد البشري
 شطري الطالب والطالبات.

 مصطلحات البحث:

بإمكانياته وقدراته على التعلم ( بأنها "وعي الفرد 2008عرفها املساعيد )ما وراء املعرفة: 

واحلفظ، ومعرفة أي اسرتاتيجيات التعلم أكثرها فاعلية، والتخطيط لتعلم مهمة معينة، 

واستخدام اسرتاتيجيات تعلم فعالة، ومراقبة الفرد حلالة استيعابه ومعرفة وسائل فعالة 

 (.851)ص السرتجاع املعلومات"

اليت حيصل عليها الطالب على مقياس ما وراء ويعرفها الباحث إجرائيًّا بأنها الدرجة 

 (.2008املعرفة، إعداد املساعيد )

 بأنها خصائص األشخاص ((Costa & Kallick, 2008 كوستا وكاليك هاف رََّععادات العقل: 

الذين يتصرفون بذكاء عند مواجهة مشكلة ما، أو عندما يتخذون قرارات غري واضحة يف 

 الوقت احلالي.
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ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها الدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس ما وراء 

 (.2012املعرفة، إعداد حجريات )

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 :: ما وراء املعرفةأواًل

 تفكر؟"تأمالت عن املعرفة أو التفكري فيما تفكر وكيف " ا( بأنه2000ها عبيد )ف رََّع

 (.8)ص

 ( إىل أن هذا املفهوم يرتبط بثالثة صنوف من السلوك العقلي:2000يشري عبيد )و

 معرفتك عن عمليات فكرك الشخصي ومدى دقتك يف وصف تفكريك. .1

 .به عند انشغالك بعمل عقلي التحكم والضبط الذاتي ومدى متابعتك ملا تقوم .2

 فيه.معتقداتك وحدسياتك الوجدانية فيما يتعلق بفكرك عن اجملال الذي تفكر  .3

بع  املهارات ما  إىل & Premachandran, 2016) (Jaleelوبرمياشاندران ويشري جليل 

 وراء املعرفية اليت يتبعها الطالب على النحو التالي:

نشاء وسائل إو مبهمة مامعرفة حدودك: وتعين معرفة حدود الذاكرة اخلاص بك يف القيام  .1

 دعم خارجي.

مثل استخدام  ،املراقبة الذاتية: وتعين استخدام اسرتاتيجيات التعلم ملراقبة الفرد تعلمه .2

 .مل يكن التعلم فعاال خرائط املفاهيم واسرتاتيجيات التكيف إْن

ثم تعديل املنهج إذا مل  ؟إذا ما كان الشخص يفهم ما يقرأ أم المالحظة: وتعين  -تعديل  .3

 يكن يفهم ما قام بقراءته بالفعل.

االختيار: وتعين القراءة السريعة للعناوين الفرعية واملعلومات غري املهمة  -القراءة السريعة .4

 بهدف الوصول إىل املعلومات اليت حنتاج إليها.

 .على مهارة معينة بهدف اكتساب الكفاءةلتدريب وتعين اإعادة التدريب:  - التدريب .6

االختبار الذاتي: وتعين إجراء االختبارات الذاتية بشكل دوري ملعرفة مدى جناحنا فيما قمنا  .5

 بتعلمه.

اجلوانب، فقد توصلت الدراسة اليت قام بها من وملهارات ما وراء املعرفة أهمية يف العديد 

ىل وجود عالقة إجيابية بني مهارات ما وراء املعرفة والتحصيل إ  (Evangeline, 2016)إيفاجنلني 
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ممارسة وتطبيق الطالب ملهارات ما وراء  األكادميي لدى تالميذ املدارس الثانوية، وكذلك أنَّ

 املعرفة جعلت منهم قراء جيدين، قادرين على التعامل مع أي نص يتعلق باملناهج الدراسية.

 ,Sariسونارمي ووتينزر ، ويدعم نتائج هذه الدراسة السابقة الدراسة اليت قام بها ساري

Sunarmi,& Tenzer, 2017))  حيث كان اهلدف منها دراسة العالقة بني مهارات ما وراء املعرفة

، طالٍب 200والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب املدارس الثانوية، وتكونت العينة من 

وكذلك بني  ،املعرفة والتحصيل الدراسي ءمهارات ما وراوأظهرت النتائج وجود عالقة بني 

 كادميي.املهارات املعرفية والتحصيل األ

وللتعرف على تأثري تدريس مهارات ما وراء املعرفة على املثالية ونوعية احلياة لدى طالب 

( 30على عينة مكونة من )( (Hayati & Parto, 2018املدارس الثانوية، أجرى حياتي وبرتو 

 ،رت النتائج إىل وجود فروق دالة بني اجملموعة التجريبية والضابطة لصاحل التجريبيةا، وأشاطالًب

استخدام مهارات ما وراء املعرفة كانت فعالة يف خف  املثالية ورفع جودة  وخلصت الدراسة إىل أنَّ

 احلياة لدى طالب املرحلة الثانوية.

توقعة ملواجهة حتديات القرن كما أن مهارات ما وراء املعرفة هي أحد أهم املهارات امل

تشانان ، احلادي والعشرين واليت حيتاج إليها الكثري من الطالب، ويف هذا اإلطار قام رمحت

بدراسة كان الغرض منها هو الكشف عن  (Rahmat, Chanunan, & Bahri, 2019) وحبري 

ا من ( طالًب50تأثري منوذج التحقق املفتوا على مهارات ما وراء املعرفة، وذلك على عينة مكونة من )

ادي عشر من ذوي التحصيل العلمي املرتفع واملنخف ، وتوصلت الدراسة إىل طالب الصف احل

فاعلية منوذج التحقق املفتوا يف التأثري على مهارات ما وراء املعرفة للطالب ذوي التحصيل العلمي 

 املرتفع واملنخف .

دافيك   ،يوشاردي ،ومارياك ،يف حني توصلت نتائج الدراسة اليت قام بها سوراتنو

إىل وجود  (Suratno, Komaria, Yushardi, Dafik, &  Wicaksono, 2019) اكسونووويك

يف ما  االرتفاععالقة ارتباطية قوية بني التفكري اإلبداعي ومهارات ما وراء املعرفة، وكذلك فإن 

طالٍب  512يف مهارات التفكري اإلبداعي، وذلك على عينة مكونة من  ارتفاعوراء املعرفة يؤدي إىل 

 من طالب املدارس الثانوية.
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 :ا: عادات العقلثانًي

عبارة عن جمموعة من السلوكيات الذكية، اليت يقوم " ا( بأنه2019فة )أبو لطي عرَّفها

ا، وتتحول إىل أسلوب حياة مستدام، ميارسه ا تكراريًّالفرد بتعلمها والتدرب عليها لتصبح سلوًك

يف املستقبل بشكل عملي يف خمتلف املواقف واملشكالت احلياتية اليت ميكن أن يتعرض هلا أو 

 (.281)ص يواجهها"

ميكن وصف عادات العقل  هإىل أن(Costa & Kallick, 2008) ويشري كوستا وكاليك 

 باختصار كما يلي:

 اإلصرار: ويعين التمسك باملهمة حتى االنتهاء منها والرتكيز عليها. .1

 إدارة االندفاعية: وتعين أخذ الوقت والتفكري قبل أي فعل، والبقاء يف حالة هدوء. .2

نصات بفهم وتعاطف: السعي لفهم اآلخرين، وختصيص الطاقة الذهنية لفهم أفكار اإل .3

من إدراك وجهة  من أجل التمكنوتفكري اآلخرين، مع احلرص على تعليق األفكار اخلاصة 

 نظر ومشاعر اآلخرين.

التفكري مبرونة: وهو النظر إىل املواقف بطريقة خمتلفة، والبحث عن أفاق جديدة للتغيري،  .4

 وتوليد البدائل والنظر يف اخليارات.

التفكري يف التفكري )ما وراء املعرفة(: وتعين معرفة املعرفة، وإدراك األفكار  .6

 ن.واالسرتاتيجيات واملشاعر واألفعال، ومعرفة كيفية تأثريهم يف اآلخري

السعي للتأكد من الدقة: وتعين الفحص عدة مرات ودعم الرغبة يف الدقة واإلخالص  .5

 واحلرفية واحلقيقة.

التساؤل وطرا املشكالت: وتعين تطوير اجتاهات األسئلة، واألخذ يف االعتبار للبيانات  .8

 حللها. املطلوبة، واختيار االسرتاتيجيات املطلوبة إلنتاج تلك البيانات، والعثور على مشكالت

تطبيق املعرفة السابقة على مواقف جديدة: استخدام ما نتعلمه للوصول إىل معرفة جديدة،  .8

 واستخدام تلك املعرفة يف مواقف جديدة غري اليت نعرفها.

التفكري والتواصل بوضوا ودقة: وتعين بذل اجلهد للتواصل الدقيق سواء على املستوى  .9

 والتشوهات واحلذف. ةزائدالكتابي أو الشفوي، وجتنب التعميمات ال

مجع البيانات من خالل احلواس: وتعين استخدام احلواس الطبيعية، ومجع البيانات من مجيع  .10
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 البصر(.، والسمع، واحلركة، والتذوقو ،اللمسو ،احلواس )الشم

االبتكار: ويعين التجريب بطريق خمتلفة، وتوليد أفكار جديدة، والتخيل، وبداع، اإل .11

 الطالقة واألصالة.والوصول إىل 

االستجابة بإعجاب ودهشة: وتعين االستمتاع بظواهر العامل ومجاله، والعثور على ما هو رائع  .12

 وغام  يف هذا العامل.

 حتمل املخاطرة املسؤولة: وتعين اخلروج للمغامرة، واحلياة على حافة الكفاءة. .13

توقعة يف احلياة، والضحك إجياد الفكاهة: وتعين البحث عن األشياء غريبة األطوار وغري امل .14

 مع الذات عندما يستطيع الفرد فعل ذلك.

 التفكري التبادلي: وتعين العمل مع اآلخرين والتعلم منهم يف املواقف املتبادلة. .16

ا مبا يكفي ا ومتواضًعلتعلم املستمر: وتعين التعلم من التجارب، وأن تكون فخوًرلاالنفتاا  .15

 رضا عن النفس.ما، ومقاومة ال ًئابأنك ال تعرف شي

وقد أشارت جمموعة من الدراسات إىل أهمية عادات العقل سواء يف عالقتها مبتغريات 

فقد توصلت نتائج  متنوعة أو فاعلية الربامج القائمة عليها وتأثري تلك الربامج على متغريات أخرى،

 نإىل حتسن يف عادات العقل لدى األطفال الذي  ((Burgess, 2012قام بها برجيس  الدراسة اليت

( يف عادات العقل لديهن حيث اخنفضت 12 -8لديهم مشكالت اجتماعية وانفعالية من سن )

وزيادة القدرة على املثابرة يف مهمة معينة، وكذلك تطبيق املعرفة السابقة السلوكيات املشكلة، 

على املواقف اجلديدة، واالستماع إىل اآلخرين بفهم وتعاطف، والتحسن يف إدارة االندفاعات 

 والتفكري مبرونة.

عالقة  إىل وجود ((Al-assaf, 2017العساف قام بها اليت وكذلك أشارت نتائج الدراسة  

السلوك اإلجيابي  - سلوك اإلجيابي الشخصيا بني عادات العقل والسلوك اإلجيابي )الدالة إحصائًي

األكادميي(، كما أشارت الدراسة إىل وجود فروق تعزى لصاحل متغري اخلربة، وكذلك كانت 

فروق تعزى ملتغري اجلنس لصاحل الذكور يف مستوى التحكم يف االندفاع والتفكري مبرونة 

 .واإلبداع واإلدراك

ا ( إىل وجود فروق دالة إحصائًي2019املطريف ) وكذلك توصلت نتائج الدراسة اليت قام بها

بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التفكري االبتكاري وفهم طبيعة 
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املسعى العلمي واالجتاه حنو عادات العقل لصاحل اجملموعة التجريبية، وأكدت النتائج أن حجم 

ية كل من التفكري االبتكاري واملسعى العلمي، ا يف تنمتأثري الربنامج التدرييب كان متوسًط

ا إىل ا لالجتاه حنو عادات العقل، وكان اهلدف منها الكشف عن أثر برنامج تدرييب مستنًدوكبرًي

 100عادات العقل يف تنمية التفكري االبتكاري وفهم طبيعة املسعى واالجتاه حنو هذه العادات لدى 

 م القرى.من طالب معلمي العلوم جبامعة أ طالٍب

واملتتبع للدراسات السابقة يرى أنه ميكن تصنيفها إىل دراسات تناولت مهارات ما وراء  

املعرفة وعالقتها مبتغريات متنوعة كالتحصيل األكادميي واملثالية ورفع جودة احلياة والتفكري 

طبيعة  اإلبداعي، ودراسات تناولت عادات العقل وعالقتها مبتغريات كالتفكري االبتكاري وفهم

سعد املسعى العلمي، ومل يتناول أي من البحوث السابقة متغريي البحث إال البحث الذي قام بها 

(، ومت االستفادة من هذه البحوث يف 2012اجليزاني ووارد ) وكذلك البحث اليت قام به (2015)

 صياغة مشكلة البحث، وكذلك الطريقة اليت مت بها تفسري النتائج.

 فروض البحث:

ا بني درجات الطالب على مقياس مهارات ما وراء عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّتوجد  .1

 املعرفة ودرجاتهم على مقياس عادات العقل.

ميكن التنبؤ بأداء األفراد عينة البحث على مقياس عادات العقل مبعلومية الدرجة الكلية  .2

 ملقياس ما وراء املعرفة.

متوسطي درجات الطالب الذكور واإلناث على مقياس ما وراء ا بني ال يوجد فرق دال إحصائيًّ .3

 املعرفة.

ا بني متوسطي درجات الطالب الذكور واإلناث على مقياس عادات ال يوجد فرق دال إحصائيًّ .4

 العقل.

 إجراءات البحث:

 أوال: منهج البحث: 

مقدار  تطلبت طبيعة املشكلة استخدام املنهج الوصفي االرتباطي والذي يهدف إىل حتديد

 واجتاه العالقة بني املتغريات.
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 ا: عينة البحث:ثانًي

امعة جبا من طالب السنة التحضريية ( طالًب50نت العينة من )وَّك عينة ضبط األدوات: َت .1

من اإلناث(، مت  31 من الذكور، 29فرع رفحاء من الذكور واإلناث ) –احلدود الشمالية 

األدوات املستخدمة متمثلة يف مقياس ما وراء  اختيارهم بطريقة عشوائية وذلك بهدف تقنني

 املعرفة ومقياس عادات العقل.

من طالب السنة التحضريية  طالٍب 308البحث على عينة مكونة من  يِرْجالعينة األساسية: ُأ  .2

(، ومت طالبٍة 239 ،اطالًب 58فرع رفحاء من الذكور واإلناث ) –امعة احلدود الشمالية جب

 210وطالبة ) طالٍب 810بطريقة عشوائية بني الذكور واإلناث من إمجالي اختيار العينة 

 .2019/ 2018(، وذلك يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي طالبٍة 600، طالٍب

 ا: أدوات البحث:ثالًث

وفيما يلي حساب ، فقرًة 30يتكون املقياس من  (:2008اختبار ما وراء املعرفة: إعداد املساعيد )

 اطالًب( 50)اخلصائص السيكومرتية يف البحث احلالي، وذلك بعد تطبيق املقياس على 

 فرع رفحاء. -احلدود الشمالية  امعةجبمن طالب السنة التحضريية  وطالبة

: قام الباحث باستخدام صدق التجانس الداخلي للمقياس عن التجانس الداخلي للمقياس -1

ايف بني األسلوب والفقرات اليت تنتمي هلذا األسلوب، وكانت طريق حساب معامل االرتب

وجود ارتبايف بني الفقرات الفرعية واألسلوب تدل على ( 1النتائج كما تظهر يف اجلدول )

 نتمي إليه.تالذي 

 ( 1جدول )
 معامالت االرتبايف بني الدرجة الكلية ملهارات ما وراء املعرفة والفقرات املنتمي إليه

 معرفة اسرتاتيجيات للتعلم الفعال املراقبة التخطيط

 معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة

2 0.831** 4 0.802** 5 0.591** 

8 0.569** 12 0.836** 9 0.355* 

8 0.885** 13 0.394** 11 0.394** 

19 0.340** 14 0.588** 
 

21 0.519** 15 0.886** 
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 معرفة اسرتاتيجيات للتعلم الفعال املراقبة التخطيط

29 0.519* 
22 0.810** 

30 0.654** 

استخدام اسرتاتيجيات 

 تعلم فعالة

معرفة وسائل السرتجاع 

 املعلومات

معرفة وعي الفرد بقدرته على 

 التعلم

 معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة

3 0.851** 6 0.514** 1 0.819** 

10 0.685** 18 0.521* 18 0.852** 

16 0.848** 23 0.421** 20 0.531** 

24 0.414* 25 0.618** 28 0.802** 

26 0.818** 28 0.821**  

حساب صدق احملك ملقياس ما وراء املعرفة على عينة البحث، ودرجاتهم  مََّت: صدق املقياس -2

( كمحك خارجي، وبلغ 2014على مقياس ما وراء املعرفة الصورة )ب( إعداد اخلروصية )

 ( وهو مؤشر صدق مرتفع.0.841معامل االرتبايف بني املقياسني )

كرونباخ –عن طريق حساب معامل ألفا  املقياسالتأكد من معامل ثبات  مََّت :املقياسثبات   -3

 (2كما هو موضح جبدول )للمقياس ككل، 

 ( 2جدول )
 ملا وراء املعرفة )الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية( قيم معامالت الثبات

 معامل الثبات البعد معامل الثبات البعد

استخدام اسرتاتيجيات تعلم  0.868 التخطيط

 فعالة

0.888 

معرفة وسائل السرتجاع  0.898 املراقبة

 املعلومات

0.851 

معرفة وعي الفرد بقدرته  0.894 معرفة اسرتاتيجيات للتعلم الفعال

 على التعلم

0.846 

   0.853 املقياس ككل

، عبارًة 40يتكون املقياس يف صورته النهائية من (: 2012مقياس عادات العقل إعداد حجريات )

ويتميز باشتماله على عدة جماالت وهي التفكري مبرونة، املثابرة، التفكري فوق املعريف، 
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 بداعاإلوالتعلم املستمر، والتساؤل وطرا املشكالت، ومجع البيانات باستخدام احلواس، و

التفكري التبادلي، وفيما يلي حساب اخلصائص السيكومرتية يف ووالتصور واالبتكار، 

من طالب جامعة احلدود  اطالًب( 50ذلك بعد تطبيق املقياس على )البحث احلالي، و

 فرع رفحاء.-الشمالية

: وذلك عن طريق حساب معامل االرتبايف بني الفقرات والدرجة التجانس الداخلي للمقياس .1

على النحو املبني يف  اوكانت مجيع العبارات دالة إحصائيًّ ،الكلية ملقياس عادات العقل

 ي:يل ا( كم3اجلدول )

 ( 3جدول )
 معامالت االرتبايف بني الدرجة الكلية لعادات العقل والفقرات املنتمي إليه

 التفكري فوق املعريف املثابرة التفكري مبرونة

 معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة

1 0.684** 5 0.886** 11 0.864** 

2 0.582** 8 0.892** 12 0.568** 

3 0.484** 8 0.468** 13 0.846** 

4 0.821** 9 0.399** 14 0.598** 

6 0.612** 10 0.489** 16 0.534** 

مجع البيانات 

 باستخدام احلواس
 التعلم املستمر التساؤل وطرا املشكالت

 معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة

15 0.894** 21 0.621** 25 0.564** 

18 0.981** 22 0.598** 28 0.884** 

18 0.584** 23 0.688** 28 0.468** 

19 0.488** 24 0.896** 29 0.562** 

20 0.598** 26 0.864** 30 0.468** 

اإلبداع والتصور 

 واالبتكار
 التفكري التبادلي

 
 معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة

31 0.864**  35 0.398** 
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 معامل االرتبايف الفقرة معامل االرتبايف الفقرة

32 0.658** 3 0.866** 

33 0.493** 38 0.599** 

34 0.852** 39 0.398** 

36 0.568** 40 0.698** 

حساب صدق احملك ملقياس ما وراء املعرفة على عينة البحث، ودرجاتهم  مََّت صدق املقياس: .2

( كمحك خارجي، وبلغ معامل 2011على مقياس عادات العقل الصورة )ب( إعداد الشمري )

 ( وهو مؤشر صدق مرتفع.0.851االرتبايف بني املقياسني )

كرونباخ –مل ألفا عن طريق حساب معا املقياسالتأكد من معامل ثبات  مََّت :املقياسثبات  .3

 (4وكذلك لألبعاد الفرعية، كما هو موضح باجلدول ) للمقياس ككل

 ( 4جدول )
 لعادات العقل )الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية( قيم معامالت الثبات

 معامل الثبات البعد معامل الثبات البعد

 0.894 التساؤل وطرا املشكالت 0.888 التفكري مبرونة

 0.859 التعلم املستمر 0.811 املثابرة

 0.823 اإلبداع والتصور واالبتكار 0.856 التفكري فوق املعريف

مجع البيانات باستخدام 

 احلواس

 0.816 التفكري التبادلي 0.899.

  0.882 املقياس ككل

 نتائج البحث ومناقشتها:

ا "توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّ اختبار صحة الفرض األول، والذي ينص على أنه

 بني درجات الطالب على مقياس مهارات ما وراء املعرفة ودرجاتهم على مقياس عادات العقل".

وللتحقق من صحة الفرض قام الباحث حبساب معامل االرتبايف اخلطي لبريسون بني درجات 

مقياس عادات العقل، وفيما يلي النتائج الطالب على مقياس مهارات ما وراء املعرفة ودرجاتهم على 

 (:6اليت حصل عليها الباحث كما يف جدول )
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 ( 5) جدول
 يوضح معامالت االرتبايف بني مهارات ما وراء املعرفة وعادات العقل لدى الطالب

 املراقبة التخطيط البعد

معرفة 

اسرتاتيجية 

التعلم 

 الفعال

معرفة 

وعى الفرد 

بقدرته 

 على التعلم

استخدام 

اسرتاتيجيات 

 تعلم فعال

معرفة 

وسائل 

السرتجاع 

 املعلومات

الدرجة 

الكلية 

وراء 

 املعرفة

التفكري 

 مبرونة
0.680** 0.685** 0.665** 0.640** 0.668** 0.669** 0.698**

 

**0.863 **0.586 **0.829 **0.580 **0.802 **0.831 **0.815 املثابرة
 

التفكري 

 فوق املعرفة
0.832** 0.833** 0.810** 0.583** 0.811** 0.801** 0.868**

 

مجع بيانات 

باستخدام 

 احلواس

0.808** 0.808** 0.584** 0.591** 0.805** 0.584** 0.841**
 

التساؤل 

وطرا 

 املشكلة

0.583**
 0.586** 0.518** 0.508** 0.564** 0.525** 0.591**

 

التعلم 

 املستمر
0.869** 0.816** 0.810** 0.581** 0.863** 0.588** 0.855**

 

االبداع 

والتصور 

 واالبتكار

0.863** 0.844** 0.825** 0.593** 0.858** 0.808** 0.882**
 

التفكري 

 التبادلي
0.583** 0.802** 0.551** 0.560** 0.558** 0.558** 0.816**

 

الدرجة 

الكلية 

عادات 

 العقل

0.882** 0.883** 0.835** 0.811** 0.856** 0.830** 0.905**
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( يتضح حتقق الفرض األول، حيث كانت هناك عالقة ارتباطية )طردية 6) من اجلدول

املثابرة، و( بني عادات العقل )التفكري مبرونة، 0.01موجبة( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

التعلم والتساؤل وطرا املشكلة، ومجع بيانات باستخدام احلواس، والتفكري فوق املعريف، و

الدرجة الكلية لعادات العقل( والتفكري التبادلي، وبداع والتصور واالبتكار، اإلواملستمر، 

معرفة وعى ومعرفة اسرتاتيجية التعلم الفعال، واملراقبة، وومهارات ما وراء املعرفة )التخطيط، 

جاع املعلومات، معرفة وسائل السرتواستخدام اسرتاتيجيات تعلم فعال، والفرد بقدرته على التعلم، 

 الدرجة الكلية ملا وراء املعرفة(.و

حددتها وميكن أن نفسر هذه النتائج يف ضوء تناولنا لطبيعة العادات الستة عشر اليت 

حيث أشار إىل أن إحدى عادات (Costa & Kallick, 2008؛ (Akdeniz, 2019 دراسة كل من

ن املقصود بها معرفة املعرفة، إحيث  ،وراء املعريف )التفكري يف التفكري(العقل هي التفكري ما 

وإدراك األفكار واالسرتاتيجيات واملشاعر واألفعال، ومعرفة كيفية تأثريهم يف اآلخرين، وهذا ما 

يعين أن مهارات ما وراء املعرفة هي إحدى تلك العادات الستة عشر اليت يستخدمها األفراد عند 

 ف ما.مواجهة موق

نها جتعل إوكذلك ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء فهمنا لطبيعة ما وراء املعرفة حيث 

الفرد على وعي بالعمليات اليت يقوم بها يف مجيع املراحل، بل وتنظيم تلك العمليات بشكل فعال، 

يتم وهذا ما يساعد الطالب بشكل قوي على اختيار العادات العقلية اليت تناسب موقف معني وأن 

 ذلك بطريقة ذكية، بل والعمل على تنظيم تلك العادات وحتديد أيها يناسب املواقف املختلفة.

( واليت توصلت نتائجها إىل فعالية 2015سعد )بها ويتفق ذلك مع نتائج الدراسة اليت قام 

وراء املعرفية الربنامج اإلثرائي القائم على التعليم املتمايز يف ضوء اسرتاتيجية السقالة التعليمية ما 

 ا وعادات العقل املنتج لدى أفراد اجملموعة التجريبية.يف تنمية بع  مهارات التعلم املنظم ذاتيًّ

( واليت توصلت إىل وجود فروق دالة 2012وكذلك يتفق مع نتائج دراسة اجليزاني ووارد )

التجريبية الذين دربوا ا يف مهارات ما وراء املعرفة بني متوسط أداء أفراد اجملموعة إحصائًي

باستخدام الربنامج التدرييب القائم على عادات العقل ومتوسط أداء أفراد اجملموعة الضابطة الذين 

 مل يتلقوا أي تدريب لصاحل اجملموعة التجريبية.

ي إحدى مهارات ما وراء املعرفة هيف أن  (2008) املساعيدأشار إليه ا مع ما ويتفق هذا أيًض
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سائل فعالة السرتجاع املعلومات اليت سبق حفظها، وهذا ما حنتاج إليه يف عادات معرفة و مهارة

إذا كنا نتحدث عن عادة تطبيق املعرفة السابقة على مواقف جديدة، واليت أشار  العقل وخاصًة

 يف ذكره لعادات العقل. ((Costa & Kallick, 2008إليها كوستا وكاليك 

"ميكن التنبؤ بأداء األفراد عينة البحث على  اختبار صحة الفرض الثاني، والذي ينص على أنه

 مقياس عادات العقل مبعلومية الدرجة الكلية ملقياس ما وراء املعرفة".

 – Simpleستخدام معامل االحندار اخلطي البسيط اب وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث

Regression Models. 

 ( 6جدول )
 يوضح حتليل التباين لنموذج االحندار 

 
مصدر 

 التباين

درجات 

 احلرية

جمموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

F
 

حديد
معامل الت

 

(
R

 S
q

u
a

re
)

 

اللة
الد

 

اللة
ى الد

ستو
م

 

عادات 

 العقل 

 55098.323 55098.323 1 االحندار

1393.362 0.820 
0.00

0 

دالة 

عند 

(0.01) 

 48.438 14458.59 306 اخلطأ

 - 80658.02 205 اإلمجالي

 ( يتضح أن:5من اجلدول )

%( من االختالف يف درجات عينة البحث يف 82، وهذا يعنى أن )0.820معامل التحديد يساوى  -

%( يرجع إىل عوامل أخرى منها 18املعرفة، والباقي )مقياس عادات العقل يرجع إىل ما وراء 

 اخلطأ العشوائي.

( بني درجات الطالب على مقياس 0.01توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

( وهي أقل من 0.000ن قيمة الداللة )إعادات العقل ودرجاتهم على مقياس ما وراء املعرفة حيث 

 من ذلك أن منوذج االحندار دال.  ( ويتضح 0.01مستوى الداللة )
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 ( 7جدول )
 يوضح اختبار معامالت االحندار

 مصدر التباين البعد
معامل 

 (Bاالحندار )

اخلطأ 

 املعياري
 الداللة ( Tقيمة ) 

مستوى 

 الداللة

عادات 

 العقل    

 96.836 2.231 42.903 0.000 (B0قيمة الثابت )
دالة عند 

(0.01) 

ما وراء املعرفة  

(B1) 
0.801 0.021 38.328 0.000 

دالة عند 

(0.01) 

 ( يتضح أن:8من اجلدول )

( وبذلك تصبح 0.801(، ميل االحندار بالنسبة ملتغري )ما وراء املعرفة( هو )96.836قيمة الثابت ) -

  Y = 95.735 + 0.801 Xمعادلة االحندار 

( 0.01وهي أقل من مستوى ) 0.000، قيمة داللة 42.903( = T( جند أن قيمة )B0بالنسبة لـ ) -

 وبالتالي املقدار الثابت يف معامالت االحندار دال.

( 0.01وهي أقل من مستوى ) 0.000، قيمة داللة 28.328( = T( جند أن قيمة )B1بالنسبة لـ ) -

 ( دال.B1وبالتالي معامل االحندار ملقياس ما وراء املعرفة )

ميكن التنبؤ بدرجات الطالب عينة "وبالتالي يتضح حتقق الفرض الثاني الذي ينص على أنه 

 البحث على مقياس عادات العقل مبعلومية درجاتهم على مقياس ما وراء املعرفة".

وميكن تفسري هذه النتيجة عندما ننظر إىل طبيعة بع  من مهارات ما وراء املعرفة 

ات األكثر فعالية، واملراقبة، ومعرفة وسائل فعالة السرتجاع كالتخطيط ومعرفة االسرتاتيجي

املعلومات اليت سبق حفظها، جند أن هذه املهارات حيتاج إليها الطالب عند ممارسة عادات العقل، 

فمثال عندما نتكلم عن إدارة االندفاعية فإننا حنتاج إىل التخطيط ومعرفة االسرتاتيجيات األكثر 

التفكري مبرونة كعادة من عادات العقل فإننا حنتاج معرفة أكثر  فعالية، وعندما منارس

االسرتاتيجيات فعالية لنتنقل بني االسرتاتيجيات بطريقة سهلة ومرنة، وعندنا نشري إىل عادة تطبيق 

ننا حنتاج إىل أحد مهارات ما وراء املعرفة وهي معرفة وسائل إاملعرفة السابقة على مواقف جديدة ف

 ع املعلومات اليت سبق حفظها.فعالة السرتجا
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على أن  (Costa & Kallick, 2008) ا هلذا التفسري يؤكد كوستا وكاليك وتوضيًح

م رسم جمموعة من السلوكيات ا ما يتم تنفيذها بشكل منفرد، حيث يتعادات العقل نادًر

نصات باهتمام نستخدم عادات التفكري مبرونة، واستخدامها يف مواقف خمتلفة، فمثال عند اإل

ننا نطرا إوعند التفكري ما وراء املعريف والتواصل بوضوا ودقة، وحتى عند طرا األسئلة ف

 شكالت. امل

وبرمياشاندران  مهارات ما وراء املعرفة كما أشار جليل باإلضافة إىل أنَّ

Premachandran, 2016) Jaleel &جه َونها ُتإالطالب من التعديل واملالحظة، حيث  ( ُتَمكِّن

ناسب مع املرونة اليت حيتاج إليها تبتعديل املنهج إذا مل يتمكن الطالب من فهم ما يقرأ، وهذا ي

 الطالب يف اختيار عادات العقل.  

ا بني "ال توجد فروق دالة إحصائيًّ على أنه اختبار صحة الفرض الثالث، والذي ينص

 متوسطي درجات الطالب الذكور واإلناث على مقياس ما وراء املعرفة". 

 Independentوللتحقق من صحة الفرض استخدام اختبار )ت( يف حالة عينتني مستقلتني 

Samples T-test راد عينة وذلك للتعرف على مدى تأثري االختالف يف النوع على استجابات أف

 الدراسة على مقياس ما وراء املعرفة.

 ( 8جدول )
 نتائج اختبار ت لداللة الفرق بني الذكور واإلناث على مقياس ما وراء املعرفة

 األبعاد
مصدر 

 التباين
 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 احلرية
 الداللة

مستوى 

 الداللة

 التخطيط

طالب 

 ذكور
58 24.481 4.359 

1.255 306 0.205 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 23.582 4.686 

 املراقبة 

طالب 

 ذكور
58 20.941 3.466 

1.588 306 0.092 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 20.064 3.920 
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 األبعاد
مصدر 

 التباين
 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 احلرية
 الداللة

مستوى 

 الداللة

معرفة 

اسرتاتيجية 

 التعلم الفعال

طالب 

 ذكور
58 10.684 1.889 

1.538 306 0.103 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 10.134 1.984 

معرفة وعى 

الفرد بقدرته 

 على التعلم

طالب 

 ذكور
58 14.324 2.600 

1.626 306 0.128 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 13.888 2.688 

استخدام 

اسرتاتيجيات 

 تعلم فعال

طالب 

 ذكور
58 18.669 3.019 

1.553 306 0.098 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 15.808 3.369 

معرفة وسائل 

السرتجاع 

 املعلومات

طالب 

 ذكور
58 18.856 2.918 

1.584 306 0.093 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 18.000 3.404 

الدرجة 

الكلية ملا 

 وراء املعرفة

طالب 

 ذكور
58 106.532 18.245 

1.568 306 0.099 

غري دالة 

عند 

(0.06) 

طالبات 

 إناث
239 101.454 18.688 

 (:8يوضح اجلدول )

، 0.205( ومستويات الداللة تراوحت ما بني )1.588، 1.626بني ) تراوحت ماأن مجيع قيم )ت(  -

ال توجد فروق ذات داللة ( وبالتالي 0.01(، )0.06مستوى الداللة )( وكلها قيم أكرب من 0.092

( بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 0.01(، )0.06إحصائية عند مستوى داللة )

النوع"، ")الذكور واإلناث( على مقياس ما وراء املعرفة وأبعاده الفرعية راجعة إىل االختالف يف 
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)ذكور وإناث( يف  ا الختالف نوع أفراد عينة الدراسةوبالتالي ال يوجد تأثري دال إحصائيًّ

 درجاتهم على مقياس ما وراء املعرفة وأبعاده الفرعية.

حتقق الفرض الصفري، والذي ينص على أنه "ال توجد ( 8وبالتالي يتضح من نتائج جدول )

ا بني متوسطي درجات الطالب الذكور واإلناث على مقياس ما وراء املعرفة"، فروق دالة إحصائيًّ

 ا على ما وراء املعرفة وأبعاده الفرعية. ف بني الذكور واإلناث ليس مؤثًرويدل ذلك على أن االختال

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء فهمنا آللية قياس ما وراء املعرفة، فقياس ما وراء 

ا لطبيعته، تزداد هذه الصعوبة إذا كان هدفها التمييز بني املعرفة يتضمن على صعوبة يف ذاته وفًق

( حيث يشري إىل أن مهارات ما وراء 2012هذا ما أكد عليه عكاشة وضحا )الذكور واإلناث و

إىل مراقبة وتوجيه العمليات املعرفية املستخدمة أثناء التعلم، ولـذلك فهنـاك صعوبات تسعى املعرفة 

تواجه عملية تقييم هذه املهارات حيث إنه من الصعب احلد من الوصول الشعوري إىل منطقة  عديدة

كما أن هناك تأثريات للمرغوبة االجتماعية اليت  ،شـعور للمهارات اآللية أو التلقائيةما قبـل ال

ضت رََّعحتول دون الوصول إىل االستجابات احلقيقية اليت تعرب عن عمليات ما وراء املعرفة. وقد َت

إىل الكثري من األدوات اليت صيغت لقياس تلك املهارات إىل النقد الشديد خاصـة النقـد املوجه 

 .مسألة صدق هذه األدوات

( 2019 ،زرقي؛ و(Jamba, 2019 وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج الدراسة اليت قام بها

حيث توصلت إىل عدم وجود فروق يف مستوى التفكري ما وراء املعريف يعزى إىل النوع، وكذلك 

السنة الدراسية أو ملتغري  ( ومل تظهر فروق دالة ملتغري2018نتائج الدراسة اليت قام بها الدوسري )

 اجلنس.

( حيث 2011)وعبيدات يف حني ختتلف نتيجة هذا الفرض مع الدراسة اليت قام بها اجلراا 

بعدي معاجلة املعلومات وتنظيم املعرفة يعزى للجنس ولصاحل  إحصائًيا يفكانت هناك فروق دالة 

 اإلناث.

بني متوسطي  اإحصائيًّال توجد فروق دالة " والذي ينص على أنهاختبار صحة الفرض الرابع، 

 . "درجات الطالب الذكور واإلناث على مقياس مهارات العقل

ــالي  اختبـــار )ت( يف حالـــة عينـــتني مســـتقلتني  اســـتخدم الباحـــثوللتحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض التـ

Independent Samples T-test  االخـتالف يف النـوع علـى     علـى مـدى تـأثري   للتعـرف   وذلـك

 استجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس مهارات العقل.
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 ( 9جدول )
 ت لداللة الفرق بني الذكور واإلناث على مقياس عادات العقل ااختبار نتائج

 األبعاد
مصدر 

 التباين
 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 احلرية
 الداللة

مستوى 

 الداللة

التفكري 

 مبرونة

طالب 

 ذكور
58 21.889 2.585 

-

0.268 
306 0.898 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 21.884 2.593 

 املثابرة

طالب 

 ذكور
58 22.858 2.311 

2.048 306 0.042 
دالة عند 

طالبات  (0.06)

 إناث
239 22.169 2.686 

التفكري فوق 

 املعرفة

طالب 

 ذكور
58 23.205 2.004 

1.803 306 0.090 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 22.568 2.432 

مجع بيانات 

باستخدام 

 احلواس

طالب 

 ذكور
58 22.863 2.194 

2.696 306 0.010 
دالة عند 

طالبات  (0.06)

 إناث
239 21.952 2.686 

التساؤل وطرا 

 املشكلة

طالب 

 ذكور
58 22.644 2.409 

1.516 306 0.108 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 21.983 2.669 

 التعلم املستمر

طالب 

 ذكور
58 22.481 3.020 

1.015 306 0.311 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 22.109 2.468 
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 األبعاد
مصدر 

 التباين
 العينة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجات 

 احلرية
 الداللة

مستوى 

 الداللة

االبداع 

والتصور 

 واالبتكار

طالب 

 ذكور
58 22.289 2.803 

0.315 306 0.862 

دالة  غري

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 22.182 2.418 

التفكري 

 التبادلي

طالب 

 ذكور
58 22.669 2.888 

1.664 306 0.121 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 22.004 2.641 

الدرجة 

الكلية 

 لعادات العقل

طالب 

 ذكور
58 180.669 16.562 

1.535 306 0.103 

غري دالة 

عند 

(0.06) 
طالبات 

 إناث
239 185.921 15.328 

 (:9يوضح اجلدول )

التساؤل واملثابرة، وأن قيم )ت( إلمجالي مهارات العقل وأبعاده الفرعية )التفكري مبرونة،  -

التفكري التبادلي( تراوحت وبداع والتصور واالبتكار، اإلوالتعلم املستمر، ووطرا املشكلة، 

( وكلها قيم 0.090، 0.898( ومستويات الداللة تراوحت ما بني )1.803،  0.268-ما بني  ) 

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ( وبالتالي0.01( ، )0.06أكرب من مستوى الداللة )

( بني متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة )الذكور واإلناث( 0.01( ، )0.06مستوى داللة )

التساؤل والتفكري فوق املعريف، وه الفرعية )التفكري مبرونة، على مقياس عادات العقل وأبعاد

التفكري التبادلي( راجعة وبداع والتصور واالبتكار، اإلوالتعلم املستمر، ووطرا املشكلة، 

ا الختالف نوع أفراد عينة إىل االختالف يف "النوع" ، وبالتالي ال يوجد تأثري دال إحصائيًّ

الدراسة )ذكور وإناث( يف درجاتهم على مقياس عادات العقل وأبعاده الفرعية )التفكري 

بداع اإلوالتعلم املستمر، والتساؤل وطرا املشكلة، والتفكري فوق املعريف، ومبرونة، 

 ."التفكري التبادلي(ووالتصور واالبتكار، 
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مجع بيانات باستخدام احلواس( كانت على التوالي ابرة، واملثبينما كانت قيم )ت( ملهاراتي ) -

( 0.06قيم أقل من مستوى الداللة ) وهي( 0.010 ،0.042( ومستويات داللة )2.696 ،2.048)

( بني متوسطات درجات 0.06"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وبالتالي

مجع بيانات باستخدام و املثابرة،العقل ) عاداتأفراد عينة الدراسة )الذكور واإلناث( يف 

وبالتالي يوجد تأثري دال  " وذلك لصاحل الذكور،احلواس( راجعة إىل االختالف يف "النوع

مجع و املثابرة،الختالف نوع أفراد عينة الدراسة )ذكور وإناث( يف درجاتهم على مهارتي )

 بيانات باستخدام احلواس(.

ء فهم طبيعة العينة وهم طالب السنة التحضريية جبامعة وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضو

فرع رفحاء، وهو مكان يتميز بتشابه سكانه يف الكثري من السمات  -احلدود الشمالية 

ص الشخصية بسب صغره وكثرة العالقات األسرية بني أفراده، مما جيعل املؤثرات اليت ئواخلصا

 إلناث يف عادات العقل قليلة. ا بني الذكور وامن املمكن أن جتعل هناك متايًز

 من تأثر عادات العقل بالتعلم والتنشئة ((Maiese, 2018وهذا ما أكد عليه ميس 

 االجتماعية عن طريق التفاعل مع القيم واألعراف واألشخاص.

إىل عدم وجود تأثريات دالة ( وتوصلت 2018ها قاسم )اويتفق ذلك مع الدراسة اليت أجر

( 2018الرحيم )عبدإناث(، وكذلك الدراسة اليت قام بها طارق  -ا ملتغري النوع )ذكور إحصائًي

واليت أسفرت نتائجها إىل عدم وجود فروق بني الطالب والطالبات يف كل من عادات العقل 

 بأبعادها املختلفة.

  Al-assaf (2017)اليت قام بها العساف مع نتائج الدراسة  ختتلف نتيجة هذا الفرضبينما 

لصاحل الذكور يف مستوى التحكم يف االندفاع واليت توصلت إىل وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس 

 .والتفكري مبرونة واإلبداع واإلدراك

 التوصيات:

توجيه العاملني باجملال الرتبوي لالستفادة من العالقة االرتباطية القائمة بني مهارات ما وراء  .1

 .املعرفة وعادات العقل يف تصميم املقررات الدراسية لطالب السنة التحضريية

من عدم وجود فروق يف غالب األبعاد الفرعية ملا وراء املعرفة وعادات العقل بني  االستفادة .2

 الذكور واإلناث يف تقديم أنشطة تدريبية موحدة تعمل على تنمية تلك املهارات لديهم.
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 مقرتحات حبثية:

القدرة التنبؤية ملهارات ما وراء املعرفة بالطفو  التعرف على جراء دراسات تتضمنإ .1

 لدى طالب السنة التحضريية. األكادميي

إجراء دراسات تتضمن التعرف على القدرة التنبؤية لعادات العقل بالتسويف األكادميي لدى  .2

 طالب السنة التحضريية.
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 :املراجع

 :املراجع باللغة العربية

(. مستوى عادات العقل السائدة لدى املعلم 2018) خالد حممد.واجلندي،  ،سني، حرياشأبو 

 والنفسية، الرتبوية للدراسات اإلسالمية اجلامعة جملة. املصدري يف ضوء بع  املتغريات

  مسرتجع من .186-204 ،(4)25

https://search.mandumah.com/Record/929402 

لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة (. مستوى التفكري ما وراء املعريف 2016. )لؤي حسن، لطيفةأبو 

 الرتبوية والدراسات لألحباث املفتوحة القدس جامعة جملة. الباحة باململكة العربية السعودية

  . مسرتجع من109 -81(،10)3 والنفسية،

 https://search.mandumah.com/Record/676872 

مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى  (.2011) .عالء الدينوعبيدات،  الناصر ذياب،عبد، اجلراا

 8اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية،عينة من طلبة جامعة الريموك يف ضوء بع  املتغريات. 

 https://search.mandumah.com/Record/120915  . مسرتجع من152 -146(. 2)

(. أثر برنامج تدرييب قائم على عادات العقل 2012. )شفاء حسنيووارد،  ،حممد كاظم، اجليزاني

 ( .15)9 جملة أحباث ميسان، السادس،يف تنمية مهارات ما وراء املعرفية لدى تالميذ الصف 

45-114. 

فاعلية برنامج تدرييب قائم على مهارات ما وراء املعرفة يف حتسني  .(2014) .ناء ياسر، ساخلروصية

طالبات الصف الثامن األساسي يف حمافظة مشال الباطنة يف مهارة حل املشكالت لدى 

مسرتجع  . رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة السلطان قابوس، كلية الرتبية.سلطنة عمان

  https://search.mandumah.com/Record/958251 من

مبهارات (. درجة وعي طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات السعودية 2018. )علي طارد، الدوسري

 .293-281(. 2)12 الرتبوية، للعلوم طيبة جامعة جملة. التعلم ما وراء املعريف

عادات العقل والذكاء االنفعالي وعالقتهما بالتحصيل الدراسي لدى  .(2011. )نداء هزاع، الشمري

غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة الريموك. مسرتجع  دكتوراه، رسالة طلبة جامعة اجلوف

 . https://search.mandumah.com/Record/742090 من

 

https://search.mandumah.com/Record/742090
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جملة . (. تطوير مقياس ملهارات ما وراء املعرفة ملستوى طلبة اجلامعة2008. )أصالن صبح، املساعيد

  .من. مسرتجع 884-861(،3) 20العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، 

 https://search.mandumah.com/Record/27914  

(. أثر برنامج تدرييب مستند إىل عادات العقل يف تنمية التفكري 2019. )غازي صالا، املطريف

 . االبتكاري وفهم طبيعة املسعى العلمي واالجتاه حنو هذه العادات لدى الطالب معلمي العلوم

 . مسرتجع من100-16، (2)10 والنفسية،جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية 

https://search.mandumah.com/Record/971172 . 

جملة احلكمة . (. مستوى التفكري امليتامعريف عند الطلبة اجلامعني2018) .عائشة، زرقي

  .150-148. 16 للدراسات الرتبوية و النفسية.

(. فعالية برنامج إثرائي قائم على التعليم املتمايز يف ضوء اسرتاتيجية 2015. )مراد علي، سعد

 وعادات العقلالسقالة التعليمية ما وراء املعرفية يف تنمية بع  مهارات التعلم املنظم ذاتيا 

 والتأهيل،جملة الرتبية اخلاصة  .املنتج لدى املوهوبني من طالب الصف الثاني اإلعدادي

3(11 ،)80-813. 

 واجلنسي(. عادات العقل، الدافعية العقلية، التخصص الدراسي 2018. )طارق نور الرحيم، عبد

، 62، اجمللة الرتبويةلكفاءة التعلم اإلجيابية لدى طالب جامعة سوهاج.  تنبؤيةكمتغريات 

448–669. 

 مسرتجع من. 9-1، 1جملة القراءة واملعرفة، . (. املعرفة وما وراء املعرفة2000. )ليم، وعبيد

https://search.mandumah.com/Record/43650. 

(. فاعلية برنامج تدرييب يف تنمية مهارات 2012. )إميان صالاضحا، وو ،حممود فتحيعكاشة، 

ما وراء املعرفة يف سياق تعاوني على سلوك حل املشكلة لدى عينة من طالب الصف األول 

 . 160 -108 .(3) 6اجمللة العربية لتطوير التفوق،الثانوي. 

 ذاتًيا املنظم والتعلم العقل وعادات املعرفية للمعتقدات البنائي النموذج (.2018) .حممد إميان ،قاسم

غري منشورة، كلية الرتبية جامعة  دكتوراهرسالة  .ببورسعيد الرتبية كلية طلبة لدى

 بورسعيد.

 املراجع العربية املرتمجة:

Abdul Rahim, Tarek nour. (2018). Habits of mind, mental motivation, academic 

specialization and gender as predictive variables for positive learning 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%8b+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af+%2f&criteria1=0.
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http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a+%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%84+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85+%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%8b+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d9%84%d8%a8%d8%a9+%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af+%2f&criteria1=0.
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Abstract: 

The present study aims to identify the problems faced by the graduate 

students in the college of Education at Imam Abdulrahman bin Faisal University 

from their point of view. The original community from which the study sample 

is derived consists of all the graduate students in the college of education at 

Imam AbdulRahman bin Faisal University (220 students). A random sample of 

(69) male and female students was selected. In order to reach the objectives of 

the study, the researcher used the descriptive survey method, and developed a 

questionnaire consisting of 47 statements distributed over four areas: 

(administrative problems, technical problems, financial problems, and academic 

problems). The results of the study showed that the average responses of the 

study sample to the study areas ranged between (3.22-4.50) with a degree of 

approval between the average and high, where the field of financial problems 

came first, then the field of academic problems, and finally the field of technical 

problems. The results of the study revealed no statistical significant differences 

among the arithmetic averages of the problems facing the graduate students from 

their point of view in all fields of study attributed to the variables ( gender,  

study level, and the academic department. Based on these results, the study made 

some recommendations in order to address some of the problems facing the 

graduate students Imam AbdulRahman bin Faisal University. 

Keywords: Problems, graduate Students, at Imam Abdulrahman bin Faisal 

University. 
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املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام  (.2222، أمحد. )مرتضى

 88 – 25 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  .عبدالرمحن بن فيصل

 

 املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية 

 جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 (1)د. أمحد سليمان حممد بين مرتضى

  :املستخلص

تهدف الدراسة احلالية إىل التعرف على املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف 

ويتألف اجملتمع األصلي الذي  ،عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهمكلية الرتبية جبامعة اإلمام 

كلية الرتبية جبامعة اإلمام  ت منه عينة الدراسة من مجيع طلبة الدراسات العليا يفقَّاشُت

 ،عينة عشوائية بسيطة منهم تختريوا ،ا وطالبةطالًب (220البالغ عددهم ) ،الرمحن بن فيصلعبد

وطالبة، وللوصول إىل هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، ا ( طالًب69قوامها )

( فقرة موزعة على أربعة جماالت: )املشكالت اإلدارية، 47نت من )استبانة تكوَّطوَّر و

 املشكالت األكادميية(. وأظهرت نتائج الدراسة أنَّواملشكالت املالية، واملشكالت الفنية، و

( بدرجة موافقة بني 4.50-3.22) دراسة جملاالت الدراسة تراوحت بنيمتوسط استجابات عينة ال

متوسط ومرتفع، حيث جاء يف الرتتيب األول جمال املشكالت املالية، ثم جمال املشكالت 

األكادميية، وأخرًيا جمال املشكالت الفنية، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 

للمشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا من وجهة نظرهم حصائية بني املتوسطات احلسابية إ

القسم واملستوى الدراسي، وجبميع جماالت الدراسي تعزى ملتغريات الدراسة )اجلنس، 

األكادميي(، وبناء على هذه النتائج قدمت الدراسة بع  التوصيات اليت ميكن من خالهلا 

 الرمحن بن فيصل.عبدمام العليا جبامعة اإلمعاجلة بع  املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات 

 .جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصلاملشكالت، طلبة الدراسات العليا، الكلمات املفتاحية:  

                                                           
ــة      (1) ــة الرتبيـ ــن فيصـــل، كليـ ــام عبـــدالرمحن بـ ــوي، جامعـــة اإلمـ ــارك: إدارة وختطـــيط تربـ ــتاذ مشـ ــة -أسـ ــم اإلدارة الرتبويـ   :قسـ

asmurtada@iau.edu.sa 



 
 

    

 
 

55 

 املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل(. 2022أمحد، هيثم. )

55 

 :املقدمة

مؤسسات التعليم العالي يف اجملتمع إحدى أهم الركائز واملقومات اليت تنه  بعجلة  تعدُّ

التنمية اجملتمعية من خالل املساهمة الفاعلة يف إعداد الكوادر البشرية وتدريبها وتأهيلها على 

ه الدولة بكافة إمكانياتها حنو أعلى املستويات الفكرية والثقافية والعملية، وهذا يعين توجُّ

املال البشري، واململكة العربية السعودية كغريها من الدول اليت تسعى إىل عبدالستثمار برأس ا

العديد من  مزيد من التقدم والريادة والتميز العلمي، حيث شهدت بداية األلفية الثانية إنشاَء

ك أطلقت العنان ملسرية التعليم العالي لتل فقد اجلامعات الناشئة مبختلف مناطق اململكة،

وتهيئتها أمام امللتحقني من الطلبة  ،الستحداث وتطوير برامج الدراسات العليا ؛اجلامعات

واكبة التغيريات املتسارعة من جهة ولسد احتياجات ومتطلبات اجملتمع احمللي لرفد مل ،الدراسني

من أهم  دُّالتعليم العالي يع ومبا أنَّ ،سوق العمل بالكوادر ذات الكفاءة العالية من جهة أخرى

القوى املؤثرة يف دفع مسرية التعليم والنهوض به جبودة عالية يقع على عاتق تلك اجلامعات حتمل 

 املسؤولية لتحقيق أهداف السياسة العامة التعليمية. 

ومن أبرز املعايري األساسية اليت تظهر من خالهلا اجملتمعات التطورات يف شتى جماالت 

معيار البحث العلمي الذي تقوم عليه برامج  يعدُّ ،تصادية وغريهااحلياة الرتبوية والبحثية واالق

الدراسات العليا النواة اليت تنطلق منها تلك اجملاالت ملواكبة التغيريات املتسارعة اليت نشهدها يف 

  .العصر احلديث

 الدور التقليدي املنويف بإنشاء اجلامعات سابًقا كان يقتصر يف احملافظة على نشر العلم إنَّ

الذي  ،ومل يكن من اهتماماتها البحث العلمي مبفهومه احلديث األجيال،واملعرفة وتوارثه عرب 

ل دور اجلامعات يف مطلع إذ حتوَّ ،يستهدف مواكبة متطلبات جمتمع املعرفة وتطويرها املضطرد

الثورة القرن التاسع عشر تبًعا لالكتشافات واالخرتاعات اهلائلة اليت طالت مجيع مناحي املعرفة و

 (.2011)هندي،  التكنولوجية

 وتسعى جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل يف مسريتها التعليمية لتكون يف مصافِّ

من خالل سعيها الدؤوب لتطوير برامج الدراسات العليا، واالهتمام بالبحث  ،اجلامعات العاملية

العلمي وتطوير أساليب التعليم لتطوير كافة اجملاالت، ومنها التعليمية والطبية واالقتصادية 

وانطالًقا من اهتمام  ،2030لتحقيق أهداف خطة التحول الوطنية من خالل حتقيق رؤية اململكة 
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آلية عمل الدراسات العليا فيها، يتحتم عليها االستمرار يف البحث عن املشكالت اجلامعة بتطوير 

ؤرق مسرية الدراسات العليا مبختلف مكوناتها الطلبة جياد احللول الناجعة هلا، اليت ُتإو

مقرتحات وحيث أكدت ، والربامج الدراسية وطرق البحث العلمي املختلفة واألكادمييني،

 (، ودراسة العنزي2018) سامل كدراسة ،راسات ذات الصلة باملوضوعالعديد من الدوتوصيات 

على وجود بع  من املشكالت مبختلف اجملاالت األكادميية ، (2016) (، ودراسة الصفار2014)

بدرجة متفاوتة من وجهة نظرهم، وهذا يعكس واإلدارية والبحثية، لدى طلبة الدراسات العليا 

ك املشكالت اليت يعاني منها الطلبة لكي يتمكنوا من مسايرة ضرورة االهتمام ووضع احللول لتل

كل ما هو جديد، ومن اكتساب املعرفة واملهارات البحثية ويضطلعوا من تأدية األدوار، واملهام 

  .املطلوبة منهم جتاه جمتمعهم على أكمل وجه

لعليا ولقد جاء اهتمام الباحث بدراسة موضوع املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات ا

من شأنها املساهمة يف تطوير البيئية التعليمة هلم، وصرف  اًلللكشف عنها ووضع تصوًرا وحلو

جياًبا يف تطور العملية التعليمية إالنظر عما يشغلهم لرفع مستواهم املعريف والبحثي، وهذا ينعكس 

وى أدائهم، ومستوى الدافعية لديهم؛ فكلما ارتفع مستوى جودة اخلدمات املقدمة هلم زاد مست

 .(Wolfe, 2016; Mays, 2013) ومعرفتهم، ووعيهم، وانهماكهم يف عملية التعلم والتعليم

 :مشكلة البحث

جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من اجلامعات الناشئة بني نظرياتها من اجلامعات  دتعت

يف اململكة العربية السعودية، اليت أولت عناية بالغة بربامج الدراسات العليا والطلبة امللتحقني 

نها تضم بني طياتها عشرات من برامج الدراسات العليا املتنوعة يف إمبختلف تلك الربامج، حيث 

التخصصات العلمية واإلنسانية، وتسعى بشكل دائم الستحداث وتطوير برامج نوعية ذات جودة 

عالية للطلبة الراغبني يف االلتحاق بدراسة تلك الربامج وتقديم أفضل اخلدمات املعرفية والبحثية 

 لالرتقاء مبسريتها العلمية من جهة وتلبيًة ملتطلبات واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

ونظًرا لتباين السمات والبيئة للطلبة امللتحقني بربامج الدراسات العليا بكلية الرتبية، 

خلربة الباحث األكادميية  ضافًةإواملستوى الدراسي والقدرات البحثية املوجودة لديهم، و

، لوحظ وجود بع  املشكالت اليت تواجه الطلبة امللتحقني بربامج الدراسات العليا واإلشرافيه

ا نتائج أحباث بع  الدراسات السابقة يف يًضألف مستوياتهم الدراسية، وحيث أكد ذلك مبخت
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( 2018، ودراسة العبيدان 2016، ودراسة الصفار 2014 ،)العنزي اجلامعات السعودية كدراسة

ما املشكالت اليت تواجه تواجه طلبة لذا سعت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس: 

 يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟الدراسات العليا 

 أسئلة الدراسة:

 األسئلة الفرعية التالية: انبثق عن سؤال الدراسة الرئيس

  ما املشكالت اإلدارية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام

 عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

  املشكالت الفنية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام ما

 عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

  ما املشكالت املالية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام

 عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

 اجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام ما املشكالت األكادميية اليت تو

 عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

  إهل هناك فروق ذات داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 الستجابات أفراد عينة )

 ملتغريات الدراسة )اجلنس، املستوى الدراسي، القسم األكادميي (؟ ىالدراسة تعز

  :أهداف البحث

     :تتلخص أهداف البحث يف النقايف التالية

  املشكالت اإلدارية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة التعرف على أبرز

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

  املشكالت الفنية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعةالتعرف على أبرز 

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

 املشكالت املالية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة  التعرف على أبرز

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟

 املشكالت األكادميية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية  التعرف على أبرز

 معة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم؟جبا
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  الكشف عن الُفروق ذات الداللة اإلحصائية بني استجابات عينة الدراسة جتاه املشكالت

الرمحن بن فيصل ُتعزى عبداليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام 

 إىل )اجلنس، املستوى الدراسي، القسم األكادميي(.

 أهمية الدراسة:

 تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل

   يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة يف مساعدة القائمني على العملية التعليمية من أعضاء هيئة

التدريس واملسؤولني باجلامعة، على تصميم برامج تدريبية واختاذ إجراءات وقرارات أكثر 

ت العليا مبجاالت الدراسة )اجملال فعالية لتجاوز املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسا

 األكادميي، اجملال الفين، اجملال اإلداري، اجملال الفين( بكلية الرتبية. 

  إن حتديد املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا قد يساهم يف تزويد متخذي القرار

مراحل تطوير وحتسني جودة كافة لباجلامعة  مبعلومات من شأنها اقرتاا حلول وبدائل 

 الدراسات العليا.

 حدود الدراسة:

 تية:اقتصرت الدراسة على احلدود اآل

 :احلدود املوضوعية

اقتصرت الدراسة على معرفة املشكالت اإلدارية والفنية واملالية واألكادميية اليت تواجه طلبة 

 الرمحن بن فيصل من وجهة نظرهم.عبدالدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام 

 :احلدود البشرية

كلية الرتبية  طالبات( يف  هذه الدراسة على مجيع طلبة الدراسات العليا )طالب، تطبق

 الرمحن بن فيصل. جبامعة اإلمام عبد

 :احلدود املكانية

الرمحن بن فيصل بالدمام عبداقتصر تطبيق أداء الدراسة على كلية الرتبية جبامعة اإلمام 

 العربية السعودية.باملنطقة الشرقية يف اململكة 
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 احلدود الزمنية 

 هـ.1440-1439هذه الدراسة خالل العام األكادميي  تطبق

 :مصطلحات الدراسة

 عرض الباحث مصطلحات البحث على النحو التالي:

تعرف. املشكلة بأنها: "عقبة حتول بني االنسان وادائه لعمله. وذلك يتطلب معاجلة  املشكالت:

 (.2012 إصالحية" )العساف،

نها الصعوبات األكادميية واإلدارية والفنية واملالية اليت تواجه طلبة أب ا:جرائيًّإويعرفها الباحث 

واليت من أبرزها  ،الرمحن بن فيصلعبدالدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة اإلمام 

صعوبة اإلرشاد األكادميي، وصعوبة احلصول على املراجع، ضعف املكافآت املالية على 

 .دراسته البحث املنجز، وغريها من الصعوبات اليت تناوهلا الباحث يف

 :اإلطار النظري

إن نوعية الربامج الدراسية ملختلف املراحل العلمية اليت تطرحها اجلامعات بصفه عامة 

وكل  ،امعات السعودية خاصة، تضطلع بدور أساسي يف تطوير جمال البحث العلمي والرتبويواجل

نقطة التحول الرئيسة يف  عدُّت اليتما يتعلق بأدواته التعليمية، وفيما يتعلق بربامج الدراسات العليا 

معات احلياة اجلامعية ملواكبة املستجدات العصرية وتلبية احتياجات التنمية وتطلعات اجملت

يف التحول على مستوى السياسة العامة ا وتشهد اململكة العربية السعودية عصًرا زاخًر احلديثة،

 إليها التعليمية حنو التوجه للتوسع بربامج الدراسات العليا بشتى املستويات والتخصصات اليت حيتاج

عة للدراسات العليا اجملتمع، من هنا تسعى جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ممثلة بوكالة اجلام

والبحث العلمي يف تطوير منظومة التعليم ونوعية الربامج املطروحة يف الدراسات العليا لضمان 

جودة التعليم وحتسني اخلدمات املقدمة لكافة األطراف املشرتكة بربامج الدراسات العليا 

الدولية واإلقليمية  املناهج الدراسية( لرتقى يف مصاف اجلامعاتو ستاذ اجلامعي،األو )الطالب،

 املرموقة.

ال وسوف ينطوي اإلطار النظري هلذه الدراسة وفًقا لتناول الدراسة ملبحثني أساسني شكَّ

 نقطة االنطالقة هلذه الدراسة:
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 األول: يتناول نبذة عن الدراسات العليا جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.

 واملستنتجة من الدراسات ذات الصلة(. الثاني: عرض ألبرز املشكالت اليت تواجه الطلبة

 :: الدراسات العليا باجلامعة: نبذة عن الدراسات العليا باجلامعةواًلأ

 انفردت  الدمام،  جامعة  بإنشاء  هـ16/9/1430 بتاريخ  1 /18 /1  رقم  امللكي  املرسوم بصدور 

 يف  تأسست  اليت  فيصل،  امللك  جبامعة   العليا  الدراسات  عمادة  عن  مستقلة  بعمادة  العليا  الدراسات 

مراحل التطور حتى استقر مسمى  من بالعديد ذلك بعد ومرت هـ، 1403 / 1404   اجلامعي  العام 

 الكليات عدد زاد حيث ،(فيصل بن عبدالرمحن اإلمام جامعة) ا حتت اسم اجلامعة حاليًّ

 املؤهلني  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العالية واألكادميية واليت تزخر الكفاءات  املساندة والعمادات

 وطالبات  طالب  من  كبرية  أعداًدا  حتتضن امعة اجل  فإن  لذا  العليا؛  الدراسات  برامج  على  لإلشراف 

 العلمي  ومستواها  بتنوعها  صممت  اليت  العلمية  الربامج  من  ومتميز  كبري  عدد  يف  العليا  الدراسات 

 تالدبلوما  درجات  على  للحصول  عالًيا؛  اًلتأهي  وتأهيلهم واخلرجيات  اخلرجيني  إلعداد  الرفيع؛ 

 الرائدة  الطب  كلية  كانت . التخصصات  من  عدد  يف  والدكتوراه  والزمالة،  واملاجستري،  العالية، 

 الكلية  مع  اتفاق بعقد   اململكة،  يف  هلا  املماثلة  الكليات  بني  العليا  للدراسات  برامج  تقديم  يف 

 اجلراحة  ختصصات  يف  للكلية ة الزمال  برنامج  لتنفيذ  يرلندا إ يف  واألطباء  للجراحني  امللكية 

هـ 1403  عام  ويف هـ، 1401 / 1402  عام  يف  واحلنجرة  واألذن  واألنف  العيون،  وطب  العامة، 

                                                                                                                                                                                          النحو التالي:  على  العليا  الدراسات  برامج  من عدًدا   الكليات  بع   استحدثت 

  واجملتمع  األسرة  طب  يف  والدبلوم  الزمالة  برنامج : الطب  كلية.                      

  والتاريخ،  اإلجنليزية،  واللغة ، العربية  واللغة  اإلسالمية،  الدراسات  برامج : اآلداب كلية 

                            .واجلغرافيا 

  والنبات  احليوان  وعلم  والكيمياء،  والفيزياء،  الرياضيات،  برامج : العلوم كلية.                      

  كلية الرتبية: برامج قسم اإلدارة الرتبوي، برامج قسم املناهج وطرق التدريس العامة، برنامج

 أصول الرتبية، برنامج الرتبية اخلاصة.

 وشروطه، األكادميي  االعتماد   معايري  على  بناء  مهامها  العليا  الدراسات  عمادة  حددت

  وعددها  الكليات  تقدمها  اليت  الدراسات  برامج  فاعلية  كفاءة  حتسني  أولوياتها  رأس  على  ووضعت 

 والزمالة،  واملاجستري،  العالية،  تالديبلوما  درجات  على  للحصول ا، دراسيًّ  برناجًما ( 62)
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ا، وعامليًّ ا إقليميًّ  التميز  يف  اجلامعة  موقع  تعزيز  أجل  من  التخصصات؛  من  العديد  يف  والدكتوراه 

 حيقق  مبا  وجتويدها العليا  الدراسات  برامج  هيكلة  إعادة عمادة ال  تزمع  السياق  هذا  وضمن 

موقع عمادة الدراسات )  .األكادميي  لالعتماد  الوطنية  واهليئة  الوطنية،  التنمية  خطط  متطلبات 

  (2019 العليا،

أهداف الدراسات العليا جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل: تسعى اجلامعة ممثلة بوكالة 

 الدراسات العليا والبحث العلمي إىل حتقيق االهداف التالية: 

 .تطوير برامج الدراسات العليا ملواكبة احتياجات اململكة 

 .االستفادة من خمرجات البحث العلمي لدعم خطط التنمية 

 وفري كفاءات مهنية وحبثية مبواصفات عاملية.اإلسهام يف ت 

 .حتديث احتياجات البحث العلمي 

 ًّا.تشجيع البحث العلمي، ودعمه مادي 

 .استقطاب كفاءات حبثية متميزة 

  تنشيط الشراكات مع اجلهات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص؛ لتوفري موارد مالية

 لدعم األحباث املتميزة.

  ا.ا وخارجيًّداخليًّتعزيز الشراكات البحثية 

  ،تطوير السياسات، واألنظمة، واللوائح، مبا يدعم التميز واإلبداع يف البحث العلمي

 .(2019 وخمرجات الدراسات العليا )موقع وكالة اجلامعة للدراسات العليا،

 :ثانًيا: مشكالت طلبة الدراسات العليا

الدراسات العليا باجلامعات من خالل االطالع على الدراسات ذات الصلة مبشكالت طلبة 

( ودراسة 2015( ودراسة )الصفار، 2016( ودراسة )الزومان، 2014 كدراسة )العنزي،

لوحظ هناك تباين يف  ،(2008( ودراسة )العقيل، 2012 ( ودراسة )الشبل،2018)العبيدان، 

راسية فبع  طريقة تناوهلا للمشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا باختالف املتغريات الد

الدراسات تناولت املشكالت وفًقا جملاالت حمددة كاجملال األكادميي واجملال التنظيمي واجملال 

والبع  من منظور  اإلداري، وبعضها تناول املشكالت مبجملها من منظور عضو هيئة التدريس،

 وفًقا ملا يلي: تصنف، وأبرز تلك املشكالتبعموم الباحث  حصروحيث  ،الطلبة
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 املشكالت األكادميية:

فقد عرفت على أنها "جمموعة من املعوقات أو الصعوبات اليت يدركها الطلبة وحتول دون 

تقدمهم الدراسي وتلقيهم العلم واملعرفة بأسلوب متطور، وحتول دون حتقيق اهلدف املنشود وتؤثر 

جها. كما تنعكس على درجة تكيفهم األكادميي واالجتماعي والنفسي يف البيئة اجلامعية وخار

يف قدرة الفرد على التفاعل مع املواقف األكادميية نتيجة لتفاعل عدة عوامل كالقدرة العقلية 

والقدرة التحصيلية وامليول الرتبوية واالجتاهات حنو النظام التعليمي واحلالة النفسية للفرد" 

 (.2009 ,478)اخلريشا، 

 امل املرتبطة بها:املشكالت األكادميية يف التعليم العالي والعو

لقد تطرقت العديد من األدبيات املتعلقة باملشكالت األكادميية إىل عدد من العوامل اليت 

هلا تأثري مباشر وغري مباشر على أحداث هذه املشكالت: فقد حدد مركز اخلدمات 

ية السيكولوجية يف جامعة سنسناتي بالواليات املتحدة األمريكية، هذه العوامل يف: غموض الرؤ

واهلدف لدى الطالب اللتحاقه بالكلية، واختياره التخصص الذي قد يكون بسبب إرضاء الوالدين 

أو الزمالء، والقصور لدى الطلبة يف التعامل مع إدارة الوقت بشكل أمثل، وضعف املهارة الدراسية 

، لدى الطلبة، وكذلك الصعوبات واملشاكل النفسية اليت تواجه الطلبة كالقلق، والفقدان

 (.  2013والتوتر وغريهم  )العازمي، 

لذا اتفق العديد من الباحثني على أن هناك عوامل تساعد على ظهور املشكالت، وميكن 

اخلربة احملدودة وعدم املعرفة مل ذاتية تعود للطالب نفسه مثل )تصنيفها إىل عاملني رئيسن: "عوا

اجلسمية والنفسية، وعدم وضوا  السابقة بالنظام اجلامعي، ومستوى ذكاء الطالب، واحلالة

اهلدف العام من االلتحاق باجلامعة، وسوء اختيار التخصص وضعف الثقة بالنفس وبع  الصعوبات 

النفسية، وضعف املهارات الدراسية، وعدم النجاا يف إدارة تنظيم الوقت(. وعوامل تنظيمية تعود 

النوع، وقصور بهتمام بالكم وليس للمؤسسات التعليمية مثل )زيادة أعداد الطالب وبالتالي اال

و إهمال األنشطة االجتماعية، وضعف اإلمكانات املالية أو سوء أالتوجيه واإلرشاد الطالبي، 

 (. 2012اإلدارة )جودة و زايد، 
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 املشكالت املالية:

هناك العديد من القيود اليت تعرقل عمل الباحثني، سواء فيما يتعلق بصعوبة اطالعهم على 

إال بعد دفعهم للرسوم املطلوبة لذلك اليت قد  اإللكرتونيةمقتنيات املكتبات اجلامعية وخدماتها 

قة ، أو صعوبة إتاحة وصوهلم إىل ما يرغبون االطالع عليه من مراجع ودراسات ذات عالمرتفعة دتع

بتخصصاتهم، األمر الذي يؤدي كذلك إىل اضاعة الوقت واجلهد يف البحث عن املعلومات 

والبيانات الالزمة للبحث العلمي، كما أن هناك نقًصا يف متويل البحوث العلمية وعدم ختصيص 

ما خيصص للبحوث  فإنَّ امليزانية الكافية إلجراء البحوث بالشكل املناسب، وكنسبة عامة،

%( من ميزانية املنظمة. هذا احلال دفع ببع  الباحثني إىل 2) ال يتجاوز يف العادة أكثر منالعلمية 

ا على جودة البحوث متويل البحوث من جهات غري أكادميية، مما يكون له انعكاًسا سلبيًّ

 (.2012 ومصداقيتها العلمية )املغربي،

 املشكالت اإلدارية: 

 ت اإلدارية املشكالت التالية:( أن من أبرز املشكال2009يرى األشقر )

 .صعوبة احلصول على املعلومات والبيانات اإلحصائية الالزمة للبحث 

 نقص املراجع العلمية احلديثة، واملتخصصة مبجال البحث الرتبوي. 

 للبعثات العلمية، واإليفاد  قلة التخطيط الفعال رغم التكاليف الكبرية اليت تتحملها الدولة

 . اخلارجي

 حباث والرسائل العلمية مراكز حبثية متخصصة تساعد الطلبة وتوجههم لكتابة األ قلة وجود

  .بطريقة صحيحة

 اعات إلطلبة الدراسات العليا واليت حتفزهم وتدفعهم لتحقيق االب عدم تهيئة البيئة التعليمية

 . مبجال البحث العلمي

  وحاجاته، بعيًدا عن عمل ضعف االهتمام بالباحث العربي، من حيُث تأمنُي مستلزماته

 . الروتني

 :السابقة الدراسات

الباحث على العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية، ذات الصلة مبوضوع اطلع 
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البحث حيث مت الرتكيز يف اختيارها وفًقا ملا يتناسب مع أهداف البحث وطبيعته، وكذلك 

وفقا قد عرضت و هذا البحث، متامإلجمتمع اجراء الدراسة حبيث ميكن االستفادة منها 

 للتسلسل الزمين من األقدم إىل األحدث: 

( واليت هدفت إىل التعرف على مشكالت طلبة الدراسات العليا 2008) جاءت دراسة العقيل

يف اجلامعات السعودية احلكومية وعالقتها بالتحصيل األكادميي من وجهة نظر الطلبة وأعضاء 

( عضو هيئة تدريس، 332( طالبا وطالبة ومن )670عينة الدراسة من )هيئة التدريس، وتكونت 

والثانية استبانة ، ( فقرات104تضمن )استبيان ر الباحث أداتني جلمع البيانات األوىل وقد طوَّ

( وأظهرت الدراسة أبرز 0.91( أسئلة، وبلغ معامل الثبات ألداة الدراسة )10مقابلة تضمنت )

)املشكالت  املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا على التواليالنتائج: جاء ترتيب 

األكادميية، ثم املشكالت اإلدارية، ثم االجتماعية، وأخريا املشكالت االقتصادية( وجاءت 

ا للرتتيب )االجتماعية، ثم املشكالت اليت تواجه الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسية وفًق

ا االقتصادية(.وجاءت الدرجة الكلية ملشكالت طلبة الدراسات ية، وأخرًياإلدارية، ثم األكادمي

حصائية للمتوسطات إظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة أو العليا من وجهة نظر الطلبة عالية،

احلسابية للمشكالت اليت تواجه الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جلميع أبعاد الدراسة 

 تبة األكادميية، والتخصص، ومتغري تدريس طلبة الدراسات العليا.تعزى ملتغري املر

دراسة هدفت للتعرف إىل الصعوبات اليت  (Vehvilaiinen, 2009كما أجرى فهفيانني )

الطلبة يف اختيار مشكلة الدراسة ودور املشرف األكادميي يف تنفيذها وذلك للكشف عن  يواجها

اكل املرتبطة بصياغة املشكلة البحثية وتكونت عينة تصورات طلبة الدراسات العليا حول املش

سلوب املقابلة للحصول أواستخدم الباحث  ،(  طالًبا وطالبة يف جامعات النرويج36الدراسة من )

وقد أشارت النتائج إىل أن معظم الطلبة املشاركني يف هذه الدراسة يعانون  ،على تصورات الطلبة

ا إىل الطلبة يًضأ ميكن دراستها، وأشارت النتائج من مشكلة إجياد الفكرة البحثية اليت

 يعتقدون أن املشرف ال يقدم تغذية راجعة من أجل مساعدتهم على كتابة الرسالة البحثية.

طلبة الدراسات  يواجها( للكشف عن املشكالت اليت Duze, 2010) وجاءت دراسة دوز

العليا واليت تعرتي دراستهم يف اجلامعات النيجريية، حيث ذكرت الدراسة أن املشكالت اليت 

الطلبة تتمثل يف عدم االنتهاء من الربنامج الدراسي يف الوقت احملدد له، وعرض الباحث  يواجها
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مت اختيار عينة الدراسة نظرية النتاج التعليمي اليت تقوم على منوذج العمليات يف إطار النظرية، و

ا وطالبة ممن هم ملتحقي ( طالًب438بالطريقة الطبقية للجامعات حيث تكونت عينة الدراسة من )

بربامج الدراسات العليا باجلامعة، وجرت اإلجابة عن تساؤل رئيس واحد للدراسة واختيار فرضية 

الدراسة أن نظام الدراسات ( وأظهرت نتائج 0.05حصائية )صفرية واحدة عند مستوى الداللة اإل

جرائية، واملشكالت العليا يعاني من عدة مشكالت تراوحت بني مشكالت األنظمة اإل

االجتماعية، وسياسية، ومشكالت شخصية نفسية، وظهر أن هذه املشكالت تسبب يف تأخري 

مثل األ مر الذي يعين تأخر خترجيهم، وأوصت الدراسة بضرورة االستغاللالدراسة لدى الطلبة، األ

نتاجية وحتسني مستوى والفعال لإلمكانات العلمية املتوافرة يف اجلامعات وتوجيهها حنو زيادة اإل

 العلمي للطلبة.

( التحديات Machingambi & Wadesngo, 2011وبينت دراسة واديسانغو وماشينغاميب )

سة منهجية البحث اليت تواجه طلبة الدراسات العليا مع املشرفني على حبوثهم، واعتمدت الدرا

( مشاركا من 40النوعي، ومجعت البيانات من خالل املقابالت، حيث تكونت عينة الدراسة من )

طلبة الدراسات العليا من جامعيت مقاطعة كيب وجنوب أفريقيا، ومت استخدام االستبانة كأداة 

ليل من الطلبة عن نت نتائج الدراسة رضا عدد قرئيسة للحصول على التغذية الراجعة للطلبة، وبيَّ

ت مشرفيهم على أعماهلم حوظا%( من الطلبة ليسوا براضني عن مل75مشرفيهم، وهناك ما نسبته )

احلثية لعدم املعرفة الكافية مبجال دراستهم وتغري عدد املشرفني بسبب انتقاهلم ملؤسسات أخرى 

ا يتعلق مبنهجية البحث وأوصت الدراسة بتدريب املشرفني على الرسائل العلمية باجلامعة خاصة فيم

 إىل توفري النقد البناء للملحوظات والقضايا األخالقية للطلبة. ضافًةإالعلمي، 

( اليت هدفت إىل التعرف على بع  املشكالت التنظيمية 2012دراسة الشبل ) ويف

ام واألكادميية اليت تواجه الطلبة بربنامج املاجستري املوازي يف التخصصات الرتبوية جبامعة اإلم

وتوصلت  ،حممد بن سعود، حيث قام الباحث ببناء أداة الدراسة واليت مت تطبيقها على الطلبة

الدراسة إىل أبرز النتائج: تتمثل املشكالت التنظيمية اليت تواجه الطلبة بعدم التفرغ الكلي 

دة للدراسة، وضعف وعيهم باللوائح املنظمة للدراسة، وعدم وضوا لوائح وأنظمة الربامج، وزيا

يًضا أن أهم املشكالت األكادميية اليت تواجه الطلبة ضعف أأعداد املقبولني، وأظهرت النتائج 

تفعيل اجلامعة لإلرشاد األكادميي واستخدام وسائل التدريس التقليدية وضعف أساليب التقويم، 
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 حصائية حول املشكالت التنظيمية واألكادميية اليتإكما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 

 .تواجه الطلبة واملتعلقة باخلصائص الشخصية

واليت هدفت إىل التعرف على املشكالت اإلدارية واألكادميية  (2014أما دراسة العنزي )

اليت تواجه طلبة الدراسات العليا جبامعة تبوك من وجهة نظرهم، وأثر كل من متغريات التخصص 

( 100شكالت، وتكونت عينة الدراسة من )واجلنس واحلالة الوظيفية واملستوى الدراسي هلده امل

الباحث  طبَّقا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وطالب وطالبة مت اختيارهم عشوائيًّ

( فقرة وزعت على جمالني بالتساوي جمال املشكالت اإلدارية وجمال 46استبانة تكونت من )

وبينت نتائج الدراسة أن أبرز املشكالت اإلدارية كانت عدم وجود  ،املشكالت األكادميية

املرشد األكادميي، وحتمل الطلبة لنفقات الدراسة بشكل مرتفع، وغياب الدور اإلداري للقسم يف 

متابعة برامج الدراسات العليا، يف حني متثلت أبرز املشكالت األكادميية بقلة املراجع واملصادر 

وعدم وجود حرية أكادميية للطلبة يف اختيار أساتذتهم، كما أظهرت نتائج يف مكتبة اجلامعة، 

( بني املتوسطات احلسابية ملستوى 0.05الدراسة فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )=

 املشكالت اإلدارية واألكادميية تعزى ملتغريي مستوى الدراسة والتخصص.

حتديد املشكالت اليت تواجه طالبـات  إىل (2016) وهدفت دراسة الزومان والعريفي

الدراسـات العليـا يف كليـة الرتبيـة جبامعـة امللك سعود، وكذلك التعرف على الفروق يف استجابات 

ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثتـان  طالبات الدراسات العليا حسب متغـريات الدراسـة،

االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة اليت مت توزيعها  املـنهج الوصـفي التحلـيلي،كـما استخدمت

على عينة عشوائية مـن طالبـات الدراسـات العليـا امللتحقات بالربنامج االعتيادي يف كلية الرتبية 

 ( طالبة. وقد أسفرت الدراسة عن جمموعـة مـن النتـائج،148جبامعة امللك سعود والبالغ عددهن )

د العينـة بدرجـة متوسـطة عـلى املشـكالت األكادميية اليت تواجه طالبات موافقـة أفـرا أبرزهـا:

وال توجد ، (2.78) الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود مبتوسـط حسـابي عـام بلـغ

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة حنـو املشـكالت 

 تواجههن باختالف متغري الربنامج الدراسي، باستثناء املشكالت املتعلقةــ بأعضاء يتة الاألكادميي

 .هيئة التـدريس، الربنـامج الـدراسي

( واليت هدفت إىل التعرف إىل املشكالت األكادميية اليت تواجه 2015ويف دراسة الصفار )
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األردنية من وجهة نظرهم،  طلبة الدراسات العليا العراقيني يف التخصصات الرتبوية باجلامعات

املستوى الدراسي، والتقدير العام يف و)احلالة االجتماعية،  ومعرفة أثر متغريات الدراسة

واستخدم الباحث  ،( طالًبا118بكالوريوس هلذه املشكالت(. حيث تألفت عينة الدراسة من )

على مخسة جماالت ( فقرة وزعت 63املنهج الوصفي املسحي من خالل تطبيق استبانة تكونت من )

وقد أظهرت الدراسة أبرز النتائج: جاء تقدير املتوسط ألبرز املشكالت األكادميية متمثال يف 

قاعة خاصة للمكتبة للطلبة، وضعف  جودضعف وجود خطط ملكافأة الطلبة املتميزين، وعدم و

دراسة عدم قدرة الطلبة على استخدام األساليب االحصائية للبحث العلمي،كما أظهرت نتائج ال

بني متوسطات احلسابية ألبعاد مشكالت طلبة الدراسات العليا العرقيني  إحصائيًّاوجود فروق دالة 

ذات داللة احصائية تعزى ملتغري احلالة  الدراسة باستثناء فروق اتاألكادميية تعزى ملتغري

 االجتماعية.

اليت تواجه طالبات ( هدفت للكشف عن أهم املشكالت 2017) ويف دراسة أجراها العبيد

الدراسات العليا املقيدات مبرحلة املاجستري جبامعة القصيم جلميع كليات اجلامعة من وجهة نظر 

( طالبة، وبلغ عدد 478الطالبات وعضوات هيئة التدريس، حيث تكونت عينة الدراسة من )

تبانة( اليت داة الدراسة )االسأالباحث  طوَّر( عضو هيئة تدريس و201عضوات هيئة التدريس )

( فقرة وزعت على أربعة حماور )املشكالت اإلدارية، املشكالت األكادميية، 66تكونت من )

وقد نتج  املشكالت االجتماعية،املقرتحات اليت تسهم بوضع تصور لعالج مشكالت الطالبات(،

ية اليت أن اهم املشكالت اإلدارية للطالبات هو ندرة اللقاءات الدور عن الدراسة أبرز النتائج:

أما عن املشكالت األكادميية جاء ضعف معرفة الطالبات  ،تعقدها عمادة الدراسات العليا

برزها صعوبة انتقال الطالبات خلارج أ ،باخلريطة البحثية للقسم العلمي واملشكالت االجتماعية

ت عينة بني استجابا إحصائيًّاكما أظهرت النتائج  وجود فروق دالة  املدينة حبًثا عن املراجع،

عضوات هيئة التدريس حول املشكالت اإلدارية واألكادميية واالجتماعية اليت تواجه الطالبات 

الرتبة العلمية( وجاءت و احلالة االجتماعية،و التفرغ للدراسة،و)الكلية،  تعزى ملتغريات الدراسة

فروق الفروق لصاحل عضوات هيئة التدريس برتبة أستاذ مساعد، وكشفت النتائج عن وجود 

بني استجابات عينة الدراسة حول املشكالت اإلدارية واألكادميية واالجتماعية  إحصائيًّادجالة 

 اليت تواجه الطالبات تعزى الختالف نوع العينة لصاحل عينة الطالبات.
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( للكشف عن املشكالت اإلدارية واألكادميية اليت تواجه 2018) وهدفت دراسة العبيدان

جبامعة تبوك، والتحقق من وجود عالقة ارتباطية بني استجابات أفراد عينة  طلبة الدراسات العليا

بني استجابات  إحصائيًّاوالتحقق من وجود فروق دالة  الدراسة للمشكالت األكادميية واإلدارية،

واستخدم الباحث املنهج  ،املستوى الدراسي(والتخصص، وعينة الدراسة تعزى ملتغريات )اجلنس، 

واشتملت عينة الدراسة على طلبة املستوى  ،واالستبانة كأداة جلمع البياناتالوصفي املسحي 

ن أن أفراد وتوصلت نتائج الدراسة إىل أبرز النتائج: تبيَّ ،( طالًبا وطالبة332الثاني والرابع وعددهم )

عام عينة الدراسة موافقون على املشكالت اإلدارية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا وبلغ متوسط ال

 (،4.11أما عن درجة موافقتهم للمشكالت األكادميية بلغ متوسط العام ) ،(3.80ملوافقتهم )

( بني 0.01كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

متغريي املشكالت اإلدارية واألكادميية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا، يف حني تبني عدم 

حصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة للمشكالت األكادميية تعزى إوجود فروق ذات داللة 

ات ملتغري اجلنس  لصاحل اإلناث، أما متغري التخصص الرتبوي كشف عن وجود فروق بني متوسط

 صحاب التخصص الرتبوي.أأفراد عينة الدراسة حول املشكالت اإلدارية واألكادميية لصاحل 

 :تعليق على الدراسات السابقة

ِمن خالل الطرا السابق، وعرض الدراسات السابقة، تبني تعدد الدراسات اليت تناولت 

ونه مشكلة عامة موضوع مشكالت طلبة الدراسات العليا، مما يشري إىل أهمية هذا املوضوع ك

تؤرق معظم اجلامعات السعودية، لذا وجب طرا مثل تلك الدراسات بشكل دوري ومستمر لتحسني 

 مسرية التعليمية وتطويرها لطلبة الدراسات العليا.

كما أن الدراسات السابقة اليت عرضها الباحث وتناولت مشكالت طلبة الدراسات العليا 

همة هلذه الدراسة، ولقد استفادت ميت شكلت مرجعية قدمت املعلومات واألفكار والرؤى ال

الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف حتديد اإلجراءات املنهجية وتصميم األدوات اليت 

اعتمدت عليها الدراسة احلالية جلمع البيانات وحتليل النتائج على ضوء نتائج الدراسات السابقة 

أن هناك مشكالت إدارية وأكادميية وفنية  وتفسريها. وقد أمجعت بع  الدراسات على

ودراسة  ؛2012 ودراسة الشبل، ؛ 2008)العقيل، واجتماعية تواجه طلبة الدراسات العليا كدراسة

 (.2018 ودراسة العبيدان، ؛ 2014 العنزي،
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تشابهت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث تناوهلا ملوضوع املشكالت اليت 

ولكنها اختلفت  ،الدراسات العليا باجلامعات خاصة يف اجملاالت األكادميية واإلداريةتواجه طلبة 

يف تناوهلا للمجال الفين واشتملت على مجيع الربامج الرتبوية للدراسات العليا اليت تقدمها كلية 

 الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.

موًما مع غالبية الدراسات السابقة العربية من حيث املنهج املستخدم تتفق الدراسة احلالية ع

واألجنبية يف استخدام املنهج الوصفي التحليلي، يف حني ختتلف يف املنهج مع دراسة اليت استخدمت 

 (.Machingambi & Wadesngo, 2011البحث النوعي )

على اجلامعة، وحيث من  تاألوىل اليت طبق -حسب علم الباحث-هذه الدراسة على  دوتع

مل أن تساهم نتائجها وتوصياتها بتطوير كافة العمليات اإلدارية والفنية واألكادميية ملسرية املؤ

 الدراسات العليا باجلامعة، األمر الذي يزيد من فرص حتسني املخرجات التعليمية للطلبة والباحثني.

 إجراءات الدراسة

 الباحث اإلجراءات التالية: اتبعلإلجابة عن أسئلة البحث 

 على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة باملشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات  االطالع

 العليا يف كلية الرتبية؛ وذلك لبناء إطاٍر نظري يعكس املتغري األساسي يف الدراسة.

  بناء أداة البحث بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة بهدف الكشف عن أبرز

الرمحن بن عبدبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية  يف جامعة اإلمام املشكالت اليت تواجه طل

 فيصل من وجهة نظرهم، والتأكد من صدق األداء وثباتها.

 عليها. َلِصمعاجلة البيانات إحصائيًّا، وتقديم التوصيات واملقرتحات بناء على النتائج اليت ُح 

 منهج الدراسة:  

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي الذي ينسجم مع طبيعة الدراسة وأهدافها، وذلك 

 باستخدام االستبيان كأداة جلمع البيانات الالزمة. 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة الدراسات العليا بكلية الرتبية جبامعة اإلمام 

( 220م األكادميية يف الكلية ملختلف املستويات الدراسية )عبدالرمحن بن فيصل جلميع االقسا
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. وتكونت 2019) ،وكالة الكلية للدراسات العليا باجلامعة للعام)طالًبا وطالبة، وفًقا إلحصائية 

( طالًبا وطالبة، مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، 69عينة الدراسة من )

 : ( يوضح ذلك1واجلدول رقم )

 ( 1)جدول رقم 
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب فئاتهم

 جمموع الكلي للعينة العدد الفئات

 اجلنس
 28 ذكر          

69 
 41 أنثى

 املستوى الدراسي

 7 األوىل

 48 الثانية 69

 14 الثالثة

 القسم األكادميي

 4 أصول الرتبية

69 

 19 املناهج وطرق التدريس

 4 علم النفس

 35 اإلدارة الرتبوية             

 7 الرتبية اخلاصة             

 أداة الدراسة:

 ،( فقرة47فقد مت تطوير استبانة تكونت من ) ،بهدف مجع املعلومات املتعلقة بهذه الدراسة

ال املالي( واجملال اإلداري، واجملال الفين، واجمل ال األكادميي،اجمل) موزعة على أربعة جماالت:

اختيار تلك اجملاالت دون غريها وفًقا لتنوع املشكالت اليت يعاني منها الطلبة اليت شعر حيث مت 

الباحث بأهميتها دون غريها خاصة وأنه مت استطالع هلا قبل اعتمادها، وحيث تناولتها غالبية 

ناسبتها وطبيعة البحث الدراسات السابقة بشكل منفرد أو ثنائي ومل ترد جمتمعة مًعا من جهة، ومل

حتقق أهداف يأمل الباحث أن واليت وأهدافه يف حقل اإلدارة والقيادة الرتبوية من جهة أخرى، 

معتمًدا يف صياغة مفردات حمتواها على ما تضمنه األدب النظري الذي كتب  ،الدراسة

العليا بكلية الرتبية كادميية واملالية اليت تواجه طلبة الدراسات املشكالت اإلدارية والفنية واأل

 ؛2014 ودراسة العنزي،؛ 2012 وقد استفاد الباحث يف تطوير أداة الدراسة من دراسة )الشبل،
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(. وحيث متت االستجابة على فقرات االستبانة وفًقا لسلم ليكرت 2018 ودراسة العبيدان،

ت هلا األوزان غري موافق بشدة(. أعطيوغري موافق، وحمايد، وموافق، واخلماسي )موافق بشدة، 

 ( على التوالي.1،  2،  3، 4،  6النسبية التالية: )

 صدق األداة:

قام الباحث بعرضها على عدد من احملكمني،  ،للتحقق من صدق أداة الدراسة

من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل  ،واملتخصصني يف جمال الرتبية

(. وكذلك من أصحاب اخلربة واملعرفة 1ما يف ملحق رقم )( حمكمني ك10عددهم ) بلغوالذين 

من اجلامعات األخرى باململكة العربية السعودية وخارجها وذلك للتحقق من وضوا ودقة الفقرة. 

ومدى انتماء الفقرة ومناسبتها للمجال الذي تقع فيه. وكما طلب من احملكمني إضافة أية فقرات 

فقرات غري مالئمة.  ومت األخذ مبالحظات ومقرتحات جديدة إذا تطلب األمر أو حذف أية 

احملكمني اليت ركزت على تعديل ودمج وحذف وإضافة بع  الفقرات، ثم اعتمدت االستبانة 

 ووزعت على عينة الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة: 

للتأكد من ثبات األداة، مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا إلجياد معامل االتساق الداخلي 

( يوضح ذلك. جدول 2( واجلدول )0.503 –. 888للمجاالت، وقد تراوحت قيم معامل الثبات بني )

 .( قيم معامل االتساق الداخلي جملاالت أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا2)

 (2)جدول رقم 
 معامالت ثبات األداة

 ألفا كرونباخ اجملال

 0.843 املشكالت اإلدارية

 0.793 الفنيةاملشكالت 

 0.888 املشكالت املالية

 0.503 املشكالت األكادميية

 0.756 الدرجة الكلية
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 لإلجابة عن أسئلة الّدراسة، استخدم الباحثان التحليالت اإلحصائية اآلتية: املعاجلة اإلحصائية:

 .لإلجابة عن السؤال األول مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 حادي جملاالت الدراسة.لإلجابة عن السؤال الثاني مت استخدام اختبار )ت(،  وحتليل التباين اآل 

  حساب األوزان النسبية لكل مفردة )مؤشر( والوزن النسيب للمحور ككل وذلك حبساب

÷ ضرب كل تكرار يف الدرجة املقابلةاملتوسط احلسابي: املتوسط احلسابي = جمموع حاصل 

 تفسري األهمية النسبية لكل مفردة )مؤشر( باالستعانة مبقياس ليكرت عدد العينة. ومت

 اخلماسي املفسر للمتوسط احلسابي. 

 نتائج الدراسة وتفسريها:

 نتائج السؤال األول:

ما املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن 

 بن فيصل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ 

مت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، جملاالت )املشكالت اإلدارية، 

ن وجهة نظر الطلبة كما هي املشكالت الفنية، املشكالت املالية، املشكالت األكادميية( م

 ( يوضح تلك النتائج:3موضحة باجلدول رقم )

 (3)جدول رقم 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابة أفراد العينة على جماالت الدراسة ككل

 جماالت الدراسة
املتوسط 

 احلسابي

 ترتيب اجملال

 حسب

 املتوسط احلسابي 

 مستوى اجملال

 حسب

 املتوسط احلسابي 

 متوسط 3 3.275 جمال املشكالت اإلدارية

 متوسط 4 3.224 جمال املشكالت الفنية

 مرتفع 1 4.50 جمال املشكالت املالية

 مرتفع 2 3.68 جمال املشكالت االكادميية

 مرتفع  3.67 املتوسط العام
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت الدراسة  تلإلجابة عن هذا السؤال حسب

( بني 3.224-4.50ككل، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية جملاالت الدراسة األربعة بني )

مستوى متوسط ومرتفع،حيث جاء أعلى متوسط حسابي جملال املشكالت املالية مبتوسط حسابي 

( 3.224رية جمال املشكالت الفنية مبتوسط حسابي )(، يف حني جاء يف املرتبة األخ4.50بلغ )

مبستوى متوسط وفقا ملؤشر مقياس ليكرت اخلماسي ويشري املتوسط احلسابي العام لتلك 

وهذا يدلل على وجود مشكالت تواجه  ،( مبستوى موافقة مرتفع3.67اجملاالت مبتوسط حسابي )

عبدالرمحن بن فيصل مبختلف اجملاالت املالية طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام 

 واالكادميية والفنية.

ومت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جمال منفصل مع الفقرات 

 (.4التابعة له كما هو موضح يف جدول رقم )

 (4)جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية والرتب لفقرات جماالت املشكالت اليت تواجه 

 عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظرهمطلبة الدراسات يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام 

الرتبة
 

االحنراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 اىل اي حد تتوافق مع ما يلي

الفقرة
 

 : جمال املشكالت اإلداريةاًلأو

3 1.256 3.74 36.2 27.5 15.9 14.5 5.8 
قلة املشرفني على الرسائل 

 اجلامعية
1 

6 1.208 3.54 24.6 31.9 23.2 13.0 7.2 
زيادة العبء التدريسي ألعضاء 

 هيئة التدريس
2 

11 1.371 2.72 15.9 13.0 20.0 29.0 21.7 
ضعف التزام املشرف بالساعات 

 املكتبية 
3 

13 1.118 2.43 4.3 14.5 23.2 36.2 21.7 
انشغال املشرف العلمي بالسفر 

 وحضور املؤمترات والندوات
4 

9 1.384 3.23 27.5 14.5 23.2 23.2 11.6 

ضعف تعاون أعضاء هيئة 

التدريس لتحكيم أدوات 

 الرسائل اجلامعية للطالب 

5 

10 1.294 3.13 20.3 18.8 24.6 26.1 10.1 

قلة الوقت املخصص من قبل 

املشرف عند اللقاء االشرايف مع 

 الطالب

6 
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الرتبة
 

االحنراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 اىل اي حد تتوافق مع ما يلي

الفقرة
 

 

14 
.933 2.20 4.3 2.9 20.3 53.6 18.8 

ضعف تعاون العاملني يف 

املكتبة لتسهيل اخلدمات 

 املكتبية املقدمة للطالب

7 

 

12 
1.385 2.58 14.5 13.0 14.5 31.9 26.1 

املشرف مبساعدة قلة اهتمام 

الطلبة وارشادهم عند احلاجة 

 لذلك

8 

8 1.462 3.33 31.9 18.8 13.0 23.2 13.0 
غياب الدور اإلداري يف القسم 

 ملتابعة برامج الدراسات العليا
9 

4 1.204 3.70 31.9 30.4 17.4 15.9 4.3 
وجود رؤية غري واضحة لوكالة 

 الدراسات العليا بالكلية
10 

1 1.048 4.41 68.1 15.9 7.2 5.8 2.9 
نقص األماكن املخصصة 

 السرتاحة الطلبة
11 

5 1.345 3.55 33.3 24.6 13.0 21.7 7.2 
قلة أعداد اإلداريني واإلداريات 

 املشرفني على قاعات الدراسة
12 

7 1.374 3.39 30.4 20.3 15.9 24.6 8.7 
ضعف التواصل املستمر بني 

 الطلبة والقسم
13 

2 1.326 3.91 26.1 56.5 26.1 13.0 4.3 

عدم وجود صالحيات تتيح 

مشاركة الطلبة يف املؤمترات 

 والندوات العلمية

14 

3.275 
املتوسط احلسابي الكلي للفقرات 

 ككل

 ا: جمال املشكالت الفنيةثانًي

11 1.170 2.46 4.3 20.3 14.5 39.1 21.7 

قلة التزام الطلبة بدليل 

الدراسات العليا بالكلية 

لكتابة األطروحات والرسائل 

 اجلامعية 

15 

12 1.034 2.07 5.8 1.4 17.4 44.9 30.4 

تدني مستوى حتصيل الطلبة 

امللتحقني يف برامج الدراسات 

 العليا بالكلية

16 

10 1.259 2.87 14.5 18.8 15.9 40.6 10.1 
الرتبوي ضعف مهارات البحث 

 لدى أعضاء هيئة التدريس
17 

13 .891 2.00 1.4 4.3 17.4 46.4 30.4 
قلة استجابة طلبة الدراسات 

 العليا ملالحظات املشرف العلمي
18 

 19عدم كفاية الوقت احملدد  11.6 29.0 20.3 11.6 27.5 3.14 1.407 8
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الرتبة
 

االحنراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 اىل اي حد تتوافق مع ما يلي

الفقرة
 

 إلجناز الرسالة العلمية

3 1.240 3.81 40.6 23.2 17.4 14.5 4.3 
عدم توفر آليات واضحة لدى 

 الطلبة الختيار الفكرة البحثية
20 

7 1.242 3.25 21.7 17.4 33.3 18.8 8.7 
تدني مستوى الطلبة يف امتالك 

 مهارات البحث العلمي وأساليبه
21 

6 1.129 3.41 21.7 20.3 40.6 11.6 5.8 
عدم امتالك الطلبة القدرة على 

 حتديد املشكلة البحثية
22 

5 1.334 3.57 34.8 18.8 23.2 14.5 8.7 

قلة توفر املراجع العلمية 

ومصادر املعرفة الالزمة يف 

 إعداد البحوث العلمية

23 

1 .965 4.33 16.2 59.4 20.3 17.4 2.9 

نقص خربة الطلبة يف استخدام 

االساليب االحصائية املناسبة 

 للدراسة

24 

4 1.069 3.72 30.4 24.6 34.8 7.2 2.9 

أفراد عينة الدراسة ضعف تعاون 

مبجال تطبيق أدوات البحث 

 امليداني

25 

2 .909 4.29 44.2 56.6 18.8 21.7 2.9 

تأخر احلصول على املوافقة من 

اجلهات املعنية الرمسية لتقصي 

 مجع املعلومات البحثية 

26 

9 1.200 3.00 14.5 18.8 27.5 30.4 8.7 

ضعف استخدام الطلبة 

اليت لتطبيقات احلاسب اآللي 

تساعد على إجناز البحوث 

 والرسائل العلمية

27 

3.224 
املتوسط احلسابي الكلي 

 للفقرات ككل
 

 ا: جمال املشكالت املاليةثالًث

4 .915 4.57 75.4 14.5 2.9 5.8 1.4 
عدم توفر الدعم املالي املناسب 

 لطلبة الدراسات العليا
28 

5 1.034 4.41 69.6 11.6 10.1 7.2 1.4 
النفقات املالية اليت كثرة 

 تستنزف الوضع املالي للطلبة
29 

3 .822 4.64 78.3 13.0 4.3 2.9 1.4 
قلة توفر املنح الدراسية للطلبة 

 املتفوقني
30 

6 1.194 4.04 52.2 15.9 20.3 7.2 4.3 
ارتفاع تكلفة اخلدمات 

 احلاسوبية واملكتبية للطلبة
31 
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الرتبة
 

االحنراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 اىل اي حد تتوافق مع ما يلي

الفقرة
 

1 .773 4.70 82.6 8.7 5.8 1.4 1.4 

ارتفاع الرسوم الدراسية 

للملتحقني بربامج الدراسات 

 العليا املدفوعة

32 

2 .764 4.65 12.1 78.3 11.6 8.7 1.4 

قلة تنوع املوارد املالية للطلبة 

ليتمكنوا من تغطية النفقات 

 الدراسية املطلوبة منهم 

33 

4.50 
املتوسط احلسابي الكلي 

 للفقرات ككل
 

 االكادمييةا: جمال املشكالت رابًع

9 1.344 3.42 27.5 26.1 17.4 18.8 10.1 
مناسبة املدة الزمنية احملددة 

 لالنتهاء من اجتياز الربنامج
34 

8 1.207 3.55 30.4 18.8 30.4 15.9 4.3 
ال يوجد تنوع يف طرا املقررات 

 املناسبة للربنامج
35 

5 1.208 3.80 42.0 15.9 23.2 17.4 1.4 

هيئة قلة استخدام أعضاء 

التدريس للوسائل التعليمة 

 املتنوعة

36 

12 1.250 3.23 20.3 21.7 27.5 21.7 8.7 
املدة الزمنية احملددة للمقررات 

 ال تتناسب مع حمتوى املقرر
37 

13 1.320 3.19 26.1 11.6 24.6 30.4 7.2 
مواعيد احملاضرات ال تتناسب 

 مع الطلبة
38 

2 .901 4.51 69.6 18.8 5.8 4.3 1.4 

كثرة الواجبات البحثية 

املكلف بها الطلبة أثناء الفصل 

 الدراسي

39 

7 1.296 3.71 34.8 30.4 14.5 11.6 8.7 
ضعف استخدام التعلم 

 االلكرتوني
40 

6 1.282 3.72 37.7 26.1 11.6 20.3 4.3 

طرق التدريس احلالية تقليدية ال 

تنمي مهارات البحث العلمي 

 للطلبة

41 

4 1.162 4.13 53.6 21.7 13.0 7.2 4.3 
الرتكيز على االختبارات لتقييم 

 مستوى الطلبة
42 

11 1.343 3.41 26.1 26.1 23.2 11.6 13.0 
خذ بآراء الطلبة عند تقييم األ

 الربامج املطروحة ومقرراتها 
43 

 44مناسبة وقت انعقاد حلقات  13.0 26.1 21.7 29.0 10.1 2.97 1.224 14
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الرتبة
 

االحنراف 

 معياري

وسط 

 حسابي

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

 اىل اي حد تتوافق مع ما يلي

الفقرة
 

)السمنار( مع ظروف  البحث

 الطلبة

3 .972 4.29 58.0 18.8 18.8 2.9 1.4 
ندرة اللقاءات االرشادية من 

 إدارة الكلية لتوعية الطلبة 
45 

1 .760 4.51 66.7 10.2 17.4 17.4 15.9 

ضعف طرا ندوات ولقاءات 

علمية متخصصة باملشاركة مع 

 طلبة الدراسات العليا

46 

10 1.386 3.41 30.4 20.3 20.3 17.4 11.6 

مساهمة املشرف العلمي لتقديم 

اقرتاحات للفكرة البحثية 

 مناسبة لتخصص الطلبة

47 

3.68 
املتوسط احلسابي الكلي 

 للفقرات ككل
 

يظهر من اجلدول أعاله املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية والرتب 

الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن  لفقرات جماالت املشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات يف كلية

بن فيصل من وجهة نظرهم، لألداة ككل واجملاالت كافة، حيث أظهرت الدراسة أن فقرات 

( جاءت 4.41-2.20اجملال األول )املشكالت اإلدارية( تراوحت املتوسطات احلسابية له بني )

ة األوىل مبتوسط حسابي يف املرتب ماكن املخصصة السرتاحة الطلبة"نقص األالفقرة اليت تنص "

مناسبة وقت خرية الفقرة اليت نصها "( يف حني جاء باملرتبة األ1.048( واحنراف معياري )4.41)

( واحنراف معياري 2.20مبتوسط حسابي ) "بة)السمنار( مع ظروف الطل انعقاد حلقات البحث

حباجة إىل وجود أماكن  (. ويعزو الباحث ذلك إىل أن طلبة الدراسات العليا يف تلك املرحلة933).

مهيأة توفر هلم اهلدوء لالسرتاحة بني حماضراتهم خاصة وأن معظم امللتحقني من الطلبة هم عاملني 

بوظائف عامة يأتون مباشرة بعد االنتهاء من دوامهم لاللتحاق جبدول حماضراتهم واتفقت نتيجة 

  .(2015 ودراسة الصفار، ؛2017، الدراسة مع دراسة )العبيد

كذلك أظهرت الدراسة أن فقرات اجملال الثاني )املشكالت الفنية( تراوحت املتوسطات و

( جاءت الفقرة اليت تنص "نقص خربة الطلبة يف استخدام االساليب 4.33-2.00احلسابية له بني )

( يف 965( واحنراف معياري ).4.33االحصائية املناسبة للدراسة" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )
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ت العليا ملالحظات املشرف قلة استجابة طلبة الدراسارتبة االخرية الفقرة اليت نصها " جاء باملحني

ويعزو الباحث ذلك إىل اخللفية العلمية  (891( واحنراف معياري ).2.00مبتوسط حسابي ) العلمي"

مية اليت تعترب املوجودة لدى الطلبة تعاني من نقص يف اخلربة البحثية لكتابة البحوث والتقارير العل

 2009متطلب أساسًيا الجتياز مقررات تلك الربامج واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة )فهفيانني،

 (.2017 ودراسة العبيد،

أن املتوسطات ( اجملال الثالث )املشكالت املاليةكما وأظهرت الدراسة فيما يتعلق ب

ارتفاع الرسوم الدراسية "( جاءت الفقرة اليت تنص 4.70-4.04بني ) احلسابية له تراوحت

( واحنراف 4.70" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )بربامج الدراسات العليا املدفوعةللملتحقني 

دمات احلاسوبية ( يف حني جاء باملرتبة االخرية الفقرة اليت نصها "ارتفاع تكلفة اخل773معياري ).

( ويعزو الباحث ذلك إىل 1.194) ( واحنراف معياري4.04" مبتوسط حسابي )واملكتبية للطلبة

ارتفاع الرسوم الدراسية املطلوبة من الطلبة امللتحقني بربامج الدراسات العليا عالو على ارتفاع 

تكلفة املستلزمات املصاحبة لكتابة وطباعة التقارير البحثية من جهة أخرى عدم توفري مراكز 

على الطالب، وجاءت النتيجة متفقة مع خدمات حبثية يف الكلية تساهم يف ختفيف العبء املالي 

 (. 2008 دراسة )العقيل،

 نتائج السؤال الثاني:

( بني متوسطات α≤0.05هل توجد فروق ذات دالت إحصائية عند مستوى الداللة )

استجابات أفراد عينة الدراسة للمشكالت اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية 

بن فيصل من وجهة نظرهم الطلبة أنفسهم تعزى الختالف متغريات  جبامعة اإلمام عبدالرمحن

 الدراسة )اجلنس، السنة الدراسية، القسم األكادميي(؟
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 :املتغري األول: اجلنس

 (5جدول رقم )
نتائج اختبار )ت(  للعينات املستقلة الستجابات طلبة الدراسات العليا، للمشكالت اليت تواجههم يف كلية 

 فيصل، واليت تعزى ملتغري )اجلنس(الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن 

 اجلنس اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 tقيمة 

درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 اإلداريةاملشكالت 
 10.182 46.14 ذكر

.182 58.788 .856 
 10.34 45.6 أنثى

 املشكالت الفنية
 7.86 41.0 ذكر

.790 59.629 .432 
 8.17 42.5 أنثى

 املشكالت املالية
 2.46 28.14 ذكر

1.783 60.215 .079 
 5.32 26.21 أنثى

 املشكالت األكادميية
 5.74 50.6 ذكر

1.300 61.960 .198 
 6.38 52.6 أنثى

( للعينات املستقلة طلبة الدراسات للمشكالت اليت تنتائج اختبار ) (5يظهر من اجلدول )

تواجههم يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، واليت تعزى ملتغري )اجلنس(، حيث 

(  α≤0.05حصائية  )اإل يظهر من اجلدول عدم وجود فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تعزى ملتغري اجلنس يف جماالت الدراسة جمتمعة )املشكالت اإلدارية، املشكالت الفنية، 

املشكالت املالية، املشكالت األكادميية( وذلك يعين إىل أن املشكالت اليت تواجه طلبة 

هة من وجه )طالب،طالبات( متشاب لكال اجلنسني ةالدراسات العليا مبختلف اجملاالت املبحوث

نظرهم وقد يعزى ذلك أنهم يعيشون نفس الظروف واملناخ التعليمي داخل البيئة التعليمية بكلية 

 (. 2008 ودراسة العقيل،؛ 2012 )الشبل،ة الرتبية وقد اتفقت نتيجة الدراسة مع دراس
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 :املتغري الثاني: املستوى الدراسي

 (6جدول رقم )
االحادي الستجابات طلبة الدراسات العليا، للمشكالت اليت تواجههم يف كلية نتائج اختبار حتليل التباين 

 تعزى ملتغري )املستوى الدراسي( الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، واليت

 مصدر التباين اجملال
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

الداللة 

 االحصائية

املشكالت 

 اإلدارية

 2 228.56 بني اجملموعات
114.28 
103.92 

 
 66 6859.26 داخل اجملموعات 0.339 1.100

 68 7087.82 الكلي

 املشكالت الفنية

 96.69 2 193.3 بني اجملموعات
63.56 

 
 66 4195.2 داخل اجملموعات 226. 1.521

 68 4388.6 الكلي

 املشكالت املالية

 20.43 2 40.87 بني اجملموعات
19.95 

 
 66 1317.12 داخل اجملموعات 365. 1.024

 68 1358.0 الكلي

املشكالت 

 األكادميية

 11.23 2 22.47 بني اجملموعات
38.83 

 
 66 2562.77 داخل اجملموعات 750. 289.

 68 2585.24 الكلي

للمشكالت  العليا الدراساتطلبة ل( للعينات املستقلة تنتائج اختبار ) (6يظهر من اجلدول )

اليت تواجههم يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، واليت تعزى ملتغري )املستوى 

الدراسي(، حيث يظهر من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اسة جمتمعة )املشكالت (  تعزى ملتغري املستوى الدراسي يف جماالت الدرα≤0.05حصائية  )اإل

اإلدارية، املشكالت الفنية، املشكالت املالية، املشكالت األكادميية(، هذا يشري اتفاق أفراد 

عينة الدراسة  على املشكالت اليت يواجهونها طلبة الدراسات العليا من وجهة نظرهم بنفس 

رتبية باجلامعة، ويعزى ذلك املستوى الدراسي للملتحقني بربامج الدراسات العليا القسم يف كلية ال

لذا يشكلون  % من أفراد عينة الدراسة هم من املستوى الثاني 70إىل أن ما نسبته أكثر من 

ن هذا املستوى من إيف حني النسبة األقل منهم جاءت بباقي املستويات األخرى، حيث األغلبية، 
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املشكالت األكادميية واإلدارية األقل خربة ومعرفة يف التعامل مع تلك  دطلبة الدراسات العليا يع

جراءات اإلدارية واالكادميية والفنية، وحيث اختلفت نتيجة والفنية  املساواة يف التعامل مع اإل

 (.2014 الدراسة مع دراسة  )العنزي،

 :املتغري الثالث: القسم األكادميي

 (7جدول رقم )
الدراسات العليا، للمشكالت اليت تواجههم يف كلية نتائج اختبار حتليل التباين االحادي الستجابات طلبة 

 )القسم األكادميي( الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، واليت تعزى ملتغري

 مصدر التباين اجملال
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 االحصائية

املشكالت 

 اإلدارية

 167.59 4 670.3 بني اجملموعات
100.27 

 
 64 6417.4 داخل اجملموعات 168. 1.671

 68 7087.8 الكلي

املشكالت 

 الفنية

 16.70 4 66.82 بني اجملموعات
67.52 

 
 64 4321.8 داخل اجملموعات 910. 2.47

 68 4388.63 الكلي

املشكالت 

 املالية

 33.85 4 135.4 بني اجملموعات
19.103 

 
 64 1222.57 داخل اجملموعات 145. 1.772

 68 1358.0 الكلي

املشكالت 

 األكادميية

 4.126 4 16.50 بني اجملموعات
40.137 

 
 64 2568.74 داخل اجملموعات 981. 103.

 68 2585.24 الكلي

الدراسات حادي( للعينات املستقلة طلبة نتائج اختبار )حتليل التباين األ (7يظهر من اجلدول )

للمشكالت اليت تواجههم يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، واليت تعزى ملتغري 

)القسم األكادميي(، حيث يظهر من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ة ( تعزى ملتغري القسم األكادميي يف جماالت الدراسة جمتمعα≤0.05حصائية )الداللة اإل

)املشكالت اإلدارية، املشكالت الفنية، املشكالت املالية، املشكالت األكادميية(  هذا يشري 

اتفاق أفراد عينة الدراسة  على املشكالت اليت يواجهونها طلبة الدراسات العليا من وجهة نظرهم 
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لك إىل بنفس القسم الذي يقدم برامج الدراسات العليا يف كلية الرتبية باجلامعة، وقد يعزى ذ

املساواة يف املعاملة واالجراءات اإلدارية واألكادميية والفنية من قبل الكلية مع الطلبة امللتحقني 

بتلك الربامج  مبختلف املستويات الدراسية منذ دخول الطلبة يف الربنامج حتى االنتهاء منه وخترجه. 

 (.2018 عبيدان،وال؛  2008 ا مع دراسة )العقيل،وقد اختلفت نتيجة الدراسة جزئيًّ

 التوصيات واملقرتحات:

بناء على النتائج اليت توصل إليها الباحث تقدم الدراسة جمموعة من التوصيات واملقرتحات 

مناسبة للمشكالت اليت يعاني منها طلبة الدراسات العليا على  اًلاليت ميكن من خالهلا وضع حلو

 تي:النحو اآل
  أكادميية وإدارية وفنية ومالية بدرجة موافقة تراوحت أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكالت

وبناء على ذلك يرى الباحث أهمية تفعيل دور اإلرشاد العلمي  ،بني املتوسطة واملرتفعة

الذي تنص عليه الئحة الدراسات العليا باجلامعات وتعميق دور التواصل بيت  ،واألكادميي

وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات وكالة الكلية للدراسات العليا يف كلية الرتبية 

 العليا.

  عمل لقاءات دورية مستمرة بني إدارة الكلية وطلبة الدراسات العليا امللتحقني بربامج الدراسات

جراءات اإلدارية والفنية العليا تسهم يف توعيتهم وتثقيفهم حبقوقهم ووجباتهم وتنظيم اإل

 جرائي توزع عليهم. إواألكادميية على شكل دليل 

   مساهمة الكلية بتوفري سبل الدعم املالي لطلبة الدراسات العليا من خالل إنشاء بع

املراكز البحثية داخل الكلية لتقديم خدمات حبثية وغريها من شأنه ختفيف العبء املالي 

السعودية الذي يعانون منه يف ضل توجه السياسة العامة التعليمية للدراسات العليا باجلامعات 

 حنو طرا برامج دراسات عليا مدفوعة.

  إجراء املزيد من الدراسات البحثية التخصصية اليت تستهدف االطالع على مشكالت طلبة

الدراسات العليا وتتناول متغريات أخرى كمتغري الربنامج أو متغري كتابة الرسالة العلمية 

 وغريها مما مل تتناوله هذه الدراسة.

   والتعاون بني املكتبات اجلامعية احمللية والعربية والعاملية لضمان توفري زيادة املشاركة

بنفس مبنى كلية الرتبية لطلبة  جنبية،املراجع العلمية والدراسات البحثية باللغتني العربية واأل

 الدراسات العليا لتكون متاحة هلم يف أي وقت.
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 :املراجع

 :املراجع باللغة العربية

طالب  نظر وجهة من ونوعيتها األكادميية املشكالت(. 2012. )محدأ وزايد، يسري، جودة،

 173.  - 133(،  20) 1جملة العلوم الرتبوية، حائل.  جبامعةكلية الرتبية 

   املشكالت األكادميية واالجتماعية والنفسية اليت تواجه طلبة( 2009، ملوا. )اخلريشا

 ،33،الرتبية كلية جملة .املتغريات ببع  وعالقتها األردن يف مؤتة جبامعة الرتبوية العلوم كلية

473 - 527. 

 مكتبة غزة، العربي الوطن يف العلمي البحث علي اخلجول االتفاق. (2019) .علي لمجا األشقر،

 .القدس

 دار الزهراء.:الرياض.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية.  ( 2012) .صال العساف،

 مكة الرتبية، بقسم امليدانية األحباث يف الطلبة تواجه اليت املشكالت.  (2012).أحالم املغربي،

 العربية مكة، اململكة القرى، أم جامعة ،(غري منشورة ماجستري رسالة) ،املكرمة

 السعودية.

مشكالت طلبة الدراسات العليا يف اجلامعات السعودية  (.2008). العقيل، ابتسام سليمان

، األكادميي من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس احلكومية وعالقتها بالتحصيل

 األردن. ،(،اجلامعة األردنية)رسالة دكتوراه غري منشورة

(. املشكالت التنظيمية واألكادميية اليت تواجه الطلبة 2012) .بن عبدالرمحن يوسفالشبل، 

جملة  سعود،بربنامج املاجستري املوازي يف التخصصات الرتبوية جبامعة اإلمام حممد بن 
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 (1) رقم ملحق

 الدراسة ألداة احملكمني أمساء يف بيان

 م اسم احملكم مكان العمل التخصص والرتبة

الرمحن بن عبدجامعة اإلمام  الرتبويةأستاذ القيادة 

 فيصل

 1 حممد سرحان املخاليف .د أ.

أستاذ اإلدارة والتخطيط 

 الرتبوي

 2 علي بن صاحل الشايع .د أ. جامعة القصيم

أستاذ اإلدارة والتخطيط 

 الرتبوي

 3 د. حممد الثبييت جامعة اإلمام حممد االسالمية

أستاذ اإلدارة والتخطيط 

 املشاركالرتبوي 

الرمحن بن عبدجامعة اإلمام 

 فيصل

 4 د. عبيد بن عبداهلل السبيعي

أستاذ القيادة الرتبوية 

 املساعد

الرمحن بن عبدجامعة اإلمام 

 فيصل

د. عادل بن عبداحملسن 

 الضوحيي

5 

وكيل الكلية للدراسات 

 العليا

الرمحن بن عبدجامعة اإلمام 

 فيصل

 6 د. حسن بن حيي الفيفي

الرتبية  أستاذ أصول

 املشارك

 7 د. أمحد عبداهلل الزبون ردنجامعة البلقاء يف األ

أستاذ أصول الرتبية 

 املشارك

 8 د. عبداهلل العواملة ردنجامعة البلقاء يف األ

أستاذ اإلدارة والتخطيط 

 الرتبوي املشارك

 9 د. حياة بن فهد احلربي جامعة أم القرى

أستاذ اإلدارة والتخطيط 

 املشاركالرتبوي 

 10 د. عائ  الغامدي جامعة تبوك

 

 

 

 

 



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

86 

 

 



 
 

    

 
 

87 

 تصور مقرتا لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني(. 2022حييى، السيد. )

87 
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A proposal to develop the role of Majmaah University in developing 

transformative leadership among a sample of outstanding and talented 

students 

Elsayed Yehia Mohammed
 

Assistant Professor of Special Education, College of Education,  

Majmaah University 

 Abstract: 

The study aimed to develop a proposed concept for developing 

transformational leadership among a sample of outstanding and gifted students 

in the College of Education in Majmaah. To achieve this goal, the researcher 

used the descriptive approach. The study sample consisted of (240) students. A 

set of tools was used, namely: a questionnaire to survey student opinions about 

the reality of the university's role in developing transformational leadership, a 

preliminary data form to nominate the student for himself to be a gifted, a 

candidate form for faculty for the gifted student, and appropriate statistical 

methods were used to process the data, and the study reached For a set of results, 

the most important of which are: Setting a vision to develop the role of Majmaah 

University in developing transformational leadership for a sample of outstanding 

and gifted students in the light of their needs. 

Key words: Proposed perception, transformational leadership, outstanding and 

talented. 
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مقرتح لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من تصور (. 2222حييى، السيد. )

 922 – 88 (،2) 8. جملة العلوم الرتبوية، الطلبة املتفوقني واملوهوبني

 

تصور مقرتح لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من 

 الطلبة املتفوقني واملوهوبني

 (1)حممدالسيد حييى  .د

 املستخلص:

 هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتا لتنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني

ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي، تكونت عينة  ولتحقيق بكلية الرتبية باجملمعة، املوهوبنيو

: استبانة استطالع آراء ىوه ،استخدام جمموعة من األدوات ( طالًبا وطالبًة، مت240الدراسة من )

الطلبة حول واقع دور اجلامعة يف تنمية القيادة التحويلية، استمارة بيانات أولية لرتشيح الطالب 

مت  ، كماترشيح عضو هيئة التدريس للطالب املوهوب استمارةلنفسه ليكون من املوهوبني، 

راسة جملموعة من النتائج من وتوصلت الد، استخدام الطرق اإلحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات

أهمها: وضع تصور لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة 

 املتفوقني واملوهوبني يف ضوء احتياجاتهم.

 : تصور مقرتا، القيادة التحويلية، املتفوقني واملوهوبني.املفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 e.mohamed@mu.edu.sa أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد، كلية الرتبية، جامعة اجملمعة؛  (1)
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 :مقدمة

من استثمارها، واستغالهلا  بشرية ال بدثروة  (Gifted(، واملتفوقون )Talentيعد املوهوبون )

بالشكل املناسب، فتطور اجملتمعات يعتمد على اجنازات أفرادها املوهوبني واملتفوقني، وعندما ال 

جنازاتهم فحسب، بل حنرمهم من حقوقهم إننا ال حنرم اجملتمع من إيتم تقديم الرعاية املناسبة هلم ف

 (.2010 ذاتهم )شعيب،ساسية يف حتقيق األ

تواجه اجلامعات املعاصرة العديد من التحديات ذات العالقة بالتطورات العلمية حيث 

والتقنية والثورة املعرفية والنقلة النوعية يف االجتاهات والنظريات اإلدارية، وتسعى اجلامعات 

ركز جهودها الحتواء تلك التحديات املدروسة مع تلك التطورات وت واالستجابةالسعودية للتكيف 

وجتاوز سلبياتها والتوظيف األمثل لإلجيابيات النامجة عنها. وكان لزاًما على منظومة التعليم 

وحتديث أساليب  العمل،اجلامعي أن تتبنى مفاهيم القيادة التحويلية واإلبداع واسرتاتيجيات فرق 

على  خرجات وإعداد الكفاءات البشرية القادرةالتعليم وجتويد البيئة اجلامعية، من أجل حتسني امل

 .(2020الضويان،  )معوض،اللحاق بركب التقدم بعقلية واعية مبدعة 

ورغم هذا االهتمام باملوهوبني واملتفوقني إال أنهم ال يزالون أقل الفئات اخلاصة حًظا يف 

اصة األخرى، وبعد إدراك تقديم خدمات تربوية، وبرامج رعاية تناسبهم، إذا ما قورنوا بالفئات اخل

التعليم ألهمية هذه الفئة يف تقدم اجملتمع بدأ توجيه االهتمام هلم، وتقديم برامج خاصة  مسؤولي

 هلم، وختطيط أنظمة خمتلفة لرعايتهم.

املوهوبني واملتفوقني، فمن خالل عمادة شؤون الطالب مت  معمل تغب جامعة اجملمعة و

ديم برامج مستمرة لتطوير املوهوبني ورفع مستوياتهم العلمية تشكيل وحدة للطالب املتميزين وتق

واألكادميية يف جماالت متعددة ومنها القيادة التحويلية، وكذلك هناك جمهودات حثيثة من جانب 

يهدف املركز إىل البحث عن  األشخاص ذوي اإلعاقة،مركز املسؤولية االجتماعية ممثال بوحدة 

اختبارات ، وتقديم فرص تعليمية جمموعة ة العالية من خالل الطالب ذوي القدرات األكادميي

تتحدى قدراتهم العلمية وتشجيعهم وتنمية مهاراتهم االجتماعية، باإلضافة إىل مركز االبتكار 

واألفكار الطالبية الذي يهدف إىل إجراء أحباث يف التفوق واملوهبة وأساليب تقييمها للتعرف على 

، ولتطوير أفضل الوسائل التعليمية لتعليم املتفوقني واملوهوبني وإلرشاد املوهبة وطرق التعامل معها

كما يهدف املركز إىل دعم  ،أولياء األمور واملؤسسات التعليمية وصناع القرار بنتائج هذه األحباث
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املؤسسات التعليمية الراغبة يف توفري احتياجات الطلبة املوهوبني وإرشاد أولياء األمور لطرق التعامل 

منها: جمموعة كبرية من الربامج اليت األنشطة ويقدم املركز جمموعة من  ،مع أبنائهم املوهوبني

تعمل على اكتشاف املوهوبني وتقديم الرعاية الالزمة هلم يف كافة النواحي الشخصية والنفسية 

 .واالجتماعية واملهنية

وعلى الرغم من اجملهودات احلثيثة من جامعة اجملمعة بتوجيه الرعاية واالهتمام باملتفوقني 

واملوهوبني مبا وهبهم اهلل من قدرات وإمكانات تفوق أقرانهم من العاديني إال أن هذا الدور حيتاج 

ر لتطوير إىل تطوير يف جمال تنمية القيادة التحويلية، حيث تسعى الدراسة احلالية إىل وضع تصو

دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني واملوهوبني من خالل 

تهيئة البيئة الرتبوية والتعليمية املناسبة، وإبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم لإلسهام يف 

 . 2030 البناء احلضاري الوطين وفًقا لرؤية اململكة العربية السعودية

 الدراسة:مشكلة 

نتائج العديد من الدراسات اليت مت استقصاؤها إىل ارتبايف القيادة التحويلية بالعديد تشري 

 (،2018) الزهراني، وأيوب (،2018) اخلولة (،2020الضويان )منها: معوض، من املتغريات 

الربامج اإلثرائية  أهمية كما تشري إىل(،2012) (،2013الالال ) (،2016، عيد )(2015)  سليمان

وبالرغم من اجملهودات املبذولة من اجلامعة يف رعاية الطالب وخباصة تنمية القيادة  هلذه الفئة،

يف ظل التطور اهلائل يف املوارد البشرية واملادية والتقنية داخل  -التحويلية لديهم إال أن هذا الدور 

حيتاج إىل تطوير بشكل  -د املؤسسيجامعة اجملمعة وكذلك حصول جامعة اجملمعة على االعتما

 التالي: التساؤل الرئيسميكن حتديد مشكلة البحث يف أكرب، و

  كيف ميكن تطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة

 املوهوبني واملتفوقني؟ 

 الدراسة:هدف 

 حتقيق األهداف التالية:  تهدف الدراسة احلالية إىل

  وضع تصور مقرتا لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة

 واملتفوقني.املوهوبني 



 
 

    

 
 

91 

 تصور مقرتا لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني(. 2022حييى، السيد. )

91 

  التعرف على واقع دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية من وجهة نظر الطلبة املوهوبني

 .واملتفوقني

  القيادة التحويلية من وجهة  قيقحت أجلالطلبة من التعرف على أبرز املعوقات اليت تواجه

 هم.نظر

  الكشف عن االحتياجات الفعلية للطلبة املوهوبني واملتفوقني من أجل تنمية القيادة التحويلية

  .لديهم من وجهة نظرهم

 الطلبة املتفوقني واملوهوبني حول دور  استجاباتفروق ذات داللة إحصائية يف  التعرف على وجود

جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لديهم حسب متغري )النوع، القسم العلمي، التفوق 

  .واملوهبة(

 : الدراسة أهمية

 :: األهمية النظريةأواًل

  من  االستفادةبالطالب املوهوبني واملتفوقني حملاولة قد تفيد الدراسة احلالية يف االهتمام

 . بالتصور املقرتا إمكاناتهم وقدراتهم يف بناء الوطن من خالل تنمية القيادة التحويلية لديهم

 احتياجاتهم.يف رعاية املوهوبني واملتفوقني ومعرفة  تأمل الدراسة احلالية يف املساهمة 

 املناسبة هلا.مشكالت املوهوبني واملتفوقني وتقديم احللول  تأمل الدراسة احلالية يف معرفة 

 : األهمية التطبيقية: ثانًيا

 يلفت نظر املسؤولني واقرتاا  تنمية القيادة التحويليةتأمل هذه الدراسة يف تقديم تصور مقرتا ل

 احللول املناسبة.

 مصطلحات البحث:

 Transformational leadership القيادة التحويلية:

أنها "عملية يسعى من خالهلا القائد والتابعني إىل النهوض بكل منهما اآلخر ب Burns هاعرف

تسعى إىل النهوض بشعور التابعني، من خالل واألخالق، إذ على مستويات الدافعية أللوصول إىل 

نسانية، فسلوك فكار وقيم أخالقية مثل احلرية والعدالة واملساوة والسالم واإلأإىل  االحتكام

 املرؤوسنيويلية يبدأ من القيم واملعتقدات الشخصية للقائد وليس تبادل مصاحل مع القيادة التح

(Bass, 2004.) 
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: القيادة اليت تنتهج نهًجا غري تقليدي إلدارة االتحويلية إجرائًيا بأنهعرف الباحث القيادة يو

ل العمل على وتغيري وتطوير املؤسسة؛ مبا حيقق هلا التكيف املستمر مع التغريات املصاحبة جملا

املستويني احمللي والدولي، وميتلك من ميارسها مسات ومهارات خاصة متميزة تتالءم مع متطلبات 

 اإلدارة.تطبيق االجتاهات احلديثة يف 

 Gifted Students: ني واملوهوبنيمفهوم املتفوق

خدمات ميتلكون قدرات عقلية أو إبداعية بارزة، وحيتاجون لتنمية هذه القدرات إىل هم من 

ا يف التحصيل مدرسية تفوق اخلدمات املتاحة للطالب اآلخرين ويسجل هؤالء الطالب رقًما قياسيًّ

 .(Armstrong،David. G. & Savage ، Tom.1994األكادميي واإلبداع وأداء املهام 

ا بأنه الطالب الذي يوجد لديه استعداد ويعرف الباحث الطالب املوهوب أو املتفوق إجرائيًّ

، أو قدرة غري عادية، أو أداء متميز عن بقية أقرانه يف جمال أو أكثر من اجملاالت اليت فطري

يقدرها اجملتمع، وخاصة يف جماالت التفوق العقلي، والتفكري االبتكاري، والتحصيل 

 األكادميي، واملهارات والقدرات اخلاصة، وحيتاج إىل رعاية تعليمية وتأهيلية خاصة.

 نظري:الطار اإل

دور القيادة  التحويلية، مسات القائد التحويلي،القيادة  تعريف النظرياإلطار  يتضمن

التحويلية يف إدارة التغيري، تعريف املوهبة والتفوق، دور جامعة اجملمعة يف رعاية الطلبة املتفوقني 

 النحو التالي: سابقة، علىوأخريا عرًضا لبحوث ودراسات  واملوهوبني،

 :ويليةمفهوم القيادة التح

جراء التغيريات التنظيمية لتعزير الوصول إىل اهلدف إا يف تؤدي القيادة التحويلية دوًرا رئيًس

من أجل إجناز التطوير الذاتي والعمل على  همرؤوسيمن خالل سعي القائد إىل االرتقاء مبستوى 

القيادة ُعرفت نظرية ، (Sani & Maharani, 2012تنمية وتطوير العاملني واملنظمة ككل )

( وتعين نظرية قيادة املدى الكاملة Full_Range leadership Theoryالتحويلية اجلديدة باسم )

 وعرب عنها باملختصر ((Bass&Avolio،2004كمحاولة لتوسيع الفهم املتكامل للقيادة التحويلية 

(FRLTوهي متيز القادة األمنوذجيني، ويعد سلوك القيادة فيها مستمر وعرب ثالث حم ) اور أو

العمل، واالتساق واالنتظام  وأساليبأو تأثري القائد، نوع األنشطة  فعاليةمرتكزات رئيسة هي: 
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على نشايف القائد يف  والتوازن يف التعامل مع اجلميع بشكل ثابت ومتساوي وتعتمد الرتكيز

ن أ Wang،et.al،2010)يوضح )، وعلى الثقافات خمتلف الثقافات لذلك تسمى القيادة املبنية

، القائد التبادلي، القائد التحويلي القيادة املعاصرة تنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية وخمتلفة وهي:

 .  القائد السليب، احملايد

 :مسات القائد التحويلي

 فهم يبدون مواصلة وعزم يف متابعة األهداف ويظهرون  املرؤوسنييقتدي به : التأثري املثالي

 (. Niekerk, 2005) مستويات عالية من السلوك االخالقي

  بتغليب روا اجلماعة واظهار احلماس  به،على حتفيز احمليطني اإلهلامية: يعمل الدافعية

 (.2001 والتفاؤل وحتفيزهم على دراسة بدائل خمتلفة جدًّا ومرغوبة )الغامدي،

 الوضع الراهن من خالل القدرة على البحث عن  دراسةالقائد على  : يعملاالستثارة الفكرية

 .ة مبتكرةاألفكار اجلديدة وتشجيع العاملني على حل املشاكل بطرق

 سلطة اختاذ القرار يتم تفويضها يف الصفوف االمامية لكي يتم متكينهم  :التمكني

 (2012، يلامشكالتهم واحتياجاتهم )الغزلالستجابة بصورة مناسبة لطلبات اجملتمع و

  :املستقبلية للمنظمة واليت ينظر إليها  باألهدافترتبط بشكل متكرر االعتبارات الفردية

حمفزين وملهمني  املرؤوسنيالشخصية ويكون  ولألهداف لألعمالعلى أنها ذات داللة وحتدي 

 (. Ismail et al, 2010) لتحقيق أهداف املنظمة

 

التحويلية يف إدارة التغيري دور القيادة  

جديًدا للتغيري والتطوير ومن أكثر النظريات القيادية شهرة  اًلتعد القيادة التحويلية مدخ

( 2018، وتؤكد زهرة )من األساليب القيادية التقليدية إىل األساليب احلديثة املؤسساتلتحويل 

بناء رؤية  لتعزيز القدرة التنافسية من أجلضرورة تبين مفاهيم الريادة االسرتاتيجية كأداة جديدة 

، وأوضح هلا، ووضع اسرتاتيجيات مقرتحة والتفكري يف كيفية تطبيقها عملًيا كنموذج متكامل

فامليدان حباجة لقيادات من نوع ( أهمية القيادة الريادية وتطبيقاتها يف اجلامعات  2016القحطاني )

، وهذا حتويلية إهلاميةقبلية واضحة، وذات شخصية خاص تتوافر فيها القدرة على رسم رؤية مست

 لتحقيق متطلبات جمتمع املعرفة باجلامعات.  اًل( من أن القيادة الريادية مدخ2018) ما أكده اجليار
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 املوهبة:التفوق وتعريف 

ويشري كل من ، املوهبةالتفوق وشهدت نهايات القرن املاضي حماوالت عديدة لتعريف 

"األطفال الذين يتصفون بالقدرة على أداء متميز يف جمال  هم( إىل أن2003رونالد، وكولني )

القدرات اإلبداعية والفنية والقيادية، أو يف جماالت دراسية حمددة، والذين حيتاجون خلدمات 

وقد اقرتا راسيل  ،وأنشطة ال توفرها املدرسة يف العادة لتنمية هذه القدرات إىل حدودها القصوى

( أن هذه القدرات ميكن أن تتجلى يف واحدة أو أكثر من Russell et al, 1988وآخرون )

اجملاالت التالية: القدرة العقلية العامة، واالستعداد األكادميي، والتفكري اإلبداعي، القدرة على 

 القيادة، والفنون البصرية أو األدائية والقدرة النفس/ حركية.

ا من االستعدادات الفطرية العقلية ميتلك قدًر( أن الطفل املوهوب الذي 1998ويرى األشول )

أو اخلاصة واليت متكنه يف حاضره ومستقبله من حتقيق وإظهار مستوى أداء مرتفع عن املألوف 

 ،مقارنة بأقرانه يف أي من جماالت النشايف اإلنساني الذي يقدرها اجملتمع سواء عملية أو علمية

اد طبيعي أو طاقة فطرية كامنة غري عادية يف ( على أن املوهبة استعد2001ويؤكد القريطي )

جمال أو أكثر من جماالت االستعداد اإلنساني اليت حتظى بالتقدير االجتماعي يف مكان وزمان 

 معينني.

 Webb، etوهناك تعريفات أشارت إىل بع  خصائص املوهوبني، فيعرف ويب وآخرون )

al،2005ئلة، ولديه مفردات لغوية تفوق سنة، وحمب ( الطفل املوهوب بأنه الذي يتميز بكثرة األس

للقراءة، ولديه ميل شديد حلب االستطالع، كما يتميز بالتفكري املبدع وبقدرات عقلية 

 وأكادميية و/ أو قدرات موسيقية غري عادية. 

 املوهوبنياملتفوقني ورعاية الطالب  دور جامعة اجملمعة يف

ا لتبادل للطالب املتميزين بوصفها مركًزمت تشكيل وحدة تابعة لعمادة شؤون الطالب 

املعلومات بشأن أنشطة التميز وتبادل األفكار وتقديم الدعم الالزم هلم يف التعلم اجلامعي، 

للتعامل معها وتقديم برامج مستمرة  اسرتاتيجياتوتقديم االستشارات حياهلا وطرا  وتطويرها

لتطوير املوهوبني ورفع مستوياتهم العلمية واألكادميية يف جماالت متعددة، مركز املسؤولية 

ويهدف املركز إىل البحث عن الطالب ذوي  األشخاص ذوي اإلعاقةبوحدة  اًلممث االجتماعية:

اصة به، ويقدم هلم فرص تعليمية القدرات األكادميية العالية من خالل اختبارات القدرات اخل



 
 

    

 
 

95 

 تصور مقرتا لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني(. 2022حييى، السيد. )

95 

تتحدى قدراتهم العلمية وتطوير قدراتهم العقلية وتشجيعهم على اإلنتاج وتنمية مهاراتهم 

واألفكار الطالبية: يهدف إىل إجراء أحباث يف املوهبة وأساليب  االبتكارمركز ، االجتماعية

الوسائل التعليمية لتعليم املوهوبني تقييمها للتعرف على املوهبة وطرق التعامل معها، ولتطوير أفضل 

ويهدف إىل دعم  ،وإلرشاد أولياء األمور واملؤسسات التعليمية وصناع القرار بنتائج هذه األحباث

التعامل  لطرقاملؤسسات التعليمية الراغبة يف توفري احتياجات الطلبة املوهوبني وإرشاد أولياء األمور 

 مع أبنائهم املوهوبني. 

 :دراسات سابقة

لدى طالبات كلية الرتبية الريادية ( تنمية القيادة 2020الضويان ) معوض، كل من استهدف

جبامعة القصيم، واستخدم البحث املنهج الوصفي املسحي، واعتمد االستبانة كأداة للتطبيق على 

 أفراد استجابات يف إحصائيا دالة فروق وجود إىل النتائج وأشارت طالبة، (245) عينة مكونة من

حسب قيادة الريادية للطالبات ال تنمية يف األكادميية العمل فرق ومعوقات دور حول البحث عينة

 .(الدراسي الدراسي، واملعدلاملستوى و ،التخصص)

من خالل الربنامج  فاهيم لدى الطالبات املوهوباتاملتنمية بع  ( إىل 2018وتشري اخلولة )

( طالبة مت اختيارهم بالطريقة القصدية من املدرسة 40أما عينة الدراسة فَتُكونت من ) التدرييب،

 أّعدت الباحثة برنامج تدرييب قائم على األلعاب التّعليمية االلكرتونية، ،املتوسطة للموهوبات جبدة

استخدام  ، أوضحت النتائج أنواتبعت الدراسة املنهج الوصفي املقارن مُلالئمته ألهداف الدراسة

ونية زاد من تنمية مفاهيم الطالبات املوهوبات للغة اإلجنليزية يف االختبار األلعاب التعليمية االلكرت

 التحصيل البعدي املؤجل ككل )بقاء أثر التعلم( مقارنة بالطريقة التقليدية.

يف املنطقة  واقع اخلدمات اإلرشادية للطلبة املوهوبني( 2018وذكر الزهراني، وأيوب )

الباحث  طالبيًّا، استخدم( مرشًدا 40تكونت عينة الدراسة من )، الشرقية استناًدا للمعايري العاملية

رشادية للموهوبني من وجهة نظر املرشد املنهج الوصفي حيث طبق مقياس تقييم اخلدمات اإل

املرحلة )تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية وفًقا  ، وملالطالبي كأداة للدراسة

 اخلربة(.ت سنواو املؤهل العلمي،و التعليمية،

 معلميالتصورات اخلاطئة عن املوهوبني لدى  يف الفروق عن (2015) سليمان بينما كشف

 تأثر متغرياالسعودية، والكشف عن  مجهورية مضر العربية واململكة العربية يفالتعليم العام 
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( بنيهوجمال تربية املو دريبية يفت ة، واحلصول علـى دوراتربوات اخلن)النوع االجتماعي، وعدد س

الدراسة املنهج  استخدمت، املوهوبنياستجابات املعلمني على مقياس التصورات اخلاطئة عن  يف

من  (،99) مصر من (112) منهم ومعلمة معلًما (211) من ، وتكونت عينة الدراسةالوصفي

اخلربة، ع االجتماعي، وعدد سنوات والن ملتغرييتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود: أثر ، السعودية

 الدورات التدريبية. علىول صوعدم وجود أثر للح

إىل املعوقات اليت حتول دون تطبيق منط القيادة اإلبداعية يف اجلامعات  (2016عيد ) أشارت

( فرًدا 386) من ، تكونت عينة الدراسةاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي السعودية،

ومت تطبيق استبانة على عينة  ( فرًدا،400ل عينة قوامها )قاموا باالستجابة على االستبانة من أص

يف ضوء نتائج البحث مت وضع تصور مقرتا لتحقيق القيادة اإلبداعية لدى القيادات الدراسة، و

 اجلامعية.

دور مراكز رعاية املوهوبني يف تنمية القيادة يف مراكز رعاية  (2013الالال ) وأوضح

وتكونت العينة  الباحث املنهج الوصفي، استخدم  يف السعودية،وهوبني لدى الطالب املوهوبنيامل

استخدم مقياس الكشف عن دور مراكز رعاية املوهوبني يف تنمية القيادة،  مت، معلًما (134) من

يف تنمية القيادة، وأوصت الدراسة باالستمرار يف الربامج  تلك املراكز أهميةوأظهرت النتائج 

الرتكيز أكثر على برامج تنمية القيادة، ومراعاة احتياجات الطالب مع للمراكز احلالية 

 .املوهوبني، عند بناء وتنفيذ الربامج التدريبية اخلاصة بهم

 ةتصور متكامل لرعاية الطالب املوهوبني جبامع أهمية وجود (2012)الرحيم عبد وذكر

طالًبا  13669حجم العينة بلغ  تبوك يف ضوء اخلربات احمللية والدولية، واستخدم املنهج الوصفي،

مقياس احلاجات للطالب املوهوبني، وأظهرت كما استخدم إناث،  9588ذكور، و 3881 وطالبًة

 رأس احلاجات اليت حيتاجها هؤالء الطالب، ىنتائج أن احلاجات الرتبوية للطالب املوهوبني علال

 وبني عقليا يف ضوء احتياجاتهم.كما مت وضع تصور مقرتا لربنامج لرعاية الطالب والطالبات املوه

تعليق على الدراسات السابقة: يعرض الباحث أوجه التشابه واالختالف بني الدراسات  

 السابقة والدراسة احلالية كالتالي:

لدى طالبات كلية الرتبية الريادية ( تنمية القيادة 2020الضويان ) تناول معوض، بالنسبة للموضوع :

فاهيم املتنمية بع  ( دور الربامج اإلثرائية يف 2018، بينما تناولت اخلولة )جبامعة القصيم

واقع اخلدمات ( 2018، وكان موضوع الزهراني، وأيوب )لدى الطالبات املوهوبات
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لدى التصورات اخلاطئة عن املوهوبني عن  (2015) سليمان، بينما اإلرشادية للطلبة املوهوبني

 عوقات تطبيق منط القيادة اإلبداعية يف اجلامعات السعودية،م (2016تناول عيد )املعلمني، و

دور مراكز رعاية املوهوبني يف تنمية القيادة يف مراكز رعاية ( 2013وتناول الالال )

وضع تصور متكامل لرعاية  ( 2012)الرحيم بينما عبد وهوبني لدى الطالب املوهوبني،امل

تصور مقرتا ول الباحث يف الدراسة احلالية .، بينما تناتبوك ةالطالب املوهوبني جبامع

لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني 

 .واملوهوبني

( املنهج الوصفي 2020الضويان ) معوض،استخدم  بالنسبة للمنهج والعينة واألدوات املستخدمة :

طالبة، بينما  (245) ق على عينة مكونة مناملسحي، واعتمد االستبانة كأداة للتطبي

( طالبة مت اختيارهم بالطريقة القصدية من 40َتُكونت عينة الدراسة من )( 2018اخلولة )

واتبعت الدراسة املنهج  أّعدت الباحثة برنامج تدرييب، ،املدرسة املتوسطة للموهوبات جبدة

( مرشًدا 40الدراسة من )عينة ( 2018واستخدم الزهراني، وأيوب ) الوصفي املقارن،

رشادية حيث طبق مقياس تقييم اخلدمات اإل استخدم الباحث املنهج الوصفي طالبًيا،

، وتكونت عينة الوصفيالدراسة املنهج  استخدمت (2015) سليمان، بينما كأداة للدراسة

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ( 2016عيد ) بينما ومعلمة، امعلًم (211) من الدراسة

 ( فرًدا قاموا باالستجابة على االستبانة،386) من ، تكونت عينة الدراسةلتحليليا

استخدم  مت معلًما، (134) وتكونت العينة من املنهج الوصفي،( 2013واستخدم الالال )

 ( 2012)الرحيم ، وعبدمقياس الكشف عن دور مراكز رعاية املوهوبني يف تنمية القيادة

مقياس مت استخدم  ا وطالبة،طالًب 13669حجم العينة وقد بلغ  استخدم املنهج الوصفي،

، كما استخدم الباحث يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي، احلاجات للطالب املوهوبني

( من الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف كلية الرتبية باجملمعة، 240وتكونت عينة الدراسة من )

 مت تطبيق االستبانة كأداة للدراسة.

لتحقيق القيادة اإلبداعية لدى القيادات اجلامعية  امقرتًح اتصوًر( 2016وضع عيد ) لنسبة للنتائج:با

لرتكيز على برامج تنمية القيادة، ومراعاة احتياجات ( با2013، وأوصت الالال )لسعوديةبا

احلاجات الرتبوية للطالب املوهوبني  ( أن2012)الرحيم عبدأظهرت و املوهوبني،الطالب 
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، كما مت وضع تصور مقرتا لربنامج لرعاية الطالب والطالبات املوهوبني يف ضوء ةمهم

مقرتا لتطوير دور جامعة  ، ويف ضوء نتائج الدراسة احلالية مت وضع تصوراحتياجاتهم

 .اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املتفوقني واملوهوبني

 املنهجية وإجراءاتها:

  الدراسة:منهج 

يهتم  الذياملنهج ويعرف بأنه ، املنهج الوصفي ملناسبته ألهداف الدراسة اعتمد الباحث

أنه يهتم بوصف الظاهرة وصًفا دقيًقا، ويعّبر  كمابدراسة الظواهر كما هي موجودة يف الواقع، 

ل ا من خالوتوضيح خصائصها، والثانية: كميًّ كيفيًّا، بوصفهاعنها من ناحيتني، األوىل: 

 .ا يوضح مقدار هذه الظاهرة املوصوفة، أو نسبة ارتباطها مع الظواهر األخرىإعطائها وصًفا رقميًّ

    جمتمع الدراسة والعينة:

( 484)جمتمع الدراسة هم مجيع طالب وطالبات كلية الرتبية باجملمعة، بلغ عدد الطالب 

( طالب وطالبة، مت اختيارهم 2180( طالبة، اإلمجالي )1805طالب، بينما بلغ عدد الطالبات )

( من الطالب والطالبات املتفوقني 240)مت تطبيق الدراسة على عينة بلغت طبقية، بطريقة عشوائية 

 واملوهوبني.

  اختيار العينة:مربرات 

العينة  دتع، حيث لضمان التمثيل املرغوب فيه للجماعات الفرعية الطبقيةاختيار العينة 

 .حصائي غري املتجانسكثرها دقة يف متثيل اجملتمع اإلأنواع العينات وأ أفضلالعشوائية الطبقية 

 خطوات اختيار أفرادها:

مت حتديد وتعريف اجملتمع األصل وهو الطالب والطالبات املتفوقني واملوهوبني جبامعة  .1

 اجملمعة.

( طالب وطالبة من 240مت حتديد حجم العينة املرغوب فيها، حيث بلغت عينة الدراسة ) .2

 .فوقني واملوهوبنياملت

مت حتديد املتغري واجملموعات الفرعية اليت نريد ضمان متثيلها على حنو مناسب وهي )النوع،  .3

 .القسم، املوهبة/التفوق(

 مت تصنيف مجيع وحدات اجملتمع يف اجملموعات الفرعية احملددة. .4
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مت سحب عينة عشوائية بسيطة من كل جمموعة فرعية يتناسب حجمها وحجم الطبقة يف  .6

 الطبقية،حجوم العينات العشوائية الثالث تؤلف حجم العينة العشوائية  اجملتمع، وجمموع

 ( يوضح تفاصيل تلك العينة:1جدول )

 (1جدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات األولية عتوزي

 النسبة املئوية العدد املفردات املتغري

 النوع
 %22.92 66 ذكر

 %88.08 186 نثىأ

 %100 240 اإلمجالي

 القسم

 %18.6 42 اللغة العربية

 %21.26 61 سالميةالدراسات اإل

 %18.33 44 جنليزيةاللغة اإل

 21.55 62 الرتبية اخلاصة

 %3.86 9 الرياضيات

 %4.15 10 االحياء

 %13.33 32 طفالرياض األ

 %100 240 اإلمجالي

 التفوق/املوهبة
 %50.83 145 التفوق

 %39.18 94 املوهبة

 %100 240 اإلمجالي

 :الدراسة أداة

لبحوث والدراسات اليت تناولت القيادة التحويلية، الطلبة املوهوبني على بع  ا الباحثاطلع 

واملتفوقني ومن خالل هذه الدراسات استطاع الوصول إىل عدد من األدوات اليت استخدمت يف تنمية 

(، الغزالي 2001القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املوهوبني واملتفوقني منها: الغامدي )

(، ولقد أفادت هذه األدوات الباحث يف التعرف على 2016(، عيد )2013ال )الال(، 2012)

مت التوصل إىل ثالثة  هاملؤشرات الرئيسة اليت ميكن االعتماد عليها يف تصميم األداة؛ ومن خالل

 .حماور رئيسة لألداة
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مت التحديد اإلجرائي لكل حمور، ثم صياغة جمموعة من العبارات اليت ميكن أن يقيسها 

احملور؛ وراع الباحث أن تكون صياغة العبارات مرتبطة بالتعريف اإلجرائي يف صورة مبسطة هذا 

 وسهلة، متثلت أبعاد االستبانة يف:

احملور األول: واقع دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املوهوبني 

 واملتفوقني.

اجه جهات رعاية املوهوبني يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة احملور الثاني: أبرز املعوقات اليت تو

 من الطلبة املوهوبني واملتفوقني.

احملور الثالث: االحتياجات الفعلية للطلبة املوهوبني واملتفوقني من أجل تنمية القيادة التحويلية 

 لديهم.

الرتبية من أساتذة جمموعة من احملكمني  علىاملبدئية  ايف صورته االستبانة عرض الباحث

التعديالت اليت اتفق عليها  تل ِمُعو االستبانة،عبارات  علىللحكم  النفس،علم و اخلاصة

 .%(86) جتاوزتن بنسبة ومكَّاحمل 

 :لألداة ةالسيكو مرتيالكفاءة 

 ::Internal consistently Validityالصدق الداخلي 

الذي  للمحورساب معامل ارتبايف بريسون بني الدرجة لكل عبارة والدرجة الكلية حبمت 

 ( واجلداول التالية توضح ذلك:SPSS، واستخدم برنامج )لالستبانةوالدرجة الكلية  ،تنتمي إليه

  ( 2جدول )
 احملور الثالث احملور الثاني احملور األول

 2ر 1ر املفردة 2ر 1ر املفردة 2ر 1ر املفردة

1 0.862** 0.682** 1 0.88** 0.542** 1 0.809** 0.623** 

2 0.681** 0.345* 2 0.428** 0.398** 2 0.486** 0.399** 

3 681** 0.345* 3 0.428** 0.398** 3 0.486** 0.399** 

4 0.681** 0.345* 4 0.428** 0.398** 4 0.486** 0.399** 

6 0.691** 0.492 6 0.698** 0.406** 6 0.542** 0.659** 

5 0.691** 0.492** 5 0.698** 0.406** 5 0.562** 0.669** 

8 0.691** 0.492** 8 0.698** 0.406** 8 0.562** 0.669* 
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 احملور الثالث احملور الثاني احملور األول

 2ر 1ر املفردة 2ر 1ر املفردة 2ر 1ر املفردة

8 0.835** 0.589** 8 0.98** 0.856** 8 0.562** 0.669** 

9 0.68** 0.48** 9 0.698** 0.406** 9 0.831** 0.536** 

10 0.62** 0.431** 10 0.58** 0.485** 10 0.516** 0.488** 

 احملوروكل من  االستبانة حماورأن معامالت االرتبايف بني مفردات  (2)دول جيتضح من 

دالة مما يعين التأكد من صدق االتساق  لالستبانةالفرعي الذي تنتمي اليه والدرجة الكلية 

  .الداخلي

  (3جدول )
 الثالث الثاني األول وراحمل

 **0.851 **0.885 **0.841 بالدرجة الكليةمعامل االرتبايف 

يتبني ارتبايف مجيع العبارات بالدرجة  (3جدول )من خالل معامالت ارتبايف بريسون يف 

 االستبانة حماورمن  حموراليت تنتمي له، وتبني أيًضا ارتبايف الدرجة الكلية لكل  للمحورالكلية 

يؤكد قوة مما وكانت مجيع هذه االرتباطات ذات داللة إحصائية،  لالستبانةبالدرجة الكلية 

وعلى أن أداة الدراسة تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأنها  االستبانةاالرتبايف الداخلي لعبارات 

 لقياسه. صممتصاحلة لقياس ما 

 : Reliability  األداةثبات 

  :Alpha Cronbachكرونباخ: حساب الثبات بطريقة ألفا 

 وهو معامل ثبات مرتفع. ( **0.805) قيمتهبلغ 

 النهائية: صورتهايف  االستبانة

ا لقياس واقع دور جامعة اجملمعة يف 30النهائية ) ايف صورته االستبانة تتضمن ( بنًد

أبرز املعوقات اليت ، تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املوهوبني واملتفوقني

طلبة املوهوبني واملتفوقني من أجل للاالحتياجات الفعلية  تنمية القيادة التحويلية،تواجه املوهوبني يف 

وفق تدرج  االستبانةعلى كل عبارة من عبارات الطلبة وجييب لديهم، تنمية القيادة التحويلية 
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( تقابله الدرجات منخفضة جدًّا - منخفضة - متوسطة - عالية - عالية جدًّاليكرت اخلماسي )

العبارات إجيابي ويكون  مجيعواجتاه تصحيح ، ( على الرتتيب لكل عبارة1 -2 - 3 - 4 - 6)

  .باجلمع اجلربي لكل البدائل اليت اختارها املفحوص

 احلاصلني على جوائز من داخل اجلامعة أو خارجها ملشاركتهم يف املوهوبني الطالب  مت اختيار

وقد مت احلصول على هذا البيان من  ،األنشطة الطالبية والفعاليات اليت تنظمها اجلامعة

 .عمادة شئون الطالب باجلامعة

 وقد مت احلصول  6من أصل  4.5احلاصلني على معدل تراكمي  مت اختيار الطلبة املتفوقني

 وكالة الشؤون التعليمية بالكلية.على هذا البيان من 

 األساليب اإلحصائية:

ما  ومشلتاعتمد الباحث األساليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة أهداف الدراسة 

 يلي:

 والتكرارات لوصف أفراد العينة على متغريات الدراسة. املئوية، النسب 

 املعيارية لإلجابة  واالحنرافات ،احلسابية والتكرارات، واملتوسطات املئوية، النسب

 . والثاني والثالث على السؤال األول

 اخ( تبارT-test )واختبار التباين ( األحاديOne –way ANOVA)  إلجياد الفروق

 .  الرابعاإلحصائية بني استجابات أفراد العينة للمتغريات لإلجابة على السؤال 

 فقرات ثبات ملعرفة كرونباخ؛ ألفا اختبارالصدق العاملي،  ملعرفة التحليل العاملي؛ 

 الفقرات. صدق ياسلق بريسون؛ ارتبايف االستبانة، معامل

 :(تفسري النتائج ومناقشتها)

الطلبة املوهوبني وجهة نظر واقع دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية من السؤال األول: ما 

 واملتفوقني؟

حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات مت  على واقع دور جامعة اجملمعة وللتعرف

 :واجلداول التالية توضح تلك النتائجاحلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسابي 
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   ( 4)جدول 
رقم العبارة

 

 الفقرات

 االجتاهات

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة 

عالية 

جدًّا 

(6) 

بدرجة 

 عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

1 

 فقرات احملور األول

 عالية جدًّا 4 0.452       

 عالية جدًّا 2 0.435        2

 عالية جدًّا 2 0.435        3

 عالية جدًّا 2 0.435        4

 عالية جدًّا 1 0.403        6

 جدًّاعالية  2 0.411        5

 عالية جدًّا 2 0.411        8

 عالية جدًّا 5 0.496        8

 عالية جدًّا 3 0.426        9

 عالية جدًّا 6 0.489        10

 عالية جدًّا 0.244 4.848 للواقعاملتوسط العام 

 عليها من قبل العينة.ملحوظة: مت حذف )درجة منخفضة، ودرجة منخفضة جدًّا( لعدم وجود أي استجابات  **

( وهو متوسط يقع 6.0من  4.848احملور )املتوسط احلسابي العام هلذا ( 4)من جدول  يتضح

يوافقون بدرجة )عالية جدًّا( أن أفراد العينة يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي مما يعين 

قد تراوا املتوسط مستوى العبارات ف، وعلى دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويليةعلى واقع 

( 6درجة من أصل )( 4.898 – 4.686) هة نظر أفراد العينة ما بنياملوافقة من وج احلسابي لدرجة

دور جامعة ة املوافقة بدرجة عالية جدًّا على عبارات حمور واقع درجات وهي متوسطات تقابل درج

( يف املرتبة القادة. )استقدام أعضاء هيئة التدريسالتحويلية، جاءت العبارة اجملمعة يف تنمية القيادة 

 تهيئة البيئة(، بينما جاءت العبارة )0.403( واحنراف معياري )4.898األوىل مبتوسط حسابي )

( واحنراف معياري 4.686( يف املرتبة السادسة واألخرية مبتوسط حسابي )القيادية اجلامعية

 (.2018(، الزهراني، وأيوب )2018)(، اجليار 2018ويتفق اخلولة ) (،0.496)
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  ( 5)جدول                                                         
رقم العبارة

 

فقرات 

احملور 

 األول

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة عالية 

 (6جدًّا )

 بدرجة عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

 عالية جدًّا 8 0.623 4.538 2.1 3 32.2 48 56.8 95 1

 عالية جدًّا 3 0.494 4.819 2.1 3 24.0 36 84.0 108 2

 عالية جدًّا 4 0.628 4.806 3.4 6 22.5 33 84.0 108 3

 عالية جدًّا 4 0.6 4.806 2.1 3 26.3 38 82.5 105 4

 عالية جدًّا 1 0.428 4.85 0.00 0.00 24.0 36 85.0 111 6

 عالية جدًّا 3 0.46 4.819 0.00 0.00 28.1 41 81.9 106 5

 عالية جدًّا 2 0.443 4.832 0.00 0.00 25.8 39 83.3 108 8

 عالية جدًّا 8 0.601 4.613 0.00 0.00 48.5 81 61.4 86 8

 عالية جدًّا 6 0.492 4.591 1.4 2 28.1 41 80.6 103 9

 عالية جدًّا 5 0.481 4.581 0.00 0.00 32.9 48 58.1 98 10

 عالية جدًّا 0.256 4.586 للواقعاملتوسط العام 

( وهو متوسط يقع 6.0من  4.586احملور )املتوسط احلسابي العام هلذا ( 6)جدول من يتضح 

يوافقون بدرجة )عالية جدًّا( أن أفراد العينة يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي مما يعين 

التحويلية، وميكن تفسري ذلك إىل اجملهودات الطيبة دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة على واقع 

املبذولة من جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية من وجهة نظر الطالب، وعلى مستوى 

 – 4.613) هة نظر أفراد العينة ما بنيوج املوافقة من قد تراوا املتوسط احلسابي لدرجةالعبارات ف

ة املوافقة بدجة عالية جدًّا على عبارات ( درجات وهي متوسطات تقابل درج6درجة من أصل )( 4.85

التحويلية، جاءت العبارة )استقدام أعضاء هيئة دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة حمور واقع 

(، بينما جاءت 0.428( واحنراف معياري )4.85ط حسابي )( يف املرتبة األوىل مبتوسالقادة. التدريس

( 4.613( يف املرتبة الثامنة واألخرية مبتوسط حسابي )القيادية اجلامعية تهيئة البيئةالعبارة )

(، اجليار 2018) ة(، اخلول2020الضويان ) ويتفق ذلك مع معوض، (،0.601واحنراف معياري )

 (.  2016) ي(، القحطان٢ ٦1٠سليمان )(، 2018زهرة ) (،2018(، الزهراني، وأيوب )2018)
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يف تنمية القيادة التحويلية  املوهوبني واملتفوقنيأبرز املعوقات اليت تواجه الطلبة السؤال الثاني: ما 

 وجهة نظرهم؟من 

حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية مت على أبرز املعوقات  وللتعرف

 :واجلدول التالية توضح تلك النتائجواالحنرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسابي 

   ( 6)جدول 

رقم العبارة
 

 الفقرات

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة عالية 

 (6جدًّا )

بدرجة 

 عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

1 

فقرات احملور 

 الثاني

50 53.8 33 36.1 1 1.1 4.528 0.608 6 
عالية 

 جدًّا

2 59 83.4 24 26.6 1 1.1 4.523 0.483 5 
عالية 

 جدًّا

3 80 84.6 23 24.6 1 1.1 4.834 0.458 1 
عالية 

 جدًّا

4 59 83.4 24 26.6 1 1.1 4.823 0.483 2 
عالية 

 جدًّا

6 59 83.4 26 25.5 0.00 0.00 4.834 0.444 1 
عالية 

 جدًّا

5 58 81.3 28 28.8 0.00 0.00 4.812 0.464 3 
عالية 

 جدًّا

8 58 81.3 28 28.8 0.00 0.00 4.812 0.464 3 
عالية 

 جدًّا

8 46 48.9 49 62.1 0.00 0.00 4.488 0.602 8 
عالية 

 جدًّا

9 58 81.3 28 28.8 0.00 0.00 4.812 0.464 3 
عالية 

 جدًّا

10 53 58.0 31 33.0 0.00 0.00 4.58 0.482 4 
عالية 

 جدًّا

 عالية جدًّا 0.243 4.582 للمعوقاتاملتوسط العام 
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( وهو متوسط يقع 6.0من  4.582احملور )املتوسط احلسابي العام هلذا ( 5)دول جمن يتضح 

من املوهوبني يوافقون أن أفراد العينة من فئات املقياس اخلماسي مما يعين  اخلامسةيف الفئة 

التحويلية، وعلى مستوى العبارات يف تنمية القيادة  متواجههاملعوقات اليت بدرجة )عالية جدًّا( على 

( 4.834 – 4.488) هة نظر أفراد العينة ما بنياملوافقة من وج قد تراوا املتوسط احلسابي لدرجةف

ة املوافقة بدرجة عالية جدًّا على عبارات ( درجات وهي متوسطات تقابل درج6جة من أصل )در

التحويلية، جاءت العبارتان أبرز املعوقات اليت تواجه جهات رعاية املوهوبني يف تنمية القيادة حمور 

سؤولني وعي امل ، تدنيعلى أسئلة احلفظ والتذكر املقررات الدراسيةتركيز احملتوى يف )

( واحنراف 4.834التحويلية( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي ) ضرورة االهتمام بالقيادةب اجلامعةب

 أعضاء هيئة التدريساهتمام  ( على التوالي، بينما جاءت العبارة )ضعف0.444، 0.458معياري )

رتبة السابعة البيئة اجلامعية( يف املالتدريس اليت جتعل الطالب قائًدا ومشارًكا يف  باسرتاتيجيات

الضويان  ويتفق ذلك مع معوض، (،0.602( واحنراف معياري )4.488واألخرية مبتوسط حسابي )

 (.2016القحطاني ) (،2020)

    (7)جدول 

رقم العبارة
 

 

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة عالية 

 (6جدًّا )

 بدرجة عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

1 

 فقرات

احملور 

 الثاني

 عالية جدًّا 6 0.6 4.56 1.4 2 31.6 45 58.1 98

 عالية جدًّا 2 048 4.83 1.4 2 23.3 34 86.3 110 2

 عالية جدًّا 3 0.62 4.81 3.4 6 21.9 32 84.8 109 3

 عالية جدًّا 3 0.48 4.81 104 2 26.3 38 83.3 108 4

 عالية جدًّا 1 0.42 4.85 0.00 00 24.0 36 85.0 111 6

 عالية جدًّا 3 0.46 4.81 0.00 00 28.8 42 41.2 104 5

 عالية جدًّا 2 0.44 4.83 0.00 00 25.8 39 83.3 108 8

 عالية جدًّا 8 0.6 4.62 0.00 00 48.3 59 62.8 88 8

 جدًّاعالية  4 0.6 4.59 2.1 3 25.8 39 81.2 104 9
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رقم العبارة
 

 

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة عالية 

 (6جدًّا )

 بدرجة عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

 عالية جدًّا 5 0.48 4.54 0.00 00 36.5 62 54.4 94 10

 عالية جدًّا 0.268 4.589 برز املعوقاتألاملتوسط العام 

( وهو متوسط يقع 6.0من  4.589احملور )املتوسط احلسابي العام هلذا ( 8)دول جمن يتضح 

يوافقون بدرجة )عالية جدًّا( أن أفراد العينة من فئات املقياس اخلماسي مما يعين  اخلامسةيف الفئة 

التحويلية مما يؤكد اتفاق عينة الدراسة يف تنمية القيادة  املتفوقني الطلبةاليت تواجه  املعوقاتعلى 

ويتفق ذلك مع  حول أهمية تطوير احملتوى الدراسي للمقررات الدراسية بدال  من احلفظ والتلقني،

زهرة  (،2018(، الزهراني، وأيوب )2018)(، اجليار 2018) (، اخلولة2020الضويان ) معوض،

 (.2016القحطاني ) ،(2015) سليمان(، 2018)

طلبة املوهوبني واملتفوقني من أجل تنمية القيادة التحويلية للاالحتياجات الفعلية ما  السؤال الثالث:

 من وجهة نظرهم؟لديهم 

حساب التكرارات والنسب مت طلبة املوهوبني واملتفوقني للوللتعرف على االحتياجات الفعلية 

واجلداول التالية واالحنرافات املعيارية والرتتيب للمتوسط احلسابي  احلسابيةاملئوية واملتوسطات 

 :توضح تلك النتائج

   (8)جدول 

رقم العبارة
 

 الفقرات

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة عالية 

 (6جدًّا )

 بدرجة عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

فقرات احملور  1

 الثالث 

51 54.9 32 34.0 1 1.1 4.538 0.604 8 
عالية 

 جدًّا

عالية  2 0.458 4.834 1.1 1 24.6 23 84.6 80 2



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

108 

رقم العبارة
 

 الفقرات

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

بدرجة عالية 

 (6جدًّا )

 بدرجة عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

 جدًّا

3 80 84.6 22 23.4 2 2.1 4.823 0.496 3 
عالية 

 جدًّا

4 59 83.4 24 26.6 1 1.1 4.823 0.483 3 
عالية 

 جدًّا

6 80 84.6 24 26.6 0.00 
0.0

0 
4.844 0.383 1 

عالية 

 جدًّا

5 58 81.3 28 28.8 0.00 
0.0

0 
4.812 0.464 4 

عالية 

 جدًّا

8 58 82.3 25 28.8 0.00 
0.0

0 
4.823 0.449 3 

عالية 

 جدًّا

8 48 60.0 48 60.0 0.00 
0.0

0 
4.6 0.602 8 

عالية 

 جدًّا

9 58 81.3 25 28.8 1 1.1 4.802 0.482 6 
عالية 

 جدًّا

10 51 54.9 33 36.1 0.00 
0.0

0 
4.548 0.489 5 

عالية 

 جدًّا

 عالية جدًّا 0.249 4.586 لالحتياجاتاملتوسط العام 

( وهو متوسط يقع 6.0من  4.586احملور )املتوسط احلسابي العام هلذا ( 8)دول جمن يتضح 

يوافقون بدرجة )عالية جدًّا( أن أفراد العينة من فئات املقياس اخلماسي مما يعين  اخلامسةيف الفئة 

هم، وعلى مستوى طلبة املوهوبني من أجل تنمية القيادة التحويلية لديللاالحتياجات الفعلية على 

 – 4.6) هة نظر أفراد العينة ما بنياملوافقة من وج رجةقد تراوا املتوسط احلسابي لدالعبارات ف

ة املوافقة بدرجة عالية جدًّا على ( درجات وهي متوسطات تقابل درج6درجة من أصل )( 4.844

هم، جاءت طلبة املوهوبني من أجل تنمية القيادة التحويلية لديللاالحتياجات الفعلية عبارات حمور 

( املوهوبني أثناء دراستهم اجلامعية املتفوقني وتسريع الطالب استحداث سياسات تسمح بالعبارة )

تطبيق (، بينما جاءت العبارة )0.383( واحنراف معياري )4.844يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )
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( يف املرتبة وإجراءات تسمح بتسجيل عدد من الساعات األكادميية لألنشطة اإلضافية اإلثرائية

(، 2018ويتفق ذلك مع اخلولة ) (.0.602( واحنراف معياري )4.6مبتوسط حسابي )الثامنة واألخرية 

 . (2015) سليمان(، 2018زهرة ) (،2018(، الزهراني، وأيوب )2018)اجليار 

 (9)جدول 

رقم العبارة
 

فقرات احملور 

 الثالث

ي االجتاهات
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتبة
جة املوافقة 

در
 

عالية بدرجة 

 (6جدًّا )

بدرجة 

 عالية

(4) 

بدرجة 

 متوسطة

(3) 

 % ت % ت % ت

 عالية جدًّا 5 0.499 4.581 1.4 2 30.1 44 58.6 100 1

 عالية جدًّا 1 0.458 4.845 1.4 2 22.5 33 85.0 111 2

 عالية جدًّا 2 0.602 4.832 2.8 4 21.2 31 85.0 111 3

 عالية جدًّا 2 0.484 4.832 1.4 2 24.0 36 84.8 109 4

 عالية جدًّا 9 0.432 4.463 0.00 0.00 24.8 35 86.3 110 6

 عالية جدًّا 4 0.464 4.812 0.00 0.00 28.8 42 81.2 104 5

 عالية جدًّا 3 0.448 4.825 0.00 0.00 28.4 40 82.5 105 8

 عالية جدًّا 8 0.6 4.628 0.00 0.00 48.3 59 62.8 88 8

 عالية جدًّا 6 0.489 4.598 1.4 2 28.4 40 81.2 104 9

 عالية جدًّا 8 0.48 4.543 0.00 0.00 63.5 62 54.4 94 10

 عالية جدًّا 0.264 4.594 لالحتياجاتاملتوسط العام 

( وهو متوسط يقع 6.0من  4.594احملور )املتوسط احلسابي العام هلذا ( 9)من جدول يتضح 

يوافقون بدرجة )عالية جدًّا( أن أفراد العينة يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي مما يعين 

لديهم وعلى مستوى طلبة املوهوبني من أجل تنمية القيادة التحويلية للالفعلية  االحتياجاتعلى 

 – 4.628) هة نظر أفراد العينة ما بنياملوافقة من وج جةتراوا املتوسط احلسابي لدر قدفالعبارات 

ة املوافقة بدرجة عالية جدًّا على ( درجات وهي متوسطات تقابل درج6درجة من أصل )( 4.845

هم، جاءت من أجل تنمية القيادة التحويلية لدي املتفوقنيطلبة للاالحتياجات الفعلية عبارات حمور 

املوهوبني والعمل على تنفيذ  املتفوقني وإعداد قاعدة معلومات تضم بيانات للطالب القادة العبارة )

( 4.845التحويلية( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي ) الربامج اخلاصة بهم يف جمال القيادة
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تطبيق وإجراءات تسمح بتسجيل عدد من الساعات (، بينما جاءت العبارة )0.458واحنراف معياري )

( 4.628( يف املرتبة الثامنة واألخرية مبتوسط حسابي )يةئألكادميية لألنشطة اإلضافية اإلثراا

 سليمان(، 2018زهرة )( 2020الضويان ) ويتفق ذلك مع معوض، (،0.6واحنراف معياري )

 (.2016القحطاني ) ،(2015)

تفوقني واملوهوبني حول داللة إحصائية يف استجابات الطلبة املهل توجد فروق ذات الرابع:  السؤال

 العلمي،القسم  دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لديهم حسب متغري )النوع،

 التفوق واملوهبة(؟ 

يف استجابات الطلبة حول دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية فروق الوللتعرف على 

التفوق واملوهبة(، مت حساب الفروق بني متوسطات  العلمي،القسم  لديهم حسب متغري )النوع،

 One –wayاختبار حتليل التباين األحادي ) T-testدرجات اجملموعتني باستخدام اختبار 

ANOVA) :واجلداول التالية توضح تلك النتائج 

  (11جدول )
 وفًقا للنوع

 املتغري

 ذكر

 (66ن = )

 أنثى

قيمة  (186ن = )

 (ت)

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

اإلحصائية 

 0.06عند 
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

دور جامعة اجملمعة 

يف تنمية القيادة 

التحويلية لدى 

 الطلبة املتفوقني

 واملوهوبني

45.41 2.5 48.3 2.66 
-

2.24 
 غرب دالة 0.55

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة ( 10) يتضح من جدول

 .(2012الرحيم )النوع، ويتفق ذلك مع دراسة عبد حسب متغري
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 ( 11)جدول 

 القسم العلمي

 مصدر التباين املتغري
جمموع 

 مربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

الداللة 

اإلحصائية 

 0.06عند 

جامعة دور 

 اجملمعة

 8.99 5 63.94 بني اجملموعات

داخل  غرب دالة 0.23 1.36

 اجملموعات
1648.56 233 5.54 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة  (11جدول )يتضح من 

 (.2012الرحيم )عبدحسب متغري القسم العلمي، ويتفق ذلك مع دراسة 

 (12جدول )
 املوهبة للتفوق/وفقا 

 املتغري

 التفوق

 (145ن = )

 املوهبة

 (94ن = )

قيمة 

 (ت)

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 

اإلحصائية 

 0.06عند 

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

- املعياري

1.82 
 غرب دالة 0.82

 2.44 48.48 2.56 45.86 دور جامعة اجملمعة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة  (12) يتضح من جدول

 (.2012)الرحيم د(، عب2013(، الالال )2016املوهبة، ويتفق ذلك مع: عيد ) حسب متغري التفوق/

 التصور املقرتا لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية لدى عينة من الطلبة املوهوبني

 واملتفوقني:

يف ضوء نتائج الدراسة امليدانية ووفًقا الحتياجات عينة الدراسة من املتفوقني واملوهوبني، 

احملكمني، ( من 10)على عرض وبعد االطالع على جتارب حملية وعربية، مت بناء التصور املقرتا و
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املقرتحة لتنمية القيادة ورؤيته، واألنشطة التصور، وأهدافه، للتعرف على مدى مناسبة منطلقات 

ومت عمل التعديالت املطلوبة ووضع التصور  ،التحويلية، وأهم اسرتاتيجيات التنفيذ، واملواد الالزمة

 : النهائية، كما يوضح اجلدول التالييف صورته 

 (13)جدول 
 صدق احملكمني للتصور املقرتا حيوض

 نسبة االتفاق اجملموع عدد املختلفني عدد املتفقني حماور الربنامج املقرتا

 100% 10 0 10 منطلقات التصور املقرتا أوال:

 100% 10 0 10 ثانًيا: رؤية التصور

 100% 10 0 10 ثالًثا: أهداف التصور

 100% 10 0 10 رابًعا: املستفيدون

 90% 9 1 9 خامًسا: املنفذون

 القيادة التحويليةمتطلبات مهمة لتطوير دور جامعة اجملمعة يف تنمية  سادًسا:

 100% 10 0 10 األهداف .1

 100% 10 0 10 املقررات الدراسية .2

 100% 10 0 10 طرق التدريس .3

 90% 9 1 9 األنشطة الرتبوية .4

 90% 9 1 9 الوسائل التعليمية .6

أنشطة مقرتحة لتلبية حاجات الطالب املتفوقني واملوهوبني لتحقيق القيادة التحويلية جبامعة  سابعا:

 اجملمعة

 100% 10 0 10 تعلم مهارات اخلطاب التحويلي .1

تعلم مهارات العمل اجلماعي  .2

 التعاوني
10 0 10 %100 

تعلم مهارات إهلام الرؤية  .3

 املشرتكة
10 0 10 %100 

تعلم مهارات تعديل السلوك  .4

 بالقيم
10 0 10 %100 

تعلم مهارات التأثري يف  .6

 اآلخرين
10 0 10 %100 
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 نسبة االتفاق اجملموع عدد املختلفني عدد املتفقني حماور الربنامج املقرتا

 100% 10 0 10 تعلم مهارات إدارة الوقت .5

تعلم أساليب التعامل مع  .8

 الضغويف النفسية
10 0 10 %100 

تعلم األسلوب العلمي يف حل  .8

 املشكالت
10 0 10 %100 

 80% 8 2 8 ثامنُا: املتطلبات الالزمة للربنامج

 90% 9 1 9 تاسًعا: التقنيات التدريبية

عاشًرا: خطوات تنفيذ األنشطة واملتابعة 

 والتقييم
9 1 9 %90 

 منطلقات التصور املقرتا: :أواًل

 وأصبح مطلًبا للمؤسسات اليت تنشد  جديًدا للقيادة احلديثة، اًلالقيادة التحويلية تعد مدخ

 املستمر مبا يتوافق مع املتغريات والتحوالت املتسارعة. والتحولالتميز 

  تنمية القيادة التحويلية لدى الطلبة املتفوقني واملوهوبني يتطلب امتالك جمموعة من املهارات

 واكتسابها. تعلمهاميكن 

  والدراسات السابقة، باإلضافة إىل الدراسة احلالية، توصلت إىل أن تعلم الطالب  البحوثنتائج

واملهنية مبا يعود بالنفع على  مهارات القيادة التحويلية يطور من مساته النفسية واالجتماعية

 الفرد واجملتمع.

قيادة حتويلية للمتفوقني واملوهوبني تقود عمليات التغيري والتطوير يف  وحن التصور:ثانًيا: رؤية 

 اجلامعة واجملتمع. 

هذا التصور إىل تنمية القيادة التحويلية لدى الطلبة املوهوبني  فيهد التصور: ثالًثا: أهداف

من خالل متكني الطلبة من امتالك املهارات التالية )تعلم  ، جامعة اجملمعةواملتفوقني يف

مهارات اخلطاب التحويلي، تعلم مهارات إهلام الرؤية املشرتكة، تعلم مهارات تعديل السلوك 

تعلم أساليب التعامل مع  ،تعلم مهارات إدارة الوقت ،بالقيم، تعلم مهارات التأثري يف اآلخرين

 .(ة، تعلم األسلوب العلمي يف حل املشكالتالضغويف النفسي

 طلبة جامعة اجملمعة وخاصة املتفوقني واملوهوبني. املستفيدون: رابًعا: 
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مجيع الكليات، قسم الرتبية اخلاصة، مرصد املسؤولية االجتماعية، عمادة  خامًسا: املنفذون:

 شؤون الطالب جبامعة اجملمعة

 جامعة اجملمعة يف تنمية القيادة التحويلية:متطلبات مهمة لتطوير دور  سادًسا:

هـ تبين أهداف 1445 -1441تتضمن اخلطة االسرتاتيجية الثالثة للجامعة  األهداف: .1

 خاصة.واضحة تنمي القيادة التحويلية لدى املتفوقني واملوهوبني بصفة 

لربامج على االهتمام بتنمية القيادة لتركز اخلطط الدراسية  املقررات الدراسية: .2

  .وأن تراعى املقررات خصائص الطالب املوهوبني ومساتهم ،التحويلية

 .مراعاة طرق تدريس حديثة متطورة لتنمية القيادة التحويلية لدى الطالب طرق التدريس: .3

 ،إقامة برامج ومسابقات نوعية لتنمية القيادة التحويلية لدى الطلبة األنشطة الرتبوية: .4

 جوانب شخصية الطالب.وتوجيه األنشطة الرتبوية لتنمية 

تزويد مكتبة كل كلية باملراجع احلديثة وقواعد البيانات  الوسائل التعليمية: .6

 .اإللكرتونية، توفري املعامل التعليمية احلديثة

القيادة التحويلية جبامعة  واملوهوبني لتحقيقأنشطة مقرتحة لتلبية حاجات الطالب املتفوقني  ا:سابًع

 اجملمعة:

خالل التعرف على سلوكيات اخلطاب التحويلي واملتمثلة  التحويلي: منتعلم مهارات اخلطاب 

 العتاب( ، والتوجيه، والتعري ، والنهيو ،النداءو ،يف )الصمت الفعال

سرتاتيجي، والتخطيط دورات يف التخطيط اإل تقديمالتعاوني: تعلم مهارات العمل اجلماعي 

 للنجاا، وفن التخطيط الشخصي.

تقديم دورات تدريبية يف مهارات االتصال الفعال، برنامج  تعلم مهارات إهلام الرؤية املشرتكة:

اإلبداع والتفكري اإلبداعي، وااللتزام، والثقة بالنفس، وكورت التفكري اإلبداعي، 

 والنجاا.

نب االهتمام باجلا=  ارتبايف املقررات الدراسية باحلياة تعلم مهارات تعديل السلوك بالقيم:

 العملي والتطبيقي وليس اجلانب النظري فقط.

تقديم دورات للطالب يف مهارات القيادة، واإلقناع،  تعلم مهارات التأثري يف اآلخرين:

 والتفاوض، والشخصية الناجحة، والشخصية املتميزة.

 تقديم دورات تدريبية للطالب يف كيفية إدارة الوقت. تعلم مهارات إدارة الوقت:
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تقديم دورات تدريبية يف كيفية التعامل مع القلق  التعامل مع الضغويف النفسية: تعلم أساليب

 واالكتئاب، وضغويف العمل.

تقديم دورات تدريبية يف استخدام األسلوب العلمي  تعلم األسلوب العلمي يف حل املشكالت:

 حلل املشكالت، وتنمية التفكري العلمي، وحتليل املشكالت واختاذ القرار.

 -مكان جمهز للتدريب  - حقيبة تدريبية جمهزة - ؤهلم مدربت الالزمة للربنامج: املتطلبا
 .دعم مادي مناسب

 -سبورة بيضاء  - شاشة عرض - جهاز عرض رقمي - شرائح البوربوينت : التقنيات التدريبية:ثامًنا
 أقالم ملونة. 

حل املشكالت ، واالستقصاء التعلم باالكتشاف واملتابعة والتقييم:: خطوات تنفيذ األنشطة تاسًعا

التدريبات العملية ، العصف الذهين، التعاوني لإلتقان، التعلمالتعلم  ،واختاذ القرارات

 والتعلم الذاتي. املشروعات، التفريدوعمل 

 :واالقرتاحات التوصيات

  مراعاة اخلصائص النفسية واالجتماعية لدى الطالب املوهوبني واملتفوقني، ودعم املتميزين

 واإلنتاج.معنويا ومادًيا، بهدف املنافسة اهلادفة واستثمار طاقاتهم يف العمل 

  تدريب أعضاء هيئة التدريس على آليات تنمية القيادة التحويلية واالستفادة منها يف حتقيق

 يقية الالزمة لتدريس املناهج واملقررات الدراسية. بوانب النظرية والتطاجل بنيالتوازن 

  توفري التجهيزات واإلمكانات من وسائل وأدوات وخطط وغريها، مما يسهم يف حتقيق القيادة

 التحويلية لدى طالب اجلامعة. 

  التنسيق من أجل الشراكة بني اجلامعات ومراكز أو مؤسسات العمل واإلنتاج، لصقل

 انب املهارى وتنمية التفكري الريادي واإلبداع لدي طلبة اجلامعة.اجل

ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي جبامعة اجملمعة على دعم هذا 

 البحث.   
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Abstract: 

The research aimed to detect Locus of Control type prevalent and the level 

of psychological Adjustment among Al-Baha University students, Also, to detect  

the differences in study variables according to sex and specialization. The 

researchers used the comparative descriptive approach. The sample was selected 

stratified randomly of (382) students. The research findings are: the locus of 

control prevalent is the external control, and there are differences in the internal 

locus of control attributed to the sex variable in favor of males.There is no 

differences in the external  locus of control due to the sex. Threr is no 

differences in the locus of control due to specialization. The level of 

psychological Adjustment is  high, There are significant differences in the level 

of psychological Adjustment attributed to sex variable in favor of females. Threr 

is no differences in the psychological Adjustment due to specialization. 

Keywords: Locus of Control - Psychological Adjustment- AlBaha University 

students. 
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(. وجهة الضبط والتوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة يف 2222)آل شويل، سعيد، الزهراني، صاحل. 

 921 – 929(، 2) 8. جملة العلوم الرتبوية، ضوء بعض املتغريات

 

 وجهة الضبط والتوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة يف ضوء بعض املتغريات

   (2)سعيد أمحد آل شويل (1)صاحل عيدان الزهراني 

 ستخلص:امل

هدف البحث إىل الكشف عن نوع وجهة الضبط السائدة لدى طلبة جامعة الباحة، وحتديد 

مستوى التوافق النفسي لديهم والكشف عن الفروق يف متغريات الدراسة وفق متغريي اجلنس 

لوجهة الضبط  Rotterوالتخصص، واستخدم البحث املنهج الوصفي املقارن، وُطِبق مقياس 

س للتوافق النفسي لطلبة اجلامعة وُطِبقا على عينة طبقية عشوائية بلغت )مرتجم(، ومت بناء مقيا

( طالًبا وطالبة من جامعة الباحة. وكان من أبرز نتائج البحث: أن وجهة الضبط السائدة لدى 382)

عينة البحث هي وجهة الضبط اخلارجي، وظهرت فروق يف وجهة الضبط الداخلي تعزى ملتغري 

ا وجهة الضبط اخلارجي فلم توجد فروق ترجع للجنس، كذلك مل اجلنس لصاحل الذكور أم

يكن هناك فروق ترجع لنوع التخصص، وأظهرت النتائج أن مستوى التوافق النفسي لدى عينة 

البحث كان مرتفًعا، وتوجد فروق دالة يف مستوى التوافق النفسي تعزى ملتغري اجلنس لصاحل 

 نفسي بني عينة الدراسة ترجع لنوع التخصص.اإلناث، كما مل توجد فروق يف التوافق ال

 وجهة الضبط؛ التوافق النفسي؛ طلبة جامعة الباحة. الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 
                                                           

 معلم اإلدارة العامة للتعليم الباحثة. ( 1)

 sashwel@bu.edu.sa :أستاذ مساعد علم نفس كلية الرتبية جامعة الباحة ( 2)
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 مقدمة:

مير طلبة اجلامعة أثناء دراستهم بالعديد من اخلربات اليت من شأنها أن تثري معارفهم وتنمي 

العصر الذي يتميز بالثراء املعريف ميوهلم واجتاهاتهم وحتدد سلوكاتهم، خاصًة يف ظل معطيات 

وسرعة الوصول للمعلومة والتدريب عن بعد والتواصل مع الثقافات املختلفة، وحبكم املرحلة 

اليت مير بها طالب اجلامعة فإنهم مدفعون حنو كل جديد  -وهي مرحلة املراهقة املتأخرة- العمرية

 وهذا ما قد يسبب هلم صراًعا نفسيًّا.

لى الطريقة اليت يدرك بها الفرد األحداث مفهوم وجهة الضبط، ويقصد به وقد أطلق روتر ع

شعور أو إحساس متعلم لقدرة الفرد على الضبط والتوجيه للنتائج، وأن هذا الشعور هو نتاج 

الوارد يف  Rotterوذكر روتر ,Lefcourt)  2014التفاعل املبكر مع البيئة اليت يعيش فيها الفرد )

العوامل الثقافية واالجتاهات الفكرية العامة اليت ينشأ فيها الطالب ذات  ( أن2009)قليوبي، 

عالقة وثيقة بنوعية وجهة الضبط لديهم، وأن وجهة الضبط الداخلي واخلارجي يعودان للنمط 

 الثقايف السائد يف اجملتمع ومنط الرتبية.

منايٍف متعددة من ومع مرور الطالب اجلامعي مبرحلة املراهقة املتأخرة فإنه يعاني من أ

الصراعات النفسية اليت حتركها نوعية وجهة الضبط لديه، هذه الصراعات إذا ما طالت مدتها 

دومنا حسم من املراهق أدت إىل حالة متصلة من الرتدد واحلرية، والقلق والتوتر االنفعالي، وهذا ما 

 ،2011 اعات )مبارك،يتطلب االهتمام بالتوافق النفسي للمراهق حتى يتمكن من حسم هذه الصر

8  .) 

فالتوافق النفسي هو عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك والبيئة )الطبيعية واالجتماعية( 

بالتغيري والتعديل حتى حيدث توازن بني الفرد وبيئته، وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجات الفرد 

 (. 28، 2006وحتقيق متطلبات البيئة )زهران، 

ن هناك متغريات متعددة تواجه الطالب اجلامعي قد تفقده االتزان املطلوب ومما سبق يتبني أ

يف شخصيته، وهذا ما يؤدي إىل سوء التوافق النفسي، وتنعكس آثاره على مستقبله، ومن ثمَّ 

كان االهتمام بدراسة العوامل الوسيطة يف املواقف الضاغطة، ومنها وجهة الضبط؛ سعًيا حنو 

يت من شأنها حتقيق التوافق النفسي لدى طالب اجلامعة،كما أثبتت ذلك الوقوف على العوامل ال

( وارتبايف وجهة الضبط باملواجهة الفاعلة ألحداث احلياة Sagone & De Caroli( )2014دراسة )
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ومستويات أعلى يف جوانب الصحة النفسية، كما أثبتت بع  الدراسات احمللية مثل دراسة النملة 

ب من زيادة وجهة الضبط اخلارجية وارتباطها السليب مع الذكاء ( عن معاناة الطال2013)

الوجداني كأحد القدرات اإلجيابية اليت تسهل التوافق بأبعاده املختلفة، وعلى الرغم من أن غالبية 

الدراسات اليت حبثت التوافق النفسي وهي كثرية جدًّا ُيظهر املستجيبون مستويات عالية يف 

( اليت بينت 2013( وعبدالرمحن )2013( والفتحي )2013( ولبد )2015مد )التوافق النفسي مثل حم

أن التوافق النفسي إما عالًيا أو جيًدا أو متوسًطا أو إجيابيًّا، إال أن عبارات قياس التوافق النفسي 

فيها من احلساسية ما يرفع من االستجابة وفق املرغوبية االجتماعية لدى املستجيبني، وهذا يفسر 

واستمرار الباحثني يف علم النفس يف القياس املستمر ملتغري التوافق النفسي للمعرفة املسبقة كثرة 

بتأثري عامل املرغوبية االجتماعية على االستجابات ولكثرة املتغريات يف الفرتة الراهنة خاصة تأثري 

لتحقق من وسائل التواصل االجتماعي على طلبة اجلامعة؛ وعليه فإن البحث احلالي يسعى إىل ا

 طبيعة العالقة بني وجهة الضبط والتوافق النفسي لدى طلبة اجلامعة.

 مشكلة البحث:

وهي مرحلة املراهقة املتأخرة،  اجلامعة، اليت مير بها طلبة العمرية املرحلة خلصوصية

 جديدة تقود يف متغريات مع اًلوتفاع ومثابرة جهًدا اليت تتطلب اجلامعية الدراسية املرحلة وطبيعة

ومن جهة أخرى  خمتلفة، ومواقف نفسية لضغويف مستمر، وتعرضهم توتر إىل األحيان من كثري

 املراحل يف احلال عليه مما أكرب بدرجة الذات على االعتماد فيها يكون اجلامعية فإن الدراسة

اليت سبقتها، وهذا التناق  احلادث فيما يتعرض له الطالب من جهة، وما ُيتوقع منهم من جهة 

ى، جيعل مدركاتهم حول قدرتهم على التحكم يف األحداث واملواقف احمليطة بهم تأخذ أخر

إحدى وجهتني، وفًقا لوجهة الضبط لديهم، فإما أن يلقي الطالب بتبعية النتائج إىل ذاته أو إىل 

 البيئة احمليطة به. 

األفراد يف أساليب إن وجهة الضبط ُتعترب مبثابة أساس ُيعتمد عليه يف دراسة الفروق بني 

تعاملهم مع املواقف اخلارجية، وهذه األساليب بدورها تكشف عن توافق الفرد النفسي أو سوء 

(. كما ترتبط وجهة الضبط لدى الفرد مبستوى الصحة 2013( واملساعيد )2010 توافقه )الشعلة،

صت العديد من النفسية أو االضطراب النفسي لدى الطالب يف مراحل دراستهم املختلفة كما أو
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الدراسات بدارسة مركز الضبط لدى طلبة اجلامعة؛ فهذا العامل يعد من حمددات السلوك ويفسر 

 (.2012( وعطا اهلل )2013 جوانب مهمة منه )النملة،

ومع انتقال الطلبة من مرحلة دراسية ألخرى يكون هناك مشكالت يف التوافق، قد يعزوه 

، وعليه ميكن حتديد مشكلة البحث يف الكشف عن الطالب اىل عوامل خارجية أو داخلية

 عالقة وجهة الضبط بأبعاد التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة.

 أسئلة البحث:

 يف ضوء حتديد مشكلة البحث، فإنه تربز احلاجة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 خارجي( السائدة لدى طلبة جامعة الباحة؟ - ما نوع وجهة الضبط )داخلي 

  مستوى التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة؟ما 

 ( 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ α( يف وجهة الضبط )داخلي -
 التخصص(؟ - خارجي( ُتعزى إىل )اجلنس

 ( 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ α يف التوافق النفسي ُتعزى إىل )

 التخصص(؟ - )اجلنس

 أهداف البحث:

 هدف البحث احلالي إىل:

 خارجي( السائدة لدى طلبة جامعة الباحة.  - حتديد نوع وجهة الضبط )داخلي .1

 التعرف على مستوى التوافق النفسي لديهم. .2

( α ≤ 0.06الكشف عن ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة اإلحصائية عند مستوى داللة ) .3

 - خارجي( والتوافق النفسي ُتعزى إىل املتغريات )اجلنس - يف وجهة الضبط )داخلي
 التخصص(.

حتديد مدى إمكانية التنبؤ مبستوى التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة من خالل  .4

 حتديد نوعية وجهة الضبط لديهم.
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 أهمية البحث:

إىل حتديد تتحقق أهمية نتائج البحث يف إثراء اجملال البحثي يف جمال الدراسات اهلادفة 

العالقات االرتباطية بني املتغريات النفسية املختلفة حيث يعد متغري وجهة الضبط من حمددات 

( كما يعد التوافق النفسي والسعي إىل حتقيقه من األهداف العامة 2013 السلوك املهمة )النملة،

رق وأساليب التعامل (. وتوجيه أولياء األمور واملعلمني إىل تطوير ط2006 لإلرشاد النفسي )زهران،

مع املواقف اليت مير بها طلبة اجلامعة، مبا يساعد يف توجيه أبنائهم وطالبهم حنو حتقيق التوافق 

النفسي رغم ما ميرون به من مواقف ضاغطة. ومن املرجو أن تفيد نتائج البحث الرتبويني عموًما يف 

اجملتمعية اليت تدفع الطالب اجلامعيني تعديل أساليب التنشئة االجتماعية أو ضبط العوامل املوقفية 

 حنو سوء التوافق النفسي.

 حدود البحث:

 اقتصر البحث على تناول متغريي وجهة الضبط والتوافق النفسي. 

وذلك بالتطبيق على عينة من طالب وطالبات جامعة الباحة )كلية العلوم واآلداب مبحافظة 

 وفق املنهج الوصفي االرتباطي. 2018/ 2018املندق(، وذلك خالل العام الدراسي 

 مصطلحات البحث:

 :Locus of Contro) وجهة الضبط )

( وجهة الضبط بأنها إدراك الفرد ملوجهات األحداث يف حياته أو 395، 2010عرف الشعلة )

رؤيته لعوامل التحكم يف بيئته فعندما يعزو الفرد النتائج املرتتبة على أعماله وسلوكياته اإلجيابية 

السلبية إىل عوامل الصدفة، أو احلظ، أو إىل سلطة اآلخرين، فإنه يكون من ذوي الضبط منها و

اخلارجي، ويف املقابل عندما يعزو نتائج أعماله إىل جهوده الشخصية وقدراته فإنه يكون من ذوي 

 الضبط الداخلي.

كياته إما وتعرف وجهة الضبط إجرائيًّا بأنها عزو الفرد للنتائج املرتتبة عن اعماله وسلو

للصدفة واحلظ أو للجهود الشخصية والقدرات وتقاس إجرائيًّا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب 

اجلامعي نتيجة استجابته على مقياس وجهة الضبط لروتر، وحتدد نوعية وجهة الضبط لديه: 

 داخلي أم خارجي.
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 (: Psychological Adjustmentالتوافق النفسي )

( التوافق النفسي بأنه قدرة الفرد على امتالك جمموعة من 25، 2006عرَّف زهران )

 األساليب السوية واالستجابات الناجحة اليت متكنه من اشباع دوافعه وحتقيق أهدافه.

وُيعرف إجرائيًّا بأنه قدرة الطالب على إحداث توازن بني ذاته والبيئة احمليطة به على املستوى 

إجرائيًّا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب اجلامعي نتيجة  الرتبوي واالجتماعي والشخصي ويقاس

 استجابته على فقرات املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية.

 :اإلطار النظري

  :: وجهة الضبطأواًل

ُيعد مفهوم وجهة الضبط من املفاهيم األكثر شيوًعا يف علم النفس االجتماعي والشخصية؛ 

بدوافع الفرد وسلوكه يف مواقف احلياة املختلفة، كما إنه ُيساعد يف وذلك لقدرته على التنبؤ 

تنظيم التوقعات اإلنسانية ومصادرها، كما يعترب أحد املكونات اليت ُتساعد على معرفة العالقة 

بني سلوك الفرد ونتيجة هذا السلوك ومدى عزوه إلجنازاته وأعماله وجناحه فيها أو فشله سواء 

(. وبذا متثل مسة من مسات الشخصية لدى 2، 2011درات اآلخرين )العفاري، على ضوء قدرته أو ق

الفرد، تقع على خط متصل ميثل أحد طرفيه وجهة الضبط الداخلي خبصائصه اإلجيابية، بينما 

 يشري الطرف األخر إىل وجهة الضبط اخلارجي خبصائصه السلبية.

اس الذي تبنته الدراسة األساس ولعل نظرية التعلم االجتماعي جلوليان روتر معد املقي

النظري الذي ميكن استخدامه لتفسري وجهة الضبط حيث تضمنت نظريته يف أسلوب التعلم 

االجتماعي املعريف أربعة مفاهيم أساسية هي: االحتمالية السلوكية، احملصلة املتوقعة، القيمة 

غريات األربعة يف صيغة التعزيزية واملوقف أو الوضع النفسي؛ حيث ميكن قياس وربط هذه املت

معينة متكننا من التنبؤ بسلوك الفرد يف أي موقف يوضع فيه ويعترب مفهوم وجهة الضبط الداخلي 

واخلارجي أحد تطبيقات هذه النظرية حيث تعد توقعات الفرد حول ما ينتج عن سلوكياته يؤثر 

بسلوك الفرد وفهم  على تصرفاته وحيدد استجاباته لألحداث وتفاعله معها ومتكن من التنبؤ

 (.2011توافقه الشخصي. )إجنلر، 
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 أبعاد وجهة الضبط:

تتشكل اعتقادات الفرد من خالل خربات النجاا واإلخفاق اليت مير بها أثناء حياته، فتؤثر 

يف مقدار توقعه للنجاا أو اإلخفاق من جهة، وعلى ارتبايف ذلك بعوامل داخلية يف الفرد نفسه، أو 

(. وينظر إىل مصدر الضبط من 206، 2016من جهة أخرى )غرايبة والزريقات، عوامل خارجية عنه 

 بعدين أساسيني هما:

 :Internal Locus of Controlالُبعد الداخلي  .1

سلوكه  لنتائج املسببة بأنها الشخص يعتقد اليت العوامل جمموعة بأنه الداخلي البعد يعرف

 وحتكمه ومهاراته وإرادته وجهوده وقدراته ذاته إىل نفسه، الوقت يف ترجع وهي شر، أو خري من

أعماله  ونتائج تصرفاته عن املباشر املسؤول هو بأنه يعتقد البعد هذا يف الشخص حيث إن يف بيئته؛

(Albert & Dahling, 2016, 246). 

 :External Locus of Controlالُبعد اخلارجي  .2

لنتائج  املسببة بأنها الشخص يعتقد اليت العوامل جمموعة بأنه اخلارجي البعد يعرف

 عن وخارجة طاقته، فوق خارجية عوامل إىل نفسه الوقت يف وترجع شر، أو خري من سلوكه

 ,Lefcourt)والناس اآلخرين  والنصيب والقدر والصدفة احلظ فيها، مثل له دخل إرادته، وال

2014). 

 مسات الشخصية وفًقا لنوع وجهة الضبط:

نوعي وجهة الضبط مبجموعة السمات املميزة هلما، فاألفراد ذوي يتميز كل نوع من 

الضبط الداخلي يعتقدون أنهم مسؤولون عن جناحهم أو فشلهم، أكثر ُمبادأة ويؤدون األعمال 

بطريقة جيدة، ُيحبون موقع القيادة يف حل املشكالت، مييلون إىل املشاركة والتعاون وتبادل 

نشاًطا وحيوية، يتسمون باملخاطرة، أقل شعوًرا بالضغويف  العواطف، أكثر ثقة بالنفس وأكثر

 (. 230، 2014 النفسية والقلق وأكثر توافًقا، كما مييلون إىل ممارسة التفكري التباعدي )علي،

أما األفراد ذوي الضبط اخلارجي فيتميزون بأنهم ُيعزون النجاا إىل احلظ والصدفة، 

خيتارون التحديات األسهل، ويستسلمون سريًعا وأقل توافًقا نفسًيا، وأقل مشاركة وانسجاًما مع 

اآلخرين، كما أن أداءهم الدراسي ضعيف وهم أكثر شعوًرا بالضعف والعجز إضافة مليلهم  إىل 

 (. 230، 2014 ؛ )علي،(Albert & Dahling, 2016, 246)التفكري التقاربي ممارسة 
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 مصادر تشكُّل وجهة الضبط:

تتشكَّل وجهة الضبط املميزة للفرد متأثرة مبجموعة من العوامل، واليت تعمل بدورها 

دم كمصادر يستند إليها نوع وجهة الضبط املميزة للفرد؛ كالعمر والعالقة الوالدية: حيث إن التق

يف العمر والعالقة الوالدية املعتمدة على احلب والدفء واحلماية والتوبيخ والتشجيع على اإلجناز 

واالستقاللية أثرها البالغ يف بناء التوجه الداخلي للضبط لدى األبناء، يف حني أن اإلهمال وقلة 

بذلك أهمية مرحلة التوجيه والنقد والالذع والسخرية يدعم االجتاه اخلارجي للضبط ليهم، ويتضح 

اخلارجي( متزامنة مع أهمية التنشئة  - الطفولة املبكرة بالنسبة لنمو اجتاه الضبط )الداخلي

 (.45، 2009 االجتماعية )القليبوبي،

كما أن البيئة امُلحيطة بالفرد جبميع عواملها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وما يتعلق 

بالقيم السائدة يف اجملتمعات وكذلك أساليب التنشئة االجتماعية وطبيعة العالقة بني الوالدين 

هوم وجهة وأبنائهم، ُتعترب من العوامل املهمة اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند البحث يف مف

 .(Demir, Demir, Bulut & Hisar, 2014, 255)الضبط 

 :ثانًيا: التوافق النفسي

يهتم مفهوم التوافق النفسي بدراسة العالقات االجتماعية وإشباع الرغبات واحلاجات 

الشخصية منسجمة مع متطلبات املوقف الذي مير به الفرد. وميثل مفهوم التوافق مفهوًما مركزيًّا 

نفس بصفة عامة، ويف الصحة النفسية بصفة خاصة، فمعظم سلوك الفرد هو حماوالت يف علم ال

 (.168، 2012لتحقيق التوافق )كفايف، 

لعل أهم نظرية تفسر التوافق النفسي هي نظرية الذات أو العالج املتمركز حول العميل 

زيادة التطابق ( "أن الفهم الواقعي للذات يؤدي إىل 88، 2006لكارل روجرز حيث أكد زهران )

بني مفهوم الذات املدرك ومفهوم الذات املثالي وهو ما يؤدي اىل التوافق النفسي والصحة النفسية 

وأن هناك ارتباطا قويا بني مفهوم الذات ومفهوم التوافق النفسي وأن سوء التوافق النفسي ينتج عن 

كالهما، وأن األفراد ذوي إدراك تهديد للذات أو إدراك تهديد يف اجملال الظاهري أحدهما أو 

 ".افًقا من ذوي مفهوم الذات السالبمفهوم الذات املوجب أحسن تو
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 النفسي: التوافق ومستويات أبعاد

الفرد وحدة جسمية نفسية اجتماعية، لذلك ُيالحظ أن البناء البيولوجي يؤثر يف  

الشخصية، ويف عملية التوافق، كما يؤثر فيها الظروف االجتماعية اليت عاشها الفرد، ولذلك فإن 

والبعد  عملية التوافق تتحدد بثالثة أبعاد وهي: البعد البيولوجي، والبعد االجتماعي،

 (.58، 2008 داهري،السيكولوجي )ال

 ( إىل أن التوافق النفسي يتحدد يف ثالثة مستويات، وهي:133، 2011وأشارت بركات ) 

وهو إشباع الفرد حلاجاته النفسية وفهمه لذاته فهًما واقعيًّا وتقبله لذاته  الشخصي: التوافق .1

كالته، واحرتامها، وثقته بنفسه وحتمله املسؤولية، وقدرته على اختاذ قراراته، وحل مش

(. ويتأثر التوافق الشخصي بعوامل منها الصحة 166، 2004 وحتقيق أهدافه )سفيان،

النفسية، وحتقيق الذات، والقدرة على مواجهة متطلبات احلياة، وإشباع الدوافع والرغبات 

 وامليول.

وهو استمتاع الفرد بعالقات اجتماعية محيمة تتصف باالحرتام والتقدير  التوافق االجتماعي: .2

والعطاء املتبادل واليت تشيع حاجاته االجتماعية ومشاركته يف األنشطة االجتماعية وتقبله 

( ويتأثر التوافق 166، 2004 لعادات وتقاليد وقيم وأفكار وقوانني وأنظمة جمتمعه )سفيان،

االجتماعي بعوامل منها كإدراك الفرد حلقوق اآلخرين، وتسامح الفرد مع اآلخرين، والشعور 

باملسؤولية االجتماعية، والقبول االجتماعي والتكيف مع اآلخرين )حسني وعبداليمة، 

2011 ،182.) 

ويتضمن هذا التوافق االختيار املناسب للمهنة واالستعداد نظريًّا وعمليًّا هلا،  التوافق املهين: .3

الطيبة مع  ويدخل يف مرحلة اإلجناز والكفاءة واإلنتاج والشعور بالرضاء والنجاا، والعالقات

 الزمالء واألساتذة.
 مؤشرات التوافق النفسي:

( عدًدا من مؤشرات 181، 2011(؛ وحسني وعبداليمة )133-130، ـه1432ذكر أبو زيد )

التوافق النفسي كالراحة النفسية، والكفاية يف العمل، وضبط الذات، وحتمل املسؤولية، وجناا 

نظرة واقعية،  احلياة إىل االنسان نظرة تكون الفرد يف حتقيق عالقات اجتماعية سليمة، وأن

 يعيشه، الذي مع واقعه ذاته عن الشخص مفهوم النفسية، وتطابق احلاجات بإشباع واإلحساس

 اآلخرون. يدركه وكما
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( أن الشخص تتوافر لديه جمموعة من السمات الشخصية 89، 2008وأضاف الداهري )

العلمي واملسؤولية االجتماعية واملرونة، كذلك أن كالثبات االنفعالي واتساق األفق والتفكري 

 تتوافر لدى الشخص جمموعة من االجتاهات االجتماعية اإلجيابية اليت تبين اجملتمع.

 العوامل املؤثرة يف التوافق النفسي:

( وجود جمموعة من العوامل اليت تسهم يف إحداث التوافق النفسي لدى 2006ذكر زهران )

حياته، ومنها دوافع  يف وناجًحا سعيًدا يصبح ومدى حتققها لدى الفرد حتى الفرد: كمطالب النمو

السلوك اليت تؤثر مباشرة يف إحداث التوافق النفسي، وتفسره، ومتثل دور الوسيط النفسي لتحقيق 

(.  وينبغي على الفرد أن يفهم دوافع سلوكه السوي 2013)النملة، قدر مناسب من التوافق النفسي

باإلضافة إىل حيل الدفاع النفسي؛ وهي أساليب غري مباشرة حتاول إحداث التوافق أو املنحرف، 

النفسي وهي وسائل توافقيه ال شعورية من جانب الفرد، حياول بها التخلص من حالة التوتر والقلق 

الناجتة عن اإلحبايف والصراعات اليت مل ُتحل واليت تهدد أمنه النفسي، وهدفها وقاية الذات 

 عنها واالحتفاظ بالثقة يف النفس واحرتام الذات وحتقيق الراحة النفسية واألمن النفسي.والدفاع 

ويرى الباحثان وبالرغم من دراسة مفهوم التوافق النفسي يف الرتاث النفسي العاملي والعربي 

بكثرة إال أن احلاجة ماسة إلعادة دراسته؛ فهو من أكثر املفاهيم النفسية تأثًرا باملتغريات 

 ستجدة تقنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.امل

 :الدراسات السابقة

فيما يلي عدد من الدراسات السابقة اليت تناولت وجهة الضبط يليها الدراسات اليت تناولت 

 التوافق النفسي:

( حيث هدفت للتعرف على 2018) من الدراسات اليت تناولت وجهة الضبط دراسة احملمدي

وفعالية الذات على  Rotterمدى تأثري وجهة الضبط الداخلي/ اخلارجي باستخدام مقياس 

( ومن أبرز نتائج الدراسة شيوع الضبط 384التحصيل الدراسي لطالبات املرحلة الثانوية العينة )

 العلمي. % و عدم وجود عالقة بني وجهة الضبط و نوع التخصص80اخلارجي وبنسبة 

( لتحديد العالقة بني 2014) Sagone & De Caroliوهدفت دراسة ساجون ودي كارول 

مركز التحكم وفاعلية الذات لدى طالب اجلامعة يف ضوء تأثريات مفهوم الذات، ودلت النتائج 
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أن طالب اجلامعة لديهم وجهة ضبط داخلية أعلى متكنهم من مواجهة أحداث احلياة بفاعلية، 

عالقة ارتباطية موجبة بني وجهة الضبط الداخلية وبني املستويات املرتفعة من فاعلية  كما وجدت

 الذات األكادميية.

( دراسة هدفت إىل فحص نوع العالقة بني الذكاء الوجداني ووجهة 2013وأجرى النملة )

 الضبط لدى طالب اجلامعة، وأظهرت النتائج عدم انتشار وجهة الضبط اخلارجي )غري الصحية(

من الذكور إىل وجهة  اًللدى أفراد عينة الدراسة، كما أشارت الدراسة إىل أن اإلناث أكثر مي

 الضبط اخلارجي. 

( بدراسة هدفت إىل حتديد عالقة األساليب اإلجيابية والسلبية يف 2013وقام املساعيد )

عة أكثر مواجهة الضغويف النفسية مبركز الضبط، وأشارت النتائج إىل أن طلبة السنة الراب

استخداما لألساليب اإلجيابية والسلبية، وهناك تفاعل بني التخصص الدراسي للطلبة ومركز 

الضبط لديهم يف استخدامهم لألساليب اإلجيابية، وتبني أن طلبة العلوم الرتبوية ذوي مركز 

الضبط اخلارجي، هم أكثر استخداما لألساليب اإلجيابية من طلبة التمري  ذوي مركز 

 اخلارجي. الضبط 

( بهدف التعرف على العالقة بني التكيف اجلامعي ووجهة 2012وأجرى عطا اهلل دراسة )

الضبط. وأشارت النتائج إىل وجود عالقة دالة إحصائيًّا بني التكيف اجلامعي ووجهة الضبط 

الداخلية، وظهرت فروق يف التكيف اجلامعي تبًعا للتحصيل الدراسي. ومل تظهر فروق ذات داللة 

 بني التكيف اجلامعي واملستوى الدراسي.

( ملعرفة العالقة بني وجهة الضبط والعوامل اخلمسة للشخصية 2011ويف دراسة للعفاري )

لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى، توصلت الدراسة إىل شيوع وجهة الضبط الداخلي بني 

وجهة الضبط والعوامل اخلمسة  %، ووجود عالقة ارتباطية بني61.3طالبات جامعة أم القرى بنسبة 

 يف الشخصية.

 ومستوى الضبط مركز بني فقد هدفت إىل حتديد العالقة (2009أما دراسة بين خالد )

 الدراسة عينة أفراد تفوق النتائج الرتبوي، وأظهرت العلوم طلبة كلية لدى األكادميي التحصيل

 الضبط مركز بني داللة ذات عالقة وجود عدم على النتائج ودلت الضبط اخلارجي، مركز يف

 طلبة لصاحل دالة العالقة كانت الدراسي املستوى يف بينما اجلنس؛ حسب والتحصيل األكادميي
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 مستوى من خارجي وكل الضبط داخلي/ مركز بني داللة ذات عالقة البكالوريوس، ومل يظهر

 الدراسي. املستوى اجلنس أو األكادميي أو التحصيل

بالتوافق النفسي فقد تعددت الدراسات ومت االقتصار على الدراسات املرتبطة أما فيما يتعلق 

( دراسة على التوافق النفسي وعالقته بالذكاءات 2015بطالب اجلامعات. فقد أجرى حممد )

( طالبا وطالبة من 189املتعددة وعدد من املتغريات توصلت الدراسة اليت أجريت على عينة من )

عة الطائف لعدد من النتائج كان أبرزها جميء التوافق النفسي بدرجة السنة التحضريية جبام

% ووجود فروق دالة إحصائيًّا يف التوافق النفسي لصاحل الطالبات، وكانت 82مرتفع جدًّا بنسبة 

 درجته أعلى أيًضا لدى طلبة املسار العلمي.

يف احلياة ( دراسة هدفت إىل التعرف على أكثر أساليب مواجهة ضغو2013وأجر لبد )

شيوًعا ومستوى التوافق النفسي لدى طلبة كلية اجملتمع بغزة، توصلت النتائج إىل أن مستوى 

التوافق النفسي جيد، ويأتي البعد األسري يف أعلى مراتب التوافق النفسي، والبعد النفسي يف 

 املرتبة األخرية. 

سي لدى الطالب املغرتبني ( الشعور باالغرتاب وعالقته بالتوافق النف2013وتناول الفتحي )

ليبيا. وتوصل إىل أن مستوى التوافق النفسي كان متوسًطا، وكانت  –من اجلنسني جبامعة سبها 

 العالقة بني التوافق واالغرتاب دالة إحصائيًّا، وظهرت فروق يف التوافق النفسي لصاحل الذكور.

لنفسي واالجتماعي التوافق ا من مستوى ( إىل التحقق2013وهدفت دراسة عبدالرمحن )

لدى طالب اجلامعة، وتوصلت النتائج إىل أن مستوى التوافق يتميز باإلجيابية، كما ال  والدراسي

توجد فروق ذات داللة يف مستوى التوافق ُتعزى ملتغري اجلنس، وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى 

ستوى التوافق ُتعزى ملتغري التوافق بفروعه الثالثة يتسم باإلجيابية، كما ال توجد فروق دالة يف م

 النوع.

وللتعرف على العالقة بني التوافق النفسي االجتماعي ومركز الضبط لدى طالب كلية 

( دراسة توصلت إىل وجود عالقة ارتبايف بني التوافق النفسي 2012الرتبية الرياضية أجرى الشمري )

أثر مبقدار العالقات االجتماعي ومركز الضبط، حيث درجة التوافق النفسي االجتماعي تت

 االجتماعية بني الطلبة، وأن ملركز الضبط دور يف حتقيق التوافق النفسي االجتماعي.

( دراسة اهتمت بالتعرف على مستوى التوافق النفسي لدى عينة من 2011وأجرت بركات )
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وافق % من الطالبات لديهن شعور مرتفع بالت82)طالبات كلية الرتبية( وتوصلت إىل أن ما يقارب 

النفسي. كما ال خيتلف التوافق النفسي لدى عينة الدراسة باختالف متغري املعدل الرتاكمي، 

 واحلالة االجتماعية، واحلالة االقتصادية.

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أحد متغرياتها إما وجهة الضبط أو التوافق 

ميز بالبحث يف العالقة بني وجهة الضبط وأبعاد النفسي ويرى الباحثان أن الدراسة احلالية تت

 التوافق النفسي؛ ومتيزت بعينة الدراسة من طلبة جامعة الباحة.

 :منهج وإجراءات البحث

 منهج البحث: 

اعتمد البحث على استخدام املنهج الوصفي بصورته االرتباطية ملالءمته لطبيعة البحث 

 وأهدافه. 

 جمتمع وعينة البحث:

البحث من مجيع طلبة جامعة الباحة يف كلية العلوم واآلداب باملندق، والبالغ تكون جمتمع 

( طالًبا وطالبة؛ حسب إحصاءات عمادة القبول والتسجيل جبامعة الباحة للعام 1800عددهم )

.  ومت اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية، واليت تكونت يف صورتها 2015/2018الدراسي 

( يعرض وصًفا 1( طالًبا وطالبة ميثلون املستويات الدراسية املختلفة، واجلدول )382النهائية من )

 لعينة البحث وفق متغريات البحث.

 ( 1جدول )
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات البحث

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغري

 اجلنس
 %49.50 189 ذكور

 %50.50 193 إناث

 األكادمييالتخصص 

 %58.90 225 علمي

 %39.30 160 ادبي

 %1.80 8 )قيم مفقودة(
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 أدوات البحث:

 اعتمد البحث على أداتني جلمع البيانات وهما:

 (.1982) أعده للبيئة العربية: عالء الدين كفايف  Rotterمقياس وجهة الضبط لـ   (1)

والتقنني والتكييف مع البيئات اختار الباحثان هذا املقياس ألصالته ودقة إجراءات الرتمجة 

اخلارجي( الذي أعده  - ( بتقنني مقياس وجهة الضبط )الداخلي1982احمللية، حيث قام كفايف )

ب( األوىل تشري إىل  - ( فقرة كل منها يشتمل على عبارتني )أ23روتر، ويتكون املقياس من )

( فقرات 5ينما يضم املقياس )درجة الضبط الداخلي، والثانية تشري إىل درجة الضبط اخلارجي، ب

داخلية ال عالقة هلا باملتغري موضوع البحث، وإمنا وضعت حتى ال يكتشف املفحوص اجتاه 

الفقرات. وتشري الدرجة املرتفعة على املقياس إىل وجهة الضبط اخلارجية، بينما تشري الدرجة 

عربية السعودية ومنها املنخفضة إىل وجهة الضبط الداخلية، وطبق مرات عديدة يف اململكة ال

 ( وكانت مقاييس صدقه وثباته عالية.2018دراسة احملمدي )

 ومت التحقق من صدق وثبات املقياس يف البحث احلالي وفق اإلجراءات التالية:

من خارج العينة األساسية - مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية من طالب اجلامعة

( طالًبا وطالبة كلية العلوم واآلداب باملندق بالطريق العشوائية البسيطة، 60بلغ عددها ) - للدراسة

 مت حساب الصدق والثبات للمقياس وفق ما يلي: 

 حساب صدق املقياس.-أ 

مت حساب صدق مقياس وجهة الضبط يف الدراسة احلالية عن طريق حساب صدق االتساق 

 (:2جدول ) الداخلي، فجاءت النتائج كما يظهر يف

 ( 2جدول )
 معامالت ارتبايف فقرات مقياس وجهة الضبط بالدرجة الكلية له

 معامل االرتبايف رقم الفقرة معامل االرتبايف رقم الفقرة معامل االرتبايف رقم الفقرة

1 0.30* 11 0.58** 21 0.46** 

2 0.80* 12 0.29* 22 0.48** 

3 0.81* 13 0.38* 23 0.29* 

4 0.34* 14 0.31* 24 0.58** 
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 معامل االرتبايف رقم الفقرة معامل االرتبايف رقم الفقرة معامل االرتبايف رقم الفقرة

6 0.29* 16 0.61** 26 0.88** 

5 0.35* 15 0.29* 25 0.50** 

8 0.46** 18 0.33* 28 0.42** 

8 0.82** 18 0.31* 28 0.35* 

9 0.58** 19 0.29* 29 0.39** 

10 0.29** 20 0.65** 
 *0.06دالة عند 

 *0.01دالة عند   *

الداخلي حيث تراوحت معامالت االرتبايف تدل مجيع القيم يف اجلدول على صدق االتساق 

 .(0.80 -0.29بني )

 حساب ثبات املقياس. -ب

ألفا( للثبات، فجاءت قيمة معامل  -مت حساب الثبات عن طريق استخدام معادلة )كرونباخ

 (.0.51ألفا للدرجة الكلية للمقياس )

 مقياس التوافق النفسي: (2)

النفسي؛ إال أن رأي الباحثني استقر على بناء رغم وجود عدد كبري جدًّا من مقاييس التوافق 

مقياس قريب من طبيعة طلبة جامعة، مت بناء املقياس بعد االطالع على األدب النظري الذي تناول 

باإلضافة إىل  (.ـه1432(؛ وأبو زيد )2012(؛ وكفايف )2006التوافق النفسي، كما يف زهران )

يو. م. بل للتوافق النفسي، وحكم املقياس من تسعة االطالع على املقاييس املنشورة مثل مقياس ه

حمكمني جبامعة الباحة، ومت حتديد أبعاد التوافق النفسي والفقرات املمثلة هلا وكانت يف 

 -التوافق األكادميي -التوافق الصحي -)مخسة( أبعاد للتوافق النفسي، وهي: التوافق الشخصي
 ( فقرات.10يتم قياس كل بعد بعدد )التوافق االجتماعي، على أن  -التوافق األسري

 التحقق من صدق وثبات املقياس: -

 حساب صدق املقياس. -أ

 : الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: أواًل

حمكمني( من جامعة الباحة  9) مت عرض املقياس على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس
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 على فقرات املقياس بناء على نتيجة التحكيم مع بقاء مجيع الفقرات. اًلومت إجراء اثين عشر تعدي

 : ثانًيا: صدق االتساق الداخلي

 - من خارج العينة األساسية - مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية من طالب اجلامعة
اس كما ( طالًبا وطالبة، وبتحليل البيانات اجملمعة مت حساب الصدق والثبات للمقي60بلغ عددها )

 يلي:

مت حساب معامالت االرتبايف بني فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية  (1)

 (.3للبعد الذي تنتمي إليه كما يتضح من اجلدول )

 ( 3جدول )
 معامالت ارتبايف فقرات كل بعد بالدرجة الكلية لألداة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 التوافق االجتماعي التوافق األسري التوافق األكادميي التوافق الصحي التوافق الشخصي

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد
مع در

 

جة 
مع الدر

كلية 
ال

ألداة
ل

 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد 
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد 
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

1 

0.44
*

*
 

0.29
*

 

11
 0.29
*

 

0.45
*

*
 

21
 

0.68
*

*
 

0.38
*

*
 

31
 

0.85
*

*
 

0.50
*

*
 

41
 

0.64
*

*
 

0.41
*

*
 

2 

0.66
*

*
 

0.40
*

*
 

12
 

0.60
*

*
 

0.46
*

*
 

22
 

0.53
*

*
 

0.68
*

*
 

32
 

0.81
*

*
 

0.65
*

*
 

42
 

0.42
*

*
 

0.58
*

*
 

3 

0.39
*

*
 

0.35
*

 

13
 

0.43
*

*
 

0.29
*

 

23
 

0.60
*

*
 

0.46
*

*
 

33
 

0.55
*

*
 

0.42
*

*
 

43
 

0.39
*

*
 

0.65
*

*
 

4 

0.45
*

*
 

0.29
*

 

14
 

0.38
*

*
 

0.36
*

 

24
 

0.50
*

*
 

0.61
*

*
 

34
 

0.58
*

*
 

0.68
*

*
 

44
 

0.48
*

*
 

0.35
*

*
 

6 

0.65
*

*
 

0.45
*

 

16
 0.33
*

 

0.34
*

 

26
 

0.49
*

*
 

0.44
*

*
 

36
 

0.82
*

*
 

0.68
*

*
 

46
 

0.44
*

*
 

0.45
*

 

5 

0.40
*

*
 

0.30
*

 

15
 

0.44
*

*
 

0.36
*

 

25
 0.34
*

 

0.88
*

*
 

36
 

0.51
*

*
 

0.40
*

*
 

45
 

0.44
*

*
 

0.30
*

 

8 

0.65
*

*
 

0.45
*

 

18
 0.32
*

 

0.49
*

*
 

28
 

0.68
*

*
 

0.46
*

*
 

38
 

0.68
*

*
 

0.86
*

*
 

48
 

0.43
*

*
 

0.31
*
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 التوافق االجتماعي التوافق األسري التوافق األكادميي التوافق الصحي التوافق الشخصي
رقم الفقرة

يف  
الرتبا

معامل ا

جة البعد
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد
مع در

 

جة 
مع الدر

كلية 
ال

ألداة
ل

 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد 
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

جة البعد 
مع در

 

جة 
مع الدر

ألداة
كلية ل

ال
 

8 

0.41
*

*
 

0.48
*

 

18
 

0.61
*

*
 

0.59
*

*
 

28
 

0.39
*

*
 

0.48
*

*
 

38
 

0.83
*

*
 

0.63
*

*
 

48
 

0.42
*

*
 

0.41
*

*
 

9 

0.30
*

 

0.31
*

*
 

19
 

0.68
*

*
 

0.41
*

*
 

29
 

0.40
*

*
 

0.33
*

*
 

39
 

0.41
*

*
 

0.60
*

*
 

49
 

0.63
*

*
 

0.41
*

*
 

10 

0.61
*

*
 

0.38
*

*
 

20
 0.35
*

 

0.83
*

*
 

30
 

0.52
*

*
 

0.61
*

*
 

40
 

0.60
*

*
 

0.36
*

 

60
 

0.61
*

*
 

0.42
*

*
 

التوافق النفسي بالدرجة ( أن مجيع معامالت ارتبايف فقرات مقياس 3يتبني من اجلدول )

الكلية بالبعد الذي تنتمي له، وبالدرجة الكلية لألداة كانت مجيعها دالة إحصائيًّا عند مستوى 

 (.0.01) ( ومستوى0.06الداللة )

حساب معامالت االرتبايف بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس كما يتضح من  (2)

 (.4اجلدول )

 ( 4جدول )
 ارتبايف أبعاد مقياس التوافق النفسي بالدرجة الكلية للمقياسمصفوفة معامالت 

 الدرجة الكلية البعد

**0.85 التوافق الشخصي  

**0.52 التوافق الصحي  

**0.88 التوافق األكادميي  

**0.82 التوافق األسري  

**0.83 التوافق االجتماعي  

األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ( أن قيم مجيع معامالت االرتبايف بني 4يتبني من اجلدول ) 

 (.0.01كانت مجيعها دالة إحصائيًّا عند مستوى )

ومع إجراء اخلطوات السابقة يتبني أن مقياس التوافق النفسي يف صورته احلالية تتوفر له 

 مؤشرات صدق جيدة تسمح باستخدامه.
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 :حساب ثبات املقياس -ج 

ألفا(  -باستخدام معادلة )كرونباخمت حساب الثبات عن طريق حساب معامل ألفا، 

 للثبات، فجاءت النتائج على النحو التالي:

 ( 5جدول )
 معامالت ثبات مقياس التوافق النفسي باستخراج معامل ألفا 

 معامل ألفا البعد م

 0.84 التوافق الشخصي 1

 0.89 التوافق الصحي 2

 0.84 التوافق األكادميي 3

 0.86 التوافق األسري 4

 0.84 التوافق االجتماعي 6

 0.88 الدرجة الكلية

( أن معامالت ألفا ألبعاد املقياس والدرجة الكلية تراوحت ما بني 6يتبني من اجلدول )

 (. 0.89( إىل )0.84)

ومن خالل النتائج السابقة يتبني أن املقياس تتوفر له مؤشرات صدق وثبات عالية، وتعطي 

 ميكن التوصل إليها من خالل تطبيقه على عينة البحث األساسية. درجة ثقة مرتفعة يف النتائج اليت

مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لتقييم إجابات أفراد العينة على فقرات  تصحيح األداة:

( درجات، 4( درجات، ومرتفع )6حبيث تأخذ درجة املوافقة بدرجة مرتفع جًدا ) األداة

( درجة. ومن أجل تفسري 1( درجات ومنخف  جًدا )2( درجات، ومنخف  )3) ومتوسطة

النتائج اعتمد البحث على حساب الوزن النسيب لبدائل االستجابة على النحو التالي: 

أقل من  – 2.5(، متوسطة )2.5أقل من  – 1.8(، منخف  )1.8أقل من  – 1منخف  جًدا )

 (.6 – 4.2ًدا )(، مرتفع ج4.2أقل من  – 3.4(، مرتفع )3.4
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 :نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها

 "؟( السائدة لدى طلبة جامعة الباحةخارجي - نص السؤال األول على "ما نوع وجهة الضبط )داخلي

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب تكرارات استجابات عينة البحث على الدرجة الكلية 

من املتوسط على أنه ذو ضبط خارجي، للمقياس، حبيث مت تصنيف من حصل على درجة أعلى 

( يبني 5ومن حصل على درجة أقل من املتوسط يتم تصنيفه على أنه ذو ضبط داخلي، واجلدول )

 النتائج:

 ( 6جدول )
 وجهة الضبط السائدة لدى طلبة جامعة الباحة 

 النسبة املئوية التكرار الفئات املتغري

 وجهة الضبط
 %15.40 69 ضبط داخلي

 %84.60 323 خارجيضبط 

( أن النسبة األعلى كانت لذوي وجهة الضبط اخلارجي؛ والذين بلغ نسبة 5يوضح اجلدول )

%، أي أن نوع وجهة الضبط السائدة لدى طلبة اجلامعة هي وجهة 84.50انتشارهم بني عينة البحث 

 الضبط اخلارجي.

كانت وجهة الضبط السائدة ( اليت 2009وتتفق النتيجة احلالية مع نتيجة دراسة بين خالد )

( واليت بلغت فيها نسبة 2018فيها هي وجهة الضبط اخلارجية كذلك اتفقت مع دراسة احملمدي )

 %.80شيوع الضبط اخلارجي 

( اليت تبني عدم انتشار وجهة 2013بينما ختتلف النتيجة احلالية مع نتيجة دراسة النملة )

الدراسة، وكذلك ختتلف مع نتيجة دراسة  الضبط اخلارجي )غري الصحية( لدى أفراد عينة

(Sagone& De Caroli, 2014 واليت أظهرت أن طالب اجلامعة لديهم وجهة ضبط داخلية ،)

( واليت بينت أن 2011متكنهم من مواجهة أحداث احلياة بفاعلية، وأيًضا مع نتائج دراسة العفاري )

 %.61.3كان بنسبة  شيوع وجهة الضبط الداخلي بني طالبات جامعة أم القرى 

وتعزى النتيجة احلالية يف انتشار وجهة الضبط اخلارجي لدى طلبة اجلامعة إىل ما يعتقده 

الطالب بأن مستقبلهم مرتبط بالقدر بشكل أساسي واالستسالم له وهو ليس الفهم الشرعي 

وهو معتقد الصحيح وللحساسية املفرطة يف هذا االجتاه مما يدفع للتسليم املريح وليس الفعال، 
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نابع من التنشئة االجتماعية احملافظة للطلبة، ولذا فهم يقررون أن دورهم يف حتديد مستقبلهم هو 

 دور حمدود وسليب.

 نص السؤال الثاني على "ما مستوى التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة"؟

لالستجابات على لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية 

 ( يبني النتائج اخلاصة بذلك:8مقياس التوافق النفسي واجلدول )

 ( 7جدول )
 مستوى التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة

 املستوى االحنراف العياري املتوسط البعد املتغري

 التوافق النفسي

 مرتفع 0.88 4.18 التوافق األسري

 مرتفع 0.66 3.82 التوافق الشخصي

 مرتفع 0.61 3.64 التوافق الصحي

 مرتفع 0.51 3.61 التوافق االجتماعي

 مرتفع 0.56 3.49 التوافق األكادميي

الدرجة الكلية 

 للتوافق النفسي
 مرتفع 0.44 3.84

 

( أن متوسط االستجابات على الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفسي 8يوضح اجلدول )

مستوى التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الباحة كان مرتفًعا. أما  ( وهو ما يشري إىل أن3.84بلغت )

على مستوى أبعاد التوافق، فقد جاءت مجيعها مبستوى مرتفع، وحاز التوافق األسري على الرتبة 

 األوىل ألبعاد التوافق اخلمسة ثم التوافق الشخصي، ويف الرتبة األخرية جاء التوافق األكادميي.

( اليت كان فيها التوافق النفسي مرتفع 2015احلالية مع نتيجة دراسة حممد )وتتفق النتيجة 

( واليت كان متوسط التوافق النفسي فيها 2012الرمحن )( ومع نتائج دراسة عبد2013) لبدجدًّا، و

 إجيابيًّا يف الدرجة الكلية واألبعاد املقاسة.

( واليت كشفت عن 2013فتحي )بينما ختتلف النتيجة احلالية جزئيًّا مع نتيجة دراسة ال

 وجود مستوى متوسط من التوافق النفسي لدى عينة الدراسة.
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وقد تعزى النتيجة احلالية إىل جمموعة من العوامل اليت عملت على تشكيل املستوى املرتفع 

من التوافق لدى عينة البحث، ومن هذه العوامل حرص األسر على تلبية احتياجات أبنائها من طلبة 

عة، وهو ما مثل معزًزا ملطالب النمو يف تلك املرحلة احلامسة من مراحل النمو اليت مير بها اجلام

 طلبة اجلامعة وهي مرحلة املراهقة املتأخرة وبداية مرحلة الرشد.

كما عززت البيئة االجتماعية دوافع السلوك اإلجيابي لديهم )الضبط الداخلي(، فالبيئة يف 

التفوق وتعمل على تهيئة الظروف املناسبة لتحقيقه، وهو ما جعل حميط األسرة واجلامعة تدعم 

للتفسري بال غموض يف جممله. ويف ظل العاملني  اًلسلوك طلبة اجلامعة سلوًكا صحيا ، وقاب

السابقني مل يشعر طلبة اجلامعة بالتهديد احملفز للقلق لديهم، وهو األمر الذي انعكس على 

افر هذه العوامل مًعا جاءت الدرجة الكلية للتوافق النفسي االستقرار النفسي لديهم، ومع تظ

 مرتفعة بالشكل الذي كشفت عنه النتيجة احلالية. 

( يف α ≤ 0.06نص السؤال الثالث على: "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 التخصص("؟  -  خارجي( ُتعزى إىل )اجلنس -  وجهة الضبط )داخلي

 خارجي( وفق متغري اجلنس: -وجهة الضبط )داخليالفروق يف  (1)

مت حساب التكرارات والنسب املئوية للجنسني على كل نوع من نوعي وجهة الضبط، ثم 

( يوضحان 9، 8( لداللة الفروق بني هذه التكرارات، واجلدوالن )2حساب قيمة مربع كاي )كا

 النتائج:

 ( 8جدول )
 سب اجلنسوجهة الضبط السائدة لدى طلبة اجلامعة ح

 اجلنس
 التكرار

 )من اجملموع الكلي للعينة(النسبة  

 وجهة الضبط السائدة لدى طلبة اجلامعة

 ضبط خارجي ضبط داخلي

 الذكور
 161 38 التكرار

 %39.60 %9.90 النسبة 

 اإلناث
 182 21 التكرار

 %46.10 %6.60 النسبة
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  (9جدول )
 اجلنسني يف وجهة الضبط( لداللة الفروق بني 2نتيجة اختبار )كا

 مستوى الداللة القيمة اإلحصاء

 0.013 5.22 مربع كاي لبريسون

 0.013 5.21 االرتبايف اخلطي

توضح املعاجلات السابقة أن هناك فروًقا حقيقية بني الذكور واإلناث يف وجهة الضبط 

يف وجهة  الداخلي لصاحل الذكور، بينما مل تكن هناك فروق جوهرية بني الذكور واإلناث

(. وختتلف النتيجة احلالية عن 2013الضبط اخلارجي وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة النملة )

(، واليت بينت أنه ال خيتلف الذكور عن اإلناث يف موقع الضبط 2009نتيجة دراسة بين خالد )

 سواء يف الضبط الداخلي أم اخلارجي.

العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل وجود وجهة الضبط وتعزى النتيجة احلالية إىل أن جمموعة 

اخلارجي هي واحدة لدى كل من الذكور واإلناث، بينما العوامل اخلاصة بوجهة الضبط الداخلي 

ختتلف من الذكور إىل اإلناث وهذا ما أوجد فروًقا جوهرية بني اجلنسني يف هذه النوعية من وجهة 

 الضبط.

ل األسرة واجلو العام يف البيئة اجلامعية متقارب لدى فأساليب التنشئة االجتماعية داخ

اجلنسني، ولذا فإن وجهة الضبط اخلارجي لديهما مل ختتلف، بينما احمليط االجتماعي يدعم 

الذكور حنو اختاذ قرارات وحتمل مسئوليات بصورة أكرب من تدعيمه لإلناث، مما يوجد لدى 

ي يقومون به وهذا التعزيز كما تبني نظرية التعلم الذكور تعزيًزا شخصيًّا داخليًّا للسلوك الذ

االجتماعي املعريف لروتر وتطبيقها يف حتديد وجهة الضبط أهمية التعزيز يف هذا اجلانب 

 ( ؛ ولذا جاءت الفروق يف وجهة الضبط الداخلي لصاحل الذكور.2011)اجنلر،

 خارجي( وفق متغري التخصص: - الفروق يف وجهة الضبط )داخلي (2)

أدبي( على كل نوع من نوعي  - حساب التكرارات والنسب املئوية للتخصصني )علميمت 

( لداللة الفروق بني هذه التكرارات، واجلدوالن 2وجهة الضبط، ثم حساب قيمة مربع كاي )كا

 ( يوضحان النتائج:11،10)
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 ( 11جدول )
 وجهة الضبط السائدة لدى طلبة اجلامعة حسب التخصص

 التخصص
 التكرار

 )من اجملموع الكلي للعينة( النسبة 

 وجهة الضبط السائدة لدى طلبة اجلامعة

 ضبط خارجي ضبط داخلي

 علمي
 189 35 التكرار

 %60.40 %9.50 النسبة 

 أدبي
 128 22 التكرار

 %34.10 %6.90 النسبة

 ( 11جدول )
 ( لداللة الفروق بني التخصصني يف وجهة الضبط2نتيجة اختبار )كا

 مستوى الداللة القيمة اإلحصاء

 0.83 0.12 مربع كاي لبريسون

 0.84 0.12 االرتبايف اخلطي

توضح املعاجلات السابقة أنه ال توجد فروق حقيقية بني الطلبة اجلامعيني يف التخصصات 

اخلارجي(. وختتلف النتيجة احلالية عن  - العلمية أو األدبية يف أي من نوعي وجهة الضبط )الداخلي

 ( يف وجود فروق يف وجهة الضبط تعزى للتخصص.2013نتيجة دراسة املساعيد )

وتعزى النتيجة احلالية إىل توفر مزايا لكل نوع من نوعي الدراسة العلمية واألدبية يدعم 

التخصص متقارًبا لدى نوعية التعزيز لدى طلبة اجلامعة، وهو ما جعل تأثري نوع الدراسة أو 

التخصصني. فالدراسة العلمية تعتمد على استخدام التفكري واجملهود العقلي بدرجة كبرية، مما 

يعزز االجتاهات الداخلية حنو مصدر الضبط الداخلي، كما أن الدراسة األدبية ترتقي بالفكر 

ا للسلوك، ومن ثمَّ تتوفر مزايا والذوق العام لدى الطالب اجلامعي، وهو أيًضا ما ميثل تعزيًزا داخليًّ

ذات تأثري متقارب لكل نوع من أنواع الدراسة لدى الطلبة اجلامعيني، مما جيعل الفروق يف وجهة 

 الضبط طبًقا لتأثري التخصص األكادميي متقاربة، والفروق بينهما صغرية وغري دالة إحصائيًّا.
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( يف α ≤ 0.06صائية عند مستوى داللة )نص السؤال الرابع على: "هل توجد فروق ذات داللة إح

 التخصص("؟  -التوافق النفسي ُتعزى إىل )اجلنس

 الفروق يف التوافق النفسي وفق متغري اجلنس:

مت حساب متوسط كل جنس يف التوافق النفسي ثم حساب داللة الفروق بينهما باستخدام 

 ( يبني النتائج:12)اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني، واجلدول 

 ( 12جدول )
 داللة الفروق يف مستوى التوافق النفسي وفق متغري اجلنس

 اإلحصاء
 ذكور

(189) 

 إناث

(193) 

درجة 

 احلرية
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 3.81 3.58 املتوسط
380 3.13- 0.01 

 0.38 0.48 االحنراف املعياري 

( بني α ≤ 0.06توضح املعاجلة السابقة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 الذكور واإلناث يف التوافق النفسي لصاحل اإلناث.

( اليت أشارت إىل وجود 2013( ولبد )2015وتتفق النتيجة احلالية مع نتيجة دراسة حممد )

طلبة اجلامعة يف التوافق النفسي لصاحل اإلناث. فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من 

(؛ واليت بينت وجود 2013وتتفق ضمنيًّا من ناحية وجود الفروق بني اجلنسني مع نتائج الفتحي )

فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث من طلبة اجلامعة يف التوافق النفسي إال أنها كانت 

 لصاحل الذكور.

(؛ حيث أظهرت عدم وجود 2013احلالية عن نتيجة دراسة عبدالرمحن )بينما ختتلف النتيجة 

 فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف مستوى التوافق النفسي.

وميكن تفسري النتيجة احلالية يف ضوء خصائص شخصية الطالبات الالتي متيل حياتهن 

عة احلياة االجتماعية اليت إىل االستقرار، وتقل املشكالت اليت يتعرضن هلا، وذلك يف ضوء طبي

يتحمل فيها األب أو األخ عن ابنته أو اخته القيام بكافة شؤونها، خبالف الذكور الذين تقع عليهم 

مسؤوليات متعددة يف نطاق األسرة، وأيًضا يف نطاق الصداقات املتعددة لديهم، وهو األمر الذي قد 

 افق النفسي لديهم.يوجد بع  املشكالت اليت تؤثر بدورها على مستوى التو
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 الفروق يف التوافق النفسي وفق متغري التخصص:

حيث مت حساب متوسط كل ختصص يف التوافق النفسي ثم حساب داللة الفروق بينهما 

 ( يبني النتائج:13باستخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني، واجلدول )

 ( 13جدول )
 ق النفسي وفق متغري التخصص داللة الفروق يف مستوى التواف

 اإلحصاء
 علمي

(226) 

 أدبي

(160) 
 مستوى الداللة قيمة )ت( درجة احلرية

 3.85 3.82 املتوسط
383 0.89- 0.38 

 0.43 0.44 االحنراف املعياري 

( α ≤ 0.06توضح املعاجلة السابقة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

التخصصني األدبي والعلمي يف التوافق النفسي. وختالف هذه النتيجة دراسة حممد بني طلبة 

 ( حيث كان التوافق النفسي أعلى لدى طلبة املسار العلمي.2015)

علمي( مسؤوليات ومهام، فالدراسة أًيا  -وتعزى النتيجة احلالية إىل أن لكل ختصص )أدبي

كان نوعها حتتاج إىل بذل جمهود، وهذا ما جيعل الظروف الرتبوية اخلاصة بدراسة التخصص 

العلمي أو األدبي متقاربة مما جيعل العوامل املؤثرة على التوافق أيًضا متقاربة، بالشكل الذي مل 

 ق النفسي.يوجد فروًقا جوهرية بني طلبة التخصصني يف التواف

 توصيات ومقرتحات البحث: 

يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث فإنه ميكن تقديم جمموعة من التوصيات على 

 النحو التالي:

تدعيم املستوى املرتفع للتوافق األسري لدى طلبة اجلامعة، وتوجيه األسر حنو توظيفه يف  .1

الب النمو لدى طالب مرحليت: حتقيق وجهة ضبط داخلي لديهم، عرب العمل على تلبية مط

 املراهقة املتأخرة وبداية الرشد وأهمية التعزيز من قبل الوالدين يف هذا االجتاه.

حث القائمني على العملية التعليمية باجلامعة جلعل البيئة التعلمية بيئة حمفزة للطلبة، حبيث  .2
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ة من بني أبعاد التوافق تتحسن رتبة التوافق األكادميي لديهم؛ واليت حازت على الرتبة األخري

 النفسي لطلبة اجلامعة. 

توجيه الطالبات باجلامعة حنو إدراك التعزيز الداخلي لديهن، والشعور مبسؤوليتهن عن  .3

األحداث اليت ميررن بها واخلربات اليت يتعرضن هلا، بالشكل الذي يعمل على حتسني درجة 

ان بالقضاء والقدر وتطبيقاته على الضبط الداخلي لديهن، والتفسري الشرعي الصحيح لإلمي

 أرض الواقع.

إجراء دراسة تتضمن برنامج ارشادي معريف سلوكي لتدعيم وجهة الضبط الداخلي لدى طلبة  .4

 اجلامعة.

إجراء دراسة عن أثر برنامج إرشادي منائي معريف سلوكي لرفع مستوى التوافق النفسي لدى  .6

 طلبة اجلامعة.

 

  



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

148 

 املراجع

 املراجع العربية:

 . خوارزم العلمية للنشر والتوزيع.الصحة النفسية للعاديني وغري العاديني (.ـه1432) ، أمحد.زيدأبو 
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 والدراسي لدى طالب(. الذكاءات املتعددة وعالقتها بالتوافق النفسي 2015) حممد، سعد رياض.

  .396-356 ، ص ص45السنة التحضريية جبامعة الطائف. اجمللة الرتبوية جبامعة سوهاج ع: 

 تأثري وجهة الضبط الداخلي واخلارجي وفعالية الذات على (.2018) احملمدي، عفاف سامل.

http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad%d9%89%2c+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84.&criteria1=2.
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.7.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad%d9%89%2c+%d8%ac%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%84.&criteria1=2.
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among Female Students of the Common First Year at King Saud University 
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 Mohammed S. Al Haidari
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Abstract:  
     The aim of the current research is to investigate the correlation between 

learned helplessness and academic procrastination among Female Students of 

the Common First Year at King Saud University, identifying the levels of 

learned helplessness and academic procrastination, and predicting at 

procrastination through learned helplessness. The sample consisted of 343 from 

the common first-year female students participating from the faculties of health, 

science, and humanity. The sample was selected by a stratified random method. 

learned helplessness measuring tool presented by Peterson et al. was used in Bin 

Seddik study (2009) and the academic procrastination scale by Tuckman which 

was used in the study of Al-Mutairi (2016) were both applied in this research. 

The results showed a positive correlation between learned helplessness and 

academic procrastination. also revealed that the existence of low levels of 

learned helplessness and academic procrastination among the female students of 

the common first year from the colleges of health, science, and humanity. The 

research also found that academic procrastination can be predicted through 

learned helplessness of the common first-year female students at King Saud 

University. 

Keywords: learned helplessness, academic procrastination, common first year. 
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 العجز املتعلَّم وعالقته بالتسويف األكادميي لدى طالبات السنة(. 2222احليدري، حممد، العامري، مها. )

 988 – 922(، 2) 8. جملة العلوم الرتبوية، "املشرتكة جبامعة امللك سعوداألوىل 

املشرتكة األوىل  األكادميي لدى طالبات السنةالعجز املتعلَّم وعالقته بالتسويف "

 (1)"جبامعة امللك سعود

 (3)اهلل العامريعبدأ. مها بنت  (2)د. حممد بن سليمان احليدري 

 املستخلص:

الغرض من البحث احلالي وصف العالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي لدى 

 ، والتعرف على مستويات العجز املتعلَّمسعودطالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك 

التنبؤ بالتسويف األكادميي من خالل العجز والتسويف األكادميي لديهن، والتحقق من إمكانية 

)الصحية،  :تساراطالبة من طالبات السنة األوىل املشرتكة من امل 343وتكونت العينة من  .املتعلَّم

بالطريقة العشوائية الطبقية. وُطبق عليهن مقياس العجز املتعلَّم من  ْرناخِت والعلمية، واإلنسانية(،

(. ومقياس التسويف األكادميي من 2009املستخدم يف دراسة بن صديق ) ،إعداد بيرتسون وآخرون

 النتائج عن وجود عالقة ارتباطية كشفت(. و2015املستخدم يف دراسة املطريي ) عداد توكمانإ

بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي، وعن وجود مستويات منخفضة ة موجبة ذات داللة إحصائي

 سارات:من العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة يف امل

أنه ميكن التنبؤ بالتسويف األكادميي من أيًضا النتائج وأظهرت )الصحية، والعلمية، واإلنسانية(. 

 علَّم لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود.خالل العجز املت

 العجز املتعلَّم، التسويف األكادميي، السنة األوىل املشرتكة. الكلمات املفتاحية:
 
 

                                                           
 حبث مستل من رسالة املاجستري ( 1)

 أستاذ مشارك، قسم علم النفس. ( 2)

 Ma.ha4@hotmail.comماجستري، علم النفس الرتبوي.  ( 3)
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 املقدمة:

يف  د إخفاقات متكررةفرعندما يواجه اليوصف العجز املتعلَّم بأنه مشكلًة سلوكية تنشأ 

ل حتدًيا لقدراته، وإدراكه استقالل استجابته عن النتائج، فيفقد السيطرة على املواقف اليت متث

  الرغبة باالستمرار يف احملاولة؛ نتيجًة للفشل املتكرر، واعتقاده بعدم جدوى تلك اجلهود

(Seligman, 2006.)  

 أدخلحني  م،1986عام د العجز املتعلَّم من املفاهيم اليت شغلت اهتمام الباحثني منذ عوي

وافَترض أن  ،به على األفراد واحليواناتهذا املفهوم إىل الرتاث النفسي من خالل جتاِر سيلجمان

املرجوة، ومن ثم  ته يف حتقيق النتائجاالفرد عدم فاعلية استجاب العجز املتعلَّم حيُدث نتيجًة لتوقُّع

 (.Seligman & Maier, 1976) العجزتطوُّر  ؤدي إىليقد َتقلُّ حماوالته للسيطرة عليها؛ مما 

ى الظروف فقدان السيطرة عل فعندما تدرك الطالبة أن حماوالتها غري ُمجدية، وتتوقع

تفقد الرغبة يف بذل اجلهد وتأدية املهام، وتقل حماوالتها تدرجيًيا؛ وذلك  ،اًلبمستق املشابهة

 (.Saxena & Shah, 2008) لتصورها أن استجابتها لن تؤثر يف النتيجة، وأنها ستبوء بالفشل

وخيتلف إدراك الفشل من طالبة إىل أخرى؛ فقد تعزو الطالبة الفشل إىل عوامل خارجية؛ 

 من َثمَّو ،طالبة قد تواجه مثل هذا الفشل أيَّ عليه فإنها تتوقع أنَّ ناًءب، واًلكصعوبة املادة مث

شأنه  من ، وهذااًلكنقص القدرات مثة؛ تعزو ذلك إىل عوامل داخليأو قد  .السيطرة عليه هاميكن

 (.2005، )الزواهرة اإلحبايف واليأسؤدي إىل لذات، وي اىلإه السليب املوجَّ شعورالضاعف يأن 

قد  ،الفشل رباتمع تكرار ِخون األكادميية، غاياتهعند عجز بع  الطالبات عن حتقيق و

االستجابات السلوكية؛ كالكسل، وفتور اهلمة، وتسويف املهام الدراسية بع  ر منهن تصُد

حني  يف ؛بأداء متدٍن هن الدراسة كمل بعُضُتوقد  .(,Solomon & Rothblum،1984املطلوبة )

وذلك  ؛Stuart, 2013)اآلخر االنسحاب خالل األسابيع األوىل من الدراسة ) هنيفضل بعض

إىل  نأقدراتهن، فيلَج قولتوقعاتهن السابقة بأن هذه املواقف ال ميكن السيطرة عليها، وأنها تُف

 ,Haghbin) هأو التقليل من ب اإلحساس بالفشل،نجتيف وعدم احملاولة؛ رغبًة منهن  االستسالم

McCaffrey, & Pychyl, 2012.) 

مة يف تدني ِهس( إىل أن العجز املتعلَّم أحد العوامل امل2014وتشري دراسة الرشيدي ودرويش )

هلم من معارف  قدمملا ي مم فهمهأساليب التعلم لدى الطلبة، وعد عفاملستوى التحصيلي، وض
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قد يرتبط العجز املتعلَّم بعدد من املشكالت؛ كاخنفاض مستوى األداء، والسلبية، و ومهارات.

 التسويف. عن أداء املهام األكادميية، أوسوَّغ واإلحجام غري امل

التأخري الطوعي يف استكمال املهام أنه  -أكادميية باعتباره مشكلًة- قصد بالتسويفوُي

 (.steel, 2007) التأخريوعي الفرد بالنتائج السلبية املرتتبة على هذا مع األكادميية، 

يلجأ الفرد إىل تأخري إذ إنتاجية الفرد؛  يفا مؤثرة سلبًي ويعد التسويف األكادميي ظاهرًة

موعد من  حتى اللحظة األخرية سوِّغدون وجود م دز على حنو متعمَّنَجاألعمال اليت جيب أن ُت

 (Senecal, Koestner, & Vallerand,1995). التسليم النهائي

وتشري الدراسات أن للتسويف األكادميي املزمن عدًدا من اآلثار السلبية على األفراد الذين 

 & ,Steel, Brothen)ميارسونه؛ كضعف األداء يف االختبارات، واخنفاض التحصيل األكادميي 

Wambach, 2001.)  عرضة إلظهار سلوك إعاقة الذاتوأن املسوفني أكثرFerrari &) Tice, 

2000 .) 

% من طالب اجلامعة 80إىل أن  ( (Ellis & Knaus, 1977أليس ونويسدراسة  لْتتوصَّقد و

 & Solomon يسوفون مهامهم األكادميية باستمرار؛ يف حني أفادت دراسة سليمان ورثبلوم 

Rothblum, 1984))  فون يف كتابة األوراق البحثية الفصلية، % من طالب اجلامعة يسو45بأن

% من الطلبة املذاكرة 28% منهم يؤخرون قراءة الواجبات األسبوعية؛ يف حني يؤجل 30ونسبة 

 لالختبارات.

وتفاوت مستوى التسويف األكادميي لدى طلبة اجلامعة؛ إذ أشارت إحدى الدراسات     

ذلك ألن لديهم اجلامعية يسّوفون أكادميًيا؛ و % من طلبة املرحلة63إىل أن ( (Ozer, 2011احلديثة 

هم  يف مرحلة البكالوريوسطلبة ؛ إضافًة إىل أنَّ الحمدد الكثري من املهام املطلوب إمتامها يف وقٍت

مقارنًة بطالب املرحلة الثانوية وطلبة الدراسات العليا، ويوضح  األكثر تسويًفا يف املهام األكادميية

 زيد من البحث.املاحلاجة إىل  هذا التباين يف النتائج

سلبية على من آثاٍر العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي  ما يرتتب علىو، ناًء على ما سبقوِب

 األوىل لدى طالبات السنةهما العالقة بين لتعرف علىل لييأتي البحث احلا؛ الفرد واجملتمع

على مستويات كلٍّ منهما؛ حماولًة للوصول إىل تصور  وقوفوال جبامعة امللك سعود، كةاملشرت

 أكثر مشوليًة حول العالقة بني املتغريين.
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  مشكلة البحث:

ن وتكُم اجلامعة، منها طالبات نياملشكالت السلوكية اليت يعا هميعد العجز املتعلَّم من أ

 لديهنوى التحصيل ومست، على اجلانب النفسي واألكادميي ؤثريف اآلثار السلبية اليت ت أهميته

 (.2016، إبراهيموالزهراني، و )السيد،

كاإلخفاق املتكرر يف الدراسة،  ؛وقد يظهر العجز املتعلَّم بسبب جمموعة من العوامل

 ؛الرياضياتالقلق من االجنليزية، و والصعوبات األكادميية املرتبطة ببع  املقررات كاللغة

 ,Gurefe & Bakalim ايف تعلمهعند فشلها فتعتقد الطالبة أن تلك املتطلبات تفوق قدراتها 

2018;) Aydogan, 2016 ) ؛ وبناًء على ذلك تعزف الطالبة عن القيام باملهام املطلوبة منها أو

  .ُتسوِّفها

مع ادميي، والع على الدراسات اليت تناولت العجز املتعلَّم والتسويف األكطِّاالومن خالل 

البيئة العربية  العالقة بينهما يفتناول  رنُده ينهذين املتغريين؛ إال أاجلهود البحثية اليت تناولت وفرة 

هلا احلصول على دراسات  تسنَّيإذ مل  -لباحثةاعلى حد علم -ة خاص صورةعام، واحمللية ب وجهب

 خمتلفة؛ مع متغريات ٍةما على ِحَدوإمنا توجد دراسات تناولت كل متغري منه ؛مجعت املتغريين مًعا

يف  (، والوحدة النفسية2016اإلنهاك النفسي يف دراسة السيد وآخرون )بالعجز املتعلَّم  عالقةك

يف دراسة  (، وقلق الرياضيات، والكفاءة الذاتية، والرياضيات املدركة2008) بن صديقدراسة 

 (.(Gurefe & Bakalim, 2018 جريف وباكليم

على حد علم -ات اليت استقصت متغريي العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي ومعظم الدراس

اهتمت بالفروق بني الطلبة وفًقا ملتغري النوع االجتماعي والتخصص، مع قّلة يف الدراسات  -لباحثةا

 ,DAĞGÖLاليت تناولت مستويات العجز املتعلًّم والتسويف األكادميي وتباين نتائجها؛ كدراسة 

2018)  (Aydogan, 2016;  اليت كشفت عن مستويات منخفضة يف العجز املتعلَّم لدى طلبة

( اليت كشفت عن مستويات متوسطة يف العجز املتعلَّم لدى 2014اجلامعة. ودراسة الصبحيني )

 ,Atalayin, Balkis)وبالكس وتيزل وكريك  أتالنيطلبة كلية الرتبية. فيما كشفت دراسة 

Tezel, & Kayrak, 2017) ( بني طلبة اجلامعة؛ يف 60عن انتشار التسويف األكادميي بنسبة )%

إىل وجود مستويات منخفضة من ( (Balkis & Duru, 2017 حني توصلت دراسة بالكس ودورو

 التسويف األكادميي لدى طلبة اجلامعة لصاحل الطالبات.
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، وتداخل أبعادهما والتسويف األكادميي العجز املتعلَّملرتابط مفهومي وويف ضوء ما سبق 

 النفسية، تربز مشكلة البحث يف حماولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 أسئلة البحث:

 ؟جبامعة امللك سعود ملشرتكةاألوىل االعجز املتعلَّم لدى طالبات السنة  مستوىا م .1

  ؟جبامعة امللك سعود املشرتكة األوىل لدى طالبات السنة األكادميي التسويف مستوى ما .2

جبامعة  املشرتكةاألوىل  التسويف األكادميي لدى طالبات السنةبعالقة العجز املتعلَّم ما  .3

 ؟امللك سعود

األوىل طالبات السنة هل ميكن التنبؤ بالتسويف األكادميي من خالل العجز املتعلَّم لدى  .4

 جبامعة امللك سعود؟ املشرتكة

 أهداف البحث:

لدى طالبات  والتسويف األكادميي تعلَّمالعجز املمستويات الكشف عن البحث إىل سعى ي

، والتحقق من عالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادمييستقصاء الا، واملشرتكة األوىل السنة

 إمكانية التنبؤ بالتسويف األكادميي من خالل العجز املتعلَّم.

 أهمية البحث:

 ي:أتأهمية البحث فيما ي ضحتت

بويتني نال َتا اهتمام الباحثني يف اجملال الرتبوي؛ وذلك ملا يف كونه سيبحث يف مشكلتني تر .1

يرتتب عليهما من آثار قد تهدد مواصلة سري التعليم، وعلى األداء األكادميي والتوافق 

 الدراسي لدى الطالبات. 

لألدب الرتبوي، إسهاًما متواضًعا  -مبا يتناوله من إطار نظري-بحث ل أن يقدم هذا الُيؤَم .2

 -يف حدود علم الباحثة-ة دراسات عربيتوفُّر لعدم  للباحثني يف هذا اجملال؛ نظًرا وإفادًة
 .تناولت العالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي

من العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي، واستكشاف مدى انتشارهما  اًلفهم أبعاد ك .3

صني النفسيني يف حتديد الربامج واملخت عوًنا للمرشدين األكادميينيأن يكون  ميكن
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بأسلوٍب  ن، وتوجيههاملشرتكة األوىل السنة الباتطاإلرشادية الوقائية أو العالجية املناسبة ل

 سليم.

قد تساعد نتائج البحث احلالي يف تقدير حجم مشكليّت العجز املتعلَّم والتسويف  .4

واألكادميي ابتداًء، من َثم متهد للدراسات املستقبلية البحث عن أسبابها لدى طالبات السنة 

 األوىل املشرتكة، وتصميم الربامج املناسبة هلم.  

 حدود البحث:

 العجز املتعلَّم وعالقته بالتسويف األكادميي.بدراسة  حتدد البحث احلدود املوضوعية:

 جبامعة امللك سعود. املشرتكة األوىل طالبات السنة احلدود البشرية:

 جامعة امللك سعود بعليشة مبدينة الرياض. احلدود املكانية:

 .ـ(ه1440-1439) للعام ثانيالفصل الدراسي اليف البحث  ُطّبق احلدود الزمانية:

 مصطلحات البحث:

 :Learned Helplessness جز املتعلَّمالع

نتيجة  نشُأ: رد فعل االستسالم يالعجز املتعلَّم بأنه (Seligman, 2006)سيلجمان ف عرَّ

  ث.م باألحدالعدم القدرة على التحكُّ

 اليت حتصل عليها الطالبة على مقياس العجز املتعلَّم اتالدرججموع ويعرف إجرائًيا مب

 (.2009بأبعاده الثالثة، وهي: الذاتية، والثبات، والتعميم )بن صديق، 

 :Academic Procrastination التسويف األكادميي

بأنه: امليُل إىل جتنُّب بدء (Tuckman & Sexton, 1989) عرَّفه توكمان وسيكستون 

 م الذاتي أو غيابه.وذلك لنقص التنظي ؛مع قدرة الفرد على أدائها ،مهمة ما، أو تأجيل إكماهلا

اليت حتصل عليها الطالبة على مقياس التسويف مبجموع الدرجات  اويعرف إجرائيًّ

بأبعاده الفرعية: إعاقة الذات، وتنظيم الذات، واالستقاللية بالذات، والثقة بالنفس  األكادميي

 .(2015)املطريي، 

 :the Common First Year املشرتكةاألوىل  السنة

السنة األوىل يف الدراسة اجلامعية، وجيب على الطلبة إنهاء مجيع مقرراتها يف فصلني وهي 
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دراسيني وفصل صيفي استثنائي، عدا املسار اإلنساني فيجب على الطلبة إنهاء مقرراتهم يف فصل 

 (.1439، عمادة السنة األوىل املشرتكة جامعة امللك سعوددراسي واحد )

 اإلطار النظري: 

 علَّم:العجز املت

- 1956ظهر مفهوم العجز املتعلَّم من خالل جتاِرب سليجمان وماير اليت ُأجريت بني عامّي 
باستخدام نظرية  ،واسُتخِدم فيها منوذج حيوانّي لدراسة العالقة بني اخلوف وجتنب التعلُّم ،م1959

اإلشرايف الكالسيكي؛ وذلك بتكوين ارتبايف بني الصدمة الكهربائية وصوت اجلرس. وافرتض 

سليجمان وزمالُؤه خالل التجِربة أن الكالب املقيَّدة ستحاول اهلروب من الصدمة الكهربائية بعد 

جهد للهروب مساع اجلرس مبجرد حتريرها؛ لكن على خالف التوقعات وجدوا أنها مل تبُذل أي 

 (.Smallheer, 2011) من الصدمة بعد أن وَجدت أن احملاوالت األوىل غري ُمجدية

عن حماوالتها،  اًلوافرتض سليجمان وماير أن الكالب تعلَّمت أن إنهاء الصدمة كان مستق

 (.Seligman, 2006) املتعلَّموبذلك ساعدت تلك النتائج على وضع الفرضيات األولية ملفهوم العجز 

 ؛قد طبق سليجمان وزميله هريوتو املزيد من التجاِرب ذات الظروف املشابهة على البشرو

 ،وذلك بتعري  جمموعة من الطالب لألصوات الصاخبة من خالل وضِعهم لسماعات الرأس

والَحظوا أن الطالب مل ُيبدوا أيَّ حماولة إليقاف تلك األصوات يف املرة األخرى عندما أعط وهم ِزر 

على االستجابات اليت قدَّمها احليوانات والبشر جتاه  1986ثم أطل ق سليجمان يف عام التحكم. 

  (Seligman,1975).املواقف غري القابلة للسيطرة مسمَّى العجز املتعلَّم 

 مفهوم العجز املتعلَّم:

من خالل مواقف  فردكات السلبية اليت يكتسبها الاملدَر العجز املتعلَّم إىل تعريفيشري 

قدان السيطرة على وِف الدافع لديه، تؤدي بدورها إىل خفِ و، اليت خيُبرهاشل املتكررة الف

 درويش،و )الرشيدي الذات ومونية ول بالدُّ ُرجيعله يشُع قد م يف األحداث واملواقف؛ مماالتحكُّ

2014.)  

( بأنه: ظاهرة يتعرض فيها الفرد (Baumeister & Vohs, 2007وعرفه باومسرت وفوس 

حلدث ال ميكن السيطرة عليه وال مفر منه، ويواجه يف وقت الحق صعوبًة يف احلصول على النتائج 

 املرغوب بها حتى عندما يكون من السهل القيام بذلك.
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الفرضيات األوىل لنظرية العجز (Seligman & Maier, 1976)  وقد قدَّم سليجمان وماير

م بعد عدة سنوات من التجاِرب على اإلنسان 1985املتعلَّم يف إطار االجتاه السلوكي عام 

واحليوانات، عندما عّرضوهم لسلسلة من الصَدمات اليت ال ميكنهم جتنُُّبها. وافرتضوا أن العجز 

املتعلَّم حيُدث عندما يتعرض الفرد ملوقف يشكِّل حتدًيا له، فيحاول التعامل مع املوقف وجيعله أقلَّ 

فينشأ اإلحبايف لديه نتيجًة العتقاده عدم قدرته يف  ،بوء بالفشلإجهاًدا؛ إال أن تلك احملاوالت ت

ومن ثم ينخف   ،أو التحكُّم به. ويتعلَّم بذلك استقالل استجابته عن النتائج ،السيطرة على املوقف

أو التعزيز  ،معدل استجاباته حتى يتوقف عن احملاولة؛ إلدراكه أنها لن تؤدي إىل النتيجة املطلوبة

 وتتطور لديه استجابات انفعالية سلبية، ويعمم ذلك على املواقف املشابهة.املرغوب به، 

 (& ,Abramson, Seligmanأعاد أبرامسون، وسليجمان، وتيزدال م1988ويف عام 

Teasdale, 1978 ) ،واقرتحوا منوذًجا منقًَّحا للعجز املتعلَّم ضمن إطار  صياغة نظرية العجز املتعلَّم

إذ  ؛الصيغة  األوىل من النظرية مل تتَِّسْق مع األدلة التجريبية واملنطق النظري نظرية العزو؛ وذلك ألن

واليت ال ميكن  ،مل متيِّْز بني احلاالت اليت تكون فيها املواقُف غرَي قابلة للسيطرة جلميع األفراد

 ديدة.التحكم بها بالنسبة لبعضهم، ومل متيِّْز بني حاالت العجز العام واحملدد، واملزمنة والش

السبيب.  العزومبدأ الفروق الفردية من نظرية  -ِبناًء على ما سبق-فتضمََّن النموذج اجلديد 

ووفًقا هلذه الصياغة فإن األفراد عندما يتعرضون ملواقَف ال ميكن التحكم بها فإنهم يعزون ذلك 

لسبٍب ما، وقد يكون هذا السبب مستقرًّا أو متغيًِّرا، عامًّا أو حمدًدا، داخليًّا أو خارجيًّا. وأن 

د نوَع العجز لديه، فقد يكون أسلوب العزو الذي يتبناه الفرد يف تفسريه ِلما مير به هو ما حيدِّ

وإن كان سيقلل من تقديره لذاته أم ال. وافرتض النموذج  ،مزمًنا أو شديًدا، عامًّا أو حمدًدا

اجلديد أن األفراد ال يتعلَّمون العجز جملرد تعرضهم ملواقَف ال ميكن التحكم بها؛ وإمنا ينشأ عن 

وبذلك يتعلمون العجز الذي  ؛هم ذلك لعوامل خمتلفةتوقُّعهم بأنهم لن حيققوا النتائج املرغوبة، وعزو

ينشأ عنه قصور يف ثالثة جوانَب: ذهنية، ودافعية وانفعالية، ويتمثَُّل القصور الذهين يف توقُّعاته أن 

هذه النتائج ال ميكن التحكم بها؛ أما القصور الدافعي فيظهر من خالل الَبْدِء املتأخر يف تقديم 

يف حني أن القصور االنفعالي يكون نتيجة لتوقُّعه أن هذه النتائج سلبيٌة وخارج االستجابات اإلرادية؛ 

  (Abramson et al., 1978).سيطرته
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 التسويف األكادميي:

يد نويس  ىم عل1981يف اجملال النفسي والرتبوي عام  األكادميي التسويفانبَثَق مفهوم 

Knausأسباب التسويف لبحث  منهجية دراسة ولرت أُنِشتعاق بت اجلهود بعد ذلك، و ، ثم

رثبلوم و سليمان؛ اليت طبقها فريمونت جامعة يف 1984األكادميي لدى الطالب عام 

(Schouwenburg, 1992). 

ره ؛ إذ صوَّاعلى تعريفه ختصونع املكغريه من الظواهر النفسية اليت مل ُيجِم فالتسوي دَعوُي

  (Solomon & Rothblum, 1984; Mandel & Marcus, 1988)سلوكيةهم أنه مشكلة بعُض

 (Milgram & Naaman, 1996; Kandemir, 2014) شخصيةال يف مسًة همه بعُضدََّع يف حني

وسيتناول البحث احلالي التسويف األكادميي باعتباره مشكلًة سلوكية تضر باألداء حسب ما 

 (& Solomon & Rothblum, 1984; Steel, 2007; Shankerأشارت بع  الدراسات

Sampathirao, 2015.) 

 مفهوم التسويف األكادميي:

من سليمان ورثبلوم  كٌل هفعرَّف ،التسويف األكادميي تناولتاليت  التعريفات تدعدَّت

(Solomon & Rothblum 1984)  :ينتج عنه سّوغم األكادميية دون يف املهامء ْدتأجيل الَببأنه ،

 .شعور بالتوتر والقلق، وعدم االرتياا

إلكمال  التأجيل الطوعيُّ: بأنه (,.Senecal et al (1995آخرون و سينكاليف حني عرَّفه 

بالضيق والتوتر، الفرد  شعوراملتوقَّع، مع ه أو باملهام األكادميية ضمن اإلطار الزمين املرغوب 

 للمهام سيتأثر سلًبا. ُهوإدراكه أن إجناَز

 أسباب التسويف األكادميي:

 ,Solomon & Rothblum) ظاهرة التسويف األكادميي بني طلبة اجلامعة رإن انتشا

1984; Ozer, 2011)، الباحثني إىل عليه من آثار سلبية على الفرد واجملتمع يدفع  يرتتب وما

 األدب النفسي إىل وجود عاملني يشري، وهذا السلوكواملؤدية إىل ظهور  لةاألسباب احملتَمستقصاء ا

 األكادميية االخنرايف يف املهام اخلوف من الفشل، وكرُه: هماللتسويف األكادميي رئيسني 

(Solomon & Rothblum, 1984). 
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رتبط بعدم القدرة يإىل أنه  (Tella, 2007 & Akinsola)يشري أكينسوال وتيال  يف حني

 غاياتعلى تأخري اإلشباع للمتعة، واالفتقار إىل الضبط الذاتي، وضعف احلافز لتحقيق ال

 .األكادميية، ونقص القدرات التنظيمية

ناًء على نتائج الدراسات اليت تناولت هذا ِب-وميكن تلخيص أسباب التسويف األكادميي 

 ي:أتما يفي -اجلانب

 كفاءة الفرد يف إدارة الوقت حبكمة، وعدم القدرة على ترتيب األولويات ضعُف .1

(McCown, Petzel, & Rupert,1987; Atalayin et al., 2017.) 

 .(Tuckman, 2002; Steel, 2007) الذاتية فاعليةالفشل يف التنظيم الذاتي، واخنفاض ال .2

 ,Solomon & Rothblum) القلق، واخلوف من الفشل، وعدم القدرة على اختاذ القرار .3

1984.) 

 الفرد وتقديره لذاته أداءني غري العقالني ب ربطغري الواقعية، والكمالية املبالغة، وال املعايري .4

(Flett, Blankstein, Hewitt, & Koledin,1992.) 

 الروابط النظرية بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي:

ميكن االستنبايف من خالل العرض النظري السابق العالقة املنطقية بني العجز املتعلَّم 

املتعلَّم  العجز الستجابةسلوكًيا  امظهًر األكادميي التسويف يكون قدوالتسويف األكادميي؛ إذ 

 إمكانيةعدم  باستمرار واالعتقاد بها، التحكم ميكن ال ملواقفالسابق  التعرض عن الناجتة

 الفرد سيطرة عن خارجة أنها إليها والنظر ،التعرض لبع  املواقف السلبية الح السيطرة

(McKean, 1990)وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة ،Prihadi, Tan, Tan, Yong,) Yong, 

Tinagaran, & Tee, 2018)بأن طالب اجلامعة مييلون إىل التسويف األكادميي عندما  ؛

يتصورون أن املهام تفوق قدراتهم، فيلجؤون لتسويفها محايًة لتقدير ذاتهم؛ إلدراكهم أنه سيتأثر 

ويتسق كذلك مع دراسة  عندما يفشلون يف أداء املهمة، وهذا التصور هو نتيجة للعجز املتعلَّم.

( اليت أفادت بأن طالب اجلامعة املعرضني للعجز املتعلَّم كانوا أكثر (McKean, 1994ماكني 

 املتعلَّم العجزمنوذج من خالل  األكادميي بالتسويف التنبؤ يدعم مماللتسويف األكادميي.  اًلمي

 (.McKean, 1994وآخرون ) أبرامسونالذي طوره 
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 : الدراسات السابقة

 : الدراسات اليت تناولت العجز املتعلَّم وعالقته ببع  املتغريات:أواًل

لدى طلبة كلية الرتبية يف جامعة امللك  تعلَّم( مستوى العجز امل2014الصبحيني )درس 

وقد  .بق عليهم مقياس العجز املتعلَّموطالبة، ُط اطالًب 428 وتكونت عينة الدراسة من، سعود

، ووجود فروق يف العجز الطلبة مستوى متوسط من العجز املتعلَّم لدىنتائج عن وجود الكشفت 

 .املتعلَّم لصاحل الذكور

العالقة السببية بني العزو السبيب والعجز فقد ُعنيت ب( 2016) والزغول عديليأما دراسة أ

موك. طالًبا وطالبة من جامعة الري 360واشتملت عينة الدراسة على  املتعلَّم والتوافق األكادميي،

 وقد ُطبق عليهم مقياس العجز املتعلَّم، ومقياس التوافق األكادميي، ومقياس العزو السبيب.

 وكشفت النتائج عن وجود مستويات متوسطة من العجز املتعلَّم على ُبعدي توقع الفشل ولوم الذات.  

تعلَّم العالقة بني العجز امل بدراسة لغرض استقصاء (Aydogan, 2016) بينما قام أيدوقان

طالًبا وطالبة يف  169وتكونت عينة الدراسة من ، واالجتاه حنو اللغة اإلجنليزية ضبطال وجهةو

العجز املتعلَّم، مقياس  استخدم الباحث(. ومن اإلناث 83و من الذكور، 85): املرحلة اجلامعية

من العجز  منخفضة. وكشفت النتائج عن وجود مستويات ومقياس وجهة الضبط األكادميي

 املتعلَّم، وأن مستوياتهم يف وجهة الضبط اخلارجية كانت أقل من املتوسط. 

الشعور بالعجز لدى طالب (  (DAĞGÖL, 2018ويف اإلطار نفسه استكشفت داجول 

واألسباب احملتملة وراء العجز املتعلَّم يف  ،اجلامعة الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية

 البيانات تمعُجمن خمتلف املراحل اجلامعية، و اطالًب 36يف الدراسة  شاركو سياق اللغة اإلجنليزية.

وكشف النتائج عن وجود مستويات منخفضة من العجز املتعلَّم  مقياس العجز املتعلَّم،من خالل 

 لدى طالب اجلامعة، وأن الطالب ال يعانون من عدم القدرة على التحكم يف أعماهلم.

 تناولت التسويف األكادميي وعالقته ببع  املتغريات:: الدراسات اليت اثانًي

 التسويف انتشارمدى إىل دراسة  (Atalayin et al., 2017)وآخرون أتالني سعى 

وقد اشتملت عينة األكادميي.  طالب طب األسنان، والتنبؤ بعواقب التسويفلدى  األكادميي

التسويف  مقياس بَِّق عليهمُطوذكًرا(.  189 و أنثى، 283من الطلبة: ) 462 الدراسة على

، وكشفت النتائج ومقياس الرضا عن احلياة األكادميية، ومقياس سوء إدارة الوقت ،األكادميي
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فني لديهم أن الطلبة املسوِّ%( بني طلبة اجلامعة، و60عن انتشار التسويف األكادميي بنسبة )

 فني.بنظرائهم غري املسوِّ األداء األكادميي مقارنًة ِفْعوَض مستوى أعلى من سوء إدارة الوقت،

فيما ذكور واإلناث الفروق بني ال  (Balkis & Duru, 2017)ودورو الكسدرس بكذلك 

وقد شارك يف . يتعلق بالتسويف األكادميي، واألداء األكادميي، والرضا عن احلياة األكادميية

خدم مقياس اسُتو، (% من الذكور60.5ناث، ومن اإل %49.4) :من طلبة البكالوريوس 441الدراسة 

مستويات منخفضة  وأشارت النتائج إىل وجود .ومقياس الرضا األكادميي، التسويف األكادميي

من التسويف األكادميي، ومستويات عالية يف األداء األكادميي والرضا عن احلياة األكادميية 

 لصاحل اإلناث مقارنة بنظرائهن الذكور.

إىل استقصاء مدى انتشار وأسباب  ,Afzal & Jami) 2018)جيمي وسعت أفضال و

أقسام  يف اجلامعة من طالًبا 46طالبة و 166وتكونت عينة الدراسة من . التسويف األكادميي

. وقد كشفت الدراسة عن وُطبق عليهم مقياس التسويف األكادميي، العلوم االجتماعية والطبيعية

 حليت املاجستري والدكتوراة.انتشار التسويف األكادميي لدى مر

 : الدراسات اليت تناولت العالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي:اثالًث

 ا سلوكًيامظهًرباعتباره التسويف األكادميي  McKean, 1990)ماكني )تناولت دراسة 

 عليهم بقُط، طالًبا وطالبة يف املرحلة اجلامعية 161للعجز املتعلَّم، وتكونت عينة الدراسة من 

عن نتائج كشفت الوقد ، ومقياس االكتئاب. ومقياس العجز املتعلَّم مقياس التسويف األكادميي،

 لي قد ميثِّن التسويف األكادمي، وأوجود عالقة ارتباطية بني التسويف األكادميي والعجز املتعلَّم

 للعجز املتعلَّم. اسلوكًي امظهًر

الدور الوسيط لوجهة ( (Prihadi et al., 2018 وآخرون تناولت دراسة بريهادييف حني 

 ٠٦ وقد تكونت عينة الدراسة من، العالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميييف  الضبط

مقياس تقدير الذات، ومقياس عليهم  َقوقد ُطبِّسنة،  24و  18 ، ترتاوا أعمارهم بنياجامعيًّ طالًبا

% من طلبة 80أن  وقد توصلت الدراسة إىلاألكادميي.  الضبط الداخلي، ومقياس التسويف

لدى  وجود عالقة طردية بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميياجلامعة مسوفني أكادميًيا، و

بسبب الشعور بنقص التعزيز  األكادمييةمهامهم  سويفأن الطالب الذين مييلون إىل توالطالب، 

  .رادتهمإعن  ن جناحهم وإخفاقهم خارٌجأت مييلون إىل االعتقاد باقدرضعف ال أو
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

 تية:استخالص النتائج اآل السابقة ميكنمن خالل عرض الدراسات 

يف حمور االهتمام مبتغري العجز يتفق البحث احلالي جزئيًّا مع بع  الدراسات السابقة  .1

الصبحيني، املتعلَّم، ويف استخدام املنهج الوصفي االرتباطي وجمتمع البحث؛ كدراسة )

كذلك يتفق يف . (DAĞGÖL, 2018; Aydogan, 2016؛ 2016؛ وأعديلي والزغول، 2014

 ;Atalayin et al., 2017) تناول متغري التسويف األكادميي والغرض واجملتمع مع دراسة

Balkis & Duru, 2017; Afzal & Jami, 2018.) 

 واملستخدم يف دراسة بن صديقخيتلف البحث احلالي يف اعتماده على مقياس العجز املتعلَّم  .2

واملستخدم يف دراسة  Tuckman عداد توكمانإومقياس التسويف األكادميي من ، (2009)

ى مقاييس أخرى خمتلفة باستثناء ؛ يف حني اعتمدت الدراسات السابقة عل(2015املطريي )

اليت اعتمدت على مقياس توكمان يف قياس  (Atalayin et al., 2017)دراسة أتالني 

 التسويف األكادميي. 

اليت تناولت  -العربية واألجنبية-يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة تنوع البيئات  .3

مام البحثي ُيظهر مدى أهمية هذين متغريي العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي، وهذا االهت

 املوضوعني وحبثهما.

يف حدود علم -يتبني من خالل استعراض الدراسات السابقة عدم توفر دراسات عربية  .4

استقصت العالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي؛ مما يوضح احلاجة  -الباحثة

 إلجراء البحث احلالي.  

ت السابقة يف تتبع مشكلة البحث وحتديدها، وصياغة أفاد البحث احلالي من الدراسا .6

 الفرضيات وتفسري النتائج املتعلقة مبتغريي العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي.

 فرضيات البحث: 

من خالل استعراض اإلطار النظري والدراسات السابقة ميكن صياغة فرضيات البحث 

 كاآلتي:

بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي لدى طالبات توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا  .1

 .السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود
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األوىل طالبات السنة ميكن التنبؤ بالتسويف األكادميي من خالل العجز املتعلَّم لدى  .2

 جبامعة امللك سعود. املشرتكة

 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

 ؛ كونه األكثر مالءمة لتحقيق أغراضه.االرتباطي وصفيي النهجاعُتمد يف البحث على امل 

 جمتمع البحث:

املشرتكة جبامعة امللك سعود  األوىل طالبات السنةمن مجيع  جمتمع البحثتكون  

 طالبة؛ منهن 3165البالغ عددهن هـ، 1440 -1439 للعامثاني خالل الفصل ال املقيدات للدراسة

 1289 طالبة، واملسار اإلنساني 598ويف املسار العلمي طالبة ملتحقات باملسار الصحي،  1180

 (.1440عمادة شؤون القبول والتسجيل، )

 عينة البحث:

املشرتكة جبامعة امللك  األوىل طالبة من طالبات السنة (343عينة البحث من )تكونت  

(، 0.51( واحنراف معياري )18.65مبتوسط عمر ) 20 -18، ترتاوا أعمارهن بني سعود بالرياض

لطبقية من املسارات الصحية والعلمية واإلنسانية، وفق اجلدول الطريقة العشوائية اوقد ُسحنب ب

 اآلتي:

 (1جدول رقم )
 343 =توزيع الطالبات وفًقا ملتغري التخصص ن 

 النسبة التكرار مسارات

 %38 128 الصحية

 %21.9 86 العلمية

 %41.1 141 اإلنسانية

 %100 343 اجملموع
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 البحث: واتأد

 :مقياس العجز املتعلَّم .1

على  (2016السيد وآخرون )أعد املقياس بيرتسون وآخرون، وترمجه الفرحاتي، واستخدمته 

مناسبة، ويوفر مؤشًرا عاًما  ةطالبات جامعة الطائف. ويتمتع املقياس خبصاص سيكو مرتي

ألسلوب عزو العجز املتعلَّم، وال يقدم متييًزا ألبعاد العزو الفرعية. وميتاز املقياس باإلجياز، وسهولة 

االستخدام والتفسري؛ مما جيعله مناسًبا أكثر من غريه للتطبيق. وقد تألف املقياس يف صورته 

هي: )الذاتية، والثبات، والتعميم(، ويستجاب لكل  ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد34النهائية من )

 - فقرة باختيار أحد البدائل لتدرج ليكرت اخلماسي حبسب درجة املوافقة كاآلتي: )تنطبق دائًما
(، 1، 2، 3، 4، 6ال تنطبق(، ويقابلها الدرجات: ) - تنطبق نادًرا - تنطبق أحياًنا - تنطبق كثرًيا

 ( درجة.34( درجة؛ أما الدنيا )180وتبلغ الدرجة القصوى للمقياس )

، وقد كانت العبارات دالة لمقياسن االتساق الداخلي لم( 2009وقد حتّقق بن صديق ) 

الذي كرونباخ  معامل ألفاخرج الثبات الكلي للمقياس باستخدام است(. كذلك 0.06عند مستوى )

 (. 0.98بلغ )

   :احلالي بحثيف ال لألدوات ةالسيكو مرتيالتحقق من الشرويف 

 : صدق احملكمني:أواًل

حتقيًقا ألغراض البحث احلالي ُعرض املقياس على سبعة من أعضاء هيئة التدريس 

ضوء آراء % معياًرا العتماد الفقرة. ويف 80املختصني بقسم علم النفس، واعتمدت نسبة موافقة 

(؛ إذ حصلت على 18، 18احملّكمني ومالحظاتهم ُأعيد صياغة بع  الفقرات وُحذفت العبارتان )

 %.80نسبة اتفاق أقل من 

 ثانًيا: االتساق الداخلي: 

ُتحقق من دالالت الصدق للمقياس من خالل حساب االتساق الداخلي لدى أفراد العينة  

طالبات السنة األوىل املشرتكة ويتضح ذلك اجلدول ( طالبة من 90االستطالعية املكونة من )

 اآلتي:
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 (2جدول رقم )

 معامالت ارتبايف أبعاد مقياس العجز املتعلَّم مع الدرجة الكلية للمقياس 

 م البعد معامل االرتبايف

 1 بعد الذاتية **0.925

 2 بعد الثبات **0.926

 3 بعد التعميم **0.946

 ( 0.01دالة عند مستوى ) **            ( 0.06دالة عند مستوى ) *

( أن قيم معامالت ارتبايف أبعاد العجز املتعلَّم بالدرجة الكلية 2يتضح من اجلدول رقم )

 (؛ مما يشري إىل أن املقياس يتمتع مبؤشرات صدق جيدة.0.01للمقياس دالة إحصائيًّا عن مستوى )

  :ثبات مقياس العجز املتعلَّمثالًثا: 

( 90ثبات املقياس باستخدام ألفا كرونباخ، على عينة استطالعية مكونة من )ُتحقق من 

 طالبة. واجلدول اآلتي يوضح ذلك:

 (3جدول رقم )
 معامالت الثبات ملقياس العجز املتعلَّم باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

 ثبات احملور عدد العبارات احملاور

 0.804 12 بعد الذاتية

 0.836 11 بعد الثبات

 0.823 11 بعد التعميم

 0.920 34 الثبات الكلي للمقياس

(، ومجيعها 0.823-0.836) ( أن قيم معامالت الثبات ترتاوا ما بني3يتضح من اجلدول )

 قيم ثبات مناسبة؛ مما يشري إىل أن املقياس يتسم بدرجة جيدة من الثبات.

 :مقياس التسويف األكادميي .2

، وترمجه وطبقه سكران على البيئة السعودية. ويعد هذا Tuckmanأعّده توكمان 

املقياس من أكثر املقاييس استخداًما يف قياس التسويف األكادميي، وأظهر ثباًتا عالًيا عند 
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ويقدم املقياس  (.Atalayin et al., 2017؛ 2015تطبيقه على عينات من طلبة اجلامعة )املطريي، 

عبارة موزعة يف  33وتكون املقياس يف صورته النهائية من مؤشًرا عاًما للتسويف األكادميي. 

االجتاه اإلجيابي والسليب. وُيجاب على فقرات املقياس باختيار أحد البدائل للتدرج الرباعي حبسب 

ليست أنا بالتأكيد(  - ليست ميولي - هذه ميولي - درجة املوافقة كاآلتي: )هذه أنا بالتأكيد

(. 1،2،3،4(، وُتعكس هذه الدرجات يف حال الفقرات السلبية: )4،3،2،1ويقابلها الدرجات: )

، وقد كانت العبارات دالة عند مستوى لمقياس( من االتساق الداخلي ل2015وحتققت املطريي )

 (. 0.88الذي بلغ ) معامل ألفا كرونباخباستخدام  ُحسب الثباتذلك ك(، 0.01)

   :احلالي بحثيف ال لألدوات ةالسيكو مرتيالتحقق من الشرويف 

 احملكمني: صدق: اًلأو

حتقيًقا ألغراض البحث احلالي ُعرض املقياس على سبعة من أعضاء هيئة التدريس 

% من آراء احملّكمني معياًرا العتماد 80املختصني بقسم علم النفس. وقد اعتمدت نسبة موافقة 

حصلت على نسبة اتفاق أقل (؛ إذ 20، 16الفقرة، وُأعيد صياغة بع  الفقرات وُحذفت العبارتان )

 %. 80من 

 ثانًيا: االتساق الداخلي:

ُتحقق من دالالت الصدق للمقياس من خالل حساب االتساق الداخلي لدى أفراد العينة 

 ( طالبة من السنة األوىل املشرتكة، كما يتضح يف اجلدول اآلتي:90االستطالعية املكونة من )

 (4جدول رقم )
 مقياس التسويف األكادميي مع الدرجة الكلية للمقياسمعامالت ارتبايف أبعاد 

 م البعد معامل االرتبايف

 1 إعاقة الذات **0.942

 2 تنظيم وفاعلية الذات **0.591

 3 االستقاللية بالذات **0.638

 4 الثقة بالنفس *0.248

 ( 0.01دالة عند مستوى ) **(             0.06دالة عند مستوى ) *
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( أن قيم معامالت ارتبايف أبعاد التسويف األكادميي بالدرجة 4اجلدول رقم )يتضح من 

(؛ مما يشري إىل أن املقياس يتمتع 0.06( ومستوى )0.01الكلية دالة إحصائيًّا عن مستوى )

 مبؤشرات صدق جيدة.

 ثالًثا: ثبات مقياس التسويف األكادميي:

( 90عينة استطالعية مكونة من )اسُتخدم ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات املقياس على 

 طالبة يف السنة األوىل املشرتكة. واجلدول اآلتي يوضح معامالت ثبات املقياس:

 (5جدول رقم )
 معامالت الثبات ملقياس التسويف األكادميي باستخدام طريقة ألفا كرونباخ

 ثبات احملور عدد العبارات احملاور

 0.901 15 بعد إعاقة الذات

 0.803 10 وفاعلية الذاتبعد تنظيم 

 0.555 4 بعد االستقاللية بالذات

 0.553 3 بعد الثقة بالنفس

 0.882 33 الثبات الكلي للمقياس

-0.553( أن قيم معامالت الثبات ألبعاد املقياس ترتاوا ما بني )6يتضح من اجلدول رقم )
 (، وهي درجة ثبات جيدة ومالئمة لغايات هذا البحث.0.901

جبامعة  ملشرتكةاألوىل االعجز املتعلَّم لدى طالبات السنة  مستوىما ونصُّ السؤال:  األول:السؤال 

 ؟امللك سعود

واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة ، املتوسطات احلسابيةت سبُح إلجابة عن السؤالول

ا وفًقا وترتيبها تنازلًي ،د من أبعادهْعوعلى كل ُب ،البحث على مقياس العجز املتعلَّم ككل

وجاءت  ،وذلك ملعرفة مستوى طالبات السنة األوىل املشرتكة يف العجز املتعلَّم؛ للمتوسط احلسابي

 :تياآلكالنتائج 
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 (6) رقم جدول
نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات طالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك 

 (343= ) مقياس العجز املتعلَّم نسعود على 

 البعد م
عدد 

 الفقرات

 املتوسطات

 احلسابية

االحنرافات 

 املعيارية
 الرتتيب املستوى

 1 منخف  0.582 2.08 12 الذاتية 1

 2 منخف  0.812 2.02 11 الثبات 2

 3 منخف  0.806 1.89 11 التعميم 3

 منخف  0.551 1.95 34 اجملموع الكلي للمقياس

 (2.08) سابي" قد احتل املرتبة األوىل مبتوسط حذاتية"ال أن بعد (5رقم ) من اجلدول ويتبني

، وهو مستًوى منخف  أيًضا (2.02"الثبات" مبتوسط حسابي ) ، ويليه بعدويعد مستًوى منخفًضا

أن مستوى  ضح كذلكتوي .ويعد مستًوى منخفًضا (1.89) ويليه بعد "التعميم" مبتوسط حسابي

( اإلنسانية - العلمية – الصحيةالعجز املتعلَّم لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة يف املسارات )

 (.1.95ا، إذ بلغ املتوسط احلسابي العام )كان منخفًض

إذ كشفت عن   (Aydogan, 2016; DAĞGÖL, 2018)وتتسق هذه النتيجة مع دراسة 

وجود مستويات منخفضة من العجز املتعلَّم لدى طلبة اجلامعة. وختتلف مع نتائج دراسة )الصبحيني، 

(، اليت أظهرت نتائجها وجود مستويات متوسطة من العجز املتعلَّم 2016؛ أعديلي والزغول، 2014

حث احلالي إذ اشتملت لدى طلبة اجلامعة. وقد تعود هذه النتيجة الختالف عينة دراستهما مع الب

على طلبة اجلامعة من الذكور واإلناث، يف حني اقُتصر يف البحث على الطالبات السنة األوىل 

(. والفرق يف 2016املشرتكة. وكذلك االختالف يف ثقافة اجملتمع مع دراسة )أعديلي والزغول، 

 .األداة املستخدمة لتقييم العجز املتعلَّم مع املطبقة يف البحث احلالي

وميكن تفسري هذه النتيجة وفًقا لنموذج أبرامسون وآخرون، الذي يفرتض أن األفراد ال 

يتعلَّمون العجز جملرد تعرضهم ملواقَف ال ميكن السيطرة عليها، وإمنا ينشأ عن توقُّعهم أن النتائج 

ى ذلك (. وبناًء عل (Abramson et al., 1978ال ميكن التحكُّم بها، وعزوهم ذلك لعوامل خمتلفة

فإن الطالبات يتفاوتن يف تعاملهن مع املواقف اليت متّثل حتدًيا هلن؛ فإذا كانت الطالبة تدرك 
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قدراتها ولديها الدافعية حنو التعلُّم، ستكون أقدر على مواجهة املواقف اليت ال ميكن التحكم 

 بها ومن ثمَّ تكون أقل عرضة لتعلُّم العجز.

وى وعي طالبات السنة األوىل املشرتكة بأساليب ومن شأن هذه النتيجة أن تعكس مست

عزو العجز املتعلَّم. إذ ال يتخلني عن حماولة القيام بأداء املهام الصعبة حال فشلهن يف مهمة سابقة. 

وتشري كذلك إىل مهاراتهن يف التصدي لظروف الفشل، وشعورهن بالسيطرة على ظروفهن 

 مهًما يف تكوُّن العجز املتعلَّم. اًلالتعليمية، الذي ميثل عام

 املشرتكة األوىل لدى طالبات السنة األكادميي التسويف مستوى ماونصُّ السؤال:  السؤال الثاني:

 جبامعة امللك سعود؟

واالحنرافات املعيارية، الستجابات عينة  ،املتوسطات احلسابيةجابة عن السؤال ُحسبت ولإل

وفًقا  اد من أبعاده وترتيبها تنازلًيْعوعلى كل ُب ،ككل دمييالدراسة على مقياس التسويف األكا

املتوسط املتوقع للدرجات على مقياس التسويف األكادميي ب سُحذلك ك .للمتوسط احلسابي

درجة القطع  مثللي، (82.6(، وقد بلغ املتوسط )132( إىل أعلى درجة )33اليت متتد من أقل درجة )

مرتفًعا كلما زادت درجته عن  التسويف سلوك عدُي. فلتحديد مستوى سلوك التسويف األكادميي

 تي:اآلك وجاءت النتائج .ت عنهساوته أو قلَّن والعكس إ ،املتوسط املتوقع

 (7)رقم  جدول
بات السنة األوىل نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى التسويف األكادميي لدى طال

 (343= ) املشرتكة جبامعة امللك سعود ن

 البعد م
عدد 

 الفقرات

الدرجة 

 الكلية

 املتوسطات

 احلسابية

االحنرافات 

 املعيارية
 الرتتيب املستوى

 1 منخف  10.51 38.81 54 15 إعاقة الذات 1

تنظيم وفاعلية  2

 الذات
 2 منخف  6.08 20.13 40 10

االستقاللية  3

 بالذات
 3 مرتفع 2.38 10.88 15 4

 4 مرتفع 2.32 8.39 12 3 الثقة بالنفس 4

 منخف  13.81 88.21 132 33 اجملموع الكلي للمقياس
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إعاقة الذات لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة ُبْعد  أن مستوى( 8رقم ) يتبني من اجلدول

. (38.81إذ بلغ املتوسط احلسابي ) ؛اإلنسانية( كان منخفًضا -الصحية  -)العلمية  :يف املسارات

ُبْعد  أن مستوى. و(20.13توسط حسابي )؛ مبتنظيم وفاعلية الذات كان منخفًضا ُبْعد أن مستوىو

كان  الثقة بالنفسُبْعد أن مستوى و .(10.88توسط حسابي )مب ؛كان مرتفًعااالستقاللية بالذات 

األكادميي لدى طالبات السنة األوىل أن مستوى التسويف . و(8.39) توسط حسابي؛ مبمرتفًعا

(، وهو أقل من املتوسط املتوقع 88.21إذ بلغ املتوسط احلسابي العام ) ؛املشرتكة كان منخفًضا

(82.6). 

( اخنفاض مستوى ُبْعد تنظيم وفاعلية الذات لدى عينة البحث؛ 8وُيالحظ يف اجلدول رقم )

حيٌح عكسّي(، وتعد هذه النتيجة منطقية؛ إذ الذي يعين ارتفاع مستوى تنظيم وفاعلية الذات )تص

مؤثًرا يف التسويف األكادميي حسبما أشارت إليه بع   اًلإن تنظيم وفاعلية الذات ُتعد عام

  (.Tuckman, 2002; Steel, 2007الدراسات السابقة )

أن مستوى ُبْعد الثقة بالنفس كان مرتفًعا لدى عينة البحث؛ مما يشري  -كذلك-ويالحظ 

إىل اخنفاض مستوى الثقة بالنفس )تصحيٌح عكسّي(؛ مما قد يكون مؤشًرا إىل ميل العينة إىل 

 . ( Jackson, 2012) التسويف األكادميي وفًقا لدراسة جاكسون

( Balkis & Duru, 2017) ودورو الكسبوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

ال توجد مستويات مرتفعة من التسويف األكادميي لدى طالبات اجلامعة،  اليت أشارت إىل أنه

 (.;Afzal & Jami, 2018 Atalayin et al., 2017) وختتلف مع دراسة أتالني، وأفضال وجيمي

 اليت كشفت عن وجود مستويات مرتفعة ومتوسطة من التسويف األكادميي لدى طلبة اجلامعة. 

ستويات التسويف أن م ظهري سابقةالدراسات اللي مع نتائج البحث احلا عند مقارنة نتائجو

األكادميي لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة أقلُّ من الطلبة يف اجلامعات األخرى، وأحد 

األسباب احملتملة لذلك الفرق يف األداة املستخدمة، وكذلك االختالف بني عينات الدراسات 

يعها على طلبة من الذكور واإلناث، باإلضافة إىل السابقة مع البحث احلالي؛ إذ ُطبقت مج

  (.;Afzal & Jami, 2018 Atalayin et al., 2017)االختالف يف ثقافة اجملتمع مع دراسة 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء النظرية املعرفية االجتماعية اليت قدَّمها باندورا، نظًرا 

قدرته على أداء املهام قته بنفسه؛ اليت تؤثر يف الرتبايف التسويف األكادميي بدافعية الفرد وث

(؛ إذ إن الطالبات الالتي يتمتعن بفاعلية ذات مرتفعة  (Bandura, 1988داملطلوبة يف الوقت احملد
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يتسمن بثقة أكرب يف قدراتهن، ولديهن القدرة على االلتزام بواجباتهن وتسليمها يف الوقت احملدد، 

 وعدم التهرب من إجنازها.

تعود هذه النتيجة إىل كون الطالبات يف السنة األوىل املشرتكة وحبكم انتقاهلن  وقد  

ملرحلة تعليمية جديدة حياولن إثبات قدراتهن، ويثابرن ويبذلن قصارى جهدهن من أجل االلتحاق 

 بالتخصص الذي يطمحن إليه؛ لذلك قد يقل احتمال جلوئهن إىل التسويف األكادميي.   

 الفرضية األوىل:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بني العجز املتعلَّم والتسويف نصُّ الفرضية على أنه وت

 .األكادميي لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود

 Pearson خدم معامل االرتبايف بطريقة بريسوناسُت هذه الفرضيةصحة  من وللتحقق

Correlation العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي لدى طالبات السنة األوىل  العالقة بني لقياس

 :تيوجاءت النتائج كاآل سعود،املشرتكة جبامعة امللك 

 (8جدول رقم )
وأبعاده والتسويف األكادميي وأبعاده لدى طالبات  نتائج معامالت ارتبايف بريسون للعالقة بني العجز املتعلَّم

 (343)= لك سعود نالسنة األوىل املشرتكة جبامعة امل

                 التسويف مقياس أبعاد

 ياألكادمي

 أبعاد مقياس

 العجز املتعلَّم

عاقة 
ألول: إ

البعد ا

ت
الذا

 

ي:
البعد الثان

 

ظيم
تن

 
علية

وفا
 

ت
الذا

 

ث:
البعد الثال

ت 
اللية بالذا

ستق
ال

ا
 

البعد الرابع:
 

س
الثقة بالنف

 

جة
الدر

 
كلية 

ال

س
ملقيا

 
ف   

سوي
الت

ي
مي

كاد
أل

ا
 

 **0.418 **0.139- *0.132 **0.258 **0.415 البعد األول: الذاتية

 **0.412 **0.139- **0.166 **0.245 **0.416 البعد الثاني: الثبات

 **0.381 **0.210- **0.168 **0.244 **0.388 البعد الثالث: التعميم

ملقياس العجز  الكلية الدرجة

 املتعلَّم
0.426** 0.255** 0.165** -0.181** 0.422** 

 ( 0.01دالة عند مستوى ) **(             0.06دالة عند مستوى ) *

دالة إحصائيًّا بني الدرجة الكلية ووجود عالقة ارتباطية موجبة  (8رقم ) يتضح من اجلدول

إذ بلغت قيمة  ، وأبعاده الفرعية؛ملقياس العجز املتعلَّم والدرجة الكلية ملقياس التسويف األكادميي
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 ؛(، وقد كانت هذه العالقة طردية0.01دالة إحصائيًّا عند مستوى ) وهي ،(0.422االرتبايف ) معامل

املشرتكة جبامعة امللك  مبعنى أنه كلما ارتفع مستوى العجز املتعلَّم لدى طالبات السنة األوىل

اخنف  مستوى العجز املتعلَّم اخنف   إذاو، سعود ارتفع مستوى التسويف األكادميي لديهن

 .مما يشري إىل حتقق صحة الفرضية، توى التسويف األكادميي لديهنمس

 McKean, 1990; Prihadi et) ، وبريهادي وآخرونماكنيوتتفق هذه النتائج مع دراسة 

al., 2018) كذلك-؛ إذ كشفت عن وجود عالقة ارتباطية بني التسويف والعجز املتعلَّم. وتتسق- 
إىل أن العجز املتعلَّم قد يرتبط بعدد من  أشارت اليت( 2014) دراسة الرشيدي ودرويشمع 

 عن أداء املهام األكادميية سوَّغاملشكالت؛ كاخنفاض مستوى األداء، والسلبية، واإلحجام غري امل

 وتسويفها.

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء منوذج العجز املتعلَّم الذي طوره أبرامسون وآخرون 

Abramson et al.,1978) يشري إىل أنه قد يرتتب على العجز املتعلَّم عدٌد من املشكالت (؛ الذي

 السلوكية، منها التسويف األكادميي.

 اًلوميكن القول مبنطقية هذه العالقة باعتبار أن الطلبة الذين لديهم عجٌز متعلٌم يبدون مي

د، وأن أكرب إىل سلوك التسويف األكادميي؛ العتقادهم أنهم غري قادرين على تقديم أداٍء جي

 (,.McKean, 1990; Prihadi et al تنفيذ املهام يف الوقت احملدد لن حيقق النتائج املرغوبة

2018). 

من مظاهر سلوكية؛ كالتسويف  العجز املتعلَّمما يرتتب على إىل ى هذه النتيجة عزقد ُتو

اخنفاض تقدير و ،األكادميي، واخلوف من الفشل، والرغبة باالنسحاب والتخلي عن أداء املهام

إدراك لديهم  األفراد الذين تعلموا العجز نالذات؛ باإلضافة إىل العالقة التبادلية بني املتغريين؛ إذ إ

سليب لذاتهم؛ لذا قد يلجؤون للتسويف األكادميي الخنفاض فاعليتهم الذاتية؛ وذلك لصرف 

 .McKean,1994)) الذاتاالنتباه عن قدراتهم حال ضعف األداء، ولتجنب الشعور باخنفاض تقدير 

 الفرضية الثانية:

ميكن التنبؤ بالتسويف األكادميي من خالل العجز املتعلَّم لدى  لفرضية على أنهاوتنص 

 .طالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود

   Analysis of varianceخدم حتليل التباين لالحندار اسُت ةوللتحقق من صحة الفرضي
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حية النموذج للتنبؤ بالتسويف األكادميي لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة من صالأكد للت

 .جبامعة امللك سعود

 (9) رقم جدول
 من صالحية النموذج حققنتائج حتليل التباين لالحندار  للت

املتغري 

 التابع
 املصدر

قيمة 

R2 

معامل 

 التحديد

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

)ف(  قيمة

 احملسوبة

مستوى 

 داللة )ف(

التسويف 

 األكادميي

 االحندار

0.188 

11509.229 1 11509.229 83.80 

 

0.00** 

 341 63539.382 اخلطأ
168.300 

 342 56248.501 اجملموع

  .فأقل( 0.01) فروق دالة عند مستوى  ** 

صالحية النموذج للتنبؤ بالتسويف األكادميي لدى طالبات السنة  (9رقم ) يوضح اجلدول

نظًرا ملعنوية قيمة )ف( احملسوبة  املتعلَّم؛األوىل املشرتكة جبامعة امللك سعود من خالل العجز 

يتضح من اجلدول أن  ذلك(، ك1.341ودرجات حرية ) ،(0.00)داللة  ( عند مستوى83.80البالغة )

فسر نسبة مقدرة من التباين الكلي يف يمعامل التحديد أو  R squareتعدد مربع معامل االرتبايف امل

  (.0.188التسويف األكادميي إذ بلغ )

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء طبيعة العجز املتعلَّم الذي ميثل االستجابة السلبية اليت 

تنشأ عن اإلدراك بأن النتائج مستقلٌة عن استجابات الفرد، وعليه فإنه قد ينبئ بالتسويف 

األكادميي؛ باإلضافة إىل وجود عدد من العوامل األخرى اليت قد تؤثر يف حدوث التسويف 

ي؛ مما يعين أنه ال يتأثر مبشكلة العجز املتعلَّم فقط، إذ توجد عوامل أخرى متعددة؛ األكادمي

 & Solomon)كفاعلية الذات، والقلق واخلوف من الفشل، واملعايري غري الواقعية والكمالية 

Rothblum, 1984; Flett, Blankstein, Hewitt, & Koledin, 1992; Baumeister & 

Vohs, 2007.) 

على ما تقدم يتبني إمكانية بناء معادلة خطية للتنبؤ بقيمة املتغري التابع التسويف وبناء 

 .وضح ذلكي تيواجلدول اآل .من خالل املتغري املستقل العجز املتعلَّم األكادميي



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

180 

 (11) رقم جدول
املشرتكة لدى طالبات السنة األوىل  نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط للتنبؤ بالتسويف األكادميي

 (343) جبامعة امللك سعود من خالل العجز املتعلَّم ن=

اخلطأ  B املتغري املستقل

 املعياري

Beta )الداللة  قيمة )ت

 اإلحصائية

Constant )0.00 28.83 0.422 2.12 50.96 )الثابت** 

 **0.00 8.69 1.03 8.81 العجز املتعلَّم

     (0.01دالة إحصائيًّا عند مستوى ) **

(، وهي 0.00(، عند مستوى داللة )8.69( أن قيمة )ت( بلغت )10يتضح من اجلدول رقم )

تأثري درجة العجز إن ف من ثمَّو ؛(0.00وأن الثابت دال إحصائيًّا عند مستوى ) ،قيمة دالة إحصائيًّا

يتضح من خالل قيمة امليل للمعادلة  ذلكك .املتعلَّم على التسويف األكادميي تأثري دال إحصائيًّا

مما يعين أنه كلما زادت درجة العجز املتعلَّم لدى ؛ ( أن ميل متغري العجز املتعلَّم إجيابيBاخلطية )

ومن اجلدول السابق ميكن صياغة معادلة  .عينة الدراسة زاد مستوى التسويف األكادميي

 .من خالل العجز املتعلَّملتنبؤ بالتسويف األكادميي لاالحندار اخلطي البسيط 

 معادلة االحندار اخلطي البسيط:

y= a+b1x 

y= 60.95+8.81 x 

  :y )التسويف األكادميي )املتغري التابع. 

x:  املتغري املستقل( العجز املتعلَّم(. 

a : وهي قيمة  ،قيمة الثابت أو املقطعy   عندما تكونx اتساوي صفًر. 

b :  خط االحندار"معامل املتغري املستقل "ميل  

ميكن التنبؤ بالتسويف األكادميي من ة؛ أي أنه حتقق صحة الفرضيأن مما يشري إىل 

تحليل االحندار اخلطي البسيط ل( 0.01)؛ إذ توجد داللة إحصائية عند مستوى خالل العجز املتعلَّم

 .من خالل العجز املتعلَّم للتنبؤ بالتسويف األكادميي

تنبأت بالتسويف  -على حد علم الباحثة-ة أو أجنبية وال توجد دراسات سابقة عربي

 األكادميي من خالل العجز املتعلم. 
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ى يف ـم املتبنـز املتعلَّـوذج العجـوميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء األدبيات السابقة، ومن

قدرة على التحكم واخنفاض دافعيته مع عزو ذلك لعوامل بعدم ال ور الفردشعهذا البحث؛ إذ إن 

 ,McKean)؛ مما قد يؤدي إىل التسويف األكادمييتأخري عمله خلية أو خارجية، يدفعه ملواصلةدا

1990)     . 

فيشعر األفراد ذوو  ؛وافقلتوقد يكون التسويف األكادميي إسرتاتيجية مساعدة لتحقيق ا

من خالل تسويف  لكنهم حياولون التعامل معها ام املطلوبة؛لقيام باملهل العجز املتعلَّم بعدم الكفاءة

 . ( (McKean, 1990مطلًقا من عدم القيام بها اًلبد املهمة،

( إىل (Prihadi et al., 2018 وآخرون بريهاديوعلى غرار الدراسات السابقة أشارت دراسة 

أن األفراد الذين يدركون أنهم ال ميلكون القدرة الالزمة إلنهاء املهام يف الوقت احملدد، 

 قدراتهم، مييلون إىل التسويف األكادميي.  ويتصورون أنها تفوق 

 االستنتاجات: 

سعى البحث احلالي إىل اإلضافة لألدب النظري حول متغريي العجز املتعلَّم والتسويف 

األكادميي من خالل دراسة العالقة بينهما لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة جبامعة امللك 

 على النتائج السابقة ااستناًدم والتسويف األكادميي، وسعود؛ والتعرف على مستويات العجز املتعلَّ

ن لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة مستويات منخفضة من العجز املتعلَّم أبستنتاج االميكن 

والتسويف األكادميي، وأيدت النتائج افرتاض نظرية العجز املتعلَّم الذي يشري إىل أن الذين يعانون 

 _وإن كانت حمدودة_عرضة للتسويف األكادميي، وقدمت أدلة إضافية  من العجز املتعلَّم أكثر

ميكن التنبؤ بالتسويف األكادميي  هأنعلى االرتبايف بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي، و

 لدى طالبات السنة األوىل املشرتكة. من خالل العجز املتعلَّم

ات السنة املشرتكة، وهذا من شأنه وجتدر اإلشارة إىل أن هذا البحث قد اقتصر على طالب

إجراء بحث بال اتوسيع نطاق هذ وسيكون من املفيدأن حيد من قدرة تعميمه على فئات خمتلفة، 

 ومع ذلك .الباتالطأخرى من مزيد من البحوث لتحديد قابلية هذه النتائج للتعميم على جمموعات 

، ويؤمل األكادميي تسويفوال عجز املتعلَّمي اللعالقة بني متغريبحث احلالي قد يوفر تصوًرا لالفإن 

 الوقائية والتدعيمية.التدخل  ربامجا لمفيًدأن ميثل إسهاًما 
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 التوصيات واملقرتحات:

يف ضوء نتائج البحث احلالي ميكن تقديم بع  التوصيات واملقرتحات للدراسات 

 املستقبلية:

املتعلَّم، وتدريبهن وتأهيلهن على توعية طالبات السنة األوىل املشرتكة حول مشكلة العجز  .1

 . اًلالتعامل مع املواقف التعليمية املعقدة، للحيلولة دون تطور هذه املشكلة لديهن مستقب

االهتمام باجلانب الوقائي؛ وذلك بإقامة الورش والدورات التثقيفية حول اآلثار السلبية املرتتبة  .2

 على التسويف األكادميي لتفادي ظهور هذا السلوك.

إجراء مزيد من الدراسات حول العالقة بني العجز املتعلَّم والتسويف األكادميي وإدخال بع   .3

املتغريات الوسيطة لعزل تأثريها مثل وجهة الضبط، واالكتئاب لغرض الوصول لفهم أفضل 

 حول العالقة بني املتغريين.  

وسع أن يتيح الفرصة إعادة إجراء هذا البحث على طالب وطالبات اجلامعة، ومن شأن هذا الت .4

إلجراء املزيد من املقارنات، والتعرف على آثار بع  العوامل الدميوغرافية؛ مما يسهم يف 

 الوصول لفهم أفضل للمشكلة.

يقرتا استخدام أدوات أخرى متنوعة؛ باإلضافة إىل التقارير الذاتية لقياس متغريي العجز  .6

يبني قد يقدمون استجابات مقبولة اجتماعًيا املتعلَّم والتسويف األكادميي؛ إذ إن بع  املستج

 من شأنها أن تؤثر على دقة النتائج.
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The preventive role of university administration to reduce bullying among 

Al-Baha University students 

Researcher: Rahma Mohamed alghamdi
 

Associate  Professor , Educational Management and Planning, Education 

Abstract: 

The research aimed to identify the degree of availability of the 

requirements of the preventive role of university administration to reduce 

bullying among Baha University students, and to reveal the degree of differences 

in the estimation of the research sample according to the variables (gender, 

college, academic achievement, academic year). The research used the analytical 

descriptive method. The research sample consisted of (211) students from the 

undergraduate level who were chosen by the stratified random method. To 

achieve the objectives, a questionnaire was built to collect. The results showed 

that the degree of availability of the requirements of the preventive role of 

university administration to reduce bullying was a "medium". There were 

statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) between 

the averages of the sample members ’estimates according to achievement and 

gender, whom with higher  academic achievement, who are greater  appreciation 

of the preventive role of university administration in favor of female students 

and vice versa with male students. There were no significant differences 

attributable to the college and academic year variables. 

Key words: university administration, bullying, university students. 
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جملة . الدور الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من التنمر لدى طلبة جامعة الباحة(. 2222الغامدي، رمحة. )

 228 – 981 (،9) 8العلوم الرتبوية، 

 

 الدور الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من التنمر لدى طلبة جامعة الباحة

 (1)رمحة حممد الغامدي

 املستخلص:

توفر متطلبات الدور الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من التنمر  معرفة درجةهدف البحث 

للمتغريات ا وجود فروق يف تقدير أفراد عينة البحث تبًع والكشف عنلدى طلبة جامعة الباحة، 

على املنهج الوصفي  البحث اعتمدالسنة الدراسية(. و، والتحصيل الدراسيالكلية، و)اجلنس، 

من  ( طالًبا وطالبة211) التحليلي. مت اختيار عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية وتكونت من

ومت التحقق من صدقها  استبانة جلمع البياناتمرحلة البكالوريوس. ولتحقيق األهداف مت بناء 

دارة اجلامعية للحد من التنمر نتائج أن درجة توفر متطلبات الدور الوقائي لإلالأظهرت وثباتها. 

( بني α≤0.06) كانت بدرجة "متوسط". وظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تبًعا للتحصيل واجلنس فكلما زاد التحصيل زاد تقدير الطلبة متوسطات تقديرات أفراد العينة 

ومل تظهر أي . لبة الذكورللدور الوقائي إلدارة اجلامعة وذلك لصاحل الطالبات والعكس مع الط

 فروق دالة تعزى ملتغريي الكلية والسنة الدراسية.

 طلبة اجلامعة.التنمر،  اجلامعة،إدارة  مفتاحية:كلمات 
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   :مقدمة

الذي  املتسارعةحتديات خمتلفة يف ضوء ما تفرضه حتوالت النظام العاملي اجلامعات  تواجه

باإلضافة إىل املشكالت الرتبوية اتضحت فيه مفاهيم املعلوماتية وثورة االتصاالت والتقنية، 

أثرت  واالجتماعية اليت قد متثل عقبة أمام حتقيق رسالة وأهداف اجلامعة املنشودة، وهذه التغريات

ليت تظهر عادة يف الطلبة وابعلى بيئة التعلم اجلامعي مبا أدى إىل ظهور بع  املشكالت املتعلقة 

األفعال السلبية  كنوع من العدوان والذي يتمثل يف سلوك التنمروتطبيق القوانني ك غياب الرقابة

ذية مع اليت يقوم بها شخص أو عدة اشخاص ضد آخرين بقصد األ املتكرر وحماوالت إحلاق األذى

 طراف.عدم توازن بالقوى بني األ

، بعيًدا عن شجع على التعليم والتعلمت اليتمنة اسبة واآلتوفري البيئة املن على اجلامعاتوتعمل 

فاملهام امللقاة على اجلامعات ليست سهلة أو ميسرة بل إنها على العكس صعبة  املؤثرات السلبية،

ومركبة ألنها تتعامل مع مرحلة عمرية من أخطر وأدق املراحل اليت مير بها االنسان، وهي املرحلة 

لتغريات جذرية يف جسده وعقله ومشاعره، ويكون يف أشد احلاجة إىل اليت يتعرض فيها الشباب 

املزيد من الرعاية واإلرشاد والتوجيه حتى ينجح يف التأقلم على التواصل اجليد )العبادي والطائي 

 (.2008 واألسدي،

من التحرش عرب اإلنرتنت زاد  )التنمر( نأنتائج مسح منظمة الصحة العاملية  وقد أظهرت

 أصبح الوصول إىل التكنولوجيا أكثر(؛ وكلما 2010) يف عام( %11) ( إىل2000)عام  ( يف5%)

 (.Swearer & Hymel, 2015)اإللكرتوني التنمر ارتفع معدل 

 ات الفنلنديةمن طالب اجلامع( %6) ظهر أنإحصاءات النتشار التنمر عامليًّا باجلامعات ي ويف

 & Sinkkonenقد تعرضوا للتخويف العام غري املباشر أو التنمر اللفظي املباشر يف احلرم اجلامعي

Puhakka & Meriläinen, 2012) .)إىل  االنرتنتيف مواقع  التنمر لدى طلبة اجلامعة كما وصل

  (Albulut & Eristi, 2011).الذكور ( لصاحل%23) نسبة

برنامج األمان األسري الوطين بوزارة احلرس الوطين  من قبل دارسة ُمعدةأشارت  وحملًيا

%( من الطالب يتعرضون للعنف من 32.9يقارب )م( أن ما 2013) عام وبالتعاون مع وزارة التعليم

)برنامج األمان باستمرار من الطالب يتعرضون للعنف من األقران ( %16) وأن نسبة أحياًنا،األقران 

  (.االسري



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

192 

على املتنمرين والضحايا كالقلق الشديد وصعوبة الرتكيز واالكتئاب آثار سلبية وللتنمر 

كما أن خربات التنمر ترتبط بالتفكري يف (. Wajngurt, 2014; Campfield, 2008) والصداع

األداء األكادميي للطلبة وزيادة  إىل تأثريه على ( باإلضافة(Hinduja & Patchin, 2010 االنتحار

 ,Esplage, SungHong, Rao & Low)) رف  األقران واالكتئاب وقلة اإلحساس باالنتماء

2013. 

ذلك يستدعي زيادة الوعي باآلثار السلبية هلذا السلوك والبحث عن االسرتاتيجيات كل 

لوجيا كوسيلة للتنمر وحتديد املشكالت املناسبة للتدخل والوقاية والتوعية باستخدام التكنو

ة اجلامعية يقع على اإلدارومن هنا  (.Campfield, 2008) احملتملة املرتبطة بالتنمر اإللكرتوني

 .مثل هذه السلوكياتللحد من وقائية للطلبة من خالل اإلجراءات الآمنة  توفري بيئةمسؤولية جتاه 

 :مشكلة واسئلة البحث

ثار آيعد التنمر بني الطلبة من السلوكيات اخلطرية يف املؤسسات التعليمية، وبالرغم من 

 Yubero بالتعليم اجلامعيهذا السلوك وخطورته إال أنه مل حيظ بالبحث الكايف خاصة 

,Navarro, Elche, Larrañaga, Ovejero, 2017) ) 

 (%28) يقارب واملالحظ أن اإلحصاءات تشري إىل انتشار التنمر لدى طلبة اجلامعات وأن ما 

(. فيما أظهرت Al-Zahrani, 2015) اإللكرتونيمن طلبة اجلامعات السعودية تعرضوا للتنمر 

 من عينة البحث شاركوا يف التنمر اإللكرتوني( %59ة اجلامعة أن )نتائج دراسة طبقت على طلب

(Campfield, 2008.) 

التنمر وما هو  انتشاربإجراء دراسة استطالعية على عينة من طلبة اجلامعة لتحديد مدى و

تبني وجود هذا السلوك بنوعيه إال أن النمط والنمط السائد هل هو تقليدي أم إلكرتوني؟ 

( إىل إعداد دراسة 2020)الغامدي واحلبشي، أكثر انتشاًرا مما حدا بالباحثتني اإللكرتوني كان

عن التنمر اإللكرتوني لدى طلبة اجلامعة واليت أظهرت نتائجها وجود التنمر اإللكرتوني بني طلبة 

-%29.3) %( وهي تفوق معدل التنمر23.4-%45.3) تنوع يف االنتشار فمعدالت الضحيةحيث اجلامعة 
8.30.)% 

، ولديهم اإللكرتونييف اجلامعات من آثار التنمر  يعاني الطالب وأعضاء هيئة التدريسو

سياق الثقافة  حيث إن إحبايف من حماوالت حل أوضاعهم، دون أي إرشادات واضحة إلتباعها،

https://www.tandfonline.com/author/Hinduja%2C+Sameer
https://scholarworks.umt.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Campfield%22%20author_fname%3A%22Delia%22&start=0&context=4368968
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303588?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303588?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303588?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303588?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217303588?via%3Dihub#!
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 (.Myers, 2019)&  Cowie اجلامعية تتسامح مع مثل هذه األعمال 

ضرورة تشـريع القوانني الرادعة ملمارسي التنمر اإللكرتوني ب( 2018) ى العنزيوصلذا أ

على األسر تثقيف أبنائها باستمرار حول مشكلة التنمر اإللكرتوني، وتعزيز وبكافة أشكاله، 

  .دور املدرسة يف جمال الوقاية من التنمر اإللكرتوني أبنائهم، وتفعيلالثقة بينهم وبني 

( إىل ضرورة أن يتحمل صانعي السياسات واملربني Al-Zahrani, 2015ي )وأوصى الزهران

، للتنمر ضرورة فرض عقوبات رادعة، واملسؤولية يف عملية حتديد احللول ملنع التنمر اإللكرتوني

املؤسسات ب إنشاء مراكز للعالج مزودة خبرباء للتعامل مع الطالب الذين وقعوا ضحية التنمرو

ي أن تشمل هذه السياسات تدابري وقائية يتم دجمها يف أنظمة املدارس ينبغ، كما التعليمية

 واجلامعات لتقليل تأثري التنمر على الطالب.

يف كتاباته إىل منع التنمر، بهدف زيادة الوعي مبشكلة ( Bryn, 2008) براين دعاكما 

بتقديم أمثلة على  ،الرتكيز على أهمية النهج املشرتك بني املؤسساتوضرورة  التنمر وما يتصل بها

إضافة إىل  التسويق االجتماعي واألنشطة اإلعالمية اليت تهدف إىل منع التنمر على املستوى الوطين.

 ,Esplage) عاطفي للتقليل من التنمر -ضرورة وجود تدخل سلوكي إجيابي وتعلم اجتماعي 

Sung Hong, Rao & Low, 2013). 

...  ة بعيدة عن املؤثرات السلبية االجتماعيةفمن الضروري أن تبقى احلياة اجلامعيلذا 

ويف استعراض للدراسات . (2013 )بدا والسماوي، إىل إنتاج جامعي ميتاز باإلبداع واألهلية للوصول

يتضح أن دور  كصور متقدمة من التنمر اليت تناولت دور اجلامعات جتاه العنف أو العدوان

 ،الرفاعي؛ و2013 ،بدا والسماوي) اجلامعات يف احلد من مظاهر العدوان جاء بدرجة متوسطة

 .(2013 ،وهزامية ؛ 2016

يف الكشف عن درجة توفر متطلبات الدور  هيف ضوء ما مت تقدمي البحثتتبلور مشكلة لذا 

، وقد تفرع عن هذه املشكلة الوقائي إلدارة اجلامعة للحد من التنمر لدى طلبة جامعة الباحة

 األسئلة اآلتية:

 ما درجة توفر متطلبات الدور الوقائي إلدارة اجلامعة للحد من التنمر لدى طلبة جامعة الباحة 

 ؟وجهة نظر الطلبةمن 

  الداللةما درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (≤ 0.05 α يف تقديرات أفراد )

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myers%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987398
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowie%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30987398
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جلامعة للحد من التنمر لدى الطلبة دارة امتطلبات الدور الوقائي إلعينة البحث لدرجة توفر 

 ؟والتفاعل بينهم السنة الدراسية(والتحصيل الدراسي، والكلية، ونس، )اجل تبًعا للمتغريات

  :أهداف البحث

 إىل حتقيق ما يلي:هدف البحث    

من التنمر لدى طلبة التعرف على درجة توفر متطلبات الدور الوقائي إلدارة اجلامعة للحد  .1

 . من وجهة نظر الطلبة جامعة الباحة

الكشف عن درجة وجود فروق يف تقدير أفراد عينة البحث لدرجة توفر متطلبات الدور  .2

والتحصيل الكلية، و)اجلنس،  الوقائي للجامعة للحد من التنمر لدى الطلبة تبًعا للمتغريات

 السنة الدراسية(.و، الدراسي

 :أهمية البحث

إضافة لألحباث الرتبوية عن الدور الوقائي لإلدارة يف كونه  كمن أهمية البحثت   

الطلبة. ومن املؤمل أن تسهم نتائج البحث يف تزويد املسؤولني اجلامعية يف احلد من التنمر لدى 

 باجلامعة مبا يلي:

 تعليمية آمنة لعمل على توفري بيئة واقع اإلجراءات الوقائية للحد من السلوكيات غري املرغوبة وا

 للطلبة تضمن حقهم يف التعلم ضمن أجواء تربوية مستقرة. 

  التنمر.بناء قواعد تنظيمية وقائية وعالجية للحد من انتشار لإدارة اجلامعة توجيه املسؤولني يف 

  الوقائية اخلطط واألنشطة تبين ل لقائمني بإدارة عمادة شؤون الطالب باجلامعةاملعلومات لتوفري

 املناسبة. والعالجية

 :مصطلحات البحث

 مجيع املمارسات واملهام والواجبات اليت يقوم بها )املدير( حلماية الطالب"وهو " ي:الدور الوقائ

  (.294ص، 2018 ،)عبدالرحيم

)املسبقة( واملستخدمة للحد من انتشار سلوك التنمر  اإلجراءات والطرق الوقائية إجرائيًّا: ويقصد به

الدرجة املتحصل عليها نتيجة استجابة أفراد عينة البحث على األداة وتقاس بلدى الطلبة 

 املستخدمة.
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)الضحية(  ( تعريًفا لظاهرة التنمر بأنها "تعرض الطالب1993) Olweus قدم أولويس التنمر:

للتخويف مراًرا وتكراًرا مع مرور الوقت يؤدي إىل أعمال سلبية من جانب واحد أو أكثر 

حماوالت إلحلاق األذى بآخر أو إصابته أو إزعاجه ويشمل الطرق من الطالب كما أنه 

اللفظية أو غريها، مثل تصنع الوجوه أو اإلمياءات الفاحشة أو اإلقصاء املتعمد من اجملموعة 

" وال يعد كل فعل سليب تنمر ألن التنمر يفرتض وجود خلل يف القوة بني املشاركني

(Kyriakides, Kaloyirou and Lindsay, 2006, p.782.) 

اليت يقوم بها شخص أو عدة  املتكرر األفعال السلبية وحماوالت إحلاق األذى ويقد بالتنمر إجرائيًّا:

مع عدم توازن بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ذية بقصد األ طالب جامعيشخاص ضد أ

 األطراف.بالقوى بني 

  :حدود البحث

 والبالغ عددهمجامعة الباحة مرحلة البكالوريوس يف  اقتصر البحث على عينة من طلبة

 .2019/2020العام اجلامعي  يف الفصل الدراسي األول منوذلك ( طالًبا وطالبة 211)

 :والدراسات السابقة أدبيات البحث

 مفهوم التنمر وعالقته ببع  املفاهيم:

يعترب التنمر ظاهرة سلوكية حتدث بني األقران يف اجملتمعات التعليمية داخلها أو خارجها. 

تناول  من أوائل من كتب عن التنمر حيث (Olweus 1978, 1999, 2001) أولويسويعد الباحث 

ف التنمر بأنه تصنيف فرعي لعدوان شخصي يتميز بالقصد والتكرار مع ّرالتنمر بالدراسات وع

 & Swearer) ن يف السلطة ويعد إساءة استخدام القوة ما مييز التنمر عن العدوانعدم تواز

Hymel, 2015.) 

( التنمر بأنه سلوك مقصود إلحلاق األذى اجلسمي أو 2013وعرف الصبحني والقضاة )

اللفظي أو النفسي أو اجلنسي وحيصل من طرف قوي مسيطر جتاه فرد ضعيف، ال يتوقع أن يرد 

فسه، وال يبادل القوة بالقوة، وكذلك ال يبلغ عن حادثة االستقواء للراشدين من االعتداء عن ن

 حوله، وهذا هو سر االستقواء على الضحية. 

( التنمر التقليدي بأنه سلوك متعمد متكرر ضد طالب أو أكثر 2009) غزال عرف أبوو
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 عن عدم تكافؤ القوى.يتضمن اإليذاء اجلسدي أو اللفظي أو اإلذالل أو إتالف املمتلكات ينتج 

ومع التطور التكنولوجي ظهر العديد من التهديدات غري املتوقعة للمؤسسات التعليمية 

عرف بأنه مضايقات أو حترشات عن بعد باستخدام وسائل االتصال كالتنمر اإللكرتوني والذي ٌي

 ى الضحية)املتنمر( يقصد بها إجياد جو نفسي يتسم بالتهديد والقلق لد اإللكرتوني من طرف

(Buffy & Dianne, 2009.) 

ويتداخل مفهوم التنمر مع العدوان والعنف وقد حاول بع  الباحثني التمييز بينهم ومت 

فإن التنمر هو املرحلة وبالتالي  )العدوان املادي( العنف ميثل املرحلة املساوية للعدوان أنالتوصل إىل 

يل حتركاتها والتخطيط لإليقاع بها، وقد األوىل من العدوان حيث يبدأ من ترصد الضحية وتسج

فارقة بني املفاهيم الثالثة إىل  عامليهومن خالل دراسة  ... يزداد فيتحول إىل عدوان لفظي أو جسدي

متايز التنمر عن كل من العنف والعدوان يف خصائص ثالث متمثلة يف اختالف ميزان القوى بني 

يقوم به  املتنمر والضحية، وتوافر نية إحلاق الضرر بالضحية، وامليل إىل إضفاء الشرعية على ما

وان بأنه سلوك موجع ومتكرر وال يدافع كما يتميز التنمر عن العد (.2018 )عبدالرحيم، املتنمر

 (.2013 )الصبحني والقضاة، عن الضحايا أحد

 أنواع التنمر:

)التسلط البدني(؛ إىل التهكم  عديدة، كاألذى اجلسدي املباشر اًليأخذ التنمر أشكا

؛ )التنمر االجتماعي( واإلذالل وانتشار الشائعات د(؛ االستبعايالتنمر اللفظ) اللفظي والتهديدات

)التنمر  باملمارسة تهديد أو ملس، أو كلمات قذرة، أو بها، وينادى جنسية أمساء واستخدام

 العاطفي التنمر)اجلماعة  من والرف  والتهديد والتخويف واإلذالل أو املضايقة اجلنسي(؛

 .(2013 والنفسي( )الصبحني والقضاة،

باستخدام النصوص ورسائل الربيد اإللكرتوني، وميكن للتنمر أن يكون أكثر تطوًرا 

ويتميز التنمر اإللكرتوني عن للطلبة وغالًبا ما يكون التنمر عرب اإلنرتنت مصدر قلق كبري 

 (.Swearer &, Hymel, 2015) التقليدي بأنه يسمح للمتنمر مبضايقة الضحية يف أي وقت

 أسباب التنمر:

 & Albulut)متعددة وميكن إمجاهلا فيما يلي ل بعوام معقد يتأثريعد سلوك التنمر سلوك 
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Eristi،2011)؛ (Swearer & Hymel, 2015؛) Sinkkonen, Puhakka & Meriläinen, 

2012)): 

  التنمر وعدم إدراكهم خلطأ هذا السلوك. يف  نيللمشاركاألفراد طبيعة 

  االنداد.املشكالت الشخصية بني 

  واالكتئاب.العوامل النفسية كاإلحبايف والقلق 

  املناخ املدرسي يعد من العوامل املساهمة يف ظهور التنمر كضعف العالقات بني املعلم

 .وعدم املشاركة يف األنشطة املدرسية املعلمني،والطالب، قلة دعم 

 اجملتمع والثقافة يف مستوى التنمر حيث إن مستوى التنمر مرتبط باألحياء السلبية أو غري  تأثري

 التلفزيوني.ملشاهد العنف  والفقر، والتعرض اجلماعي،اء األمنة، واالنتم

 فالطلبة  ،كقبول الطالب يف اجلامعات واخلربات يف اجملال األكادميي :البيئة اجلامعية سياق

املساواة ولديهم الرغبة يف الدراسة ويتوقعون من التعليم العالي اجلودة والتشجيع، ومعاملة ودية 

 وعدم توفر ذلك يؤدي للتنمر. 

 آثار التنمر:

ممن  (%59) يؤثر التنمر سلبًيا على شخصية املتنمر والضحية على حٍد سواء، حيث إن

شاركوا يف حبث التنمر اإللكرتوني لديهم بع  املشاكل النفسية واالجتماعية، كتدني احرتام 

 ومعاناة ضحايا التنمر من اخنفاض مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لذاتهم،األقران 

(Campfieldd, 2008). 

ضحايا التنمر من املشاكل النفسية واجلسدية والسلوكية: كاإلجهاد أو القلق ويعاني 

ضغط الدم  واالكتئاب، ارتفاع، واضطراب النوم، وصعوبة يف الرتكيز، الشديد، ونوبات الذعر

وخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، واختالل وظائف الذاكرة، مشاكل املعدة 

ومشاعر الغثيان والعدوان،  والصداعواألمعاء وفقدان الوزن، وانعدام الثقة واحرتام الذات، 

 (.(Wajngurt, 2014 من األنشطة االجتماعي ة واالنسحاباالنتقاميباإلضافة إىل الروا 

كالعزلة  وفيما يتعلق بآثار التنمر على الطلبة يف املرحلة اجلامعية توصل الباحثون إىل آثار

والقلق، واالكتئاب، واالنسحاب، واخنفاض احرتام الذات. باإلضافة إىل اآلثار  االجتماعية،

واحلزن واألذى، واإلحراج، والعداء، )االجتماعي( والقلق، الصحية النفسية واجلسدية مثل الغضب 

https://scholarworks.umt.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Campfield%22%20author_fname%3A%22Delia%22&start=0&context=4368968
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واالكتئاب، واألفكار االنتحارية، والشعور بالوحدة، واخلوف، والبكاء، ولوم النفس، 

 ,Cassidy) واخنفاض احرتام الذات، وضعف الرتكيز، التحصيل الدراسي املنخف ، والغياب

Faucher & Jackson, 2017). 

 من التنمر: الطرق الوقائية للحد

تعلق بالتدخل ملنع التنمر ت ( عدًدا من الدراسات2019)  Cowie & Myersعرض

 (%23-20) أن بع  برامج التدخل قللت من معدالت التنمر بنسبة وتبنياإللكرتوني واحلد منه 

. ومشلت املكونات الرئيسة هلذه الربامج اجتماعات وتدريب أولياء (%20-18) واإليذاء بنسبة

واألساليب التأديبية املتسقة، وقواعد الفصل الدراسي، واملؤمترات، وإدارة الفصول  األمور،

... والرتكيز على السالمة املدرسية للجميع، وتعزيز روا املدرسة  الدراسية املاهرة من قبل املعلمني

ت داخل اإلجيابية، وعلى العالقات اإلجيابية يف مجيع أحناء املدرسة. وضرورة إعادة تأهيل العالقا

املدارس من خالل ثالث خطوات؛ وهي ضمان سلطة املعلم وإعادة توزيع القوة االجتماعية وتشجيع 

 جمتمع داعم للفصول الدراسية، وتوفري التعلم االجتماعي والعاطفي للصف بأكمله.

وللجامعات دور يف الوقاية من سلوك التنمر التقليدي حيث طرحت بع  الدراسات اليت 

نف يف اجلامعات جمموعة من احللول واملقرتحات اليت ميكن أن تساعد يف احلد أجريت حول الع

وعمل  من هذه الظاهرة بإعداد برامج تهيئة الطلبة اجلدد لتنمية روا االنتماء للجامعة والوطن ...

وتقبل الرأي اآلخر، وإرشاد الطلبة اجلدد حول  تدريبات ودورات وورش على مهارات االتصال،

 (2013 )بدا والسماوي، الطالبي املناسب، واألنظمة والقوانني اجلامعيةالسلوك 

على اجلامعات أن تولي اهتماًما أكرب لوضع سياسات فعالة للتنمر عرب اإلنرتنت والعمل لذا 

 ,Cassidy, Faucher & Jackson)احرتاًما على تعزيز ثقافة احلرم اجلامعي عرب اإلنرتنت األكثر 

2017). 

يف اجلامعة التأكيد على تأثري  بأنواعهخذ يف االعتبار عند التعامل مع التنمر األ لذا جيب

 التنمر على الضحايا؛ وتعليم اسرتاتيجيات مكافحة التنمر؛ واجلمع بني الوقاية العقاب.

 الدراسات السابقة:

طرحت العديد من الدراسات اليت أجريت حول التنمر يف التعليم العام بصفة خاصة جمموعة 



 
 

    

 
 

199 

 التنمر لدى طلبة جامعة الباحة الدور الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من(. 2022الغامدي، رمحة. )

199 

املقرتحات للحد من سلوك التنمر إال أن دور اجلامعات يف احلد من هذا السلوك مل يظهر بأي من 

دراسة مباشرة، حيث ركزت بع  الدراسات على دور اجلامعات يف احلد من مظاهر العدوان 

والعنف. ومت استطالع الدراسات املباشرة وغري املباشرة واملرتبطة مبوضوع البحث ومت عرضها 

 سل الزمين من االقدم لألحدث.حسب التسل

دراسة أظهرت وجود صلة بني التفكري يف االنتحار Patchin & Hinduja (2010 ) أجرى

يف من طالب املدارس املتوسطة  1953وخربات التنمر أو اإليذاء، وكانت عينة البحث عشوائية من 

أن الشباب الذين عانوا  جت النتائظهرأالواليات املتحدة الستقصاء استخدام اإلنرتنت واخلربات. و

لديهم أفكار انتحارية  سواء كانوا متنمرين أو ضحايا اإللكرتوني،من التنمر التقليدي أو التنمر 

أكثر وكانوا أكثر عرضة حملاولة االنتحار من أولئك الذين مل يتعرضوا ملثل هذه األشكال من 

 عدوان األقران.

التنمر اإللكرتوني بني طلبة اجلامعات ( Albulut & Eristi (2011وتناولت دراسة     

ظهرت النتائج وجود عالقة بني التنمر أو( طالًبا. 264) الرتبية بالتطبيق علىالرتكية بكليات 

وأن ضحايا التنمر اإللكرتوني يتوقعون التعرض للتنمر طلبة اجلامعة اإللكرتوني واإليذاء بني 

ا ومل تظهر النتائج لكرتونيًّإأن الذكور كانوا أكثر الضحايا واملتنمرين  ا%(. كم23) بنسبة

وجود فروق تعزى للعمر أو الربنامج الدراسي أو ساعات االستخدام اليومي لإلنرتنت أو الوضع 

 االجتماعي أو االقتصادي.

التنمر يف إحدى Sinkkonen & Puhakka, & Meriläinen (2012 ) واستعرضت دراسة  

من ( %6) وأظهرت النتائج أن(. 2،806) علىاستبيان إلكرتوني حيث طبق معات الفنلندية. اجلا

طالب اجلامعة قد تعرضوا إما للتخويف العام غري املباشر أو التنمر اللفظي املباشر يف احلرم 

استخدام االستجابات الفعالة أو باجلامعي. يف معظم احلاالت، حل الطالب املواقف غري السارة 

االستجابة الفعالة. وبشكل سليب نوع من جتنب املواقف اليت حدث فيها التنمر وكان لبية. الس

ضعف التحفيز والثقة كنفسية  آثاراستجاب الطالب عن طريق اخلضوع للتخويف، مما أدى إىل 

 بالنفس، واخنفاض الروا املعنوية واالكتئاب.

( دراسة هدفت إىل التعرف على متطلبات الدور الوقائي 2013) والسماويجرى بدا أكما 

لإلدارة اجلامعية يف احلد من مظاهر العنف الطالبي يف اجلامعات األردنية واليت طبقت على عينة 
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 .من العاملني يف شؤون الطلبة ورؤساء األقسام األكادميية واألمن اجلامعي( فرًدا 1230) بلغت

تطلبات الدور الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من مظاهر العنف جاءت وأظهرت نتائج الدراسة أن م

بدرجة متوسطة. كما ظهر وجود فروق يف االستجابات تعزى للمسمى الوظيفي ونوع اجلامعة 

 لصاحل اجلامعات اخلاصة.

( دراسة هدفت إىل التعرف على دور اإلدارة اجلامعية يف مواجهة 2013) هزامية وأجرى

من جامعة  ( طالًبا650) بلغتطالبي يف اجلامعات األردنية وذلك بالتطبيق على عينة ظاهرة العنف ال

. وتوصلت واستخدم الباحث استبانة مكونة من أربع جماالت جلمع بيانات الدراسة الريموك

الدراسة إىل أن دور اإلدارة اجلامعية جاء بدرجة متوسطة. ومل تظهر أي فروق تعزى ملتغريي اجلنس 

 والكلية.

( بدراسة العالقة بني إيذاء األقران Espelage, Sung Hong, Rao& Low (2013وقام 

وهو ما مييز البحث واألداء األكادميي لدى األطفال واملراهقني. وباستخدام التصميمات الطولية 

إىل أن إيذاء  املستعرضة. وتوصلت نتائج البحثتعتمد على التحقيقات املقطعية  اليتاألحباث عن 

األقران يؤثر على األداء األكادميي مبرور الوقت. وذلك يفسر العالقة بني اإليذاء املتكرر 

والتحديات األكادميية، مبا يف ذلك رف  األقران واالكتئاب وتراجع إحساس الطالب باالنتماء 

قران من خالل أن يتعامل املعلمون واإلداريون مع إيذاء األ وأوصى البحث إىل ضرورة املدرسي.

هذه الربامج حيث إن الربامج مثل دعم التدخل السلوكي اإلجيابي ونهج التعلم االجتماعي العاطفي. 

وحتسن املشاركة  االجتماعية،وتزيد من قبول األقران والكفاءة  واإليذاء،تقلل العدوان 

 األكادميية ونتائج االختبارات.

( دراسة جلمع اقرتاحات الطالب 2014)  Meriläinen, Puhakka & Sinkkonenواجرى

صلت إىل وتو .عن كيفية القضاء على التنمر يف اجلامعات بالتطبيق على إحدى اجلامعات الفنلندية

دعم املادي، الدعم اإلعالمي، الدعم العاطفي، و - عدد من املقرتحات كوجود دور الدعم الفعال

اقرتاا ( 598)إىل باإلضافة  .اقرتاا غري دقيق بشأن كيفية وقف التنمر( 208) وكان هناك األقران

 .وهذا دليل على صعوبة معاجلة حاالت التنمر .ةغري دقيق

( إىل التحقق من التنمر عرب اإلنرتنت بني طالب التعليم 2016)  Al-Zahraniدراسة وهدفت

العالي السعودي. وحتديد العوامل احملتملة اليت قد تؤثر على التنمر عرب اإلنرتنت. مت استخدام 

https://www.tandfonline.com/author/Puhakka%2C+Helena
https://www.tandfonline.com/author/Sinkkonen%2C+Hanna-Maija
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طالًبا. أشارت النتائج إىل أن الطالب يتجنبون بشكل ( 288) استبيان عرب اإلنرتنت مت توزيعه على

من الطالب أنهم ارتكبوا التنمر اإللكرتوني ( %28) أفاد ذلك،لتنمر عرب اإلنرتنت. ومع أساسي ا

من الطالب أن طالًبا واحًدا على األقل يتعرض ( %68) الحظمرتني على األقل. كما أو مرة واحدة 

لجنس يف عدد مرات ارتكاب الطالب التنمر اإللكرتوني ل أثر كما ظهرللتنمر عرب اإلنرتنت. 

شارك الطالب الذكور يف التنمر اإللكرتوني أكثر من الطالبات. والطالب العزاب أكثر حيث 

 املتزوجني.من 

( بدراسة هدفت إىل الكشف عن دور اإلدارة اجلامعية يف مواجهة 2016) الرفاعيوقامت 

العنف الطالبي من وجهة نظر الطلبة جبامعة الريموك واستخدم املنهج الوصفي وتوصلت الدراسة 

( بدرجة متوسطة وبلغت 3.23)بلغ إىل أن اإلجراءات الوقائية لإلدارة اجلامعية ملواجهة العنف 

(. ومل تظهر فروق تعزى للجنس 3.18) ارة اجلامعية ملواجهة العنف اجلامعياألساليب الفعالة لإلد

فيما يتعلق باإلجراءات الوقائية. وظهرت فروق يف اإلجراءات الوقائية تعزى  األكادمييواملستوى 

 للتخصص لصاحل التخصصات العلمية.

دور ( دراسة هدفت إىل الكشف عن ظاهرة العنف اجلامعي و2015) جرى أبو انعريأو

اجلامعات يف احلد من انتشارها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية. أظهرت 

)العوامل املؤدية للعنف، ودور اجلامعات الدراسة اتفاق عينة الدراسة حول جماالت  نَّأنتائج الدراسة 

ف اجلامعي، يف احلد من العنف اجلامعي، ودور عضو هيئة التدريس يف احلد من ظاهرة العن

 معاجلة ومواجهة العنف الطالبي يف اجلامعات( جاءت بدرجة عالية.  وأساليب

( دراسة هدفت إىل تقصي دور اإلدارة اجلامعية يف مواجهة 2015)املساعيد  أجرىكما 

العنف الطالبي من وجهة نظر الطلبة وطبقت الدراسة على عينة من طلبة جامعة آل البيت، وتوصلت 

وجد فروق ذات ي الوحبسب متغريات الدراسة  كانت بدرجة متوسطة إلجراءات الوقائيةالنتائج إىل ا

داللة إحصائية تعزى للجنس واملستوى األكادميي، بينما ظهرت فروق دالة تعزى للتخصص لصاحل 

 التخصصات العلمية.

( دراسة لتحليل تأثري التنمر اإللكرتوني 2018)  Cassidy, Faucher &Jacksonوقدم 

طالب ما بعد املرحلة الثانوية وأعضاء هيئة التدريس واملسؤولني من أربع جامعات كندية. مت  على

 اإلنرتنت،استخالص النتائج من البيانات اليت مت احلصول عليها من الدراسات االستقصائية عرب 
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على . آخرينواملقابالت شبه املنظمة. أفاد الطالب أنهم تعرضوا للتسلط عرب اإلنرتنت من قبل طالب 

الرغم من أن الطالب وأعضاء هيئة التدريس ميثلون مستويات وحاالت عمرية خمتلفة يف اجلامعة، 

فقد أبلغت كلتا اجملموعتني عن آثار مماثلة وإحباطات مماثلة يف إجياد احللول، خاصة عندما يتم 

 إبالغ السلطات عن مواقفهم.

  :التعقيب على الدراسات السابقة

الدراسات ذات الصلة املباشرة مبوضوع  ندرةعرضه من الدراسات يتضح  يف ضوء ما سبق

البحث يف البيئة األجنبية والعربية واليت تناولت دور اإلدارة اجلامعية يف احلد من سلوك التنمر. 

ومتت االستفادة من الدراسات السابقة يف التعرف على األطر النظرية لسلوك التنمر وبناء أداة 

بحث وبع  الدراسات السابقة بالكشف عن التدابري واإلجراءات الوقائية للحد البحث ويتفق ال

إلدارة اجلامعية يف احلد من سلوك ل الوقائي دورالالبحث احلالي برتكيزه على  من التنمر، ومتيز

 يف ضوء عدد من املتغريات اخلاصة بطلبة اجلامعة. ذلكالتنمر لدى طلبة اجلامعة وعرض 

  :بحثمنهجية وإجراءات ال

 منهج البحث:

 وهو ما حيقق أهداف البحث وجييب عن تساؤالته. التحليليمت استخدام املنهج الوصفي 

 جمتمع وعينة البحث:

( 18224والبالغ ) هـ2019/1440تكون جمتمع البحث من مجيع طلبة جامعة الباحة للعام 

والتسجيل  ة عمادة القبول%( حسب إحصائي68%( واإلناث بنسبة )42طالًبا وطالبًة. الذكور بنسبة )

 (.2019 ،الرمسية )جامعة الباحة

( فرًدا حبسب 388نسبية حيث بلغت العينة املختارة ) مت اختيار عينة طبقية عشوائيةعليه و

( 1) واجلدول. صاحلة ومكتملة للتحليل( 211وبعد التطبيق مت اسرتجاع ) معادلة روبرت ماسون

 توزيع أفراد عينة البحث حسب املتغريات. حيوض
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 ( 1)جدول 
 توزيع أفراد العينة وفقا ملتغريات الدراسة

 النسبة العدد اتهيمستو املتغري م

 اجلنس 1
 16.1% 34 ذكور

 83.9% 177 إناث

 الكلية 2
 25.6% 54 إنسانية 

 74.4% 157 علمية

 التحصيل الدراسي 3

 8.5% 18 مقبول

 35.1% 74 جيد

 34.1% 72 جدا جيد

 22.3% 47 ممتاز

 الدراسية السنة 4

 15.6% 33 االولي

 24.2% 51 الثانية

 20.9% 44 الثالثة

 23.7% 50 الرابعة

 15.6% 33 ذلك من اكثر

 :أداة البحث

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة املرتبطة بصورة مباشرة وغري مباشرة 

( واليت 2013 هزامية، ؛2015 املساعيد، ،2018 ،مالرحيد؛ عب2013 والسماوي، )بدا كدراسة

 بناءومت  الطالبي، أو العنف ركزت على توفر متطلبات الدور الوقائي لإلدارة يف احلد من التنمر

( فقرات، 8( فقرة موزعة على مخسة جماالت وهي اجملال اإلداري ويقاس بـ)30) يتكون استبيان

 فقرات، وجمال( 5( فقرات، وجمال شؤون الطالب ويقاس بـ)5اجملال األكادميي ويقاس بـ)

 ( فقرات.6( فقرات وجمال األمن اجلامعي ويقاس بـ)5االلتزام بالقوانني ويقاس بـ)

االختصاص  ذوي( من 8) جمموعة من احملكمني ن علىمت عرض االستبيا :احملكمنيالصدق 

ملا أعد من أجله، وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل  االستبيانبهدف التأكد من مناسبة 

%( 80)اتفاق بقاء على الفقرات اليت حظيت بنسبة منها للبعد الذي وضعت فيه، ومت اإل

 فأكثر.
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والستخراج معايري للحكم ( 3-1) بني ترتاوا الدرجةل األداة علىومت تصميم االستجابة 

وحساب معايري احلكم ( 3)على الدرجة مت طرا أصغر درجة من أكرب درجة ثم قسم الناتج على 

 (2.32إىل أقل من  1.55من ) )منخف (،( 1.55إىل أقل من  1) كما يلي: من على الدرجة

 )مرتفع(.( 3إىل  2.32من ) (،)متوسط

( طالًبا وطالبة من خارج 30) وذلك بالتطبيق على عينة بلغت األداة مت التحقق من صدق صدق البناء:

عينة البحث ومت حساب معامل االرتبايف بني كل فقرة واجملال الذي تنتمي إليه وتتضح 

 النتائج من اجلدول التالي:

 ( 2)جدول 
 معامالت االرتبايف بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

 اجملاالت
 أرقام

 الفقرات

 معامل

 االرتبايف
 اجملاالت

 أرقام

 الفقرات

 معامل

 االرتبايف
 اجملاالت

 أرقام

 الفقرات

 معامل

 االرتبايف

 اجملال

 اإلداري

1 **
.674 

 شؤون

 الطالب

1 **
.653 

 األمن

 اجلامعي

1 **
.821 

2 **
.677 2 **

.831 2 **
.806 

3 **
.765 3 **

.831 3 **
.857 

4 **
.804 4 **

.778 4 **
.707 

5 **
.763 5 **

.821 5 **
.833 

6 **
.818 6 **

.779    

7 **
.821      

 اجملال

 األكادميي

1 **
.544 

 االلتزام

 بالقوانني

1 **
.832    

2 **
.641 2 **

.826    

3 **
.772 3 **

.815    

4 **
.773 4 **

.827    

5 **
.773 5 **

.696    

6 **
.725 6 **

.666    

 .0.01داله عند مستوى  **

( وهي 0.868-0.644) أن معامالت االرتبايف تراوحت ما بني (2)يتضح من اجلدول 

مت حساب معامالت االرتبايف بني اجملاالت  ا. كم0.01معامالت ارتبايف مرتفعة ودالة عند مستوى 

 والدرجة الكلي كما يظهر من اجلدول التالي:
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 ( 3)جدول 
 االرتبايف بني اجملاالت والدرجة الكليةمعامالت 

 الكلية الدرجة اجملاالت

** اإلداري اجملال
.851 

** األكادميي اجملال
.793 

** الطالب شؤون
.879 

** بالقوانني االلتزام
.829 

** اجلامعي األمن
.694 

أن مجيع معامالت االرتبايف بني اجملاالت والدرجة الكلية تراوحت ما  (3)يتضح من اجلدول 

 وداله.مجيعها معامالت ارتبايف مرتفعة ( 0.594-0.889) بني

 :األداةثبات 

مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ، وتتضح النتائج من اجلدول  األداةللتحقق من ثبات 

 التالي:

 ( 4)جدول 
 والدرجة الكليةحتليل ألفا كرونباخ للمجاالت 

  ألفا كرونباخ معامل اجملاالت م

 878. اإلداري اجلانب جمال 1

 801. األكادميي اجلانب جمال 2

 846. الطالب شؤون جمال 3

 845. بالقوانني االلتزام جمال 4

 829. اجلامعي األمن جمال 5

 942. الكلية الدرجة 6

بني أن معامالت ألفا كرونباخ للمجاالت والدرجة الكلية تراوحت ما ( 4)يتضح من اجلدول 

( وهي معامالت ثبات جيدة، ومما سبق يتضح أن االستبيان يتمتع مبعامالت صدق 0.942 -0.801)

 احلالي. البحثوثبات جيدة تربر استخدامه يف 
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 نتائج البحث وحتليلها وتفسريها:

توفر متطلبات الدور الوقائي إلدارة اجلامعة للحد من  ما درجةعلى "نص وي األول:نتيجة السؤال 

 التنمر لدى طلبة جامعة الباحة من وجهة نظر الطلبة؟

مت حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية للعبارات واجملاالت والدرجة الكلية، وتتضح  

 النتائج من اجلدول التالي:

 ( 5) جدول
لحد من لاملتوسطات واالحنرافات املعيارية للمجاالت والدرجة الكلية للدور الوقائي إلدارة جامعة الباحة 

 التنمر

جملال
ا

 

 املتوسط واجملاالت الفقرات م
 االحنراف

 املعياري

 درجة

 التوفر

جملال
ا

 
ي

إلدار
ا

 

1 
 السلوكية التجاوزات من للحد واضحةاجلامعة  وقوانني أنظمة

 .للطلبة
 متوسط 66093. 2.1422

2 
 التدريس قاعات من للطلبة تتسع كافية مرافق تتوفر باجلامعة

 خدمية ومرافق ومكتبات
 متوسط 74538. 1.7583

3 
 لالستماع الطلبة مع لقاءات بعقد باجلامعة القيادات تقوم

 ومقرتحاتهم لشكاويهم
 منخف  67167. 1.4929

 متوسط 69157. 1.6730 حلها على وتعمل الطلبة بشكاوى اجلامعة تهتم 4

5 
 السلوكيات من للحد وإرشادية توجيهية أنشطة باجلامعة تتوفر

 كالتنمر فيها املرغوب غري
 متوسط 67402. 1.7867

 متوسط 74571. 1.6682 بهم املتعلقة القرارات صنع يف الطلبةاجلامعة  تشارك 6

7 
 من االستفادة على يساعدهم مبا للطلبة الالزمة املشورة تقديم

 .اجلامعة وخدمات مزايا
 متوسط 73400. 1.7346

 متوسط 0.535 1.750 الدرجة الكلية للمجال

جملال
ا

 
ي

مي
كاد

أل
ا

 

 مرتفع 46923. 2.7962 بانتظام الطلبة حضور متابعة على التدريس هيئة أعضاء يعمل 1

2 
 غياب خيص فيما مسبًقا واملعلنة النظامية اإلجراءات تطبيق

 الطلبة
 مرتفع 55791. 2.7109

3 
 املستوى على التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بني احلوار يتوفر

 .خريناآل وحقوق اللوائح خيالف ال مبا واجلماعي الفردي
 مرتفع 70376. 2.4408

4 
 جمال يف إرشادية تدريبية بربامج التدريس هيئة أعضاء يشارك

 للطلبة السلوك بناء
 متوسط 78340. 2.0237



 
 

    

 
 

207 

 التنمر لدى طلبة جامعة الباحة الدور الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من(. 2022الغامدي، رمحة. )

207 

جملال
ا

 

 املتوسط واجملاالت الفقرات م
 االحنراف

 املعياري

 درجة

 التوفر

 مرتفع 72100. 2.3697 الدراسي العام خالل للطالب مستمرة األكادميي رشاداإل عملية 5

6 
 البيئة مع الطلبة تكيف يف الدراسية املقررات بع  تساهم

 اجلامعية
 متوسط 78740. 1.9384

 مرتفع 4816. 2.3796 الدرجة الكلية للمجال

شؤون
 

ب
ال

ط
ال

 

 متوسط 84200. 1.9763 تقدير شهادات ومنحهم املتميزين الطلبة تكريم يتم 1

2 
 العام خالل للطالب مستمرة واالجتماعي النفسي االرشاد عملية

 الدراسي
 متوسط 74119. 1.7109

3 
 وإظهار الطالبية املشكالت يف للتحقيق جلان تشكيل يتم

 شفافية بكل نتائجها
 متوسط 74891. 1.7062

4 
 الرتبوية املؤسسات مع باملشاركة توعوية أنشطة باجلامعة يوجد

 باجملتمع واألمنية والدينية
 متوسط 75953. 1.8483

5 
 خطط وضع يف املشاركة يف الطلبة جمالس دوراجلامعة  تفعل

 وخاصة التنمر. الطلبة بني النزاعات حلل
 منخف  75959. 1.6303

6 
 الواجب واالخالقيات اجلامعي باالنضبايف الطلبة توعية يتم

 .اجلامعي الطالب يف توافرها
 متوسط 78473. 2.0569

 متوسط 6014. 1.8289 الدرجة الكلية للمجال

اللتزام
ا

 
ني

بالقوان
 

1 
 باجلامعة شخص ألي اإلساءة يوجهون الذين الطلبة معاقبةتتم 

 باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.
 متوسط 74538. 2.2417

2 
 أو يشجع من حبق التأديبية العقوبات باختاذ اجلامعة تقوم

 اجلامعة داخل أنواعها باختالف املشاجرات على حيرض
 متوسط 74538. 2.2417

3 
 والعقوبات باملخالفات اخلاصة التعليمات بتطبيق اجلامعة تقوم 

  استثناء دون الطالبية
 متوسط 75336. 2.2464

4 
 ألي يروجون الذين الطلبة حبق املناسبة العقوبات اجلامعة توقع

 العنف اشكال من شكل
 متوسط 74876. 2.1422

5 
 خدمة تقديم أنواع من بنوع للطلبة العقوبات استبدال يتم

  زمنية مدة خالل جمتمعية
 متوسط 74234. 1.6825

6 
 التواصل وسائل استخدام مبخاطر الطلبة على التنبيه يتم

 االجتماعي
 متوسط 73847. 1.8389

 متوسط 57906. 2.0654 الدرجة الكلية للمجال
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جملال
ا

 

 املتوسط واجملاالت الفقرات م
 االحنراف

 املعياري

 درجة

 التوفر

ألمن
ا

 
ي

جلامع
ا

 

1 
 مجيع يف اجلامعي األمن موظفي نشر اجلامعة على حترص

 الطلبة تواجد أماكن
 مرتفع 78415. 2.4123

 مرتفع 77672. 2.4834 اجلامعي احلرم بدخولاجلامعة  وطلبة منسوبي لغري السماا عدم 2

3 
 دخول عند الطالب بطاقة من التأكد على األمن موظفي حيرص

 اجلامعي احلرم
 مرتفع 74362. 2.5545

4 
 بني النزاعات حل على التعامل يف األمن موظفي أسلوب يسهم

 الطلبة
 متوسط 79581. 2.0047

5 
 كاألدوات مبخالفات الدخول منع على األمن موظفي حيرص

 .اجلامعي للحرم احلادة
 مرتفع 79322. 2.3886

 .2 الدرجة الكلية للمجال

3686 
 مرتفع 52189.

 متوسط 4570. 2.0566 الكلية لألداة الدرجة

أن درجة توفر متطلبات الدور الوقائي إلدارة جامعة الباحة يف احلد ( 6) يتضح من اجلدول

لدرجة الكلية لألداة وعلى ل "وجهة نظرهم تتواجد بدرجة "متوسط من التنمر لدى الطلبة من

فيما حصل اجملال األكادميي وجمال  وااللتزام بالقواننيجماالت: اجلانب االداري وشؤون الطالب 

 .األمن اجلامعي على درجة مرتفعة

( وكان أعالها 1.860 -2.3895) أن املتوسطات احلسابية للمجاالت ترتاوا بني ويتبني

اجملال األكادميي ثم جمال األمن اجلامعي، ثم جمال االلتزام باألنظمة والقوانني، ثم جمال شؤون 

 ( يف اجملال األكادميي واليت نصت على1) اجملال اإلداري. وحصلت الفقرة وأخرًيا،الطالب، 

على تقدير يف األداة مبتوسط بانتظام( على أ الطلبة حضور متابعة على التدريس هيئة أعضاء )يعمل

 القيادات )تقوم واليت نصت على ( يف اجملال اإلداري3) (، بينما حصلت الفقرة2.7962) حسابي

ومقرتحاتهم( على أقل تقدير يف األداة  لشكاويهم لالستماع الطلبة مع لقاءات بعقد باجلامعة

 (.1.4929) مبتوسط حسابي

وشؤون الطالب وااللتزام  اإلداريالتقدير كاجملال )ت املتوسطة وميكن عزو نتيجة اجملاال

دخيل على طلبة اجلامعة بصفة عامة لذا فإن القوانني واألنظمة  ُيعد أن هذا السلوكبالقوانني( إىل 

. كما أن األعباء اإلدارية قد حتد من لقاء القيادات األكادميية ليست مطبقة بشكل مناسب

جمال األنشطة الطالبية على قلة تأثري برامج األنشطة  قد يدلكما . بالطلبة وحبث مشكالتهم
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وهم  نها تستهدف الطلبة املشاركني فقطأعلى الطلبة وعدم تطرقها ملوضوع التنمر باإلضافة إىل 

ما فيما يتعلق مبجال القوانني قد يعزى ذلك إىل بع  التفاوت يف أنسبة قليلة من طلبة اجلامعة ،

 خالفات نتيجة لبع  الضغويف االجتماعية.تطبيق األنظمة والقوانني على امل

وجمال األمن اجلامعي إىل  كادمييتعزى نتيجة اجملاالت املرتفعة الدرجة وهي اجملال األ وقد

اهتمام أعضاء هيئة التدريس على انتظام الطلبة ووجود أعضاء مؤهلني قادرين على التواصل مع 

إىل أن األمن اجلامعي يتم اختياره بطريقة  باإلضافة الطلبة وفتح جمال احلوار واحتواء الطلبة،

 مقننة ويتم توجيههم باملعلومات وطرق التعامل مع املواقف اليت حتد من التنمر داخل احلرم اجلامعي. 

؛ (2013) هزاميةو ؛(2013) تتفق النتيجة الكلية للبحث مع نتيجة دراسة بدا والسماوي

وختتلف عن . لحد من العنف كان بدرجة متوسطةن دور اجلامعة الوقائي لأيف  (2016) الرفاعيو

 ( حيث كان دور اجلامعات يف احلد من العنف اجلامعي بدرجة عالية.2015) نتيجة دراسة أبو انعري

  "ما درجة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ص علىوين نتيجة السؤال الثاني:

(≤ 0.05 α يف تقديرات أفراد عينة البحث )دارة لدرجة توفر متطلبات الدور الوقائي إل

، التحصيل الدراسي)اجلنس، الكلية،  جلامعة للحد من التنمر لدى الطلبة تبًعا للمتغرياتا

 "؟والتفاعل بينهم السنة الدراسية(

حلساب الفروق مت استخدام حتليل التباين املتعدد للدرجة الكلية لألداة، وتتضح النتائج يف 

 لي:( فيما ي5جدول )

 ( 6جدول )
 الدرجة الكلية وفقا للمتغريات للفروق بني متوسطات  حتليل التباين املتعدد

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

مستوي 

 الداللة

 254. 1.149 208.006 54 11232.333 بني اجملموعات

 971. 001. 244. 1 244. الكلية

 521. 756. 136.812 3 410.437 التحصيل

 121. 1.853 335.618 4 1342.473 السنة 

 301. 1.075 194.611 1 194.611 اجلنس

 937. 138. 25.037 3 75.110 التحصيل ×الكلية
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 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

مستوي 

 الداللة

 523. 806. 145.952 4 583.808 السنة  ×الكلية

 376. 788. 142.694 1 142.694 اجلنس× الكلية

 374. 1.088 196.955 12 2363.465 السنة  ×التحصيل 

 021.* 3.330 602.951 3 1808.853 اجلنس ×التحصيل 

 251. 1.358 245.887 4 983.546 اجلنس ×السنة 

 947. 313. 56.737 7 397.162 السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 504. 448. 81.160 1 81.160 اجلنس ×التحصيل  ×الكلية

 592. 525. 95.116 2 190.233 اجلنس ×السنة  ×الكلية

 925. 223. 40.334 4 161.336 اجلنس ×السنة  ×التحصيل

 ×السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 اجلنس
.000 0 . . . 

   181.076 156 28247.856 اخلطأ

    211 842771.000 اجملموع

    210 39480.190 اجملموع املعدل

إحصائية يف تقديرات الطلبة للدرجة الكلية ( وجود فروق ذات داللة 5يتضح من اجلدول )

لدور اجلامعة الوقائي يف احلد من التنمر تعزى إىل التفاعل بني التحصيل واجلنس. ويتضح من 

 ( االحصاء الوصفي وفقا ملتغريي التحصيل الدراسي واجلنس:8اجلدول )

 ( 7جدول )
 ساملتوسطات واالحنرافات املعيارية وفقا ملتغريي التحصيل واجلن

 االحنراف املعياري املتوسط اجلنس درجاته املتغري

 التحصيل الدراسي

 مقبول
78.000 ذكور

a 13.456 

60.000 إناث
a 3.723 

 جيد
61.738 ذكور

a 4.439 

61.368 إناث
a 2.000 

 جيد جدا 
57.222 ذكور

a 3.812 

62.988 إناث
a 2.540 
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 االحنراف املعياري املتوسط اجلنس درجاته املتغري

 ممتاز
42.750 ذكور

a 6.728 

66.819 إناث
a 3.183 

يظهر وجود فروق ظاهرية بني الذكور واإلناث يف تقدير مقبول لصاحل الذكور، أما يف 

تقدير جيد جدًّا وممتاز فالفروق لصاحل اإلناث، أي أن تقدير الطالب الذكور للدور الوقائي 

للجامعة يقل كلما زاد التحصيل الدراسي وعلى العكس من ذلك الطالبات حيث يرتفع تقديرهن 

 اجلامعة الوقائي كلما ارتفع التحصيل الدراسي.لدور 

وميكن عزو ذلك إىل اثبات وجود التنمر لدى الطلبة الذكور حيث إن املرحلة اجلامعية هلا 

خصائصها اليت قد تسهم يف ظهور هذا السلوك كنوع من تأكيد الذات واثبات الوجود وقد 

اليت حتد من التجاوزات السلوكية غري يكون لدى الطلبة وعي اقل باألنظمة والقوانني اجلامعية 

 املرغوبة.

كما أن بع  الطلبة ذوي املعدل املنخف  يلتحقون باجلامعة من خالل بع  االستثناءات 

وان عدم تكيفهم ورسوبهم باجلامعة وعدم قدرتهم على جماراة زمالئهم قد يدفعهم إىل ممارسة 

 سلوك التنمر أو وقوعهم ضحايا للتنمر.

تيجة لصاحل الطالبات إىل الصرامة يف تطبيق اإلجراءات الوقائية بشطر وميكن عزو الن

الطالبات مما أدى إىل قلة ظهور سلوك التنمر وهو مالحظ بشكل واضح للطالبات ذوات التحصيل 

 الدراسي املرتفع نتيجة النضمامهن ألنشطة شؤون الطالب وانتظامهن باحلضور بالكليات. 

ملتغريي اجلنس والتحصيل األكادميي مع نتيجة دراسة وختتلف هذه النتيجة بالنسبة 

( والالتي أظهرت نتائجهما عدم وجود فروق تعزى للجنس او 2013( وهزامية )2016الرفاعي )

 التحصيل الدراسي.

تتفق أما فيما يتعلق بالفروق بالنسبة ملتغريي الكلية والسنة الدراسية فال يوجد فروق تعزى هلما فيما 

فروق. حيث ال يوجد  (2016والرفاعي ) (2013)هزامية مع نتيجة دراسة ة ملتغري )الكلية( بالنسبالنتيجة 

 ,Cassidyو Espelage, Sung Hong, Rao & Low (2013ضمنًيا مع ما توصلت إليه دراسة ) واالتفاق

Faucher &Jackson (2018.) 
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 حدة كما يلي:وملزيد من التفصيل مت حساب حتليل التباين املتعدد لكل جمال على 

 اجملال االداري: :أواًل

 ( 8جدول )
 اجملال اإلداري وفًقا للمتغريات للفروق بني متوسطات  حتليل التباين املتعدد

جمموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

مستوي  قيمة )ف(

 الداللة

 681.141a 54 12.614 .868 .722 بني اجملموعات

 997. 000. 000. 1 000. الكلية

 472. 843. 12.257 3 36.770 التحصيل

 298. 1.237 17.972 4 71.890 السنة 

 765. 090. 1.307 1 1.307 اجلنس

 839. 281. 4.087 3 12.262 التحصيل ×الكلية

 706. 540. 7.852 4 31.409 السنة  ×الكلية

 388. 748. 10.877 1 10.877 اجلنس× الكلية

 644. 806. 11.715 12 140.585 السنة × التحصيل 

 218. 1.494 21.705 3 65.115 اجلنس ×التحصيل 

 577. 723. 10.508 4 42.034 اجلنس ×السنة 

 799. 546. 7.930 7 55.507 السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 842. 040. 576. 1 576. اجلنس ×التحصيل  ×الكلية

 864. 147. 2.130 2 4.260 اجلنس ×السنة  ×الكلية

 980. 107. 1.560 4 6.238 اجلنس ×السنة  ×التحصيل

 ×السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 اجلنس
.000 0 . . . 

   14.532 156 2267.039 اخلطأ

    211 34642.000 اجملموع

    210 2948.180 اجملموع املعدل

الطلبة لدور اجملال االداري ( عدم وجود فوق ذات داللة يف تقدير 8يتضح من اجلدول )

 الوقائي يف احلد من التنمر تعزى إىل متغريات الدراسة أو التفاعل بينهم.
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وميكن عزو ذلك إىل ان كافة اإلجراءات اإلدارية كإجراءات جامعية متعلقة بالطلبة 

 واألنظمة فإن القوانني اجلامعة لذا على نسبيًّا حديًثا يعد موحدة بالكليات، كما أن هذا السلوك

 .مناسب بشكل ليست حمدثة ومطبقة بها املعمول

 اجملال األكادميي: :ثانًيا

 ( 9جدول )
 اجملال وفًقا للمتغريات للفروق بني متوسطات  حتليل التباين املتعدد

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 )ف(

مستوي 

 الداللة

 566.556a 54 10.492 1.378 .066 بني اجملموعات

 671. 181. 1.376 1 1.376 الكلية

 847. 269. 2.052 3 6.155 التحصيل

 216. 1.464 11.149 4 44.594 السنة 

 632. 231. 1.755 1 1.755 اجلنس

 703. 471. 3.589 3 10.766 التحصيل ×الكلية

 351. 1.116 8.498 4 33.992 السنة  ×الكلية

 143. 2.166 16.494 1 16.494 اجلنس× الكلية

 579. 869. 6.621 12 79.452 السنة × التحصيل 

 069. 2.408 18.335 3 55.006 اجلنس ×التحصيل 

 222. 1.445 11.007 4 44.029 اجلنس ×السنة 

 892. 414. 3.154 7 22.076 السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 929. 008. 061. 1 061. اجلنس ×التحصيل  ×الكلية

 206. 1.597 12.160 2 24.320 اجلنس ×السنة  ×الكلية

 723. 517. 3.939 4 15.758 اجلنس ×السنة  ×التحصيل

 ×السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 اجلنس
.000 0 . . . 

   7.615 156 1187.946 اخلطأ

    211 44779.000 اجملموع

    210 1754.502 اجملموع املعدل
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وجود فوق ذات داللة يف تقدير الطلبة لدور اجملال األكادميي ( عدم 9يتضح من اجلدول )

 الوقائي يف احلد من التنمر تعزى إىل متغريات الدراسة أو التفاعل بينهم.

وميكن عزو ذلك إىل ان كافة اإلجراءات األكادميية باجلامعة واملتعلقة بالطلبة موحدة 

ي أو مستواه الدراسي حيث إنها تتبع بالكليات بغ  النظر عن جنس الطالب أو مستواه التحصيل

لقواعد تنظيمية معتمدة، كما أن الطلبة يالحظون اإلجراءات األكادميية من قبل الكادر 

 األكادميي ووجود متابعة مستمرة من ِقبل أعضاء هيئة التدريس.

 جمال شؤون الطالب: :ثالثا 

 ( 11جدول )
 جمال شؤون الطالب وفقا للمتغريات للفروق بني متوسطات  حتليل التباين املتعدد

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

مستوي 

 الداللة

 770.433a 54 14.267 1.128 .281 بني اجملموعات

 372. 802. 10.152 1 10.152 الكلية

 773. 373. 4.715 3 14.145 التحصيل

 070. 2.214 28.008 4 112.030 السنة 

 296. 1.098 13.888 1 13.888 اجلنس

 995. 023. 293. 3 880. التحصيل ×الكلية

 325. 1.172 14.824 4 59.296 السنة  ×الكلية

 200. 1.658 20.973 1 20.973 اجلنس× الكلية

 307. 1.173 14.838 12 178.061 السنة × التحصيل 

 023.* 3.261 41.259 3 123.776 اجلنس ×التحصيل 

 248. 1.366 17.278 4 69.111 اجلنس × السنة الدراسية

 634. 746. 9.433 7 66.028 السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 366. 822. 10.399 1 10.399 اجلنس ×التحصيل  ×الكلية

 723. 325. 4.107 2 8.213 اجلنس ×السنة  ×الكلية

 729. 510. 6.446 4 25.785 اجلنس ×السنة  ×التحصيل

 . . . 0 000. اجلنس ×السنة  ×التحصيل  ×الكلية
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 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة )ف(

مستوي 

 الداللة

   12.651 156 1973.501 اخلطأ

    211 27946.000 اجملموع

    210 2743.934 اجملموع املعدل

( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير الطلبة لدور جمال شؤون 10يتضح من اجلدول )

الطالب الوقائي يف احلد من التنمر تعزى إىل التفاعل بني متغريي التحصيل واجلنس حيث بلغت 

، ويتضح من اجلدول التالي اإلحصاء الوصفي وفًقا (0.05)عند مستوى الداللة  (3.261)قيمة ف 

 ات املتفاعلة:للمتغري

 ( 11جدول )
 يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وفقا ملتغريي التحصيل واجلنس

 االحنراف املعياري املتوسط اجلنس درجاته املتغري

 التحصيل الدراسي

 مقبول
 12.000a 3.557 ذكور

 10.131a .984 إناث

 جيد
 11.548a 1.173 ذكور

 10.798a .529 إناث

 جدًّاجيد 
 9.870a 1.008 ذكور

 11.558a .671 إناث

 ممتاز
 7.250a 1.778 ذكور

 12.285a .841 إناث

( وجود فروق ظاهرية بني الذكور واإلناث ذوي تقدير مقبول وجيد 11يتضح من اجلدول )

لصاحل الذكور، أما ذوي تقدير جيد وجيد جدًّا وممتاز فالفروق لصاحل اإلناث، أي أن تقدير 

الطالب لدور شؤون الطالب الوقائي للحد من التنمر يقل كلما ارتفع التحصيل الدراسي أما 

الطالبات يرتفع تقديرهن لدور شؤون الطالب الوقائي يف احلد من التنمر لدى ذوي تقدير ممتاز 

 لدى ذوي تقدير مقبول وجيد. اًلوينخف  قلي
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ذوو  هم الطلبة من بسيطة بنسبة إال تهتم شؤون الطالب ال وميكن ذلك إىل ان عمادة

جمتمع اجلامعة. يف حني أن الطالبات  إىل بالنسبة قليلة نسبة وهم والفنية، الرياضية النشاطات

املتميزات أكثر التحاًقا باألنشطة يف أوقات الفراغ باجلامعة لقلة خروجهن من احلرم اجلامعي حتى 

 انتهاء احملاضرات.

 جمال االلتزام بالقوانني: :رابًعا

 ( 12جدول )
 وفًقا للمتغريات   جمال االلتزام بالقواننيللفروق بني متوسطات  حتليل التباين املتعدد

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

 درجات

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 )ف(

مستوي 

 الداللة

 554.509a 54 10.269 .807 .818 بني اجملموعات

 780. 078. 998. 1 998. الكلية

 749. 406. 5.174 3 15.523 التحصيل

 694. 557. 7.092 4 28.367 السنة

 950. 004. 050. 1 050. اجلنس

 417. 953. 12.133 3 36.399 التحصيل ×الكلية

 762. 465. 5.914 4 23.656 السنة ×الكلية

 422. 649. 8.263 1 8.263 اجلنس× الكلية

 660. 790. 10.061 12 120.736 السنة× التحصيل 

 306. 1.216 15.480 3 46.441 اجلنس ×التحصيل 

 894. 275. 3.500 4 13.999 اجلنس × السنة

 994. 147. 1.868 7 13.079 السنة ×التحصيل  ×الكلية

 458. 553. 7.039 1 7.039 اجلنس ×التحصيل  ×الكلية

 339. 1.089 13.860 2 27.719 اجلنس ×السنة  ×الكلية

 952. 174. 2.212 4 8.847 اجلنس × السنة ×التحصيل

 . . . 0 000. اجلنس × السنة ×التحصيل  ×الكلية

   12.730 156 1985.842 اخلطأ

    211 34949.000 اجملموع

    210 2540.351 اجملموع املعدل
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االلتزام ( عدم وجود فوق ذات داللة يف تقدير الطلبة لدور جمال 12يتضح من اجلدول )

 بالقوانني الوقائي يف احلد من التنمر تعزى إىل متغريات الدراسة أو التفاعل بينهم.

 مشكلة إىل عدم وضوا القوانني املتعلقة بالتنمر وشفافية إعالنها ووقوع ذلك وميكن عزو

 .كافة الطلبة على صارم بشكل القوانني تطبيق عدم إىل يؤدي احلرم اجلامعي التنمر داخل

 جمال األمن اجلامعي: :خامسًا

 ( 13جدول )
 جمال األمن اجلامعي وفقا للمتغريات للفروق بني متوسطات  حتليل التباين املتعدد

جمموع  مصدر التباين

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 )ف(

مستوي 

 الداللة

 2.832 18.884 54 1019.735 بني اجملموعات
**

.000 

 564. 334. 2.228 1 2.228 الكلية

 118. 1.990 13.266 3 39.797 التحصيل

 2.436 16.242 4 64.970 السنة 
*
.049 

 16.942 112.961 1 112.961 اجلنس
**

.000 

 922. 162. 1.078 3 3.235 التحصيل ×الكلية

 750. 481. 3.204 4 12.816 السنة  ×الكلية

 266. 1.245 8.301 1 8.301 اجلنس× الكلية

 252. 1.253 8.354 12 100.253 السنة× التحصيل 

 4.992 33.286 3 99.859 اجلنس ×التحصيل 
**

.002 

 3.130 20.869 4 83.474 اجلنس ×السنة 
*
.016 

 797. 549. 3.657 7 25.599 السنة  ×التحصيل  ×الكلية

 412. 677. 4.512 1 4.512 اجلنس ×التحصيل  ×الكلية

 565. 572. 3.815 2 7.629 اجلنس ×السنة  ×الكلية

 387. 1.043 6.955 4 27.819 اجلنس ×السنة  ×التحصيل

 . . . 0 000. اجلنس ×السنة  ×التحصيل  ×الكلية

   6.667 156 1040.104 اخلطأ

    211 31657.000 اجملموع

    210 2059.839 اجملموع املعدل
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تقديرات الطلبة لدور األمن ( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 13يتضح من اجلدول )

 (2.436)ـ اجلامعي الوقائي يف احلد من التنمر تعزي إىل متغري السنة الدراسية حيث بلغت قيمة ف

، والتفاعل بني (000.)مبستوى داللة  (16.942)ـ واجلنس حيث بلغت قيمة ف ،(49.)  مبستوى داللة

، واملستوى (002.) مبستوى داللة (4.992)ـ التحصيل الدراسي واجلنس حيث بلغت قيمة ف

، ويتضح من اجلداول التالية (016.)مبستوى داللة  (3.130)ـ الدراسي واجلنس حيث بلغت قيمة ف

 اإلحصاء الوصفي وفًقا للمتغريات املتفاعلة:

 التحصيل الدراسي واجلنس:

 ( 14جدول )
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية وفقا ملتغريي التحصيل واجلنس

 االحنراف املعياري املتوسط اجلنس التحصيل املتغري

 التحصيل الدراسي

 مقبول
 15.000a 2.582 ذكور

 12.071a .714 إناث

 جيد
 8.571a .852 ذكور

 11.904a .384 إناث

 جيد جدًّا
 8.833a .731 ذكور

 12.962a .487 إناث

 ممتاز
 5.250a 1.291 ذكور

 13.193a .611 إناث

( وجود فروق ظاهرية بني الذكور واإلناث ذوي تقدير مقبول لصاحل 14يتضح من اجلدول )

الذكور، أما ذوي تقدير جيد وجيد جدًّا وممتاز فالفروق لصاحل اإلناث، ويتضح من اجلدول أن 

تقدير الطالب لدور األمن اجلامعي الوقائي يقل كلما زاد التحصيل الدراسي وعلى العكس من 

 ات حيث يرتفع تقديرهن لدور األمن اجلامعي الوقائي كلما ارتفع التحصيل الدراسي.ذلك الطالب
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 السنة الدراسية واجلنس:

 ( 15)جدول 
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية وفق متغريي السنة الدراسية واجلنس

 االحنراف املعياري املتوسط اجلنس السنة الدراسية املتغري

 السنة الدراسية

 األوىل
 11.250a 1.208 ذكور

 12.041a .497 إناث

 الثانية
 6.333a 1.491 ذكور

 611. 12.455 إناث

 الثالثة
 9.375a 1.054 ذكور

 12.217a .586 إناث

 الرابعة
 8.333a .946 ذكور

 13.060a .573 إناث

 أكثر من ذلك
 6.000a 1.087 ذكور

 12.893a .690 إناث

( وجود فروق ظاهرية بني الذكور واإلناث يف مجيع السنوات لصاحل 16)يتضح من اجلدول 

اإلناث، أي أن تقدير الطالب لدور األمن اجلامعي الوقائي من التنمر يقل كلما تقدم الطالب يف 

سنوات الدراسة، أما الطالبات فال توجد فروق واضحة يف تقديرهن لدور األمن اجلامعي الوقائي 

ن يف السنوات الدراسية، عدا السنة الرابعة فالتقدير مرتفع بها مقارنة ببقية من التنمر كلما تقدم

 السنوات.

أكثر الوقائية  وقد يعزى ذلك إىل أن الطلبة املستجدين بالسنة األوىل يالحظوا اإلجراءات

هم قريبو العهد من أنا حيث إن التنمر قد يكون مالحظ بينهم حبكم من الطلبة املتقدمني دراسيًّ

ومعرفته  ،انضمامه جملموعات التنمر وكلما تقدم الطلبة باملراحل اجلامعة قلَّ ،املرحلة الثانوية

 ، والتزامه بالقوانني واألنظمة.بالعقوبات داخل احلرم اجلامعي

( اليت مل تظهر 2015) (؛ واملساعيد2016) وختتلف نتيجة البحث عن نتيجة دراسة الرفاعي 

 ة لإلدارة اجلامعية تعزى لتغري املستوى األكادميي.فروق يف اإلجراءات الوقائي
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 :واملقرتحاتالتوصيات 

  .ضرورة وجود اسرتاتيجية واضحة تستند للعدالة والشفافية يف معاجلة سلوك التنمر باجلامعة 

 اإلدارية املتعلقة باحلد من سلوك التنمر داخل احلرم اجلامعي الوقائية تفعيل اإلجراءات. 

 ات دورية مع الطلبة ملناقشة ما يوجههم من مشكالتضرورة عقد اجتماع. 

 .ضرورة حتديث القوانني واألنظمة لتتناسب مع الواقع واملشكالت السلوكية للطلبة 

  رشاد الطالبي داخل الطالب يف النشاطات الالمنهجية، ومراكز اإل عمادة شؤونتفعيل دور

 احلرم اجلامعي.

جراء دراسات إو أعضاء هيئة التدريس واإلداريني،جراء دراسة مشابهة على إ الباحثةقرتا وت

 احلد من التنمر.يف  قد تساعد العقوبات املقرتحة اليتعن بع   ىخرأ
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 :املراجع

 :العربية باللغة املراجع

(. ظاهرة العنف اجلامعي ودور اجلامعات يف احلد من انتشارها من 2015) أبو انعري، نذير سيحان

 (. 1)43، دراسات: العلوم الرتبوية هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية.وجهة نظر أعضاء 

 Doi: 10.12816/0029995 .233-213ص ص

اجمللة األردنية جتماعي. (. االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم اال2009) معاوية بوغزال،أ

  .113 -89ص ص (.1)6 ،يف العلوم الرتبوية

http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/images/stories/pdf/2009/Vol5No2/vol5_

no2_2009.pdf 

الوقائي لإلدارة اجلامعية للحد من مظاهر  ر(. الدو2013)فادي  أمحد حممد؛ السماوي، بدا،

-614 ص ص (.2)40.جملة دراسات: اجلامعة األردنيةالعنف الطالبي يف اجلامعات األردنية. 
495. Doi:10.12816/0007797  

 .الوطين للحد من التنمر ع(. املشرو)بدون برنامج األمان االسري الوطين

https://nfsp.org.sa/ar/community/projects/project3/Pages/default.aspx  مت

 .2019أكتوبر  18بتاريخ  االسرتجاع

قبول والتسجيل. عمادة ال إحصاءات بأعداد الطلبة جبامعة الباحة: (.2019) الباحةجامعة 

https://portal.bu.edu.sa/ar/web/guest/about  2019 مارس 12مت االسرتجاع بتاريخ. 

دور اإلدارة اجلامعية يف مواجهة العنف الطالبي من وجهة نظر  (.2016) عبداهللدمية  الرفاعي،

 الريموك.  منشورة: جامعة . رسالة ماجستريالريموكالطلبة يف جامعة 

 search.mandumah.com/Record/740594 

-سلوك التنمر عند األطفال واملراهقني )مفهومة (.2013الصبحني، علي والقضاة، حممد )
 ( جامعة نايف للعلوم األمنية.1يف ) عالجه(.-أسبابه

الثانوية الفنية مبحافظة الشرقية يف (. دور مديري املدارس 2018) حممد عباس عبدالرحيم،

 )86) دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس مواجهة التنمر املدرسي من وجهة نظر املعلمني.

 Doi :10.12816/0042149. 352 -283ص ص

 

http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/images/stories/pdf/2009/Vol5No2/vol5_no2_2009.pdf
http://journals.yu.edu.jo/jjes/ar/images/stories/pdf/2009/Vol5No2/vol5_no2_2009.pdf
https://nfsp.org.sa/ar/community/projects/project3/Pages/default.aspx
https://portal.bu.edu.sa/ar/web/guest/about
https://portal.bu.edu.sa/ar/web/guest/about
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 والتوزيع.الوراق للنشر 
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The Achievement's Level of National Educational Technology Standards 

for Students (NTES*S) among graduate students 

Dr. Omar. S. Alsaidi
 

Associate Professor in Education Technology, College of Education,  

Majmaah University 

Abstract: 

   The present study aimed at revealing Majmaah University graduate 

students' achievement level of National educational technology standards for 

Students (NTES*S) and identifying the effect of the specialization variable on 

the achievement levels of these standards. The study sample consisted of (111) 

students. The researcher utilized a descriptive survey and developed  

a questionnaire according to National Educational Technology Standards for 

Students (NTES*S). The questionnaire consisted of (7) dimensions and (78) 

indicators. These dimensions are: Empowered Learner (10) indicators, digital 

citizen (18) indicators, Knowledge Constructor (15) indicators, innovative 

designer (6) indicators, Computational Thinker (12) indicators, creative 

communicator (7) indicators, Global Collaborator (10) indicators. Results of the 

current study showed that the level of student's achievement score at National 

Educational Technology Standards for Students (NTES*S) in the sample of the 

study was high on dimensions of Empowered Learner and digital citizen  and  

moderate on the dimension of   Knowledge Constructor, Computational Thinker, 

creative communicator, Global Collaborator, and  low  on the  innovative 

designer dimension. Results, also revealed, that there were no statistically 

significant differences regarding the variable of specialization. The current study 

recommended  working for students' acquisition of  technical skills based on 

(NTES*S) standards, developing a strategic plan that aims at rooting  

technological skills accredited to these standards, increasing graduate students' 

awareness of the standards of global educational technology and the importance 

of using technology in the education process, inclusion of  curricula and 

activities that contribute to the development of global technical skills, providing 

infrastructure for equipment and  technical support, paying attention to creativity 
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to accommodate rapid communication technology and digital knowledge,  

overcoming the obstacles imposed by decision-makers during the integration of 

technology  in the educational process and  faced by students. 

Key words: Standards, National Educational Technology Standards for 

Students, Level of Achievement, Graduate students. 
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لدى  (NTES*S)مستوى حتقق املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب (. 2222الصعيدي، عمر. )

 282 – 228 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  .طالب الدراسات العليا

 (NTES*Sمستوى حتقق املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب )

 لدى طالب الدراسات العليا

 (1)حممد الصعيدي د. عمر بن سامل بن

 :املستخلص

هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن مستوى حتقق املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم 

لدى طالب الدراسات العليا جبامعة اجملمعة، والتعرف على تأثري متغري  (NTES*Sللطالب ) -

( طالًبا، واعتمد 111التخصص يف مستويات التحقق هلذه املعايري، وتكونت عينة الدراسة من )

الباحث على املنهج الوصفي املسحي، وطور استبانة وفق املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم 

( 10حمور املتعلم املفوض ويتضمن ) :( مؤشًرا88( حماور و )8ت من )( تكونNTES*Sللطالب )

( 16حمور منتج للمعرفة ويتضمن )و( مؤشًرا، 18حمور املواطن الرقمي ويتضمن )ومؤشرات، 

( 12حمور املفكر احلاسوبي ويتضمن )و( مؤشرات، 5حمور املصمم املبتكر ويتضمن )ومؤشًرا، 

( 10( مؤشرات، وحمور املتعاون العاملي ويتضمن )8تضمن )حمور املتواصل املبدع ويومؤشًرا، 

مؤشرات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى حتقق املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب 

(NTES*S)( لدى عينة الدراسة كانت عالية يف حموري )املتعلم املفوض واملواطن الرقمي، 

املتواصل واملفكر احلاسوبي، واملنتج للمعرفة، ) وحصلت على درجة حتقق متوسطة يف حماور

 امنخفضة. كمأما يف حمور املصمم املبتكر فقد جاء التحقق بدرجة  (،العاملي تعاوناملواملبدع، 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري التخصص. وأوصت الدراسة الدراسة نتائج  أظهرت

املهارات التقنية باالعتماد على املعايري الوطنية ا الدراسات العليبالعمل على إكساب طالب 

(، وتطوير خطة اسرتاتيجية تهدف إىل غرس املهارات NTES*Sلتكنولوجيا التعليم للطالب )

التكنولوجية معتمدة يف تلك املعايري، وتوسيع مدارك طالب الدراسات العليا مبعايري تكنولوجيا 

توظيف التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم، عايري يف تلك املالتعليم العاملية ووعيهم بأهمية 

                                                           
 omsaidi@yahoo.comجامعة اجملمعة:  –كلية الرتبية  -أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك  (1)
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تعكس تلك وتضمني الربامج الدراسية مقررات ونشاطات تسهم يف تنمية املهارات التقنية العاملية، و

توفري البنية التحتية من جتهيزات، ولتقديم الدعم التقين الالزم هلم، وتطوير قدَراتهم املعايري 

طّور السريع لتكنولوجيا االتصال واملعلومات الرقمية، والعمل على تذليل اإلبداعية الستيعاب الت

 املعوقات اليت تواجههم من قبل متخذي القرار .يف جمال دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية. 

الدراسات طالب املعايري، اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم، مستوى حتقق، : املفتاحية الكلمات

 العليا.
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 مقدمة: 

ا، والعملية التعليمية على وجه التحديد ليست مبنأى عن التغريات ملا كانت الرتبية عموًم

وهذا  .ا يف العمليات التعليميةالتكنولوجية املتالحقة؛ فالتقدم اهلائل يف التكنولوجيا أثر تأثرًيا جليًّ

 ؛يتطّلب من الرتبويني بذل املزيد من اجلهود لتطوير منظومة العملية التعليمية مبختلف مكوناتها

بهدف إعداد جيل واعد ومدرك ألبعاد هذه الثروة اجلديدة، ولديه القدرة على التعامل معها بل 

ادة النظر يف وامتالكها، واالستفادة من التطورات التكنولوجية ومواجهة حتدياتها. لذا جيب إع

فلم تعد تلك األهداف قاصرة على حتصيل املعارف، بل أصبح الرهان  أهداف العملية التعليمية؛

للمعرفة وتطبيقها من خالل حتديد  حول كيفية التعلم، واستثمار تكنولوجيا املعلومات يف الوصول

صفر )دارتها. وإ ،اآلخرين ، وحتليلها، وتطويرها، وتوظيفها، وتقوميها، ومشاركتهاأوعيتها

 .(244، 2019 وآغا،

له  وتأثريه يف كيفية تعلم الطالب فقد حدث حتول مواٍز التكنولوجي، لتطورهلذا اونتيجة 

 اًلبدعلى املعايري القائم  إىل التعلم على مستوى البحث الرتبوي، ونظريات التعلم الداعية إىل التحول

وترشد عمليات التوظيف الفاعل  ،مت تطوير معايري توجه إذ ة.املعرفذلك املعتمد على من 

 عن لتكنولوجيا املعلومات يف العمليات التعليمية من قبل منظمات دولية متخصصة؛ فقد صدر

تضمن ما ينبغي على املتعلمني امتالكه. مت توجيهها للمعنيني عن ي اًلة دلياجلمعية الدولية للرتبي

( فقد أعدت الئحة UNESCO.2003ج الدراسية. أما اليونسكو )تطوير الربامج التعليمية واملناه

ا للمبادئ األساسية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف التعليم. وتركزت يف متثل إطاًرا عاًما دوليًّ

التقييم، واإلدارة، والتعليم املهين، وكيفية توظيف تقنية و هج، وطرق التدريس،اجماالت املن

 املعلومات واالتصاالت.  

 International Society for Technology inوتعد اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم 

Education (ISTE من أبرز اجلمعيات الدولية اليت تهتم بتطوير املعايري التكنولوجية يف التعليم )

س، ؛ فهناك معايري لتقنية التعليم لكل من: الطالب، واملعلمني، وقادة املداريف خمتلف جماالته

واملدربني، ومعلمي احلاسب اآللي. وتؤكد املعايري اخلاصة بالطالب والصادرة عنها حتت مسمى 

 National Educational Technology Standardsللطالب  -املعايري الوطنية للتقنية يف التعليم 

for Students (NTES*S ،على املهارات التكنولوجية اليت ينبغي على الطالب امتالكها ) واليت

 .(ISTE, 2016متكنهم من االخنرايف واالزدهار يف عامل االتصال الرقمي )
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لكي  ؛تأتي ضرورة تطبيق التكنولوجيا ودجمها يف اجملال الرتبوي وفًقا للمعايري العامليةو

أوضح املؤمتر  ا(. كم2010 ميكن التعامل مع هذه املتغريات املتسارعة احلادثة فيه )احلناوي،

تضمن  (ISTE) ( أن معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم2016والعشرون ) الرتبوي الثامن

التوظيف الفعال لألدوات التكنولوجية اليت ميكن دجمها يف العملية التعليمية بهدف حتسني 

؛ بضرورة تشجيع الطالب على (Elmas, 2013)ذلك دراسة املاز بالتعليم والتعلم. وقد أوصت 

إشراكهم يف البحث عن حلول للمشكالت احلقيقية بوساطة استخدام مهارات التفكري، و

( اليت Kurt, Coklar, Kilicer, & Yildirim, 2008التكنولوجيا، ودراسة كورت وآخرين )

لتكنولوجيا التعليم. والوقوف على  األمثل ستخدامالكيفية ا حول لطالبا تأهيلأشارت إىل أهمية 

 اجلمعية الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب باالعتماد على معايريمواطن االستخدام هلا وفاعليته 

(NTES*S.) 

 :مشكلة الدراسة

إىل  تشريدبيات األإال أن  جيل تقين من حيث االستخدام للتقنية.الطالب اليوم من جيل  يعد

العصر؛ فقد  واملهارات التكنولوجية الالزم توافرها لدى الطالب يف هذاكفايات يف الضعف ال

كشفت فقد  يف القبول، والتبين، والتوظيف من أجل التعلم.رقمية  اتأكدت على وجود فجو

( عن تدني مستوى الثقافة احلاسوبية للطالب يف ضوء معايري الثقافة 2009دراسة شرف )

( اليت بينت ضعف امتالك الطالب ملعايري تقنية التعليم الوطنية 2010احلاسوبية، ودراسة احلناوي )

(NTES*S)( على أن هناك فجوة 2010. ويف اململكة العربية السعودية أكدت دراسة شريفي ) يف

وخلصت  .(ISTEمعايري )وبني تلك املهارات اليت تتطلبها  الفعلي الواقع بنيمهارات الطالب التقنية 

لدى معلمي بدرجة من متوسطة إىل ضعيفة ( ISTEحتقق معايري )إىل ( 2016دراسة الطفاا ) نتائج

( لدى ISTE( أن درجة توافر معايري )2019كما أظهرت نتائج دراسة حكمي ) .سب اآللياحلا

 طالب كلية الرتبية جبامعة أم القرى كانت متوسطة.

يف إدارة  التكنولوجيا يف تكوين جمتمع تعليمي يعتمد علىونظًرا ألهمية هذه املعايري 

بتوصيات حول أهمية اكتساب الطالب للمهارات  عدد من الدراسات خرجت معرفته؛

املهارات ( بضرورة امتالك الطالب 2010التكنولوجية؛ فقد أوصت دراسة الزبون وعبابنة )
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تتحول وأن  ،معاجلتهاإدارتها، ومعرفة، وها يف الوصول للاستخداماملتقدمة، و التكنولوجية

 ,.Mazalah, A., Abdul, K) وآخرون. وأكد مازااله ني إىل منتجنيمستهلك أدوارهم من

Rossen, D. and Albakri, I, 2013)  للمهارات على أهمية امتالك طالب الدراسات العليا

املتمثلة يف االعتماد على التكنولوجيا  ؛القرن احلادي والعشرينمهارات  الالزمة لتعلم التكنولوجية

( 2010أوصت دراسة شريفي )كما  .، وتقوميهاإدارتهالمعرفة، ولحل املشكالت، والوصول يف 

وألهمية  .اتهممع بيئ تكييفها والعمل على ،الطالب تقنًيا تأهيليف  (ISTE)بضرورة األخذ مبعايري 

برزت احلاجة الستقصاء  كنولوجية؛كساب الطالب املهارات التإ( وأثرها يف NTES*Sمعايري )

على اهلوة بني الواقع الفعلي مدى حتققها لدى طالب الدراسات العليا جبامعة اجملمعة؛ للتعرف 

 .املعيارية التكنولوجيةواملهارات 

 :أسئلة الدراسة

 (؟NTES*Sلمعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب )التطوير املقرتا ل ما .1

 ( لدى طالب الدراسات العليا؟NTES*Sما مستوى حتقق معايري ) .2

متوسطات استجابة أفراد الدراسة ( بني α ≤ 0.06عند مستوى )ا إحصائًي دالةهل توجد فروق  .3

 التخصص.  تبًعا ملتغري

  :أهداف الدراسة

 ( لطالب الدراسات العليا يف ضوء االجتاهات الدولية.NTES*Sعايري )ملتطوير قائمة  .1

 .( لدى طالب الدراسات العلياNTES*S)معايري التعرف على مستوى حتقق  .2

( لدى طالب NTES*Sمستوى حتقق معايري )يف  وجود فروق دالة إحصائًيا مدى الكشف عن .3

 تبًعا ملتغري التخصص. الدراسات العليا

  :أهمية الدراسة

 أوال: األهمية النظرية:

توفر فكرة شاملة ألعضاء هيئة التدريس واملعلمني عن املعارف واملهارات التقنية اليت البد  .1

 .غرسها يف الطالب

 .(NTES*Sت موضوع مستوى حتقق معايري )حبثاليت  القليلة جدامن الدراسات العربية  تعدُّ .2
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من املؤمل أن تضيف الدراسة احلالية لألدب النظري مبا يفيد الباحثني يف جمال تكنولوجيا  .3

 التعليم.

يف عملية  هابأهمية توظيف وتوعيتهمطالب مبعايري تكنولوجيا التعليم العاملية التوسع مدارك  .4

 التعليم والتعلم. 

 .من الدراسات يف هذا اجملال امزيًد إلجراء جديًدا أمام الباحثني حبثًيا اًلتفتح جما .6

 ا: األهمية التطبيقية:ثانًي

 لدى طالب الدراسات العليا. تسهم يف حتديد مدى حتقق هذه املعايريمن املؤمل أن  .1

  .قد تفيد أعضاء هيئة التدريس يف مراعاة إكساب الطالب املعايري العاملية .2

 التكنولوجيا يف التعليم معايري الرتكيز على إىلاملقررات اخلطط الدراسية وواضعي  توجه .3

   .بشكل أكرب

لدى  التكنولوجيةختاذ القرارات لتنمية املهارات القد تسهم يف توجيه اهتمام املختصني  .4

 .الطالب

  :حدود الدراسة

 جبامعة اجملمعة.الدراسات العليا  احلدود البشرية: طالب .1

 . (NTES*S)للطالباحلدود املوضوعية: املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم  .2

 م.2019/ 2018ني من العام الدراسي يف الفصل الدراسي الثاالدراسة احلدود الزمنية: ُأجريت  .3

 :مصطلحات الدراسة

معرفته مستويات حتدد للطالب ما ينبغي بأنها: " (Jhon,1998) يعرفها جون Standards :املعايري

ويعرفها الباحث إجرائيًّا: ( p9) ".ويقوم به وينجزه يف جمال استخدام التكنولوجيا يف التعليم

بأنها عبارات تصف املهارات التقنية الالزم امتالكها لدى الطالب لتحقيق النجاا يف التعلم 

 .والتواصل واملهارات احلياتية

ة غري رحبية تقدم خطويف إرشادية لكل من منظم :(ISTE) اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم

  .الطالب واملعلم والقيادي يف جمال التقنية يف التعليم

هي معايري وطنية للتقنية يف التعليم  (:NTES*Sللطالب )املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم    

 .تستمد منه الكفايات واملهارات الالزم توفرها يف الطالب امرجًعتعد 
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إدارة األعمال، إدارة  برامج املاجستري يف يف مرحلة يناملقيدالب الط :العليا الدراسات طالب

اخلدمات الصحية واملستشفيات، إدارة وقيادة يف التمري ، األمن السيرباني واألدلة 

 اجملمعة. الرقمية( جبامعة

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

وتقدمًيا  املعايري يف التعليم،ذا العالقة بالنظري األدب  زءهذا اجل يستعرض الباحث يف

( NTES*S)، ومعايريها اخلاصة بالطالب (ISTEلجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم )ل

 .سات السابقةاروأهميتها، إضافة إىل أبرز الد

 (:Standards-based Education)املعايري التعليم املبين على 

حبركة املعايري يف التعليم،  تالدول اليت اهتم أوائلتعد الواليات املتحدة األمريكية من 

ني. ويعد برامج إعداد املعلممقدمتها  لديها ويف للنظام التعليمي ية شاملةإصالح وتبنتها كحركة

 جوهرميثل املعلم بضمان حتقيقها القول  يلتزم أداء لالرتكيز على مفهوم األداء ووضع معيار لك

ة اليت يف احلقيقة مل تكن إال امتدادا ملا سبقها من حركات تطويرية؛ سواء ركة الرتبويهذه احل

 (. Jones, 2005, p.1يف جماالتها أو يف مبادئها )

 لتعليم مدى احلياة، والتنميةاك جديدة؛مفاهيم  وقد عملت بع  املبادئ النوعية إىل نشوء

يف التدريس، و اسرتاتيجيات يفحتول نوعي  انعكس على إحداثتمرة. مما والرتبية املس ،املستدامة

بروز  إىلاملدخالت. هذا كله أدى قياس  عن اًلبديالرتكيز على النتائج  وأصبح ،املعرفةمصادر 

تطوير النظم عند  يستند إليها Standards بضرورة وضع مستويات معياريةأصوات تطالب 

على  فقد فرضت تلك املعطيات م العلمي والتكنولوجيلتقدلونتيجة ة، أو عند تقييمها. الرتبوي

متعلمني ، وحتقيق جودة املخرجات املتمثلة يف؛ التعليمالتميز يف شعار  ىتبنأن تالنظم الرتبوية 

 .(2008 )الدريج،مبدعني ومبتكرين. مهارات نوعية، ذوي ، مؤهلني

 (ISTE) التعليم: اجلمعية الدولية للتقنية يف

؛ ولكفاءة من أهم اجلمعيات الدولية املعنية بتطوير معايري تكنولوجيا التعليم (ISTE)تعد 

، ومشروع (NCATE) اجمللس الوطين العتماد برامج إعداد املعلمهذه املعايري؛ اعتمدت من قبل 

حتديد  لغرضومنظمة اليونسكو ، (PT3)م إعداد معلمي املستقبل الستخدام التقنية يف التعلي
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كليات المن اجلامعات واستعانت بها عدد املعلومات، كما  تكنولوجياملعلمني يف معايري كفاءة ا

 .(2010 عند بناء منظومة املعايري اخلاصة بها )شريفي،ية والرتب

 (:ISTE)تكنولوجيا التعليم معايري اجلمعية الدولية ل

، ولعل املتأمل يف هذه املعايري جيد أنها ليس جمرد 1996يف عام  (ISTEمعايري )ظهرت 

، بل منهجية تفكري تعمل على فقط التدريسيف عمليات التكنولوجيا توظيف ل امجبرأدلة، أو 

 إشراكالتدريس املعتمد على  من خالل التحول إىل ملعارفهم، البساب الطإكطريقة آليات تغيري 

 .تسهم يف تعزيز املهارات العقلية العليا البيئات اليتوتطوير ، ماحتياجاته والوقوف على، الطالب

 (.2018 )صاحل،

(، NTES*Sاإلصدار األول باسم املعايري الوطنية للتقنية يف التعليم ) جاء 1998يف عام و

أصبحت تركز روجعت و، 2008تعامل مع التقنية، ويف عام طالب للمهارات ال تطويركزت على رو

على  تركز هامنحمدثة نسخة صدرت  2015ويف عام . ة الصفعلى دمج التكنولوجيا يف قاع

ة اآلخرين وتواصلهم يف عوامل رقمية متكني الطالب من مشاركالتكنولوجية بهدف املهارات 

مرتمجة إىل العربية يف املوقع اجلمعية االلكرتوني  وجاءت هذه املعايري .(2018)صاحل، مرتابطة. 

 (:ISTE:2016)على النحو التالي 

 .يةالتعلمالطالب أهداف  لتحقيق ةر نشطادوأب القيامالتكنولوجيا يف  توظيف :: املتعلم املفوضأواًل

 من أجل ف التكنولوجيايتوظل آلياتهم يبنونة، واصاخل همالطالب أهداف تعلم حيدد -أ 

 .حتقيقها

 خاصة بهم.يبين الطالب شبكات تعلم   -ب

 .التعلم بطرائق متنوعةيستخدم الطالب التكنولوجيا يف عرض حمتوى   -ج

عمليات لل الرئيسةاملفاهيم يظهر الطالب القدرة على اختيار التكنولوجيا، ويدركون   -د

 ة.التكنولوجي

التكنولوجيا بأساليب حتفظ للطالب أمنهم وجتنبهم املشكالت  مواجهة :ثانًيا: املواطن الرقمي

 القانونية.

 . ةامل الرقميوهم يف العاتوعي باستمرار نشاط الرقمية ولديهم تهماهويعلى الطالب  حيافظ -أ 

 لتكنولوجيا. اجيابية عند استخدام اإلسلوكيات الالطالب  ميارس -ب
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 .الرقميةحقوق الفكرية لل االطالب احرتاًم يظهر  -د

 حيافظ الطالب على خصوصياتهم من معلومات وبيانات.   -د

 بناء املعارف اجلديدة باستخدام أنواع متعددة من أدوات البحث الرقمية. :ثالًثا: املنتج للمعرفة

 واملصادر.الطالب اسرتاتيجيات حبث ناجحة ويوظفونها يف حتديد املعلومات  يضع -أ 

 يقيم الطالب دقة ورؤية ومصداقية ومناسبة املعلومات. -ب

 املنوعة. تخدام أدوات البحثالرقمية باسصادر املخمتلف من  متنوعة علوماتمجيمع الطالب   -ج

 واملوضوعات احلية. الواقعية تلمشكالل شافتكعمليات اال معارفهم من خالليبين الطالب   -د

 التكنولوجيا بهدف حتديد املشكالت وحلها. استخدام :رابًعا: املصمم املبتكر

 شكالت. املل حلأو  نتجاتاملوبناء ، توليد األفكارل ؛تصميمال اتعملي يستخدم الطالب -أ 

 .املنتجات تصميملدارة اإلتخطيط وال يف املالئمة رقميةالدوات األخيتار الطالب  -ب

 يصمم الطالب النماذج األولية وخيتربونها.   -ج

 يظهر الطالب قدرة على العمل مع املشكالت مفتوحة النهاية. -د 

 أساليباملشكالت وحلها بفهم ل هم اخلاصةالطالب اسرتاتيجيات بناء :خامًسا: املفكر احلاسوبي

 تكنولوجية.

 ة.غ الطالب تعريفات للمشكالت بأساليب تكنولوجيويص-أ 

 .وعرضهاالبيانات  األدوات الرقمية يف حتليل الطالب يستخدم -ب

 .صغرية إىل أجزاءيصمم الطالب مناذج تسهيل فهم املشكالت، من خالل حتليلها  -ج 

 .يف التفكري ةاخلوارزمي اليبويستخدمون األس والنظم،ت العمليات متتفهما ألالطالب  يظهر -د 

 الطالب عن أنفسهم باستخدام املنصات أو االدوات الرقمية. تعبري :سادًسا: املتواصل املبدع

 . ةاألهداف املرغوب لتحقيقخيتار الطالب املنصات واألدوات املناسبة  -أ 

 وارد رقمية. مب هاوميزجونبناء أعمال سابقة  لة أو يعيدونيأص اًليصمم الطالب أعما-ب

 أفكار معقدة. يوظف الطالب التكنولوجيا يف إيصال -ج

 ينشر الطالب احملتوى إىل الشرحية املقصودة من مجهورهم. -د
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الطالب الوسائل التكنولوجية يف إثراء تعلمهم عرب املشاركة مع  استخدام: سابًعا: املتعاون العاملي

 اآلخرين.

 يتواصل الطالب مع نظرائهم املنتمني لثقافات منوعة.  -أ

 يف إجناز مهام مشرتكة مع طالب آخرين.الطالب  تشاركي -ب

 .ةًفا مشرتكاهدأتحقيق بفاعلية ليشارك الطالب يف املشروعات  -ج

 تعاون الطالب مع طالب آخرين الستكشاف موضوعات حملية وعاملية.ي -د

  :(NTES*S)تكنولوجيا يف جمال التعليم أهمية معايري اجلمعية الدولية لل

؛ مخسة أسباب( Stoeckl, 2016، حددت ستوكل )NTES*Sللوقوف على أهمية معايري 

 وهي: 

 وللحياة يف العصر املعريف الرقمي.، إعداد املتعّلمني املفّوضني للمستقبل .1

 أو فرصها. هان يف التكنولوجيا لكنهم ال يفهمون عيوبوينمو الطالب اليوم وهم منغمس .2

الطالب حباجة فال يزال التعليم يسعى جاهًدا لتحقيق وعد التكنولوجيا بتحويل التعلم حًقا.  .3

 ة.تنوعتها املاوإمكانيتعكس خدمات تلك التكنولوجيا إسرتاتيجيات  إىل

 .عاملية اًلعاملية تتطلب حلو تمشكالويواجه العامل حتديات  .4

 حوهلا.اهتمامها بآراء الطالب ووجهات نظرهم  .6

 الدراسات السابقة:    

معرفة واقع  إىل (Wiebe, Taylor, & Thomas, 2000) وآخرين دراسة ويبى هدفت

لتكنولوجيا التعليم يف ضوء املعايري التكنولوجية للطالب اليت وضعتها ب طالالاستخدام 

(ISTE) إلجناز الطالب ، وكشفت النتائج أن املعايري التكنولوجية توفر مستويات واقعية وقياسية

مبستوى عال واستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت، كما  يةعمليات التعليملوتعزيزها ل

 ,Barron)بارون وآخرون وبيئات التعلم. كما قام  ،أنها تساعد يف حتديد وتشكيل املناهج

Kemker, Harmes & Kalaydjian, 2003 )استخدام الطالب  عواقعلى  بدراسة للوقوف

، وكشفت نتائجها عن االستخدام املتنوع من قبل (NTES*S)نولوجيا التعليم يف ضوء معايري لتك

جراء البحوث. إو ،واختاذ القرارات ،وحل املشكالت ،يف جماالت متعددة مثل التواصل بالطال

اليت هدفت إىل تقييم مهارات الطالب يف مراحل  (Kurt, et al, 2008)دراسة كورت وآخرين  أما



 
 

    

 
 

239 

 لدى طالب الدراسات العليا (NTES*Sللطالب )مستوى حتقق املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم (. 2022الصعيدي، عمر. )

239 

أن الطالب حققوا مستوى متوسطا يف معايري  هانتائج فقد بينت (NETS * S) معايريم حول التعلي

كيفية حول عملية  للطالب للقيام بتطبيقات تدريبية توفري فرصأوصت بالتقنية التعليمية، و

معايرة مستواهم التقين  مدى حتققها من خالل من أكدوالت ،يف حياتهم توظيف التكنولوجيا

تطوير برنامج تدرييب إلعداد  إىل (2010) تهدراس هدفتما شريفي فقد أ. (NETS*S)مبعايري 

وبينت نتائجها أن هناك فجوة يف  ،(ISTE)معايري طالب كلية الرتبية لدمج التقنية بالتعليم وفق 

(، كما ISTEمهارات الطالب التقنية بني الواقع الفعلي وبني تلك املهارات اليت تتطلبها معايري )

مقررات إضافية وخمتصة بتطوير املهارات  ، أوت الدراسة أن ضرورة تطوير برامج تدريبيةبين

( اليت اهتمت بتحليل مقرر تكنولوجيا املعلومات يف ضوء 2010التكنولوجية. أما دراسة احلناوي )

 ةيتكنولوجالاور ظهور احملتوازن لتكرارات الأظهرت عدم و التعليم.املعايري العاملية للتقنية يف 

والتعاون،  ، التواصلواختاذ القرارات، املواطنة الرقمية، التفكري الناقد، تكنولوجيةالفاهيم )امل

يف حني  البحث وسالسة املعلومات، وحل املشكالت(، وأن متوسط درجات الطالب جاء ضعيًفا.

 ،لدى معلمي احلاسب (ISTE)معايري ( إىل الوقوف على مدى حتقق 2016هدفت دراسة الطفاا )

دراسة أبو أما تعد متوسطة إىل ضعيفة.  (ISTE)معايري أظهرت نتائجها؛ أن مستوى حتقق  وقد

للمهارات التكنولوجية  الطالبخلصت إىل أن درجة امتالك فقد ( 2018عليك والوريكات )يص

 ,Ayad & Ajramiاملضمنة يف االقتصاد املعريف كانت متوسطة. وسعت دراسة إياد وعجرمي )

ص درجة تنفيذ يف كليات التعليم الفين، وأظهرت النتائج حتقق درجة منخفضة ( إىل فح2017

( فهدفت إىل التعرف على مدى توافر 2019( للمعلمني والطالب. أما دراسة حكمي )ISTEملعايري )

كانت متوسطة،  (NTES*S) أن درجة توافر معايريوتوصلت إىل  لدى الطالب، (ISTE) معايري

طالب والنوع أو التخصص، إال أنه توجد فروق بني طالب املاجستري  يملتغريتعزى  وال توجد فروق

 .الدكتوراه لصاحل طالب الدكتوراه

 تعليق عام على الدراسات السابقة: 

أن غالبية الدراسات السابقة أكدت على ضعف مستوى امتالك الطالب للمعايري  .1

 التكنولوجية.

( NTES*S) ة يف بنائها مؤشرات فرعية ملعايريتتمايز الدراسة احلالية عن الدراسات السابق .2

 مل تكن مسبوقة.

 . (NTES*S) معايري وضوعمب اتشابه الدراسات السابقة يف اهتمامه ةاحلالي أن الدراسة .3



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

240 

ويف بناء أداة  يف منهجها، ؛من الدراسات السابقة اواستفادته ةاحلالي دراسةاسرتشاد ال .4

 دراسة.ال

 اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 منهج الدراسة: 

لتعرف على مستوى حتقق املعايري الوطنية ؛ وذلك من أجل اج الوصفيهمت استخدام املن

لتوضيح و ،( لدى طالب الدراسات العليا جبامعة اجملمعةNTES*Sلتكنولوجيا التعليم للطالب )

 التخصص.ملتغري  تبًعامستويات التحقق للمعايري الفروق بني 

 جمتمع الدراسة وعينتها:

 تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب الدراسات العليا )مرحلة املاجستري( جبامعة اجملمعة

حسب إحصائية  ،2019/  2018الفصل الثاني من العام الدراسي  يف ( طالًبا143والبالغ عددهم )

عمادة الدراسات العليا باجلامعة. ومت توزيع أداة الدراسة على كامل اجملتمع، وكان جمموع 

 .استبياًنا( 111) يانات العائدة واملكتملة والصاحلة للتحليلاالستب

 أداة الدراسة: 

ذي  النظري األدبب مستعيًنا يف ذلك استبيان تطويرقام الباحث ب سةتحقيق أهداف الدرال

يندرج حتته عدد من  عياروكل م ة،يسرئيعايري م ةسبع تكون من(. وNTES*S) مبعايري العالقة

 . ذلكيوضح  (1). واجلدول ( مؤشًرا88) ؤشرات بلغ جمموعهاامل

 (1جدول )
 ( واملؤشرات لكل حمورNTES*Sحماور املعايري الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب )

 النسبة املئوية عدد املؤشرات احملاور الرقم

 %7.8 10 املتعلم املفوض  .1

 14.04% 18 املواطن الرقمي  .2

 11.07% 15 املنتج للمعرفة  .3

 %4.68 6 املبتكراملصمم   .4

 9.36% 12 املفكر احلاسوبي  .6

 5.46% 7 املتواصل املبدع  .5
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 النسبة املئوية عدد املؤشرات احملاور الرقم

 %7.8 10 املتعاون العاملي  .8

 100% 78 اجملموع

 صدق أداة الدراسة وثباتها:

ودرجة توافقها مع املعيار العام لكل  فقراتاللتأكد من صدق حمتوى : الصدق الظاهري: لأواًل

( يف 2من املختصني يف جمال تكنولوجيا التعليم و ) (3)على  عرضهاقام الباحث ب، حمور

 الحظاتاملويف ضوء ذلك. للتحقق من  ؛( يف القياس والتقويم2، و)ساملناهج وطرق التدري

مل إذ ، من حيث صياغتها لغوًيا بع  الفقرات؛ مت تعديل الواردة من السادة احملكمني

  .ضافةاإلأو تكن هناك أي مالحظات باحلذف 

السبعة،  احملاور نیبريسون بلقام الباحث حبساب معامل االرتبايف  صدق االتساق الداخلي:ثانًيا: 

مجيع  أنَّتضح وا ،له الكليةالدرجة وحماور االستبيان  نيثم حساب معامالت االرتبايف ب

 .( وهذا يدل على ارتفاع معامل االتساق الداخلي0،01دالة عند مستوى ) اوراحمل

الدراسة أداة مقياس  بني متتعباستخدام معادلة ألفا كرونباخ وت الثبات حسب معاملثبات األداة: 

ميكن الوثوق  تعد هذه القيمة عالية( و988.)ته بلغت قيم إذإحصائًيا،  ةثبات مقبولدرجة ب

 بها يف تطبيق الدراسة احلالية.

  التالية: املعادلة باستخداموقد أعطيت كل فقرة يف االستبانة أربعة مستويات متساوية املدى 

وألغراض تفسري . 0.86= 4( ÷1-4عدد البدائل )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكرب قيمة 

 :توسطاملالنتائج مت استخدام املعيار التالي: إذا كان 

 ( فدرجته غري متحققة1.86إىل أقل من 1من ).  

 ( فدرجته منخفضة2.60إىل أقل من  1.86من ). 

 ( فدرجته 3.26إىل أقل من 2.60من )متوسطة. 

 ( فدرجته عالية4إىل  3.26من ). 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة: 

 التالية:استخدام األساليب اإلحصائية مت ( SPSS) باالعتماد على برنامج

 ستجابات.الا لتحليلالتكرارات والنسب املئوية  .1
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 .ثباتالمعامل ألفا كرونباخ: حلساب معامل  .2

 .ستجاباتالارتفاع أو اخنفاض ااملتوسط احلسابي: وذلك ملعرفة مدى  .3

 توسط.املستجابات عن الاالحنراف املعياري: للتعرف على مدى احنراف ا .4

( لدراسة الفروق باختالف متغري One Way ANOVA) اختبار حتليل التباين األحادي .6

  .الدراسة )التخصص(

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة: 

هـ وكان عدد االستبانات املعادة والصاحلة 3/8/1440مت البدء يف توزيع االستبانة يف تاريخ 

%( من العدد اإلمجالي 82( استبانة حيث متثل )111للتحليل من طالب الدراسات العليا عدد )

 املوزع، وتعد هذه العينة كافية وممثلة للمجتمع.

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

الوطنية لتكنولوجيا التعليم للطالب ما املعايري »الذي نصه  : لإلجابة عن السؤال األولأواًل

(NTES*S؟ قام الباحث بتح") ؛( مؤشًرا88إىل جمموعة من املؤشرات الفرعية بلغت )ليلها 

( 18( مؤشرات، حمور املواطن الرقمي )10) متثلت يف سبعة حماور؛ حمور املتعلم املفوض

( مؤشرات، حمور 5( مؤشًرا، حمور املصمم املبتكر )16مؤشًرا، حمور املنتج للمعرفة )

( مؤشرات، وحمور املتعاون 8( مؤشًرا، حمور املتواصل املبدع )12) املفكر احلاسوبي

 وبذلك يكون الباحث قد أجاب عن السؤال األول. ( مؤشرات.10العاملي )

( لدى عينة NTES*Sثانًيا: لإلجابة عن السؤال الثاني؛ الذي نصه "ما مستوى حتقق معايري )

عن هذا السؤال، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية،  الدراسة؟ ولإلجابة

( يف حماور الدراسة جمتمعة ولكل NTES*Sومت حتديد الرتبة ملستوى حتقق معايري )

 .ذلك (3)حمور على حدة، ويظهر اجلدول 
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 (3جدول )
  ( NTES*Sاملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق معايري )

 الدراسات العليا جبامعة اجملمعة مرتبة تنازليالدى طالب 

 مستوى التحقق املتوسط احلسابي احملاور م

 عاٍل 3.28 املتعلم املفوض  .1

 عاٍل 3.26 املواطن الرقمي  .2

 متوسط 3.18 املنتج للمعرفة  .3

 منخف  2.45 املصمم املبتكر  .4

 متوسط 3.09 املفكر احلاسوبي  .6

 متوسط 3.13 املتواصل املبدع  .5

 متوسط 2.92 املتعاون العاملي  .8

 متوسط 3.04 احملاور ككل

( لدى عينة الدراسة لكل NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )3يتضح من اجلدول )

( وتراوحت املتوسطات احلسابية بني 3.04احملاور كان متوسًطا، إذ بلغ املتوسط احلسابي )

(، ويف الرتبة الثانية 3.28(، وجاء يف الرتبة األوىل حمور املتعلم املفوض مبتوسط )2.45( و )3.28)

(، ويف الرتبة الثالثة كان حمور املنتج للمعرفة مبتوسط 3.26حمور املواطن الرقمي مبتوسط ) جاء

كان حمور  ا(، وخامًس3.13(، وحل يف الرتبة الرابعة حمور املتواصل املبدع مبتوسط )3.18)

مبتوسط  حمور املتعاون العاملي (، وجاء يف الرتبة قبل األخرية3.09ر احلاسوبي مبتوسط )املفك

(. أما بالنسبة لفقرات كل 2.45(، وجاء يف الرتبة األخرية حمور املصمم املبتكر مبتوسط )2.92)

 :النحو اآلتي حمور فكانت النتائج على

 : حمور املتعلم املفوض:أواًل

ة واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى حتقق معايري تكنولوجيا املتوسطات احلسابي تحسب

 .ذلك (4)التعليم للطالب لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املتعلم املفوض، ويظهر اجلدول 
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 (4جدول )
  (NTES*Sاملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق معايري )

 تنازلًيالدى عينة الدراسة لفقرات حمور املتعلم املفوض مرتبة 

 حمور: املتعلم املفوض
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 عاٍل 1 752. 3.38 أحدد أهدايف التعليمية الشخصية بوضوا   .1

أبين اسرتاتيجيات متنوعة لتوظيف التكنولوجيا يف سبيل حتقيق   .2

 أهدايف التعليمية.

 عاٍل 2 776. 3.38

تطبيقات التواصل أبين شبكات تعلم مع اآلخرين عن طريق   .3

 واألدوات التكنولوجية.

 عاٍل 8 891. 3.26

أبين بيئة تعلم خاصة حتقق لي إمكانية الوصول مبختلف   .4

 البيئات اإللكرتونية.

 متوسط 10 892. 3.14

أستخدم التكنولوجيا بهدف احلصول على التغذية الراجعة   .6

 (النحويوالرقمية كـ )التدقيق اإلمالئي 

 عاٍل 9 899. 3.25

 أستخدم التكنولوجيا بهدف احلصول على التغذية الراجعة  .5

 األساتذة / الزمالء/.. وغريهم(.  )مالحظات

 عاٍل 4 856. 3.28

أستخدم التكنولوجيا بهدف إبراز نواجتي التعليمية مثل   .8

جناز / إ)ملصقات رقمية / تدوينات/ قصص رقمية /ملفات 

 عرض مشروعات/ أوراق عمل(.

 عاٍل 5 856. 3.28

أمتلك املعرفة األساسية بكيفية استخدام األجهزة والتطبيقات   .8

 الربجمية

 عاٍل 3 823. 3.33

التكنولوجية احلالية والتعامل مع أحسن اختيار التطبيقات   .9

 مشكالتها.

 عاٍل 6 833. 3.27

أمتلك املعرفة الكافية الستكشاف اجلديد من التطبيقات   .10

 التكنولوجية.

 عاٍل 7 810. 3.27

 عاٍل 3.28 متوسط احملور ككل

( لدى عينة الدراسة يف حمور NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )4يتضح من اجلدول )

مجيعها  (، وجاءت مؤشرات هذا احملور3.28، إذ بلغ املتوسط احلساب )عالًيااملتعلم املفوض كان 

متوسط، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني  ( جاء مبستوى4مبستوى حتقق عال باستثناء املؤشر )
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ينص على "أحدد أهدايف التعليمية ( الذي 1( وجاء يف الرتبة األوىل املؤشر )3.14( و )3.38)

( الذي ينص على " 4(، وجاء يف الرتبة األخرية املؤشر )3.38الشخصية بوضوا " مبتوسط حسابي )

مبختلف البيئات اإللكرتونية. " مبتوسط حسابي  لأبين بيئة تعلم خاصة حتقق لي إمكانية الوصو

بل ختتلف مع نتائج دراسة  ،ت السابقة(. وال تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسا3.14)

( اليت توصلت إىل أن 2010(، واحلناوي )2010شريفي )و (،Kurt, et al, 2008lكورت وآخرين )

(، 2018(، وأبو صعيليك والوريكات )2016ا، والطفاا )متوسط درجات الطالب جاء ضعيًف

متوسطة إىل  دتع (NTES*S)معايري ( اليت أظهرت نتائجها أن مستوى حتقق 2019وحكمي )

متخ  عنه كم نعيشه  ذيالتكنولوجي ال التطورضعيفة. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أن 

معريف ومعلوماتي غزير، إضافة إىل بروز تطبيقات وأدوات سهلت عملية املعرفة وتداوهلا؛ إذ ميكن 

 ذاته، وبذلك وتطوير هعلى تعلماألمر الذي انعكس علومات، املاحلصول على للطالب دون جهد 

متعلم مؤهل. كما يرى الباحث أن ذلك قد يكون مرده إىل أن الصور الذهنية  طالبيتكون لدينا 

الراسخة لدى طالب الدراسات العليا عن أهمية تطوير الذات وحماولة االرتقاء مبستواهم من خالل 

ذه الفقرات باملستوى ا يف منط التعليم وأسلوبه هلذا جاءت هتكنولوجيا التعليم قد أثرت إجيابيًّ

 املرتفع. 

 ثانًيا: حمور املواطن الرقمي:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى معايري تكنولوجيا  تحسب

 .ذلك (6)التعليم للطالب لدى عينة الدراسة ملؤشرات حمور املواطن الرقمي، ويظهر اجلدول 

 (5جدول )
 ( NTES*Sومستوى حتقق معايري )املتوسطات واالحنرافات 

 لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املواطن الرقمي مرتبة تنازلًيا

 حمور: املواطن الرقمي
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أحافظ على هوييت ومسعيت الرقمية من خالل مشاركيت يف   .1

 املنصات اإللكرتونية املختلفة. 
 عاٍل 2 789 3.60

أدرك كيف ينظر اآلخرون لي يف مشاركاتي على الشبكة   .2

 العنكبوتية وأراقب ذلك باستمرار.
 عاٍل 8 829. 3.46
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 حمور: املواطن الرقمي
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أعرف كيف ميكنين احملافظة على ما أقدمه من   .3

 مشاركات على الشبكة العنكبوتية.
 عاٍل 7 784. 3.50

أظهر مبظهر يليق بي عند مشاركيت اآلخرين عرب   .4

 ووسائطها وتطبيقاتها.التكنولوجيا 
 عاٍل 1 799. 3.61

 متوسط 15 865. 3.18 أحافظ على وقيت وصحيت عند استخدام التكنولوجيا.  .6

عند  املصدرألتزم حبقوق النشر واالستخدام العادل وذكر   .5

 مشاركيت.
 عاٍل 10 855. 3.42

أحصل على إذن مسبق عند استخدام احملتوى وأجتنب   .8

 السرقات األدبية.
 منخف  18 893. 2.36

لدي الوعي باحملتوى اخلاص والعام )املشاع( وكيفية   .8

 استخدامه.
 عاٍل 12 832. 3.32

أحافظ على سالمة بياناتي الشخصية على الشبكة بإنشاء   .9

 أرقام سرية قوية وفعالة
 عاٍل 4 942. 3.50

أحافظ على سالمة بياناتي الشخصية على الشبكة بتوثيق   .10

 املعلومات الشخصية.املصادر قبل تقديم 
 عاٍل 5 903. 3.50

أحافظ على سالمة بياناتي الشخصية على الشبكة   .11

 مبشاركة بياناتي الشخصية بشكل واع.
 عاٍل 6 796. 3.50

أحافظ على سالمة بياناتي الشخصية على الشبكة بعدم نشر   .12

 عنواني وأرقام التواصل بشكل واضح.
 عاٍل 11 934. 3.37

خصوصييت الرقمية بتنشيط إعدادات أحافظ على سالمة   .13

 .اخلصوصية باستمرار
 عاٍل 9 815. 3.43

أحافظ على سالمة خصوصييت الرقمية مبعرفة ومتييز املواقع   .14

 اليت تستخدم عمليات التشفري.
 عاٍل 13 850. 3.30

أحافظ على سالمة خصوصييت الرقمية بتأمني معلومات   .16

 .الدخول إىل املواقع اإللكرتونية
 عاٍل 3 784. 3.53

أحافظ على سالمة خصوصييت الرقمية من خالل الوعي   .15

 .بسياسات اخلصوصية وطلبات الدخول
 متوسط 14 898. 3.21

 الشخصية لألفراداألفراد عقب بيانات تأعرف تكنولوجيا   .18

 بشبكات اإلنرتنت. املتصلةاستخدام األجهزة  حال
 منخف  16 986. 2.47
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 حمور: املواطن الرقمي
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بتحديد مواقع األشخاص أعرف التكنولوجيا املختصة   .18

 املتوفرة على اهلواتف النقالة.
 منخف  17 1.00 2.44

 عاٍل 3.26 متوسط احملور ككل 

( يف حمور املواطن الرقمي كان NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )6يتضح من اجلدول )

وتباينت متوسطات هذا احملور يف مستوى التحقق؛ إذ  (،3.26، إذ بلغ املتوسط احلساب )عالًيا

( الذي ينص 4ألوىل املؤشر )( وجاء يف الرتبة ا2.36( و )3.61تراوحت املتوسطات احلسابية بني )

" التكنولوجيا ووسائطها وتطبيقاتهاأظهر مبظهر يليق بي عند مشاركيت اآلخرين عرب على "

أحصل على إذن ( الذي ينص على "8خرية املؤشر )(، وجاء يف الرتبة األ3.61مبتوسط حسابي )

ختتلف هذه (. و2.36مبتوسط حسابي ) .مسبق عند استخدام احملتوى وأجتنب السرقات األدبية"

( اليت توصلت إىل أن 2010، واحلناوي )(Kurt, et al, 2008)النتائج مع دراسة كورت وآخرين 

(، وأبو صعيليك 2016الطفاا )(، و2010ا، وشريفي )متوسط درجات الطالب جاء ضعيًف

 (NTES*S)( اليت أظهرت نتائجها أن مستوى حتقق معايري 2019(، وحكمي )2018والوريكات )

تعد متوسطة إىل ضعيفة. ويرى الباحث أن حتقق غالبية هذه املعايري بدرجة عالية قد يكون عائد 

أخالقيات اجملتمع الرقمي وأن إىل ارتفاع درجة الوعي لدى طالب الدراسات العليا مبسألة قوانني و

عمال ال أخالقًيا إضافة إىل هويتهم يعد العبث بأو  ممتلكاتهم،أو إهدار  أعمال اآلخرين سرقة

ويف اجلهة األخرى يرى الباحث أن اخنفاض مستوى حتقق  .يًّاقانونحياسب عليها جرمية كونه 

 تعد رادعة إذ يلزم تنفيذ برامج القوانني اليت مت سن لوائحها ملبع  هذه املعايري يعود إىل أن 

 ية خللق جيل رقمي يعي حجم املسؤولية األخالقية ومتسلح مبهارات املواطن الرقمي. تثقيفو توعوية

 ثالًثا: حمور املنتج للمعرفة:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى معايري تكنولوجيا  تحسب

 .ذلك (5)التعليم للطالب لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املنتج للمعرفة، ويظهر اجلدول 
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 (6جدول )
 ( NTES*Sاملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق معايري )

 املنتج للمعرفة مرتبة تنازلًيالدى الطالب عينة الدراسة لفقرات حمور 

 حمور: املنتج للمعرفة
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1.  
ستخدم أدوات تكنولوجية ومعايري متقدمة للبحث عن أ

 املعلومات.

 عاٍل 2 790 3.28

 عاٍل 1 903. 3.44 أستخدم أساليب تكنولوجية لفحص املعلومات وتقييمها.  .2

3.  
أستخدم أدوات تكنولوجية لتدوين املالحظات والتعليقات عند 

 البحث عن املعلومات.

 متوسط 13 875. 3.08

 متوسط 7 893. 3.17 أستطيع تقييم مدى حداثة املصدر اإللكرتوني.  .4

 متوسط 9 840. 3.14 أستطيع تقييم دقة املعلومات من خالل تقييم دقة املصدر.  .6

 متوسط 15 962. 3.01 أستخدم الروابط املوجودة يف قواعد البيانات ملعرفة دقة املوقع.   .5

8.  
احملددة لنوعية املواقع  com. Org. eduأستعني بالكلمات 

 وموثوقيته. 

 عاٍل 5 857. 3.25

 متوسط 14 898. 3.04 أستطيع معرفة االجتاه العام للمصدر ورسالته.   .8

9.  
يز أو ميل حنو اجتاه حتأستطيع اكتشاف ما إذا كان هناك 

 معني. 

 متوسط 12 835. 3.10

10.  
أقيم مصداقية احملتوى من خالل معرفة الكاتب وختصصه 

 وعالقته باجملال. 

 متوسط 11 836. 3.13

 متوسط 6 802. 3.21 أستخدم طرقا وأدوات تكنولوجية متنوعة يف مجع املعلومات.   .11

12.  
أمجع املعلومات باستخدام أدوات تكنولوجية قابلة للمشاركة 

 مع اآلخرين. 

 متوسط 8 875. 3.15

13.  
/ وسائط تعليميةأطور منتجات تعليمية )ملف إجناز / عروض 

 متعددة بناء على املعلومات اليت مجعتها. 

 متوسط 10 868. 3.13

14.  
ن فهما حول موضوع ما من خالل االستكشاف يكوتأحاول 

 على الشبكة العنكبوتية.النشط 

 عاٍل 4 808. 3.27

16.  
أحبث عن حلول للمشكالت من خالل البحث املستمر على 

 الشبكة العنكبوتية.

 عاٍل 3 806. 3.30

 متوسط 3.18 متوسط احملور ككل 
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( يف حمور املنتج للمعرفة كان NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )5يتضح من اجلدول )

(، ومتركزت متوسطات هذا احملور بني مستوى التحقق 3.18املتوسط احلساب )متوسًطا؛ إذ بلغ 

( 2ألوىل املؤشر )( وجاء يف الرتبة ا3.01( و )3.44العالي واملتوسط؛ إذ تراوحت املتوسطات بني )

أستخدم أساليب تكنولوجية لفحص املعلومات وتقييمها." مبتوسط حسابي الذي ينص على "

أستخدم الروابط املوجودة يف قواعد ( الذي ينص على "5خرية املؤشر )األ (، وجاء يف الرتبة3.44)

بع  الدراسات  ئجانتمع  هذه النتيجة(. وتتفق 3.01البيانات ملعرفة دقة املوقع." مبتوسط حسابي )

( اليت أظهرت نتائجها 2016، والطفاا )(Kurt, et al, 2008l)السابقة؛ كدراسة كورت وآخرين 

متوسطة إىل ضعيفة، وأبو صعيليك والوريكات  تعد (NTES*S)عايري مأن مستوى حتقق 

( اليت توصلتا إىل 2010( واحلناوي )2010(. وختتلف مع نتائج شريفي )2019(، وحكمي )2018)

منطقية يف ظل التطور ا. ويرى الباحث أن ذلك جاء نتيجة أن متوسط درجات الطالب جاء ضعيًف

فأصبحت أدوات البحث عن املعلومات وطريقة تدوين التعليقات عليها وحفظها متوفرة التقين؛ 

املناسب له وبالطرق  وقتال يفاستخدامها مبكن للطالب ، وكبريةختزين ات بقدر وتتمتعومتنوعة 

واألساليب املمكنة؛ األمر الذي يسهل عليه آليات اختيار املعرفة، وإدارتها، وحفظها؛ خصوًصا تلك 

وأما فيما يتعلق بنوعية املصادر وتقييمها ودقتها وحداثتها  .دفة إىل تطوير القدرات واإلمكاناتاهلا

ومعرفة اجتاهاتها فريى الباحث أن حتققها بدرجة متوسطة قد يعود إىل املستوى والتأهيل العلمي 

   الذي وصل إليه طالب الدراسات العليا.

 رابًعا: حمور املصمم املبتكر:

طات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى حتقق معايري تكنولوجيا املتوس تحسب

 .ذلك (8)التعليم للطالب لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املصمم املبتكر، ويظهر اجلدول 

 (7جدول )
  (NTES*Sعايري )ماملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق 

 املبتكر مرتبة تنازلًيالدى عينة الدراسة لفقرات حمور املصمم 

 حمور: املصمم املبتكر
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1.  
أستخدم منهجيات التصميم التعليمي يف حل املشكالت وتصميم 

 حلول هلا من خالل توليد األفكار. 
 منخف  5 909. 2.17
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 حمور: املصمم املبتكر
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2.  
احملاكاة أو  برجمياتثالثية األبعاد أو  الطباعةنتجات مأستخدم 

 .يف حل املشكالت التقديم عروض
 منخف  3 1.026 2.36

3.  

اخلرائط  ،أختار أدوات رقمية )أدوات تسجيل املالحظات

أو أدوات إدارة املشروعات( يف إدارة ، املتدفقة، أدوات الرسوم

 عملية التصميم.

 منخف  4 1.054 2.33

 منخف  2 1.071 2.41 أصمم منوذجا أولًيا للمنتج قابل الختباره وتطويره.   .4

6.  
والتعديل عليها بناء على  اأخترب النماذج اليت صممتها وأنتجته

 نتائج االختبار.
 منخف  6 1.017 2,12

5.  
أمتتع بالصرب واملثابرة يف وجه العوائق للعمل على املشكالت 

 ذات احللول املفتوحة.
 متوسط 1 875. 3.02

 منخف  2.45 متوسط احملور ككل 

( يف حمور املصمم املبتكر كان NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )8يتضح من اجلدول )

(، وجات مجيع مؤشرات هذا احملور مبستويات حتقق 2.45منخفًضا، إذ بلغ املتوسط احلساب )

أمتتع بالصرب واملثابرة ينص على " الرتبة األوىل والذي ( حيث جاء يف5عدا املؤشر رقم ) منخفضة ما

شكالت ذات احللول يف وجه العوائق واملخرجات غري احملددة واحملاوالت املتكررة للعمل على امل

أخترب ( الذي ينص على "6ة جاء املؤشر )(، ويف الرتبة األخري3.02مبتوسط حسابي ) املفتوحة."

ليها بناء على نتائج االختبار" مبتوسط النماذج اليت صممتها وأنتجتها بصفة متكررة والتعديل ع

والطفاا  ،(2010وشريفي ) ،(2010(. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة احلناوي )2.12حسابي )

كانت ضعيفة. وختتلف مع نتائج  (NTES*S)أن مستوى حتقق معايري  ( اليت توصلت إىل2016)

(، 2018، وأبو صعيليك والوريكات )(Kurt, et al, 2008)البع ؛ كدراسة كورت وآخرين 

ة الكافية ياملعرف ضعف مهارات الطالب(. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل 2019وحكمي )

مفهوًما جديًدا أدى إىل ضعفهم يف  التصميم املبتكر بوصفو ،مصممني مبتكرين ايكونو كيل

ه النتيجة منطقية؛ فهي يرى الباحث أن هذو لإلجراءات أيا كان نوعها؛حتديد التسلسل املنطقي 

عن  ينالتلقني بعيدأسلوب يغلب عليها  املمارسات التدريسية القائمة واليتلبع   نتاج طبيعي

 همضعف يف توظيف هنتج عن األمر الذي مهاراتهم طويرالطالب على ت تشجيعمفاهيم العصر، وعدم 

كاة وغريها. تلك األدوات اليت برامج احملاو الطباعة ثالثية األبعادك ؛احلديثة ادوات التكنولوجيأل
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نقص أن  إىل إضافة تساعدهم يف االرتكاز على مفاهيم التصميم التعليمي يف بناء منتوجاتهم.

 .ثل هذا النوع من املهاراتالنوعية ملالتدريب  خضوعهم لربامجالطالب ناتج عن عدم لدى ربة اخل

ستخدام اجملتمعي املتزايد للتطبيقات ويرى الباحث أن تلك النتيجة مل تعد مقبولة وال تتفق مع اال

التكنولوجية وال تتفق أيًضا مع توجهات اجلامعة الرامية إىل تنمية املهارات التقنية لدى طالبها اليت 

 تتناسب مع متطلبات العصر الرقمي احلالي. 

 خامًسا: حمور املفكر احلاسوبي:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى حتقق معايري تكنولوجيا  تحسب

 .ذلك (8)التعليم للطالب لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املفكر احلاسوبي، ويظهر اجلدول 

 (8جدول )
 (NTES*Sعايري )ماملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق 

 احلاسوبي مرتبة تنازلًيا لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املفكر

 حمور: املفكر احلاسوبي
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1.  
أستخدم التطبيقات واألدوات احلاسوبية عند عرضي 

 للمشكالت.

 عاٍل 1 876. 3.55

2.  
أستخدم التطبيقات واألدوات احلاسوبية للبحث عن حلول 

 للمشكالت.

 متوسط 5 838. 3.23

3.  
أستخدم األدوات والتطبيقات الرقمية يف مجع البيانات 

 واملعلومات.

 عاٍل 3 832. 3.37

4.  
أستخدم األدوات والتطبيقات الرقمية يف حتليل البيانات 

 واملعلومات. 

 متوسط 8 898. 3.18

6.  
أستخدم األدوات والتطبيقات الرقمية يف عرض البيانات 

 واملعلومات ونتائجها بعد حتليلها. 

 عاٍل 4 830. 3.27

5.  
أستخدم األدوات والتطبيقات الرقمية يف نشر البيانات واملعلومات 

 ونتائجها.

 عاٍل 2 891. 3.38

 متوسط 7 854. 3.20 أحلل املشكالت إىل أجزاء صغرية.    .8

8.  
أستعني بالربامج يف احلصول على املعلومات الرئيسية 

 واستخالصها. 

 متوسط 6 916. 3.24
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 حمور: املفكر احلاسوبي
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9.  
أصمم مناذج وصفية رقمية لفهم األنظمة املعقدة وتسهيل حل 

 املشكالت.  

 منخف  11 1.009 2.43

 متوسط 10 1.065 2.86 أمتلك املعرفة الكافية ملفهوم األمتتة.  .10

11.  
أجيد التعامل مع األنظمة والتطبيقات التكنولوجيا يف أداء مهام 

 متكررة أو منطية

 متوسط 9 882. 3.14

12.  
األسلوب اخلوارزمي يف التفكري لتصميم سلسلة من أستخدم 

 اخلطوات لتكوين حل مبساعدة الكمبيوتر.

 منخف  12 1.062 2.24

 متوسط 3.09 متوسط احملور ككل 

 فكر احلاسوبي( يف حمور املNTES*Sعايري )م( أن مستوى حتقق 8يتضح من اجلدول )

متوسطات هذا احملور يف مستوى  (، وتباينت3.09، إذ بلغ املتوسط احلساب )متوسًطاكان 

( الذي ينص 1( وجاء يف الرتبة األوىل املؤشر )2.24( و )3.55التحقق؛ إذ تراوحت املتوسطات بني )

(، 3.55مبتوسط حسابي ) على "أستخدم التطبيقات واألدوات احلاسوبية عند عرضي للمشكالت

ألسلوب اخلوارزمي يف التفكري ( الذي ينص على "أستخدم ا12وجاء يف الرتبة األخرية املؤشر )

(. وتتفق 2.24لتصميم سلسلة من اخلطوات لتكوين حل مبساعدة الكمبيوتر." مبتوسط حسابي )

 ,Kurt, et al)هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بع  الدراسات السابقة. كدراسة كورت وآخرين 

2008l)( اليت أظهرت 2019(، وحكمي )2018(، وأبو صعيليك والوريكات )2016، والطفاا .)

متوسطة إىل ضعيفة، وختتلف مع نتائج دراسة  تعد  (NTES*S)معايري نتائجها أن مستوى حتقق 

ويرى  ا.توصلتا إىل أن متوسط درجات الطالب جاء ضعيًف اللتني( 2010( واحلناوي )2010شريفي )

؛ عائد إىل وعي الطالب ومعرفتهم يف التعامل مع األدوات والتطبيقات التكنولوجيةالباحث أن ذلك 

جيل اليوم جيل تقين عامل باملستحدثات وكيفية التعامل معها وتوظيفها يف سياقات تعلمه. فهو ف

يبحث من خالل ما توفره املواقع التعليمية واملكتبات الرقمية ومواقع مراكز البحوث. وأما 

مجلة من العوامل؛ أبرزها للتان حصلتا على درجة حتقق منخفضة فلعل ذلك عائد إىل الفقرتان ا

هارات حل املشكالت القائمة على امتالك الطالب ملاليت تستلزم  يعود إىل طبيعة هذه املعايري

، إضافة إىل أن ة منطقية من التفكريلالتقسيم والنمذجة والتجريد، أو تلك اليت تعتمد على سلس

 يتعودوا على ممارسة مثل تلك املهارات إما بسبب ضعف التصميم التعليمي للنشاطات الطالب مل
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التدريسية اليت خضعوا هلا كانت بعيدة عن ممارسة ذلك النوع مما  ببسبب أن األسالي والتعليمية أ

  امتالكهم هذه املهارات العليا.  أسهم يف عدم

 سادًسا: حمور املتواصل املبدع:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى حتقق معايري تكنولوجيا  تحسب

 .ذلك (9)التعليم للطالب لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املتواصل املبدع، ويظهر اجلدول 

 (9جدول )
   (NTES*Sعايري )ماملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق 

 املتواصل املبدع للمعرفة مرتبة تنازلًيالدى عينة الدراسة لفقرات حمور 

 املتواصل املبدعحمور: 
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1.  
أختار املنصات املناسبة )اليوتيوب، املدونات، الفيسبوك، 

 أهدايف.تويرت...( من أجل حتقيق 

 عاٍل 2 836. 3.34

2.  
ادثات احمل امجأو بر الصوتيات،أختار األدوات املناسبة )الفيديو، 

 .ة( من أجل حتقيق األهدافيكتابال

 عاٍل 1 863. 3.37

 متوسط 6 1.012 3.00 أصمم أعماال ابتكارية جديد مستعينا بالتكنولوجيا.   .3

4.  
أعيد عملية تصميم أعمال سابقة مستعينا بالتكنولوجيا بعد 

 أخذ موافقة أصحابها.

 متوسط 7 1.043 2.94

 متوسط 4 1.013 3.02 أعمال سابقة مستعينا بالتكنولوجيا. أدمج تصاميم  .6

5.  
املعقدة وأعيد تركيبها على صورة  أحلل املعلومات

 ()أنفوجرافيك، خرائط ذهنية، رسوم بيانية

 متوسط 5 1.035 3.01

 عاٍل 3 909. 3.25 . يدلجمهور املستفلأقدم الرسالة/احملتوى بطريقة مالئمة   .8

 متوسط 3.13 متوسط احملور ككل 

( يف حمور املتواصل املبدع كان NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )9يتضح من اجلدول )

(. وتباينت متوسطات هذا احملور يف مستوى التحقق؛ إذ 3.37عالًيا، إذ بلغ املتوسط احلساب )

األدوات أختار " ( الذي ينص على2( وجاء يف الرتبة األوىل املؤشر )2.94( و )3.61تراوحت بني )

ل حتقيق األهداف املرغوب املناسبة )الفيديو، الصوتيات، أو برامج احملادثات الكتابية( من أج

أعيد ( الذي ينص على "4خرية املؤشر )(، وجاء يف الرتبة األ3.37مبتوسط حسابي ) ."توصيلها
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حسابي مبتوسط  .عملية تصميم أعمال سابقة مستعينا بالتكنولوجيا بعد أخذ موافقة أصحابها"

( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بع  الدراسات السابقة؛ كدراسة كورت وآخرين 2.94)

(Kurt, et al, 2008l)( 2019(، وحكمي )2018(، وأبو صعيليك والوريكات )2016، والطفاا .)

متوسطة إىل ضعيفة، وختتلف مع  تعد (NTES*S)معايري اليت أظهرت نتائجها أن مستوى حتقق 

(. ويعزو الباحث ذلك إىل زيادة قناعة طالب 2010( واحلناوي )2010ج دراسة شريفي )نتائ

الدراسات العليا بأهمية تلك املنصات التعليمية ملا توفره هلم من معلومات وتبادل خربات فيما بينهم، 

علومات وأن لديهم القدرة على اختيار املعلومات من عدة وسائل متنوعة ولديهم القدرة على حتليل امل

مل حتظ بدرجة حتقق مناسبة فقد يقف وراء ذلك  واستخدامها. وأما فيما يتعلق باملؤشرات اليت

 ؛من املهارات النمطهذا  إكسابهمساعد على تال  اليت خيضع هلا املتعلمون اليت يةميالتعل األمنايف

 التفكري. يف ظل حتديث املناهج، وتصميمها إلثراء وتنمية خمتلف مهارات حتى 

 سابًعا: حمور املتعاون العاملي:

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة ومستوى حتقق معايري  تحسب   

 (10)تكنولوجيا التعليم للطالب لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املتعاون العاملي، ويظهر اجلدول 

 .ذلك

 (11جدول )
 ( NTES*Sاملتوسطات واالحنرافات ومستوى حتقق معايري )

 لدى عينة الدراسة لفقرات حمور املتعاون العاملي مرتبة تنازلًيا

 حمور: املتعاون العاملي
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1.  

تطبيقات أتواصل مع اآلخرين باستخدام وسائل تكنولوجية )

واأللعاب  املعرفية، الرحالتالفيديو، مؤمترات التواصل، 

 (احلاسوبية

 عاٍل 1 926. 3.31

2.  
أشارك األصدقاء/ الزمالء بوساطة منصات تعليمية من أجل 

 توسيع الفهم والتعلم.

 متوسط 2 938. 3.21

3.  
أشارك األصدقاء/ الزمالء بوساطة منصات تعليمية تعاونية يف 

 إجناز مهام دراسية أو نشاطات اجتماعية.

 متوسط 5 878. 3.13
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 حمور: املتعاون العاملي
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4.  
دول وثقافات خمتلفة بوساطة تطبيقات أشارك اآلخرين من 

 .الرتمجة أو منصات تعليمية تعاونية

 منخف  9 977. 2.33

6.  
أشارك اآلخرين من دول وثقافات خمتلفة بوساطة الرتمجة أو 

 نصات تعليمية يف تنفيذ مشروعات عاملية. امل

 منخف  10 1.067 2.11

5.  

أستخدم أدوات التشارك التكنولوجية يف فحص املوضوعات 

أعضاء أو  ،خرباء، أقران) آخرينمع  وتقديم وجهات نظر

 .(جمتمع

 متوسط 7 942. 2.94

8.  
، تقديم التغذية املرتدة، وإدارة اجلداول الزمنيةيف  أساهم

 ملشروعات واختاذ قرارات الفريق.و

 متوسط 6 921. 3.07

8.  
يف الفرق اليت مهارات التواصل بأدوار خمتلفة قوم من خالل أ

 .كخبري، قائد، مصمم، مسجل، مراقبأشارك فيها؛ 

 متوسط 4 919. 3.13

9.  

ف موضوعات استكشقوم برحالت معرفية إلكرتونية الأ

القيام مبشروعات حبثية باستخدام ، أو عاملية وأ ليةحم

 رقمية.الدوات التطبيقات واأل

 متوسط 8 968. 2.83

10.  
مكنة امللول احلمع املشكالت وتقديم أستطيع أن أتعامل 

 التعاون مع اآلخرين.   ب مستقل أوبشكل 

 متوسط 3 868. 3.18

 متوسط 2.92 متوسط احملور ككل 

( يف حمور املتعاون العاملي كان NTES*S( أن مستوى حتقق معايري )10يتضح من اجلدول )

وتباينت متوسطات هذا احملور بني مستوى التحقق  (،2.92متوسًطا؛ إذ بلغ املتوسط احلسابي )

( 1( وجاء يف الرتبة األوىل املؤشر )2.11( و )3.31واملتوسط واملنخف ؛ إذ تراوحت بني )العالي 

الذي ينص على "أتواصل مع اآلخرين باستخدام وسائل تكنولوجية )املؤمترات احلية والدردشات 

ية والربيد اإللكرتوني ووسائل التواصل اسوبوالرحالت امليدانية االفرتاضية واأللعاب احل

( الذي ينص على "أشارك 6(، وجاء يف الرتبة األخرية املؤشر )3.31مبتوسط حسابي ) "عي(االجتما

وساطة الرتمجة أو منصات تعليمية يف تنفيذ مشروعات عاملية." ب اآلخرين من دول وثقافات خمتلفة

(. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بع  الدراسات السابقة. كدراسة 2.11مبتوسط حسابي )

(، 2018(، وأبو صعيليك والوريكات )2016، والطفاا )(Kurt, et al,2008l)ت وآخرين كور

تعد متوسطة إىل  (NTES*S)معايري (. اليت أظهرت نتائجها أن مستوى حتقق 2019وحكمي )
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( اليت توصلتا إىل أن متوسط 2010( واحلناوي )2010ضعيفة، وختتلف مع نتائج دراسة شريفي )

يف امناألالتغري الكبري يف يفا. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل درجات الطالب جاء ضع

األدوات و التطبيقات، منا كثرًي أفرزوالتكنولوجي الذي  التطور ؛ نتيجةاليومة السائد ةاالجتماعي

فالطالب يستطيع استخدام تلك التطبيقات واألدوات متى ما أراد  .قرية صغرية اليت حولت العامل إىل

احلصول على شاء. ال متنعه حواجز الزمان واملكان يف االتصال، والتواصل، وويف أي مكان 

بهدف  والتفاعل معها والتعلم منها بالطريقة واألسلوب املالئمة له املعلومات بقدر عال من السهولة

تطوير ذاته. ويف املقابل جند أن بع  املؤشرات اليت حتققت بدرجة منخفضة فإن الباحث يرى أن 

يعود إىل طبيعة هذه املؤشرات اليت تستلزم درجة إتقان عالية يف اللغة اإلجنليزية قد السبب 

طبيعة اختالف  عائًدا إىلأو قد يكون  ،خصوصا يف مشاركته مع طالب من دول خمتلفة

أو يف اختالف اهلدف من التواصل فمتى ما كان اهلدف هو البحث عن  ،املوضوعات الدراسية

جند أن طالبنا يهرعون للبحث عنها يف خمتلف  ،واجبات ومهام مطلوبةأو حل ل ،إجابات عن أسئلة

 هم يفرتون يف ذلك.   دجن ،ما إن كان بهدف التنمية العلمية أو املهنيةأو ،املواقع واملنصات

ا عند مستوى ثالًثا: لإلجابة عن السؤال الثالث، الذي نصه: " هل توجد فروق دالة إحصائيًّ

(0.06 ≥ α بني متوسطات )املتوسطات  تاستخرج ص"استجابة أفراد الدراسة تبًعا ملتغري التخص

 ( ذلك.11ويظهر اجلدول ) .واالحنرافات للفروق

 (11اجلدول )
 ( NTES*Sستوى حتقق معايري )ملاملتوسطات واالحنرافات 

 لدى طالب الدراسات العليا تعزى ملتغري التخصص

 املعيارياالحنراف  املتوسط احلسابي العدد التخصص

 874. 2.68 28 إدارة األعمال

 596. 3.05 46 إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات

 690. 3.15 25 إدارة وقيادة يف التمري 

 056. 3.29 10 األمن السيرباني واألدلة الرقمية

 0.55 3.04 111 التخصصات ككل

( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابّية لدرجة حتقق معايري 11يتضح من اجلدول )   
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(NTES*S لدى طالب الدراسات العليا وفقا ملتغري التخصص؛ فقد حصل ختصص األمن )

ويف املرتبة الثانية ختصص إدارة وقيادة يف التمري ، املرتبة األوىل، السيرباني واألدلة الرقمية على 

األخرية ختصص إدارة اخلدمات الصحية واملستشفيات، وأخرًيا ختصص إدارة وجاء يف املرتبة قبل 

ولعل ذلك قد يكون عائًدا إىل طبيعة التخصص؛ فالطالب املتخصصون يف األمن األعمال. 

السيرباني واألدلة الرقمية ميلكون املعرفة واخلربة يف التعامل مع التكنولوجيًّا بل إن بعضها يعد 

وجية األولية اليت من املؤكد إتقانها، إضافة إىل أنهم يعتمدون على األدوات من املعارات التكنول

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق ذات التكنولوجية يف أداء مهامهم وأعماهلم أكثر من غريهم، 

 One Way)فقد مت تطبيق حتليل التباين األحادي  (α ≤ 0.05) داللة إحصائية عند مستوى داللة

ANOVA( ذلك. 12اللة الفروق. ويوضح اجلدول )( إلجياد د 

 (12جدول )
 عايري الوطنية م( إلجياد داللة الفروق ملستوى حتقق One Way ANOVA) حتليل التباين األحادي

 (NTES*Sلدى طالب الدراسات العليا تعزى ملتغري التخصص ) 

 مصدر ال تباين
 جمموع

 املربعات

 درجات

 احلرية

 متوسط

 املربعات
 قيمة ف

 مستوى

 الداللة

 099. 4 396. بني اجملموعات

 425. 106 45.018 داخل اجملموعات 919. 233.

  110 45.414 اجملموع

 يف (α ≤ 0.05)( إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 12تشري النتائج يف اجلدول )

تعزى ملتغري التخصص استنادا إىل  ( لدى طالب الدراسات العلياNTES*S)معايري حتقق مستوى 

( وتعزى هذه النتيجة إىل أن املهارات 919.( ومبستوى داللة )233.قيمة )ف( احملسوبة إذ بلغت )

التقنية ليست خيارا اليوم أمام الطالب بل هي مطلب ملح ألداء مهامهم وواجباتهم الدراسية. وتتفق 

وصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة ( اليت ت2019هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حكمي )

 تعزى ملتغري التخصص. إحصائية
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 التوصيات: 

 استنادا إىل نتائج الدراسة احلالية فإن الباحث يوصي بــ: 

 (.NTES*S) العمل على إكساب الطالب املهارات التقنية للطالب باالعتماد على معايري .1

لدى الطالب يف كافة املراحل غرس املهارات التكنولوجية ل وطنية تطوير خطة اسرتاتيجية .2

 (.NTES*S) معايري التعليمية وفق

تضمني الربامج الدراسية مقررات ونشاطات تسهم يف تنمية املهارات التقنية العاملية لدى  .3

 الطالب.

 ل. توفري البنية التحتية لتقديم الدعم التقين الالزم للطالب لتسهيل عملية االستخدام األمث .4

 .تذليل املعوقات اليت تواجه الطالب يف جمال دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية .6

 املقرتحات: 

 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية فإن الباحث يقرتا التالي: 

( سواء على مستوى الدراسات NTES*Sللوقوف على درجة حتقق معايري ) دراسة إجراء .1

 العليا، البكالوريوس، الدبلوم، التعليم العام مبختلف مراحله. 

إجراء دراسة للوقوف على التحديات اليت تواجه الطالب يف حتقيق مستويات متقدمة يف  .2

 .(NTES*Sمعايري )

ها يف املناهج الدراسية يف خمتلف املراحل ومدى إسهامات /إجراء دراسة حتليلية للربامج  .3

 ( العاملية.NTES*Sإكساب الطالب املهارات التقنية الالزمة هلم وفق معايري )
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Abstract: 

      The present study aimed to reveal the degree of using Differentiated learning 

strategy from the point of view of the gifted students' teacher's in Al-Baha area. 

As well as to identify the differences in the average degrees of the sample on the 

scale of study due to variables (sex, educational qualification, years of 

experience). In order to achieve the objectives of the study, the researcher 

designed the scale of differentiated learning strategy, The study used the 

descriptive analytical method. The study's population consisted of 79 teachers of 

gifted students teacher's in Al-Baha area, while the sample of the study 

represented the same number of study population (100%) of the study 

population. The results of the study found that the average of total digree of the 

study's scale was high with a mean of (4.22) and a standard deviation (0.896(. 
The dimensions of the study came in descending order respectively after 

(learning outcomes (goals) in the first, then the educational content, learning 

environment, evaluation, teaching aids and techniques, and the strategies and 

educational activities in the last. The results of the study also found that there 

were no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) 

in the responses of the study sample on the study's scale due to the sex variable. 

while the results   showed that there were statistically significant differences at 

the level of significance (α≤0.05) in the responses of the study sample on the 

study's scale due to the variables of educational qualification and years of 

experience in education. The study recommended the need to intensify training 

teachers on how to apply differentiated learning strategy, especially in the area 

of teaching aids and educational strategies and activities. 

Keywords: Differentiated Learning, Gifted Students, Gifted Students' Teachers. 
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 التعليم املتمايز من وجهة نظر معلمي الطلبة املوهوبني اسرتاتيجيةاستخدام  درجة(. 2222الربيع، كوثر. )

 218 – 285 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  .الباحة منطقةيف 

  التعليم املتمايز من وجهة نظر معلمي الطلبة املوهوبني اسرتاتيجيةاستخدام  درجة

 منطقة الباحةيف 

 (1)كوثر إمساعيل الربيع

 :        املستخلص

استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز من  درجةهدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن 

وجهة نظر معلمي الطلبة املوهوبني يف منطقة الباحة. وكذلك التعرف على الفروقات يف متوسط 

درجة أفراد العينة على مقياس الدراسة تعزى ملتغريات )اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(. 

، وقد املتمايزالتعليم  ةياس اسرتاتيجيولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم مق

تكون جمتمع الدراسة من معلمي الطلبة املوهوبني استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. و

( معلما ومعلمة. ومتثلت عينة الدراسة بنفس عدد جمتمع 79يف منطقة الباحة والبالغ عددهم )

لت نتائج الدراسة إىل أن متوسط الدرجة %( من جمتمع الدراسة. وتوص100) الدراسة أي ما نسبته

(، 0.896( واحنراف معياري )4.22الكلية ملقياس الدراسة جاءت مرتفعة مبتوسط حسابي )

)األهداف(( يف املرتبة  )خمرجات التعلم بعد :ا على التواليوجاءت أبعاد الدراسة مرتبة تنازليًّ

الوسائل والتقنيات التعليمية، ثم والتقويم، ثم بيئة التعلم، فبعد األوىل، ثم بعد احملتوى التعليمي، 

ثم بعد االسرتاتيجيات واألنشطة التعليمية يف املرتبة األخرية. وتوصلت نتائج الدراسة كذلك إىل 

( يف استجابات أفراد عينة α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدراسة على مقياس الدراسة، كما أظهرت ال

أفراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة تعزى ملتغريي املؤهل  ( يف استجاباتα≤0.05الداللة )

العلمي وسنوات اخلربة يف التعليم. وأوصت الدراسة بضرورة تكثيف تدريب املعلمني على كيفية 

يتعلق يف جمال الوسائل التعليمية واالسرتاتيجيات  التعليم املتمايز خاصة ما ةتطبيق اسرتاتيجي

  .واألنشطة التعليمية

 ، معلمي الطلبة املوهوبنيونالتعليم املتمايز، الطلبة املوهوب الكلمات املفتاحية:

                                                           
 Dr.kawtherrabee2014@yahoo.com :كلية الرتبية/ جامعة الباحة، أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد  (1)

mailto:Dr.kawtherrabee2014@yahoo.com
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 مقدمة:

ا لكل أنظمة التعليم يف ع يف الطلبة واحتياجاتهم وما زال ميثل حتديًّلقد كان التنوُّ

هنالك العديد من اجلهود لتقديم تعليم يتناغم مع احتياجات كل طالب يف املدارس، لذلك ظهرت 

بالتخطيط للتدريس من أجل الوفاء بهذه  نيالفصل التعليمي، وذلك من خالل قيام املعلم

 (.83، ص2015)سعد، االحتياجات 

 من الفئات اخلاصة اليت حتتاج إىل اهتمام خاص، وذلك ملا يتصفون وناألفراد املوهوب ويعد

به من خصائص فريدة جتعلهم خمتلفني عن األفراد العاديني على مجيع املستويات األكادميية 

والتفكريية واالنفعالية. لذا فهم حباجة إىل برامج خاصة ومتنوعة لتلبية حاجاتهم وقدراتهم 

حباجة املرتفعة، من أجل توجيهها وتطويرها واستغالهلا مبا يعود بالفائدة على الفرد واجملتمع. فهم 

خاصة وأنشطة متنوعة منهجية وال منهجية متكنهم من االندماج يف الصف الدراسي مع  مناهجإىل 

 (.2015الربيع، و ،الدومي)وامللل باقي زمالئهم وتبعدهم عن الضجر 

بد من االهتمام بعملية اختيار معلمي الطلبة املوهوبني والقائمني على رعايتهم  لذلك كان ال

ويتفق املربون وعلماء النفس من أفراد ومؤسسات، واختيار الربامج اإلثرائية واإلرشادية املناسبة هلم. 

 على أن دور املعلم، قائًدا وميسًرا يف عملية التعليم والتعلم املدرسي سيظل مهًما رغم تقدم

التكنولوجيا احلديثة املستخدمة يف عملية التعليم. فاملعلم له تأثري مهم على جممل سلوك الطلبة 

 كذلك على أنَّ امُلَربُّونويتفق األكادميي، وعلى شخصياتهم، وعلى دافعيتهم للتعلم بصورة خاصة. 

ان ألطفال عاديني أم املعلم هو املفتاا الرئيس لنجاا العملية الرتبوية يف أي برنامج تربوي سواء أك

موهوبني، فاملعلم بإمكانه أن يهيئ الفرص اليت تقوي ثقة املتعلم بنفسه، وتقوي روا اإلبداع، وتثري 

 (. 2013)الربيع، واإلجناز التفكري الناقد، وتفتح اجملال أمام التحصيل 

ملركز األول كما يعد املعلم من أهم عوامل جناا برامج تعليم الطلبة املوهوبني، ال بل حيتل ا

وذلك ، اًل( مخسة عشر عام16من حيث األهمية يف جناا الربامج الرتبوية هلؤالء الطلبة من بني )

، فمثل تلك الربامج تتوقف (2008الواردة يف جروان ) (Renzulliسب نتائج دراسة رينزولي )حب

املوهوبني م الطلبة بدرجة كبرية على نوعية التعليم الذي ميارسه املعلم داخل الغرفة الصفية فمعل

أن يتحلى بالعديد من اخلصائص اليت متكنه من توفري البيئة الصفية املالئمة لنجاا عملية  جيب

 .املوهوبنيتعليم الطلبة 
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والفكرة األساسية من التمايز يف التعليم هي قبول حقيقة أن الطلبة خمتلفون يف اخللفية املعرفية، 

ع منهم أنهم سيختلفون يف معدل تقدمهم يف التعلم، حيث حيتاجون ومستويات التحصيل، لذلك جيب أن نتوق

إىل تنويع يف املهام التعليمية لكي حيققوا أفضل ما يف إمكانياتهم. فالتعليم املتمايز مصمم لتلبية احتياجات 

الطلبة الفردية، حيث يتيح لكل الطلبة احلصول على نفس املنهج ولكن عن طريق إعطائهم مداخل ومهام 

 (.19-18، ص ص2018)اخلطيب،  حاجاتهم التعليميةرجات تعلم متنوعة وخمتلفة وفق وخم

 :مشكلة الدراسة

حتتوي الفصول الدراسية غري املتجانسة على جمموعة من الطلبة املوهوبني، وغالبا ما 

من ذكاء مرتفع ومهارات مرتفعة، فإنهم  املوهوبونيفرتض املعلمون أنه نظًرا ملا يتمتع به الطلبة 

ا فإن الطلبة ليسوا حباجة إىل أي شكل من أشكال التمايز يف التعليم، لكن على النقي  متاًم

املوهوبني لديهم احتياجات أكادميية واجتماعية وانفعالية متمايزة جيب عدم جتاهلها أو إهماهلا يف 

ة مجيع حاجات الطلبة املوهوبني الفريدة من خالل الفصل الدراسي لذلك ينبغي على املعلمني تلبي

 (.freeman, 2015, p.150) متايز األهداف واحملتوى واألساليب وبيئة التعلم

وقد أوصت العديد من الدراسات بتفعيل التعليم املتمايز يف الفصول التعليمية كما جاء يف 

 31-30 ما بنييف الفرتة والذي نظمته وزارة الرتبية والتعليم البحرينية املؤمتر الرابع والعشرين 

يف الكويت عام  مجعية املعلمني نظمته، وكذلك مؤمتر الرتبويني العاملي والذي 2010مارس 

( بضرورة إعادة 353، ص2018كما أوصت دراسة العطوي ) (.221، ص2018 )احلربي، 2010

 ا يتناسب مع متطلبات التعليم املتمايز. املناهج مبيف عملية تأليف النظر 

حيقق الكثري من  فالتعليم املتمايزويعد تعليم الطلبة املوهوبني نوعا من التعليم املتمايز؛ 

الفوائد حبيث يراعي الفروق الفردية بني الطلبة املوهوبني وكذلك يوفر هلم التعليم القائم على 

ختالفات بني املتعلمني وجيعل من املتعلمني حموًرا حتدي قدراتهم الفائقة، ويقوم على مراعاة اال

هذه الدراسة للتعرف فكرة جاءت  وميوهلم. عليه للعملية التعليمية ويهتم بأمنايف تعلمهم وذكاءاتهم

 على واقع تطبيق معلمي الطلبة املوهوبني السرتاتيجيات التعليم املتمايز يف منطقة الباحة.

 :أسئلة الدراسة التاليةعن  لإلجابةالدراسة وحتديدا، جاءت هذه 

معلمي الطلبة املوهوبني السرتاتيجيات التعليم املتمايز يف منطقة  استخدامما درجة السؤال األول: 

 الباحة.
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درجة متوسط  يف( α≤0.05)هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة السؤال الثاني: 

معلمي الطلبة املوهوبني السرتاتيجيات التعليم املتمايز يف منطقة الباحة تعزى  استخدام

 )اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(.ملتغريات 

 أهمية الدراسة: 

 يلي:من كونها عملت على ما الدراسة تنبع أهمية هذه 

 وهوبون.تأمل هذه الدراسة يف إثراء اجملال فيما خيص اسرتاتيجيات تعليم الطلبة امل 

 التعليم املتمايز.اسرتاتيجية األدب النظري فيما خيص قد تزود هذه الدراسة إدارة املوهوبني ب 

 املعلمني السرتاتيجية التعليم املتمايز وصف وحتليل درجة تطبيق. 

 .تطوير مقياس اسرتاتيجية التعليم املتمايز حبيث ميكن للباحثني اآلخرين االستفادة منه 

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة احلالية إىل ما يلي:       

  التعليم املتمايز. ةمعلمي الطلبة املوهوبني السرتاتيجيدرجة استخدام الكشف عن 

  التعليم املتمايز تبعا  ةالطلبة املوهوبني السرتاتيجياستخدام معلمي يف درجة  الفروقالتعرف على

 )اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(.ملتغريات 

 :مصطلحات الدراسة

 التعليم املتمايز: 

االسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم اليت تراعي التمايز والتنوع عند الطلبة  دأح :اصطالحا

باملرونة من حيث  االسرتاتيجياتواهتماماتهم واجتاهاتهم وميوهلم، وميتاز هذا النوع من 

 (.308ص، 2018األهداف واحملتوى والوسائل مبا يناسب كل طالب )مهدي، 

لتلبية احلاجات الفريدة معلمي الطلبة املوهوبني أحد االسرتاتيجيات اليت يستخدمها  هوا: إجرائيًّ

للطلبة املوهوبني من قدرات واهتمامات وميول، وذلك من خالل تقديم أهداف موحدة لكن 

 اختالف طرق حتقيق األهداف أو نواتج التعلم من قبل الطلبة املوهوبني.
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 :املوهوبونمعلم الطلبة 

ا يف رعاية املوهوبني، ا وتأهيليًّهو أحد معلمي التعليم العام، والذي أمت برناجًما تدريبيًّ اصطالًحا:

لالنتظام يف جمال رعاية الطلبة املوهوبني يف مدارس التعليم العام ومراكز رعاية الطلبة 

 اململكة العربية السعودية املوهوبني، وذلك حسب إدارة برنامج رعاية املوهوبني يف 

 (.26، ص2014 ،آل حييى)

 منطقة الباحةهم املعلمون واملعلمات الذين يعملون يف تدريس الطلبة املوهوبني يف إجرائًيا: 

هم أولئك الطلبة الذين يتم التعرف عليهم من قبل أفراد مؤهلني متخصصني، الطلبة املوهوبون: 

، وحيتاجون إىل برامج تربوية متميزة وخدمات إضافية والذين لديهم قدرة على األداء الرفيع

فوق ما يقدمه الربنامج املدرسي العادي بهدف متكينهم من حتقيق فائدة هلم وللمجتمع معا 

Coleman, 2004, p.10).) 

: هم أولئك الطلبة الذين مت التعرف عليهم كموهوبني من خالل اجتيازهم اختبار قياس إجرائيا

 ( فما فوق.556درجة ) موهبة وحصوهلم على

 :حدود الدراسة

 متثلت حدود الدراسة مبايلي:

 معلمي الطلبة املوهوبني يف منطقة الباحةاقتصرت على : البشريةدود احل. 

 يف منطقة الباحةاليت يتوفر بها طالب موهوبون دارس اقتصرت على امل :كانيةاملدود احل. 

 م/2018ي من العام الدراسي الدراسي الثان مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل: الزمانيةدود احل 

 .ـه1440

  الدراسة بدالالت صدقها وثباتها وكذلك تتحدد هذه الدراسة مبنهجية  أداة الدراسة:حمددات

 .البحث املستخدمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 :والدراسات السابقةالنظري  اإلطار

السابقة حول موضوع التعليم املتمايز. يتضمن هذا اجلزء عرًضا لألدب النظري والدراسات 

حيث عرض مفهوم املوهبة والطلبة املوهوبني، ومفهوم التعليم املتمايز ومبادئه وجماالته وفوائده 

 وأشكاله.
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   :النظري املدخل إىل اإلطار

 عما يعرفونهيتضمن التصميم الشامل للتعلم تعليًما متميًزا عن طريق السماا للطالب التعبري 

مات بطرق خمتلفة. إنها جمموعة من املبادئ اليت ميكن أن تعزز تطوير املناهج الدراسية من معلو

وتوفر خمطط املعلمني للمتابعة ألنها ختلق فرصا خمتلفة لتعلم طالبها. وقد مت تصميم التمايز يف 

األصل لينفذ داخل فصول التعليم اخلاص. ومع ذلك، فإن مجيع الطالب الذين يعانون من مشاكل 

 عليمية أو ال يعانون لديهم القدرة على حتقيق املزيد من النجاا األكادميي من خالله.ت

تتألف من طالب متمايزين وخمتلفني من حيث اليت  فالتدريس يف فصول الطلبة املوهوبني

قدراتهم يتطلب من املعلمني ليس فقط استخدام أساليب تعليمية وتكنولوجية متنوعة ومتوافقة مع 

العصر اجلديد، ولكن أيضا مواجهة تنوع الطالب الذي هو جزء ال يتجزأ من الفصول متطلبات 

الدراسية يف العصر احلاضر من أجل الوصول إىل احتياجات كل طالب يف الفصل الدراسي، جيب 

على املعلم مراعاة تنوع الطالب، بدًءا من مرحلة التخطيط وحتى تصميم األنشطة اليت سيتم 

الطالب خطيط املسبق للدرس جيعل فالت ل الدراسي وعملية التدريس وتقييمها.استخدامها يف الفص

، لذا ن خيطط املعلم للمنهاج بشكل مسبقيتعلمون بشكل أفضل. فاهلدف األساسي للتمايز هو أ

احلديثة يف التعليم اليت تراعي التمايز والتنوع عند  االسرتاتيجيات: أحد يعرف التعليم املتمايز بأنه

باملرونة من حيث  االسرتاتيجياتهذا النوع من  وميوهلم، وميتاز اهتماماتهم واجتاهاتهمو الطلبة

 .(Bajrami, 2013) األهداف واحملتوى والوسائل مبا يناسب كل طالب

 :تعريف املوهبة واملوهوبني

تعددت املصطلحات اليت تعرب عن مفهوم الطفل املوهوب مثل مصطلح الطفل املتفوق 

Superior Child  ومصطلح الطفل العبقريGenius Child  والطفل املتميز ،Talented Child 

هو أكثر املصطلحات شيوًعا، ومهما يكن من أمر  Gifted Childمصطلح  الطفل املوهوب  دويع

هذه املصطلحات، فإنها تعرب عن فئة من األطفال غري العاديني، اليت تندرج حتت مظلة الرتبية 

اخلاصة، فقد ظهرت بع  املربرات اليت أدت إىل اعتبار موضوع الطفل املوهوب من موضوعات 

%، واليت تقع إىل أقصى ميني 3 -% 2 يت تقدر بنحوالرتبية اخلاصة، مثل نسبة األطفال املوهوبني ال

منحنى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية، ثم حاجة هؤالء األطفال إىل برامج ومناهج وطرق تدريس 

 ( .        203، ص2012 ختتلف يف طبيعتها عن تلك املتبعة مع األطفال العاديني )الروسان،
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ا حمصلة ثالث جمموعات من السمات اإلنسانية املوهبة على أنه Renzulliويعرف رينزولي 

 (:Piske, Stoltz, Machado, 2014, p.349) وهي

 .فوق املتوسط عامة قدرات -أ

 .عالية من االلتزام باملهمات واحلماس والتفاني يف أداء الواجب مستويات -ب

 .مرتفعة من القدرات اإلبداعية مستويات -ج

  :تعريف الطلبة املوهوبني

ميكن تعريف الطلبة املوهوبني بأهم أولئك الطلبة الذين يتم التعرف عليهم من قبل أفراد 

مؤهلني متخصصني، والذين لديهم قدرة على األداء الرفيع، وحيتاجون إىل برامج تربوية متميزة 

الربنامج املدرسي العادي بهدف متكينهم من حتقيق فائدة هلم  يقدمهوخدمات إضافية فوق ما 

 (.Coleman, 2004, p.10تمع مًعا )وللمج

بأدائهم  الذين ميتازونا للطلبة املوهوبني بأنهم أولئك األطفال أكثر التعريفات شيوًعومن 

األكادميية، الكفاءة و العامة،العقلية وقدراتهم املتميزة يف أحد اجملاالت التالية: القدرة 

 (.398ص، 2008اإلبداعي، وقدرات القيادة، والفنون املسرحية والبصرية )جروان،  والتفكري

   :املوهوبني الطلبةمعلمو 

ويعد املعلم هو العامل احلاسم واألكثر أهمية يف جمال تعليم الطلبة املوهوبني الذين 

ميتلكون قدرات متميزة جتعلهم خمتلفني عن أقرانهم العاديني لذلك فهم حباجة إىل برامج تربوية 

فرًصا  دونقابلياتهم يع بتحقيقخاصة تليب حاجاته الفريدة ألن األفراد املوهوبني الذين ال يسمح هلم 

 .(30، ص2013 الربيع،)كله ضائعة وذلك يشكل خسارة للمجتمع 

  تعريف معلمو الطلبة املوهوبني:

الصالحية للعمل معلًما للموهوبني يف املدارس أو  صاحبهو املعلم املكلف رمسيًّا من 

ا وهو أحد معلمي التعليم العام وال يشرتيف له ختصص معني وإمنا أمت برناجًم مراكز املوهوبني،

ا يف جمال املوهبة واملوهوبني أثناء اخلدمة تنظمه اإلدارة العامة للموهوبني، ا مكثًفا تأهيليًّتدريبيًّ

 ،واملوهوبات)اإلدارة العامة للموهوبني العام هو متفرغ للعمل يف برنامج املوهوبني يف مدارس التعليم 

2016). 
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 التعليم املتمايز:

 تعريف التعليم املتمايز:

تعددت مسميات هذا النوع من التعليم فنجد الرتبويني يطلقون عليه عدة مسميات مثل  لقد

والتعليم املتنوع ولكنها مجيعها تشري إىل مفهوم واحد وهو  والتعليم املتباين، التعليم املتمايز،

 (.308، ص 2018 )مهدي، مراعاة االختالفات املتعددة املستويات لدى الطلبة

مايز بأنه قيام املعلم بالتخطيط املسبق للمنهاج وذلك وفق احتياجات الطلبة ويعرف التعليم املت

 ,Tomlinson, 2010)التعليمية املتنوعة، وكيف سيتعلمون وكيف ميكنهم التعبري عما تعلموه

p.155). 

وهو جمموعة من االسرتاتيجيات اليت تساعد املعلم على الوفاء باالحتياجات الفريدة لكل 

 (.92، ص2015 متعلم )سعد،

نه طريقة أو ،بأنه سياسة مدرسيه تأخذ باعتبارها خصائص الفرد وخرباته السابقة ويعرف

 ,Bajrami) لتقديم بيئة تعليمية مناسبة جلميع الطالب تهدف إىل زيادة إمكانات وقدرات الطالب

2013, p.151). 

يواجهون مشكالت وهو تعليم يهدف إىل رفع مستوى مجيع الطلبة وليس فقط الطلبة الذين 

 (.224، ص2018 )احلربي، يف التحصيل

 :التعليم املتمايز والطلبة املوهوبني

حيدث التمايز يف التعليم عندما يتم تزويد الطالب بطرق خمتلفة للتعلم يف الصف الدراسي.  

حبيث ميكن للمدرس تعيني مشروع ملقرر ما وميكن للطالب كتابة تقرير، أو إنشاء مقطع فين 

التمثيل. وهذا التمايز يسمح للطالب إلكمال املشروع بطريقة تعمل بشكل أفضل ألمنايف التعلم أو 

ا االعرتاف ا ما يستخدم التمايز يف الفصول الدراسية العادية، ولكن بدأ مؤخًروقدراتهم، وغالًب

 .Santangelo & Tomlinson, 2009)) بأهميته للطالب املوهوبني

ن وراء أهمية استخدام التعليم املتمايز يف تعليم الطالب وفيما يلي ثالثة أسباب تكم

 (:Hertberg, 2011)املوهوبني 

 :إنه يسمح للطالب باستخدام مواهبه بأفضل ما لديه من قدرات .1

املوهوب يتميز بنقايف قوة خاصة جيب أن يتم رعايتها واستخدامها قدر اإلمكان.  فالطالب
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 من كتابة تقرير أو تأليف مسرحية.  اًلفقد خيتار الطالب املوهوب رسم صورة بد

 :وبني "العمل بعد" إذا أرادوا ذلكتتيح للطالب املوه .2

حتى الطالب املوهوب بني األقران املوهوبني باحلاجة إىل دراسة بشكل أكثر  يشعرقد 

ا. حبيث يستطيع الطالب املوهوبون جتاوز ما يتم تعليمه واالنطالق حنو عمقا وأكثر تعقيًد

 اليت تشكل حتديا بالنسبة هلم من خالل العمل على شيء أعلى من مستوى تعلمهم.املواضيع 

 :يصبح التعلم أكثر ختصيًصا للطالب .3

أحد أكرب التحديات يف العمل مع الطالب املوهوبني هو أنهم خمتلفون وحيتاجون إىل 

ختصيص املناهج الدراسية هلم. إن استخدام التمايز مع الطالب املوهوبني يسمح للمعلم بتخصيص 

الدروس بشكل أفضل ألن اجلميع قادر على العمل باستخدام نقايف قوتهم وبوترية مناسبة هلم. ويف 

من االضطرار إىل  اًلتصميم حصة دراسية أو درس واحد للجميع بد املعلمفسه، يستطيع الوقت ن

 تقديم دروس فردية لكل طالب.

 :املبادئ األساسية للتعليم املتمايز

 :((Freeman, 2015هناك عدد من املبادئ اليت يقوم عليها التعليم املتمايز تتمثل مبا يلي 

املوقف التعليمي، وعلى املعلمني أن يوفروا أنشطة رائعة وجذابة، مشاركة مجيع الطالب يف  :ًأوال

ومهام مثرية لالهتمام وتسمح بالتساوي يف الوصول إىل إتقان املهارات، وكذلك تقديم نفس 

 املهمة بطرق خمتلفة وعلى مستويات خمتلفة من الصعوبة.

ديد احتياجات الطالب ونقايف تنفيذ التقييم التكويين املستمر أثناء التدريس، وذلك لتح :ًثانيا

قوتهم حتى يتمكن املعلم من تلبية حاجات الطلبة ونقلهم إىل األمام. وهناك بع  أشكال 

 مثل:التقييم جلمع األدلة عن مستوى الطالب األكادميي 

 مالحظة.املالحظات املباشرة للطالب مع بطاقات  .1

 االستبيان للتحقق من الفهم. .2

 تعلمه. بطاقات اخلروج اليت تظهر ما مت .3

 السبورة البيضاء الفردية مع إجابات على سؤال حمدد سيتم مسحه يف النهاية من أجل .4

 توفري مساحة للمزيد من اإلجابات.

 أو ملء الفراغات. متعددة،مسابقات يف شكل خيارات  .6
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حيث ُيطلب من الطالب املشاركة اللفظية مع شريكهم  الزوج،مشاركة  - التفكري .5

 حول املهمة التعليمية بينما ميشي املعلم ويستمع إىل احملادثة.

سجالت التعلم اليت يسجل عليها املعرفة املكتسبة، تنفيذ التقييمات التكوينية يوفر  .8

طوات معلومات للمعلمني لضبط نتائج التعليم والتعلم اخلاصة بهم. ويوجههم إىل اخل

 التالية يف التدريس أو حتى إعادة التدريس من أجل مواجهة احتياجات مجيع الطالب.

 :جماالت التمايز يف التعليم

)احلربي، يلي هناك ستة جماالت ميكن من خالهلا تنفيذ التمايز يف التعليم تتمثل مبا 

2018:) 

 أوال: يف جمال األهداف:

ا متمايزة للطلبة حبيث يكتفي بأهداف معرفية لدى بع  الطالب حيث يضع املعلم أهداًف

 ويف هذا مراعاة للفروق الفردية. ،لدى آخرين حتليليةوبأهداف 

 : جمال احملتوى:ثانيًا

ا على عمله، وذلك وهو ما جيب أن يعرفه املتعلم وما يفهمه وما جيب أن يكون قادًر

 وحدة دراسية. مجتربة علمية أ مأ اكنتيجة جلزء من مادة تعلمها سواء أكان درًس

 ا: يف جمال األساليب:ثالًث

ميكن أن يكلف املعلم بع  الطلبة مبهام يف التعليم الذاتي كأن يقوموا بدراسات ذاتية 

القيام بأعمال يدوية أو بنقاشات ويسمى هذا النوع تعليما  مشكالت،وعمل مشروعات وحل 

 اهتمامات الطلبة. حسبمتمايزا 

 ال بيئة التعلم:ا: جمرابًع

ا، وهذا ا وتربويًّا تعليميًّالذي يتواجد فيه املتعلمون مع معلمهم لتنفيذ برناجًم املكانهي و

 املكان قد يكون الغرفة الصفية، أو املعمل، أو املكتبة، أو امللعب أو املسرا أو غري ذلك. 

 ا: يف جمال املخرجات:خامًس

املعلم مبخرجات حمدودة حيققها بع  الطلبة يف حني يطلب من آخرين  يكتفيكأن 

 خمرجات أخرى أكثر عمقا وذلك حسب تفاوت القدرة العقلية للطلبة.
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 ا: جمال مصادر التعلم:سادًس

توفري مصادر تعلم خمتلفة ومتنوعة وتنظيمها بطريقة توفر أفضل مستوى من  طريقوذلك عن 

 اجلذب للمتعلمني. 

 اليت ميكن من خالهلا تطبيق التعليم املتمايز: اإلجراءات

غرفة  تباعها يف أثناء تطبيق التعليم املتمايز يفامن اإلجراءات اليت جيب  جمموعةهناك 

 (:2018الصف وهي كاآلتي )مهدي، 

إجراء عملية تقويم قبلي تستهدف حتديد املعارف السابقة، وحتديد القدرات واملواهب،  .1

ص الشخصية، وحتديد أسلوب التعلم املالئم، وحتديد اخللفيات وحتديد امليول واخلصائ

 الثقافية.

تصنيف الطلبة يف جمموعات يف ضوء نتائج التقويم القبلي على وفق ما بني أعضاء كل  .2

 مشرتكة.جمموعة من قواسم 

  التعلم.حتديد أهداف  .3

  التعليم.اختيار املواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم وأدوات  .4

  اجملموعات.تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تستجيب جلميع  .6

  اجملموعات.اختيار اسرتاتيجيات التدريس املالئمة للطلبة أو  .5

  جمموعة.حتديد األنشطة اليت تكلف بها كل   .8

  التعلم.إجراء عملية التقويم بعد التنفيذ لقياس خمرجات   .8

 :فوائد التعليم املتمايز

)سعد، يلي اليت حيققها التعليم املتمايز ميكن تلخيصها مبا من الفوائد  العديدهناك 

2015): 

 التحول من التعليم املتمركز حول املعلم إىل التعليم املتمركز حول الطالب. .1

إظهار وعي املعلم بالفروق الفردية بني الطلبة وبالتالي عمل خطط فردية للدروس تليب حاجات  .2

 الطلبة املختلفة.

املعلم والطلبة، وهذا من شأنه أن يزيد  ما بنيحتقيق أهداف التعلم وبشكل تشاركي  .3

 الدافعية الداخلية حنو التعلم لدى الطلبة.
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 يتعلم الطلبة من خالل التعليم املتمايز مهارات ما وراء املعرفة ومهارات التفكري الناقد. .4

 :أشكال التعليم املتمايز

 أشكال للتعليم املتمايز تتمثل مبا يلي: ثالثةهناك 

وتعين أن يقدم املعلم الدرس وفق تفضيالت الطالب  وفًقا لنظرية الذكاءات املتعددة: .1

وذكاءاتهم املختلفة، حيث استطاع )هيوارد جاردنر( ومن خالل نظريته أن حيدد جمموعة من 

 متفاوتة وهذهبدرجات  الذكاءات املختلفة لإلنسان واليت توجد لدى مجيع األفراد ولكن

الذكاءات هي: الذكاء اللغوي، املكاني البصري، الرياضي، الطبيعي، البينشخصي، 

 (.Gangi, 2011؛ 2018 اجلسمي احلركي، املنطقي، الضمن الشخصي )اخلطيب،

-بصري-إىل: مسعيحيث يصنف علماء النفس الرتبوي أمنايف الطالب وفًقا ألمنايف الطالب:  .2
بالتدريس وفق الذكاءات املتعددة، حبيث  األمنايف شبيهوالتدريس وفق هذه  حسي،-حركي

 (.2018 يتلقى الطالب تعليما يتناسب مع النمط اخلاص به )الغامدي،

: حبيث يستخدم املعلمون اجملموعات املرنة اليت يعتمد توزيعها وفق اهتمامات التعلم التعاوني .3

 .(Laine & Tirri, 2016)  املعلمى يقررها الطالب وميوهلم وقدراتهم أو وفق عوامل أخر

مفهوم التعليم املتمايز حياول املعلم أن يقدم املوضوع ذاته للطلبة بأكثر من ومن خالل 

أسلوب لكي تتناسب هذه األساليب مع الذكاءات املختلفة للطلبة، وكذلك مع أمنايف الطلبة 

. وقد يستخدم املعلم شكل نواتج الطلبة، حبيث تكون أهداف التعلم واحدة بينما ختتلف املختلفة

يف نفس املوقف التعليمي، فال يوجد فصل بينها وإمنا هي مكملة  االشكالواحد أو مجيع 

 لبعضها البع .

هو إال نوع من تفريد التعليم أو مراعاة الفروق  وقد يفهم البع  بأن التعليم املتمايز ما

فروق ما بني مفهوم التعليم املتمايز ومفهوم تفريد التعليم أنه يف الواقع هناك  إالالفردية بني الطلبة، 

 (:2012)احلليسي،  ومبدأ مراعاة الفروق الفردية والتدريس التقليدي تتمثل مبا يلي

 املتمايز وتفريد التعليم: التعليم .1

ا فتفريد التعليم يعين الرتكيز على كل طالب من خالل خطة فردية لكل طالب وبرناجًم

لي اختالف األهداف، أما التعليم املتمايز فيتم من خالل التعرف على قدرات وميول ا وبالتاخاصًّ

 التعليم جلميع الطلبة بأهداف موحدة لكن نواتج متنوعة. وتوجيهوخلفيات الطالب، 
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 املتمايز ومبدأ مراعاة الفروق الفردية: التعليم .2

فعندما يقوم املعلم مبراعاة الفروق الفردية فإنه يقدم املادة نفسها بالطريقة نفسها، لكنه ال 

يستطيع متكني مجيع الطالب من الوصول إىل النتائج نفسها، ألنه يراعي الفروق الفردية، 

الطالب فهم ال يستطيعون مجيًعا الوصول إىل النتائج نفسها، يف حني يسعى  وإمكاناتوقدرات 

تعليم املتمايز إىل حتقيق الوصول إىل النتائج نفسها، ولكن بأساليب وعمليات خمتلفة، ومعنى ال

ذلك أن التدريس املتمايز ال يغري مناهج التعليم، وإمنا التنويع يف أساليب وتنفيذ املناهج املتمثلة يف 

 عمليات التعليم املتمايز.

   املتمايز والتدريس التقليدي: التعليم .3

يف حني جيعلها  مشكلة،فالتعليم التقليدي ال يعاجل الفروق الفردية إال إذا أصبحت 

، كما أن التدريس التقليدي يهدف إىل احلصول على خمرجات للتخطيطالتدريس املتمايز أساسا 

 تعليمية واحدة من خالل جمموعة من األنشطة واإلجراءات املوحدة جلميع الطالب.

 تمايز:التدريس امل تطبيقحتديات 

 ,Good) اليت تواجه تطبيق التدريس املتمايز متثل مبا يلي التحدياتهناك العديد من 

Kiley, 2011, Munro, 2012, 2006): 

النوع من التدريس حيتاج ملعرفة أكثر من أجل  الكتاب، فهذااملعلم يف معرفة حمتوى  ضعف .1

 التوسع والتعمق.

 امتالك املعلم ملهارات الصف اليت حتتاجها اسرتاتيجية التدريس املتمايز. عدم .2

 إملام املعلم بطرق تطبيق التدريس املتمايز. عدم .3

ضعف يف  كايف أوأن الوقت غري  العملية أوعدم مناسبة غرفة الصف خاصة للدروس  .4

 اإلمكانيات.

 تمايز يف التعليم.وجود القناعة الكافية لدى املعلم حول أهمية التدريس امل عدم .6

التعليم املتمايز هو استجابة منطقية ملواجهة تباين ومتايز  اسرتاتيجيةالتعليم باستخدام ف

وحماولة تقديم حل لرفع املستوى التعليمي بشكل  اختالفهم،ليناسب  الطالب يف الفصل الواحد،

ذوي العالقة أهمية  الطالب دون متييز، ولذا من املهم أن يدرك مجيع األطراف فئاتعام جلميع 

مشاركتهم لنجاا تطبيق التعليم املتمايز سواء كانوا معلمني، أم طالبا، أم أولياء أمور، أم قادة 

 يف العملية التعليمية.
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 الدراسات السابقة:

يتضمن هذا اجلزء من الدراسة عرض جملموعة الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 

حدث وذلك إىل األ األقدمالتعليم املتمايز، وقد مت عرض الدراسات حسب التسلسل الزمين من 

 كما يلي:

هدفت إىل الكشف عن استخدام التدريس دراسه ( Afholder, 2003أفهولدر ) أجرى

( معلما ومعلمة 25وتكونت عينة الدراسة من )من قبل معلمي صفوف املدارس االبتدائية،  املتمايز

لتحقيق و( من املديرين يف والية كنساس األمريكية، 10ممن يدرسون يف الصفوف االبتدائية و)

( Hall & Hord, 2001أداتني، استبانة من إعداد هول وهورد )استخدم الباحث أهداف الدراسة 

نهج الوصفي. وأظهرت النتائج شيوع استخدام التدريس املتمايز املابلة، ومت استخدام وكذلك املق

لدى املعلمني األكثر خربة مقارنة حبديثي اخلربة، وأن املعلمني الذين استخدموا التدريس املتمايز 

ا يف مدى فهمهم لنمو طالبهم وازدادت خربتهم وشعورهم بالكفاءة بشكل كبري أظهروا حتسًن

 ية وأظهروا رًضا اجتاه االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة.الذات

 وكذلك تصوراتهمهدفت إىل معرفة املعلمني فقد قام بدراسة  (King, 2010) نقكي أما

واستكشاف العوامل اليت ينظر إليها املعلمني على أنها تعيق  املتمايز،فيما يتعلق بتطبيق التدريس 

وتكونت العينة من مدرسي  الوصفي،ت الدراسة املنهج تطبيقهم للتدريس املتمايز، واستخدم

مدارس ثانوية يف املنطقة الوسطى يف والية تينيسي يف ديفيدسون وحمافظة  10املدارس الثانوية يف 

الدراسة استبيان لقياس  واخلاص. واستخدمتمعلم بالتعليم العام  220روثرفورد، وبلغ عددها 

عليم املتمايز. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن تصورات ومعارف معرفة وتصور املعلم فيما يتعلق بالت

املعلمني حول التدريس املتمايز كان له عالقة بتدريبهم على استخدامه يف الفصول الشاملة، وتشري 

النتائج إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني تصورات ومعارف املعلمني عن التدريس املتمايز 

واملهارات  معرفة احملتوىدامه يف الفصول الشاملة، كما وأظهرت النتائج أن استخ وممارستهم على

هي العامل األكثر أهمية واليت أثرت على قرارات املعلمني الستخدام التدريس التمايز يف الفصول 

 الشاملة وكذلك عامل الوقت.

التعليم  اسرتاتيجيةهدفت إىل التعرف على أثر استخدام دراسة ( 2011احلليسي ) وأجرى

املتمايز على التحصيل الدراسي يف مقرر اللغة االجنليزية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 
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ا من تالميذ الصف ( تلميًذ43) واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، وبلغت عينة الدراسة

إحصائية  السادس االبتدائي يف حمافظة القنفذة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

( يف حتصيل تالميذ الصف السادس االبتدائي يف تعلم اللغة االجنليزية α≤0.01) عند مستوى داللة

التعليم املتمايز واجملموعة الضابطة اليت  اسرتاتيجيةبني اجملموعة التجريبية اليت درست باستعمال 

واالختبار الكلي  درست باستعمال الطريقة التقليدية عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق

 البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. 

واليت هدفت إىل التعرف على فاعلية اسرتاتيجية التعليم يف دراسته ( 2013) السعدي وذكر

، أن اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف حتصيل طالب الصف الرابع األدبي يف مادة األدب والنصوص

بع الباحث يف دراسته املنهج التجرييب ومت اختيار عينة ات املتمايز تزيد من حتصيل الطلبة. وقد

داة الدراسة أ( طالًبا، أما 21) دبي والبالغ عدد أفرادهاالبحث عشوائًيا من طالب الصف الرابع األ

فكانت االختبار التحصيلي، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالب اجملموعة التجريبية الذين 

مال اسرتاتيجية التعليم املتمايز على طالب اجملموعة الضابطة يدرسون مادة األدب والنصوص باستع

 الذين يدرسون املادة نفسها يف اختبار التحصيل النهائي.

التعليم املتمايز يف تدريس  اسرتاتيجية( إىل التعرف على فعالية 2014الراعي )وهدفت دراسة 

األساسي حنو الرياضيات  الرياضيات على اكتساب املفاهيم الرياضية وميل طالب الصف السابع

ا وطالبة موزعني على فصلني ( طالًب80عينة الدراسة ) التجرييب، وبلغتوقد استخدم الباحث املنهج 

. وتوصلت النتائج إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة بالطريقة العشوائيةدراسيني ومت اختيارهم 

ة التجريبية واجملموعة ( بني متوسطي درجات طالب اجملموعα≤0.01مستوى ) إحصائية عند

مستوى  إحصائية عندالضابطة يف اختبار املفاهيم الرياضية البعدي بينما توجد فروق ذات داللة 

(α≤0.01بني )  متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف مقياس امليل

 حنو الرياضيات البعدي، وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية.

 اسرتاتيجيةهدفت إىل التعرف على واقع استخدام  دراسة (2018) احلربي كذلك أجرى

التعليم املتمايز مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

باملعهد، والكشف عن الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة باختالف الدرجة 

تخصص العلمي، وسنوات اخلربة العملية يف جمال التعليم. وتكونت عينة الدراسة من الوظيفية، وال
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 املنهج الباحث واستخدم. واملدرسني حكمهم يف ومن التدريس هيئة أعضاء من عضوا( 68)

 ستة على موزعة عبارة( 51) من تكونت البيانات جلمع استبانة إعداد ومت املسحي، الوصفي

، التعلم وبيئة التعليمية، واألنشطة التعليمي، واحملتوى ،(األهداف) التعلم خمرجات: هي حماور

والوسائل والتقنيات التعليمية، والتقويم. وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أهمها: أن واقع 

التعليم املتمايز مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها جاء بدرجة  اسرتاتيجيةاستخدام 

سطة. بينما جاء بدرجة كبرية يف حموري "خمرجات التعلم" األهداف، احملتوى التعليمي. يف متو

حني جاء بدرجة متوسطة يف حماور "ألنشطة التعليمية، وبيئة التعلم، والوسائل والتقنيات التعليمية، 

 مقياس ىالدراسة علوالتقويم. وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق بني آراء أفراد عينة 

 الدراسة تعزى للدرجة الوظيفية، والتخصص العلمي، وسنوات اخلربة العملية يف جمال التعليم. 

هدفت إىل التعرف على واقع ومتطلبات استخدام معلمي  دراسة( 2018) البلطان كما أجرى

العلوم للتدريس املتمايز ومعوقات تطبيقه من وجهة نظرهم، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي العلوم الطبيعية يف املدارس احلكومية يف املسحي، 

( مدرسة، 109ا موزعني على )( معلًم224هـــ وعددهم )1436حمافظة الرس التعليمية للعام 

وأظهرت النتائج أن استخدام معلمي العلوم للتدريس املتمايز كان بدرجة متوسطة، وتراوحت 

تطلبات استخدام معلمي العلوم بني الدرجة املتوسطة والكبرية، كما تقديرات درجة أهمية م

أظهرت النتائج أن هناك جمموعة من املعوقات اليت تواجه استخدام معلمي العلوم للتدريس املتمايز 

( معيقات بدرجة كبرية أوهلا "كثرة األعباء واحلصص الدراسية املكلف بها املعلم"، 8منها )

( معيق بدرجة متوسطة أوهلا "عدم توفر البيئة 13فصول الدراسية"، و)وآخرها "صغر مساحة ال

 الصفية املناسبة الستخدام مثل هذه األساليب" وآخرها "ضعف مهارة إدارة الصف لدى املعلم". 

التعلم  اسرتاتيجيةهدفت إىل التعرف إىل واقع استخدام  فقد( 2018العطوي )أما دراسة 

. االبتدائيةاجلميلة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية باملرحلة املتمايز يف تدريس مقرر لغيت 

التعلم  اسرتاتيجيةوكذلك الكشف عن وجود فروق يف آراء املعلمني واملشرفني حول واقع استخدام 

ا من معلمي مقرر لغيت اجلميلة ( معلًم55ا، )ا ومشرًف( معلًم88املتمايز. وتكونت عينة الدراسة من )

املدارس االبتدائية يف منطقة تبوك. وأشارت النتائج أن درجة واقع استخدام  يف ا( مشرًف11و)

ظر املعلمني وكذلك املشرفني جاءت ما بني الدرجة العالية نالتعلم املتمايز من وجهة  اسرتاتيجية
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والعالية جدًّا، وأشارت النتائج كذلك إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء املعلمني 

التعلم املتمايز تعزى للمؤهل العلمي، وسنوات اخلربة،  اسرتاتيجيةستخدام احول واقع واملشرفني 

والدورات التدريبية. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر يف املناهج الدراسية مبا يتفق مع 

 متطلبات التعليم املتمايز.

 التعليق على الدراسات السابقة:

السابقة حول موضوع التعليم املتمايز وفيما يلي عرضت الباحثة جمموعة من الدراسات 

 عرض جلوانب االتفاق وجوانب االختالف بني هذه الدراسة والدراسات السابقة.

 :التعليم  اسرتاتيجيةهدفت بع  الدراسات إىل التعرف على واقع استخدام  من حيث اهلدف

(، 2018بلطان )(، ودراسة ال2018(، ودراسة احلربي )2018املتمايز كدراسة العطوي )

معرفة  (، وهدفت بع  الدراسات إىل الكشف عنAfholder, 2003ودراسة أفهولدر )

املعلمني تصوراتهم فيما يتعلق بتطبيق التدريس املتمايز، واستكشاف العوامل اليت ينظر إليها 

(، وهدفت King, 2010) نقاملعلمني على أنها تعيق تطبيقهم للتدريس املتمايز كدراسة كي

التعليم املتمايز يف التدريس،  اسرتاتيجيةبع  الدراسات األخرى إىل التعرف على فعالية 

(. وتشابهت 2014) (، ودراسة الراعي2013) (، ودراسة السعدي2011كدراسة احلليسي )

التعليم  اسرتاتيجيةهذه الدراسة مع بع  الدراسات يف هدفها يف التعرف على درجة تطبيق 

 املتمايز.

 :تكونت عينة الدراسة يف بع  الدراسات من معلمي الطلبة  من حيث جمتمع الدراسة وعينتها

 ,King)  (، ودراسة كينق2018(، ودراسة البلطان )2018العطوي )العاديني كدراسة 

تكونت عينة الدراسة يف بع  الدراسات (، وAfholder, 2003)، ودراسة أفهولدر (2010

عينة الدراسة يف بع   توتكون (،2018احلربي )سة من أعضاء هيئة تدريس كدرا

(، ودراسة 2013) السعدي ة(، ودراس2011احلليسي )الدراسات من الطلبة العاديني كدراسة 

(. واختلفت هذه الدراسة عن مجيع الدراسات السابقة يف كون عينة الدراسة 2014) الراعي

 تتمثل يف معلمي الطلبة املوهوبني يف منطقة الباحة.

  كانت أداة الدراسة لبع  الدراسات االستبيان كدراسة العطوي  الدراسة:من حيث أداة
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 ,King)  (، ودراسة كينق2018(، ودراسة البلطان )2018(، ودراسة احلربي )2018)

الدراسات استخدمت الربنامج  وبع  (،Afholder, 2003(، ودراسة أفهولدر )2010

(، 2014) (، ودراسة الراعي2013) اسة السعدي(، ودر2011التدرييب كدراسة احلليسي )

 وتشابهت مع بع  الدراسات يف استخدامها االستبيان كأداة للدراسة.

  بع  الدراسات املنهج الوصفي املسحي كدراسة العطوي  تاستخدم الدراسة:من حيث منهج

 ,King) (، ودراسة كينق2018(، ودراسة البلطان )2018(، ودراسة احلربي )2018)

(، وبع  الدراسات استخدمت املنهج التجرييب Afholder, 2003)(، ودراسة أفهولدر 2010

(، واستخدمت 2014) (، ودراسة الراعي2013) (، ودراسة السعدي2011كدراسة احلليسي )

 هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي.

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

وإجراءات التحقق من واألداة املستخدمة ملنهج الدراسة وجمتمعها  وصفاتناولت الباحثة 

 والطرق اإلحصائية املستخدمة.الصدق والثبات 

وذلك ألنه يناسب أهداف الدراسة  التحليلي استخدمت الدراسة املنهج الوصفيمنهجية الدراسة: 

احلالية حيث يساعد يف معرفة درجة تطبيق معلمي الطلبة املوهوبني يف منطقة الباحة 

الفروق بني املعلمني يف درجة تطبيقهم  علىالسرتاتيجيات العليم املتمايز، والتعرف 

 وسنوات اخلربة.السرتاتيجيات التعليم املتمايز اليت تعزى إىل متغري اجلنس واملؤهل العلمي 

علمي الطلبة املوهوبني يف منطقة الباحة والبالغ مبجمتمع الدراسة  متثلجمتمع الدراسة وعينتها: 

 ( يوضح1واجلدول رقم)، هي جمتمعهاعينة الدراسة و ( معلما ومعلمة.89عددهم )

 للعينة.اخلصائص الدميوغرافية 

 (1جدول رقم )
 الدراسة حسب متغرياتعينة الدراسة 

 النسبة املئوية % العدد املستوى املتغري

 اجلنس
 %29 23 ذكر

 %81 65 أنثى
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 النسبة املئوية % العدد املستوى املتغري

 املؤهل العلمي
 %85 58 بكالوريوس

 %14 11 ماجستري

 اخلربة يف التعليم

 %3 2 سنوات 6من أقل 

 %88 51 سنوات 10أقل من  –سنوات  6من 

 %20 15 سنوات 10أكثر من 

 %100 89  اجملموع

 أداة الدراسة:

 ( فقرة، موزعة على ستة أبعاد هي:53قامت الباحثة بتصميم مقياس مكون من )

 ( فقرات.9ويتكون من ) )األهداف( خمرجات التعلمبعد  .1

 ( فقرات.10ويتكون من ) احملتوى التعليميبعد  .2

 ( فقرات.10ويتكون من ) االسرتاتيجيات واألنشطة التعليميةبعد  .3

 ( فقرات.8ويتكون من ) بيئة التعلمبعد  .4

 ( فقرات.8ويتكون من ) الوسائل والتقنيات التعليمية بعد .6

 .( فقرات9ويتكون من ) التقويمبعد  .5

 :صدق األداة

 :)احملكمني( : الصدق الظاهريأواًل

للتحقق من صدق أداة الدراسة، مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني 

اليت مت االتفاق عليها،  اعتماد الفقراتاملتخصصني، وبعد االطالع على اقرتاحاتهم ومالحظاتهم مت 

 استبعاد مجيعا للمحور الذي وضعت فيه، ومت ومت حذف الفقرات اليت مل تكن ممثلة متاًم

 مبا يتالءم مع طبيعة الدراسة. بع  الفقرات تعديلمت و، الفقرات اليت اتفق على عدم صالحيتها

 :: الصدق الداخليثانيًا

ياس مت استخدام معامل االرتبايف بريسون الستخراج معامل للتأكد من الصدق الداخلي للمق

 (.2االرتبايف ما بني فقرات املقياس وأبعاده كما يف اجلدول رقم )
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 (2جدول )
 ملقياس اسرتاتيجيات التعليم املتمايز معامل ارتبايف بريسون

رقم ال

 الفقرة

معامل االرتبايف 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

معامل االرتبايف 

 بالدرجة الكلية

 للمقياس

رقم ال

 الفقرة

معامل االرتبايف 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

معامل االرتبايف 

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

 البعد األول

1 0.365 ** 0.222 ** 5 0.842 ** 486 ** 

2 0.380 ** 0.215 ** 8  0.849 ** 623 ** 

3 0.639** 0.358** 8 0.869** 0.283** 

4 0.881** 0.181* 9 0.698** 0.382** 

6 0.868** 0.350**    

 البعد الثاني

10 0.590 ** 0.658 **  16 0.522 ** 0.348 ** 

11 0.523 ** 0.429 ** 15 0.288 ** 0.236 ** 

12 0.656 ** 0.361 ** 18 0.843** 0.403** 

13 0.843** 0.403** 18 0.818** 0.415** 

14 0.818** 0.415** 19 0.521** 0.242** 

 الثالث البعد

20 0.538 ** 0.659 ** 26 0.522 ** 0.348 ** 

21 0.586 ** 0.328 ** 25 0.288 ** 0.236 ** 

22 0.694 ** 0.382 ** 28 0.538** 0.488** 

23 0.814** 0.463** 28 0.512** 0.450** 

24 0.890** 0.305** 29 0.566** 0.456** 

 البعد الرابع

30 0.319 ** 0.326 ** 34 0.692 ** 0.312 ** 
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رقم ال

 الفقرة

معامل االرتبايف 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

معامل االرتبايف 

 بالدرجة الكلية

 للمقياس

رقم ال

 الفقرة

معامل االرتبايف 

بالدرجة الكلية 

 للبعد

معامل االرتبايف 

بالدرجة الكلية 

 للمقياس

31  0.688 ** 0.241 ** 36 0.438 ** 0.188 ** 

32 0.618 ** 0.328 ** 35 0.668 ** 0.389 ** 

33 0.484** 0.355**     

 البعد اخلامس

38 0.695 ** 0.426 ** 41 0.546 ** 0.540 ** 

38 0.886 ** 0.616 ** 42 0.510 ** 0.424 ** 

39 0.559 ** 0.604 ** 43 0.508** 0.380** 

40 0.568** 0.432** 44 0.603** 0.433** 

 البعد السادس

46 0.434 ** 0.334 ** 60 0.583 ** 0.638 ** 

45 0.526 ** 0.628 ** 61  0.561 ** 0.398 ** 

48 0.594 ** 0.448 ** 62 0.540 ** 0.648 ** 

48 0.506** 0.311** 63 0.811** 0.325** 

49 0.536** 0.689**    

     0.1 دال عند مستوى داللة )**(

  0.6 دال عند مستوى داللة )*(

( أّن مجيع معامالت االرتبايف دالة إحصائيًّا، ومن ثم يشري ذلك إىل 2من نتائج جدول ) يتضح

 ، وبالتالي فهو صاحل للتطبيق.يتمتع بصدق داخلي عاٍل املقياسأن 

 ثبات األداة:

( مبحوثا من 30باستخدام معامل كرونباخ ألفا، بتوزيعها على )مّت التأكد من ثبات األداة 

مت استخدام  كرونباخ وأداة الدراسة وجماالتها،  خارج جمتمع الدراسة؛ حيث مت التحقق من ثبات

ألفا على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية، وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة ألداة 
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إعادة التطبيق على العينة االستطالعية بطريقة االختبار وإعادة  الدراسة وجماالتها، فقد مت

، وبفاصل زمين مدته أسبوعان بني التطبيقني األول والثاني، واجلدول (Test-Retest)االختبار 

 (  يوضح نتائج الثبات.3رقم )

 (3جدول )
 فا  نتائج ثبات أبعاد مقياس اسرتاتيجيات التعليم املتمايز باستخدام كرونباخ أل 

 ثبات اإلعادة معامل كرونباخ ألفا املقياس وجماالته الرقم

 0.87 0.84 )األهداف( خمرجات التعلم 1

 0.91 0.89 احملتوى التعليمي 2

 0.89 0.89 االسرتاتيجيات واألنشطة التعليمية 3

 0.87 0.82 بيئة التعلم 4

 0.88 0.78 الوسائل والتقنيات التعليمية 5

 0.92 0.90 التقويم 6

 0.96 0.94 الكلية األداة 

(، وتراوحت 0.94ألداة الدراسة )ككل( بلغ )كرونباخ ألفا ثبات  السابق أنيبني اجلدول 

(، يف حني بلغ معامل ثبات اإلعادة ألداة الدراسة 0.90-0.78قيم الثبات للمجاالت ما بني )

(، ويف ضوء ذلك فإن نتائج 0.92-0.87(، وتراوحت قيم الثبات للمجاالت ما بني )0.96ككل )

 الثبات مقبولة لتحقيق أهداف هذه الدراسة. 

 :عرض النتائج ومناقشتها

عرضا للنتائج اإلحصائية اليت مت التوصل إليها بعد حتليل بيانات أداة الدراسة، ومت  يتضمن

 الكشف عن دالالت الفروق ملتغريات الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

ولتسهيل تفسري النتائج استخدمت الباحثة األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة على 

 فقرات األداة حيث مت إعطاء وزن للبدائل كما يلي:
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 الدرجة املدى 

 درجة منخفضة جدًّا 1.80-1من 

 درجة منخفضة 2.50 -1.80أكثر من 

 درجة متوسطة 3.40- 2.50أكثر من 

 مرتفعةدرجة  4.20 -3.40أكثر من 

 درجة مرتفعة جدًّا 6-4.20أكثر من 

  :األول ومناقشتها تفسري نتائج السؤال

التعليم ة معلمي الطلبة املوهوبني يف منطقة الباحة السرتاتيجي استخدامالسؤال األول: ما درجة 

 املتمايز.

املعيارية جملاالت ولإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات 

 (:4وفقرات أداة الدراسة، وكما هو مبني يف اجلدول رقم )

 (4جدول رقم )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جملاالت أداة الدراسة

 البعد الرقم
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الدرجة الرتتيب

 776. 4.40 )األهداف( خمرجات التعلم 1
 جدًّامرتفعة  1

 مرتفعة جدًّا 2 751. 4.37 احملتوى التعليمي 2

 725. 3.87 االسرتاتيجيات واألنشطة التعليمية 3
6 
 

 

 مرتفعة

 مرتفعة جدًّا 3 858. 4.33 بيئة التعلم 4

 مرتفعة 5 896. 4.15 الوسائل والتقنيات التعليمية 5

 مرتفعة 4 906. 4.19 التقويم 6

 مرتفعة جدًّا  896. 4.22 األبعاد الكلية 

يظهر من خالل اجلدول السابق أن الدرجة الكلية ملقياس التعلم املتمايز جاءت بدرجة 

(، أما أبعاد مقياس الدراسة فقد 896.)واحنراف معياري 4.22) )مرتفعة جدًّا مبتوسط حسابي 

)األهداف( باملرتبة  واملرتفعة جدًّا، حيث جاء بعد خمرجات التعلم املرتفعةالدرجة  ما بنيتراوحت 

(، وجاء باملرتبة 776.)واحنراف معياري  4.40))األوىل بدرجة مرتفعة جدًّا ومبتوسط حسابي 
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 واحنراف معياري( 4.37)الثانية بعد احملتوى التعليمي بدرجة مرتفعة جدًّا مبتوسط حسابي 

بدرجة مرتفعة مبتوسط  ةاالسرتاتيجيات واألنشطة التعليمي(، بينما جاء باملرتبة األخرية بعد 751.)

(. وميكن تفسري هذه النتيجة بأن معلمي الطلبة املوهوبني 725.( واحنراف معياري )3.87حسابي )

التعلم املتمايز  ةاسرتاتيجي استخداممعدين إعدادا جيدا وحاصلني على التدريب املناسب يف جمال 

ني على دورات تدريبية كيفية حيث حيصل املعلم األساس يف تعليم الطلبة املوهوبني. واليت هي

تنفيذ االسرتاتيجيات التدريسية املختلفة ومن ضمنها اسرتاتيجية التعليم املتمايز، بدًءا من حتديد 

خمرجات التعلم أو األهداف، وكذلك اختيار احملتوى التعليمي املناسب لكل طالب أو لكل 

ت، وأيضا الرتتيبات البيئية جمموعة من الطلبة يشرتكون بنفس القدرات وامليول واالهتماما

املناسبة لتعليم كل حمتوى من احملتويات التعليمية، واختيار االسرتاتيجيات وكذلك األساليب 

التدريسية املناسبة ومن ثم اختيار وسائل التقويم املناسبة لكل طالب. وكذلك ميكن تفسري هذه 

من املعلمني املتميزين يف آدائهم النتيجة بآلية اختيار معلمي الطلبة املوهوبني حبيث يكونون 

 التعليمي واملتفوقني يف خصائصهم الشخصية املختلفة.

واليت توصلت  (2018العطوي ) وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال مع نتيجة دراسة كل من

ظر املعلمني وكذلك املشرفني نالتعلم املتمايز من وجهة  اسرتاتيجيةواقع استخدام نتائجها إىل أن 

واليت توصلت نتائجها  (2018) دراسة احلربي. وكذلك بني الدرجة العالية والعالية جدًّاجاءت ما 

أعلى متوسط حسابي حيث  على التعليميحصول بعدي "خمرجات التعلم" األهداف، واحملتوى إىل 

اليت أظهرت  (2018) البلطان . ومل تتفق نتائج الدراسة مع دراسة كل منبدرجة كبرية جاءت

استخدام معلمي العلوم للتدريس املتمايز كان بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج  نتائجها بأن

، وكذلك أن هناك جمموعة من املعوقات اليت تواجه استخدام معلمي العلوم للتدريس املتمايز

التعليم املتمايز مبعهد  اسرتاتيجيةأن واقع استخدام واليت توصلت نتائجها  (2018) دراسة احلربي

 لغة العربية لغري الناطقني بها جاء بدرجة متوسطة.  تعليم ال

  وتفسريها:الثاني ومناقشتها  نتائج السؤال

 تطبيقدرجة  يف( α≤0.05)السؤال الثاني: هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ملتغريات معلمي الطلبة املوهوبني السرتاتيجيات التعليم املتمايز يف منطقة الباحة تعزى 

 )اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(.
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لإلجابة عن هذا السؤال فيما خيص متغري اجلنس مت التحقق من جتانس اجملموعات 

( على إجابات أفراد العينة على أبعاد أداة T-Testاختبار ) مت تطبيقباستخدام اختبار ليفني ثم 

( على ANOVAككل تبًعا ملتغري اجلنس، وتطبيق حتليل التباين األحادي ) واألداةالدراسة 

إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة الدراسة واألداة تبًعا ملتغريات املؤهل العلمي، واخلربة، اجلدًّاول 

 ( توضح ذلك. 8 -6رقم )

 (5اجلدول رقم )
 أبعاد أداة الدراسة واألداة تبًعا ملتغري اجلنس ( على إجابات أفراد العينة عنT-Testنتائج تطبيق اختبار )

الوسط  العدد اجلنس الُبعد

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

T  الداللة

 اإلحصائية
 389.- 1.03 3.36 23 ذكر األهداف

 

.698 

 
 0.60 2.80 56 أنثى

 038. 1.09 3.61 23 ذكر احملتوي

 

.970 

 

 0.71 2.76 56 أنثى

 935. 082.- 1.05 3.46 23 ذكر االسرتاتيجيات

 
 0.82 2.48 56 أنثى

 389.- 1.18 3.05 23 ذكر البيئة

 

.194 

 
 0.83 2.41 56 أنثى

 038. 1.10 3.33 23 ذكر الوسائل

 

.345 

 
 0.84 2.55 56 أنثى

 757. 082.- 1.00 3.35 23 ذكر التقويم

 
 0.69 2.59 56 أنثى

 

 األداة ككل

 752. 352. 1.03 3.36 23 ذكر

 0.60 2.80 56 أنثى

الداللة  مستوى( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 6)يظهر من اجلدول رقم 

(α≤0.05 يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق معلمي الطلبة املوهوبني )

( غري دالة إحصائيًّا. Tالسرتاتيجيات التعلم املتمايز عزى ملتغري اجلنس حيث كانت مجيع قيم )
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ا يتم اختيارهم وفق أسس حمددة ا وإناًثوميكن تفسري هذه النتيجة بأن مجيع املعلمني ذكوًر

 أثناء اخلدمة. م يفكمعلمني للموهوبني وأنهم معدين إعداد جيدا سواء أكان ذلك قبل أ

املتوسطات احلسابّية واالحنرافات املعيارّية أما ما خيص متغري املؤهل العلمي فقد مت حساب 

 :(5)على مقياس الدراسة كما يف اجلدول رقم لدرجات أفراد العينة 

 (6جدول رقم )
الوسط  العدد املؤهل الُبعد الرقم

احلساب

 ي

االحنراف 

 املعياري

درجا

ت 

احلري

 ة

T  الداللة

اإلحصائي

 األهداف 1 ة
 77 0.88 3.07 68 بكالوريوس

 
-3.41 .001 

 000. 8.53- 67 0.52 4.64 11 ماجستري

 احملتوي 2
 77 1.41 3.67 68 بكالوريوس

. 
-3.77 .000 

 000. 9.44- 67 1.01 4.54 11 ماجستري

3 

 االسرتاتيجيات

والوسائل 

 التعليمية

 77 0.68 3.25 68 بكالوريوس

 
-4.13 .000 

 000. 10.32- 67 1.41 4.33 11 ماجستري

 البيئة 4
 77 1.08 3.78 68 بكالوريوس

 
-3.93 .000 

 000. 9.82- 67 0.67 4.35 11 ماجستري

 الوسائل 5
 77 1.15 3.22 68 بكالوريوس

 
-4.02 .000 

 000. 10.06- 67 1.07 3.81 11 ماجستري

 التقويم 6
 77 0.71 2.58 68 بكالوريوس

 
-4.29 .000 

 000. 10.72- 67 0.94 3.89 11 ماجستري

 األداة ككل 
 000. 4.35- 77 1.06 3.28 68 بكالوريوس

  10.89- 67 0.78 4.37 11 ماجستري

( يف α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )5يظهر من اجلدول رقم )

هل ؤاستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة تطبيق اسرتاتيجيات التعلم املتمايز حسب متغري امل

أن  ( دالة إحصائيًّا، وعند مراجعة املتوسطات احلسابية تبنيTالعلمي حيث كانت مجيع قيم )

ويعود السبب يف ذلك إىل أن املعلمني الذين حيملون مؤهل ، الفروق لصاحل مؤهل املاجستري
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ا السرتاتيجيات التعلم املتمايز وهم متمكنني أكثر من عملية تطبيقها املاجستري هم أكثر تطبيًق

وأن تدريس الطلبة  ،على الشكل األفضل باإلضافة إىل إميانهم بضرورة تنويع أساليب التدريس

ألن الطلبة املوهوبني كالطلبة  ؛املوهوبني جيب أن يقوم باألصل على عملية التمايز بني الطلبة

 العاديني يوجد بينهم فروق فردية. 

 (7جدول رقم )
( على إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة الدراسة واألداة تبًعا ANOVAنتائج تطبيق حتليل التباين )      

 ملتغري اخلربة

الوسط  عدد سنوات اخلربة يف التعليم الُبعد

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

F  الداللة

  اإلحصائية

 األهداف

 0.79 4.00 سنوات 5 أقل من

 0.79 3.89 سنوات 10 –سنوات  5من 0.00 3.89

 0.78 4.75 سنة   10من أكثر 

 

 ىاحملتو

 0.74 4.55 سنوات 5 أقل من

 0.88 4.20 سنوات 10 –سنوات   5من 0.00 4.34

 1.05 4.98 سنة   10من أكثر 

 

 االسرتاتيجيات

 0.00 2.99 0.88 4.55 سنوات 5 أقل من

 0.99 4.20 سنوات 10 –سنوات   5 من

 سنة   10من أكثر 

  

    

4.98 1.15 

 البيئة

 1.06 3.15 سنوات 5 أقل من

2.89 

0.00 

 0.98 2.90 سنوات 10 –سنوات   5من

 1.03 3.50 سنة  10من أكثر 

 عدد سنوات اخلربة يف التعليم الُبعد
الوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 

 الوسائل

 0.84 3.50 سنوات 5 أقل من

3.00 

0.00 

 0.96 3.14 سنوات10   –سنوات   5من

 1.12 3.98 سنة  10 من أكثر 
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 عدد سنوات اخلربة يف التعليم الُبعد
الوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 التقويم

 1.11 3.65 سنوات 5 أقل من

3.50 

0.00 

 88. 3.60 سنوات10   –سنوات   5من

 سنة   10من أكثر 
4.45 .79 

 األداة ككل

 0.74 3.73 سنوات  5 أقل من

3.66 

0.00 

 0.85 3.03 سنوات10 –سنوات  5من

 0.96 3.85 سنة  10من أكثر 

( يف α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )8يظهر من اجلدول رقم )

( Scheffeتطبيق طريقة شيفيه )استجابات أفراد عينة الدراسة وملعرفة مصادر الفروق مت 

 5للمقارنات البعدية والذي أظهرت نتائجه أن مصادر الفروق كانت بني سنوات اخلربة )أقل من

سنوات( على أداة الدراسة  10سنوات(، لصاحل سنوات اخلربة )أكثر من  10 سنوات، وأكثر من

 ككل وعلى مجيع أبعاد.

واملعلمات أصحاب اخلربات الطويلة قد  وميكن تفسري نتيجة هذا السؤال بأن املعلمني

ا من خالل وصلوا إىل مرحلة من االستقرار النفسي والوظيفي، ما يدفعهم إىل تطوير أنفسهم مهنيًّ

، كما أن طول سنوات التعليمية املختلفة االهتمام بالدورات التدريبية اخلاصة باالسرتاتيجيات

بسبب حصوهلم على  املتمايزم يالتعل ةسرتاتيجياخلربة جتعل املعلمني أكثر قدرة على استخدام ا

 خالل سنوات اخلربة يف التعليم.  استخدامهاالتدريب الكايف على 

( واليت توصلت إىل وجود فروق ذات 2018وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العطوي )

تمايز تعزى لسنوات التعلم امل اسرتاتيجيةستخدام اداللة إحصائية يف آراء عينة الدراسة حول واقع 

لكنها اختلفت يف حتديد مصادر الفروق واليت توصلت إىل أن مصادر الفروق  ،اخلرب يف التعليم

 ,Afholderسنوات(. وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة أفهولدر ) 10 -6كانت لصاحل اخلربة )

مقارنة حبديثي ( واليت أظهرت شيوع استخدام التدريس املتمايز لدى املعلمني األكثر خربة 2003

( واليت أظهرت عدم وجود 2018) اخلربة، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة احلربي

فروق بني آراء أفراد عينة الدراسة على مقياس الدراسة تعزى لسنوات اخلربة العملية يف جمال 

 التعليم.   
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 التوصيات واملقرتحات:

 الباحثة مبا يلي:يف ضوء نتائج الدراسة احلالية توصي 

  تعميم استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز على معلمي الطلبة العاديني وتوفري التدريب املناسب

 لذلك.

 .تطوير خمتلف مناهج املوهوبني وإثرائها بأنشطة تراعي اسرتاتيجية التعليم املتمايز 

 اتيجية التعليم تكثيف تدريب معلمي الطلبة املوهوبني حديثي اخلربة على استخدام اسرت

 املتمايز.

 يف ضوء نتائج الدراسة تقرتا الباحثة تنفيذ الدراسات التالية:و

 معلمي الطلبة املوهوبني ومعلمي الطلبة العاديني يف درجة  إجراء دراسات مقارنة ما بني

 استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز.

  الطلبة  أداءلتعليم املتمايز على اة استخدام اسرتاتيجيإجراء دراسات جتريبية ملعرفة أثر

 .وحتصيلهم املوهوبني

 التعليم املتمايز ةإجراء دراسة ملعرفة اجتاهات معلمي الطلبة املوهوبني حنو استخدام اسرتاتيجي.  

 التعليم  ةإجراء دراسات أخرى ملعرفة معوقات استخدام معلمي الطلبة املوهوبني السرتاتيجي

 املتمايز.
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 :املراجع

 :املراجع باللغة العربية

 . مت االسرتجاع من املوقعدليل فصول املوهوبني(. 2016العامة للموهوبني واملوهوبات. ) اإلدارة

https://departments.moe.gov.sa 

(. واقع ومتطلبات استخدام معلمي العلوم للتدريس املتمايز 2018البلطان، إبراهيم عبداهلل. )

 .102-51ص ص  ،(8ع )، . جملة جامعة شقراءنظرهمن وجهة مومعوقات تطبيقة 

 دار الفكر للطباعة والنشر.   ،(. عمان8)يف املوهبة والتفوق واإلبداع(.  2008جروان، فتحي. )

(. واقع استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز مبعهد تعليم اللغة 2018احلربي، خالد بن هديبان. )

دراسات عربية يف الرتبية العربية لغري الناطقني بها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 

 .242 -219ص ص ، (88)ع  وعلم النفس،

التعلم املتمايز على التحصيل الدراسي أثر استخدام اسراتيجية (. 2012احلليسي، معي  حسن. )

رسالة ماجستري غري ) يف مقرر اللغة االجنليزية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربة السعودية.(منشوة

 املفاهيمياالستيعاب  تنمية يف املتمايز التدريس مدخل توظيف أثر(. 2018) اخلطيب، أمل سعدي.

رسالة ماجستري غري ) األساسي الصف اخلامس طالبات لدى العلوم مادة يف العلم وعمليات

 ، كلية الرتبية، جامعة غزة، فلسطني. (منشورة

(. تنمية املوهبة ورعاية املوهوبني من منظور القرآن 2015وثر. )ك والربيع، ؛الدومي، حممد 

، (3) ع،43 مج، اجلامعة األردنية، يعة والقانونالشر دراسات جملةالكريم والسنة النبوية. 

1201- 1214 . 

فعالية اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تدريس الرياضيات على (. 2014الراعي، أجمد حممد. )

 األساسياكتساب املفاهيم الرياضية و امليل حنو الرياضيات لدى طالب الصف السابع 

 الرتبية، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني.، كلية (رسالة ماجستري غري منشورة)

فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارات وكفايات معلمي الطلبة  (.2013) الربيع، كوثر إمساعيل.

، كلية (رسالة دكتوراة غري منشورة) املوهوبني يف األردن بناًء على مسح حاجاتهم التدريبية

 ردن.األ ،العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية، عمان
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دار عمان، (. 6يف) اخلاصةأساليب القياس والتشخيص يف الرتبية (. 2012الروسان، فاروق. )

 .للنشر والتوزيعالفكر 

(. فعالية برنامج إثرائي قائم على التعليم املتمايز يف ضوء اسرتاتيجية 2015) سعد، مراد علي.

السقالة التعليمية ما وراء املعرفية يف تنمية بع  مهارات التعلم املنظم ذاتيا وعادات العقل 

-املنتج لدى املوهوبني من طالب الصف الثاني اإلعدادي. جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل 
 مصر. ،138 -80(، ص ص11، ع )3، مج-اخلاصة والتأهيلمؤسسة الرتبية 

فاعلية اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف حتصيل طالب الصف (. 2013) عماد هاشم حممد. السعدي،

بية رت، جامعة ديالي، كلية ال(رسالة ماجستري غري منشورة) األدبي يف مادة األدب والنصوص

 للعلوم األنسانية، العراق. 

 مقرر لغيت تدريس يف املتمايز التعلم إسرتاتيجية ستخداما (. واقع2018سليمان. )العطوي، سعد 

، 34، مج ، جملة كلية الرتبيةاإلبتدائية العربية باملرحلة اللغة معلمي نظر وجهة من اجلميلة

 أسيويف، مصر. ،382 -328ص ص ،3ع 

جملة رؤى  متطلبات دمج الطلبة املتفوقني يف اجملتمع الصفي، .(2006) .أبو عودة، فوزي حرب

، ، رام اهلل53 -15صص (، 19 ،18) ع: مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، تربوية

 فلسطني.

(. أثر اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تدريس الرياضيات على تنمية 2018) الغامدي، مشاعل مهدي.

، جملة تربويات الرياضياتالصف السادس االبتدائي.  تتلميذاالتحصيل املعريف لدى 

 .134 -95ص ص ،2 ، ع21اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات، مج

مستوى استعمال التعليم املتمايز من قبل أعضاء هيئة التدريس يف قسم  .(2018) مهدي، مريم خالد.

، جملة الفتحاللغة العربية عند تدريس طلبتهم فروع اللغة العربية ،كلية الرتبية األساسية،. 

 العراق. جامعة ديالي، ،323 -301(، ص ص81) ع

اإللكرتوني يف اململكة  (. درجة اهتمام معلمي املوهوبني بالتعلم2014) حممد. سعيد، آل حيي

، كلية الرتبية، جامعة الباحة، اململكة (رسالة ماجستري غري منشورة) العربية السعودية

 العربية السعودية.
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Deaf people performance level on the non-Verbal Intelligence tests for the 

deaf in the light some variables  

Awad Allah Mohammed Abu Elgassim Mohammed
 

Assistant Professor of Special Education - College of Education - Majmaah University 

Abstract: 

The current study aimed at recognizing deaf people performance rates 

level on the non-Verbal Intelligence Tests in the light of some variables. the 

study used Elsaid’s (1998) None Verbal Intelligence Test as a tool. the study 

consisted of a sample of (60) deaf students from the schools of education for 

deaf in Kosti city, Sudan, (36) male and (24) female, underage of (8-20) years.  

The researcher used the descriptive-correlation approach and statistical 

pack for Social Science (SPSS) in data analysis.  

The results of the study revealed that the deaf performance rates level on 

the non-Verbal Intelligence tests was above average with an average of (16.116) 

 and there were no significant differences on the Deaf Performance rates level؛

among gender; and the study also revealed there were no significant differences 

on the Deaf Performance rates level among age for the sample of the study.  

Key words: The Deaf People, None Verbal Intelligence tests, None Verbal 

Intelligence. 
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أداء األفراد الصُّم على اختبارات الذكاء غري اللفظي للصُّم يف (. مستوى معدالت 2222حممد، عوض. )

 528 – 211 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  .ضوء بعض املتغريات: "دراسة ميدانية مدينة كوسيت"

مستوى معدالت أداء األفراد الصُّم على اختبارات الذكاء غري اللفظي للصُّم يف ضوء 

 مدينة كوسيت" بعض املتغريات: "دراسة ميدانية

 (1)عوض اهلل حممد أبو القاسم حممد

 ستخلص:امل

مستوى معدالت أداء األفراد الصُّم على  التعرف علىإىل  "احلالية" الدراسةهذه هدفت 

لذكاء ل (1998السيد ) ستخدام مقياسبا اختبارات الذكاء غري اللفظي يف ضوء بع  املتغريات،

من مدارس تعليم الصُّم يف مدينة  من التالميذ الصم( 50)تكونت من عينة  علىم، غري اللفظي للصُّ

 ( سنة.20 -8) ملن بلغت أعمارهم ناث،من اإل( 24ذكور، و)من ال( 35)يف السودان؛  ،كوسيت

( يف SPSSوباستخدام املنهج الوصفي االرتباطي، واحلزمة اإلحصائية ملعاجلة العلوم االجتماعية )

مستوى معدالت أداء الُصم على اختبارات أن الدراسة  نتائج هذهشفت حتليل البيانات؛ فقد ك

، باحنراف (16.116)قدره  الذكاء غري اللفظي للُصم، كانت فوق املتوسط، مبتوسط حسابي

وجود فروق يف  كما كشفت الدراسة "احلالية" يف نتائجها عن عدم؛ (3.737معياري قدره )

كما بني الذكور واإلناث؛  للُصم الذكاء غري اللفظي مستوى معدالت أداء الُصم على اختبارات

الذكاء غري مستوى أداء الُصم على اختبارات  د فروق دالة إحصائيًّا يفووجأظهرت أيًضا عدم 

 .للفئات العمرية لعينة الدراسةتبًعا  الُصمالفظي 

 .اللفظية؛ الذكاء غري الذكاء غري اللفظياختبارات  األفراد الصم؛ الكلمات املفتاحية:
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 قدمة:امل

زاد االهتمام بتعليم وتربية ورعاية الصُّم يف العصر احلالي، وتغريت النظرة اجملتمعية إليهم 

من عالة وعبء اقتصادي على اجملتمع إىل النظر إليهم كثروة بشرية ميكن االستفادة منهم 

الربامج الرتبوية والتأهيلية وحتويلهم إىل طاقات منتجة تفيد نفسها واجملتمع وذلك من خالل تقديم 

 هلم اليت تراعي امكاناتهم وقدراتهم العقلية، واحتياجاتهم اخلاصة النفيسة واالجتماعية والرتبوية.

ويعترب الصم هم "أهم الفئات اخلاصة اليت حتتاج إىل الرعاية واالهتمام وتقديم خدمات الرتبية 

، 2013تصة برتبية ورعاية ذوي اإلعاقة" )حييى، اخلاصة من قبل املؤسسات التعليمية والرتبوية املخ

 دراسة اليت تناولتالبحوث والدراسات العلمية تزايد (. واملتتبع مليدان الرتبية اخلاصة يالحظ 13ص

 اًلالذكاء والقدرات، والعقلية للصُّم، وقدرتهم على األداء على اختبارات الذكاء غري اللفظي، مث

وكارمن، ؛ 2002؛ والدماطي، 2001وصديق، ؛ 1994دي، ؛ وهوي1994 دراسات )فان إلديك،

؛ وخليفة، واملارية، 2009وراغب، ؛ 2008ولني، ؛ 2006والظاهر، ؛ 2006، القريوتي؛ و2003

 أداء عدم وجود فروق بّينة يفىل إ (2006ار القريوتي )ش(، فقد أ2018وأبو القاسم،  ؛2010وسعد، 

على اختبارات الذكاء غري اللفظي، وعلى صعيد آخر والعاديني  ذوي الفقدان السمعي )الصُّم(

أداؤهم يبدو منخفًضا على اختبارات  (2001؛ وصديق، 2002الدماطي، أكدت دراسات كل من )

 العاديني.أقرانهم ب مقارنة القدرات العقلية

( أّن أداء الصُّم على مقاييس الذكاء غري 2013احلميد )ويذكر سيد، والببالوي، وعبد

وقف على نوع وطبيعة االختبارات املستخدمة يف قياس الذكاء؛ وقدرة الفاحص على اللفظية يت

تقديم تعليمات اختبار الذكاء املراد تطبيقه، واخلصائص السيكومرتية لالختبارات )الصدق، 

أن أداء الصٌّم على اختبارات الذكاء غري اللفظي، ( Moores, 1996والثبات(. ويؤكد مورس )

يف تقديم تعليمات االختبار بكفاءة، مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى أدائهم  يتأثر بفشل الفاحص

( أن األطفال الصٌّم ميكن أن يتسم أداؤهم بفاعلية ذهنية 1982مقارنة بالعاديني. ويضيف حنورة )

كسابهم بع  اخلربات اللغوية عالية يف اختبارات القدرات العقلية كالعاديني، إذا ما مت إ

احلميد شار إليه عند سيد، الببالوي، عبدامل (2006) املخاليف ويؤكد (.2018القاسم، )أبو

، عند مقارنتهم بالعاديني الفارق الزمينب قد تتأثراملعرفية  همقدراتو ( أّن أداء املعوقني مسعيًّا2013)

 إىل ما ال يقل عن ذوي الفقدان السمعي تاجعادي خالل ساعة قد حيال الطفل فما يتعلمه ويضيف
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 ، ورمبا عاد ذلكلطفل العاديل عن ظروف الرعاية واخلدمات اليت قد تتهيأ اًلفض، ليتعلمه ساعتني

 على بكفاءة وعدم قدرتهم غري اللفظية على الصُّم ختباراتعلى تطبيق اال الفاحصني قدرة عدم

هذه  كانت وأ، معهم بشكل جيد مما يساعدهم على فهم تعليمات االختبار جيدالتواصل 

ويف ظل تباين واختالف ما توصلت نتائج  .للصُّم بالنسبة ذكاءالمالئمة لقياس غري  االختبارات

ارتباطها والعقلية، و املعرفيـة همقـدراتالدراسات اليت تناول فئة الصُّم ومدى تأثري اإلعاقة على 

( إىل أّن الفقدان السمعي قد يرتك بع  من 1998من عدمه، ويشري اخلطيب )باجلانب اللغوي 

ثريات املتباينة، مما ينعكس على النواحي فقد يعانون أحياًنا من تأخر دراسي أو حتصيلي، التأ

( أّن اللغة ُتعترب أشّد 2013احلميد )ة، بينما يرى سيد، الببالوي، عبدوخاصة فيما يتعلق بالقراء

ألبي  "حسب ومما ال شك فيه أًن دراسة معدالت أداء الصُّم بوالية النيل ا تأثًرا بالفقدان السمعي.

 لسلسلة تلك الدراسات. وجهة نظر الباحث" هي ُتعترب امتداًدا

 مشكلة الدراسة:

 الصُّم على اختبارات الذكاء والقدرات العقلية، أّن أداء البحوث العلمية نتائج معظم أظهرت

 Ensor؛  Zweibel & Mertens, 1985؛ Braden, 1985؛ Evans, 1980) : دراساتالعربية مثل

& Phelps, 1989 ؛ 2005؛ والقريوتي، 2006؛ والظاهر، 2002والدماطي،  ؛2001وصديق، ؛

ال قد ( 2018؛ حديدان، 2018وأبو القاسم،  ؛2010وخليفة، واملارية، وسعد،  ؛2009وراغب، 

إذا  د،روالتفكري اجمل ،لتعلمالديهم قابلية توجد  كثرًيا، فاألطفال الصُّم العادينيأداء خيتلف عن 

ال يعانون قصور يف معدالت الذكاء، وال توجد حمددات ة؛ ودماغي احب ذلك مشكالتمل يص

 فحسب، وياللغالنمو ال يعتمد على  املعريف هممنو (. كما أّنMoores, 1996لقدراتهم العقلية )

 لعاديني على مقاييسايف أداء الصم مع أقرانهم  أّن ظهور فروقات( إىل 2006ويشري اخلطيب )

من العاديني، وإمنا قد ُتعزى هذه  ذكاءيف القدرات الأقل  ذلك أنهم ال يعين املختلفة؛الذكاء 

، االستثارة التعلم الفعال فرصتوفر  الفروق بني فاقدي السمع والعاديني إىل ما يتمتع به العاديون من

ويرى  (.2006األبوين واملعلم، واليت قد ال تتوفر لدى الطفل فاقد السمع اخلطيب ) التعليمية من

املتعلقة املهارات  بع  على حلٍد ماالذكاء تعتمد  رات ومقاييساختبا ّنكما أ (2009مصطفى )

عند تطبيق اختبارات الذكاء يف تقييم أداء  ، وخاصًة االختبارات اللفظية، لذلكاللغويةباجلوانب 
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 همفيصنتم تي حتى ال منها، وضرورة تكييفها عند التطبيق؛االعتماد على غري اللفظية الصُّم ينبغي 

ظل هذه النتائج ويف  .أو متدنّي القدرات العقلية عقلًيا نيخمتلف مًطا على أنهواحلكم عليهم خ

املتباينة رأى الباحث دراسة "مستوى معدالت أداء الُصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي يف ضوء 

 احملاولة على إجابة األسئلة التالية:واليت تتمثل مشكلتها يف  بع  املتغريات" "الدراسة احلالية"

 ما مستوى معدالت أداء األفراد الُصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي للصُّم؟ .1

( يف معدالت أداء األفراد الُصم على 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

 اختبارات الذكاء غري اللفظي ُتعزى إىل متغري اجلنس )الذكر/ اإلناث(؟

( يف معدالت أداء األفراد الُصم على 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

 اختبارات الذكاء غري اللفظي ُتعزى إىل الفئات العمرية بني الصُّم؟

  الدراسة: أهمية

 تتمثل أهمية الدراسة يف األهمية النظرية والتطبيقية يف النقايف التالية:

  النقايف التالية: وتتمثل يف األهمية النظرية:

 تتناول الدراسة ذوي الفقدان السمعي "فئة الصم".  .1

تسليط الضوء على نتائج الدراسات والبحوث ذات الصلة واليت تناولت موضوع دراسة الصُّم  .2

 وقدراتهم األدائية على اختبارات الذكاء والقدرات العقلية.

 : وتتمثل يف:األهمية التطبيقية

ــة       .1 ــات الرتبويـ ــط والسياسـ ــع اخلطـ ــة" يف وضـ ــة احلاليـ ــائج "الدراسـ ــن نتـ ــتفادة مـ ــة االسـ إمكانيـ

والتعليمية فيما يتعلق بتعليم ذوي الفقدان السمعي وخباصًة الصم، بوالية النيـل األبـي  بصـفة    

 خاصة والسودان عامًة. 

تهم العقليــة؛ تنقــيح ووضــع املنهــاج الرتبــوي والتعليمــي؛ مبــا ُيناســب قــدرات الصُّــم، وامكانــا         .2

 وخصائصهم املعرفية.

كما أنها ميكن أن متهد الطريق للباحثني يف جمال القدرات العقلية والذكاء؛ واملختصني يف  .3

الرتبية اخلاصـة عامـة، والصُّـم خاصـة؛ للقيـام باملزيـد مـن الدراسـات املتعلقـة بـأداء الصـم علـى             

 اختبارات الذكاء غري اللفظية.
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 ذه الدراسة يتمثل يف:اهلدف من ه أهداف الدراسة:

 التعرف على مستوى أداء فئة الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي للصُّم. .1

معرفة الفروق يف مستوى معدالت أداء الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي للصُّم بني  .2

 الذكور واإلناث.

كاء غري اللفظي معرفة الفروق يف مستوى أداء الصم بوالية النيل األبي  على اختبارات الذ .3

 اليت ُتعزى للفئة العمرية.

 تتحدد الدراسة يف نتائجها بــــ: الدراسة: حمددات

املتمثلة يف جمتمع الصٌّم بأكادميية الطيب على طه مبدينة كوسيت بوالية  باحلدود البشرية: .1

 النيل األبي .

 مدينة كوسيت حاضرة والية النيل األبي . احلدود املكانية: .2

 م.2016 – 2014ية: العام الدراسي احلدود الزمان .3

 مصطلحات الدراسة:

( "بأنهم األشخاص الذين يؤثر قصورهم السمعي يف 119، ص 2013يعرفهم حييى ) األفراد الصٌّم:

قدرتهم على تلقي املعلومات اللغوية أو التعبري عنها"، كما عرفتهم اللجنة التنفيذية بالواليات 

الصم، "بأنهم من حيول عجزهم أو فقدانهم السمعي  املتحدة ملؤمتر العاملني يف جمال رعاية

على فهمهم للكالم عن طريق معينات السمع أو دونها، إىل الدرجة اليت  االعتماد حاسة

(. ويضيف الصايغ، الريدي، 20، ص2013فأكثر( ديسيبل" )ملكاوي  80تزيد عن )

( "األصم هو شخص يعاني من العجز السمعي 111، ص2014الشيمي، اخلضر، الطعاني، 

باستخدام مساعات طبية أو دونها"، الذي يعيق معاجلته للمعلومات اللغوية عن طريق السمع 

( بأنَّ األّصم "هو الفرد الذي حيول فقدانه السمعي دون 442، ص2016ويذكر مسعود )

 فهمه للكالم".

"جمموعة االختبارات اليت ميكن استخدامها يف قياس الذكاء  اختبارات الذكاء غري اللفظي:

ا، ومن هلم عيوب، أو مشكالت لألميني، والصم، واألطفال صغار السن، واملتخلفني عقليًّ

   (.10، ص2013النطق، وال تتأثر يف نتائجها بالعوامل الثقافية أو االجتماعية" )إبراهيم، 
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هو من اختبارات الذكاء غري اللفظية، أعده  ( للذكاء غري اللفظي للصم:1998اختبار السيد )

 جمموعات وهي:ثالث ( لقياس الذكاء بالنسبة للصم، ويتكون االختبار من 1998السيد )

 يفتدرج ي اختبار فرعي( 11) جمموعات االختبار من من تتكون كل جمموعة ،ج( ب، أ،)

تها تدرجيًيا، بوصعوتزيد يف مستوى سهلة اختبارات كل جمموعة من بدأ حيث ت الصعوبة،

 (.1998وميكن تطبيقه فردًيا ومجاعًيا )السيد، 

أّنه القدرة على األداء يف املهمات اليت ال تتطلب ( ب2013يعرفه إبراهيم )الذكاء غري الفظي: 

استخداًما اجلوانب اللفظية، كاستخدام األشكال الناقصة، وتصميم املكعبات وتكملة 

الصور، وما شابهها من املهام غري اللفظية. كما ُيعّرف أيًضا بأّنه "قدرة عقلية عامة للفرد 

حررة من أثر عامل اللغة" )العناتي، ميكن قياسها عن طريق االختبارات غري لفظية املت

 (.55، ص2018

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

لقد حظى موضوع دراسة أداء ذوي الفقدان السمعي على اختبارات الذكاء خالل السنوات 

األخرية من القرن العشرين باهتمام بالًغا، ولرمبا عاد ذلك إىل قناعة اجملتمعات بأهمية االهتمام 

وي الفقدان السمعي باعتبار أّن الصُّم كغريهم من أفراد اجملتمع لديهم قدرات عقلية بفئات ذ

وإمكانات، وطاقات كامنة، ينبغي االستفادة منها، وتوظيفها مبا يفيد أنفسهم واجملتمع، إذ 

تغريت نظرة اجملتمع حنوهم وحتولت إىل النظرة اإلجيابية اليت ترى أنهم ثروة بشرية واقتصادية 

عن النظر إليهم كعالة  اًلاالستفادة منها وحتويلها إىل منتجة تفيد نفسها وجمتمعها، بدميكن 

( ضرورة مشاركة ذوي الفقدان السمعي يف أنشطة 2019اقتصادية، ويؤكد الشهري، والسوايف )

التعلم الصفية، واالهتمام بهم واتباع طرق التدريس اليت ترتكز على األنشطة مما يسعد على منو 

 عمليات التذكر واإلدراك والتفكري والتخيل، وحتسني قدراتهم اإلبداعية.وتقدم 

(، واجلمعية Counseling on Education of the deafأّما جملس تعليم األفراد الّصم )

( American speech-language and hearing associationاألمريكية للغة والكالم والسمع )

 فقد أكَّدا على خلل اجلهاز السمعي، وعدم قدرة الفرد على التواصل، وخُلص تعريفهما إىل: 

 الصُّم هم جمموعة غري متجانسة. .1

 .وجود تباين واختالف يف قدراتهم السمعية واستغالهلا يف تطوير لغتهم مستقبال .2
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مثل: )املشكالت اليت اختالف وتباين العوامل اليت تؤثر يف التواصل مع فاقد السمع )الصُّم(،  .3

 تتعلق بالتواصل، ومشكالت القدرات العقلية(.

يعتمدون يف التواصل على عدد من العوامل كالعمر، والسرعة اإلدراكية، واخلدمات  .4

 املقدمة هلم.

 (.2008الثقافة األسرية، والقيم، والدعم االجتماعي لألصم )أبو شعرية،  .6

ت من ذوي االحتياجات اخلاصة اليت ُتقدم هلم وُيعترب ذوي الفقدان السمعي "هم أول الفئا

اخلدمات الرتبوية التأهيلية متمثلة، فقد ظهرت عدة مدارس للصم كمدراس الصم اليت أسسها 

( ومدرسة األملاني De Lepee( ومدارس الفرنسي دي لييب )De Leonاإلسباني دي اليون )

ان التعلم اجليد، وفرص كما ظهرت قوانني ضم (.13، ص 2013(" )حبيب، Henckeهينكي )

 2004) (،IDEAالتعلم العادلة لذوي اإلعاقة، وقد نادى قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

(Individuals with disabilities Education,  ،إتاحة فرص التعليم للمعوقني يف املدارس العامة

(، وقد ساعد تقرير 2019مبا يناسب حاجاتهم الفردية )اجلرب، اجلميعي، الزهراني، واخلضر، )

( والذي ُرجعت فيه أسس تعليم 2008( حسبما أورد أبو شعرية )1998اللجنة الوطنية األمريكية )

الكتابة والقراءة للكبار واألطفال، على نشر وتطوير القراءة من خالل نتائجه اليت تضمنت يف 

 املناهج والوسائل التعليمية، وتعلم وثيقتها التعليم للجميع، والذي يشري إىل املساءلة يف تقييم معايري

( إىل 2019اجلرب، واجلميعي، والزهراني، اخلضري ) (، ويشري2008املعاقني )أبو شعرية، 

من ذوي اإلعاقة  %(54( والذي يشري إىل نسبة )2008إحصاءات مركز جالوديت للدراسات )

 .السمعية يتعلمون مع أقرانهم العاديني

اختلفت تعريفات الصُّم، وذلك نظًرا الختالف وجهات النظر املختلفة وقد تعددت و تعريف الصُّم:

للعلماء والباحثني الذين اهتموا بدراسة فاقدي السمع وتعريفهم، حيث ُصنفت إىل "تعريفات 

(، وقد ذهب كل من 33، ص 2013وظيفية )نفسية( وتعريفات اجتماعية أو تربوية" )حييى، 

( إىل 2013؛حبيب، 2001؛ القريوتي، 2000عبيد، ؛ 2001احلي، عبد؛ 1991)السرطاوي، 

تعريف فاقدي السمع بالرغم من اختالف وتباين تعريفاتهم إال إنها قد تتقاطع يف بع  

( األفراد الصُّم بأّنهم 1991النقايف وتلقي يف البع  اآلخر، حيث يعرف السرطاوي )

إىل أّن مصطلح الصُّم ( 2001احلي )عبدأشخاص يعانون نقًصا أو فقداًنا مسعيًّا، وذهب 
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يشري إىل حالة يعانيها الفرد بسبب العوامل الوراثية أو اخللقية )الوالدية( أو النفسية أو منهما 

( الفقدان السمعي بأنه حالة من ضعف السمع 2019مًعا، وُيعرف الشهري، والسويف )

( إىل أّن 2000متفاوتة ما بني الضعف السمعي البسيط، والشديد، والضعيف، ويشري عبيد )

الفقدان السمعي حالة من احلرمان السمعي إىل الدرجة اليت جتعل كالم الفرد املنطوق 

ثقيل يف السمع دون استخدام معينات مسعية ويشمل ذلك الصم، والبكم، وضعاف السمع، 

( أّن الطفل األّصم هو: ال ميكنه االنتفاع حباسته السمعية يف 2001ويذكر القريوتي )

تية سواًء كان فاقًدا للسمع متاًما، أو بدرجة تعجزه االعتماد عليها، مما األغراض احليا

 يرتتب عليه عدم القدرة على الكالم وتعلم اللغة. 

( بأًنه كل من تعوقه قدراته السمعية يف 2004ويف ذات السياق أورد اخلطيب، واحلديدي )

يسيبل. ويف ذلك أكد فهمي ( د90تقدم النمو اللغوي لديه، فهو ما يزيد فقدانه السمعي عن )

( تأثر جوانب النمو املتعددة بالفقدان السمعي، وكذلك تلقي بظالهلا على تفاعل املعاق مع 1998)

عن حتصيله الدراسي، هذا باإلضافة إىل  اًلاألخرين وحميطه االجتماعي، ومنوه اللغوي، وفض

(، والروسان 1964تأثريها على اجلوانب العقلية، والنفسية، واالجتماعية، ويضيف مكارثي )

( على تأثريها على عملية النمو اللغوي وعمليات التكيف النفسي، والشخصي، واالجتماعي 1998)

 والشخصي للمعاق مسعًيا وتطوره املعريف.

( حيث ُيعرف بأّنه "الشخص الذي يعوق Deafذي فقد مسعه فقًدا تامًّا أصم )وُيعد الفرد ال

( بأّنه هو 20، ص2013(. وُيعّرفه ملكاوي )442، ص2016فقده السمعي فهمه للكالم" )مسعود، 

"الطفل الذي حتول إعاقته دون اكتسابه اللغة عن طريق حاسته السمعية باستخدام السماعات 

 & Paul( إىل تعريف باول وكيوجلي )119، ص2014نما أشار حييى )الطبية، أو بدونها"، بي

Quigley, 1994( للطفل األصم بأنه الطفل الذي قدرته السمعية من" )فأكثر ديسيبل"90 ) 

(؛ 2013(؛ وحبيب )2006يشري كل من القريوتي ) تصنيف األفراد ذوي الفقدان السمعي "الصُّم":

 ( إىل التصنيفات التالية:2016(؛ ومسعود )2014(؛ وحييى )2013وملكاوي )

   : تصنيف تبًعا لزمن حدوث فقدانه السمعي: ويشمل: أ. فقد مسعي ما قبل اكتساب اللغةاًلأو

 ب. فقد مسعي بعد مرحلة اكتساب اللغة.
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 دان السمعي: وتشمل: أ. فقدان مسعي توصيلي ب. فقدان مسعي حسي ثانًيا: تصنيف تبًعا الفق

 ج. فقدان مسعي خمتلط

 ثالًثا: تصنيف تبًعا لشدة الفقدان السمعي: وتشمل: أ. ضعف السمع ب. ضعف مسع متوسط 

. فقد مسع تام أو كلي وهو الشخص ـج. ضعف مسع شديد د. ضعف مسع شديد جًدا ه

 .الذي فقد قدرته السمعية كلًيا

 خصائص األفراد الصُّم:

 : اخلصائص املعرفية والعقلية للصُّم: اًلأو

وقدرة على  ،حل املشكالتفهم وعلى  لديهم قدرة هم أفراد مالصُّ( أّن 2009يذكر راغب )

يف تعلم الرياضيات  ارعب فالبع  منهمألشخاص العاديني، كالتفكري اجملرد والتفكري املنطقي، 

، لفظيةعن ذلك بطريقة غري  ولكنهم يعربون ،مثل العاديني يف ذلكوهم واملهارات العلمية، 

العمليات  نا جند أن بع إال أّن ا،غري لفظيًّ ذكاًءمن قدرات بأّنه م الصُّ وميكن وصف ما ميتلكه

 بشكل جيدنمو اليف  قد ال تتقدمبتكوين املفاهيم ودراك احلسي  اإل اليت تتعلق بعملياتالعقلية 

( على أنه بالرغم من أّن الصُّم يعانون من 2009، ويرى حنفي )لقياخُلاألطفال الصمم  ألطفال منل

بع  املشكالت إال أنها ال تأخذ وصمة واحدة بينهم، وهذه املشكالت قد ختتلف من أّصم إىل 

آخر بسبب بع  الظروف واملتغريات البيئية اليت يعيشها كل واحد على حد مثل: )حالة الوالدين 

، مستوى األسرة الثقايف، والعمر الذي حدثت فيه، وعدد الصُّم يف األسرة، وتوفر السمعية

( إىل أن منو الطفل األّصم  قد يتأخر 1989اخلدمات الرتبوية واملساندة لألصم(، بينما أشار محزة )

( سنوات وذلك بسبب الصعوبات التعليمية يف اللغة كأساس للتفاهم، 4 - 3) ـعن الطفل العادي ب

 :( إىل "اخلصائص املعرفية التالية120، ص2014ري حييى )ويش

 صعوبة االحتفاظ باملعلومات والتوجيهات. .1

 بطء وتباين سرعة التعلم. .2

 تشتت االنتباه ونقص الرتكيز. .3

 اخنفاض الدافعية ملواصلة التعلم. .4

فاألطفال الصُّم ليس لديهم قصور أو نقص يف  تتباين سرعة التعلم تبًعا ملعدل الذكاء". .6

 ,Mooresمستويات الذكاء، وال حتدد قدراتهم العقلية حمددات معينة حسبما أورد مورس )
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( ثالثة قضايا رئيسة عند حتديد 2013احلميد )(؛ ويذكر سيد والببالوي، وعبد1996

 الفوارق واالختالفات يف الذكاء وقياسه بني األطفال الصُّم ومقارنتهم بالعاديني تتمثل يف:

 االختبارات املستخدمة يف قياس الذكاء ونوعها. طبيعة -1

طريقة تقديم التعليمات بالنسبة لالختبار املراد تطبيقه، خاصة وأّن يف كثري من  -2

األحيان قد تتأثر نتائج املفحوصني بسبب عدم قدرة وكفاء الفاحص على تقديم 

م قد أّن مستويات الذكاء لألص (Moores, 1996التعليمات بكفاءة، ويرى مورس )

 تنخف  بتأثرها مبدى كفاءة الفاحص وقدرته على إعطاء التعليمات بكفاءة جيدة.

صدق وثبات االختبار وموضوعيته: مما ال شك فيه أّن األفراد الصُّم قادرون على  -3

االخنرايف يف السلوك املعريف واألداء على اختبارات الذكاء والقدرات العقلية 

، إذا مت إكسابهم اخلربات اللغوية )حنورة، ويكشفون عن فاعلية ذهنية كالعاديني

1982.) 

( على أنه على الرغم من أّن التوجهات احلديثة يف تعليم فاقدي السمع 2009ويشري حنفي )

تتفق على أن الصُّم لديهم القدرات واإلمكانات اليت ال تقل عن العاديني، إال أنهم حيتاجون إىل 

ق األهداف التعليمية والرتبوية يف رعاية وتعليم الصُّم، واليت البيئات التعليمية اليت تساعد على حتقي

 يلخصها يف:

 التدريب على الكالم والنطق إلكسابهم اللغة وسيلة التواصل. .1

تدريب األّصم على التواصل الشفهي واليدوي بينه وبني جمتمعه الذي يعيش فيه، وذلك بغرض  .2

 أو اجتماعيًّا. تقليل وختفيف تأثري اإلعاقة نفسيًّا، أو عقليًّا،

 االهتمام باجلوانب الثقافية والوجدانية واملهنية. .3

الدمج يف املدارس مع العاديني يف فصول خمصصة هلم بغرض تعديل وتغيري االجتاهات السالبة  .4

 حنوهم

واألداء  يف القدرات اتفروق( أّن وجود ال2013احلميد )سيد، والببالوي، وعبد زييعو

قد يعود ذلك إىل عدة أسباب أهمها: أ. الفوارق الزمنية والعاديني،  األفراد الصُّمبني والعقلي  املعريف

 فاقد السمع يستغرقساعة قد  يف مقدارالسمع  ويتعلمه عاديما  اًلث، فماليت يستغرقها يف التعلم

 عدم قدرة،باإلضافة إىل  ب. توفر خدمات الرعاية العادي، دون فاقدي السمع،، يف تعلمه ساعتني
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 عدم مالئمةإضافًة إىل تطبيق اختبارات، و الصُّم عنديف عملية التواصل مع  الفاحصنيفاءة كو

علـى  الفقدان السمعيتأثري دى فيما يتعلق مب أّما ا.لمعاقني مسعيًّل املستخدمةاالختبارات  ومناسبة

وآراء الباحثني  األفراد الصُّم سواء كان معرفيًّا أو عقليًّا. فقد تباينت واختلفت النتائجقـدرات 

( يرى أن الشخص فاقد السمع يعاني من تأخر وختلف يف التحصيل 1998اخلطيب ) اًلحوهلا، فمث

الدراسي أحياًنا، ويف أحيان أخرى من بع  املهارات التعليمية كالقراءة، وخاصًة النمو اللغوي، 

اينة على قدرات ومهارات وجيدر اإلشارة هنا إىل أّن الفقدان السمعي قد يرتك بع  التأثريات املتب

 (.2013احلميد، التعليمية )سيد، والببالوي، وعبداألّصم اليت تتصل بالعمليات 

(؛ وحبيب 2005يشري كل من القريطي ) ثانًيا: اخلصائص النفسية االجتماعية لألفراد الصُّم:

( إىل جمموعة من السمات واخلصائص 2014(؛ وحييى )2013(؛ وملكاوي )2013)

االجتماعية والنفسية للصُّم واليت ميكن أّن تؤثر يف عمليات التوافق والتكيف النفسي، 

 والدراسي، واالجتماعي، للصُّم تتمثل يف:

 الكالم، مما يؤدي إىل كبت املشاعر واالنفعاالت. امليل إىل االنسحاب، وعدم القدرة على .1

 احلرية والعزلة وتأخر النمو االجتماعي، والعجز عن التواصل اللفظي. .2

 االعتماد على اآلخرين. .3

 الشعور باإلحبايف والفشل، وسرعة االستثارة والغضب والعصبية. .4

 االندفاعية والتهور والتسرع. .6

 العناد. .5

 التمركز حول الذات. .8

(، لقياس الذكاء 1998)هو مقياس من إعداد السيد  ( للذكاء غري الفظي:1998د )اختبار السي

غري اللفظي للصُّم، وهو ُيعترب من االختبارات غري اللفظية ويستخدم يف قياس معدالت ذكاء 

وثالثني فقرة موزعة على ثالث جمموعات، ثالثة األشخاص الصم، ويتكون االختبار من 

 متدرجة من حيث معامل الصعوبة،( فقرة 11) جمموعةحبيث كل  ،ج( ب، أ،) وهي:

بالنسبة العام األفراد ستوى متقدير يف   من االختبار تستخدم فقراتهااألوىلفاجملموعة 

القدرة  تحسني وتأكيدل اجملموعتني الثانية، والثالثةستخدم ت ، بينمالوظائف املعرفيةل

كل جمموعة من اجملموعات الثالث لالختبار بدأ وت للمفحوص.باملستوى العقلي  التنبؤية



 
 

    

 
 

311 

 لفظي للصُّم يف ضوء بع  املتغريات(. مستوى معدالت أداء األفراد الصُّم على اختبارات الذكاء غري ال2022حممد، عوض. )

311 

( 1998السيد )اختبار  دويع بأسئلة تتميز بالسهولة، وتتدرج يف صعوبتها إىل األصعب،

 ذات املستوى النمطي، وميكن تطبيقه االختبارات نوع منللذكاء غري اللفظي للصم 

قد اليت غري اللفظية، وختبارات االمعظم ينطبق  ما يف ذلك  فهو ينطبق عليها االختبار فرديًّ

 صغار السن األطفال دافعية يف بع  األحيان حتى ال تنخف  عيايناسبها التطبيق اجلمال 

من  يساعد الفاحص وُيمكنه عند التطبيق، والتشجيع على االستمرار، فالتطبيق الفردي

وسلوكه، خالل تطبيق االختبار، كما ميكن تطبيقه مالحظة املفحوص القدرة على 

 .(1998ا وفًقا لظروف التطبيق، وظروف املفحوص )السيد، مجاعيًّ

 الدراسات السابقة:

إىل إعداد اختبار الذكاء غري اللفظي للصُّم؛ وعلى عينة  (1998هدفت دراسة السيد )

أوومن للذكاء غري اللفظي؛ -( من الصم؛ واستخدمت الدراسة مقياس سنايدرز388مكون من )

 نتائجه وجود فروق يف قدرات الصم األدائية حسب العمر. كشفتواملصور؛ وقد 

( كان هدفها املقارنة بني الصُّم والعاديني يف الذكاء غري 1994ويف دراسة هويدي )

اللفظي، باستخدام مصفوفات جون رافن، والرسم، ومتاهات بورتيوس، ومل تكشف نتائجه عن 

أشارت إىل فروق يف متاهات بورتيوس لصاحل فروق بني اجملموعتني يف الذكاء غري اللفظي، بينما 

 السامعني. 

يف  وفاقدات السمعالسامعات  بني الفروق إىل التعرف على (2001)صديق يف دراسته وهدف 

-13)ممن تراوحت أعمارهن بني  ،الذكاء غري اللفظي، واالنتباه( ووالتفكري اجملرد ،التذكر)
الذكاء درجة يف والسامعات  التلميذات فاقدات السمع فروق وكشفت النتائج عن وجود سنه،( 18

لصاحل والذاكرة(، االنتباه واالدراك )عمليات فروق يف لفاقدي السمع؛ كما أظهرت  اللفظيغري 

 .السامعات

السامعني  النمو املعريف )العقلي( لبياجيه لدى معرفة إىل( 2002الدماطي )فيما هدف 

فقد  مسعًيا، نيعاقمن امل( 112) وعدد سامعني( 225منهم )(، 368) والصُّم. واشتملت عينة على

املعريف )العقلي(، وتكوين مفاهيم  هممنو الصُّم من حيث أقرانهم على تفوق للعاديني بّينت النتائج

 النمو املعريف )العقلي(.
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إىل معرفة قدرات السامعني والطالب امللحقني يف فصول  دراسته ( هدف2006)القريوتي أّما 

( 69)( من العاديني، وعدد 98(، منهم )219الرتبية اخلاصة واملعاقني مسعًيا، على بعينة بلغت )

( التالميذ من ذوي الفقدان السمعي باإلمارات؛ واستخدمت الدراسة 83لفصول الرتبية الفكرية، )

جون رافن امللون؛ وأوضحت ظهور فروق بني التالميذ يف فصول الرتبية الفكرية  مصفوفات

لعاديني يف الذكاء غري اللفظي، وكذلك بني تالميذ الرتبية الفكرية والتالميذ الصُّم؛ ومل وا

 تظهر فروق بني العاديني والصُّم.

( فقد هدف إىل تقنني مقايس املصفوفات املتتابعة على ذوي االحتياجات 2008أما الساحلي )

( من املتفوقني 991صُّم؛ و)( من ال485( منهم )1695اخلاصة يف سورية، وتكونت العينة من )

( من ذوي اإلعاقة اجلسدية؛ وكشفت نتائجه عدم وجود فروق يف أداء الصُّم تعزى 130عقليًّا؛ و)

 للعمر؛ بينما كشفت عن ووجود فروق يف األداء تبًعا للمستوى الدراسي للصُّم.

( إىل Most, Weisel, & Cinamon, 2008موست، ويسيل، وسينامون ) دراسةوسعت 

( من ضعاف السمع 55رفة العالقة االرتباطية بني اللغة، وكفاءة الصم الذاتية، واملهنية على )مع

والصم، وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني كفاءة الصم املهنية ووضوا اللغة مل يشكل حاجز 

 للصم يف جماهلم املهين.

استثارة الصم  ( إىل معرفة أثرTong, Zhang & Sun, 2013، وزونغ، وسن )تونغوهدف 

( من الطالب الصم جبامعة تياجني للعلوم 24اجلماعية على كفاءتهم الذاتية، على )

والتكنولوجيا، وتوصلت نتائجهم إىل تأثري االستثارة يف تشجيع، كفاءة الصم وقدرتهم على اختاذ 

 قراراتهم، وتعزيز ثقتهم يف نفسهم.

أوومن للذكاء غري اللفظي على -يدرزهدفت إىل تقنني اختبار سنا (2016) الذيابودراسة 

( من الطالب الصُّم مبعهد 288عينة من الصُّم مبحافظة دمشق، اشتملت عينة الدراسة على )

 اجلمعية السورية؛ وكشفت النتائج عن فروق دالة إحصائيًّا بني الصُّم تبًعا للعمر.

على عينة الذكاء غري اللفظي  ( إىل التعرف على مستوى2018هدف أبو القاسم يف دراسته )

 بلغت عينتهلذكاء غري اللفظي للصم، ( ل1998السيد )م مقياس ااستخدوب، اخلرطومالصُّم يف  من

( إناث، 48ذكور، و)منهم من ال( 61اخلرطوم )بحبري  يف مدينة تلميذ وتلميذة من الصُّم( 98)

لعينة الدراسة كان فوق  غري اللفظي الذكاء معدلأن  وأظهرت النتائج ( سنة.18 -11) لألعمار
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الذكور ) ُتعزى للجنس فروق أي وجود ومل تكشف النتائج(؛ 15.52) الوسط مبتوسط بلغ

 .ُتعزى للعمر فروقبينما أظهرت ؛ (واإلناث

( إىل تقنني الصورة األردنية من مقياس وكسلر للذكاء على 2018وهدفت دراسة أبو دريع )

( سنة، وقد أوضحت نتائجه وجود فروق 5.11 -5اإلشارة لألعمار )عينة من الصم باستخدام لغة 

اإلدراك احلسي، والذكاء والسرعة األدائية، ويف االختبارات الفرعية للمقياس ُتعزى للجنس، 

ودرجة الفقدان السمعي، كما أظهرت فروق يف الذكاء حسب الفئات العمرية. وهدفت دراسة 

( إىل معرفة عالقة الذكاء بالقدرة على اختاذ القرار املهين على عينة 2019الرحاحلة، وأبو دريع )

( من الصم يف األردن، باستخدام مقياس وكسلر للذكاء عن طريق لغة اإلشارة، 168)مكونة من 

وتبني نتائجها عدم وجود عالقة بني الذكاء وقدرة الصم على اختاذ القرار، بينما كشفت عن 

احل يف اإلناث على اختبارات املقياس الفرعية املتعلقة بالذاكرة؛ ويف وجود فروق بني اجلنسني لص

 الدرجة الكلية للذكاء لصاحل اإلعاقة البسيطة. 

مقارنة الدراسات إىل هذه معظم  أّن ومن العرض السابق جملموعة الدراسات السابقة يالحظ

فية مع السامعني كما يف أداء األفراد الصُّم على اختبارات الذكاء، وقدراتهم العقلية واملعر

عدا فيما (، 2006؛ والقريوتي، 2002 ،الدماطي؛ و2001؛ وصديق، 1994دراسات )هويدي، 

 أّما عينات .للصُّمالذكاء غري اللفظي مستوى  هدفت إىل دراسة اليت( 2018دراسة أبو القاسم )

اليت مشلت ( 2002) الدماطي باستثناء دراسة (،225( و )98بني )معظمها تراوا الدراسات السابقة 

مفحوًصا، وذلك نظًرا حملدودية ( 50) تها علىملت عينتشاالدراسة احلالية  أّن إال (،368عينتها )

إال أنها  الدراسات السابقةوعلى الرغم من تباين األدوات املستخدمة يف  .العينة وجمتمع الدراسة

دراسة كل من )هويدي،  اًل، فمثمجيعها مقاييس تستخدم لقياس الذكاء والقدرات العقلية

بوركات وبست:  لرافن؛ ويف دراسة استخدمت اختبار املصفوفات املتتابعة( 2006؛ القريوتي، 1994

( استخدمت مقياس آرثر للذكاء، مقياس النضج االجتماعي؛ ويف 2012املذكورة عند هريدي )

ويف الدراسة احلالية ( استخدمت مقياس الذكاء غري اللفظي للصم؛ 2018دراسة أبو القاسم )

الدراسات السابقة غالبية يالحظ أن مقياس الذكاء غري اللفظي للصم. كما استخدم الباحث 

كأدوات  استخدمت مقاييس غري لفظيةفمعظمها أدواتها،  يف "الدراسة احلالية" هامع تتفقا

يف أنها  ،(368) ،(98بني ) تراوحت واليتاملستخدمة  اتنمن حيث العي ولكنها اختلفت. للدراسة
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 . مفحوًصا( 50) ( اليت بلغت عينتها2018تشابه حلٍد ما دراسة أبو القاسم )

تطبيقي أسهم و نظري، أساس فقد شكلت من الدراسات السابقةة ستفادأّما أهم جوانب اال

اد الصم على اختبار الذكاء غري "مستوى أداء األفر احلالية دراسةهذه اليف إثراء بشكل كبري 

يف منهج الدراسة، وصياغة مشكلة الدراسة وتساؤالتها، وأهدافها؛ و: اختيار اللفظي للصم" يف

؛ مما أسهم التعرف على الدراسات والكتب والدوريات العلمية املتخصصةو كتابة اإلطار النظري

  نتائج.اليف مناقشة احلالية؛ وكذلك استفاد منها الباحث علمي ومعريف  حتقيق أهداف الدراسة يف

 منهج الدراسة وأدواتها: 

مت استخدام املنهج الوصفي، االرتباطي، والذي يصف الظاهرة الراهنة، وصًفا  منهج الدراسة:

)أبو عالم،  وتفسريهايهدف دراسة العالقة بني املتغريات أو الظواهر،  وهوكًما وكيًفا 

2011.) 

ميكن ، ومجيع األفراد )األشياء، والعناصر( هلم خصائص واحدة" بهيقصد جمتمع الدراسة: 

حيث ميثل جمتمع "الدراسة احلالية" األفراد الصُّم  (150، ص 2011" )أبو عالم، مالحظتها

 مبديين كوسيت وربك. واجلدول التالي يوضح جمتمع الدراسة: 

 ( 1جدول )

 يوضح حجم جمتمع الدراسة

 النسبة عدد األفراد )الكلي( الفئات العمرية

 %26 20 ( سنة10 -8)

 %20 15 ( سنة13 -11)

(14- 15) 18 22.6% 

 %32.6 25 سنة فما فوق18من 

 %100 80 اجملموع

( تلميًذا وتلميذة من ذوي الفقدان السمعي من اجلنسني 50اشتملت العينة على عدد ) :عينة الدراسة

جمتمع الدراسة، مت أخذهم عن طريق العينة الطبقية العشوائية البسيطة؛ ( من 86%بنسبة )

 – 8)( إناث، تراوحت أعمارهم بني 30%( وبنسبة )24( ذكور؛ و )46%( بنسبة )35بواقع )
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 .. واجلدول التالية توضح عينة الدراسة وخصائصهام2016 - 2014عاًما للعام الدراسي  (20

 (2جدول رقم )

 وخصائصهاالعينة يوضح 

 النسبة % العدد النوع

 % 46 35 ذكور

 % 30 24 إناث

 % 86 50 اجملموع

 الفئات العمرية

(8- 10) 18 22.6 % 

(11- 13) 10 12.6 % 

(14- 15) 12 16 % 

 % 26 20 سنة فما فوق18من 

 % 86 50 اجملموع

 أدوات الدراسة: 

الباحث لتحقيق هدف الدراسة استخدم  ( للذكاء غري اللفظي للصُّم:1998اختبار السيد )

( فقرة فرعية، ُوزعت 33( للذكاء غري اللفظي للصُّم. وهو يتكون من عدد )1998مقياس السيد )

حبيث تُضم  جمموعات كبرية وهي: اجملموعة )أ(، واجملموعة )ب(، واجملموعة )ج(، على ثالث

يث مستوى السهولة والصعوبة، ، متدرجة من ح( فقرة11)كل واحدة من هذه اجملموعات الثالث 

 .حيث تبدأ بالسهل وتتدرج يف الصعوبة

 خصائص االختبار السيكومرتية )الصدق والثبات(:

( للذكاء غري اللفظي للصم بدالالت صدق وثبات عالية؛ حيث 1998يتمتع اختبار السيد )

قوية بني ارتبايف  مبعامالتلصم ذكاء اختبار غري اللفظي لاال ( متتع1998كشفت دراسة السيد )

االرتبايف  تمعامال حبسابمن الصم  مفحوًصا (388عند تطبيقه على عينة بلغت )االختبار  فقرات

واليت بّينت أنَّ معامالت االرتبايف الثنائي ألسئلة جمموعات  اجملموعات الثالث، الثنائي ألسئلة

(؛ فيما وتراوحت 0.19 - 0.26(، بدرجات متايز تراوحت بني )0.80(، و)0.50االختبار تراوحت بني )
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(؛ ويف دراسة أبو 0.90 - 0.63قيم الثبات جملموعات االختبار عن طريق التجزئة النصفية بني )

( بلغت قيم معامالت الثبات ألسئلة جمموعات االختبار عن طريق التجزئة النصفية 2015القاسم )

 .(0.89(؛ وعن طريق معادلة ألفا كرونباخ بلغت )0.88)

 مماثلةورقة  عبارة عن خاص باالختبار مفتاا تصحيح( 1998أعد السيد )تصحيح:  وصف طريقة

أرقام االجابات  معاألمين  صغرية جبانبهامربعات  تشتمل على ات املفحوصورقة اجابإىل 

 الورقة بناجبإجابات املفحوص  تقابلهاو الثالث.االختبار  جمموعاتكل جزء من لالصواب 

 إجابةلمفحوص مقابل كل ل واحدعطى ُيوحيحة، مقارنتها باإلجابة الص تتماأليسر حتى 

 اطئة.اخل لإلجابات أي درجة وصفر حيحةص

 مماثلة إىلورقة عبارة عن لتصحيح خاص بامفتاا االختبار لديه مفتاا وطريقة تصحيح االختبار: 

وصفر ، درجة واحدة مقابل كل إجابة صحيحة، املفحوص مينحوات املفحوص، ورقة اجاب

 غري الصحيحة )اخلاطئة(. على اإلجابة

احلزم اإلحصائية  جمموعة (SPSSاستخدم الباحث برنامج )األساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات: 

. اختبار 1للعلوم ملعاجلة البيانات يف حتليل، بيانات الدراسة ومعاجلتها، حيث استخدم منها: 

. اختبار )ت( للعينتني 2أداء املعوقني مسعيًّا، )ت( للعينة الواحدة، وذلك ملعرفة مستوى 

. اختبار )ف( حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق 3املستقلتني؛ ملعرفة الفروق بني اجلنسني؛ 

 تبًعا للفئة العمرية لعينة الدراسة.

 عرض ومناقشة النتائج:

 : عرض النتائج:أواًل

"ما مستوى معدالت أداء : ىلذي ينص علا األول:بالسؤال  املتعلقة ومناقشة النتيجةعرض  .1

الباحث قام  ذلكوللتحقق من  ؟"األفراد الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي للصم

 :( أدناه3فبني النتائج املوضحة باجلدول )م اختبار )ت( للعينة الواحدة ااستخدب
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 ( 3جدول )
  اللفظي للصُّممستوى معدالت أداء الصُّم على اختبار الذكاء غري يوضح 

مستوى معدالت أداء 

املعوقني مسعًيا على 

اختبار الذكاء غري 

 اللفظي للصُّم
عدد العينة

ي  
ساب

حل
ط ا

س
الو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ي 
ساب

حل
ط ا

س
الو

ي
ض

الفر
حلرية 

جة ا
در

 

ت(
قيمة )

الة الد 

 اإلحصائية

60 16.116 3.737 11 59 10.604 0.00 

هل توجد فروق ذات دالة إحصائية مبستوى داللة  الثاني:عرض النتيجة املتعلقة بالسؤال  .2

( يف معدالت أداء األفراد الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي تبًعا ملتغري اجلنس 0.06)

والذي م اختبار )ت( للعينتني املستقلتني ااستخدبالباحث قام  ذلك وللتحقق من )ذكر/ أنثى(؟

 :أدناه( 4املوضحة باجلدول )النتائج  يوضح

 ( 4جدول )
 يوضح الفروق يف مستوى أداء الصُّم بني الذكور واإلناث على اختبار الذكاء غري اللفظي

 العينة مستوى أداء الصُّم
الوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ات درج

 احلرية
 قيم )ت(

الة مستوي الد

 اإلحصائية

 785 .0 -377.- 58 4.003 15.972 36 الذكور

 3.3701 16.333 24 اإلناث

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية مبستوى : الثالث عرض ومناقشة النتيجة املتعلقة بالسؤال .3

 ولغرض ( يف أداء الصُّم على اختبارات الذكاء غري اللفظي تبًعا للفئة العمرية؟0.06داللة )

املوضحة يف اجلدول النتائج  فبني تحليل التباين األحادي)ف( لالباحث اختبار استخدم  ذلك

 :( أدناه6)
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 ( 5جدول )
 الفروق يف مستوى أداء الصُّم على اختبار الذكاء غري اللفظي تبًعا للفئة العمريةيوضح 

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات

 اتدرج

 احلرية
 فقيمة 

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 964 .0 234 .0 6 3.547 21.281 بني اجملموعتني

 53 15.149 802.903 داخل اجملموعتني

 59  824.183 اجملموع 

 ثانًيا: مناقشة النتائج:

 مناقشة نتيجة السؤال األول:

والذي يوضح مستوى معدالت أداء الصُّم على اختبار الذكاء  أعاله (3) اجلدول بالنظر إىل

 دالة إحصائية ىعند مستو( 10.604) بلغت لالختبار)ت( قيمة  أّن جند غري اللفظي للصُّم،

والوسط احلسابي 11) وأّن الوسط احلسابي الفرضي )القيمة احملكية( كان ) ،(0.00)

أداء الصُّم على اختبار الذكاء غري  أّنمما يشري إىل ( وهو أعلى من القيمة احملكية، 16.116)

( اليت ُأجريت 2018)دراسات أبو القاسم ، وهذه النتيجة أكدتها نتائج يرتفع فوق املتوسط اللفظي

( من الصُّم يف مدينة اخلرطوم حبري وأشارت إىل أّن ذكائهم على نفس 98على عينة بلغت )

اليت  (Moores, 1996؛ وكذلك مورس )(15.52)االختبار كان أيًضا فوق املتوسط مبتوسط بلغ 

وميكنهم القيام بّينت دراسته أّن ذكاء الصُّم، ال حتدده عيوب، وال يوجد أي حمددات لقدراتهم، 

عن  ( أيًضا مل تكشف1994بالوظائف املعرفية ضمن املدى الطبيعي للذكاء؛ ونتائج هويدي )

وويف ذات االجتاه . على اختبار املصفوفات املتتابعة والرسم بني أداء السامعني وفاقدي السمعفروق 

العاديني من حيث يشري إىل األفراد الصُّم كمجموعة ال خيتلف عن ( 2005جند أّن القريوتي )

املتوسط العام للذكاء، ويقول يف ذلك أّن الصُّم لديهم قابلية التعلم والقدرة على التفكري 

 التجريدي يف حال مل يكن لديهم مشكالت دماغية أو تلف دماغي أو أي إعاقات مصاحبة.

ق بني ( اليت مل تسفر نتائجها عن فرو2012بوركات وبست: املشار إليهما يف هريدي )ودراسة 

 السامعني والصُّم يف الذكاء، والسلوك التكيفي، والنضج االجتماعي. 
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 مناقشة نتيجة السؤال الثاني: 

مستوى الفروق يف مستوى أداء الصُّم بني الذكور واإلناث على  يوضحوالذي  (4) من اجلدول

( 0.785) إحصائيةدالة  ى( عند مستو-0.377) بلغتقيمة )ت(  أّن اختبار الذكاء غري اللفظي يتّبني

يوضح عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية يف أداء الصُّم على اختبارات الذكاء غري اللفظي مما 

( واليت مل تكشف عن 2018أكدتها دراسة أبو القاسم )، وهذه النتيجة بني الذكور واإلناث

 الية اخلرطوم؛وجود فروق بني الصُّم )الذكور واإلناث( على اختبار الذكاء غري الفظي للصم بو

يف دراستهما اليت مل تظهر أي فروق يف ذكاء ( Ensor & Phelps,1989إنسور وفيليبس )ودراسة 

 الصُّم ُتعزى للجنس )ذكور، إناث(. 

صديق  فقد توصل (Evans, 1980ودراسة إيفانز ) (2001)فيما تعارض نتائج دراسة صديق 

 والذاكرة، ،االنتباه واالدراك؛ ويف اللفظيذكاء غري يف فروق يف نتائج دراسته إىل  (2001)

فقد ( Evans, 1980؛ أمَّا إيفانز )تبًعا للنوع، لصاحل اإلناث.الصُّم بني  وتنظيم عمليات التفكري

احلركي، والسرعة؛ لصاحل اإلناث؛  -توصلت نتائجه إىل فروق يف فك الشفرة؛ والتآزر البصري 

 ولصاحل الذكور على يف التحليل املكاني. 

 مناقشة نتيجة السؤال الثالث:

الفروق يف مستوى أداء الصُّم على  الذي يبني (6أعاله رقم ) اجلدول خالل النظر إىل من

( 0.234) كانت )ف( لالختبار قيمة أّن اختبار الذكاء غري اللفظي تبًعا للفئة العمرية يتضح

أداء يف ( 0.06إحصائية ) لةالد عند مستوى فروق ليس هناك ويتضح من ذلك( 0.964) الةد ىستومب

وأكدت هذه النتيجة دراسة الساحلي  ،الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظي ُتعزى للفئة العمرة

( اليت مل تكشف عن وجود عالقة دالة إحصائية بني العمر والقدرة على اختبار الذكاء؛ 2008)

(؛ 1998(؛ والسيد )2016اب )(؛ والذي2018دراسات كل من أبو القاسم )نتائج  مل تتفق مع بينما

فقد كشفت دراسة (، Braden, 1985)(؛ وبرادن Zweibel & Mertens, 1985وزوبيل ومارتنز )

( فروًقا يف الذكاء غري اللفظي بني الصُّم تبًعا للفئة العمرية، لصاحل الذين 2018أبو القاسم )

( يف نتائج دراسته إىل وجود فروق يف 2016سنوات؛ وأشار الذياب ) (10- 8تراوحت أعمارهم من )

أوومن للذكاء غري اللفظي ُتعزى للعمر؛ فقد أظهرت نتائج دراسة -أداء الصم على اختبار سنايدرز 

( وجود فروق بني الصُّم على اختبار الذكاء غري اللفظي تبًعا للعمر؛ وأسفرت نتائج 1998السيد )
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( عن فروق يف عوامل الذكاء غري اللفظي "العام واألدائي"، لصاحل Braden, 1985دراسة برادن )

( فقد توصال يف Zweibel & Mertens, 1985( سنة، أّما زوبيل ومريتنز )18 -11الفئة العمرية )

نتائجهما إىل فروق يف عمليات البناء املعريف )املكون اإلدراكي للذكاء، والتفكري التجريدي( 

(، بينما للسامعني كانت لصاحل 16 -13، لصاحل الفئات العمر األكرب )العمرللصُّم باختالف 

( هذه Zweibel & Mertens, 1985( سنوات، ويعزي زوبيل ومريتنز )10 -12األعمار األصغر )

الفروق إىل حدوث فجوة للصم يف النمو العقلي وعمليات البناء، أو إىل احتياج الصم للخربة 

 األسرية املفروضة عليهم، وليس بسبب فقدهم السمعي يف ذلك.والتدريب، وبع  القيود 

يرى الباحث أن هذه النتائج رمبا عززتها بع  العوامل البيئية والعوامل االجتماعية واليت 

( أّن الفروق Braden, 1985ميكن أن تؤثر على النمو املعريف، والعقلي للصُّم. حيث أورد برادن )

اللفظي، بني السامعني والصم، فهي ُتعدُّ فروًقا طفيفة، وثانوية،  يف النمو املعريف والذكاء غري

 حتى وإّن ُوجدت.

  :اخلامتة

متت حبمد اهلل وتوفيقه دراسة مستوى أداء الصُّم على عينة الدراسة من جمتمع الصُّم بوالية 

نستنتج النيل األبي  متمثلة يف مدينة كوسيت يف السودان، من خالل ما سبق عرضه ميكننا أّن 

 :اآلتي

 مستوى أداء الصُّم على اختبار الذكاء غري اللفظي فوق املوسط تبني أّن . 

 ــا ــبني كم ــذكاء غــري اللفظــي للصــم بــني          ت ــار ال ــوارق يف أداء الصــم علــى اختب عــدم وجــود ف

 اجلنسني )ذكور/ إناث(؛ وعدم تأثر أداء الصُّم حسب التقدم يف العمر.

 التوصيات واملقرتحات:

 :وصلت إليها الدراسة توصي باآلتيت ائجالنتيف ضوء و

 وصيت لوجود مستوى فوق املتوسط ألداء الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظينتيجة  .1

معاجلة املشكالت وتكثيف اجلرعات التدريبية ملعلمي الصُّم للعمل على بزيادة  الدراسة

 .التعليمية اخلاصة بتعليم الصُّماملناهج ب املتعلقة
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واليات السودان يف  أداء الصُّم على اختبارات الذكاء غري اللفظيةدراسات عن املزيد الإجراء  .2

مبا يساعد وضع وختطيط املناهج التعليمية والرتبوية اليت تناسبهم من حيث قدراتهم  األخرى

 .وإمكاناتهم املعرفية والعقلية

باملتغريات املعرفية  قتهاوعال أداء الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظية،دراسة القيام ب .3

 .كالقدرة على التفكري االبتكاري واإلبداعي

أداء الصم على اختبارات الذكاء غري اللفظية يف ضوء نظريات الذكاء دراسة القيام ب .4

 .احلديثة
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 :املراجع

 :املراجع باللغة العربية

(. معدالت الذكاء غري اللفظي لدى املعاقني مسعيًّا بوالية 2018، عوض اهلل حممد )القاسمأبو 

 – 289(، 1، )33، اجمللة العلمية لكلية الرتبية بأسيويفاخلرطوم يف ضوء بع  املتغريات، 

309. 

للذكاء على الصُّم،  4- تقنني الصورة األردنية الختبار وكسلر(. 2018، سامر حممد )دريعأبو 

، رسالة دكتوراه غري منشورة اجلامعة ( سنة15.11 - 5ر )باستخدام لغة اإلشارة لألعما

 اإلسالمية، األردن.

أثر طريقة لغة اإلشارة على التحصيل األكادميي واملفردات  (.2008أبو شعرية، حممد إمساعيل )

 ، رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنيةاللغوية عند الطلبة الصم يف عمان

، دار النشر للجامعات، مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2011أبو عالم، رجاء حممود )

 القاهرة.

اهلل؛ اخلضري، أمساء عبدالعزيز؛ اجلميعي، وعد علي؛ الزهراني، هناء عبد إمياناجلرب، 

(. تصورات معلمات الطالبات الصُّم حول تطبيق التدريس التشاركي، 2019العزيز )عبد

 . 198- 159(، 9، )30، تأهيلجملة الرتبية اخلاصة وال

 ، دار النشر الدولي، الرياض.1، يفمدخل إىل اإلعاقة السمعية (.2013حسن ) ساليحبيب، 

 ، مكتبة دار الزهراء، الرياض.2، يفمدخل إىل اإلعاقة السمعية (.2009النيب علي )عبدحنفي، 

(. تنمية السلوك اإلبداعي عند األطفال املعوقني من خالل املادة املقروءة، 1982حنورة، مصري )

 ، القاهرة.ندوة الطفل املعوقاهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 ، مركز طارق للخدمات اجلامعية، عمان، األردن.اإلعاقة السمعية(. 1998) مجالاخلطيب، 

 (، دار الفكر للنشر والتوزيع، عّمان.2)يفمقدمة يف اإلعاقة السمعية(. 2006) مجالاخلطيب، 

(. اخلصائص السيكولوجية لألطفال املعوقني مسعيًّا يف 2004اخلطيب، مجال واحلديدي، منى )

 ، جامعة قطر.اجمللة الرتبويةاألردن، 

الذاكرة وما (. 2010خليفة، وليد السيد أمحد وسعد، مراد على عيسى واملارية، أمين أمحد )

، دار الوفاء لدينا الطباعة املتخلفني عقليا يف ضوء علم النفس املعريفوراء الذاكرة لدى 

 النشر، اإلسكندرية.
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(. مراحل النمو العقلي املعريف لدى عينة سعودية من التالميذ الصم 2002الغفار )الدماطي، عبد

 .104 - 41(، 1)، جملة أكادميية الرتبية اخلاصةوالعاديني، 

أوومن للذكاء غري اللفظي: دراسة ميدانية  -اختبار سنايدرز (. 2016أمحد ) حكماتالذياب، 

، رسالة دكتوراه غري منشورة، لتقنني االختبار على عينة من الطلبة الصم يف حمافظة دمشق

 كلية الرتبية، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية.

الوفاء لدينا الطباعة والنشر، ، دار العمليات املعرفية واملعاقني مسعيا (.2009)راغب، رحاب أمحد 

 اإلسكندرية.

(. العالقة بني ذكاء وقدرة الصُّم على اختاذ 2019الرحاحلة، زهراء مجيل أبو دريع، سامر حممد )

(، 9، )30، جملة الرتبية اخلاصة والتأهيلالقرار املهين لدى الطالب ذوي اإلعاقة السمعية، 

53- 92. 

، عمان، دار الفكر للطباعة الت يف الرتبية اخلاصةقضايا ومشك(. 1998) فاروقالروسان، 

 والنشر والتوزيع.

تقنني أولي الختبار املصفوفات املتتابعة على عينات من ذوي االحتياجات (. 2008) ندىالساحلي، 

، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية اخلاصة

 السورية.

التقييم (. 2013احلميد، أشرف )عبدالعزيز، وعبدالرمحن سليمان، والببالوي، إيهاب، عبدسيد، 

 ، دار الزهراء للنشر والتوزيع، الرياض.والتشخيص يف الرتبية اخلاصة

، مكتبة دليل استخدام مقياس الذكاء غري اللفظي للصم(. 1998مكرومي ) فائزةالسيد، 

 النهضة املصرية، القاهرة.

(. فاعلية برنامج تدرييب باستخدام األلعاب 2019اهلل )سن؛ السوايف، وصل عبدح ندىالشهري، 

التعليمية يف تنمية الذاكرة العامة لطالبات املرحلة االبتدائية من ذوات اإلعاقة السمعية 

 .128 - 93(، 9، )30، جملة الرتبية اخلاصة والتأهيلمبحافظة الطائف، 

رضوى عاطف؛ اخلضر، روان حممد؛ والطعاني، نادية  الصايغ، أمال؛ الريدي، هويدة؛ الشيمي،
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Abstract:  

The study aimed at recognizing the extent of practicing the governance of 

information technology systems and it's relation with operating institutional 

performance at public secondary schools from teachers point of view. The 

descriptive method was used. The sample was selected with random class 

method of (277) teachers with a percent of 40% of the study community.The 

researcher received (192 ) questionnaires. The researcher used the questionnaire 

of information technology governance for leaders of public secondary schools at 

Buraidah town from teachers point of view and the questionnaire of institutional 

performance and the most important findings are providing the governance of 

information technology and institutional performance with a degree 

of"agree"and there are statistically significant differences for the field of 

distance information technology systems governance: magnification of 

disclosure and transparency  principles on behalf of the scientific division. The 

study found several  findings and the most important ones are: there is  

a statistically significant positive correlation between scores of information 

technology systems governance and scores of operating the institutional 

performance for the study sample of public secondary schools teachers at 

Buraidah town. 

The opening words: governance, information technology systems, institutional 

performance, Qassim university.  
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حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات وعالقتها بتفعيل األداء املؤسسي (. درجة ممارسة 2222التوجيري، هيلة. )

 581-521 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  .من وجهة نظر املعلمني باملدارس الثانوية احلكومية

حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات وعالقتها بتفعيل األداء املؤسسي درجة ممارسة 

 من وجهة نظر املعلمني باملدارس الثانوية احلكومية

 (1)د. هيلة منديل حممد التوجيري

 :املستخلص

 حوكمة نظم تكنولوجيا املعلوماتدرجة ممارسة على  التعرفإىل الدراسة هذه هدفت 

خدم ُتاْسقد و من وجهة نظر املعلمني، وعالقتها بتفعيل األداء املؤسسي باملدارس الثانوية احلكومية

% من 40معلًما بنسبة  288 مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقيةوقد  ،املنهج الوصفيفيها 

 ةاستبانواستخدمت الباحثة كأدوات للدراسة ، استبانة 192حثة جمتمع الدراسة، وقد تسلمت البا

حوكمة تكنولوجيا املعلومات لدى قادة املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة بريدة من وجهة نظر 

توفر حوكمة نظم تكنولوجيا  :أهمها ،نتائجعدة خرجت بقد و، األداء املؤسسي ةاستبانواملعلمني 

ووجود فروق ذات داللة إحصائية جملال حوكمة نظم  ،ي بدرجة موافقاملعلومات واألداء املؤسس

د وتعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية ولصاحل القسم العلمي، وج :دْعيف ُباملعلومات تكنولوجيا 

ذات داللة إحصائية بني درجات حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات وبني ارتباطية موجبة عالقة 

لدى عينة الدراسة من معلمني املدارس الثانوية احلكومية مبدينة  درجات تفعيل األداء املؤسسي

  .بريدة

 املؤسسي، جامعة القصيم.حوكمة، نظم تكنولوجيا املعلومات، األداء  الكلمات املفتاحية:
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 الدراسة:  مقدمة

يشهد العصر احلالي اهتماما عامليًّا باحلوكمة للقيادات الرتبوية مبا تتضمنه من عمليات 

اليب ختطط هلا وأهداف تسعى إىل حتقيقها، تعتمد يف جناحها بالدرجة األوىل على توفري وأس

اجلهود اإلدارية الرشيدة، وحتقيق التجديد الرتبوي وتأهيل القيادات للمستجدات الرتبوية، 

واملستحدثات التكنولوجية؛ وذلك من خالل االستفادة من التكنولوجيا املتطورة يف رفع كفاءة 

 ومواجهة ما يتعرض له النظام الرتبوي من مشكالت. أدائهم 

ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من االجتاهات احلديثة يف جمال إدارة اهليئات وقد 

هذه االجتاهات كانت غريبة على اجملتمعات ثم أخذت يف التطور  ،واملؤسسات التعلمية املختلفة

احلوكمة قد جاء من قبل البنك الدولي  والنمو بعد ذلك، من هذه االجتاهات احلوكمة، ولفظ

باللغة العربية  هوهو ما مت ترمجت "،(corporate) governance" :وصندوق النقد حتت اسم

 بالقاهرةوإعادة تسميته عن طريق جممع اللغة العربية  تهومت بعد ذلك صياغ ،إىل"اإلدارة الرشيدة"

 (.16 ،2004 حتت لفظ احلوكمة )مؤمتر احلوكمة،

، ويعود اللفظ ""توجيه الذي يعين ((kubernao كلمة احلوكمة من الفعل اليونانيتنشق و

إىل كلمة إغريقية قدمية ُتعرب عن قدرة ربان السفينة ومهارته يف قيادة السفينة وسط األمواج 

والعواصف، وما ميتلكه من قيم وأخالقيات نبيلة وسلوكيات نزيهة يف احلفاظ على أرواا 

ودفاعه عنها  ،ورعايته ومحايته لألمانات اليت يف ُعهدته وإيصاهلا ألصحابهاوممتلكات الركاب، 

حبار، فإذا ما وصل ربان السفينة بها إىل وضد األخطار اليت تتعرض هلا أثناء اإل ،ضد القراصنة

 good) ميناء الوصول ثم عاد إىل ميناء اإلحبار من مهمته سامًلا أطلق على هذا الربان

governance)  (. 39 ،2016( )أبو نصر، 13، 2006 تعين املتحوكم اجليد )اخلضريي، واليت 

ع احلوكمة ابكربى بالنسبة للمجتمعات، حيث يؤدي اتِّ احلوكمة أهميًة لقد اكتسبِت

كنظام إداري إىل حماربة الفساد وسوء اإلدارة، واالستغالل غري السليم للسلطة مع تشجيع 

احلوكمة من أهم العمليات الالزمة حلسن  وتعّد، (Hawkama، 2016 ،1فصاا )الشفافية واإل

وضمان حتقيق أهدافها، وتظهر أهمية  اإلدارة فيها،ونزاهة  ،العمل داخل املؤسسات التعليمية

 (:68 ،2006)اخلضريي،  ما يأتيحوكمة املؤسسات التعليمية في

 .)حماربة )البريوقراطية، االحنراف، التخلف، الفساد اإلداري 
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  احليادية والشفافية.ضمان 

 .حتقيق السالمة وأخالق املهنة 

 .حتقيق االستقامة ومنع االحنراف 

 .تقليل األخطاء والقصور يف أداء املهام باملدارس 

 .حتقيق فاعلية احملاسبة والرقابة على األداء  

 :اآلتييف باملؤسسات التعليمية تتمثل أهمية احلوكمة و

 وحتقيق رصانة عملية ،زيز القدرة التنافسية للمدرسةتع :أهمية احلوكمة من منظور اإلدارة، 

 وتعزيز القدرة على التطوير. ،وتعزيز الثقة بني األطراف املعنية ،وجتنب الفساد اإلداري واملالي

 أنها رقابة على ينظر اجملتمع إىل احلوكمة  ؛ حيثأهمية احلوكمة من وجهة نظر اجملتمع

 ،انون للتشريعات القانونية والضوابط احلاكمةوإشراف ذاتي يؤدي إىل سالمة تطبيق الق

 وأن ذلك حيقق رضا اجملتمع عن أداء املدرسة. ،وبالتالي حسن اإلدارة وضمان حقوق الناس

 ضمان حقوق على احلوكمة الرشيدة  تعمل ؛ حيثأهمية احلوكمة من وجهة نظر العاملني

دون متييز أو حتسب، حيث ينظر العاملني لإلدارة أنها املعنية باحلقوق  همالعاملني ومصاحل

 (.43، 2008 ،)عيسى واملصاحل الذاتية هلم

وذلك يف اجتماع  OECDقد متت املوافقة على مبادئ احلوكمة كما حددتها منظمة و

عام  وقد أعيد إصدار هذه املبادئ يف، م1999مايو  25/28الوزاري يف  ىاملنظمة على املستو

، سابًقاأربعة كما كانت  تبعد أن صارت تغطي مخسة جماالت أساسية، وليس ،م2000

 ،وتستهدف هذه املبادئ مساعدة حكومات الدول األعضاء وغري األعضاء على تقييم جهودها

وحتسني األطر القانونية واملؤسساتية والتنظيمية يف موضوع احلوكمة، باإلضافة إىل توفري 

واملقرتحات من األطراف اليت تلعب دوًرا يف عملية وضع أساليب سليمة  اخلطويف اإلرشادية

 (.The organization ،2000، 13للحوكمة )

 :كاآلتيوهي  ،هناك إمجاع لآلراء حنو حتديد مخسة مبادئ أساسية للحوكمةو

 تضمن جمموعة من احلقوق الواجب احلفاظ عليها بالنسبة للعاملنيي: واملبدأ األول: حفظ احلقوق

باملؤسسة أو املستفيدين منها، وتتمثل هذه احلقوق يف احلق يف احلصول على املعلومات 

والبيانات، واملشاركة يف اختاذ القرارات، واحلق يف التصويت عند إجراء انتخابات، 
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وكذلك احلق يف مساءلة اإلدارة عند حدوث أي احنرافات أو جتاوزات، واملشاركة يف 

 (.12 ،2003يت تعقد داخل املؤسسة )سوليفان واخرون، االجتماعات واللقاءات ال

: وتعين أن تكفل اإلدارة معاملة متكافئة جلميع العاملني، وكذلك الثاني: املعاملة املتساوية املبدأ

املستفيدين، دون أية تفرقة أو حتيز لطرف دون الطرف اآلخر، وأنه على اإلدارة أن تعلن عن 

أي مصاحل أو أعمال خاصة باملؤسسة، وأن تتاا الفرصة جلميع العاملني واألعضاء يف 

انتهاك حقوقهم، كما تتضمن وجود نظام قانوني  للحصول على تعوي  فّعال عند ؛املؤسسة

وتشريعي يضمن احلصول على احلقوق كاملة، وكذلك اختاذ اإلجراءات القانونية 

 (.10، 2006واإلدارية ضد اإلدارة )محاد، 

جيب أن يضمن اإلطار العام  املبدأ الثالث: دور أصحاب املصلحة واألطراف املشاركة يف األداء:

وأن  ،لى احرتام حقوق أصحاب املصلحة املختلفة املرتبطني باملؤسسةللحوكمة تأكيًدا ع

يسمح بوجود آليات ملشاركتهم يف األداء، وأن يكون هلم فرصة للحصول على املعلومات 

والبيانات املتصلة بالعمل، وكذلك إتاحة الفرصة للحصول على تعويضات مناسبة يف حالة 

 (.139 ،2006والالئحة املنظمة للعمل )اخلضريي، انتهاك حقوقهم اليت يكفلها هلم القانون 

فصاا السليم تم بضمان اإلتينبغي يف إطار احلوكمة أن  املبدأ الرابع: اإلفصاا والشفافية:

مبا يف ذلك  ،املتعلقة باملنظمة همةوالصحيح يف الوقت املناسب عن كافة املوضوعات امل

وتشجيع الشفافية أحد  ،نظام إفصاا قويوجود  داألمور املالية واإلدارية والفنية، حيث يع

وميكن أن يكون أيًضا أداة قوية للتأثري يف  ،املالمح األساسية لتحقيق الرقابة على األداء

 (.The organization،2000 ،34سلوك اإلدارة )

ونظم  ،بواملتمثلة يف: أجهزة احلاس أهمية استخدام التكنولوجيا احلديثة زادتوقد 

 (.12، 2010املعلومات اإلدارية احلديثة يف تطوير وتنمية العملية اإلدارية )املوسى، 

احلاجة إىل املعلومات الدائمة التحديث ضرورية للوصول إىل اختاذ قرارات ذات  فأصبحت

يف كافة جماالت الصناعة والعمليات وكفاءة يف شتى جماالت احلياة العلمية والعملية واإلدارية 

هذه اجملاالت وغريها من اجملاالت حتتاج  فكّل ،املصرفية والعسكرية والتعليمية واألمنية وغريها

ميكن االعتماد و ،ا إىل حتديث املعلومات لتكون هذه املعلومات حديثةوحتتاج أيًض ،إىل املعلومات

انات والبحث يف هم من األعمال التنفيذية والوقت واملال يف تسجيل البيمويتم استهالك جزء  ،عليها

 (.9، 2010املعلومات واستكشافها وتوصيلها )بسيونى، 
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ومن هنا كان حلوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات أثر مباشر على الطريقة اليت تدار بها 

أن على فهي متثل سلسلة من التأكيدات  تكنولوجيا املعلومات داخل املدارس واملنشآت التعليمية،

لية حوكمة تكنولوجيا املعلومات تضمن أن االستثمار عات، وأن فااهليكليات تركز على العملي

وإىل ختفي  املخاطر املرتبطة  ،يف تكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل إضافة قيمة ألنشطة األعمال

 (.  Bawen ،2008 ،26بتشغيل وتنفيذ تكنولوجيا املعلومات وحتقيق األداء املؤسسي املتميز )

تكنولوجيا املعلومات وحتقيق التميز لألداء املؤسسي عالقة  العالقة بني حوكمة نظم إّن

تطوير ومتييز أدائها عن املنظمات األخرى هي  حنوعلى أن املنظمات اليت هلا ميل  تدلُّ ،تبادلية

املنظمات اليت تستخدم  وأّن ،األكثر رغبة يف استخدام حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات

تكون قادرة أكثر على استخدام مواردها املتاحة بفاعلية مما حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات 

 يؤدي إىل متيز مستوى أدائها.

حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات من املداخل احلديثة اليت تساعد يف تفعيل  إذا كانتو

هو من املوضوعات احلديثة احليوية، حيث ظهرت  املؤسسةلية عاألداء املؤسسي، فإن ربطهما بفا

لقياسها وتطبيقها يف ظل التغريات االقتصادية واالجتماعية من خالل الرتكيز على اال حماوالت 

 بداع وحتقيق التميز يف األداء املؤسسي.

اليت كتبت فيه، فمن  القليلةومفهوم األداء املؤسسي ال يزال غامًضا بالرغم من الكتابات 

، ومبدى إطالعهم على ةهم من جهيتباختالف رؤ هوحتليل أبعاد هخيتلف الناس يف فهمأْن الطبيعي 

خفاياه ودقائقه من جهه أخرى، خصوًصا إذا عرفنا أن ظاهرة األداء املؤسسي متعددة اجلوانب 

 .(23 ،2009)ماهر، تتحرك خيوطها يف جماالت عديدة 

يف ضوء تفاعلها مع التعليمية واألداء املؤسسي هو املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املؤسسات 

وهي  ،األداء املؤسسي بهذا املفهوم يشتمل على أبعاد ثالثةف ،يئتها الداخلية واخلارجيةعناصر ب

يف إطار السياسات  التنظيمية)أداء األفراد يف إطار وحداتهم التنظيمية املتخصصة، أداء الوحدات 

اشتمال  وبرغم. العامة للمؤسسة، أداء املؤسسة يف إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية(

نه خيتلف عن كل بعد منها لو أخذ منفرًدا، فإمفهوم األداء املؤسسي على هذه األبعاد الثالثة، 

ألنه يف احلقيقة  ؛فاألداء املؤسسي خيتلف عن األداء الفردي، وخيتلف عن أداء الوحدات التنظيمية

املليجي، قافية عليها )حمصلة لكليهما، باإلضافة إىل تأثريات البيئة االجتماعية واالقتصادية والث

2012، 19.) 
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 التطورات ملواكبة تطوير إىل حيتاج العمل داخل املدارس الثانوية أن الباحثة الحظِت وقد

 أن ميتلكها من فال بد املؤسسي داخل املدراس، األداء تفعيل يف تساعد اليت اهلائلة التكنولوجية

 واملالية والتنظيمية اإلدارية واإلجراءات املعلومات من والعديد فنية ومهارات معرفة لديهم مدراء قادة

 وظيفتهم بواجبات إملامهم درجة من تزيد اليت املعلومات تكنولوجيا نظم والقدرة علي حوكمة

، االختصاصات من العديد هلا واليت اجملاالت، مجيع يف التطبيقية الفنية النواحي جبانب اإلدارية،

 والسلوكيات، املهارت وتطوير العمل فى االستمرارية على قادرين يكونوا أن جيب وكذلك

 تلك يف وخاصة، الثانوية املرحلة خالل املؤسسي األداء يف التميز وحتقيق الوظيفي التطور وكذلك

 نظرا، تطويرها علي وقدرة وحنكة، اململكة من جيد وإعداد رؤية إلي حتتاج اليت احلرجة املرحلة

 .السنية املرحلة تلك يف والنفسية والفسيولوجية الدميوجرافية للتغريات

وعلى صعيد الفكر اإلداري ظهرت عدة مدارس واجتاهات وحماوالت للتطوير أطلق عليها 

، اإلداري أو التطوير التنظيمي أو التنمية اإلدارية التطويرأمساء خمتلفة كاإلصالا اإلداري أو 

لذا وجد حتقيق التميز لألداء املؤسسي أهميته ا من حماور أدائها؛ كان األداء حموًرا أساسيًّو

 (.43، 2009 النصر،بصفته اهلدف الذي تسعى كافة املؤسسات لتحقيقه )

 مشكلة الدراسة:

 واليت ال ،من التحوالت والتغريات اليت تؤثر يف خمتلف اجملاالت مجلًة يشهد العامل اليوَم

تتعرض إىل ضغويف  ،شأن خمتلف قطاعات اجملتمع شأنهاالعامة  معني، واملؤسسات تقف عند حدٍّ

 اتونتيجة لتلك التحوالت والضغوط ؛متنامية من أجل حتسني نوعية املنتج أو اخلدمة اليت تقدمها

حتتاج املؤسسات إىل أن تبذل جهوًدا يف سبيل الوصول ألفضل املمارسات وتطبيق أحد املفاهيم 

 (.11، 2008اإلدارية )الصاوي، 

 فقدعصر احلالي نظًرا للتطورات السريعة اليت نشأت عن التطور التكنولوجي، الويف 

وخاصة اجملال التعليمي،  ،اجملاالت مواكبة هذه التطورات أمرا حتمًيا يف كّل أصبحت

ومواكبة للعصر احلديث الذي  (.2012فاالستثمار يف التعليم هو االستثمار احلقيقي )املطريي، 

باحلوكمة للقيادات الرتبوية مبا تتضمنه من عمليات وأساليب ختطط هلا أوىل اهتماًما عاملًيا 

وأهداف تسعى لتحقيقها، تعتمد يف جناحها بالدرجة األوىل على توفري اجلهود اإلدارية الرشيدة، 
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وتأهيل القيادات للمستجدات الرتبوية، واملستحدثات التكنولوجية  ،وحتقيق التجديد الرتبوي

 (. 98، 2010ولوجيا املتطورة يف رفع كفاءة أدائهم )عبيد، باالستفادة من التكن

ه يف الوقت الذي تسعى فيه الدول املتقدمة إىل تطوير أنظمتها التعليمية ومن املالحظ أّن

ليس لديهم استعداد ذاتي من أجل التغيري والتطور يف  يرونوقيادتها الرتبوية، ال يزال لدينا قادة مد

أو اليت تواجه  ،املستقبلمج الرتبوية والتعليمية اليت تواكب تغريات االربأو يف وضع  ،مستوى أدائهم

مع ضرورة تكامل سياسة املدرسة وخطتها مع رؤية وزارة التعليم  ،التحديات التكنولوجية

وتوجهاتها اإلسرتاتيجية، واعتماد سياسة الوضوا والشفافية واملساواة بني مجيع العاملني، ضرورة 

دراسات وحبوث ملواجهة املشكالت اليت تواجههم، وتوفر  بفاعلية يف إجراءمشاركة املعلمني 

 دراسة إليها أشارت اليت النتائج مع يتفق قاعدة معلومات متطورة عن منسوبي املدرسة وخرباتهم هذا

 .(2019، العنزي)

األساليب وترى الباحثة أّنه ال بد أن نتطرق إىل قواعد الفكر واال بداع والبعد عن استخدام 

التقليدية واستخدام أفضل األساليب احلديثة واملبتكرة اليت تساعد علي االرتقاء مبستوى العملية 

، مع ضرورة استخدام مفاهيم حوكمة 2030التعلمية باملدارس الثانوية؛ وذلك وفًقا لرؤية اململكة 

ىل تنمية قدرة القادة تكنولوجيا املعلومات، وهو ما يؤدي إلي اخنفاض فجوة املخاطر، باإلضافة إ

املدراء باملدارس الثانوية علي اختاذ القرار املناسب وحتقيق االستفادة القصوى من املوارد املتاحة 

 .(2018 ،البلقاسي) دراسة إليها أشارت اليت النتائج مع يتفق وفاعلية استخدامها، وهذا

ليمية، وضرورة التطور ونظًرا للتغريات الكبرية فى البيئة احمليطة بنشايف املؤسسة التع

اجلوهري فى الفكر اإلداري النظري واالجتاه التطبيقي هلا، فقد تصاعدت األهمية اإلسرتاتيجية 

اقتضى متكينهم من  مماللمديرين فى اخلطويف األوىل الحتكاكهم املباشر باملتغريات املتالحقة 

ة التعليمية، مع ضرورة التصرف مباشرة يف األمور اليت تعكس خماطر أو فرًصا جوهرية للمؤسس

استغالل كافة اإلمكانات املتاحة سواء املادية أو البشرية، وخاصة ضرورة االستفادة من السلوك 

 النتائج مع يتفق هذاو اإلجيابي للمعلمني وتوجههم حنو استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية،

 .(2008 ،عبداحلق) دراسة إليها أشارت اليت

أن  - على الدراسات والبحوث السابقة هااطالعخالل من وعلمها  على حّد -ترى الباحثة و

 ،يف الدراسات اليت تناولت دراسة الواقع الفعلي حلوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات هناك ندرة
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، ومن بريدة مدينة، وخصوصا يف وعالقتها بتفعيل األداء املؤسسي مبدارس التعليم العام الثانوي

 ،وهي التعرف على واقع حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات ،ذا البحثهنا نشأت فكرة ه

 .دينة بريدةوعالقته بتفعيل األداء املؤسسي مبدارس التعليم العام الثانوي مب

  الدراسة: ئلةسأ

تكنولوجيا املعلومات لدى قادة املدارس الثانوية نظم ممارسة أبعاد حوكمة  ما درجُة -

 املعلمني؟احلكومية من وجهة نظر 

 ما مستوى األداء املؤسسي للمدارس الثانوية احلكومية من وجهة نظر املعلمني؟ -

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول تقدير مستوى األداء  -

 التخصص(؟ -املؤسسي للمدارس الثانوية احلكومية ملتغريّي )سنوات اخلربة

ئية بني استجابات أفراد العينة حول تقدير درجة ممارسة قادة هل توجد فروق ذات داللة إحصا -

عزى ملتغريّي )سنوات اخلربة املدارس الثانوية احلكومية ألبعاد حوكمة تكنولوجيا املعلومات ُت

 التخصص(؟ -

ما عالقة حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات بتفعيل األداء املؤسسي يف املدارس الثانوية  -

 احلكومية؟

 :سةدراهدف ال

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

ومستوى األداء  ،تكنولوجيا املعلومات نظم درجة ممارسة أبعاد حوكمةالتعرف على  -

 املؤسسي لدى قادة املدارس الثانوية احلكومة من وجهة نظر املعلمني.

 .املعلمنيمستوى األداء املؤسسي للمدارس الثانوية احلكومية من وجهة نظر التعرف على   -

عالقة حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات بتفعيل األداء املؤسسي يف املدارس  التعرف على -

 الثانوية احلكومية.

 أهمية الدراسة:

 :يأتيتكُمُن أهميُة الدراسة فيما 
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السياسة التنافسية، من خالل رفع  انسجامها مع توجهات اململكة العربية السعودية اليت تبّنِت -

 (.2030س الثانوية مبا حيقق متطلبات رؤية اململكة )مستوى املدار

ا يف موضوع املكتبة اإلدارية الرتبوية بإضافة مرجًعا علميًّ هذه الدراسُة أن تثرَي لومأمن امل -

 ودوره يف تفعيل األداء املؤسسي. ،حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات

حنو حوكمة  ،تب الرتبيةميكن أن تّوجه نتائج الدراسة أنظار اإلدارة العليا يف مكا -

 املؤسسات التعليمية. املؤسسي يفتكنولوجيا املعلومات وما حيققه تفعيل األداء 

 حدود الدراسة:

 :تكنولوجيا املعلومات نظم حوكمة التّعرف علىعلى  تقتصر الدراسُة احلدود املوضوعية، 

حفظ احلقوق، وعالقتها بتفعيل األداء املؤسسي، وتشمل حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات 

تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية، واقع آليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية، 

)آليات تطبيق العمل  فيتضمن: األداء املؤسسيأّما مسؤوليات القادة واإلدارة التنفيذية(، 

ملدارس، فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس، دور القادة حنو العمل املؤسسي با

 املؤسسي، الطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي(.

 :تقتصر الدراسة على بع  املدراس الثانوية مبدينة بريدة. احلدود املكانية 

  :انوية مبدينة بريدة.باملدارس الثالذكور عينة عشوائية طبقية من املعلمني احلدود البشرية 

 :هـ.1439/1440لعام  الثانيمت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي  احلدود الزمانية 

 الدراسة:مصطلحات 

تطبيق قواعد عامة وجمردة على كافة املنظمات واملؤسسات الفردية واجلماعية " احلوكمة:

ونشر  ،وتقديم اإلقرارات ،كما تستلزم تطبيق قواعد الشفافية واإلفصاا ،والوطنية

 واإلدارة الرشيدة للمخاطر والتقييم الدقيق لألنشطة" ،املعلومات واملراقبة الفّعالة

 (.5، 2011 ،)الكردي

هي حزمة األدوات واملصادر اليت حتوي البيانات من خالل إداراتها والتواصل  تكنولوجيا املعلومات:

صال بأنواعها وما حتويه من وسائل مسعية بها، ومن تلك األدوات الربجميات ووسائل االت

)القحطاني؛ واخلزي،  وبصرية، وما يتصل بذلك من مصادر تتمثل يف البنية التحتية الالزمة

2009.) 
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مجلة السياسات واإلجراءات اليت تكفل  إجرائيا بأنها: وتعّرف حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات

آليات احلوكمة ويف حفظ احلقوق، حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات  الوفاء مبعايري

وليات القادة ؤمسوتعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية، ولتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية، 

 يف املدارس الثانوية.   واإلدارة التنفيذية

لية، ويرتكز على عجناز األهداف التنظيمية باستخدام املوارد بكفاءة وفاإهو "األداء املؤسسي: 

العناصر الفريدة اليت متيز املؤسسة عن املؤسسات األخرى، وتشمل اجلوانب العريضة 

 "سرتاتيجيات والعمليات واملوارد البشرية والنظملألداء املؤسسي املرتكزة على اإل

 (.82، 2009 )العلواني،

ملدارس الثانوية، باستخدام نظم إجناز املهام واملسؤوليات اإلدارية لدى قادة ا ويعّرف إجرائيا بأنه:

تها فلسفو آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارستوفر  تكنولوجيا املعلومات اليت تضمن

 ه.الطرق املتبعة لتفعيلو دور القادة حنو العمل املؤسسيتها وورسال هاوأهداف

 :الدراسات السابقة

 :العربية الدراسات: اًلأو

املؤسسي مبدارس التعليم الثانوي بالكويت يف  "تطوير األداء :( بعنوان2019)دراسة العنزي   .1

األداء  ىمستو ىإلدارة التميز"، واستهدفت الدراسة التعرف عل  EFQMبيوضوء النموذج األور

تطوير األداء املؤسسي لاملؤسسي مبدارس التعليم الثانوي بالكويت، واألسس العلمية 

لدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واشتملت عينة مبدارس التعليم الثانوي بالكويت، واتبعت ا

استخدمت الباحثة استبانتني كأداة ومديري مدارس التعليم الثانوي بالكويت،  ىالدراسة عل

ها مع رؤية وزارة التعليم تمجع بيانات، وكانت من أهم النتائج تكامل سياسة املدرسة وخط

شفافية واملساواة بني مجيع العاملني، سرتاتيجية، واعتماد سياسة الوضوا والوتوجهاتها اإل

لية يف إجراء دراسات وحبوث ملواجهة املشكالت اليت عضرورة مشاركة املعلمني بفاو

 تواجههم، وتوفر قاعدة معلومات متطورة عن منسوبي املدرسة وخرباتهم. 

  Cobit 5أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات وفقا لـ" بعنوان: (2018) دراسة البلقاسي .2

 إيضاا مفهوم حوكمةالدراسة ، واستهدفت "على خماطر نظم املعلومات اإللكرتونية

كأحد أطر احلوكمة، ودراسة  6ودراسة إمكانية استخدام كوبت  املعلومات، تكنولوجيا
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التأثري الناتج عن تطبيق مفهوم احلوكمة على ختفي  فجوة املخاطرة يف نظم املعلومات 

العلمي بشقيه االستقرائي واالستنباطي؛ حيث اتبعت سة املنهج الدرا واتبعتاإللكرتونية، 

الباحثة املنهج االستنباطي يف دراسة وحتليل الدراسات السابقة واإلصدارات املهنية املتعلقة 

حبوكمة تكنولوجيا املعلومات، واملنهج االستقرائي يف الفحص امليداني، واشتملت عينة 

ملؤسسات التعلمية اخلاصة كأحد مناذج منظمة األعمال الدراسة على مستثمرين وعاملني يف ا

( مفردة، واستخدمت 140اليت تستخدم تكنولوجيا املعلومات بشكل دائم والبالغ عددهم )

الباحثة االستبانة كأداة مجع بيانات، وكانت من أهم النتائج أن استخدام مفاهيم حوكمة 

، والقدرة علي اختاذ القرار املناسب تكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل اخنفاض فجوة املخاطر

 وحتقيق االستفادة القصوي من املوارد املتاحة وفاعلية استخدامها.

ت يف املؤسسي مبدارس التعليم الثانوي بالكوي "تطوير األداء :( بعنوان2015)دراسة اخلباز  .3

 املؤسسي دور األداءعلى "، واستهدفت الدراسة التعرف ضوء مدخل اإلدارة باملشاركة

مبدارس التعليم الثانوي بالكويت يف ضوء مدخل اإلدارة باملشاركة، واتبعت الدراسة املنهج 

معلمي املدارس الثانوية مبحافظة الفروانية  ىالوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة عل

استخدمت الباحثة استبانتني كأداة و( معلًما ومعلمة، 380بدولة الكويت والبالغ عددهم )

نات، وكانت من أهم النتائج ضعف مشاركة املعلمني يف التطوير املؤسسي مبدارس مجع بيا

حنو متطلبات األداء املؤسسي يف  إحصائيًّاعدم وجود فروق دالة و ،التعليم الثانوي بالكويت

 متغري اخلربة.  إىل ىضوء اإلدارة باملشاركة تعز

 ملعلومات يف املؤسسات العامةتطبيق حوكمة نظم ا" بعنوان:  (Njenge, 2015)دراسة جنيج  .4

ستخدم لشرا كيفية يإطار عمل مفاهيمي ميكن أن الدراسة  قدمتو، "جنوب إفريقيايف 

أن  إىل الدراسة ، وتشريالعام التعليمتطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف مؤسسات 

املعيارية تلعب تأثريات املعرفة املعيارية والثقافية ال تظهر يف مرحلة التبين، لكن التأثريات 

دوًرا ال يقل أهمية عن  دور التأثريات التنظيمية واملدير التنفيذي للمعلومات يف اختيار وتنفيذ 

اآلليات اليت من خالهلا يتم تطبيق  أشارت إىلآليات حوكمة تكنولوجيا املعلومات، كما 

 لتعليماحوكمة تكنولوجيا املعلومات وبع  التحديات والقضايا اليت تواجهها مؤسسات 

كذلك أن تنفيذ حوكمة ت الدراسة العام يف ظل تطبيقها حلوكمة التكنولوجيا، وكشف
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وتقرر يف الدراسة  ،تكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل بع  نتائج إجيابية لتكنولوجيا املعلومات

 إثباَت -أن من النتائج اليت حتققت بشكل سريع من استخدام حوكمة تكنولوجيا املعلومات

 مرونة كبرية يف أداء املؤسسات يف مراحل الحقة.  

  ،"التعليمية املؤسسة إدارة على املعلومات نظم تأثري" بعنوان: (Shah, 2014) دراسة شاه .6

 التعليمية،  وتوصلت املؤسسة إدارة على املعلومات نظم التعرف علي تأثري واستهدفت الدراسة

 نظم حتدثه اليت اإلجيابي التأثري على تؤكد السابقة الدراسات أكثر أن إىل الدراسة

 عملية لتسهيل اإلجيابية التأثريات هذه ضمن ومن التعليمية، املؤسسات أداء على املعلومات

 املؤسساتية، للموارد أمثل واستخدام فّعالة، إدارة تكريس عملية املعلومات، إىل الوصول

 يف املعلومات نظم حوكمة توظيف أمام تقف اليت التحديات من أن إىل الدراسة وتشري

 املسؤولني ثقة عدم أو احلوكمة، الستخدام املهاراتي االفتقار إىل ترجع التعليمية املؤسسات

 أن كما للموظفني، اخلاص التدريب انعدام إىل إضافة املؤسسة، لدى البشرية املوارد يف

 واحلوكمة املعلومات نظم تطبيق يف يرغبون ال قد املؤسسة لدى املخضرمني املسؤولني بع 

 .  شخصية مصاحل على حفاًظا املناسبة

تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " بعنوان: (Ghavifekr, 2013) دراسة تشافيكر .5

للتنظيم واإلدارة مراجعة مفاهيم"، واستهدفت الدراسة تقديم أنواع من التطبيقات لألنشطة 

تعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلدارية يف املدارس واستعراض األدبيات امل

املدارس املاليزية، وتسليط الضوء على أهمية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املهام 

اإلدارية، وكان من أهم نتائج الدراسة وجوب تزويد إدارة املدرسة باملعرفة واملهارات املتعلقة 

اعلية، ووجوب استخدام التخطيط بتكنولوجيا املعلومات جلعل عملها أكثر كفاءة وف

 اإلسرتاتيجي الفاعل الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإلدارة املدرسية.

 يف املعلومات تكنولوجيا استخدام على املؤثرة العوامل" بعنوان: (2008) احلقعبددراسة  .8

فهم الدوافع الدراسة ، واستهدفت "فلسطني مشال يف الثانوية املدارس يف التعليمية العملية

النفسية واالجتماعية للمدرسني، حنو استخدام وتبين تكنولوجيا املعلومات يف العملية 

الوصفي التحليلي، واشتملت عينة الدراسة الدراسة املنهج  واتبعتالتعلمية، ومدي تقبلهم هلا، 

( مدرسا، 392على أعضاء اهليئة التدريسية يف مدارس حمافظة نابلس البالغ عددهم )
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تخدم الباحث استبانة كأداة مجع بيانات، وكانت من أهم النتائج السلوك اإلجيابي واس

 للمعلمني وتوجههم حنو استخدام التكنولوجيا يف العملية التعلمية.

 إجراءات الدراسة: منهج الدراسة:

الباحثة املنهج الوصفي الذي  استخدمِت ،لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها

 مجع البيانات وتصنيفها وحتليلها. يقوم على

 جمتمع الدراسة وعينتها:

بلغ من الذكور يف مدينة بريدة، وقد  معلمي املرحلة الثانوية،الدراسة مجيع جمتمع  ميثل

% من 40معلما بنسبة  288 وقد مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية فرد، 800عددهم 

استبانة، أما باقي العينة فلم جييبوا على االستبانة،  192ة جمتمع الدراسة، وقد تسلمِت الباحث

 معلما. 192وبذلك جرى حتليل العينة اليت وصلت 

 (1جدول )
 وصف عينة الدراسة حبسب متغريات التخصص، واخلربة

 النسبة العدد مستويات املتغري املتغري

 %64.18 104 علمي التخصص

 %46.83 88 أدبي

 %33.33 54 سنة 6أقل من  اخلربة

 %29.18 65 سنة 10 - 6

 %38.60 82 سنة 10أكثر من 

 %100.00 192 اإلمجالي

( من معلمي املدارس الثانوية مبدينة 192( أن عدد أفراد العينة يبلغ )1يتضح من اجلدول )

 %، فيما بلغ ختصص أدبي64.12( يشّكلون 104بريدة، وقد بلغ عدد من حيملون ختصص علمي )

%( من املعلمني، 33.3% من العينة، أما متغري اخلربة فقد شّكل )46.83( يشّكلون نسبة 88)

 %29.18سنوات حوالي 10- 6(، بينما يبلغ عدد من خربتهم من 54سنوات بعدد ) 6خربتهم أقل من 

 %.  38.6( بنسبة 82سنوات فيبلغ عددهم ) 10-6(، أما من خربتهم من 65بعدد )
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 إجراءات البحث:

 : الدراسة أداة

حوكمة تكنولوجيا املعلومات لدى قادة املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة  ةاستبان : أواًل

واتبعت فى إعدادها  ،من إعداد الباحثة استمارة هيو، بريدة من وجهة نظر املعلمني

 : اآلتيةاخلطوات 

 القراءة واالطالع: .1

 تكنولوجيا حوكمةقامت الباحثة باالطالع على العديد من الدراسات واملراجع التى تناولت 

وكذلك عبارات  ،التى أفادت الباحثة فى حتديد األبعاد الثانوية املدارس قادة لدى املعلومات

 .(2013 ،دراسة )شاه، و(2008 ،دراسة )عبداحلق، و (2018 ،البلقاسي)دراسة ومنها  ة،االستبان

 :  ةحتديد هدف االستبان .2

وقد متثل فى التعرف على حوكمة تكنولوجيا املعلومات لدى  ة،هدف االستبان حتديدمت 

 قادة املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمني.

 وصياغة العبارات:   ةاالستبانأبعاد حتديد  .3

السابقة قامت الباحثة بتحديد أبعاد من خالل إطالع الباحثة على الدراسات والبحوث 

وهي )حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف حفظ احلقوق، آليات احلوكمة لتطبيق مبدأ  ة،االستبان

(، التنفيذيةاملعاملة املتساوية، واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية، مسؤوليات القادة واإلدارة 

( من أعضاء 10بلغ قوامها ) ،موعة من اخلرباءوقد قامت الباحثة بإعداد استمارة استطالع رأى جم

من عدمه  ةوذلك إلبداء الرأي يف مدى مناسبة أبعاد االستبان ؛هيئة التدريس اخلرباء يف اجملال

قد تراوحت ما بني  ةاالستبانأبعاد راء اخلرباء حول مدى مناسبة النسبة املئوية آل ّنإملوضوع البحث، 

 ُبعدفيما عدا  ةاالستبانأبعاد املوافقة على  ِتالسادة اخلرباء متراء آعلى  وبناًء %(،%100: 50)

وذلك حلصوهلا على نسبة أقل من  ؛)حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات يف طرق األداء املؤسسي(

 % من آراء السادة اخلرباء.80

 :ةالصورة النهائية لالستبان .4

ذلك برتتيب العبارات تبًعا للبعد و ؛فى صورته النهائية ةقامت الباحثة بكتابة شكل االستبان

 مع بعضها. ةعد من أبعاد االستبانحبيث جتمع العبارات اخلاصة بكل ُب ؛إليه ةاملنتمي
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 :)ميزان التقدير( ةمفتاا تصحيح االستبان .6

 ،بداء الرأيالسادة اخلرباء إل ىالباحثة بعرض امليزان التقديري عل قامِت ةلتصحيح االستبان

 :كاآلتيوقد مت تصحيح العبارات  ا،مخاسيًّ اتقديريًّ االسادة اخلرباء ميزاًن اختاروقد 

 ( درجات.3حمايد ) - ( درجات.4موافق ) - ( درجات.6موافق بشدة ) -

 ( درجة.1غري موافق بشدة ) - ( درجتان.2غري موافق ) -

 :ةالستبانلاملعامالت العلمية  -

 :اآلتيعلى النحو  ةالباحثة حبساب املعامالت العلمية لالستبان قامت

 الصدق:  -أ 

 :اآلتيةاستخدمت الباحثة الطرق  ةصدق االستبان حلساب

 صدق احملتوى:( 1)

 إلبداء وذلك خرباء؛( 10) قوامها اخلرباء من جمموعة على االستبانة بعرض الباحثة قامت

 بكل اخلاصة والعبارات األبعاد حيث من سواء أجله من وضعت فيما االستبانة مالءمة فى الرأي

 . متثله الذي للبعد العبارات تلك مناسبة ومدى ُبعد

 ( صدق االتساق الداخلي:2)

( 30قامت الباحثة بتطبيقه على عينة قوامها ) ةحلساب صدق االتساق الداخلي لالستبان

حساب معامالت االرتبايف بني درجة فرًدا من جمتمع البحث ومن غري العينة األصلية للبحث، ومت 

 بني درجة كّل االرتبايفوكذلك معامالت  ،هعد الذي ينتمي إليكل عبارة والدرجة الكلية للُب

عد ، وكذلك معامالت االرتبايف بني درجة كل ُباوالدرجة الكلية هل ةعبارة من عبارات االستبان

 النتيجة على التوالي.( توضح 8(، )5(، )6، واجلداول )ةوالدرجة الكلية لالستبان
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  (5جدول )
 (30)ن =  هعد الذي ينتمي إليعبارة والدرجة الكلية للُب معامل االرتبايف بني درجة كّل

 العبــــــارات األبعاد

حوكمة تكنولوجيا 

 املعلومات يف حفظ احلقوق

  5 6 4 3 2 1 رقم العبارة

 معامل االرتبايف

0
.5

8
 

0
.6

3
 

0
.6

4
 

0
.5

2
 

0
.5

6
 

0
.5

5
 

 

اليات احلوكمة لتطبيق 

 مبدأ املعاملة املتساوية

 13 12 11 10 9 8 8 رقم العبارة

 معامل االرتبايف

0
.7

0
 

0
.7

2
 

0
.4

8
 

0
.7

2
 

0
.4

8
 

0
.7

4
 

0
.5

3
 

واقع تعظيم مبادئ 

 اإلفصاا والشفافية

  19 18 18 15 16 14 رقم العبارة

 معامل االرتبايف

0
.7

6
 

0
.7

3
 

0
.4

3
 

0
.7

5
 

0
.6

4
 

0
.6

7
 

 

القادة املدراء مسؤوليات 

 واإلدارة التنفيذية

 25 26 24 23 22 21 20 رقم العبارة

 معامل االرتبايف

0
.6

2
 

0
.8

1
 

0
.6

6
 

0
.6

5
 

0
.6

4
 

0
.6

5
 

0
.7

5
 

 0.351( = 0.06داللة ) ىقيمة ) ر ( اجلدولية عند مستو

 ( ما يلي: 6جدول ) منيتضح 

ما بني  هاملنتمية إلي عدللُبعبارة والدرجة الكلية  االرتبايف بني درجة كّل معامالتتراوحت 

 .ةمعامالت ارتبايف دالة إحصائيًّا مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي لالستبان ي( وه0.85: 0.43)

 (  6جدول )
 (30)ن =  ةعبارة والدرجة الكلية لالستبان معامل االرتبايف بني درجة كّل

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

1 0.58 8 0.62 16 0.65 22 0.62 

2 0.63 9 0.50 15 0.54 23 0.62 

3 0.64 10 0.60 18 0.60 24 0.54 

4 0.52 11 0.58 18 0.64 26 0.57 

5 0.56 12 0.59 19 0.62 25 0.61 
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رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

6 0.55 13 0.56 20 0.61   

7 0.62 14 0.61 21 0.63   

 0.351( = 0.06داللة ) ىقيمة ) ر ( اجلدولية عند مستو

 ( ما يلي: 5يتضح من جدول )

     ّ0.60مـا بــني )  ةلالســتبانعبـارة والدرجــة الكليـة    تراوحـت معـامالت االرتبــايف بـني درجــة كـل :

 .ةمعامالت ارتبايف دالة إحصائيًّا مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي لالستبان ي( وه0.56

 (7)جدول 
 (30)ن =  ةعد والدرجة الكلية لالستبانُب معامل االرتبايف بني درجة كّل

 معامل االرتبايف األبعاد

 0.81 حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف حفظ احلقوق

 0.92 ليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساويةآ

 0.91 واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية

 0.87 واإلدارة التنفيذية مسؤوليات القادة املدراء

 0.351( = 0.06داللة ) ىقيمة ) ر ( اجلدولية عند مستو

 ( ما يلي: 8يتضح من جدول )

 ( 0.92: 0.81ما بني ) ةعد والدرجة الكلية لالستبانُب تراوحت معامالت االرتبايف بني درجة كّل

 .ةمعامالت ارتبايف دالة إحصائيًّا مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي لالستبان يوه

 ب ـ الثبات:

وذلك بتطبيقها على  ؛قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ةحلساب ثبات االستبان

( يوضح 8) اآلتيومن خارج العينة األصلية، واجلدول  البحث( فرًدا من جمتمع 30عينة قوامها )

 لك.ذ
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  (8جدول )
 (30)ن =  ةمعامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لالستبان

 لفاأمعامل  األبعاد

 0.80 حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف حفظ احلقوق

 0.73 ليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساويةآ

 0.74 فصاا والشفافيةواقع تعظيم مبادئ اإل

 0.81 املدراء واإلدارة التنفيذيةليات القادة ومسؤ

 0.87 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:8يتضح من جدول )

 معـامالت دالـة إحصـائيًّا ممـا يشـري       ي( وهـ 0.88: 0.83ما بني ) ةتراوحت معامالت ألفا لالستبان

 . ةإىل ثبات االستبان

 األداء املؤسسي: ةنا: استبثانًيا

 : اآلتيةاتبعت فى إعدادها اخلطوات قد و ،من إعداد الباحثة استمارة يوه

 القراءة واالطالع: .1

 املؤسسي األداءالباحثة باالطالع على العديد من الدراسات واملراجع التى تناولت  قامت

 االستبانة، عبارات وكذلك أبعاد حتديد فى الباحثة أفادت التى احلكومية الثانوية للمدارس

 .(2015، اخلباز) ، ودراسة(2019، العنزي) دراسة من كلٍّ دراسة ومنها

 :  ةحتديد هدف االستبان .2

لمدارس طبيعة األداء املؤسسي لوقد متثل فى التعرف على  ة،مت حتديد هدف االستبان 

 املعلمني. نظرالثانوية احلكومية يف مدينة بريدة من وجهة 

 وصياغة العبارات:   ةاالستبان أبعادحتديد  .3

اسات والبحوث السابقة، قامت الباحثة بتحديد أبعاد من خالل إطالع الباحثة على الدر

يف حفظ احلقوق، آليات احلوكمة لتطبيق مبدأ  املعلوماتوهي )حوكمة تكنولوجيا  ة،االستبان

املعاملة املتساوية، واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية، مسؤوليات القادة واإلدارة التنفيذية(، 



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

348 

( من أعضاء هيئة 10ع رأى جمموعة من اخلرباء بلغ قوامها )الباحثة استمارة استطالأعدَّت وقد 

من عدمها  ةوذلك إلبداء الرأي يف مدى مناسبة األبعاد وأبعاد االستبان ؛التدريس اخلرباء يف اجملال

قد تراوحت ما بني  ةراء اخلرباء حول مدى مناسبة أبعاد االستبانن النسبة املئوية آلإ ملوضوع البحث،

 ُبعدفيما عدا  ةاالستبانأبعاد املوافقة على  تراء السادة اخلرباء متآعلى  وبناًء%(، %100: 60)

 % من آراء السادة اخلرباء.80(؛ وذلك حلصوهلا على نسبة أقل من طبيعة املوادر املؤسسية واخلدمية)

 :ةالصورة النهائية لالستبان .4

وذلك برتتيب العبارات تبًعا  ؛النهائية افى صورته ةالباحثة بكتابة شكل االستبان قامِت

 مع بعضها. ةعد من أبعاد االستبانبكل ُب اخلاصةإليه حبيث جتمع العبارات  ةعد املنتميللُب

 )ميزان التقدير(: ةمفتاا تصحيح االستبان .6

 ،السادة اخلرباء إلبداء الرأي ىالباحثة بعرض امليزان التقديري عل قامِت ةلتصحيح االستبان

 :كاآلتيوقد مت تصحيح العبارات  ،رباء باختيار ميزان تقديري مخاسيوقد قام السادة اخل

 ( درجات.3حمايد )- ( درجات. 4موافق )- ( درجات. 6موافق بشدة )-

 ( درجة.1غري موافق بشدة )- ( درجتان. 2غري موافق )-

 ة:الستبانلاملعامالت العلمية 

 :اآلتيعلى النحو  ةالباحثة حبساب املعامالت العلمية لالستبان قامِت

 أ ـ الصدق: 

 :اآلتيةاستخدمت الباحثة الطرق  ةصدق االستبان حلساب

 صدق احملتوى:( 1)

إلبداء  وذلك خرباء؛( 10) قوامها اخلرباء من جمموعة على االستبانة بعرض الباحثة قامِت 

 ُبعد بكل اخلاصة والعبارات األبعاد حيث من له، سواء وضعت فيما االستبانة مالءمة فى الرأي

 .متثله الذي للُبعد تلك العبارات مناسبة ومدى

 ( صدق االتساق الداخلي:2)

( 30قامت الباحثة بتطبيقه على عينة قوامها ) ةحلساب صدق االتساق الداخلي لالستبان

للبحث، ومت حساب معامالت االرتبايف بني درجة  األصليةفرًدا من جمتمع البحث ومن غري العينة 
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 وكذلك معامالت االرتبايف بني درجة كّل ،هعد الذي ينتمي إليعبارة والدرجة الكلية للُب كّل

 ، وكذلك معامالت االرتبايف بني درجة كّلةوالدرجة الكلية لالستبان ةعبارة من عبارات االستبان

 ( توضح النتيجة على التوالي.13(، )12(، )11، واجلداول )ةعد والدرجة الكلية لالستبانُب

  (11ل )جدو 
 (30)ن =  هعد الذي ينتمي إليعبارة والدرجة الكلية للُب معامل االرتبايف بني درجة كّل

 العبــــــارات األبعاد

آليات تطبيق العمل 

 املؤسسي باملدارس

    6 4 3 2 1 رقم العبارة

 معامل االرتبايف
0

.7
0

 

0
.6

1
 

0
.8

0
 

0
.6

2
 

0
.7

4
 

  

 

فلسفة وأهداف ورسالة 

 باملدارسالعمل املؤسسي 

 13 12 11 10 9 8 8 5 رقم العبارة

 معامل االرتبايف

0
.6

3
 

0
.7

0
 

0
.7

3
 

0
.7

0
 

0
.6

7
 

0
.6

0
 

0
.5

4
 

0
.5

8
 

دور القادة حنو العمل 

 املؤسسي

   19 18 18 15 16 14 رقم العبارة

 معامل االرتبايف

0
.7

1
 

0
.6

5
 

0
.6

4
 

0
.7

5
 

0
.6

3
 

0
.5

6
 

  

الطرق املتبعة لتفعيل 

 األداء املؤسسي

  25 26 24 23 22 21 20 العبارةرقم 

 معامل االرتبايف

0
.5

7
 

0
.7

0
 

0
.5

4
 

0
.5

6
 

0
.7

2
 

0
.6

7
 

0
.6

4
 

 

 0.351( = 0.06داللة ) ىقيمة ) ر ( اجلدولية عند مستو

 ( ما يلي: 11يتضح من جدول )

 ما بني  هاملنتمية إلي عدللُبعبارة والدرجة الكلية  تراوحت معامالت االرتبايف بني درجة كّل

( وهي معامالت ارتبايف دالة إحصائيًّا مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي 0.80: 0.64)

 .ةلالستبان
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  (12جدول )
 (30)ن =  ةعبارة والدرجة الكلية لالستبان معامل االرتبايف بني درجة كّل

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبايف

1 0.64 8 0.61 16 0.61 22 0.57 

2 0.54 9 0.52 15 0.64 23 0.56 

3 0.57 10 0.52 18 0.64 24 0.60 

4 0.62 11 0.61 18 0.59 26 0.59 

6 0.55 12 0.56 19 0.56 25 0.61 

5 0.58 13 0.52 20 0.62   

8 0.60 14 0.58 21 0.59   

 0.351( = 0.06داللة ) ى( اجلدولية عند مستوقيمة ) ر 

 ( ما يلي: 12يتضح من جدول )

: 0.62ما بني ) ةلالستبانعبارة والدرجة الكلية  تراوحت معامالت االرتبايف بني درجة كّل -

 .ة( وهي معامالت ارتبايف دالة إحصائيًّا مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي لالستبان0.54

  (13جدول )
 (30)ن =  ةعد والدرجة الكلية لالستبانُب االرتبايف بني درجة كّلمعامل 

 معامل االرتبايف األبعاد

 0.84 آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس

 0.88 فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس

 0.91 دور القادة حنو العمل املؤسسي

 0.95 الطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي

 0.351( = 0.06داللة ) ى) ر ( اجلدولية عند مستو قيمة

 ( ما يلي: 13يتضح من جدول )

( 0.92 :0.84ما بني ) ةعد والدرجة الكلية لالستبانُب تراوحت معامالت االرتبايف بني درجة كّل -

 .ةوهي معامالت ارتبايف دالة إحصائيًّا مما يشري إىل صدق االتساق الداخلي لالستبان
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 ب ـ الثبات:

وذلك بتطبيقها على  ،الباحثة باستخدام معامل ألفا لكرونباخ قامِت ةثبات االستبان حلساب

( يوضح 14) اآلتي( فرًدا من جمتمع البحث ومن خارج العينة األصلية، واجلدول 30عينة قوامها )

 ذلك.

  (14جدول )
 (30)ن =   ةمعامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ لالستبان

 معامل ألفا األبعاد

 0.72 آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس

 0.78 فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس

 0.73 دور القادة حنو العمل املؤسسي

 0.74 الطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي

 0.87 الدرجة الكلية

 ( ما يلي:14يتضح من جدول )

  ( وهي معامالت دالة إحصائيًّا مما يشري 0.88: 0.82ما بني ) ةلالستبانتراوحت معامالت ألفا

 . ةثبات االستبان إىل

 املعاجلات اإلحصائية: 

     لفا لكرونباخ.أمعامل  - معامل االرتبايف. - النسبة املئوية. -

    االحنراف املعياي. -  املتوسط احلسابي. - الدرجة املقدرة. -

 اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه. - الفروق.اختبار )ت( لداللة  -

حلساب  Spss(، كما استخدم برنامج 0.06الباحثة مستوى داللة عند مستوى ) وقد ارتضِت

 بع  املعامالت اإلحصائية.

مـا درجـة ممارسـة أبعـاد حوكمـة نظـم تكنولوجيـا         علـي:  اإلجابة علي التساؤل األول الذي ينصُّ

 املدارس الثانوية احلكومية من وجهة نظر املعلمني؟املعلومات لدى قادة 

تكنولوجيا املعلومات لدى قادة املدارس نظم للتعرف على درجة ممارسة أبعاد حوكمة و

الدرجة املقدرة والنسبة املئوية الباحثة حبساب  ة من وجهة نظر املعلمني؛ قامِتيالثانوية احلكوم

 .لنتائجلح يوضفيمل يلي تو ،املتوسطو
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  (15)جدول 
 عد األول آلراء العينة بالنسبة لعبارات الُباملئوية واملتوسط نسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  )حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف حفظ احلقوق(
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توجد لوائح حمددة وشاملة   .2

باعتبارها قواعد حاكمة تنظم 

شؤون املدارس بكافة 
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يتم االستفادة من اقرتاحات   .3

املعلمني عند رسم السياسات 

التعليمية املستقبلية يف ضوء 

حوكمة نظم تكنولوجيا 

 املعلومات.

4
0

 

5
9

 

3
6

 

3
8

 

1
9

 6
3

9
 

58
%

 3
.3

3
موافق 
 

3
 

يوجد نظام وسياسة واضحة   .4

 لرتسيخ مبدأ الثواب والعقاب.
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يف االعتبار  يتم مراعاة األخذ  .6

مدي تقبل املعلمني للسياسات 

اإلدارية املتبعة من قبل القادة 

 املدراء باملدارس.
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تساعد تكنولوجيا املعلومات   .5

علي سرعة حتديد املشكالت 

 اليت تعرتض سري العمل.

2
8

 

4
8

 

4
2

 

4
4

 

3
0

 5
7

6
 

50
%

 3
.0

0
موافق 
 

6
 

 الدرجة الكلية للبعد
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 (:16يتضح من جدول )

  عد األول )حوكمة تكنولوجيا عينة البحث فى عبارات الُبتراوحت النسبة املئوية آلراء

 :3.00توسطات ما بني )تراوحت امل كما (،%88 %:50املعلومات يف حفظ احلقوق( ما بني )

3.83.) 

  مما يشري إىل حتققه يف حوكمة كما جاءت مجيع متوسطات العبارات يف اجتاة املوافقة

 تكنولوجيا املعلومات يف حفظ احلقوق.

 مما يشري إىل  ؛املوافقة هيف اجتاوهو ( 3.36توسط )%(، وامل58ت النسبة املئوية للُبعد )كما جاء

 .حتققه يف حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف حفظ احلقوق

ة املعلمني، ويف لومات والبيانات لكاّفتاحة كافة املعإوترجع الباحثة تلك النتيجة إىل أنه يتم 

يف االعتبار مدى تقبل املعلمني للسياسات  األخذوذلك بدون قيود، كما أنه يتم مراعاة وقٍت  أّي

داري، وتتم االستفادة من كافة اقرتاحات اإلدارية املتبعة من قبل قادة باملدارس داخل العمل اإل

تقبلية يف ضوء حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات داخل املعلمني عند رسم السياسات التعليمية املس

املدارس، حيث يوجد نظام وسياسة واضحة لرتسيخ مبدأ الثواب والعقاب، كما توجد لوائح 

حمددة وشاملة حتكم شؤون املدارس بكافة مكوناتها املادية والبشرية، حيث تساعد 

ارس يف سرعة حتديد املشكالت اليت تكنولوجيا املعلومات اليت يستخدمها القادة املدراء باملد

 ها بأسلوب علمي.والعمل علي حّل ،تعرتض سري العمل

من احلقوق الواجب احلفاظ عليها بالنسبة للعاملني  جمموعةهناك  كما تري الباحثة أّن

يف احلصول على املعلومات والبيانات، واملشاركة  وتتمثل هذه احلقوق يف احلّق ،باملدارس الثانوية

يف مساءلة اإلدارة عند حدوث أية احنرافات أو جتاوزات،  ذ القرارات، وكذلك احلّقيف اختا

 دراسةنتائج واملشاركة يف االجتماعات واللقاءات اليت تعقد داخل املدارس،وهذا ما أشارت إليه 

 . (2008 احلق،دراسة )عبد، و(2018 ،البلقاسي)
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  (16جدول )
 آلراء العينة بالنسبة لعبارات املئوية واملتوسط نسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  ليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية(آعد الثاني )الُب
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ُتتيح القيادة الفرص الكاملة   .8

للعاملني للمشاركة يف وضع 

وصياغة األهداف وحتثهم علي 

 العمل اجلماعي.
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يتم تقييم ومتابعة العاملني   .8

 باملدارس وفًقا ملعايري مقننة.
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يتم حتقيق أهداف حوكمة نظم   .9

تكنولوجيا املعلومات باملدارس 

من خالل توزيع األدوار على 

 املعلمني بطرقة علمية.
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يتم املساواة والعدل يف توزيع   .10

املهام علي املعلمني، كلٌّ حسب 

 اختصاصه.
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توجه اإلدارة حنو االلتزام   .11

بتنفيذ اللوائح والقوانني الصارم 

 علي اجلميع دون متييز.
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تسمح اهلياكل التنظيمية   .12

باملدارس بتفوي  السلطة 

للمعلمني وتقبل قراراتهم 

وتشجيعهم علي التفكري 

 املستقبلي.
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 العبارات م
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يتم وضع خطط لتطوير وتدريب   .13

 العاملني علي حد سواء.مجيع 

3
5

 

2
5

 

6
7

 

5
8

 

7
 5

9
9

 

52
%

 3
.1

2
موافق 
 

7
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 (:15يتضح من جدول )

  ليات احلوكمة لتطبيق آعينة البحث فى عبارات البعد الثاني )النسبة املئوية آلراء تراوحت

 (.3.91: 3.12توسطات ما بني )امل راوحتتكما  (،%88%: 52مبدأ املعاملة املتساوية( ما بني )

  ليات احلوكمة آكما جاءت مجيع متوسطات العبارات يف املوافقة مما يشري إىل حتققه يف

 لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية.

 املوافقة مما يشري إىل  هيف اجتاوهو ( 3.45توسط )%(، وامل59ت النسبة املئوية للُبعد )كما جاء

 احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية.ليات آحتققه يف 

وترجع الباحثة تلك النتيجة إىل أنه يتم حتقيق أهداف حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات 

القادة املدراء علي توزيع  ىقة علمية، حيث يقويباملدارس من خالل توزيع األدوار على املعلمني بطر

 ىدوار علي املعلمني من أجل االرتقاء مبستواأل وكذلك يتم توزيع ،العمل داخل املدارس الثانوية

قادة املدراس الثانوية يعطون الفرص الكاملة  مية داخل املدارس الثانوية، كما أّنيالعملية التعل

ضافة املعلمني  على العمل اجلماعي، باإل وحّث ،للمعلمني للمشاركة يف وضع وصياغة األهداف

وفًقا ملعايري مقننة موضوعة من قبل القادة املدراء باملدارس، إلي تقييم ومتابعة املعلمني باملدارس 

حيث يتم التوجه حنو االلتزام بتنفيذ اللوائح والقوانني على اجلميع دون متييز، وحتقيق  املساواة 

اهلياكل  ّنإوالعدالة يف توزيع املهام على املعلمني يف املدرسة، كلٌّ حسب اختصاصه، حيث 

مح بتفوي  السلطة للمعلمني، وتقبل قراراتهم، وتشجيعهم على التفكري التنظيمية باملدارس تس

من أجل حتقيق  املستقبلي، حيث يتم وضع خطط لتطوير وتدريب مجيع املعلمني على حد سواء

 مية داخل املدارس الثانوية. ياهلدف املنشود واالرتقاء بالعملية التعل



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

356 

املوضوعية واملعاملة املتكافئة  أون العمل مببدالقادة املدراء باملدارس يتبن الباحثة أّن ىوتر

تاحة الفرصة جلميع املعلمني يف إجلميع املعلمني داخل املدارس، دون أية تفرقة أو حتيز، حيث يتم 

املدارس والعمل علي حتقيق العدالة وعدم انتهاك حقوقهم، كما يتم اتباع نظام قانوني وتشريعي 

 . (2019، العنزي) نتائج دراسة ذا ما أشارت إليهوه ،يضمن احلصول على احلقوق كاملًة

  (17جدول )
 آلراء العينة بالنسبة لعبارات املئوية واملتوسط نسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  فصاا والشفافية(عد الثالث )واقع تعظيم مبادئ اإلالُب          
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يتم اطالع كافة املعلمني على   .14

التقارير السنوية ملعرفة مدى 
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يتم اإلفصاا عن املعايري   .16

واآلليات اليت حتكم العملية 

والتعليمية داخل اإلدارية 

 املدارس.
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يتم اإلعالن عن نتائج التقييم   .15

 بصورة دورية.
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تعمل تكنولوجيا املعلومات على   .18

زيادة القدرات اإلدارية ورفع 

 األداء الوظيفي للعاملني.
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تتيح القيادة نظاما لتبين   .18

مقرتحات العاملني حنو تطوير 

 اخلدمة التعليمية املقدمة.
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تؤدي الشفافية يف طبيعة العمل   .19

باملدارس إىل إظهار العيوب 

 واملشكالت التعليمية.
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 (:18يتضح من جدول )

  فصاا عد الثالث )واقع تعظيم مبادئ اإلعينة البحث فى عبارات الُب النسبة املئوية آلراءتراوحت

 (.3.89 :3.21توسطات ما بني )امل تراوحِتكما  (،%85 %:54والشفافية( ما بني )

 املوافقة مما يشري إىل حتققه يف واقع تعظيم  هكما جاءت مجيع متوسطات العبارات يف اجتا

 فصاا والشفافية.مبادئ اإل

 املوافقة مما يشري إىل  هيف اجتاوهو ( 3.63توسط  )وامل (،%81)ت النسبة املئوية للُبعد كما جاء

 .فصاا والشفافيةواقع تعظيم مبادئ اإل حتققه يف

عايري واآلليات اليت حتكم العملية رجع الباحثة تلك النتيجة إىل أنه يتم اإلفصاا عن املوُت

اإلدارية والتعليمية داخل املدارس، حيث تعمل تكنولوجيا املعلومات على زيادة القدرات اإلدارية 

مشكالت  ورفع األداء الوظيفي للمعلمني، وتؤدي الشفافية يف طبيعة العمل باملدارس إىل حّل

ة املعلمني على التقارير السنوية ع كاّفاملعلمني مبوضوعية وأمام اجلميع، وذلك من خالل اطال

ملعرفة مدى إجنازهم يف العمل، حيث يتم اإلعالن عن نتائج تقييم األداء الوظيفي بصورة دورية 

 جلميع املعلمني وتبين مقرتحات املعلمني حنو تطوير اخلدمة التعليمية املقدمة داخل املدارس الثانوية.

باملدارس الثانوية تطبيق حوكمة نظم  يرينملدلقادة اعلى اينبغي أنه الباحثة  ىوتر

فصاا السليم والصحيح يف الوقت املناسب اإلوذلك لضمان  ؛تكنولوجيا املعلومات داخل املدارس

 عدمبا يف ذلك األمور املالية واإلدارية والفنية، حيث ي باملدارساملتعلقة  همةعن كافة املوضوعات امل

وهذا  وجود نظام إفصاا قوى وتشجيع الشفافية أحد املالمح األساسية لتحقيق الرقابة على األداء،

 .(2019، العنزيدراسة )نتائج ما أشارت إليه 
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  (18جدول )
 آلراء العينة بالنسبة لعبارات املئوية واملتوسط نسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  دارة التنفيذية(ليات القادة املدراء واإلوعد الرابع )مسؤالُب
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يتم عقد لقاءات دورية مع   .20
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يتم وضع رؤية مستقبلية للتعرف   .24
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يتم االهتمام بدراسة الشكاوى   .26

 املرفوعة من قبل العاملني.
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توجد سهولة يف عملية اختاذ   .25

القرارات من قبل إدارات 

املدارس نتيجة لتوفر املعلومات 
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 (:18يتضح من جدول )

  ليات القادة املدراء وعد الرابع )مسؤعينة البحث فى عبارات الُب النسبة املئوية آلراءتراوحت

 (.3.52: 3.06توسطات ما بني )املتراوحت كما  (،%82 %:51واإلدارة التنفيذية( ما بني )

 ليات القادة ؤومجيع متوسطات العبارات يف املوافقة مما يشري إىل حتققه يف مس كما جاءْت

 املدراء واإلدارة التنفيذية.

 املوافقة مما يشري إىل  هيف اجتاوهو ( 3.31توسط )وامل (،%55عد )لُبت النسبة املئوية لكما جاء

 دراء واإلدارة التنفيذية.ليات القادة املوحتققه يف مسؤ

ه يتم عقد لقاءات دورية من قبل القادة املدراء باملدارس رجع الباحثة تلك النتيجة إىل أّنوُت

ة اإلجراءات التصحيحية ها، واختاذ كاّفالثانوية مع املعلمني لعرض مشكالتهم والعمل على حّل

ضافة إلي التقييم لية التعليمية، باإللة ملعاجلة القصور يف أداء املعلمني املؤثرة على العمعوالفا

هتمام من قبل ااملستمر وباألسلوب العلمي لنظم تكنولوجيا املعلومات داخل املدارس، حيث هناك 

ة الدعم املادي  كاّفريضافة إلي توفالقادة املدراء بدراسة الشكاوى املرفوعة من املعلمني، باإل

يا املعلومات يف جمال التعليم كاحلوافز واملعنوي والعمل علي تطبيق حوكمة نظم تكنولوج

وخمصصات تدريب املعلمني وغريها، حيث هناك سهولة يف عملية اختاذ القرارات من قبل قادة 

املدارس نتيجة لتوفر املعلومات والبيانات، كما توجد رؤية مستقبلية للتعرف على العقبات 

 ها بأسلوب علمي.  واملشكالت اليت تعرقل العملية التعليمية والعمل على حّل
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 ،الباحثة ضرورة العمل من قبل القادة املدراء علي توفر كامل املعلومات والبيانات ىوتر

لة للمعلمني عوالعمل علي حتقيق املعاملة املتكافئة جلميع األطراف املشاركة يف األداء واملتابعة الفا

 وهذا ما أشارت إليه  املصاحل،عد عن املعامالت اليت تشوبها تعارض يفاألداء والُب ىوالرقابة عل

 .(2008 ،عبداحلقدراسة ) نتائج

 ( 19جدول )
 درجة توفر أبعاد حوكمة تكنولوجيا املعلومات

الدرجة  العبارات م

 املقدرة

نسبة ال

 املئوية

درجة  املتوسط

 املوافقة

 الرتبة

حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف   .1

 حفظ احلقوق

 3 موافق 3.35 67% 3851

آليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة   .2

 املتساوية

 2 موافق 3.46 69% 4649

واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا   .3

 والشفافية

 1 موافق 3.53 71% 4064

 4 موافق 3.31 %55 4450 مسؤوليات القادة واإلدارة التنفيذية  .4

  موافق 3.41 %58 18024 لالستبانةالدرجة الكلية 

( أن درجة ممارسة حوكمة تكنولوجيا التعليم بشكل خاص وأبعاده 19يتضح من اجلدول )

 تتراوح%(، كما 81%: 55فقد تراوحت النسبة املئوية ما بني )مجيًعا هي بدرجة"موافق"، 

(، حيث توصلت 2008،احلقعبد) دراسةمع تتفق  وهذه النتيجة ،(3.63: 3.31) بنيما  اتاملتوسط

جيابي اليت حتدثه نظم املعلومات أكثر الدراسات السابقة تؤكد على التأثري اإل الدراسة إىل أّن

وهذا يتطلب من وزارة التعليم واملؤسسات الرتبوية والتعليمية عامة  ،على أداء املؤسسات التعليمية

واملدارس الثانوية مبدينة بريدة خاصة أن تعتمد هذه احلوكمة فلسفًة ونهًجا وسلوًكا متاشًيا مع 

 .2030حتمله رؤية ما 

ــنصّ    ــذي ي ــاني ال ــي التســاؤل الث ــة عل ــي: اإلجاب ــة    عل ــا مســتوى األداء املؤسســي للمــدارس الثانوي م

 احلكومية من وجهة نظر املعلمني؟

للتعرف على درجة ممارسة أبعاد األداء املؤسسي للمدارس الثانوية احلكومية لدى قادة 
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الدرجة املقدرة والنسبة الباحثة حبساب  املعلمني؛ قامِتة من وجهة نظر ياملدارس الثانوية احلكوم

 اآلتية توضح ذلك. ولاواجلد ،املتوسطاملئوية و

  (21جدول )
 توسط آلراء العينة بالنسبة لعبارات املئوية واملنسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  عد األول )آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس(الُب
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يتم حتديد اختصاصات اهليكل   .1

التنظيمي بطريقة مكتوبة داخل 

 املدارس.
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تتوفر باملدارس التقنيات   .2

احلديثة خلدمة العملية 
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وضوا أساليب ومفاهيم األداء   .3

املوسسي وحتديدها للعاملني 

 داخل املدارس.
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يتم اإلفصاا عن املشكالت   .4

التنفيذية اليت تواجهها املدارس 

 الثانوية 
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متتلك املدارس الثانوية موقع   .6

 إلكرتوني حيدث باستمرار.
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 (:20يتضح من جدول )

  آليات تطبيق العمل املؤسسي  عد األولعينة البحث فى عبارات الُب النسبة املئوية آلراءتراوحت(
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 (.4.38 :3.64توسطات ما بني )املتراوحت كما  (،%88 %:59باملدارس( ما بني )

  املوافقة بشدة مما يشري إىل حتققه بدرجة كبرية يف  ه( يف اجتا1العبارة )متوسط حيث جاءت

 آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس. 

 ( يف اجتا6، 4، 3 ،2كما جاءت متوسطات العبارات )املوافقة مما يشري إىل حتققه يف آليات  ه

 تطبيق العمل املؤسسي باملدارس.

 املوافقة مما يشري إىل  هيف اجتاهو و( 3.88توسط )وامل (،%86عد )لُبت النسبة املئوية لكما جاء

 حتققه يف آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس. 

حتديد القادة املدراء لديهم الشفافية واملوضوعية يف  رجع الباحثة تلك النتيجة إىل أّنوُت

اختصاصات اهليكل التنظيمي للجميع وبطريقة معلنة داخل املدرسة وفًقا للكفاءات واملؤهالت 

تشجيع العمل داخل  ىلإسواء، حيث يوجود نظام إفصاا قوى يؤدي  حدٍّ ىمن املعلمني عل لكّل

حتقيق الشفافية كأحد املالمح األساسية  ىاملدارس الثانوية والعمل من جانب القادة املدراء عل

سلوك  أداة قوية للتأثري يف دنها تعأضافة إلي لتحقيق الرقابة على أداء املعلمني داخل املدارس، باإل

 املعلمني داخل املدارس الثانوية.

من جانب القادة املدراء عن املشكالت التنفيذية اليت  افصاًحإهناك  ّنأرجع الباحثة كما ُت

يف أساليب ومفاهيم األداء املؤسسي اليت يتم  وضواتواجههم داخل املدرسة الثانوية، حيث هناك 

ث باستمرار، دََّحُي اإلكرتوني اسة الثانوية موقعحتديدها للمعلمني داخل املدرسة، كما متتلك املدر

مور وتتوفر باملدرسة التقنيات احلديثة خلدمة العملية التعليمية وخدمة الطالب واملعلمني واألولياء األ

 .(2019، العنزي) نتائج دراسةوهذا ما أشارت إليه  وخدمة اجملتمع احمليط باملدارس،
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  (21جدول )
 توسط آلراء العينة بالنسبة لعباراتاملئوية واملنسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  عد الثاني )فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس(الُب
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تتناسب فلسفة ورسالة املدارس   .1
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تتسم األهداف باملرونة حبيث   .2
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يتم العمل باملدارس وفق رؤية   .3

واستثمار نقايف واضحة لتطوير 
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يوجد خطط باملدارس يتم   .4

حتديثها باستمرار لتطوير 

 العملية التعليمية.
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يتم إحداث الدمج والتكامل   .6

وتقييم بني حتديد األهداف 

 العاملني وتطوير آدائهم.
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يتم وضع خطط وبرامج املدارس   .5

الثانوية علي املوقع اإللكرتوني 

 اخلاص بها.
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يتم االهتمام بتنمية اخلربات   .8

والقدرات املتعلقة بالعمل داخل 

 القيادة.املدارس من قبل 
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يتضمن املوقع اإللكرتوني   .8

للمدارس معلومات عامة والرؤية 

والرسالة واألهداف 
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باستمرار باللغتني العربية 
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 (:21يتضح من جدول )

  عد الثاني ) فلسفة وأهداف ورسالة عينة البحث فى عبارات الُبالنسبة املئوية آلراء تراوحت

 :3.04توسطات ما بني )املتراوحت ، كما (%82 %:51العمل املؤسسي باملدارس( ما بني )

3.52.) 

 املوافقة مما يشري إىل حتققه يف فلسفة  هكما جاءت مجيع متوسطات العبارات يف اجتا

 وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس.

 املوافقة مما يشري إىل  هيف اجتاوهو ( 3.41توسط )، وامل(%58عد )لُبت النسبة املئوية لكما جاء

 حتققه يف فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس. 

بني فلسفة ورسالة املدرسة مع احتياجات  اااك تناسًبهن رجع الباحثة تلك النتيجة إىل أّنوُت

لك من أجل لتطوير ذه يتم العمل باملدرسة وفق لرؤية واضحة، واملعلمني والطالب، كما أّن

املوقع  واستثمار نقايف القوة والتقليل من نقايف الضعف خلدمة العملية التعليمية، كما أّن

سرتاتيجية للمدارس اإللكرتوني للمدرسة يتضمن معلومات عامة والرؤية والرسالة واألهداف اإل

باستمرار باللغتني العربية واإلجنليزية، حيث يتم حتديث اخلطط املدرسية  ُثالثانوية اليت حتدَّ

ملرونة وعدم األهداف املوضوعة تتسم با ّنإباستمرار من أجل تطوير العملية التعليمية، حيث 

إجياد آليات غري تقليدية لتطوير العمل داخل املدارس بصفة مستمرة  ىاجلمود، والعمل عل
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ومتطورة، حيث هناك حرص من جانب القادة املدراء يف االهتمام بتنمية اخلربات والقدرات املتعلقة 

بها  اخلاّص بالعمل داخل املدرسة، حيث يتم وضع خطط وبرامج املدرسة على املوقع اإللكرتوني

 نتائج دراسةوهذا ما أشارت إليه  مية داخل تلك املدارس،يالعملية التعل ىمن أجل االرتقاء مبستو

 .(2008 احلق،دراسة )عبد، و(2018 دراسة )البلقاسي،، و(2019، العنزي)

  (22جدول )
 توسط آلراء العينة بالنسبة لعبارات املئوية واملنسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  الثالث )دور القادة حنو العمل املؤسسي(عد الُب
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يتم عقد دورات صقل للمعلمني   .5
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 (:22يتضح من جدول )

  عد الثالث )دور القادة حنو العمل البحث فى عبارات الُبعينة النسبة املئوية آلراء تراوحت

 (.4.00 :3.21توسطات ما بني )املتراوحت ، كما (%80 %:54املؤسسي( ما بني )

 ( يف اجتا16حيث جاءت متوسط العبارة )املوافقة بشدة مما يشري إىل حتققه بدرجة كبرية  ه

 يف دور القادة حنو العمل املؤسسي. 

  املوافقة مما يشري إىل  ه( يف اجتا19، 18، 18، 15، 14العبارات )كما جاءت متوسطات

 حتققه يف دور القادة حنو العمل املؤسسي.

 املوافقة مما يشري إىل  هيف اجتاوهو ( 3.63توسط )وامل (،%81عد )لُبت النسبة املئوية لكما جاء

 حتققه يف آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس. 

ون دائًما لتحقيق أقصى استفادة من القادة املدراء يسَع نتيجة إىل أّنرجع الباحثة تلك الوُت

اإلمكانات املتاحة داخل املدارس الثانوية من أجل حتقيق األهداف املنشودة،حيث تتوفر قنوات 

صال املباشرة بني مجيع العاملني يف املدرسة الثانوية، كما يتم عقد اجتماعات دورية من قبل ّتاال

للتعرف على املشكالت اليت تواجه العمل باملدرسة ووضع احللول املناسبة هلا،  ينديرالقادة امل

ضافة إلي عقد دورات للمعلمني بصفة دورية لتزويدهم بكل جديد من أجل االرتقاء مبستواهم باإل

العلمي ومواكبة التقدم العلمي واملعريف، حيث يتم تطبيق مبدأ سيادة الدميقراطية اإلدارية يف 

عالن عن اجلدول الزمين داخل ضافة إلي اإلت من قبل القادة املدراء داخل املدارس، باإلاملعامال
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من أجل  مر الذي يؤدي إلي وضوا الرؤية أمام اجلميعاأل 2030املدرسة لربنامج الوزارة يف ضوء رؤية 

مية يلالعملية التع ىمكانات املتاحة داخل املدارس واالرتقاء مبستواستفادة من اإل ىحتقيق أقص

 نتائج دراسةوهذا ما أشارت إليه  للعملية التعلمية، 2030هداف وفقا لرؤية اململكة وحتقيق األ

 .(2019، العنزي)

  (23جدول )
 توسط آلراء العينة بالنسبة لعبارات املئوية واملنسبة الالدرجة املقدرة و

 (192)ن =  عد الرابع )الطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي(الُب
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يوجد مرونة يف تطبيق   .2
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يوجد مشاركة يف مسؤولية   .3
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يتم حتسني األداء واجلودة من   .4
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ينتهج األسلوب العلمي املخطط   .6
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يتم اإلفصاا عن املعايري   .5
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تتوفر باملدارس اخلربات العلمية   .8

والفنية واإلدارية الضرورية 
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 (:23يتضح من جدول )

  عد الرابع )الطرق املتبعة لتفعيل األداء عبارات الُب عينة البحث فىالنسبة املئوية آلراء تراوحت

 (.3.64 :3.21توسطات ما بني )املتراوحت ، كما (%81 %:54املؤسسي( ما بني )

 مما يشري إىل حتققه يف الطرق املتبعة  ،املوافقة هكما جاءت مجيع متوسطات العبارات يف اجتا

 لتفعيل األداء املؤسسي.

 مما  ،املوافقة هيف اجتاوهو ( 3.33) توسط ككّل، وامل(%58عد )ُبلت النسبة املئوية لكما جاء

 يشري إىل حتققه يف الطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي. 

جيابي داخل املدارس إالقادة املدراء يقومون بتوفري مناخ  رجع الباحثة تلك النتيجة إىل أّنوُت

املعلمني على العمل واال بداع واالبتكار، حيث هناك مرونة يف تطبيق اإلجراءات  الثانوية حلّث

ضافة إلي حتسني األداء وجودة العملية التعلمية من خالل الرقابة وأساليب العمل داخل املدرسة، باإل

على نظام العمل املؤسسي بصورة دائمة، واإلفصاا عن املعايري واآلليات اليت حتكم العملية 

ولية حتسني األداء ؤارية والتعليمية داخل املدرسة الثانوية، والعمل علي مشاركة املعلمني يف مساإلد

املؤسسي باملدرسة، واتباع األسلوب العلمي املخطط واملدروس من قبل القادة املدراء لتفعيل األداء 

فيذ العملية التعليمية املؤسسي، حيث تتوفر باملدرسة اخلربات العلمية والفنية واإلدارية الضرورية لتن
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 .(2019،  العنزي) نتائج دراسة إليه أشارت ما وهذا وبأفضل صورة، هعلي أكمل وج

 ( 24جدول )
 األداء املؤسسيدرجة توفر أبعاد 

 العبارات م
الدرجة 

 املقدرة

النسبة 

 املئوية
 املتوسط

درجة 

 املوافقة
 الرتبة

 1 موافق 3.77 %86 3621 آليات تطبيق العمل املؤسسي باملدارس  .8

فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي   .9

 باملدارس

 3 موافق 3.41 68% 5242

 2 موافق 3.53 %81 4067 دور القادة حنو العمل املؤسسي  .10

 4 موافق 3.33 %58 4480 الطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي  .11

  موافق 3.61 %80 18410 الدرجة الكلية لالستبانة

بشكل خاص وأبعاده مجيًعا هي ممارسة األداء املؤسسي درجة  ( أّن24من اجلدول )يتضح 

 بنيما  اتاملتوسط تتراوح%(، كما 86%: 58فقد تراوحت النسبة املئوية ما بني )"موافق"،  بدرجة

 النتائج أهمإىل أّن  حيث توصلت (2019،  العنزي)وهذا ما أكدته نتائج دراسة  ،(3.88: 3.33)

 سياسة واعتماد، اإلسرتاتيجية وتوجهاتها التعليم وزارة رؤية مع وخطتها املدرسة سياسة تكامُل

 إجراء يف بفعالية املعلمني مشاركة ضرورة، العاملني مجيع بني واملساواة والشفافية الوضوا

 منسوبي عن متطورة معلومات قاعدة وتوفر، تواجههم اليت املشكالت ملواجهة وحبوث دراسات

 .وخرباتهم املدرسة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول تقدير درجة ممارسة   -3

قادة املدارس الثانوية احلكومية ألبعاد حوكمة تكنولوجيا املعلومات تعزى ملتغريّي 

 التخصص(؟-)سنوات اخلربة 

لي املناسب لكل متغري هذا السؤال ستقوم الباحثة باستخدام اإلحصاء االستدال نلإلجابة ع

 متغري على حدة. من متغريات البحث، وستعرض النتائج لكّل

 ،الباحثة جبمع البيانات من املعلمني حبسب متغري التخصص )علمي، أدبي( قامِت متغري التخصص:

 independent sample t-testلعينتني مستقلتني )ت( قامت الباحثة باستخدام اختبار 
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ني املتوسطات، حيث مت حساب املتوسط واالحنراف املعياري ملعلمني حلساب داللة الفروق ب

 ( يشمل النتائج.26املدارس الثانوية مبدينة بريدة. واجلدول )

 (25جدول )
 لداللة الفروق وفق متغري نوع التخصص t-testنتائج اختبار 

 املتوسط العدد التخصص الُبعد
االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجة 

 احلرية

 مستوى

 الداللة

الداللة 

 اللفظية

حوكمة 

تكنولوجيا 

املعلومات يف حفظ 

 احلقوق

 غريدال 0.12 190 1.65 1.03 3.31 104 علمي

     993. 3.54 88 أدبي

آليات احلوكمة 

لتطبيق مبدأ 

 املعاملة املتساوية

 غريدال 0.77 190 0.33 793. 3.32 104 علمي

     886. 3.36 88 أدبي

مبادئ واقع تعظيم 

 اإلفصاا والشفافية

 

 دال 0.00 190 3.19 852. 3.27 104 علمي

     916. 3.68 88 أدبي

مسؤوليات القادة 

 واإلدارة التنفيذية

 غريدال 0.32 190 0.86 911. 3.64 104 علمي

     842. 3.75 88 أدبي

 غريدال 0.08 190 1.97 550. 3.47 104 علمي اإلمجالي

     711. 3.65 88 أدبي

 :يأتي( ما 26يتضح من اجلدول )

حلوكمة تكنولوجيا املعلومات  ؛(0.06غري دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) "ت" قيمة ّنإ

واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا  :عداملعلومات )عدا ُب تكنولوجيابشكل عام وجلميع أبعاد حوكمة 

وهو ما يعين أن االختالف بني متوسط إجابات أفراد العينة هو اختالف غري جوهري  ،(والشفافية

 "متوسطة" هلم نفس التقدير اليت أشارت نتائج األسئلة السابقة إىل أنها ّنإويعزى للصدفة، أي 

 بشكل عام.

دالة إحصائيًّا عند مستوى  "ت" واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية: كانت قيمة اعد

(، وهو ما يعين وجود اختالف جوهري بني متوسط إجابات أفراد العينة العلمي 0.06لة )الدال
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تقدير التخصص األدبي أعلى وإن  (، وهو ما يعين أّن3.58( واألدبي )املتوسط=3.28)املتوسط=

بشكل  "موافق" كان كالهما يشري إىل أن توفر ُبعد واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية هو

 .عام

جبمع البيانات من املعلمني يف املدارس الثانوية للتعرف على دالة الفروق  الباحثُة قامِت اخلربة: متغري

 10-6 يف استجابات أفراد العينة حبسب متغري سنوات اخلربة )مخس سنوات فأقل، من

قامت الباحثة باستخدام اختبار حتليل التباين األحادي  ،سنوات( 10 سنوات، أكثر من

One way analysis of variance ANOVA مت حساب مصدر التباين ومتوسط  حيث

 ( يلخص النتائج.25"، واجلدول )وقيمةاملربعات، 

 (26جدول )
 متغري اخلربة املعلمني وفقللمقارنة بني متوسطات إجابات  ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي 

 مصدر التباين الُبعد
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

حوكمة تكنولوجيا 

 املعلومات يف حفظ احلقوق

 0.90 0.14 0.06 2 0.12 بني اجملموعات

   0.44 189 83.69 داخل اجملموعات

    191 83.81 اجملموع

آليات احلوكمة لتطبيق 

 مبدأ املعاملة املتساوية

 0.01 6.58 2.85 2 5.69 بني اجملموعات

   0.43 189 81.70 داخل اجملموعات

    191 87.39 اجملموع

واقع تعظيم مبادئ 

 اإلفصاا والشفافية

 0.12 2.05 0.62 2 1.24 بني اجملموعات

   0.30 189 57.22 داخل اجملموعات

    191 58.46 اجملموع

مسؤوليات القادة واإلدارة 

 التنفيذية

 0.00 18.88 4.70 2 9.40 بني اجملموعات

   0.25 189 47.04 داخل اجملموعات

    191 56.44 اجملموع

 0.00 18.52 6.84 2 13.68 بني اجملموعات اإلمجالي

   0.37 189 69.81 داخل اجملموعات

    191 83.48 اجملموع
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 يأتي:( ما 25ويتضح من اجلدول )

 تكنولوجيا املعلومات  حوكمة"ُبعد( يف 0.06دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) غري ف"" قيمة

االختالف غري  تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية"، وهذا يعين أّن "واقع و "احلقوقيف حفظ 

هلم نفس الرأي  جوهري بني متوسط إجابات أفراد العينة من املعلمني باختالف خرباتهم؛ وأّن

 ".موافق"ق بدرجةفاحول درجة التو

 ( يف حوكمة تكنولوجيا املعلومات، وكل0.06ٌّالداللة )إحصائيًّا عند مستوى  دالة ف"" قيم 

آليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية، ومسؤوليات القادة واإلدارة  :من أبعاد

عدية، الباحثة باستخدام اختبار شيفيه للمقارنات الُب ولتتبع داللة الفروق قامِت ،التنفيذية

 :يأتيوكانت النتائج كما 

o ( دالة 5.68") قيمةآليات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية:  إىل أّن تشري النتائج

 10"خلربة أكثر من  ( بني درجة التقدير"املتوسط"0.06إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

سنوات 6( والذي كان أعلى من تقدير أكثر من 3.92)املتوسط = سنوات"

 (.3.65)املتوسط=

o  ( دالة إحصائيًّا عند 18.88) "قيمةلقادة واإلدارة التنفيذية: وليات اؤمسأن تشري النتائج

( 3.81سنوات")املتوسط =  10-6"من ( بني درجة التقدير"املتوسط"0.06مستوى الداللة )

 (.3.35)املتوسط=  سنوات"6"أقل من  والذي كان أعلى من التقدير"الضعيف"

o  دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ( 18.62") قيمة ىل أّنتشري  إمجالي الدراسةكما أّن

( 3.83)املتوسط =  سنوات"10من  أكثر"خربتهمن تراوحت ( بني تقدير املعلمني مم 0.06)

 ( والذي كان تقديرهم لدرجة التوفر3.89=  )املتوسط سنوات" 10-6 من"وكذلك

سنوات )املتوسط=  6من جهة الذي كان أعلى من التقدير الضعيف أقل من "متوسط"

3.32.) 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول تقدير مستوى األداء  -4

 التخصص(؟-املؤسسي للمدارس الثانوية احلكومية ملتغريّي )سنوات اخلربة

متغري  هذا السؤال ستقوم الباحثة باستخدام اإلحصاء االستداللي املناسب لكّل نلإلجابة ع

 متغري على حدة. عرض النتائج لكّلمن متغريات البحث، وست
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 ،الباحثة جبمع البيانات من معلمّي املدارس الثانوية مبدينة بريدة قامِت متغري نوع التخصص:

الفروق يف استجابات أفراد العينة لدرجة توفر أبعاد األداء املؤسسي  ةوللتعرف على دال

 )علمي وأدبي( قامِت لتخصصاالثانوية احلكومية مبدينة بريدة حبسب متغري  للمدارس

حلساب  independent sample t-testلعينتني مستقلتني )ت(  الباحثة باستخدام اختبار

 ،لمعلمنيلداللة الفروق بني املتوسطات، حيث مت حساب املتوسط واالحنراف املعياري 

 .( يشمل النتائج28واجلدول )

 (27جدول )
 املؤسسي وفق متغري نوع التخصصنتائج اختبار داللة الفروق يف أبعاد األداء 

 املتوسط العدد التخصص الُبعد
االحنراف 

 املعياري

 قيمة

 "ت"

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

آليات تطبيق العمل املؤسسي 

 باملدارس

 0.44 190 0.70 0.75 3.93 104 علمي

    0.60 4 88 أدبي

فلسفة وأهداف ورسالة العمل 

 املؤسسي باملدارس

 0.02 190 2.44 0.84 3.98 104 علمي

    1.13 3.63 88 أدبي

دور القادة حنو العمل 

 املؤسسي

 0.13 190 1.04 1.09 3.96 104 علمي

    0.86 3.81 88 أدبي

الطرق املتبعة لتفعيل األداء 

 املؤسسي

 0.47 190 0.72 0.85 2.90 104 علمي

    0.86 2.81 88 أدبي

 0.17 190 1.42 0.56 3.52 104 علمي اإلمجالي

    0.60 3.40 88 أدبي

 ( ما يلي:28يتضح من اجلدول )

( جملال )األداء املؤسسي بشكل 0.06قيمة"ت"غري دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) أّن

و)الطرق  و)دور القادة حنو العمل املؤسسي(،، باملدارس( املؤسسيعام(، و)آليات تطبيق العمل 

أشارت نتائج األسئلة السابقة إىل  ذيهلم نفس التقدير ال ّنإاملتبعة لتفعيل األداء املؤسسي( أي 

 أنها"موافق"بشكل عام.

فلسفة وأهداف ورسالة )عد ( لُب0.06"ت"دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) كانت قيمة
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االختالف بني متوسط إجابات أفراد العينة هو اختالف  وهو ما يعين أّن (،العمل املؤسسي باملدارس

نه ليس هلم نفس التقدير اليت أشارت نتائج األسئلة السابقة إىل إجوهري واليعزى للصدفة، أي 

ختالف جوهري بني متوسط إجابات أفراد العينة من  وهو ما يعين وجود، أنها"موافق"بشكل عام

وإن كان كالهما يشري إىل أن توفر  ،قسم العلمي أعلىالقسم العلمي، وهو ما يعين أن تقدير ال

 درجة ُبعد فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس هو"موافق"بشكل عام.

 (28جدول )
 للمقارنة بني متوسطات إجابات املعلمني وفق متغري اخلربة ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي 

جمموع  مصدر التباين الُبعد

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

آليات تطبيق العمل 

 املؤسسي باملدارس

 0.052 3.04 17.14 2 34.28 بني اجملموعات

   5.65 189 1066.93 داخل اجملموعات

    191 1101.20 اجملموع

فلسفة وأهداف ورسالة 

العمل املؤسسي 

 باملدارس

 0.50 0.70 11.63 2 23.26 بني اجملموعات

   16.51 189 3121.22 داخل اجملموعات

    191 3144.48 اجملموع

دور القادة حنو العمل 

 املؤسسي

 0.03 3.66 30.12 2 60.23 بني اجملموعات

   8.22 189 1554.39 داخل اجملموعات

    191 1614.62 اجملموع

الطرق املتبعة لتفعيل 

 األداء املؤسسي

 0.20 1.63 25.58 2 51.15 اجملموعاتبني 

   15.70 189 2967.52 داخل اجملموعات

    191 3018.67 اجملموع

 0.07 2.65 228.05 2 456.10 بني اجملموعات اإلمجالي

   86.21 189 16293.88 داخل اجملموعات

    191 16749.98 اجملموع

 :يأتي( ما 28من اجلدول ) ويتضح

آليات »األداء املؤسسي، بأبعاده ( يف 0.06دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة ) غري ف"" أن قيمة -

« فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدارس»و «تطبيق العمل املؤسسي باملدارس
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االختالف غري جوهري بني متوسط  ، وهذا يعين أّن«ىالطرق املتبعة لتفعيل األداء املؤسسي»و

 التوفرهلم نفس الرأي حول درجة  إجابات أفراد العينة من املعلمني باختالف خرباتهم؛ وأّن

 بشكل عام. "موافق"

 دور القادة حنو العمل املؤسسي، وإمجالي :عد( يف ُب0.06قيم"ف"دالة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )أّن  -

الباحثة باستخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية،  ق قامِتولتتبع داللة الفرو ،الدراسة

 :يأتيوكانت النتائج كما 

o ( دالة إحصائيًّا عند 3.55) "ف" قيمة تشري النتائج إىل أّن :دور القادة حنو العمل املؤسسي

 سنوات" 10"خلربة أكثر من  ( بني درجة التقدير"املتوسط"0.06مستوى الداللة )

 (.3.41 = )املتوسط سنوات10-6من ( والذي كان أعلى من تقدير 3.54 =)املتوسط

ما عالقة حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات بتفعيل األداء املؤسسي يف املدارس الثانوية  -6

 احلكومية؟

 Pearsonللتحقق من صحة العالقة قامت الباحثة باستخدام معامل ارتبايف بريسون )

correlation ) وكمة نظم تكنولوجيا املعلومات وبني حللكشف عن العالقة بني درجات جمالي

 ،من أهم األدوات البحثية يف شتى اجملاالت سون يعدُّدرجات تفعيل األداء املؤسسي بأبعادها، وبري

ويهدف إىل معرفة العالقة بني حوكمة نظم املعلومات وتفعيل األداء املؤسسي يف املدارس الثانوية 

 :اآلتيحساب معامل االرتبايف كما يوضح ذلك اجلدول  ة، حيث مّتاحلكومي

 (29جدول )
ملعرفة العالقة بني  حوكمة نظم تكنولوجيا   (Pearson correlationنتائج اختبار معامل ارتبايف بريسون )

 وتفعيل األداء املؤسسي املعلومات

 حوكمة نظم املعلومات

 األداء املؤسسي

طبيق 
ت ت

آليا

العمل 

ي 
س

س
املؤ

س
باملدار

 
سفة 

فل

ف 
هدا

وأ

سالة 
ور

العمل 

ي 
س

س
املؤ

س
باملدار

دور القادة  

حنو العمل 

ي
س

س
املؤ

 
طرق 

ال

املتبعة 

ألداء 
لتفعيل ا

ي
س

س
املؤ

 
جة 

الدر

كلية 
ال

ستبانة
ال

ل
 

حوكمة تكنولوجيا املعلومات يف 

 حفظ احلقوق

0.14 0.18* 0.18* 0.19* 0.24* 



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

376 

 حوكمة نظم املعلومات

 األداء املؤسسي

طبيق 
ت ت

آليا

العمل 

ي 
س

س
املؤ

س
باملدار

 
سفة 

فل

ف 
هدا

وأ

سالة 
ور

العمل 

ي 
س

س
املؤ

س
باملدار

دور القادة  

حنو العمل 

ي
س

س
املؤ

 
طرق 

ال

املتبعة 

ألداء 
لتفعيل ا

ي
س

س
املؤ

 
جة 

الدر

كلية 
ال

ستبانة
ال

ل
 

آليات احلوكمة لتطبيق مبدأ 

 املتساويةاملعاملة 

0.09 0.06 0.23* 0.20* 0.20* 

واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا 

 والشفافية

0.26* 0.18* 0.10 0.21* 0.25* 

 *0.33 *0.22 *0.31 *0.24 *0.18 مسؤوليات القادة واإلدارة التنفيذية

 *0.40 *0.32 *0.32 *0.24 *0.26 الدرجة الكلية لالستبانة
 تعين وجود داللة إحصائية. *

 ( اآلتي:29من اجلدول رقم ) يتضح

ذات داللة إحصائية بني ارتباطية موجبة د عالقة ووجيظهر من معامالت ارتبايف بريسون 

تفعيل األداء املؤسسي لدى عينة الدراسة  درجاتدرجات حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات وبني 

ارتفاع درجة حوكمة نظم حيث يشري إىل أّن  ،من معلمي املدارس الثانوية احلكومية مبدينة بريدة

تكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل ارتفاع درجة ممارسة األداء املؤسسي داخل املدارس الثانوية مبدينة 

بريدية، وأّن اخنفاض مستوى احلوكمة سيؤدي بالضرورة إىل اخنفاض مستوى األداء املؤسسي، 

 .(2008 ،عبداحلق) تفق ذلك مع نتائج دراسةوت

 خالصة النتائج: 

 :اآلتيميكن تلخيص النتائج يف 

من  ،"موافق"بدرجة أبعاده مجيًعا هيبدرجة توفر حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات أّن  .1

 وجهة نظر املعلمني.

 هيتفعيل األداء املؤسسي باملدارس الثانوية احلكومية يف مدينة بريدة درجة أّن  .2

 من وجهة نظر املعلمني. ،"موافق"بدرجة

جمال حوكمة نظم تكنولوجيا تقارب آراء العينة وفقا ملتغري التخصص )علمي، أدبي( يف  .3

فتختلف يف اجتاه التخصص  عدا ُبعد واقع تعظيم مبادئ اإلفصاا والشفافية ،بشكل عام

 األدبي.
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ختتلف آراء عينة البحث وفًقا لسنوات اخلربة يف حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات وأبعاده  .4

وليات القادة واإلدارة ؤيات احلوكمة لتطبيق مبدأ املعاملة املتساوية، ومسآلاخلاصة ب

 يف اجتاه املعلمني ذوي سنوات اخلربة الكبرية. التنفيذية

 ،بشكل عاماألداء املؤسسي جمال تقارب آراء العينة وفقا ملتغري التخصص )علمي، أدبي( يف  .6

فتختلف يف اجتاه التخصص  رسعدا ُبعد فلسفة وأهداف ورسالة العمل املؤسسي باملدا

 .العلمي

من أبعاد  دور القادة حنو العمل املؤسسيختتلف آراء عينة البحث وفًقا لسنوات اخلربة يف بعد  .5

 األداء املؤسسي يف اجتاه املعلمني ذوي سنوات اخلربة الكبرية.

ذات داللة إحصائية بني درجات حوكمة نظم تكنولوجيا ارتباطية موجبة د عالقة ووج .8

علومات وبني درجات تفعيل األداء املؤسسي لدى عينة الدراسة من معلمني املدارس الثانوية امل

  .احلكومية مبدينة بريدة

 توصيات: ال

 من التوصيات: عدٍدب يأتيبناًء على النتائج اليت توصلت هلا الباحثة، توصي الباحثة فيما 

ومساعدة قادة املدارس يف توفري مستلزات املعلومات اإلدارية تكنولوجيا حوكمة نظم  تفعيل .1

 التطبيق. 

يف مدارس التعليم وكمة احلواالستفادة منها يف تطوير  ،نظم املعلومات تطورات مواكبة .2

 العام.

تشجيع اال بداعات والطاقات لدى العاملني، لتطوير العمل وفق حوكمة نظم تكنولوجيا  .3

 املعلومات.

ة وممارسة وتنفيذ معايري حوكمة نظم تكنولوجيا ضرورة وجود جلنة وزارية تعين مبتابع .4

 املعلومات.

من خالل تشجيع  وتعزيزها بني املعلمني، نشر ثقافة حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات .6

 التواصل بينهم.

كليات الرتبية إلعداد معلمي يف  حوكمة نظم تكنولوجيا املعلومات اقات يف جماليثطرا م .5

 املستقبل.
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 لتحقيق عمليات التنفيذ.على مستوى مجيع املدارس، تنفيذية وضع خطة  .8

والعمل  ،ورفع ثقافة احلوكمة يف ممارسة األداء املؤسسي ،أداء قادة املدارس الثانوية متابعة .8

اإلداري مع معلميهم، والتفاعل مع احتياجاتهم، واستثمار مالحظاتهم واقرتاحاتهم يف تطوير 

  .العمل املؤسسي
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Abstract: 

This study aimed to find out the level of tolerance values that included in 

al-Hadith curriculum of primary-school in international schools.The researchers 

used the descriptive analytical method to achieve the goals of the study, and a 

list of tolerance values prepared in the content analysis card.The study 

population and its sample consisted of Al-Hadith curriculum of the sixth grade 

of PS in international schools In KSA for the year (1441) for the first and second 

semesters. The results are as the following:the curriculum included, in general, 

tolerance values in terms of worship (By a very low degree), (2) values in terms 

of worship are included, as (teaching how to call non muslims to islam with one 

which is better)in the 1st place and (propagation of greeting among general 

public) in the 2nd place.The rest of the mentioned values were not included in 

the card.The curriculum included, in general, tolerance values in terms of 

dealings (by a high degree) which were (19) values, so(acknowledging others’ 

right. No harm, no foul)in 1st place, ( strengthen the concept of tolerance to 

achieve national unity among individuals from different communities),in last 

place with (5) values not included.Researchers have presented a number of 

recommendations such as paying attention to the tolerance values in terms of 

worship that were not included such as the legitimacy of tayammum as well as 

in terms of dealing with people such as looking for excuses for them when they 

fail. Researchers recommended that, the included values should be redistributed 

with homogeneous proportions. 

Keywords: values of tolerance; the prophetic tradition course; international 

schools. 
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دراسة حتليلية لقيم التسامح املضمنة يف مقرر احلديث للمرحلة (. 2222. )عبداحملسن السيف، ؛القرني، نورة

 198 – 582 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  االبتدائية باملدارس العاملية.

 

دراسة حتليلية لقيم التسامح املضمنة يف مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية باملدارس 

 العاملية

 (2) السيفعبداحملسن بن سيف د.  (1)القرنيبنت سعد  ةنورأ. 

 املستخلص:

مقرر احلديث للمرحلة  يف تضمن قيم التسامحمستوى هدفت هذه الدراسة إىل معرفة 

اململكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم يف املدارس العاملية باالبتدائية 

التسامح معدة يف بطاقة حتليل احملتوى، وتكون الباحثان املنهج الوصفي التحليلي، وقائمة بقيم 

جمتمع الدراسة وعينتها من مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية باململكة 

: يتضمن تيةأظهرت الدراسة النتائج اآلوللفصلني األول والثاني.  (1441العربية السعودية للعام )

( ام التسامح يف جمال العبادات )بدرجة منخفضة جًدمقرر احلديث بالصف السادس االبتدائي قي

( من قيم التسامح يف جمال العبادات، جاء يف املرتبة األوىل )تعلم 2حيث مت تضمني )بشكل عام، 

دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم باليت هي أحسن( ويف املرتبة الثانية )إفشاء السالم بني عامة 

قرر قيم التسامح يف املتضمن و ،ردة يف بطاقة حتليل احملتوىاألفراد( ومل تضمن باقي القيم الوا

( قيمة، جاء منها يف املرتبة 19، حيث تضمن املقرر )جمال املعامالت )بدرجة عالية( بشكل عام

األوىل )اإلقرار حبق اآلخرين يف أخذ حقوقهم بال ضرر وال ضرار( ويف املرتبة األخرية جاء منها 

( قيم 6يق الوحدة الوطنية بني األفراد باختالف جمتمعاتهم(، مع وجود ))تعزيز مفهوم التسامح لتحق

تعميق االهتمام ببع  قيم التسامح اليت مل . وقد قدم الباحثان عدًدا من التوصيات منها: مل تضمن

تضمن يف جمال العبادات كمشروعية التيمم حال انعدام املاء أو التضرر به، ويف جمال املعامالت 

 ر لآلخرين عند التقصري، وأن يعاد توزيع القيم املضمنة بنسب متجانسة.كالتماس العذ

 .املدارس العاملية ؛مقرر احلديث ؛قيم التسامح الكلمات املفتاحية:

                                                           
 جامعة امللك سعود. -كلية الرتبية -ماجستري مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية  (1)

 جامعة امللك سعود. -كلية الرتبية -أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية املشارك (2)
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 املقدمة: 

يف على غرسها  عالية حترص اجملتمعات أخالقية خالق قيمةتعد الرتبية على فضائل األ

، إذ إن هذه القيم ليتشكل لدينا جيل حيمل أمسى هذه القيم ويعمل بها صغرهم؛نفوس النشء منذ 

تربط األفراد بالقيم اإلسالمية النبيلة، وهو األمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سلوك 

  األفراد.

فإّن القيم الرتبوية اليت حفلت بها السرية النبوية تقوم بدور مهم يف حياة الفرد واجملتمع؛ ولذا 

فهي كل زمان ومكان؛ يف لتطبيق ل قابلةإنسانية إجيابية وثابتة األصول واملقاصد، و ألنها قيم

والذي جاء ليتم مكارم األخالق كما  مضبوطة بضوابط اهلدي النبوي املستمد من اهلدي القرآني

(، فتطبيق القيم 2833، 5، 1408 : "إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق" )األلباني،ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف قوله 

اإلجيابية احملمودة يف املواقف واألحوال املختلفة وتعزيزها لدى التلميذ املستهدف بالرتبية، يرتتب 

 (.2012عليه تفاعله يف ضوء معايري ترتضيها اجلماعة لتنشئة أبنائها )أمحد والشدي، 

ومع تقارب الثقافات والتفاعل بني احلضارات يف ظل عامل افرتاضي تقاربت فيه احلدود 

بعد يوم احلاجة إىل غرس القيم اإلسالمية النبيلة ومنها قيمة التسامح؛ ا فات، تزداد يوًمواملسا

تعزيز بليتمكن اجملتمع من القيام بوظائفه بتناغم وتكامل بني فئاته االجتماعية املختلفة، وذلك 

ة قيمة التسامح وتنميتها يف نفوس أفراده وحتويلها إىل عناصر قوة للمجتمع ولإلنسانية عام

  .(2012 )السليقي،

وهذا يؤكد ضرورة قيام املؤسسات اجملتمعية وخاصة الرتبوية منها بدورها يف إكساب قيم 

يف  ؛ لرتبية النشء على قيم التسامح اليت دعا إليها القرآن الكريملتالميذالتسامح وتعزيزها لدى ا

ِبالَِّتي ِهَي أ ْحَسُن ف ِإَذا الَِّذي َبْيَنك  َوَبْيَنُه َعَداَوٌة  َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السَّيَِّئُة اْدف ْعقوله تعاىل: 

[، وهذه القيمة وهي قيمة التسامح تشكل لنا أفراًدا حيملون قيمة 34]فصلت، ك أ نَُّه َوِليٌّ َحِميٌم

املسلمني وغري  التعامل معإسالمية تدفعهم إىل حب اخلري لغريهم، واتباع النهج اإلسالمي القويم يف 

ونشوء الصراعات واخلالفات  ،لتجنب الغلو والتطرف الذي يؤدي إىل غياب قيم التسامح املسلمني؛

  (.2011 )البدانيه،

نية يتتعدد فيها اجلنسيات والثقافات كان من املهم تعزيز اهلوية الد العاملية ومبا أن املدارس

حيويه الدين اإلسالمي من مبادئ  مبا مهتبصريو، تالميذ من خالل املقررات الدراسيةلدى ال
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وهذا ما تأكده الدراسات  عظيمة تدعو إىل التسامح والتآخي ونبذ التعصب يف كل األمور.

( اليت أظهرت نتائجها بأن للمقررات الدراسية 2018 ؛ اجلهين،2012 الرتبوية كدراسة )باجابر،

نها بهذه القيم، وأوصت بضرورة دور كبري يف إكساب التالميذ لقيم التسامح ودعت إىل تضمي

 االهتمام باجلانب التطبيقي لقيم التسامح دون االقتصار على اجلانب املعريف يف املقررات الدراسية.

ولكون مقرر احلديث من أهم املقررات الدراسية اليت ترسخ قيم التسامح لدى التالميذ، 

العاملية منطلًقا لتعزيز هذه القيمة  حيث ميثل هذا املقرر لتالميذ املرحلة االبتدائية باملدارس

، ، وما ينتج عنها من فوائد تعود بالنفع على الفرد واجملتمعتهاعليها، وتبصريهم بأهمي تهموتربي

تضمن قيم التسامح يف مقرر احلديث للصف السادس مستوى للوقوف على  هذه الدراسة جاءتفقد 

 االبتدائي باملدارس العاملية.

 الدراسة:  ةمشكل

وغالًبا ما من واالستقرار النفسي لدى األفراد، حيوية لتحقيق األ تشكل قيم التسامح عملية

ليس صحيًحا بالضرورة. فالتسامح شيء ميكن تعليمه،  وذلكُيفرتض أن التسامح عملية طبيعية، 

ة، كونهم مستعدين لتقبل أهمية قيم ييف املراحل الدراس تالميذبل وجيب تعليمه صراحة لل

اآلخرين، واالبتعاد عن الظواهر السلوكية السلبية كالتنمر بيف عالقاتهم  هاوفهم التسامح

، وهنا يكمن دور املؤسسة التعليمية يف تعليم قيم التسامح الستبدال فيهمواحلقد والكراهية 

  (.Hilbert, 2015لتحقيق تقبل اجملتمع هلؤالء األفراد ) إجيابية؛بسلوكيات  السلبيةالسلوكيات 

مر الذي أوصت به بع  الدراسات السابقة اليت اهتمت بقيم التسامح كدراسة وهو األ

(، باالهتمام بتضمني قيم التسامح يف املقررات الدراسية، 2019 ؛ واملقحم،2015)الدهمش، 

وضرورة العمل على تطوير املقررات حبيث يتم تضمينها بقيم التسامح اليت هي يف أصلها منهج 

ضمينها يف مقرر احلديث مبا يتناسب مع خصائص املرحلة العمرية ، واحلرص على تملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 املوجه هلم املقرر. 

ومما يدعم تلك الدراسات السابقة ما أكدته القمة العاملية للتسامح يف نشر قيم التسامح يف 

ح، إىل عامل متسام اًلظل الثقافات املتعددة؛ لتحقيق املنافع االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية وصو

العزيز للحوار الوطين؛ كونه أحد مؤسسات اجملتمع الوطنية وقد شارك فيها مركز امللك عبد
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املعنية برتسيخ قيم التسامح والتعايش والسالم، ولديه جتربة ثرية يف جمال نشر قيم التسامح 

ية لقيم واحلوار عرب إجراء البحوث العلمية والرتبوية والدراسات امليدانية لبناء املؤشرات اجملتمع

 (.2019 العزيز للحوار الوطين،التسامح )مركز امللك عبد

والذي قد يولد  ،يف بيئات املدارس العاملية اجلنسيات والثقافات والطوائفونظًرا للتنوع يف 

األهمية مبكان تعزيز  كان من ،نية أو التعصب الفكري أو املذهيبشيًئا من اخلالف أو العدوا

لنا جيل حيرتم هذا التنوع واالختالف، وينبذ سلوك  أ؛ لينشئاتبيقيم التسامح يف مثل هذه ال

؛ فقد استشعر العدوانية والتعصب، والتحزبات الفكرية اخلاطئة اليت تضر الفرد واجملتمع

الباحثان ضرورة إجراء دراسة حتليلية حملتوى مقرر احلديث للصف السادس ملعرفة مستوى تضمن 

معلمة للعلوم الشرعية يف املدارس العاملية، والباحث اآلخر  قيم التسامح فيه؛ حيث إن الباحثة

متخصص يف مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية وشارك يف العديد من جلان التأليف اخلاصة 

هذه الدراسة اليت تتحدَّد يف السؤال الرئيس من خالل ذلك جاءت و مبقررات العلوم الشرعية،

 اآلتي: 

 املدارس العاملية؟ ب مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية تضمن قيم التسامح يف مستوىما 

 أسئلة الدراسة:

 تضمن مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية باملدارس العاملية لقيم التسامح؟ مستوى ما 

 ن:اويتفرع عن السؤال الرئيس السؤاالن اآلتي

لقيم التسامح يف للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية  تضمن مقرر احلديث مستوىما  -

 جمال العبادات؟

للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية لقيم التسامح يف  تضمن مقرر احلديثمستوى ما  -

 جمال املعامالت؟

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة احلالية إىل:

تضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية لقيم  مستوى إىلالتعرف  .1

 يف جمال العبادات. التسامح
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تضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية لقيم  مستوى إىلالتعرف  .2

 التسامح يف جمال املعامالت.

 أهمية الدراسة:

 األهمية العلمية:

 تكمن أهمية الدراسة العلمية يف أنها:

تهتم بتحليل حمتوى مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي يف املدارس العاملية، للكشف عن  -

 تضمن قيم التسامح يف هذا املقرر وتوافرها. مستوى

تضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي يف املدارس  ستوىتوفري دراسة تربوية عن م -

 العاملية لقيم التسامح.

 األهمية التطبيقية:

لإلفادة منها  ،قائمة بقيم التسامح اليت أظهرتها هذه الدراسة يف بطاقة حتليل احملتوىتقديم  -

 تضمن هذه القيم يف مقررات أخرى.مستوى يف الكشف عن 

 حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة على تناول موضوع قيم التسامح املضمنة يف مقرر احلديث  احلدود املوضوعية:

 دارس العاملية. للصف السادس االبتدائي بامل

 .(1441)الفصل الدراسي األول والثاني لعام  احلدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

( قيم التسامح بأنها: "قابلية الفرد للتطبيق 110، 2018جماهد )عرفت فايزة  قيم التسامح:

انهم بغ  النظر عن ألو ،العملي ملعنى االلتزام واحرتام معتقدات اآلخرين وعاداتهم ومشاعرهم

 .وانتماءاتهم الدينية أو العرقية أو املذهبية أو خلفياتهم االجتماعية"

وتعرف إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنها: جمموعة من القيم السامية املضمنة يف جمالي العبادات 

تعامل وفقها لي ،يف املرحلة االبتدائية باملدارس العاملية تلميذواملعامالت اليت توجه سلوك ال

ع أفراد اجملتمع، وحيرتم تعدد اآلراء واختالف األفكار، ويعرتف حبق اآلخرين يف مجي مع

 ئهم، وأخذ حقوقهم بال ضرر وال ضرار.  االتعبري عن آر
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من قول أو فعل، أو تقرير، أو وصف ُخُلقي أو َخلقي  ملسو هيلع هللا ىلصما أضيف إىل النيب هو : احلديث

 (.2014)الساكت، 

هو أحد مقررات العلوم الشرعية اليت يدرسها ويعرف مقرر احلديث إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنه: 

التالميذ يف الصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية يف اململكة العربية السعودية للفصل 

 (.1441) الدراسي األول والثاني للعام الدراسي

 (.9، 1419 "هي اليت تطبق مناهج تعليمية غري املناهج السعودية" )وزارة املعارف، املدارس العاملية:

وتعرف املدارس العاملية إجرائيًّا بأنها: هي املدارس التابعة لوزارة التعليم باململكة العربية 

ررات السعودية، وتعتمد على اللغة اإلجنليزية يف تدريسها، ويقتصر تعليم اللغة العربية فيها على مق

من  لتحق بها تالميذاهلوية الوطنية )العلوم الشرعية، واللغة العربية، والدراسات االجتماعية(، وي

 اجلنسيات العربية وغري العربية.   مجيع

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أواًل: اإلطار النظري: 

 مفهوم القيم:

سالم يشتهرون بقيم سامية: للقيم مكانة عالية يف اجملتمعات، فقد كان العرب قبل اإل

كالكرم، والتضحية، والتسامح، ثم جاء اإلسالم فأرسى دعائم هذه القيم، ووضع اإلطار العام 

؛ ليصبح اجملتمع متكاتًفا تسوده الفضيلة وتشيع فيه مكارم اًلوعم اًلهلا، ودعا إىل االمتثال بها قو

 األخالق. 

"النابعة من مصدري التشريع اإلسالمي: القرآن وتعرف القيم يف املنظور اإلسالمي بأنها: 

يصدره على  اأو حكًم اأو اختياًر االكريم والسنة النبوية املطهرة، واليت تشكل لدى الفرد اهتماًم

ا التشريع اإلسالمي ليعيش يف ضوئها، مبجموعة من املعايري اليت وضعها مصدًر اشيء ما، مهتدًي

، 2011حالل(، وما هو مرغوب عنه )حرام(" )خزعلي، واليت حتدد له كل ما هو مرغوب فيه )

52). 

تعرف القيم يف املفهوم الرتبوي بأنها: "حمصلة جمموعة االجتاهات اليت تتكون لدى الفرد 

إزاء قضية معينة إما بالقبول أو الرف ، ومعنى ذلك أن االجتاه وحدة تكوين القيمة" )علي، 

2011 ،40.) 
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 : مفهوم التسامح

قديم مل حيظ  األفراد مفهومالتسامح بني أن  (Holter et al., 2008)آخرون يذكر هولرت و

باالهتمام واإلشادة يف جمال العلوم االجتماعية إال مؤخًرا، وال يوجد تعريف للتسامح عليه إمجاع 

بني الباحثني، ولكن يتفق معظمهم على أن التسامح يستلزم على األقل التخلي عن املشاعر السلبية 

 .واالستياءكالغضب 

للتنوع الثري لثقافات  وقد عرف التسامح يف منظمة اليونسكو بأنه: االحرتام والقبول

فحسب، وإمنا هو  اعاملنا، وألشكال التعبري وللصفات اإلنسانية لدينا، وهو ليس واجًبا أخالقيًّ

ونسكو، الي ؤمترواجب سياسي وقانوني أيًضا، والتسامح هو الفضيلة اليت تسري قيام السالم )م

1996.) 

( فقد عرف التسامح بأنه: "املعايري املوجهة لسلوك الفرد ومواقفه 132، 2018وأما اجلهين )

جتاه اآلخرين، من حيث قبوهلم واحرتامهم وصيانة كرامتهم وتقبل اخلالف معهم ورعاية حقوقهم 

 ، بغ  النظر عن جنسهم أو لونهم أو دينهم".سلمًيا معايشتهم تعايًشاو

لنا أن التسامح هو اخليار األمثل للعيش بسالم، ويتمثل يف التغاضي  ما سبق يتبني ومن خالل

على أساس والتعامل معهم عن األمور اليت ال تتمثل يف التنازل واخلضوع لآلخرين، وإمنا القبول بهم 

 العدل واالحرتام، وتقدير حقهم فيما يعتقدونه.  

 نظريات التسامح: 

االجتماعية بع  النظريات اليت تفسر قيم التسامح وتبني املقصود وجد يف النظريات العلمية 

ه بها، وهذه النظريات تدعم قيم التسامح من اجلانب االجتماعي، وقد اختار الباحثان منها يف هذ

 ما:نظريتني فقط من تلك النظريات، وه الدراسة

يذكر سومنر يف نظريته )نظرية التمركز العرقي( أن التسامح االجتماعي يعين احرتام 

احرتام  إضافة إىل، وعدم االبتعاد عنها، والتعايش معهاعادات اجملتمعات وخمالطتها، أي العيش 

وهذه النظرية تشري إىل أن متركز الفرد العرقي  .عادات اجملتمع الذي يعيش فيه الفرد نفسه

خفًضا، وال يبتعد عمن خيتلف معهم يف الدين والعرق واجملتمع، وال مييل هذا الفرد يكون من

املتسامح إىل السلطة يف حياته االجتماعية، بل من املهم أن تكون لديه صفات شخصية إجيابية 

 (.2015سعة األفق )احللو، ك
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 نوآخروأربع فرضيات ذكرها محيد بويتضح التسامح وفق نظرية التمركز العرقي 

 ( ميكن إجيازها يف النقايف اآلتية:2018)

بني أبناء اجملتمع الواحد، وهذا االنفتاا ميكنهم من إدراك القيمة الثقافية  وجود انفتاٍا .1

 للمجتمع الذي يعيشون فيه.

 توجد مستويات مرتفعة من قيم التسامح بني أفراد اجملتمع الواحد، مما يقلل التعصب بينهم. .2

ن االهتمام باجملتمع األصلي، من دون التقليل من شأن اجملتمعات من الضروري وجود درجة م .3

 األخرى.

 وجهات النظر اإلجيابية املتبادلة بني اجملتمعات املختلفة تؤلف بني تلك اجملتمعات. .4

وأما النظرية األخرى من نظريات التسامح فهي )نظرية السمات( جلوردن البورت. ويرى 

اتساق اإلنسان يف سلوكه، حيث ال يوجد اثنان من البشر البورت يف نظريته أن السمات تفسر 

ميتلكون السمات نفسها متاًما؛ فكل منهما يواجه اخلربات البيئية على حنو خمتلف، لذا جند 

الشخص الذي توجد فيه قيمة الود اليت هي جزء من قيم التسامح سوف يستجيب إىل الغرباء على 

ميتلك صفة التشكيك والتعصب ضد الغرباء،  حنو خيتلف عن استجابة الشخص اآلخر الذي

احلالتني واحد، ولكن االستجابات خمتلفة بسبب اختالف السمات )جابر،  تاواملثري يف كل

1990.) 

استجابات بلذا يرى البورت يف نظريته هذه أن التسامح هو السمة اليت تكشف عن نفسها 

ن واضحة يف شخصية الفرد، وميكن تكو -التسامح-األفراد املختلفة واملتعددة، وهذه السمة 

سلوكه، وهي نابعة من املرونة العقلية لديه، واإلميان بوجود أكثر من حل  يفمالحظتها 

على اآلخرين ألنه يكره التسلط، ولديه القدرة على حتمل زالت  لالختالف، وهو ال يفرض رأيه

دون أي صعوبات حتى ولو من ومتقبل هلم،  اآلخرين، لذا فالفرد املتسامح إجيابي مع اآلخرين

 (.2018، آخروناختلفوا يف الرأي والعرق والدين )محيد و

 مبادئ قيم التسامح:

 ( إىل أن للتسامح مجلة من املبادئ اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي:2018يشري اجلهين )

 ،أن االختالف بني الناس يف عقائدهم ولغاتهم وأجناسهم سنة كونية جعلها اهلل بني البشر .1

[، 118 ]هود، َول ْو َشاَء َربُّك  ل َجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوال َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفنَيقال اهلل تعاىل: 
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للتألف والتعارف والتكاتف، وليس للشقاق والتنازع ا فاألجدر أن يكون هذا االختالف دافًع

 بني األمم والشعوب.

اإلنسان وحقوقه، بغ  النظر عن جنسه ولونه أن التسامح يقوم على االعرتاف بكرامة  .2

 [.80]اإلسراء،  َول ق ْد ك رَّْمَنا َبِني آَدَم: وعرقه وثقافته، قال اهلل تعاىل

 أن التسامح سلوك حضاري، جوهره العدالة، ومنبعه الرمحة، وأساسه احلوار. .3

 اإلنساني. أن التسامح هو السبيل للتعايش بني األمم والشعوب وحتقيق السالم للمجتمع .4

 أن قيم التسامح تستند على رعاية حقوق اآلخرين، وعدم التصرف بها أو مصادرتها. .6

واملبادئ السابقة لقيم التسامح تؤكد املكانة الكبرية اليت حتظى بها قيم التسامح، 

 واملعنى املهم الذي حتمله ملواجهة األفكار املتطرفة، والتصورات اخلاطئة اليت ختالف قيم التسامح.

 العالقة بني قيم التسامح مع اآلخر وعقيدة الوالء والرباء عند املسلمني:

قد خيطئ البع  يف عدم التفريق بني عقيدة الوالء والرباء وقضية التسامح مع اآلخر، وذلك 

الستخدامهم عموميات النصوص يف التكفري باألعمال الظاهرة اليت يفعلها غري املسلمني وختالف 

 الكمال أو الواجب يف العقيدة اإلسالمية، وينتج عن هذا الفهم اخلاطئ للرباءة من اآلخر أعمال

حمرمة يف اإلسالم كاالعتداء على اآلخر بغري وجه حق أو استباحة أمواهلم أو دمائهم، واإلسالم 

 ل انهى عن هذا اخللط يف الفهم وأقر حبق اآلخر يف البقاء على معتقده من غري أذية له قال تعاىل: 

اء، بل إنه كفل [، فليس ذلك مما ينايف عقيدة الوالء والرب265 ]البقرة، لدِّيِنٱ ِفي ِإكَراَه

محايتهم والقيام حبقوقهم وعدم ظلمهم، ودفع الضرر عنهم خاصة عند الضعف والعجز، والوفاء 

 (.1425 بالعهود معهم )السناني،

 همن التسامح ال يعين التخلي عن املعتقد إلرضاء اآلخرين، أو قبول أفكاروهذا يؤكد أ

تام مبدى جدوى تلك اآلراء وفائدتها، فالتسامح يكون باختاذ مواقف إجيابية جتاه  اقتناعبدون 

 )التوجيري، احرتام اآلخرين بتنوع ثقافتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم ااآلخرين، يظهر من خالهل

للغالم اليهودي  ملسو هيلع هللا ىلصقيمة التسامح مع اآلخر يف مواضع منها: زيارته  ملسو هيلع هللا ىلص(، وقد جسد الرسول 2008

يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم،  ملسو هيلع هللا ىلصخيدمه فمرض هذا الغالم، فأتاه النيب الذي كان 

وهو يقول: احلمد  ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم، فخرج النيب ملسو هيلع هللا ىلصفنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم 

 (. 238، 3ج ،1400 هلل الذي أنقذه من النار )البخاري،



 
 

    

 
 

395 

مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية  دراسة حتليلية لقيم التسامح املضمنة يف(. 2022عبداحملسن. ) السيف،القرني، نورة؛ 

 باملدارس العاملية

395 

 ذ املرحلة االبتدائية باملدارس العاملية:دور مقرر احلديث يف تعزيز قيم التسامح لدى تالمي

ميثل حمتوى املقررات الدراسية األداة األكثر فاعلية يف حتقيق أهداف املؤسسات الرتبوية 

ا تتضمنه هذه املقررات من مبادئ وقيم سامية، ولذا ميكن ملقرر مباليت تسعى للوصول إليها 

أن يسهم بدور كبري يف  ملسو هيلع هللا ىلصنيب حممد احلديث كونه معتمًدا على سرية خري البشر وأفضلهم ال

تعزيز قيم التسامح وغرسها يف نفوس التالميذ، وتعليمهم سبل التواصل اإلنساني املبين على أساس 

اإلخاء واحملبة، ونبذ الكراهية وحب الذات، اليت تعد سلوكيات تنايف ما تدعو له قيم التسامح 

 (. 2018)النقيب، 

نت بقيم التسامح والسالم مِّقررات الدراسية إذا ُض( بأن امل2016وهذا ما أكده حسني )

ونبذ العنف والتطرف، واعتمدت يف ذلك على املنهج اإلسالمي، فإنه بذلك يتحقق مطلب تربوي 

مهم تتحقق فيه تقبل هذه القيمة، وكذلك اإلميان الكامل بها، وتسخري كل الطاقات والغايات 

 مجيع األفراد.الذاتية يف سبيل حتقيقها وانتشارها بني 

 :أهمية تضمني قيم التسامح يف مقرر احلديث باملدارس العاملية

ا مهمًّ اًلإن تضمني قيم التسامح يف مقرر احلديث الذي يدرس يف املدارس العاملية، يعد عام 

اليت تعد املصدر األساس الذي  ملسو هيلع هللا ىلص، وسنة النيب امن عوامل حتقيق هذه القيمة وتربية التالميذ عليه

اآلخرين، ولذا يعد من مع  ملسو هيلع هللا ىلص تعامله ه مقرر احلديث حمتواه مليئة بقيم التسامح يفيستقي من

وتوضيحها للتالميذ  ملسو هيلع هللا ىلصالواجب على خمططي املناهج تدعيم هذا املقرر بتلك النماذج من سريته 

 جبميع الطرق واألساليب اليت بدورها تسهم يف تنمية هذه القيم لدى التالميذ. 

 :إىل أهمية تضمني قيم التسامح يف مقرر احلديث يف النقايف اآلتية (2019) املقحم وقد أشار

إبراز األحاديث النبوية الداعية إىل التسامح وكذلك التطبيقات العملية الدالة على التسامح  .1

 يف املنهج اإلسالمي. 

تناول املوضوعات املرتبطة بالتسامح مع اآلخرين لتوضيح جذورها الراسخة يف املنهج  .2

 اإلسالمي. 

تعويد التالميذ على احرتام وجهات النظر وتقبل النقد ورحابة الصدر يف املناقشة، وتقدير  .3

 الثقافات املختلفة يف جمتمعهم املدرسي واخلارجي.

 تعليم التالميذ على احرتام العقائد األخرى واحرتام الرأي اآلخر. .4
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 ارس العاملية:جماالت تدريس قيم التسامح يف مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية باملد

إن تعزيز قيم التسامح يف مقررات املدارس العاملية يعد من الضروريات امللحة؛ كون هذه  

وغرس هذه املدارس تضم فئات خمتلفة من التالميذ املختلفني يف لغاتهم وأوطانهم، ومعتقداتهم، 

ليظهر لنا جيل  ؛يةعلى القيم اإلسالمية الساميسهم يف تربيتهم  القيمة النبيلة يف نفوس التالميذ

 .بها وداعًيا إليها اًلمتمسك بهذه القيمة عام

( إىل اجملاالت اليت ينبغي مراعاتها يف تدريس قيم التسامح 2018جماهد )ت فايزة وقد أشار

 يف مقرر احلديث يف املدارس العاملية، وهي كما يلي:

والثقافة االجتماعية، التعددية: املدارس العاملية جمتمع متنوع من حيث: النوع، والعرق،  .1

ليس مربًرا للعنف بني التالميذ، فقد خلق  تعددوالدين، واللون، والطبقة االجتماعية، وهذا ال

من  ،استخدام أنشطة تعتمد على لعب األدوارباهلل الناس خمتلفني، وميكن استثمار ذلك 

وانب مهمة يف نسان وثقافاتهم وجنسياتهم، وهي جأجل تعويد التالميذ على احرتام حقوق اإل

 قيم التسامح.

التعايش: يعد التعايش أحد جوانب التسامح املهمة؛ فال ميكن التعايش يف غياب قيم  .2

التسامح، والتعايش بني الفئات املختلفة يف املدارس العاملية مؤشر على األمن واألمان يف البيئة 

 املدرسية. 

 واحرتام الرأي اآلخر.احلوار: تدريب التالميذ على مهارات احلوار اهلادف  .3

السالم واحلب واللني: ويعين السالم أن يكون التلميذ متساحمًا مع ذاته، ومع زمالئه يف  .4

املدرسة ومع جمتمعه، وشيوع مشاعر احلب بني التالميذ وغياب مشاعر العنف، ومن 

وداخل  الصفالضروري تضمني هذه القيم يف حمتوى املقررات الدراسية، ويف احلوار داخل 

 رش العمل ويف اللقاءات املختلفة بني التالميذ.و

  ثانيًا: الدراسات السابقة:

 ُرتِّبتوقد وفيما يلي عرًضا ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية، 

 الدراسات ترتيًبا تارخيًيا من األقدم إىل األحدث.

دراسة هدفت إىل استكشاف ما إذا كانت بع   (Anderson, 2006قدم أندرسون )

واعتمدت  املرونة لدى املراهقني ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبستويات التسامح اإلجيابية أو السلبية،
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الدراسة يف منهجها على تصميم البحث املرتابط الكمي املفرد، واُستخدم )حتليل االحندار 

ا من املدارس ( طالًب80عينة الدراسة املكونة من )املتعدد( كأداة للدراسة، وُجمعت البيانات من 

الثانوية يف مدينة )مني( بالواليات املتحدة األمريكية. وأظهرت الدراسة نتائج منها: العثور على 

عالقات مهمة فيما خيص مرونة املراهقني وأشكال التسامح. ويف ضوء النتائج قدمت الدراسة 

 توصياتها.

اختبار  ( فقد هدفت إىل إجراء,.Gambaro et al 2008) جامبارو آخرون وأما دراسة

لفعالية برنامج تعليمي يهدف إىل زيادة التسامح جتاه املصاب، وتعليم املراهقني الذين ال يعرفون 

قيمة التسامح. واستخدمت الدراسة املنهج النوعي، واملقابالت غري الرمسية أداة للدراسة، وتكونت 

( عاًما من والية ويسكونسن بالواليات 13 -11ترتاوا أعمارهم بني ) طالًبا( 12عينة الدراسة من )

املتحدة األمريكية. وأظهرت الدراسة نتائج منها: أن املراهقني لديهم القدرة على فهم التسامح، وأن 

تقديم املشورة فيما خيص التسامح هو وسيلة ناجحة لتحسني األداء النفسي واالجتماعي 

 قدم الباحثون توصياتهم.  واألكادميي للمراهقني الغاضبني. ويف ضوء النتائج

( دراسة هدفت للتعرف إىل القيم اإلسالمية املضمنة يف مقرر 1430وأجرى القرشي )

احلديث للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز املقرر هلذه القيم من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 

واالستبانة وبطاقة ومعلمي الرتبية اإلسالمية مبحافظة جدة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، 

حتليل احملتوى كأداتني للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مقرر احلديث للصف الثالث 

( مشرًفا تربويًّا من حمافظة جدة. 35( معلًما و)123املتوسط الذي طبقت علية أداة التحليل، و)

ثالث املتوسط ( قيمة مل تذكر يف مقرر احلديث للصف ال11وأظهرت الدراسة نتائج منها: وجود )

)العدل، العفو، التواضع(، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات االستجابات  ومنها

 اعدًد باحثويف ضوء النتائج قدم ال )مشرف تربوي(. تبًعا ملتغري نوع العمل وكانت الفروق لصاحل

 من التوصيات.

توظيف  ( هدفت إىل 009Tat Sing, 2& Eadaoin) إيدوين وتات سينغ ويف دراسة أجراها

الدراسات السابقة اليت أجريت يف التعرف على فعالية انتشار التسامح بني أطفال املدارس االبتدائية 

كأداة للدراسة، وقد  املقابلةالنوعي، و يف مدينة هونغ كونغ الصينية. واستخدمت الدراسة املنهج

يف الصف السادس االبتدائي،  ( مشارًكا من األطفال الصينيني65تكونت عينة الدراسة من )
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املقابالت الفردية اليت مت احلصول عليها وقع مخسة من خالل وأظهرت الدراسة نتائج منها: 

على عقود التسامح، وأظهروا التزامهم باملساحمة. ويف ضوء النتائج قدمت  املشاركنيوعشرون من 

 من التوصيات. االدراسة عدًد

إىل معرفة درجة تضمني مقررات اللغة العربية للصف ( فقد هدفت 2014وأما دراسة جودة )

الثالث املتوسط يف العراق لقيم احملبة والتسامح من وجهة نظر املدرسني، واستخدم الباحث املنهج 

للغة العربية للصف  معلًما( 283الوصفي، واالستبانة أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

الثالث املتوسط يف مديرية تربية حمافظة ذي قار بالعراق. وأظهرت الدراسة نتائج منها: أن قيم 

 التسامح واحملبة كانت بدرجة )مرتفعة(. وقدم الباحث توصياته يف ضوء نتائج الدراسة.

( دراسة هدفت للكشف عن درجة تضمن مقرر الرتبية اإلسالمية 2014وأجرى حسن )

للصف السادس اإلعدادي لقيم التسامح يف العراق، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي 

التحليلي، وقائمة مبجاالت قيم التسامح أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من مقرر الرتبية 

منها: اإلسالمية للصف السادس اإلعدادي بوزارة الرتبية يف مجهورية العراق. وأظهرت الدراسة نتائج 

توافر قيم اجملال االقتصادي واالجتماعي بدرجة )عالية(، وتوافر قيم اجملال السياسي والديين 

  بدرجة )ضعيفة(. وقدم الباحث توصياته يف ضوء نتائج الدراسة.

( دراسة هدفت للكشف عن القيم األخالقية 2018وقدمت فاتن مصطفى وهنادي النواف )

مرحلة االبتدائية العليا باململكة العربية السعودية، واستخدمت املضمنة يف حمتوى مقرر احلديث لل

الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وبطاقة حتليل احملتوى كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة 

من مقرر احلديث والسرية للصفوف االبتدائية العليا )الرابع، اخلامس، السادس(، بفصليها األول 

. وأظهرت الدراسة نتائج منها: قل التأكيد على بع  القيم ومنها )حفظ (1436والثاني للعام )

بنًاء على ذلك و الكرامة، التعاطف، التعامل باحرتام وتقدير واعتبار مع خمتلف البيئات والفئات(.

 يف ضوء نتائج الدراسة. ماتوصياته تانالباحث تقدم

 : السابقةأوجه االتفاق واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات 

عن مجيع الدراسات السابقة، من حيث إن  -نييف حدود علم الباحَث-ختتلف هذه الدراسة  .1

موضوع هذه الدراسة "دراسة حتليلية لقيم التسامح املضمنة يف مقرر احلديث للمرحلة 

 االبتدائية باملدارس العاملية" مل ُتجرى دراسة فيه من قبل.
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( يف املنهج الوصفي التحليلي، واألداة )بطاقة حتليل 2014تتفق هذه الدراسة مع دراسة حسن ) .2

احملتوى( والصف السادس االبتدائي الذي اختريت مقررات عينة الدراسة منه، وختتلف عنها 

يف كون الدراسة احلالية اقتصرت على مقرر احلديث من بني مقررات العلوم الشرعية 

 األخرى.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

 : اآلتيةاطالع الباحثني على الدراسات السابقة أفيد منها يف الدراسة احلالية يف النقايف بعد 

 مل على اإلطار النظري واجلوانب اليت مت تناوهلا فيه.اجملاالطالع  .1

تضمن قيم التسامح يف  مستوىأظهرتها الدراسات السابقة ملعرفة اليت االستفادة من النتائج  .2

 املقررات الدراسية. 

 .دراسةاالستفادة من الدراسات السابقة يف تصميم أداة ال .3

 االستفادة من نتائج الدارسات السابقة وربطها بنتائج الدراسة احلالية.  .4

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة:

املنهج الوصفي التحليلي على تساؤالتها اعتمد الباحثان  نلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة ع

أسلوب حتليل احملتوى، الذي يقوم على التحليل الكمي والكيفي ملضمون معني، و"ذلك  باستخدام

يف ضوء نظام للفئات صمم ليعطي بيانات مناسبة لفروض حمدودة خاصة بهذا املضمون" )طعيمة، 

2004 ،59.) 

 :االدراسة وعينته جمتمع

مقرر احلديث للصف يتمثل جمتمع الدِّراسة وعينتها من مجيع قيم التسامح املقررة يف 

للفصل (، 1441السادس االبتدائي باملدارس العاملية يف اململكة العربية السعودية للعام الدِّراسي )

 الدراسي األول والثاني، ويستثنى من ذلك مقدمة املقرر وأسئلة التقويم.

 أداة الدراسة:

ضمنة يف مقرر متثلت أداة الدراسة يف بطاقة حتليل احملتوى للكشف عن قيم التسامح امل

من احملكمني  تسعةاألداة على  ُعرضتاحلديث للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية، وقد 
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املختصني يف جمال املناهج وطرق التدريس، واملناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، للتحقق من 

اتهم. وللتأكد من ظوء على ملحفقرات األداة بنًا ُعدلتو .مناسبتها للدراسة مستوىصدق األداة و

 اختري اختياًرامقرر احلديث للفصل الدراسي األول والذي  اسُتخدمت يف حتليلصدق األداة وثباتها 

 .اعشوائًي

 إجراءات التحليل:

 فئة التحليل:

تعد قيم التسامح يف مقرر احلديث بالصف السادس االبتدائي فئة للتحليل. وانقسمت هذه 

: قيم التسامح يف جمال العبادات، احملور الثاني: قيم التسامح يف القيم إىل حمورين: احملور األول

 جمال املعامالت.

 وحدة التحليل: 

وقد اختار الباحثان )الفقرة( وحدة للتحليل؛ لكونها األنسب من حيث مشوليتها ومناسبتها 

 لتحقيق أهداف الدراسة.

 :ثبات التحليل

( حلساب معامل االتفاق بني Holistiب معامل الثبات باستخدام معامل هولسيت )ِسوُح

 (1998: )الوكيل واملفيت، اآلتيةا للمعادلة التحليلني وفًق

 معامل االتفاق أو االختالف =        عدد نقايف االتفاق

 عدد نقايف االتفاق + عدد نقايف االختالف                                 

 :أجريت طريقتانمن ثبات أداة الدراسة  وللتأكد

 الثبات عرب األفراد: . أ

بعد االتفاق املسبق على  هلتحليل املقرر نفس هالتخصص نفس يفالباحثان مع حملل آخر  اتفق

املعادلة السابق بالباحثان معامل الثبات بني التحليلني  حسبأسس التحلل ومعايريه، ومن ثم 

 تي:اجلدول اآليف النتائج  وتتضح ذكرها.
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 ( 1جدول )
 ومعامل االتفاق بني حتليل األفراد لعينة التحليليبني التكرارات 

 2م 1م احملور

عدد 

مرات 

 االتفاق

عدد مرات 

 االختالف

عدد مرات 

االتفاق + 

عدد مرات 

 االختالف

معامل 

 االتفاق

احملور األول: قيم التسامح 

 يف جمال العبادات
8 8 8 0 8 100% 

احملور الثاني: قيم التسامح 

 يف جمال املعامالت
128 120 120 8 128 93.86% 

 %94.2 135 8 128 128 135 معامل الثبات الكلي

يتضح من اجلدول السابق أن معامل االتفاق بني حتليل احمللل األول واحمللل الثاني بالنسبة 

%(، يف حني أن معامل االتفاق للمحور 100للمحور األول: قيم التسامح يف جمال العبادات قد بلغ )

%(، 94.2%(، وبلغ معامل الثبات الكلي )93.86التسامح يف جمال املعامالت قد بلغ )الثاني: قيم 

 وهي مجيعها قيم مرتفعة، مما يدل على ثبات التحليل بدرجة مرتفعة.

 الثبات عرب الزمن: . ب

نتائج التحليل يف املرتني  ، وقورنتسبوعنيأقل عن يالتحليل بعد فاصل زمين مدته ال  ُأِعيد

عادلة مبقاس ثبات التحليل اتفاق نتائج عملية التحليل األوىل والثانية؛ لُيمستوى للوقوف على 

 :تياجلدول اآليف النتائج  وتتضح .فرادهولسيت املستخدمة يف قياس الثبات عرب األ

 ( 2جدول )
 يبني التكرارات ومعامل االتفاق بني التحليلني

 احملور
التحليل 

 األول

التحليل 

 الثاني

عدد 

مرات 

 االتفاق

عدد 

مرات 

 االختالف

عدد مرات 

االتفاق + 

 االختالف

نسبة 

 الثبات

احملور األول: قيم التسامح يف 

 جمال العبادات
8 8 8 0 8 100% 
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 احملور
التحليل 

 األول

التحليل 

 الثاني

عدد 

مرات 

 االتفاق

عدد 

مرات 

 االختالف

عدد مرات 

االتفاق + 

 االختالف

نسبة 

 الثبات

احملور الثاني: قيم التسامح يف 

 جمال املعامالت
128 128 128 1 128 99.3% 

 %99.3 135 1 136 136 135 معامل الثبات الكلي

يتضح من اجلدول السابق أن معامل االتفاق بني التحليل يف املرة األوىل وبني التحليل يف املرة 

%(، يف حني أن معامل 100الثانية بالنسبة للمحور األول: قيم التسامح يف جمال العبادات قد بلغ )

مل الثبات الكلي %(، وبلغ معا99.3الثاني: قيم التسامح يف جمال املعامالت قد بلغ ) للمحوراالتفاق 

 %(، وهي مجيعها قيم مرتفعة، مما يدل على ثبات التحليل بدرجة مرتفعة.99.3)

 :حساب الصدق الذاتي

ن معامل الثبات يف إب الصدق الذاتي للتحليل، وحيث ِسوحلساب صدق التحليل إحصائًيا ُح

%(، 94.2لثبات الكلي )بلغ معامل ا أيًضا ،%(93.86%، و100االتفاق بني التحليل عرب األفراد بلغ )

، وعلى ذلك فإن معامل الصدق الذاتي جلميع احملاور بلغ على الرتبيعيذر اجل =فإن الصدق الذاتي

ومجيع هذه القيم تؤكد أن  ،(0.98بلغ معامل الصدق الذاتي الكلي )و ،(0.98، 1.00التوالي )

 التحليل على درجة كبرية جدًا من الصدق.

 وتفسريها:نتائج الدراسة ومناقشتها 

 نتائج السؤال األول:

تضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية  مستوىنص السؤال األول على: ما 

 لقيم التسامح يف جمال العبادات؟

الباحثان حمتوى مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي  حلللإلجابة عن هذا السؤال 

مبا  ،للدراسة أداًة اعتمدت ضوء بطاقة حتليل احملتوى اليت بفصليه الدراسيني األول والثاني؛ يف

 :اآلتياجلدول  يفالنتائج  وتتضح .تتضمنه من قيم التسامح يف جمال العبادات
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 (3) جدول
 مستوى تضمني مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي لقيم التسامح يف جمال العبادات

 القيم م

الفصل الدراسي 

 األول

عدد الفقرات 

=141 

الفصل الدراسي 

 الثاني

عدد 

 235الفقرات=

 مجالياإل

إمجالي الفقرات 

=388 

ب
رتتي

ال
ني 

ضم
جة الت

در
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

1 

تعلم دعوة غري املسلمني 

إىل اإلسالم باليت هي 

 أحسن.

5
 4.3
%

 

0
 0.0
%

 

5
 1.5
%

 

1
 

ضة
خف

من
 

جًدا
 

8 
إفشاء السالم بني عامة 

 األفراد.

2
 1.4
%

 

0
 0.0
%

 

2
 0.6
%

 

2
 

ضة 
خف

من

جًدا
 

2 
مشروعية التيمم حال 

 انعدام املاء أو التضرر به.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

3
 

ضمن
مل ت

 

3 

مشروعية الصالة يف وضع 

اجللوس أو االستلقاء حال 

املرض وعدم القدرة على 

 القيام.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

م3
  

ضمن
مل ت

 

4 
مشروعية الفطر يف نهار 

 للمري  واملسافر.رمضان 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

م3
ضمن 

مل ت
 

6 

مشروعية قصر الصلوات 

)الرباعية( ومجعها يف حق 

 املسافر.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

م3
ضمن 

مل ت
 

5 

مشروعية سجود السهو 

حال الزيادة أو النقص يف 

 الصالة.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

م3
ضمن 

مل ت
 

 %2.1 8 %0.0 0 %6.8 8 اجملموع
منخفضة 

 جًدا
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 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

: يتضمن مقرر احلديث بالصف السادس االبتدائي قيم التسامح يف جمال العبادات )بدرجة اًلأو

ا( بشكل عام، حيث بلغ تكرار قيم التسامح يف جمال العبادات يف املقرر منخفضة جدًّ

املتضمنة يف املقرر، حيث مجالي الفقرات إ%( من 2.1( تكرارات بنسبة )8بالكامل )

%( من هذه القيم، يف حني أن الفصل الدراسي الثاني مل 6.8تضمن الفصل الدراسي األول )

ا يف املقرر يتضمن أي من قيم التسامح يف جمال العبادات، وبالتطرق إىل أكثر القيم تضمًن

ما يعزوه  فقد متثلت يف: )تعلم دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم باليت هي أحسن(، وهو

ملا يشهده من ظهور بع   ؛ن إىل مناسبة هذه القيمة وخباصة يف العصر الراهناالباحث

وهو ما أوجب تصحيح تلك االحنرافات بالدعوة إىل  ،املتطرفة عن الدين احلنيف األفكار

اإلسالم باملوعظة احلسنة، وجاءت ثاني القيم تضميًنا يف املقرر )إفشاء السالم بني عامة 

حيث إن إفشاء السالم  ،ن إىل مناسبة ذلك للفئة العمريةاوهو ما يرجعه الباحث ؛(األفراد

 خاء بني أفراد اجملتمع.يؤدي إىل زرع قيم  املودة واحلب واإل

يف املقرر  ُتضمَّنأن هناك بع  قيم التسامح يف جمال العبادات مل  -أيًضا-وتظهر النتائج 

و التضرر به، مشروعية الصالة يف وضع اجللوس أو مثل: )مشروعية التيمم حال انعدام املاء أ

االستلقاء حال املرض وعدم القدرة على القيام، مشروعية الفطر يف نهار رمضان للمري  

واملسافر، مشروعية قصر الصلوات )الرباعية( ومجعها يف حق املسافر، مشروعية سجود السهو 

الصف السادس أن هذه القيم من الرخص  حتى يتعلم  تالميذحال الزيادة أو النقص يف الصالة(؛ 

. فال ينكر على من يراه يرتخص بهذه الرخص  اليت شرعها اإلسالم للتيسري على الفرد يف العبادة؛

( اليت أظهرت أن درجة تضمن مقرر 2014وبذلك تتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة حسن )

 ح )الديين( كانت ضعيفة. الرتبية اإلسالمية للصف السادس اإلعدادي لقيم التسام

الرتبية اإلسالمية للمرحلة مقرر ( اليت أظهرت افتقار 2012كما تتفق مع دراسة السليقي )

 الثانوية بفلسطني للجوانب الدينية واالجتماعية والعلمية والسياسية املتعلقة بقيمة التسامح.

 السؤال الثاني: 

يث للصف السادس االبتدائي باملدارس تضمني مقرر احلد مستوىنص السؤال الثاني على: ما 

 العاملية لقيم التسامح يف جمال املعامالت؟
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ن حمتوى مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي االباحث حلَّللإلجابة عن هذا السؤال 

للدراسة مبا  أداًة اعُتمدتبفصليه الدراسيني األول والثاني، يف ضوء بطاقة حتليل احملتوى اليت 

 :اآلتياجلدول  يفالنتائج  وتتضح .تتضمنه من قيم التسامح يف جمال املعامالت

 (4جدول )
 مستوى تضمني مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي لقيم التسامح يف جمال املعامالت

 القيم م

الفصل الدراسي 

 األول

عدد الفقرات 

=141 

الفصل الدراسي 

 الثاني

عدد 

 235الفقرات=

 مجالياإل

إمجالي 

 388الفقرات =

ب
رتتي

ال
ني 

ضم
جة الت

در
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

12 

اإلقرار حبق اآلخرين يف 

أخذ حقوقهم بال ضرر وال 

 ضرار.

12
 

8.6
%

 

28
 11.9
%

 

40
 10.5
%

 

1
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

16 
احرتام حقوق اآلخرين 

 .بهاوعدم التدخل 

6
 3.6
%

 

25
 11.0
%

 

31
 

8.2
%

 

2
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

24 
سالمة الصدر من األحقاد 

 والضغائن.

6
 3.6
%

 

23
 

9.8
%

 

28
 

8.4
%

 

3
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

18 
نبذ التعصب العرقي أو 

 الديين.

8
 6.0
%

 

15
 

5.8
%

 

23
 

5.1
%

 

4
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

 نبذ التعصب للذات. 15

8
 6.8
%

 

8
 3.4
%

 

15
 

4.2
%

 

6
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

19 

غري املسلمني معاملة 

 العدل يف املعامالتب

)السياسية، واالقتصادية، 

 واالجتماعية(.

14
 

9.9
%

 

0
 0.0
%

 

14
 

3.8
%

 

5
 

جدًا
ضة 

خف
من
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 القيم م

الفصل الدراسي 

 األول

عدد الفقرات 

=141 

الفصل الدراسي 

 الثاني

عدد 

 235الفقرات=

 مجالياإل

إمجالي 

 388الفقرات =

ب
رتتي

ال
ني 

ضم
جة الت

در
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

21 
اجلريان وحسن بالتلطف 

 معاشرتهم.
12

 

8.6
%

 

0
 0.0
%

 

12
 

3.2
%

 

8
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

4 
تأكيد أهمية مبدأ احلوار 

 اآلخرين. التعامل معيف 

5
 4.3
%

 

6
 2.1
%

 

11
 

2.9
%

 

8
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

20 
 بالعطف والرمحة التعامل

 مع األطفال.

11
 

8.8
%

 

0
 0.0
%

 

11
 

2.9
%

 

م8
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

13 
تعزيز مبدأ التعاون 

 والتآخي مع اآلخرين.

8
 6.8
%

 

2
 0.8
%

 

10
 

2.8
%

 

9
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

14 

تعزيز مفهوم التعاون يف 

العمل اجلماعي بني 

 األفراد.

6
 3.6
%

 

3
 1.3
%

 

8
 2.1
%

 

10
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

11 
اآلخرين احرتام اختالفات 

 الثقافية والفكرية.

2
 1.4
%

 

6
 2.1
%

 

8
 1.9
%

 

11
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

 نبذ السلوك العدواني. 1

5
 4.3
%

 

0
 0.0
%

 

5
 1.5
%

 

12
 

ضة 
خف

من

جدًا
 

9 
جتنب إيذاء غري املسلمني 

 بالقول أو الفعل.

5
 4.3
%

 

0
 0.0
%

 

5
 1.5
%

 

12
م

ضة  
خف

من

جدًا
 

2 
اختاذ التسامح منهج يف 

 التعامل.

6
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 القيم م

الفصل الدراسي 

 األول

عدد الفقرات 

=141 

الفصل الدراسي 

 الثاني

عدد 

 235الفقرات=

 مجالياإل

إمجالي 

 388الفقرات =

ب
رتتي

ال
ني 

ضم
جة الت

در
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

كرار
الت

 

%
 

8 
اخلدم ب اًلوفع اًلقوالتلطف 

 وحسن معاملتهم.
6

 3.6
%

 

0
 0.0
%

 

6
 1.3
%

 

13
م

ضة  
خف

من

جدًا
 

18 
العفــــــــو والصــــــــفح عــــــــن 

 املخطئ.

6
 3.6
%

 

0
 0.0
%

 

6
 1.3
%

 

13
م

ضة  
خف

من

جدًا
 

3 

ــامح   ــوم التســـ تعزيـــــز مفهـــ

ــة    ــدة الوطنيـ ــق الوحـ لتحقيـ

بـــــني األفـــــراد بــــــاختالف   

 جمتمعاتهم.

3
 2.1
%

 

0
 0.0
%

 

3
 0.8
%

 

14
 

جدًا
ضة 

خف
من

 

6 
ــرتام القــــوانني العامــــة    احــ

 واخلاصة ألنظمة الدول.

3
 2.1
%

 

0
 0.0
%

 

3
 0.8
%

 

14
م

ضة  
خف

من

جدًا
 

5 
احملافظــة علــى ممتلكــات  

 اآلخرين.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

16
مل  

ضمن
تت

 

8 
احرتام العاملني يف خمتلف 

 املهن.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

16
م

 

مل 

ضمن
تت

 

10 
غـــــري املســـــلمني مســــاعدة  

 باملال عند حاجتهم.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

16
م

 

مل 

ضمن
تت

 

22 
التمــــاس العــــذر لآلخــــرين 

 عند التقصري.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

16
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مل 

ضمن
تت

 

23 
احملافظة علـى املمتلكـات   

 العامة.

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

0
 0.0
%

 

16
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مل 

ضمن
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عالية
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 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

: تضمن مقرر احلديث بالصف السادس االبتدائي قيم التسامح يف جمال املعامالت )بدرجة اًلأو

، حيث بلغ تكرار قيم التسامح يف جمال املعامالت يف املقرر بالكامل اعاًم تضمًُّناعالية( 

ر للفصلني الدراسني األول %( من إمجالي فقرات املقر54.8وبنسبة تضمني ) ا،( تكراًر244)

%( من فقرات الفصل 90.8بنسبة ) ،ا( تكراًر128والثاني، تضمن الفصل الدراسي األول )

%( من فقرات الفصل 49.2بنسبة ) ا،( تكراًر115الدراسي األول، وتضمن الفصل الثاني )

 الدراسي الثاني.

تفاوت واضح يف توزيع قيم التسامح يف جمال املعامالت يف مقرر احلديث للصف  وجودثانًيا: 

على بع  القيم وُأهملت الكثري منها، فقد تضمن املقرر  ُركِّزالسادس االبتدائي، حيث 

 .إطالًقان ( قيم مل ُتضم6َّ) ت( من قيم التسامح وأهمل19)

( من قيم التسامح يف جمال املعامالت 10تضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي )ثالًثا: 

ول، دون التطرق إليها يف الفصل الدراسي الثاني، ومتثلت هذه الفصل الدراسي األ مبقرر

العدل يف املعامالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، معاملة غري املسلمني بالقيم يف: )

، نبذ السلوك مع األطفال بالعطف والرمحة التعاملن وحسن معاشرتهم، اجلريابالتلطف 

العدواني، جتنب إيذاء غري املسلمني بالقول أو الفعل، اختاذ التسامح منهج يف التعامل، 

اخلدم وحسن معاملتهم، العفو والصفح عن املخطئ، تعزيز مفهوم ب اًلوفع اًلقوالتلطف 

األفراد باختالف جمتمعاتهم، احرتام القوانني العامة  التسامح لتحقيق الوحدة الوطنية بني

 .واخلاصة ألنظمة الدول(

 ،( من قيم التسامح يف جمال العبادات19تضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي )رابًعا: 

، بنسبة تراوحت ما بني ا( تكراًر40إىل  3تراوحت تكراراتهم يف املقرر ككل ما بني )

على  األعلى واألدنى تضمًنا يف املقرر هذه القيم  حسب فيما يلي ترتيبو ،%(10.5% إىل 0.8)

 :اآلتيالنحو 

( وهي: )اإلقرار حبق اآلخرين يف أخذ حقوقهم بال ضرر وال ضرار( يف 12جاءت القيمة رقم )

وبنسبة  ،( فقرة12يف الفصل الدراسي األول يف ) تكررتحيث  ،املرتبة األوىل من حيث التضمني

( 28يف الفصل الدراسي الثاني يف ) تكررتفقرات الفصل الدراسي األول، يف حني %( من 8.6)

 %( من فقرات الفصل الدراسي الثاني.11.9بنسبة ) ،فقرة



 
 

    

 
 

409 

مقرر احلديث للمرحلة االبتدائية  دراسة حتليلية لقيم التسامح املضمنة يف(. 2022عبداحملسن. ) السيف،القرني، نورة؛ 

 باملدارس العاملية

409 

األوىل  تبةن أكثر القيم تضمًنا يف املقرر اليت جاءت يف املربأالنتائج  وبناًء على ما اتضح يف

 ايعزو الباحثان ذلك إىل أهميته؛ ضرر وال ضرار(هي )اإلقرار حبق اآلخرين يف أخذ حقوقهم بال و

أن  يعود بالنفع على الفرد واجملتمع، إضافًة إىل ةقيمهذه الن ترسيخ إحيث  ،بالنسبة للمجتمع

 قيمةتعويد التلميذ على هذه القيم وغرسها فيه يف هذه املرحلة العمرية جيعله يعتاد دوًما على تلك ال

  املقرر وراعوا تضمينه يف املقرر. وديف بقية عمره، وهو ما أدركه مع

( وهي: )تعزيز مفهوم التسامح لتحقيق الوحدة الوطنية بني 3يف حني جاءت القيمة رقم )

( وهي: )احرتام القوانني العامة واخلاصة ألنظمة 6األفراد باختالف جمتمعاتهم(، والقيمة رقم )

بنسبة  ،( فقرات3يف )تكررت  حيث ،من حيث التضمني ،الدول.( يف املرتبة )الرابعة عشر(

دون التطرق إليها يف الفصل  ، من%( من فقرات املقرر ومجيعها يف الفصل الدراسي األول0.8)

 الدراسي الثاني.

( من قيم التسامح يف جمال 6مل يتضمن مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي )خامًسا: 

املهن، مساعدة غري املسلمني باملال عند واملتمثلة يف: )احرتام العاملني يف خمتلف  ،املعامالت

حاجتهم، التماس العذر لآلخرين عند التقصري، احملافظة على املمتلكات العامة(، بالرغم 

عدم تضمني مثل سبب ن اع الباحثوقد يرِج ،من مناسبة هذه القيم للتالميذ يف هذه املرحلة

يف  االقيم قد يسبب تكدًس هذه القيم يف املقرر العتقاد معدي املقررات أن تضمني مجيع

آخذين بعني االعتبار الفروق الفردية بني  ،املقرر، وهو ما قد ال يتناسب مع بع  التالميذ

ن التوزيع املتجانس هلذه القيم يف املقرر إحيث  ،ني ال يعدا  ذلك مربًراالتالميذ، إال أن الباحَث

 شكال.حيل هذا اإل

اليت أظهرت أن قيم  (،2018) مصطفى والنواف وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة 

غري  اعشوائيًّ وُوزَعت توزيًعا ،جاءت متفاوتة من حيث الرتكيزمقرر احلديث التسامح املتضمنة يف 

 ، واحلاجة إىل توزيع القيم بنسب متساوية.منتظم

بدرجة ( اليت أظهرت أن قيم التسامح واحملبة كانت 2014كما تتفق مع نتائج دراسة جودة )

 )مرتفعة( يف مقرر اللغة العربية للصف الثالث املتوسط.

حيث أظهرت الدراسة احلالية تضمن مقرر  ،(2012نها ختتلف عن دراسة السليقي )أإال 

، يف حني أظهرت دراسته اعاًم تضمًُّنااحلديث لقيم التسامح يف جمال املعامالت بدرجة )عالية( 
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لة الثانوية بفلسطني للجوانب االجتماعية املتعلقة بقيمة افتقار كتب الرتبية اإلسالمية للمرح

 التسامح.

 التوصيات واملقرتحات:

 الدراسة: توصيات

 الباحثان مبا يلي: ييف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية يوص

ضرورة تضمني حمتوى مقرر احلديث للصف السادس االبتدائي باملدارس العاملية لقيم  .1

 عاد توزيعها بنسب تركيز متجانسة.تن أالتسامح مجيعها و

 تعميق االهتمام ببع  قيم التسامح يف جمال العبادات واليت تتمثل يف قيم: .2

 .مشروعية التيمم حال انعدام املاء أو التضرر به 

 .مشروعية الصالة يف وضع اجللوس أو االستلقاء حال املرض وعدم القدرة على القيام 

 لمري  واملسافر.مشروعية الفطر يف نهار رمضان ل 

 .مشروعية قصر الصلوات )الرباعية( ومجعها يف حق املسافر 

 .مشروعية سجود السهو حال الزيادة أو النقص يف الصالة 

 تعميق االهتمام ببع  قيم التسامح يف جمال املعامالت واليت تتمثل يف قيم:  .3

 .احملافظة على ممتلكات اآلخرين 

 .احرتام العاملني يف خمتلف املهن 

 .مساعدة غري املسلمني باملال عند حاجتهم 

 .التماس العذر لآلخرين عند التقصري 

 .احملافظة على املمتلكات العامة 

االستفادة من قائمة قيم التسامح اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يف اخلطط التطويرية  .4

  باملدارس العاملية. ملقرر احلديث للمرحلة االبتدائية

 . تالميذيف مجيع املراحل التعليمية مبا يتناسب مع املرحلة العمرية لل تضمني قيم التسامح .6
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 مقرتحات الدراسة:

 يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يقرتا الباحثان ما يلي:

 واقع امتالك تالميذ الصف السادس االبتدائي لقيم التسامح اليت أظهرتها هذه الدراسة. .1

االبتدائية باملدارس العاملية لقيم التسامح اليت أظهرتها الدراسة واقع امتالك معلمي املرحلة  .2

 احلالية.

إجراء املزيد من الدراسات واألحباث الرتبوية اليت تستهدف تضمني قيم التسامح يف مقررات  .3

 التعليم مبختلف مراحله وبنوعيه التعليم العاملي والتعليم العام. 
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 :املراجع

 :العربيةاملراجع باللغة 

 . جامعة امللك سعود.القيم الرتبوية يف السرية النبوية(. 2012أمحد، مهدي والشدي، عادل. )

( احملقق )زهري الشاويش(. املكتب 8)ج،صحيح اجلامع الصغري وزياداته. (. 1408األلباني، حممد. )

 اإلسالمي.

لطالبات الثانوية باململكة (. القيم الرتبوية املستنبطة من مقرر احلديث 2014باجابر، فاطمة. )

 .189-150(،23، )جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبويةالعربية السعودية: دراسة حتليلية. 

احملقق  (.3)ج.اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل وسننه وأيامه(. 1400) .البخاري، حممد

 )حمب الدين اخلطيب(. املكتبة السلفية.

 .اجمللة العربية للدراسات األمنية(. قيم التسامح يف مناهج التعليم اجلامعي، 2011، ذياب. )هالبداين

28(63 ،)188-205. 

، أيلول(. فعالية قيم احلب والتسامح والتعايش من خالل 8-4، 2008العزيز. )التوجيري، عبد

 لفكر اإلسالمي.، مؤسسة آل البيت امللكية لاملؤمتر العام الرابع عشراملفاهيم القرآنية، 

. دار التقويم -طرق البحث -النمو -الديناميات -نظريات الشخصية البناء(. 1990جابر، جابر. )

 .النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع

كساب طالب إ(. الدور الرتبوي للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف 2018الرمحن. )اجلهين، عبد

 .180-115(، 185)2، الرتبيةجملة . املنح قيم التسامح

درجة تضمني كتب اللغة العربية للصف الثالث املتوسط يف العراق لقيم (. 2014جودة، علي. )

  .جامعة آل البيت [.رسالة ماجستري غري منشورة] احملبة والتسامح من وجهة نظر املدرسني

البتدائي اإلعدادي درجة تضمن كتاب الرتبية اإلسالمية للصف السادس ا(. 2014حسن، عادل. )

 .جامعة آل البيت [.رسالة ماجستري غري منشورة] يف العراق لقيم التسامح

(. تدعيم ثقافة التسامح لدى الشباب اجلامعي: تصور تربوي مقرتا وفق 2016حسني، احلسني. )

 .428 -385، 42 اجمللة الرتبوية، .املنظور اإلسالمي

 .. دار النهضة العربيةلشخصيةدراسات منوعة يف ا(. 2015احللو، بثينة. )

 .التسامح االجتماعي لدى طلبة كلية اآلداب(. 2018ذعار، علي. )و أبو شناة، ستارحممد و، محيد

 .جامعة القادسية [.حبث بكالوريوس غري منشور]
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جملة  .(. القيم الرتبوية يف ضوء الرؤية القرآنية واحلديث النبوي الشريف2011خزعلي، قاسم. )

 .102 -66(، 26، )املفتوحة لألحباث والدراسات جامعة القدس

(. تصور مقرتا لتنمية قيم التسامح لدى طالب املرحلة الثانوية يف اململكة 2015الدهمش، خالد. )

 .388 -356(،18)3جملة البحث العلمي يف الرتبية،العربية السعودية. 

. األلوكة ا يتصل بهيف معنى احلديث لغة واصطالحًا وم(. مارس 15، 2014، طه. )ساكتال

 :الرابط من .2020 يناير، 2الشرعية، اسرتجع بتاريخ 

 https://www.alukah.net/sharia/0/67921 

مدى تضمن حمتوى كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لقيمة (. 2012السليقي، حممد. )

  .اجلامعة اإلسالمية [.رسالة ماجستري غري منشورة] التسامح وتصور مقرتا إلثرائها

خمتصر حقيقة الوالء والرباء يف الكتاب والسنة بني حتريف الغالني (. 1425السناني، عصام. )

 . من الرابط:2020 مايو،10. اسرتجع بتاريخ وتأويل اجلاهلني

 https://elibrary.mediu.edu.my/books/SDL0250 

 .. دار الفكر العربيحتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية(. 2004طعيمة، رشدي. )

 . دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.موسوعة املصطلحات الرتبوية(. 2011علي، حممد. )

القيم املتضمنة يف مقرر احلديث للصف الثالث املتوسط ومدى تعزيز (. 1430القرشي، فايز. )

 . ]رسالة ماجستري غري منشورة[. جامعة أم القرى. ر هلذه القيماملقر

قيم التسامح والتعايش مع اآلخر يف املناهج الدراسية اجلامعية (. 2018أكتوبر،  1جماهد، فايزة. )

املؤمتر الدولي للجمعية  .وما قبل اجلامعية رؤية مقرتحة يف ضوء بع  التجارب العاملية
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The Effect of a cooperative education strategy on developing spelling skills 

for third-grade students in Najran 

Bakeeth Hadi Al Kleep
 

Educational institution: Ministry of Education, teacher,  

(Master of Curricula and Teaching Methods) 

Abstract:                                                                  

The study present aimed to identify the impact of the use of cooperative 

education strategy in the development of spelling skills of third grade students in 

Najran city .To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive 

and semi-experimental methodology. The population of the study was 

represented by third grade students in all Najran city, while the sample of the 

study was limited to (80) A student, represented (40) student of the experimental 

group, while (40) student of the control group, and the study tools were to 

prepare a list of spelling skills of third grade students, and the preparation of  

a guide for how to teach spelling skills strategy teaching The study found the 

existence of statistically significant differences between the two study groups in 

favor of the experimental group at the expense of the control group in the 

selected spelling skills as a whole, and in the light of the results of the study 

recommended the researcher to activate The cooperative education strategy to 

develop all skills because they have an active role in the educational process, the 

researcher suggested further studies on the strategy of cooperative education. 

Key Words: Cooperative Education, Spelling, Grade Third Students. 
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 122 – 191 (،2) 8. جملة العلوم الرتبوية، الثالث االبتدائي مبدينة جنران

طالبات الصف الثالث  أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء لدى

 مبدينة جنراناالبتدائي 

 (1)خبيتة هادي آل كليب

 ستخلص:امل

هدفت الدراسة احلالية إىل تعرف أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارات 

اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي مبدينة جنران، لتحقيق هدف الدراسة استخدمت 

ومتثل جمتمع الدراسة بطالبات الصف الثالث الباحثة املنهجني الوصفي، وشبة التجرييب، 

( طالبة 40( طالبة، مثلت )80االبتدائي بكافة مدينة جنران، بينما اقتصرت عينة الدراسة على )

( طالبة اجملموعة الضابطة، ومتثلت أدوات الدراسة يف إعداد 40اجملموعة التجريبية، وبينما مثلت )

الثالث االبتدائي، وإعداد دليل إرشادي لكيفية تدريس قائمة مبهارات اإلمالء لدى طالبات الصف 

مهارات اإلمالء باسرتاتيجية التعليم التعاوني، واختبار معريف، وبعد التأكد من صدق األدوات 

وثباتها مت تطبيق التجربة على العينة املختارة، وتوصلت الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية 

موعة التجريبية على حساب اجملموعة الضابطة يف مهارات بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجمل

اإلمالء املختارة ككل، ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة تفعيل اسرتاتيجية التعليم 

التعاوني لتنمية كافة املهارات ملا هلا دور فعال يف العملية التعليمية، كما اقرتحت الباحثة إجراء 

 ل اسرتاتيجية التعليم التعاوني.املزيد من الدراسات حو

 التعلم التعاوني، اإلمالء، طالبات الصف الثالث االبتدائي. الكلمات املفتاحية:

 

 

                                                           
 Bhade20@hotmail.comاملؤسسة التعليمية: وزارة التعليم، معلمة، ماجستري مناهج وطرق تدريس؛   (1)
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 املقدمة:

 حياة يف اكبرًي ادوًرا وظيفيًّ تلعب وهي البشري، التطور الظواهر يف أهم من غةالّل عدُّّت

 الفرد كيف ال وعن طريقها يدرك بغريه، الفرد اتصال كما أنها وسيلة األفراد واجملتمعات،

تنمو  وإمنا فراغ يف تنمو واللغة ال وانفعاالته، ومشاعره أفكاره وبها يعرب عن ومتطلباته، حاجاته

 اجلوانب واللغة تقوم بتغذية ،وجتاربهم بازدياد خربات أبنائها اللغوية ثروتها وتزداد بنمو أصحابها،

 العقل، مرآة اللغة أن كما أدبية رفيعة، فنون من تقدمه امب واجلمالية لإلنسان والتذوقية الروحية،

 .احلضارية أصحابها إلجنازات انعكاس وهي

متيزت ببقائها عرب  ،وتعد من أمسى اللغات وأشرفها، حتتل اللغة العربية مكانًة رفيعًة

ولعل سر خلودها وشرفها  ،الزمن وبقدرتها على مواجهة التحديات والتغريات يف هذا العامل املتغري

ومما يزيد أهمية اللغة  الكريم،ومكانتها الرفيعة أنها محلت كالم اهلل تعاىل املتمثل بالقرآن 

األفراد العربية أنها حتقق الوظائف املتعددة للمدرسة باعتبارها أداًة للتواصل والتفاهم بني 

 م(.2014)اخلريي، 

فال غرابة أن جتد  ،راءة، قواعد، خط، إمالء()ق كما تتميز اللغة العربية بتعدد فنونها

يف امليدان التعليمي، خاصة يف اململكة العربية السعودية اليت تولي جل  اا كبرًيهذه اللغة اهتماًم

اهتمامها لالرتقاء بها، وتسعى يف سبيل تطوريها واالهتمام بها، ومتثل املناهج الدراسية القلب 

 اإلمالء مساحة واسعة من هذا االهتمام. الناب  يف نظام تعليمي؛ لذلك حيتل

فلإلمالء أهمية خاصة بني فروع اللغة العربية، ملا يرتتب على اخلطأ فيه من تغري يف نطق 

الكلمة ومعناها، فاإلمالء يقوم على حتويل األصوات املسموعة إىل رموز مكتوبة، على أن توضع 

خاص به ال  ف يف اللغة العربية صوتكل حرلهذه احلروف يف مكانها الصحيح واملناسب هلا، ف

وال شك أن الضعف اإلمالئي سبب يف  ،(ـه1998)أبو خليل،  يتبدل بتبدل موقعه من اجلملة

اخنفاض مستوى التحصيل للطالب، ولطاملا أقلقت هذه الظاهرة أولياء األمور واملعلمني على حد 

حباث والدراسات العلمية حملاولة سواء؛ من هذا املنطلق خرجت العديد من املؤمترات العلمية واأل

 ، ومنها:إجياد حل هلذه املشكلة الشائعة بني أوسايف الطلبة

ندوة مشكالت اللغة العربية على مستوى اجلامعة يف دول اخلليج واجلزيرة العربية )جامعة  .1

 م(.1989نوفمرب،  5-4الكويت/ الفرتة 
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التعبري يف مراحل التعليم العام يف الوطن كتاب )تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب  .2

، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم/ تونس، 1العربي(، إعداد: حممود أمحد السيد )يف

 م(.1988

دراسة "ظاهرة الضعف العام يف استعمال اللغة العربية" )جامعة اإلمام حممد بن سعود  .3

 م(.1992اإلسالمية/ الرياض، 

إبريل  20-18العربية يف املستوى اجلامعي )جامعة اإلمارات/ العني، الفرتة  مؤمتر تعليم اللغة .4

 م(.1992

)قسم اللغة العربية بكلية  كتاب "فعاليات الندوة العامة ملعاجلة ظاهرة الضعف اللغوي" .6

 (.هـ5/8/1414إىل  -هـ1414/ 9/6املعلمني حبائل بالتعاون مع إدارة التعليم يف الفرتة من 

أعمال هذه الندوة يف كتاب عنوانه: ندوة مشكالت اللغة العربية على  ُطبعت ،ندوة الكويت .5

نوفمرب،  5-4مستوى اجلامعة يف دول اخلليج واجلزيرة العربية )جامعة الكويت/ الفرتة 

 م(.2018)الشمسان،  م(، وتضمن الكتاب أربعة عشر حبًثا1989

س املستخدمة اليت قد ال تساعد طريقة التدريفهناك أسباب عديدة للضعف اإلمالئي ومنها: 

الطالب على التعلم بشكل جيد، كما أن التوجهات احلديثة اليوم يف التعليم تنادى بضرورة تعلم 

اسرتاتيجية التعلم التعاوني من االسرتاتيجيات احلديثة اليت  عدُّالطالب من خالل إقرانه، لذلك ّت

 أثبتت فاعليتها يف النظام التعليمي.

سبق تأتي الدراسة احلالية حملاولة كشف فعالية اسرتاتيجية التعلم التعاوني  تأسيسا على ما

  يف تنمية بع  مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي مبدينة جنران.

 مشكلة الدراسة:

من املعروف أن اللغة لسان األمة وفكرها، حتمل أصالتها التارخيية، وينطبع على وجهها 

االجتماعي واحلضاري، فاللغة العربية حتمل إرثًنا تارخييًّا عرب ما يقارب أربعة عشر تطور األمة 

م(، وفقد مرت اللغة العربية مبر عديدة من التطور، مما جيعلها 2008)الدمشقي،  قرًنا من الزمان

وان أداة التعبري للناطقني بها من كل لون من أل اليوم من بني أكثر اللغات العامل انتشاًرا، فهي

ر، كما الثقافات والعلوم واملعارف، وهي وسيلة التحدث والكتابة، وبها تنقل األفكار واخلواط
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أنها اللغة األساسية املستخدمة يف املناهج الدراسية العربية، وسيلة التحدث األوىل، فمن األهمية أن 

ابة مما يتم كتابتها بشكل صحيح، ولكن قد حتدث بع  األخطاء اإلمالئية يف أثناء الكت

يتوجب علينا تصحيحها، ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة الحظت بع  األخطاء لدى الطالبات يف 

الكتابة، مما استدعي حبث هذه الظاهرة ملعرفة أسبابها وحماولة عاجلها بشكل صحيح، ولذا 

وسايف استخدمت الباحثة اسرتاتيجية التعلم التعاوني حملاولة معاجلة هذه األخطاء الشائعة بني أ

 باملهارات االهتمام يواكب مل جيده العربية اللغة لتدريس احلالي الواقع يف الناظرالطلبة، ف

 التدريسية ممارساتهم يف العربية اللغة أساتذة معظم زال ما إذ املتعلمني، لدى وتنميتها املختلفة

 التالميذ من لبتتط اليت التقليدية، التدريس طرق باستخدام املهارات دون املعارف على يركزون

 احلالية الدراسة تأتي لذلك فهم، دون واستظهارها املعلم يلقيها اليت املعرفة أو املعلومات حفظ

 الصف طالبات لدى اإلمالء مهارات بع  تنمية يف التعاوني التعلم اسرتاتيجية أثر معرفة حملاولة

 االبتدائي. الثالث

 الدراسة:أسئلة 

  التالي:يتمثل السؤال الرئيس للدراسة يف

أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية بع  مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث ما  -

 االبتدائي مبدينة جنران؟

 يتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي؟ .1

)آل الشمسية( لدى طالبات الصف  يف تنمية مهارة كتابةما أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوني  .2

 الثالث االبتدائي؟

)آل القمرية( لدى طالبات  ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارة كتابة .3

 الصف الثالث االبتدائي؟

بات الصف ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية كتابة مهارة التنوين لدى طال .4

 الثالث االبتدائي؟

ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارة كتابة التاء املبسوطة والتاء  .6

 املربوطة لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي؟
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ما أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية بع  مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث  .5

 جنران؟ االبتدائي مبدينة

 أهداف الدراسة:

، مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي األهداف التالية: سعت الدراسة ملعرفة

وأثر اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء التالية: أل الشمسية، أل القمرية، 

والتاء املبسوطة من خالل استخدام والتنوين )تنوين الضم والفتح والكسر(، والتاء املربوطة 

 اسرتاتيجية التعليم التعاوني.

 أهمية الدراسة:

 من:  تتضح أهمية الدراسة احلالية فيما قد تسهم به من استفادة كلٍّ

حيث ميكنهم من القيام بدراسات أخرى مستقبلية الباحثني يف جمال املناهج وطرق التدريس  .1

تدريس اإلمالء يف وحدات أخرى مبراحل تعليمية خمتلفة وأثره  يف ،تتناول استخدام التعليم التعاوني

 على متغريات أخرى، كما تلفت انتباههم للدراسات احلديثة يف هذا اجملال.  

خمططي املناهج توجيه أنظار خمططي مناهج اللغة العربية وصناع القرار إىل التعلم التعاوني  .2

هارات، كما تلقت االنتباه لالهتمام باملراحل كأحد االسرتاتيجيات املهمة يف تنمية خمتلف امل

 األولية من التعليم.

معلمي ومعلمات اللغة العربية حيث ميكنهم االستفادة من نتائج الدراسة احلالية، من خالل  .3

 تبين استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارات التعليم املختلفة.

 املكتبة العربية بالدراسات اليت حتاول معاجلة ضعف بع  املهارات لدى الطلبة.  وأثراء العلم  .4

 تتمثل حدود الدراسة يف اآلتي: حدود الدراسة:

: اقتصرت الدراسة احلالية على بع  مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث وضوعياحلد امل

 وهي: ،االبتدائي

 ل القمرية.أل الشمسية وأ .1

 الكسر(.والفتح، و)تنوين الضم،  التنوين .2
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 التاء املبسوطة والتاء املربوطة. .3

ويعود السبب يف اختيار هذه املهارات بناء على آراء السادة احملكمني، حيث مت إعداد قائمة 

مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي، ومت حتكيمها وبناء على ذلك اختريت هذه 

 املهارات دون غريها.

 .ـه1440/ ـه1439مت تطبيق الدراسة خالل العام  د الزماني:احل

 مت االقتصار على طالبات الصف الثالث االبتدائي مبنطقة جنران. احلد البشري:

 مدينة جنران باململكة العربية السعودية. احلد املكاني:

 مصطلحات الدراسة:

 تتناول الدراسة احلالية املصطلحات التالية: 

إجرائيًّا بأنه: ما بقي من أثر تعليمي لدى جمموعة الدراسة نتيجة استخدم أثر ويعرف  .1

 اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء.

( 200ص، 2012وعثمان،  ،املشار إليه يف )فرغلي، االسرتاتيجية: يعرفها )ستريبنرج( .2

 "الطريقة اليت ينتقيها الفرد لفهم مهمة أوحل مشكلة معينة".

ا: هي اإلجراء الذي يتخذه املعلم مع طالبه داخل الصف الدراسي بهدف الباحثة إجرائيًّ تعرفها

 حتقيق أهداف معينة. 

وفق اسرتاتيجيات حمـددة   حمدد،"صيغة من صيغ البيئة الصفية يف إطار  التعلم التعاوني وهو: .3

 صغرية،موعات تقوم يف أساسها على تقسيم الطالب يف حجرة الصف إىل جم املعامل،واضحة 

والتفاعــل فيمــا بيــنهم ألداء عمــل  معــا،ويطلــب مــنهم العمــل  القــدرات،يتســم أفرادهــا بتفــاوت 

ا من خالل هذا التفاعل على أن يتحمل اجلميع مسئولية الـتعلم  حبيث يعلم بعضهم بعًض معني،

وجونسـون،  جونسون، ) لتحقيق األهداف املرجوة حتت إشراف املعلم" اًلوصو اجملموعة،داخل 

 (.15م، ص 1991

ا بأنـه: األسـلوب التدريسـي الـذي يـتم فيـه تقسـيم الطـالب داخـل الصـف           تعرفه الباحثة إجرائيًّـ 

ا داخـل اجملموعـة   معًـ  متجانسـة، للعمـل  الدراسي إىل جمموعات صغرية بطريقة عشـوائية وغـري   

ون وتكــ ،ويــتم إتاحــة الفرصــة للطــالب يف اكتســاب املعلومــات عــن طريــق العصــف الــذهين     

واملعلـم يقـوم بـدور املوجـه واملشـرف علـى عمـل         ،مسئولية التعلم داخل اجملموعة مسـئولية ذاتيـة  
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ومن ثـم تقـوم كـل جمموعـة      للمجموعات،فكرة عامة عن الدرس  اجملموعات، وإعطاءوأداء 

 بالتنافس مع اجملموعات األخرى يف حتقيق أهداف الدرس.

ا ا وعقليًّـ بأنها "األداء السهل الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلمـه اإلنسـان حركيًّـ    عرفت املهارة: .4

 (.188ص ،م1995 ،)اللقاني مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف"

عبارٌة عن جمموعٍة من اإلجراءات العلمية، اليت يقوم بهـا الفـرد،   ا بأنها: تعرفها الباحثة إجرائيًّ

 الثابتة، القابلة لإلعادة والتكرار.من أجل إتقان املهارة 

ا ( بأنــه: القــدرة علــى رســم الكلمــات رمسـًـ 64ص ،2003واجلمــل،  ،)اللقــانييعرفــه  اإلمــالء: .6

ــارات          ــتمكن مــن اســتخدام امله ــة الــيت اتفــق عليهــا أهــل اللغــة، مــع ال ــا ســليًما، بالطريق دقيًق

 اخلاصة بها يف كتابة الكلمات كتابة مناسبة.

ــه  ــةتعرف ــإجرائ الباحث ــبري    يًّ ــه وســيلٌة مــن وســائل التع ــابي،ا بأن ــى صــحة رســم     الكت تعتمــد عل

 .موضوعةالكلمات حسب قواعد 

 والدراسات السابقة: )املفاهيمي( اإلطار النظري

 التعاوني: م: التعلاًلأو

التعلم التعاوني من االسرتاتيجيات احلديثة، اليت تهدف إىل حتسني وتنشيط أفكار  عدُّّي

التالميذ الذين يعملون يف جمموعات، يعلم بعضهم بعضا، ويتحاورون فيما بينهم حبيث يشعر كل 

إضافة إىل أّن من أبرز فوائد التعّلم التعاونّي  ،فرد من أفراد اجملموعة مبسؤوليته جتاه جمموعته

، ومهارات القراءة ثإكساب الطلبة كثرًيا من املهارات اللغوّية، مثل مهارات االستماع واحلديهي 

 ،م2015 )سعدات واحلربي، والكتابة من خالل كتابة القرارات اليت تتوّصل إليها اجملموعة

 (. 4ص

 تعريف التعلم التعاوني: .1

 األعضاء مع جهد أقصى ليبذل الفرد يثري الذي التعلم ( بأنهChen, 2005عرفه تشن )

 حتقيق األعضاء يف مشاركة تكون حيث املوضوع، اهلدف حتقيق أجل من مجاعته يف اآلخرين

 ,Fatschاملوقف، كما عرفه ) نهاية يف بالتساوي عليهم املكافأة تقسم كي ،متساوية اهلدف

 النتائج جودة على بناء بالتساوي اجلماعة يف األعضاء فيه يكافأ التعلم الذي أسلوب( بأنه: 2002

 .اجلماعة هذه حتققها اليت
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 التعلم التعاوني: أهمية .2

 التعلم التعاوني بالنقايف اآلتية: ية( أهم10ص ،م2015واحلربي،  ،)سعداتمن خلص كل 

 د الثقة يف نفس الطالب.يولِّ .1

 ينّمي مهارات العمل ضمن فريق. .2

 اجلماعة.يبعد الطالب عن الفردية واألنانية، ويشعره باالنتماء إىل  .3

 ينمي لدى الطالب مهارات التفكري الناقد. .4

 ينمي لدى الطالب التفكري االبتكارّي. .6

 خيّلص الطالب من بع  مظاهر االنطواء والعزلة واخلجل. .5

 مينح الطالب القدرة على تطبيق ما يتعّلمه التالميذ يف مواقف جديدة. .8

 آراءهم.يبعد الطالب عن التعّصب للرأي، فيقبل على اآلخرين ويتقّبل  .8

 التعلم التعاوني: خصائص .3

يتم تنفيذه من خالل جمموعة من االسرتاتيجيات، وليس من خالل إسرتاتيجية واحـدة، وهذا  .1

 ما مييزه عن اسرتاتيجيات التدريس األخرى.

مواقف التدريس التعاوني مواقف اجتماعية حيث يقسم الطالب إىل جمموعات صـغريه،  .2

 ة.يعملون مًعا لتحقيق أهداف مشرتك

يقوم الطالب يف جمموعته بدورين متكاملني يؤكدان نشـاطه، وهمـا دورا التـدريس،  .3

 .والتعليم يف آن واحد

للمهارات االجتماعية النصيب األكرب يف إسرتاتيجية التعلم التعاوني، وقد يكون هذا غري  .4

 متوافر بنفس الدرجة يف اسرتاتيجيات أخرى.

 م(.2014)الدخيل، للنجاا متساوية تقريًبا للطالب  ايقدم التعلم التعاوني فرًص .6

 جمموعات التعلم التعاوني: أنواع .4

جمموعات قد تدوم من حصة صفية واحدة إىل عدة وهي:  جمموعة التعلم التعاوني الرمسية- أ

 أسابيع.

وهي: جمموعات ذات غرض خاص قد تدوم من  التعاونية غري الرمسيةاجملموعات التعليمية  -ب

 بضع دقائق إىل حصة صفية واحدة.

http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.3.2.doc
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"جمموعات طويلة األجل وغري متجانسة وذات : وهي اجملموعات التعليمية التعاونية األساسية -ج

وغرضها الرئيس هو أن يقوم أعضاؤها بتقديم الدعم واملساندة والتشجيع الذي  ،عضوية ثابتة

 (.50ص ،م2006، ، وأبو اهلدى، وكامل)البغدادي حيتاجون إليه إلحراز النجاا األكادميي

 املعلم يف تنفيذ اسرتاتيجية التعلم التعاوني: دور .6

 يف التعليم التعاوني يتمثل يف التالي: املعلملعل دور 

  حتقيقها. املراد واألكادميية التعاونية التعليمية األهداف حتديد .1

 .جمموعات إىل التالميذ تقسيم .2

 وجمموعة. فرد كل مهمة حتديد .3

 .واجلماعي الفردي والنجاا التقدم ومستوى املطلوب العمل حتديد .4

 ا خاصًّاوبشكل عاّم فإّن العمل داخل اجملموعات جتعل املتعّلم يدرك أّن معرفته ليست ملًك

إّن معلوماتي  به، بل هي ملك اجملموعة اليت يعمل فيها، وبذلك يكون شعار كّل من يف اجملموعة

 (.4ص ،م2015واحلربي،  ،)السعدات ملك جملموعيت، وجناحي رهن بنجاا كّل فرد فيها

 ثانًيا: اإلمالء:

يف كثرٍي من قد حظيْت قواعد اإلمالء بغري قليل من االختالف، إذ طال اخُلْلف بني املصنِّفني 

قواعدها قدمًيا وحديًثا، وال تزال األصواُت جتأُر بالشكوى من ُعْسرها، ومل ُتق ل كلمُة الفصل 

يف كثري من قضاياها، كما أن الباب ما زال مشرًعا للمجتهدين وصوال إىل كلمٍة سواٍء جتمع 

يٍة وموحدة لإلمالء والناطقني بها والدارسني هلا على قواعَد معيار العربيةالكاتبني من أبناء 

العربي، وحتافظ على األصول واملبادئ، وتتسم بالسهولة واملرونة والتيسري والتجديد، وتتجاوز 

 م(.2009)علم،  مواضع االختالف الكثرية، وتلغي تعّدد صور الرسم للكلمة الواحدة

 تعريف اإلمالء: . 1

ويعرف اإلمالء بأنه: علم تعرف به أصول تأدية الكلمات الصحيحة، أو قانون تعصم 

 ،م2001)نبوي، اللفظ يف اخلط، كما تعصم القوانني النحوية من اخلطأ يف  اخلطأمراعاته من 

 (.8ص

http://www.almekbel.net/My%20Documents/7.3.3.doc
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 أهداف اإلمالء: . 2

 م( أن من أهم أهداف تدريس اإلمالء ما يلي:2006) حمموديذكر 

 اللغوية للطالب.تنمية الثروة  .1

 كتابة احلروف والكلمات بشكل صحيح. .2

 تدريب التالميذ على اخلط العربي. .3

 ضبط الكلمات بشكل صحيح. .4

 فهم املقصود من اجلملة. .6

 التوصل بشكل صحيح مع اآلخر. .5

 :صعوبات تدريس اإلمالء . 3

تأتي أهمية اإلمالء من أن العربية كلها تعتمد عليه، كما أن مثة عالقة عضوية وثيقة بينه 

األخرى، فهو الوسيلة األساسية للتعبري الكتابي من حيث الصورة اخلطية،  املعرفةوبني مواد 

انطباًعا  اإلمالئي يشوه الكتابة، ويغري معناها، فيعّد نقًصا كبرًيا فيها، كما انه يعطيفاخلطأ 

 (.1994)قنبس،  سيًئا عن الكاتب

 ولعل أهم صعوبات تدريس اإلمالء ما يلي:

تشاُبه بعِ  ، وباستيعاب امل ْضموِن وف ْهِمه املبتدئكثرُة ُمَتراِدفاِتها ِمّما يؤّدي إىل َتَشتُِّت 

وجود و ،احلروِف يف كتابتها كاجليِم واحلاِء واخلاِء، وكذلك تشاُبه بعِ  احُلروِف يف النُّطق

حروٍف ُتْكَتُب وال تْنط ق، وأصوات ُتْنط ُق وال ُتْكَتْب، واإلْعراب ُمشِكل ٌة لدى الطُّالِب غرِي 

تباعهم لألساليِب التقليديَِّة يف التَّدريِس اعدم كفاءِة بعِ  معلِّمي اللغة العربية، وو ،النَّاِطقني بها

الصُّوِر البالغّيِة والتَّشبيهاِت الفنّيِة وكثرة استخدام وفرة و ،مّما ُيضِعُف مستوى امُلخَرجات الطُّالبّية

إشكاليَّة احلروِف اليت تتِصل مبا قبلها وبعدها، و ،امُلَحسِّنات البديعية من ِجناٍس، وِطباٍق وغريها

التعريف يف احلروف الشمسيَّة  )آل( صعوبة متييِز النُّطِق بـ، ووكذلك احُلروف امُلَضعَّفة أي امُلشدَّدة

 م(.2015، ققابو ( والقمريَّة

 طرق تدريس اإلمالء:

ختتلف طريقة تدريس اإلمالء تبًعا الختالف نوعه فاإلمالء املنظور يطلع فيه الطالب على 
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قطعة كتبها املعلم على السبورة وناقشهم فيها، مت ميليها عليها، أما اإلمالء املنقول فيتم تدريسه 

بطاقة أو كتاب أو السبورة، أما اإلمالء االختباري فيتم فيه عن طريق حماكاة التالميذ بالنقل من 

م(، كما أن من طرق تدريس اإلمالء 2006)حممود،  تدريس ما وقع فيه الطالب من أخطاء إمالئية

طريقة تدريس احلرف منفصل عن غريه، وطريقة تدريس الكلمة، وطريقة تدريس اجلملة كاملة 

 االبتدائية.للطلبة الصفوف املبكرة باملرحلة 

 الدراسات السابقة:

 :دراسات تناولت التعليم التعاوني 

م( إىل تعرف أثر اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارة 2019هدفت دراسة )الرقب، 

الكتابة اإلمالئية لدى طالب الصف الرابع األساسي، مت استخدم املنهج شبه التجرييب على عينة 

(طالب، 26( طالًبا، وزعت إىل جمموعتني جتريبية)60تكونت من )مت اختيارها بطريقة قصدية 

 ( طالب، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اجملموعة التجريبية.26) وضابطة

م( دراسة هدفت إىل تعرف أثر التعلم التعاوني يف تصويب بع  2016)املطوع،  أجرى

السادس االبتدائي، واستخدمت األخطاء اإلمالئية الشائعة يف مقرر لغيت اجلميلة لدى طلبة الصف 

( طالب، قسمت على جمموعتني 44) الدراسة املنهج شبه التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من

 وأظهرت نتائج الدراسة تفوق اجملموعة التجريبية. جتريبية وضابطة، 

 دوافع على التعاوني إىل معرفة أثر التعلم  (Chen, etal, 2005):كني ومينغ دراسة هدفت

 ,listening .اختباراتحتصيلهم يف  وعلى اإلجنليزية، تعلم جتاه ثانية كلغة اإلجنليزية اللغة طلبة

reading, and speaking معدل لديهم كانالذين  الطالب، من (100) الدراسة يف ، وشارك 

الصني، توصلت الدراسة إىل  يف شيو كني التكنولوجيا جامعة يف تعلم اإلجنليزية يف سنوات ست

 التعليم التعاوني احدث فرق لدى الطلبة الذين درسوا عن طريقه.أن 

 حبث أثر التعلم إىل (Sexton, etal, 2003) وسكستونوهدفت دراسة كل من إميى 

 مخسة طالب من جمموعة على الدراسة ومتت، السابع الصف من القراء استجابات على التعاوني

 فريق مًعا يف مجعهم مت اخلمسة الطالب وهؤالء القراءة، حصة نفس يف السابع الصف يف مسجلني

االختبار  ومراجعة اجلماعية النقاشات مثل التعاوني التعلم نشاطات يف مشاركتهم ومتت
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ومت  الكتابي، العمل ونوعية الطالبية النقاشات نصوص مالحظة ومتت النهائية، واالختبارات

امتحان  كان والثاني للوحدة، اختبار كان االختبارين وأحد الوحدة، نهاية يف اختبارين إجراء

 استجابات وتطور منو البيانات معرفة حتليل ومت أسابيع، ستة ملدة الدراسة واستمرت عملي،

 .األدب قراءة عند لدى الطالب للقراءة الفردية االستجابات بنمو مقارنتها ومتت القارئ

 :دراسات تناولت اإلمالء 

معرفة أثر تدريس القراءة بتفعيل مهارات الذكاء م( إىل 2018)السرحان، دراسة هدفت 

 ،العاطفي يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طالب الصف الرابع األساسي يف األردن

( طالبة، وضابطة 30ُقسمن على جمموعتني؛ جتريبية ) ،طالبة (50) وتكونت عينة الدراسة من

وأعدت اختباًرا يف مهارة القراءة، وتكون  ،واستخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، ( طالبة30)

وأظهرت نتائج الدراسة: أن ، ( أسئلة6( أسئلة، واختباًرا يف مهارة الكتابة، وتكون من )10من )

ا لصاحل اجملموعة تفعيل مهارات الذكاء العاطفي لتدريس القراءة كان هلا أثر دال إحصائيًّ

 التجريبية يف مهارات القراءة واإلمالء.

م(: إىل تعرف أثر استخدام الرسائل النّصية على مهارة 2018)اإلبراهيم، ّدراسة هدفت 

طالبة من طالبات  22تكونت عينة الّدراسة من  ،اإلمالء لدى عينة من طالبات جامعة اجملمعة

ولتحقيق أهداف الدراسة، مت حتليل  ،مت اختيارهّن من التخصصات املختلفة ،جامعة اجملمعة

بينت نتائج  ،نّصية للطالبات املشاركات بغرض الكشف عن األخطاء اإلمالئيةحمتوى الرسائل ال

الّدراسة وجود أثر سليب الستخدام الرسائل النّصية عن طريق اهلواتف النقالة على مهارة اإلمالء يف 

وأظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغري التخصص يف أثر استخدام الرسائل النّصية  ،اللغة العربية

وأظهرت  ،مهارة اإلمالء ولصاحل طالبات التخصصات العلمية مقارنة بالتخصصات األدبيةعلى 

النتائج وجود فروق تعزى ملتغري السنة الّدراسية يف أثر استخدام الرسائل النّصية على مهارة اإلمالء 

 ضوء ويف ،يف اللغة العربية ولصاحل طالبات السنة الدِّراسية األوىل مقارنة مع السنوات األخرى

 النتائج مت تقديم بع  التوصيات.

م(: إىل معرفة فاعلية برنامج تعليمي قائم على اسرتاتيجية 2015)حسني،  هدفت دراسة

احلواس املتعددة لعاجل بع  صعوبات اإلمالء لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم، وتكونت عينة 

امس االبتدائي من ذوات صعوبات من تلميذات الصف الرابع والصف اخل ،( تلميذة20الدراسة من )
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اجملموعة التجريبية  ،التعلم، ومت تقسيم أفراد العينة بطريقة عشوائية بسيطة إىل جمموعتني

( تلميذات، وتكونت اجملموعة 10واجملموعة الضابطة، وتكونت اجملموعة التجريبية من )

اد العينة، ثم مت البدء ( تلميذات، ومت تطبيق االختبار القبلي على مجيع أفر10الضابطة من )

بتطبيق الربنامج التعليمي القائم على اسرتاتيجية احلواس املتعددة لعاجل بع  صعوبات اإلمالء على 

 ،وبقيت اجملموعة الضابطة دون أي تدريب وبعد االنتهاء من الربنامج التعليمي ،اجملموعة التجريبية

أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة مت تطبيق االختبار البعدي على مجيع أفراد العينة، و

 اجملموعتني. بني رتب درجات 0.01إحصائية عند مستوى 

اللغة  خصائص (:Stapa & Shaarik, 2012)وشاري وتناولت دراسة كل من ستابا 

املستخدمة يف االتصال الكتابي عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من 

( 600مت يف الدراسة حتليل أكثر من ) واجلامعية، حيث، من املرحلة الثانوية وطالبة( طالبا 120)

كلمة تستخدم يف التواصل الكتابي بني الطلبة، وتوصلت الدراسة إىل أن بع  الكلمات يتم 

كتابتها بشكل غري صحيح، كما يتم استخدام بع  األحرف لتعوي  عن كلمات كاملة مما 

 لكلمات وقراءتها بشكل صحيح.ا على تهجئة ايؤثر سلًب

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من املالحظ أن و مت تناول الدراسات السابقة بناًء على التسلسل الزمين بشكل تصاعدي،

وهذا ما اتفقت فيه هذه  ،متحورت حول كل من التعليم التعاوني واإلمالء السابقةالدراسات 

)حسني، دراسة وكذلك م(، 2019)الرقب،  من الدراسة مع الدراسات السابقة كدراسة كل

بني االستبيان،  كما اختلقت أدوات الدراسات السابقة ما م(،2016)املطوع،  ودراسةم(، 2015

واالختبارات وغريها، أيضا اختلفت أماكن تطبيقها على النحو التالي: منها ما هو بالسعودية، أو 

، كما اتفقت أحجم العينات وتفاوت يف كل الدراساتيف الدول العربية، أو العاملية كما اختلفت 

 (.2016)املطوع،  م(، ودراسة2015الدراسة احلالية مع دراسة كل من )الرقب، 

به الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة، استهدفها للمرحلة االبتدائية  متيزتلعل أهم ما 

 .املبكرة. يف صفوفها األولية

هذا الفصل منهج وعينة الدراسة وجمتمعها، وطريقة إعداد األدوات يتناول الطريقة واإلجراءات: 

 والتأكد من صدقها وثباتها، واألساليب املستخدمة فيها، وفيما يلي تفصيل لذلك:
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 : منهج الدراسة: أواًل

الوصفي حيث مت استخدامه عند بناء قائمة مهارات اإلمالء لدى  الباحثة املنهج تستخدما

"تشكيل الواقع  التجرييب، والذي يقوم على طالبات الصف الثالث االبتدائي بنجران، واملنهج شبه

عن طريق إدخال تغيريات عليه وقياس أثر هذه التغيريات وما حتدثه من نتائج" )عبيدات وآخرون، 

 ًضا على استخدام التجربة يف إثبات الفروض عن طريق التجريب(،كما يقوم أي222، ص2014

وهو التعليم التعاوني املتغري املستقل الباحثة سُتخضع (، وتبًعا لذلك 88، ص2012)البياري، 

للتجربة لقياس أثره على تنمية مهارات اإلمالء لدى طالبات املرحلة االبتدائية، ميكن توضيح 

 خالل اجلدول التالي:التصميم التجرييب للدراسة من 

 (1)جدول 
 يوضح التصميم التجرييب للدراسة احلالية

 اجملموعة
 االختبار

قبلي 

 للمجموعني

 املعاجلة()طريقة التدريس 

االختبار البعدي 

 اسرتاتيجية التعليم التعاوني التجريبية للمجموعتني

 الطريقة العادية الضابطة

 ثانًيا: متغريات الدراسة:

 املستقل: التعليم التعاوني. املتغري -أ

)آل الشمسية،  وهي:اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي  املتغري التابع بع  مهارات -ب

 والتاء املبسوطة والتاء املربوطة. الضم، والفتح، والكسر(، )تنوينالتنوين آل القمرية، 

 .مبدينة جنرانمتثل جمتمع الدراسة بطالبات الصف الثالث االبتدائي  ثالًثا: جمتمع الدراسة:

 رابًعا: عينة الدراسة:

( طالبة 40)منهّن ( طالبة من طالبات الصف الثالث االبتدائي، 80)الدراسة متثلت عينة 

( طالبة مثلوا اجملموعة التجريبية، خالل الفصل الدراسي األول 40مثلوا اجملموعة الضابطة، و)

 .ـه1440/ ـه1439للعام 
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 :وموادها التعليمية خامًسا: أدوات الدراسة

)إعداد قائمة مبهارات اإلمالء لدى طالبات الصف التالي: يف  مواد الدراسة التعليمية ومتثلت

بتدائي الثالث االبتدائي، وإعداد دليل املعلم لكيفية تدريس مهارات اإلمالء للصف الثالث اال

وإعداد اختبار لقياس أثر التعلم التعاوني يف  بينما متثلت أدواتها يف: التعاوني،باسرتاتيجية التعلم 

 تنمية بع  مهارات اإلمالء احملددة:

 ، والتأكد من صدقها وثباتها:وموادها التعليمية سادًسا: خطوات إعداد أدوات الدراسة

 بتدائي:: إعداد قائمة مبهارات اإلمالء املناسبة لطالبات الصف الثالث االاًلأو

 أ/ القائمة يف صورتها املبدئية:

عرضها على جمموعة  بتدائي، ومّتإعداد مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث اال مّت

من املتخصصني يف اللغة العربية؛ إلبداء الرأي حول التالي: ما مدى مناسبتها للطالبات الصف 

املهارات، اإلضافة لبع  املهارات، بعد ذلك مت الثالث االبتدائي، سالمة الصياغة اللغوية للعبارات 

أخذ كافة املالحظات بعني االعتبار سواء ما يتطلب منها احلذف أو اإلضافة أو التعديل، ميكن 

 :توضيح املهارات من خالل اجلدول التالي

 (2)جدول 
 مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي

 املهارات

 ل( الشمسية.أ) .1

 ل( القمرية.أ) .2

 التنوين تنوين الضم. .3

 تنوين الفتح. .4

 تنوين الكسر. .6

 التاء املربوطة. .5

 التاء املبسوطة. .8

 مصادر اشتقاق القائمة: -ب

 الدراسات والبحوث السابقة حول املوضوع اشتقاق القائمة السابقة عن طريق عدة طرق: مّت



 
 

    

 
 

435 

طالبات الصف الثالث االبتدائي  أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء لدى(. 2022آل كليب ، خبيتة. )

 مبدينة جنران

435 

اللغة العربية للمرحلة االبتدائية، خصائص النمو لطالبات ، وثيقة م(2016منها دراسة )املطوع، 

املرحلة االبتدائية، بع  من املختصني يف اجملال، الكتاب املدرسي املقرر على الطالبات للعام 

 .ـه1440/ ـه1439

وتضمن ، إعداد دليل املعلمة لتدريس مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي :ثانًيا

 ى ما يلي:الدليل عل

 نبده عن اإلمالء كالتعريف، واألهمية، واألهداف. .1

 نبده عن اسرتاتيجية التعليم التعاوني. .2

 أهداف الدليل اإلجرائية. .3

أنشطة لتنمية مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي باستخدام اسرتاتيجية  .4

 التعلم التعاوني.

لى حمكمني ملعرفة مدى مناسبة لطالبات بعد إخراج الدليل بصورته األولية مت عرضه ع

الصف الثالث االبتدائي، بعد األخذ باملالحظات مت إخراجه يف صورته النهائية، بذلك يصبح 

 صاحًلا لتطبيق.

 اختبار مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي: إعداد :ثالًثا

 من اخلطوات على النحو التالي: دومر إعداد االختبار بعد

يهدف ، اهلدف من اختبار مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي مبدينة جنران .1

 هذا االختبار لقياس بع  مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي.

( 14)على مت إعداد االختبار يف صورته املبدئية حيث تضمن : إعداد الصورة املبدئية لالختبار .2

 وضع األسئلة من أسئلة االختيار من متعدد. ، حيث متاًلسؤا

ومت عرضه على السادة احملكمني لألداة، وهو ما يطلق عليه : عرض االختبار على احملكمني .3

الصدق الظاهري لالختبار حيث مت عرض االختبار على احملكمني، حتى تؤخذ بآرائهم يف 

الحظات، بذلك يعد االختبار التعديل واحلذف واإلضافة، وبعد االستنارة مبا ورد منهم من م

 صاحًلا لتطبيق على عينة الدراسة املختارة.

 ومت التأكد من صدق االختبار وثباته عن طريق التالي: صدق وثبات االختبار. .4
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 أ/ تطبيق االختبار على العينة االستطالعية.

مما  ،طالبة( 30)بلغت مت تطبيق االختبار على عينة من خارج عينة الدراسة األساسية، حيث 

 سبق هلن دراسة هذه املهارات، وكان اهلدف من التطبيق التحقق من اآلتي:

 / حتديد الوزن النسيب األسئلة االختبار.1

 (3)جدول 
 يبني الوزن النسيب لكل سؤال من أسئلة االختبار

 الوزن النسيب أرقام األسئلة عددها املهارة

 14.28 1/ 6 2 ل( الشمسية.أ). 1

 14.28 2/4 2 القمريةل( أ) .2

 14.28 3/5 2 تنوين الضم. .3

 14.28 10/ 9 2 تنوين الفتح .4

 14.28 11/ 8 2 تنوين الكسر .6

 14.28 14/ 8 2 التاء املبسوطة .5

 14.28 13/12 2 التاء املربوطة .8

 %100 14 اًلسؤا 14 مهارة 14اجملموع 

لكل مهارة من مهارات اإلمالء جاء يتضح من خالل اجلدول السابق أن الوزن النسيب 

 متقارب، ألن كل مهارة من هذه املهارات كان هلا سؤالني يف جمموع أسئلة االختبار ككل مّت

 حساب الوزن النسيب لكل سؤال عن طريق املعادلة التالية:

 اجملموع الكلي لعدد األسئلة.÷ جمموع األسئلة لكل مهارة×100                 

حساب معامالت السهولة والصعوبة  ومّت حساب معامالت السهولة والصعوبة والتميز لالختبار: .2

 والتميز لالختبار، عن طريق املعادالت التالية:

 ص   س             معامل السهولة=  

 ص+خ                                                

 )خ( عدد اإلجابات اخلاطئة. الصحيحة)عدد اإلجابات ص )س( معامل السهولة،  حيث
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( معامل السهولة، وقد -1)= حساب معامل الصعوبة حيث إن معامل الصعوبة كما مّت

، كما مت حساب معامل التمييز ملفردات االختبار عن مقبولة جاءت معامالت السهولة والصعوبة

 :طريق املعادلة التالية

 

 يف حدود املقبول على النحو التالي: 

 (4)جدول 
 يوضح معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السهولة الرقم

1 0.60 0.60 0.63 

2 0.43 0.68 0.25 

3 0.40 0.50 0.33 

4 0.65 0.44 0.25 

6 0.35 0.54 0.63 

5 0.33 0.58 0.45 

8 0.25 0.84 0.33 

8 0.63 0.48 0.45 

9 0.35 0.54 0.40 

10 0.60 0.60 0.33 

11 0.35 0.54 0.45 

12 0.25 0.84 0.25 

13 0.53 0.38 0.40 

14 0.30 0.80 0.33 

ويتضح لنا من خالل السابق أن معامالت السهولة والصعوبة والتمييز جاءت يف حدود املقبول 

م، 2019 ،)عطوان وأبو شعبان اًل( يعد مقبو26، حيث إن معامل التميز يف حدود )واملتعارف عليه

 وبذلك تبقي الباحثة على كافة األسئلة. (169ص: 
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 / صدق االتساق الداخلي لالختبار:2

هو إجياد العالقة االرتباطية بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، إْذ تعد هذه 

املفهوم، وتعين أن الطريقة من أدق الوسائل املعروفة حلساب االتساق الداخلي للفقرات يف قياس 

 متكل فقرة من الفقرات تسري يف املسار نفسه الذي يسري فيه املقياس ككل، وبناء على ذلك 

( 0.06)الدالة معامالت ارتبايف)بريسون( لفقرات االختبار وجاءت داله عن مستويي  حساب

 (.0.60( و)0.80)بني حيث تراوحت مستويات الداللة ، (0.01)و

 / ثبات االختبار:3

الثبت ( حيث بلغ خكرو نبا)ألفا معامل حيث مت التأكد من ثبات االختبار عن طريق 

 ثبات مقبولة تشري إىل صالحية االختبار للتطبيق. نسبةوهي  ،(0.80)

 / حتديد الزمن الالزم االختبار:4

  ومت حتديد الزمن الالزم لالختبار عن طريق تطبيق املعادلة التالية:

 الزمن=   
ن  ن 

 
 ، أول طالبة انتهت من االختبار 1ون ،آخر طالبة انتهت من االختبار 2حيث ن  

وبتطبيق املعادلة اتضح أن الزمن =           
     

 
 دقيقة. 38.6=  

بذلك يصبح االختبار جاهز للتطبيق على عينة الدراسة األساسية، وهكذا مت ضبط 

ه ـبط الدليل قد مت عن طريق تدريس حصة منأما ض، ةـاالختبار مبا مت اختذه من إجراءات السابق

 .هلا للعينة االستطالعية، والحظت الباحثة وضوا األهداف واألنشطة املصاحبة

  التطبيق القبلي ألداة الدراسة:

ا على جمموعيت الدراسة حتى يتم التأكد من تكافؤ اجملموعتني، مت تطبيق االختبار قبليًّ  

 ميكن توضيح النتائج يف كل مهارة من مهارات اإلمالء على النحو التالي: 
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 (5)جدول 
ق جمموعيت الدراسة يف التطبي نتائج حتليل اختبار)ت( لعينتني مستقلتني الختبار الفرق بني متوسطي درجات

 اإلمالء القبلي الختبار مهارات

 اجملموعة املهارة
عدد 

 اإلفراد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 اختبار

 )ت(

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

ل( أ) مهارة

 الشمسية

 0.66 0.62 40 التجريبية
88 0.211 0.834 

غري 

 0.60 0.60 40 الضابطة دالة

مهارة)آل( 

 القمرية

 0.52 0.52 40 التجريبية
88 0.394 0.596 

غري 

 0.60 0.68 40 الضابطة دالة

مهارة تنوين 

 الضم

 0.49 0.40 40 التجريبية
88 0.892 0.386 

غري 

 0.60 0.60 40 الضابطة دالة

مهارة تنوين 

 الفتح

 0.66 0.62 40 التجريبية
88 1.053 0.291 

غري 

 0.49 0.40 40 الضابطة دالة

مهارة تنوين 

 الكسر

 0.69 0.46 40 التجريبية
88 0.203 0.840 

غري 

 0.60 0.42 40 الضابطة دالة

مهارة التاء 

 املبسوطة

 0.66 0.62 40 التجريبية
88 0.533 0.628 

غري 

 0.60 0.46 40 الضابطة دالة

مهارة التاء 

 املربوطة

 0.64 0.50 40 التجريبية
88 1.288 0.206 

غري 

 0.60 0.46 40 الضابطة دالة

 املهارات ككل
 3.62 3.56 40 التجريبية

88 0.468 0.546 
غري 

 3.24 3.30 40 الضابطة دالة

 2.00( = 0.06)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة *

 2.55= ( 0.01)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة **

أن مجيع القيم أصغر من القيمة اجلدولية عند مستوى داللة  )ت( احملسوبة إذا تفحصنا قيم

متوسطي جمموعيت  درجات ، مما يعين عدم وجود فروق بنياحملددة مجيع املهاراتيف ( 0.06)  

 التطبيق القبلي الختبار مهارات اإلمالء بشكل عام. (، يفالدراسة )الضابطة والتجريبية
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 األساليب اإلحصائية:

 استخدام عدد من األساليب اإلحصائية املتوفرة ضمن برنامج احلزم اإلحصائية مّت

(SPSSكاملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار ،)  ت( للعينات املستقلة، ومعامل(

 ، وحجم األثر، ومربع إيتا، والنسب املئوية، وغريها.خكرو نبابريسون، ومعامل ألفا 

 :إجابة أسئلة الدراسة

وينص على اآلتي: ما مهارات اإلمالء لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي  إجابة السؤال األول:

ولإلجابة عن هذا السؤال مت إتباع عدد من اخلطوات اليت متت اإلشارة إليها  مبدينة جنران؟

، ويف ضوءها مت حتديد عدد من املهارات اإلمالئية املناسبة من خالل ما سبقبالتفصيل 

 :، وهي على النحواالبتدائيللطالبات الصف الثالث 

 آل( الشمسية(. 

 آل( القمرية(. 

  تنوين الضم، والفتح، والكسر(والتنوين(. 

 .والتاء املبسوطة، والتاء املربوطة 

 إجابة السؤال الثاني:

)آل الشمسية( كتابة وينص على اآلتي: ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارة 

 لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي؟

( حلساب املتوسطات احلسابية SPSS)برنامج ولإلجابة عن السؤال السابق مت استخدام 

ساب الفرق بني املتوسطات، كما مت )ت( للعينات املستقلة حل واالحنرافات املعيارية، واختبار

 استخراج حجم األثر ومربع إيتا لتوضيح تأثري التعليم التعاوني على تنمية مهارات اإلمالء.
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 (6)جدول 
 داللة الفرق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي الختبار مهارة كتابة)آل( الشمسية

 العدد اجملموعة املهارة
 املتوسط

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 اختبار

 )ت(

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

 مربع

 )إيتا(

حجم 

 التأثري

سية
شم

)آل( ال
 

 0.55 1.16 40 التجريبية

 كبري 0.14 دالة 0.000 3.588 88

 0.48 0.58 40 الضابطة

 2.00( = 0.06)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة *

 2.55= ( 0.01)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة **

)ت( احملسوبة الختبار الفرق بني متوسطي  يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن قيمة

(، وهي قيمة دالة 3.588) الشمسية بلغت )آل( جمموعيت الدراسة يف االختبار البعدي ملهارة اإلمالء

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت 0.01) ا عند مستوى الداللةإحصائيًّ

كما بلغ حجم ، الستخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنميــة مهارات اإلمالءتعزى الدراسة 

اتيجية التعليم (، وهو حجم أثر كبري يدل على فعالية اسرت0.14األثر السرتاتيجية التعليم التعاوني)

 التعاوني يف إحداث فرق بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية.

لعل هذه النتيجة تأتي متفقة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة واليت أثبتت فعالية التعليم 

املطوع، )ودراسة  م(،2019، الرقب) التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء مثل دراسة كل من

(، حيث يتضح من نتائج هذه الدراسات مدى فعالية التعليم التعاوني يف تنمية املهارات م2016

ن الدراسة يف جمموعات تساعد الطالب على التعلم من أقرانه من إاملختلفة لدى الطلبة، حيث 

ابي لتعليم، كما الطالب بشكل أفضل، كما أن روا املنافسة اإلجيابية بني الطلبة ختلق جو إجي

 أن الطالب مييل يف هذه املرحلة العمرية لتعلم من إقرانه بشكل كبري.

وينص على اآلتي: ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارة  إجابة السؤال الثالث:

 )آل القمرية( لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي؟كتابة 

( حلساب املتوسطات احلسابية، SPSS) مت استخدام برنامجولإلجابة عن السؤال السابق 

واالحنرافات املعيارية، واختبار)ت( للعينات املستقلة حلساب الفرق بني متوسطات جمموعيت 
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)اجملموعة التجريبية، واجملموعة الضابطة(، كما مت استخراج حجم األثر ومربع إيتا الدراسة 

 ية مهارات اإلمالء.لتوضيح تأثري التعليم التعاوني على تنم

 (7)جدول 

 )آل( القمرية داللة الفرق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي الختبار مهارة كتابة

املتوسط  العدد اجملموعة املهارة

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 اختبار

 )ت(

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

 مربع

 )إيتا(

حجم 

 التأثري

)آل( القمرية
 

 0.62 1.58 40 التجريبية

 0.11 دالة 0.001 3.164 88

ط
س

متو
 

 0.83 1.22 40 الضابطة

 2.00( = 0.06)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة *

 2.55= ( 0.01)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة **

احملسوبة الختبار الفرق بني متوسطي  )ت( اجلدول السابق أن قيمةيتضح لنا من خالل 

(، وهي قيمة دالة 3.164)بلغت ل( القمرية أ) جمموعيت الدراسة يف االختبار البعدي ملهارة اإلمالء

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت 0.01)الداللة ا عند مستوى إحصائيًّ

كما بلغ حجم ، ية، والضابطة( تعزى الستخدام اسرتاتيجيــــــة التعليم التعاوني)التجريب الدراسة

(، وهو حجم أثر متوسط يدل على فعالية اسرتاتيجية 0.11األثر السرتاتيجية التعليم التعاوني )

الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية، لعل والتعليم التعاوني يف إحداث فرق بني اجملموعة التجريبية 

ه النتيجة تأتي متفقة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة واليت أثبتت فعالية التعليم التعاوني هذ

م(، 2015)حسني، ودراسة (، م2019الرقب، )دراسة يف تنمية مهارات اإلمالء مثل دراسة كل من 

 ات احلديثة.اليت أثبتت فعالية تنمية مهارات اإلمالء باستخدام السرتاتيجي م(2016ودراسة )املطوع، 

 إجابة السؤال الرابع:

وينص هذا السؤال على اآلتي: ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارة كتابة 

 )تنوين الضم، والفتح، والكسر( لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي؟التنوين 

املتوسطات ك(، SPSSولإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية )
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مت حساب حجم األثر عن طريق واحلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار)ت( للعينات املستقلة، 

وضيح حجم تأثري اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء لدى طالبات لت)إيتا(،  مربع

 دول التالي:الصف الثالث االبتدائي، ميكن توضيح هذه النتائج من خالل اجل

 (8)جدول 
 )التنوين( داللة الفرق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي الختبار مهارة كتابة

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 اختبار

 )ت(

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

 مربع

 )إيتا(

حجم 

 التأثري

 تنوين

 )الضم(

 0.81 1.62 40 التجريبية
 كبري 0.48 دالة 0.000 8.326 88

 0.63 0.36 40 الضابطة

 تنوين

 )الفتح(

 0.83 1.16 40 التجريبية
 كبري 0.14 دالة 0.000 3.588 88

 0.69 0.50 40 الضابطة

 تنوين

 )الكسر(

 0.88 1.10 40 التجريبية
 متوسط 0.10 دالة 0.000 3.086 88

 0.68 0.52 40 الضابطة

 2.00( = 0.06)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة *

 2.55= ( 0.01)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة **

( 3.086(، و)3.164)بني يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أن قيمة)ت( احملسوبة تراوحت 

(، 0.10( و)0.14)بني (، كما تراوا حجم األثر 0.01)الداللة وهي قيم دالة إحصائًيا عند مستوى 

وهو حجم تأثري مقبول وجيد يدل على فعالية اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارات اإلمالء 

 بتدائي.لدى طالبات الصف الثالث اال

اليت أثبتت أهمية اسرتاتيجية التعليم التعاوني  ئج الدراسات السابقةتتفق هذه النتيجة مع نتاو

)حسني، ودراسة (، 2019الرقب، )كدراسة  املهارات املعرفية والكتابية لدى الطلبة تنمية يف

2015.) 

 إجابة السؤال اخلامس:

مهارة كتابة وينص هذا السؤال على اآلتي: ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية 

 التاء املبسوطة والتاء املربوطة لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي؟
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( يف حتليل إجابات SPSS)اإلحصائية ولإلجابة عن السؤال مت استخدام برنامج اجلزم 

)التاء، املبسوطة، واهلاء املربوطة(، حيث مت استخدام ملهارتي الطالبات على االختبار البعدي 

بية، واالحنرافات املعيارية، واختبار)ت( للعينات املستقلة، كم مت حساب حجم املتوسطات احلسا

 التأثري، فكانت النتائج اليت حصلت عليها الباحثة كاآلتي:

 (9)جدول 
 اإلمالء بشكل عام داللة الفرق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 اختبار

 )ت(

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

 مربع

 )إيتا(

حجم 

 التأثري

التاء 

 املبسوطة

 0.58 1.28 40 التجريبية

 كبري 0.20 دالة 0.000 4.428 88

 0.68 0.56 40 الضابطة

اهلاء 

 املربوطة

 0.43 1.86 40 التجريبية

 كبري 0.56 دالة 0.000 12.201 88

 0.64 0.40 40 الضابطة

 2.00( = 0.06)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة *

 2.55= ( 0.01)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة **

ا عند مستوى نالحظ من خالل اجلدول السابق أن قيمة)ت( احملسوبة جاءت دالة إحصائيًّ

ا، ( ملهارتي التاء املبسوطة والتاء املربوطة، كما جاء األثر لكال املهارتني كبري جد0.01ًّ)داللة 

وتأتي هذه ، وذلك دال على مدى تأثري اسرتاتيجية التعليم التعاوني على تنمية مهارات اإلمالء

ة اليت أثبتت فعالية التعليم النتيجة اليت توصلت هلا الباحثة متفقة مع نتائج الدراسات السابق

ملا ينتج عنها من تبادل للمعلومات واملهارات  ،التعاوني على تنمية خمتلف املهارات لدى الطلبة

 املختلفة، وخاصة أن الطالب يتعلم من إقرانه أكثر من غريهم، ومن أهم هذه الدراسات دراسة

 (. م2016املطوع، )ودراسة  م(،2019)الرقب، 
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  السادس:إجابة السؤال 

وينص هذا السؤال على اآلتي: ما أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم التعاوني يف تنمية مهارات 

 ؟االبتدائياإلمالء لدى طالبات الصف الثالث 

( يف حتليل إجابات SPSS)اإلحصائية ولإلجابة عن السؤال مت استخدام برنامج اجلزم 

بشكل عام(، حيث مت استخدام املتوسطات  اإلمالء)ملهارات الطالبات على االختبار البعدي 

)ت( للعينات املستقلة، كم مت حساب حجم التأثري،  احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار

 فكانت النتائج اليت حصلت عليها الباحثة كاآلتي:

 (11)جدول 
 الختبار مهارات اإلمالء بشكل عامداللة الفرق بني متوسطي درجات جمموعيت الدراسة يف التطبيق البعدي 

 العدد اجملموعة املهارة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

 اختبار

 )ت(

مستوى 

 الداللة

نوع 

 الداللة

 مربع

 )إيتا(

حجم 

 التأثري

املهارات 

اإلمالئية 

 ككل

 1.91 9.52 40 التجريبية

 كبري 0.54 دالة 0.000 11.888 88

 1.98 4.60 40 الضابطة

 2.00( = 0.06)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة *

 2.55= ( 0.01)داللة ( وعند مستوى 88)حرية )ت( اجلدولية عند درجة  قيمة **

وهي قيمة دالة  (11.888) )ت( احملسوبة بلغت نالحظ من خالل اجلدول السابق أن قيمة   

(، كما بلع حجم األثر السرتاتيجية التعليم التعاوني على مهارات اإلمالء 0.01) عند مستوى الدالة

(، وهو حجم أثر كبري يدل على مدى تأثري التعليم التعاوني يف تنمية مهارات 0.54) بشكل عام

 تأتي هذه النتيجة متفقة مع نتائج الدراسات السابقة يف هذا اجملال كدراسة كل من، واإلمالء

ودراسة )املطوع،  م(،2015) ودراسة إبراهيم م(،2015)حسني،  (، ودراسةم2019ب، الرق) دراسة

وهذا ما يعطي السرتاتيجية التعلم التعاوني أهمية كبرية يف العملية التعليمية ملا هلا من  م(،2016

 أثر يف إحداث التعلم لدى الطلبة مبختلف الفئات العمرية.
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 نتائج الدراسة:

 ن النتائج، ومن أهمها:توصلت الدراسة لعدد م 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية يف مهارات  .1

)الضم، والفتح، والكسر(، والتنوين ل القمرية، أل الشمسية، وأ)هي اإلمالء حمل الدراسة 

 التعاوني. مالسرتاتيجية التعل (، تعزىوالتاء املبسوطة والتاء املربوطة)

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية يف مهارات  .2

 اإلمالء ككل تعزى الستخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني.

 توصيات الدراسة:

 :يما يلأوصت الباحثة بعدد من التوصيات، أهمها 

التعاوني لتنمية مهارات الطلبة يف كافة الدروس التعليمية،  متفعيل استخدام اسرتاتيجية التعل .1

 وخاصة مهارات اإلمالء.

 استخدام السرتاتيجيات احلديثة يف تدريس مهارات اإلمالء، ومنها التعليم التعاوني. .2

، حيث مييل الطالب لتعلم من زمالئه بشكل تدريس اإلمالءيف  تعاونيالرتكيز على التعلم ال .3

 كبري.

 الدراسة:مقرتحات 

 تقرتا الباحثة إجراء دراسات أخرى يف هذا الصدد، ومنها:

 استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف تنمية مهارات القراءة لدى طلبة املرحلة االبتدائية. .1

استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوني على مهارات إمالئية أخرى غري ما ورد يف هذه الدراسة  .2

 واملتوسطة. تدائية،االبعلى طلبة املرحلة 

 .ةإجراء دراسة تقوميية ملعرفة صعوبات تدريس اإلمالء باملرحلة االبتدائي .3
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Abstract:  

This research aims to examine action research practice of   high school 

mathematics teachers and their attitudes toward such practice, as well as to 

understand the various obstacles that hinder the implementation of action 

research. In doing so, the two researchers followed the descriptive approach 

through quantitative and qualitative data and applied a 28- item questionnaire on 

a cluster random sample consisting of 157 high school mathematics teachers in 

Riyadh. Moreover, a semi-structured interview consisting of five open-ended 

questions has been applied on 67 teachers who participated in the questionnaire. 

Research findings showed that mathematics teachers   recognize the importance 

of action  research as being an effective tool in improving their class practices. 

However, more than 86% of teachers have never participated in action research 

during their work, nor independently. In addition, findings indicated that the lack 

of sufficient time, weak financial and emotional support, scarcity of teachers’ 

training programs in action research and lack of appropriate school atmosphere 

were among the most difficult obstacles that prevent mathematics teachers from 

practicing action research. In light of these  findings, the researchers 

recommended disseminating the culture of action research within schools, 

training and motivating teachers to widely put action research into practice and 

developing a practical plan  within schools to  enable teachers  to practice action 

research.                   

Keywords: Action research, mathematics teachers, attitudes, practices, 

obstacles. 
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الرياضيات باملرحلة الثانوية يف  يممارسة البحوث اإلجرائية لدى معلم(. 2222السليمي، محود؛ علي، علي. )

 182– 125 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  اململكة العربية السعودية.

الرياضيات باملرحلة الثانوية يف اململكة  يممارسة البحوث اإلجرائية لدى معلم

 العربية السعودية

 (2)عثمان عليبن علي بن طاهر  (1)محود بن سعيد بن مسّلم السليميد.  

 املستخلص:

هدف البحث إىل التعرف على ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف اململكة 

اليت حتول دون  املعوقاتحنو ممارستها، و اجتاهاتهمالعربية السعودية للبحوث اإلجرائية و

املنهج الوصفي من  انملثل هذا النوع من البحوث. ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث مممارسته

عبارة على عينة مكّونة من  28خالل بيانات كمية وأخرى كيفية، وُطبِّق ت استبانة مكّونة من 

ودية، بالطريقة العشوائية العنق واريللرياضيات باملرحلة الثانوية يف مدينة الرياض ُاْخِت امعلًم 168

مّمن  امعلًم 58مكّونة من مخسة أسئلة مفتوحة على  وّجهةكما ُطبِّق ت أيًضا بطاقة مقابلة شبة م

على االستبانة. أسفرت نتائج البحث عن اعتقاد املعلمني بأهمية ممارسة البحوث اإلجرائية  ابواأج

ه بالرغم من إدراك املعلمني ، وبّيَنْت النتائج أيًضا أنموأنها وسيلة يف حتسني املمارسات الصفية لديه

املشاركة يف  ممل يسبق هل م% منه85يف ذلك إّلا أن  مألهمية ممارسة البحوث اإلجرائية ورغبته

بذلك بشكل مستقل، كما توّصلت النتائج  معن قيامه اًلفض مإجراء البحوث اإلجرائية أثناء عمله

ي، وندرة برامج تدريب املعلمني يف إىل أن عدم توفر الوقت الكايف، وضعف الدعم املادي واملعنو

جمال البحوث اإلجرائية، وضعف توفر املناخ املدرسي املالئم، كانت من أكثر املعوقات اليت حتد 

بنشر  انالرياضيات للبحوث اإلجرائية. ويف ضوء نتائج البحث أوصى الباحث معلميمن ممارسات 

على ممارسة البحوث اإلجرائية،  موحتفيزهثقافة البحث اإلجرائي داخل املدارس، وتدريب املعلمني 

 ووضع خطط عملية داخل املدارس تتضّمن إتاحة الفرصة للمعلمني ملمارسة البحوث اإلجرائية. 

 ، املمارسات، املعوقات.جتاهاتالبحث اإلجرائي، معلمو الرياضيات، اال الكلمات املفتاحية:

                                                           
 h-sm1980@hotmail.com؛ مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك سعود  (1)

 alitaher@ksu.edu.sa؛ سعودمركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات جبامعة امللك   (٢)
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كانت أدوار املعلم يف املاضي تقليدية؛ لتحقق أهداف املدرسة اليت كانت تهتم بتوصيل 

املعلومة من املعلم للطالب ثم التأكد من ذلك باالختبارات، أما اليوم فقد أصبح ينظر للمعلم 

أثناء عمله يف املدرسة، حبيث يشخص  يواجهاكَباِحث وكُميسِّر لكثري من القضايا الرتبوية اليت 

 لك املشكالت بنفسه ويعمل على حلها.ت

إىل مسؤولية املعلم يف حتسني ممارساته التدريسية عن طريق  (Abell, 2007)ويشري أبيل 

إجراء البحوث، والتأمل يف ممارساته، حيث إّن التوجُّه البحثي يف هذا اجملال حتول يف الثمانينات 

يز على طبيعة املعرفة لدى املعلم؛ لتداخلها من القرن املاضي من إجراء البحث عن املعلم إىل الرتك

وتأثريها يف ممارساته الصفية، وهذا التحول أّدى إىل التغيُّر يف النظرة إىل التدريس من النماذج 

اجلاهزة إىل تصميم املعلم أسلوبه وطريقته بنفسه وفق رؤية علمية ومنهجية حبثية. فظهرت ما 

أحد أهم  (West, 2011)( اليت عّدها ويست Action Researchesُتسّمى بالبحوث اإلجرائية )

 جوانب التطور املهين للمعلم؛ إذ تساعده على حتسني ممارساته، وربطها بالواقع الصفي.

وُتعرَّف البحوث اإلجرائية بأنها تلك البحوث اليت يقوم بها املعلون أو املشرفون الرتبويون أو 

تعليمية أو حلل املشكالت اليت تواجههم يف العلمية أدائهم وممارساتهم ال اإلداريون بهدف تطوير

كما ُتعرَّف البحوث اإلجرائية بأنها األحباث اليت تقوم بها  (.2012التعليمية التعلمية )اهلويدي،  

مشرفني بهدف تطوير أدائهم، أو حلل مشكالت  أطراف العملية الرتبوية من معلمني أو إداريني أو

ة. وتقوم على التأمل يف املمارسات التعليمية اليت يقوم بها املعلم أو تواجههم يف العملية التعليمي

اإلداري يف الصفوف واملدارس؛ لتحقيق فهم أفضل للعملية الرتبوية، وللقدرة على إحداث التغيري 

 (.2009املطلوب لتحقيق التطوير الالزم )عزازي، 

ولكون البحث اإلجرائي من البحوث التطبيقية اليت ترتبط مبشكالت احلياة املهنية 

للمعلمني داخل املؤسسات الرتبوية، فإنه ميكن هلؤالء املعلمني حل مشكالتهم وحتسني 

ممارساتهم من خالهلا، وقد ازداد االهتمام بها يف أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن 

ا يسمى حبركة املعلم الباحث يف الواليات املتحدة، اليت رأت أن املعلم جيب أن املاضي؛ نتيجة مل

يكون باحًثا، كما رأت أن املعلم املمارس داخل الصف هو الشخص األهم يف تعرُّف املشكالت 

( أن 2010(. ويرى القداا )2016؛ العنزي، 2008احلضرمي، هلا )التعليمية وإجياد احللول الناجعة 
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جرائي يأتي استجابة ُمنّظمة ملوقف أو مشكلة يتعرض هلا الفرد أثناء عمله ويسعى إىل البحث اإل

حلها، أو حتييد آثار املشكالت اليت تعرتض جناا املمارسات املهنية. وبهذا تساعد البحوث 

اإلجرائية يف حتسني بيئات التعلُّم، من خالل املشكالت والظروف واملواقف اليت تتم من خالهلا؛ 

وث اإلجرائية يؤّمل منها أن ُتحوِّل املعّلم من شخصية منعزلة إىل شخصية منتجة للمعرفة فالبح

( بأن البحث اإلجرائي Mcniff, 2001(. كما ترى مكنيف )2016؛ العنزي، 2010)الساملي،

طريقة عملية للتأّمل فيما يقوم فيه الفرد من عمل للتأكد من أنه يسري كما ينبغي له أن يكون. 

ا فالبحث اإلجرائي حبث عملي تطبيقي، يكون فيه الباحث ممارًسا ومشارًكا، وعلى هذ

يستخدم البحث طريقًة للتأّمل فيما يقوم به من أنشطة الختاذ القرارات املناسبة بغية حتسني األداء 

(. كما أن البحث اإلجرائي يّتسم بالسمة النقدية التأملّية، حيث يقوم 2008وتطويره )الدريج، 

واملشاركون معه بتقويم ونقد ما عملوه، ويف ظل النتائج اليت حيصلون عليها يعيدون النظر الباحث 

يف طريقة حلهم للمشكالت، كل ذلك يتم يف بيئة تعاونية بهدف حل املشكالت اليت تعرتض 

 (.2008طريقهم )أبو جبني، 

املعلم،  ويهدف البحث اإلجرائي إىل حتقيق أهداف عدة، منها: تنمية حل املشكالت لدى

ومتكينه من حتسني أدائه، وجتريب أفكار جديدة وإبداعية، وزيادة دافعيته وتدعيم ثقته يف 

القرارات التعليمية اليت يتخذها، وإعطائه الفرصة للبحث واالستقصاء، وإحداث تغيري ذي معنى يف 

علمني وزمالئهم من تعلم الطلبة، وحتسني التواصل بني املعلمني والباحثني الرتبويني من جهة وبني امل

جهة أخرى، وترسيخ فكرة املعلم الباحث واملعلم املتعلم، وتطوير املعلم مهنًيا، وتفعيل دور املعلم 

يف اجملتمع، ونشر نتاجات  اًلمن خالل احلوار اجلماعي والعمل املشرتك، ليكون عنصًرا فاع

(. وميكن 2008يونس،  ؛2005املعلمني اليت عملوها خالل البحث وتطبيق املشاريع )ضحاوي، 

حل مشكلة أو  اًلالنظر إىل البحث اإلجرائي كنموذج يصّممه املعلم لالستقصاء والبحث حماو

حتسني ممارساته الصفية. وحيذو فيه املعلم حذو الباحث املمارس يف مالحظاته املنظمة، ومجع 

ته التدريسية الصفية البيانات، واختاذ القرارات املستندة إىل التأمل والتفكري لتطوير ممارسا

كما يتمّيز البحث اإلجرائي بعدد من املميزات يف بيئة العمل الطبيعية،  (.Parsons, 2013الفعالة )

حيث يتناول املواقف احلياتية املعاشة يف بيئة العمل الطبيعية، ويعمل على توليد املعرفة من قبل 

لشافية، والرتكيز على خربات وقدرات املشاركني يف بيئات عمل تعاونية منفتحة تتسم بالوضوا وا
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املشاركني، واستخدام ذكاءاتهم املتعددة إلغناء عمليات البحث وإجراءاته، كما أن املصداقية 

والثبات يف املعرفة الناجتة عنه تقاس بنجاا اإلجراءات واحللول اليت توصل إليها املشاركون 

ا يبين جمتمًعا صغرًيا من الباحثني داخل ول اليت توصلوا إليها، وأخرًيلوبزيادة قناعاتهم باحل

 (. 2008املؤسسات التعليمية )حممد والفقي وعالم، 

وللبحث اإلجرائي عدة خطوات أساسية لتنفيذه، ميكن تلخيصها يف: حتديد مشكلة 

البحث، ووضع فروض البحث، وتكوين معرفة كافية مبوضوع البحث، ومجع املعلومات والتحقق 

وتنفيذ اإلجراءات وتنظيم وحتليل وتفسري البيانات، وأخرًيا كتابة تقرير من صحة الفروض، 

البحث الذي ُيوثِّق فيه الباحث النتائَج اليت توصل إليها؛ بهدف تنظيم أفكاره وإشراك اآلخرين 

ملناقشتها واالستفادة منها، والتفكري بصورة أكثر عمًقا، وهو ما يسهم يف التطور املهين للعاملني 

. ويعتمد البحث اإلجرائي على جمموعة من األدوات اليت )2005دان الرتبوي )ضحاوي، يف املي

تساعد الباحث على مجع املعلومات، ومنها: املالحظة، واملقابلة، واالستبانات، وحتليل احملتوى، 

(. وميكن احلكم على جودة البحث اإلجرائي من خالل جمموعة من 2004ودراسة احلالة )حيدر، 

اليت تتمّثل يف الصياغة الواضحة للمشكلة، واالستعانة باألدب الرتبوي؛ لتوضيح جوانب املعايري 

املشكلة، وصياغة أهداف البحث ومدى ارتباطها باملشكلة، ومنهجية تنفيذ اإلجراءات، وطريقة 

 (.2005عرض النتائج وتفسريها )ضحاوي، 

 عوقاتلباحثون عدًدا من املاليت تعرتي البحوث اإلجرائية فقد ذكر ا عوقاتومن ناحية امل

والتحديات اليت تواجه البحوث اإلجرائية؛ حبكم أهدافها اخلاصة اليت قد ال تتوافق كثرًيا مع 

البحوث العلمية األساسية، وألن البحث اإلجرائي حبسب ما مر يف تعريفاته السابقة هو حبث ذو 

يف املؤسسات الرتبوية، ومع أن  طبيعة تطبيقية لرؤى وأفكار بغية حلول مشكالت مرتبطة بالواقع

 عوقات، ولعل َمْكَمن هذه املعوقاتهذه ميزة يف البحث اإلجرائي إال أنها قد تسبب العديد من امل

اليت تواجه ممارسي  عوقاتهو يف الربط بني النظرية والتطبيق يف البحوث اإلجرائية. ومن أبرز امل

على ممارسته )الرويس، والبدور، وعبداحلميد، البحوث اإلجرائية هي ندرة برامج تدريب املعلمني 

(، وأيًضا ندرة وجود جهات إرشادية ُتساعد املعلمني يف تصميم خطة البحث اإلجرائي، 2015

(. 2016وأيًضا التحديات التنظيمية واإلدارية األخرى املتعلقة بتطبيق البحث اإلجرائي )العنزي، 

ائي يتمّيز بأنه ال حيتاج اىل ميزانيات كبرية لتنفيذه، إال أن البحث اإلجر عوقاتوبالرغم من هذه امل
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وال حيتاج إىل عينات ممثلة للمجتمع، وال إىل إذن أكادميي ُمسَبق، بل ينصب بشكل مباشر على 

 (.2001الواقع املعاش يف املدرسة ويف الفصل الدراسي )أبو جاللة، 

تها على عملييت التعلم وقد تناولت الدراسات السابقة البحوث اإلجرائية ومدى فاعلي

 Gilles, Wilson, andعاًما قام جليس وولسن وايلياس ) 16والتعليم، ففي دراسة طولية استغرقت 

Elias, 2010 بتوضيح آثار العمل يف البحوث اإلجرائية، ومدى فعاليتها يف عدٍد من املدارس يف )

بع  املعلمني عنها،  مدينة كولومبيا بوالية ميزوري بأمريكا كيف مت تغيري وجهات نظر

( بدراسة هدفت إىل معرفة 2010ومبادراتهم يف تطوير ممارساتهم التدريسية. كما قام العبيدي )

مدى ممارسة معلمي اللغة العربية للبحث اإلجرائي، ومدى استخدامهم له يف تطوير األداء اللغوي 

% من 39رت النتائج أن نسبة لتالميذهم باملدارس احلكومية مبدينة الدمام يف السعودية، وقد أظه

عينة البحث مل يسبق هلم أن مسعوا مبصطلح البحث اإلجرائي، وأن مجيع أفراد عينة البحث مل 

يسبق هلم أن نفذوا حبًثا إجرائًيا، إال أنهم أشاروا إىل ممارستهم لبع  أجزاء البحث اإلجرائي. 

لية برنامج تدرييب مقرتا يف تنمية ( دراسة هدفت إىل استقصاء فاع2012وأجرى املزيين واملزروع )

مهارات البحث اإلجرائي ومفهوم تعليم العلوم لدى معلمات العلوم أثناء اخلدمة، وقد تألفت عينة 

معلمة علوم أثناء اخلدمة من املرحلة املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض، وأسفرت  15البحث من 

ط رتب درجات معلمات العلوم يف التطبيق القبلي نتائج البحث عن وجود فرق دال إحصائيًّا بني متوس

والبعدي لصاحل متوسط رتب درجاتهن يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت، وأيًضا فرق دال 

إحصائيًّا يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية لسلم تقدير مهارات البحث اإلجرائي لصاحل متوسط 

ت، كذلك وجود فرق دال إحصائيًّا يف البعدين: رتب درجاتهن يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاال

دور معلم العلوم واملتعلم، وطرائق تدريس العلوم، ويف الدرجة الكلية ملقياس مفهوم تعليم العلوم، 

 .لصاحل متوسط رتب درجاتهن يف التطبيق البعدي يف مجيع احلاالت

ًما من املرحلتني معل 60( اليت ُطبِّق ت على Latimer, 2012كما أظهرت دراسة المتر )

االبتدائية والثانوية يف مدينة سان ديغو يف أمريكا، بأن تدريب املعلمني قبل اخلدمة على البحث 

اإلجرائي ذو تأثري إجيابي حنو عمليات التعلم، والتخطيط للتعليم، وممارسات املعلمني وتأمالتهم 

معلًما ومعلمة من معلمي  40ت على ( واليت ُطبِّق Dajani, 2015هلا. يف حني أظهرت دراسة داجاني )

مدرسة يف مديرييت رام اهلل وقباطية، أن للبحث اإلجرائي تأثرًيا  30اللغة االجنليزية توزعوا على 
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على ممارسات املعلمني الصفّية وتطويرهم املهين، وأظهرت أيًضا أن املمارسة الفعلية للبحث 

بأن تطبيق مثل هذه البحوث ليس من مسؤولياتهم. اإلجرائي تواجه حتّديات ُتعزى إىل شعور املعلمني 

اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف املرحلة  عوقات( إىل التعرف على امل2016وهدفت دراسة العنزي )

املتوسطة مبدينة الرياض يف تصميم البحوث اإلجرائية وتنفيذها، وُطبِّق ت على عينة مكونة من 

أظهرت الدراسة وجود صعوبات كبرية تواجه املعلمني يف تصميم معلًما من املرحلة املتوسطة، و 423

البحوث االجرائية وتنفيذها لعل من أبرزها: حتديد املشكلة للبحوث اإلجرائية وصياغتها، ويف 

تصميم خطة البحث االجرائي، وأيًضا صعوبات يف التنفيذ، وأخرى يف مجع البيانات وحتليلها 

( إىل التعرف على 2015ة الرويس، والبدور، وعبداحلميد )واستخراج نتائجها. كما هدفت دراس

واقع ممارسة معلمي الرياضيات حنو ممارسة البحث اإلجرائي يف املرحلة املتوسطة، وُطبِّقت 

وكذلك ُطبِّقت بطاقة   ،معلًما للرياضيات يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض 130استبانة على 

ممن ُطبِّقت عليهم االستبانة، أظهرت النتائج اعتقاد املعلمني معلًما للرياضيات  26مقابلة على 

أهمية البحوث اإلجرائية يف حتسني ممارستهم الصفية، وأنها وسيلة لتطورهم املهين وحتسني 

ممارستهم التدريسية، كما بّينت النتائج احنسار ممارسة البحث اإلجرائي يف فصول الرياضيات 

يتها، وأظهرت النتائج أيًضا أن غالبية املعلمني مل يسبق هلم بالرغم من إدراك املعلمني ألهم

عن قيامهم بذلك بشكل فردي. وأجرت سارة العتييب  اًلاملشاركة يف إجراء البحوث اإلجرائية فض

( دراسة هدفت إىل التعرف على درجة امتالك معلمات الصفوف األولية قبل اخلدمة ملهارات 2015)

مج تدرييب لتنمية مهارات البحث اإلجرائي هلن، والكشف عن فاعليته البحث اإلجرائي، وبناء برنا

يف تنمية مهارات البحث اإلجرائي لديهّن، وتوصلت الدراسة إىل فاعلية الربنامج املقرتا يف تنمية 

مهارات البحث اإلجرائي يف اجلانبني املعريف واملهاري لدى معلمات الصفوف األولية قبل اخلدمة، 

بضرورة إقرار مادة للبحث اإلجرائي يف برامج إعداد املعلمني يف كليات الرتبية، وأوصت الباحثة 

وتشجيع املعلمني على القيام باألحباث اإلجرائية أثناء اخلدمة؛ للمساهمة يف حل املشكالت اليت 

 تواجههم يف امليدان. ومن خالل ما سبق يتبني أهمية البحوث اإلجرائية يف التطوير املهين للمعلمني،

 من األدوار اليت اعتاد عليها.  اًلوأنه جيب على املعلم أن يقوم بأدوار جديدة بد

 :مشكلة البحث

مهمًّا وأساسًيا من مدخالت العملية التعليمية، حيث  اًلُيعترب التطوير املهين للمعلمني مدخ

ُيعَنى بتحسني أدائهم املهين؛ مما جيعلهم قادرين على القيام بأدوارهم ومتطلبات عملهم بكفاءة 
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وفعالية. وتعّد البحوث اإلجرائية أحد جوانب التطوير املهين للمعلمني بشكل عام ومعلمي 

يتجزأ من مهنة التعليم مبفهومها الواسع، وبالنظر إىل الرياضيات بشكل خاص بوصفها جزًءا ال 

دورها الكبري يف حل العديد من مشكالت املمارسة اليومية داخل أسوار املدارس، كاملشكالت 

املتعلقة بضعف التحصيل الدراسي، ومشكالت التعليم التقليدي القائم على التلقني، وما يتعلق 

الصفية، واملشكالت السلوكية املتعلقة بالطالب، باإلرشاد والتوجيه الطالبي، واإلدارة 

(. وعلى هذا حيتل البحث اإلجرائي 2016ومشكالت ضعف الدافعية للتعلم، وغريها )العنزي، 

مكانًة يف العملية الرتبوية ملا له من تأثري على ممارسات املعلمني الصفية، وتطويرهم املهين، 

(. وبالرغم من أهمية هذا النوع من Parson, 2013أّمل )واختاذ القرارات املستندة إىل التفكري والت

البحوث يف امليدان الرتبوي إال أنه يكتنفه الكثري من الغموض سواٌء يف التصميم أو التطبيق، 

ويعاني املعلمون من مشكالت متعددة إذا ما فكروا يف إجراء حبوث من هذا القبيل )العبيدي، 

ملام بإجراءات وخطوات البحوث اإلجرائية، وبني عدم اإل (، وترتاوا هذه املشكالت ما بني2010

 (.2008عدم االعرتاف بأهمية هذه البحوث والوثوق بنتائجها )احلضرمي، 

 على واملتكررة الكثرية عرض األدب السابق للموضوع ُيالحظ التأكيدات ومن خالل

يدان الرتبوي والعمل على اإلجرائية يف تفسري املشكالت اليت تواجه العاملني يف امل البحوث أهمية

إجياد احلول املناسبة هلا، وما يواجهونه من مصاعب وعقبات يف تصميم وتنفيذ تلك البحوث، كما 

عدم وجود دراسات تناولت ممارسة معلمي الرياضيات  -مايف حدود قراءته- انالحظ الباحث

ألمر الذي شّكل دافًعا إلجراء للبحوث اإلجرائية يف املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية. ا

 اجتاهاتهمهذا البحث لدراسة ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية و

 مبثل هذا النوع من البحوث التطبيقية.  ماليت حتول دون قيامه عوقاتحنوها وامل

 األسئلة اآلتية:اإلجابة عن مشكلة البحث يف  تلّخصت :أسئلة البحث

 معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية حنو ممارسة البحوث اإلجرائية؟ اجتاهاتما  .1

 ما ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية؟ .2

 ما معوقات ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية؟ .3
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  :أهداف البحث

الرياضيات يف املرحلة الثانوية باململكة  هدف البحث احلالي إىل دراسة ممارسة معلمي

حنو ممارسة هذا النوع من البحوث، وأيًضا التعرف  اجتاهاتهمالعربية السعودية للبحوث اإلجرائية و

 على املعوقات والتحديات اليت تواجه ممارسة معلمي الرياضيات للبحوث اإلجرائية. 

  :أهمية البحث

 اليت سعى إىل حتقيقها، ومن تلك األهمية:استمد البحث أهميته من خالل األهداف 

قد يكشف للمسؤولني الرتبويني يف اإلدارات التعليمية عن ممارسات معلمي الرياضيات  .1

 هم أثناء عملهم يف املدارس.هباملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية حلل املشكالت اليت تواج

الرياضيات باملرحلة الثانوية قد يكشف عن املعوقات اليت قد حتد من ممارسة معلمي  .2

 للبحوث اإلجرائية، مما يساعد يف تشخيص تلك املعوقات وإجياد احلول املناسبة هلا.

قد يفتح أمام الباحثني آفاًقا إلجراء دراسات أخرى تتناول تطوير املمارسات التدريسية ملادة  .3

 الرياضيات.

 -نييف حدود قراءات الباحث –قد تربز أهمية البحث يف كونه من أوائل البحوث العربية  .4

 اليت تناولت ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية.

 ُأْجِرَي البحث يف إطار احلدود اآلتية:  حدود البحث:

 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض.  ( احلدود املكانية:1)

  هـ.1438/1439ني من العام الدراسي الفصل الدراسي الثا ( احلدود الزمانية:2)

للبحوث معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية  ممارسةالتعرُّف على  ( احلدود البشرية واملوضوعية:3)

 .، واملعوقات اليت حتد من ممارستهم هلذا النوع من البحوثاإلجرائية، واجتاهاتهم حنوها

 :مصطلحات البحث

( البحث اإلجرائي بأنه: "استقصاء Johnson, 2008, 25)ُيعرِّف جونسون  البحوث اإلجرائية:

مدروس موجه حنو حل مشكلة ما، وُيمكن أن يقوم به فرد أو جمموعة من األفراد، ويتم 

هذا النوع من البحوث حبلقات حلزونية كل حلقة منها تتضمن: حتديد املشكلة، ومجع 

( بأنها: 16، 2016عّرفها العنزي )والبيانات، والتحليل، واختاذ قرار يف ضوء تلك البيانات". 
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"البحوث العملية اليت يقوم بها شاغلو الوظائف التعليمية بهدف تطوير أدائهم وممارساتهم 

( 14، 2015التدريسية أو حلل مشكالت تواجههم". وُيعرِّف الرويس والبدور وعبداحلميد )

ف حل مشكلة تربوية البحث اإلجرائي بأنه: "نوع من البحوث اليت يقوم بها املعلم بهد

ا، أو التطوير املهين للمعلم حبثًيا، ومعرفة أسباب هذه املشكلة والعمل على حلها عمليًّ

 وحتسني ممارساته التدريسية".

البحث اإلجرائي )يف هذا البحث( بأنه حبث تطبيقي يقوم به معلم  انالباحث وُيعّرف

يف  يواجهاالرياضيات باملرحلة الثانوية )أو جمموعة من املعلمني( حلل مشكالت تعليمية واقعية 

املدرسة، أو لتحسني ممارساته التدريسية، حبيث يقوم املعلم بوضع اخلطة الالزمة واملناسبة حلل 

وفق منهجية علمية للوصول إىل حل املشكلة، وأخرًيا يكتب تقريًرا لعمله  املشكلة ومن ثم يسري

 ميكن أن يستفيد منه املعلمون من نفس التخصص.

: "جمموعة من املكونات املعرفية واالنفعالية ها( بأن18 ،2008زيتون ) اعّرفهاالجتاهات: 

القبول أو الرف   والسلوكية اليت تتصل باستجابة الفرد حنو موضوع أو موقف ما من حيث

لدى معلمي الرياضيات  امليل والنزوع :اإجرائًيا بأنه ها الباحثانويعرف .ملوضوع االجتاه"

باملرحلة الثانوية جتاه ممارسة البحوث اإلجرائية لتطوير أدائهم التدريسي ومعاجلة 

 الصعوبات التدريسية اليت تواجههم، واليت ميكن التعرف عليها يف هذا البحث من خالل

 األدوات البحثية املعدة هلذا الغرض. 

العقبات اليت تعرتض سبيل " :أن املعوقات هي (6، يف2011) جاء يف املعجم الوسيط :املعوقات

". ويف هذا البحث يعرفها الباحثان إجرائًيا بأنها: العقبات اليت واجهت أو املؤسساتاألفراد و

ذ البحوث اإلجرائية داخل املدارس، تواجه معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية عند تنفي

وميكن التعرُّف على تلك املعوقات يف هذا البحث من خالل أدوات حبثية ُأعدِّت هلذا 

 الغرض.

 منهج البحث وإجراءاته:

 : منهج البحث

، فالبيانات الكمية نوعيةاملنهج الوصفي من خالل بيانات كمية وأخرى  اناتبع الباحث

تعطي وصًفا دقيًقا يوضح حجم هذه الظاهرة ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى، أما 
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ُيمكن من خالهلا التعرُّف على معلومات أكثر وأعمق تساعد يف وصف الظاهرة،  نوعيةالبيانات ال

لبيانات وصًفا (، وبذلك تعطي هذه ا2003وتوضيح خصائصها )عدس، وعبيدات، وعبداحلق، 

 تفصيلًيا ملمارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية.

 : جمتمع وعينة البحث

تكّون جمتمع البحث املستهدف من مجيع معلمي الرياضيات يف املدارس الثانوية 

دُهم ، والبالغ عدهـ1438/1439احلكومية يف إدارة التعليم مبنطقة الرياض خالل العام الدراسي 

(، كما مت حتديد عينة البحث 2018)التطوير الرتبوي بإدارة تعليم الرياض،  (تقريًبا) امعلًم 500

بالطريقة العشوائية العنقودّية، حيث ُاْخِتريت أربع مدارس ثانوية يف كل مكتب من مكاتب 

ليهم االستبانة ُطبِّق ت ع الذيناإلشراف األربعة عشر يف مدينة الرياض، حيث بلغ عدد أفراد العينة 

% من جمتمع البحث تقريًبا(، أما بطاقة املقابلة فقد اقتصر تطبيقها على عينة 25معلًما ) 168

وُهم الذين مت التوصُّل  ،معلًما للرياضيات باملرحلة الثانوية ممن ُطبِّقت عليهم االستبانة 58قوامها 

البحث. ومت توزيع أفراد العينة وفًقا إليهم إلجراء املقابلة واحلصول على املعلومات اليت حيتاجها 

 (:1لعدٍد من اخلصائص الشخصية واملهنية، كما يف اجلدول )

 (1ل )جدو 
 توزيع أفراد العينة وفًقا ملتغريات البحث

 الصنف املتغريات
العدد 

 )االستبانة(

العدد 

 )املقابلة(

النسبة 

 املئوية

 الدرجة العلمية

 %6 3 3 دبلوم

 %88 69 149 بكالوريوس

 %8 6 6 ماجستري

 نوع املؤهل الدراسي
 %88 69 142 تربوي 

 %12 8 16 غري تربوي

 %100 58 168 - اجملموع
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  :أدوات البحث

 ة، وُأعدِّتا وفق ما يلي:وّجهاعتمد البحث على أداتني، هما: االستبانة، واملقابلة شبه امل

معلمي  اجتاهاتُأعدَّت االستبانة لغرض حتقيق أهداف البحث امليدانية، والوقوف على : : االستبانةاًلأو

الرياضيات باملرحلة الثانوية ملمارسة البحوث اإلجرائية، ومعوقات ممارستهم هلا، حيث مت البناء 

ة األولي لالستبانة من خالل االطالع على الكتب والدراسات امليدانية والنظرية العربية واألجنبي

الصلة، وتكونت االستبانة يف صورتها النهائية من  التعليم ذاتواألدلة الصادرة عن وزارة 

 قسمني:

 القسم األول: املعلومات العامة: عدد سنوات اخلربة، واملؤهل الدراسي، ونوع املؤهل.

عبارة،  14من القسم الثاني: فقرات االستبانة واشتمل هذا القسم على حمورين، احملور األول تكّون 

تكشف اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية حنو ممارسة البحوث اإلجرائية، واحملور 

عبارة تكشف معوقات ممارسة معلمي الرياضيات للبحوث  14الثاني تكوَّن أيًضا من 

(، متوسطة 4اإلجرائية، وجاءت درجة التحقق وفق مقياس ليكرت الرباعي كما يلي: عالية )

(. ولتسهيل تفسري نتائج البحث، فقد مت حساب أطوال 1ا )(، منخفضة جد2ًّة )(، منخفض3)

 :(1985)املفيت،  الفئات ومت حتديد القيم الدنيا والعليا للفئات، كما يلي

 1.86أقل من   - 1 2.60أقل من   - 1.86 3.26أقل من   - 2.60 4  - 3.26

 منخفضة جًدا خفضةمن متوسطة عالية

(، وقد مت التأكد من 2005يقصد به أن تقيس األداة ما ُأعدِّت لقياسه )العساف، : صدق االستبانة

 :الصدق الظاهري، وصدق االتساق الداخلي، كما يلي ذلك عن طريق

من أعضاء  ستةجرى التحقُّق من صدق احملكمني لالستبانة من خالل عرضها على : الصدق الظاهري

، وبناًء على آراء احملكمني املختصني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس هيئة التدريس

ُأجِرَيت التعديالت املتمثلة يف الصياغة اللغوية، واقرتاا بع  العبارات اإلضافية، أو حذف 

 اجتاهاتعبارة اتصلت ب 14عبارة، منها  28ت االستبانة مكّونة من بعضها اآلخر، فأصبح

 عبارة اتصلت مبعوقات ممارستهم هلا.  14معلمي الرياضيات حنو ممارسة البحوث اإلجرائية، و

مت حساب االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ارتبايف بريسون لكل ي: االتساق الداخلصدق 

(، وحساب عالقة كل عبارة يف االستبانة باحملور عوقاتوامل جتاهاتاحملورين )اال منحمور 

 كالتالي:الذي تنتمي له، فجاءت 
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 (2جدول )
 (36، )ن=عوقاتوامل جتاهاتمعامل بريسون االتساق الداخلي يف حموري اال

ول
أل

ر ا
حملو

ا
 

 8 5 6 4 3 2 1 العبارة

 **836,0 **816,0 **854,0 **882,0 **882,0 **810,0 **835,0 معامل االرتبايف

 14 13 12 11 10 9 8 العبارة

 **581,0 **896,0 **813,0 **800,0 **869,0 **898,0 **856,0 معامل االرتبايف

ي
ان

لث
ر ا

حملو
ا

 

 8 5 6 4 3 2 1 العبارة

 **684,0 **584,0 **584,0 *644,0 **524,0 **684,0 **696,0 معامل االرتبايف

 14 13 12 11 10 9 8 العبارة

 **653,0 **699,0 **590,0 **518,0 **540,0 *484,0 **815,0 معامل االرتبايف
 01,0دالة عند مستوى  **

، وقد تراوحت بني 01,0( أن قيم معامل بريسون دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة 2ُيبيِّن جدول )

( أن العالقة تكون متوسطة إذا 2006حيث ذكر فهمي )، وهي عالقة طردية موجبة، 836,0َو 484,0

، ما يؤكد على متثيل العبارات 99,0َو  80,0ا إذا وقعت بني ، وعالية جد69,0ًّو  40,0جاءت بني 

 للمحور الذي ُصمِّمت له، وانتماءها له، وبالتالي صاحلة ألغراض البحث.

معلًما، واسُتخرج الثبات  36مكونة من  ُطبِّق ت االستبانة على عينة استطالعية: ثبات االستبانة

( لكل حمور من حموري االستبانة، Cronbach's Alphaباستخدام معامل ألفا كرونباخ )

 وللمحورين ككل.

 (3جدول )
 (36معامل ألفا كرونباخ للعينة االستطالعية لكل حمور، و حملوري االستبانة ككل )ن=

 احملور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

اجتاهات معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية حنو ممارسة البحوث 

 اإلجرائية

14 948,0 

 882,0 14 معوقات ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية

 869,0 28 األداة  ككل
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مّما جيعلها صاحلة جلمع بيانات ( أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 3يتضح من اجلدول )

 البحث.

استدعى موضوع البحث وجماالته استخدام أداة املقابلة امليدانية (: ةوّجهثانًيا: بطاقة املقابلة )شبه امل

 ,Merriam)ة؛ لضمان حتقيق األهداف امليدانية للبحث، وقد أكدت مرييام وّجهشبه امل

توافر الوقت للباحثني.  على أهمية استخدام املقابلة امليدانية، ملا متتاز به من املقدرة على (2002

. ولذا ُأعدِّت بطاقة (Kavale, 2007)إضافة إىل مرونة فهم موقف احمليطني بالظاهرة املدروسة 

، وبالتالي نيلة نفسها وبالطريقة نفسها لكافة املشاركاملقابلة؛ ألنه من خالهلا توجه األسئ

(؛ لغرض حتقيق األهداف 2012)العبدالكريم،  موسلوكه نيُتمكِّن من فهم تفكري املشارك

امليدانية للبحث وأهمها التعرف على ممارسة معلمي الرياضيات للبحوث اإلجرائية. ومتت 

 ن والثقة، فتصبح املقابلة أكثر صدًقا.ا حتى يشعر املشاركون باالطمئنااملقابالت فرديًّ

ُصمَِّمت بطاقة املقابلة بالرجوع إىل البحوث والدراسات السابقة : تصميم بطاقة املقابلة وحتكيمها

 من أعضاء هيئة التدريسثالثة املتعلقة مبوضوع البحث، إضافًة إىل توجيهات واقرتاحات 

املشرفني الرتبويني  نني خرباء آخرين مناث، واستشارات املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس

ملادة الرياضيات؛ وذلك للكشف عن ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث 

 نت من مخسة أسئلة مفتوحة، كما يلي:اإلجرائية، حيث تكوَّ

 رغبة يف ممارسة أو القيام ببحث إجرائي؟ وملاذا؟ هل لديك  .1

 ما هو عنوان البحث الذي ُقمَت به؟هل سبق أن ُقمَت ببحث إجرائي؟ و .2

 هل شاركَت زمالئك ببحث إجرائي؟ وما هو عنوان البحث؟ .3

 ملاذا قمَت بالبحث اإلجرائي؟ )ما هي املشكلة أو احلاجة اليت دفعتك  للقيام بالبحث اإلجرائي؟( .4

 ؟عوقاتهل واجهتك  معوقات يف تنفيذ البحث اإلجرائي؟ وما هي تلك امل .6

، بعد التصميم األولي هلا على جمموعة من احملكمني وّجهةاملقابلة شبه املوُوزِّعت أداة 

املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس يف تعليم الرياضيات؛ إلبداء رأيهم جتاه األداة، وبناًء على ما ورد 

ة؛ من مرئيات ومقرتحات ُعدِّلت حتى أصبحت يف صورتها النهائية، وبذلك ُأعد دليل املقابالت امليداني

 لُيسّهل مجع البيانات وحتليلها.

بعد إجراء املقابالت مع املشاركني، جرى تفريغ البيانات، وتقسيمها إىل جزأين حبسب 
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املشاركني، وكتابة مسودة البيانات بشكل أولي، ثم العودة إىل امليدان وإجراء املزيد من املقابالت، 

جام التفسريات مع احلقائق الواقعية، وتوافق تلك وُعوجلت البيانات وُرمَِّزت. ولتحقيق املصداقية وانس

التفسريات واملعاني بني املشاركني، ُأدرجت اقتباسات مباشرة من حديث املشاركني أنفسهم؛ حرًصا 

 (. 2013، وعدس وزمالؤه )(Gibbs, 2008)على صدق النتائج، كما أشار قيبس 

 :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث

)الرزمة اإلحصائية  SPSSلإلجابة عن أسئلة البحث، ُجِمَعْت البيانات وُفرِّغ ْت يف برنامج 

التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة  انللدراسات االجتماعية(، حيث استخدم الباحث

حث، واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول وفروعه، ومعادلة ألفا الب

 كرونباخ؛ حلساب معامل الثبات.

 :نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها

 ممارسة البحوث اإلجرائية؟  الثانوية حنوالرياضيات باملرحلة  يمعلم اجتاهاتنتائج السؤال األول: ما 

عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسِّطات احلسابيَّة، واالحنرافات املعياريَّة إلجابات لإلجابة 

(. ومت ترتيب العبارات حسب 5أفراد العينة عن عبارات احملور األول لألداة وللمحور كُكل )جدول 

ي األقل؛ ألن متوسِّطاتها تنازليًّا، ويف حال تساوت املتوسِّطات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف املعيار

 االحنراف املعياري األقل يعين تقارًبا أكرب لالستجابات حول املتوسِّط.

 (6جدول )
معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية حنو ممارسة  اجتاهاتقيم املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري حول 

 البحوث اإلجرائية.

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

 ترتيب

 العبارة

 14 منخفضة 0,848 92,1 أشعر بالرغبة والدافعية ملمارسة البحوث اإلجرائية. 1

2 
أعترب أن ممارسة البحوث اإلجرائية جزًءا ال يتجزأ من 

 .علممهنيت كم
 11 منخفضة 0,833 02,2

3 
أعتقد بأهمية البحوث اإلجرائية يف حتسني املمارسات 

 الصفية للمعلمني.
 2 متوسطة 0,869 25,2
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 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

 ترتيب

 العبارة

4 
أعتقد بأهمية البحوث اإلجرائية يف معاجلة املشكالت 

 الصفية واملدرسية للطلبة.
 1 متوسطة 0,83 34,2

6 
أعتقد بأهمية البحوث اإلجرائية يف حتسني تعلم الطالب 

 يف الرياضيات.
 6 منخفضة 0,883 23,2

5 
أعتقد بأن البحوث اإلجرائية طريقة عملية للتعرف على 

 ممارسات معلمي الرياضيات وحتسينها.طبيعة 
 9 منخفضة 0,808 16,2

8 
أعتقد بأن البحث اإلجرائي يسهم يف التطوير املهين 

 للمعلمني.
 8 منخفضة 0,898 15,2

8 
أشعر بأهمية ممارسة البحث اإلجرائي يف حتسني 

 ممارساتي التدريسية.
 10 منخفضة 0,856 11,2

9 

يف تشجيع املعلمني أعتقد أن البحوث اإلجرائية تسهم 

من استهالكها أو  اًلعلى أن يكونوا صانعي املعرفة بد

 استخدامها.

 4 منخفضة 0,869 23,2

10 
أعتقد أن البحوث اإلجرائية حتسن قدرة املعلم على اختاذ 

 القرارات الرتبوية الصحيحة.
 3 متوسطة 0,881 26,2

11 
أعتقد أن البحوث اإلجرائية تهيئ جًوا أكثر إجيابية 

 للممارسات التدريسية ولعملييت التعليم والتعلم مًعا.
 8 منخفضة 0,0846 18,2

12 
أعتقد أن البحوث اإلجرائية للمعلمني هي الركيزة 

 األساسية للتغيري والتجديد املستند إىل املدرسة.
 13 منخفضة 0,808 94,1

13 
أعتقد أن نتائج البحوث اإلجرائي مهمة وذات تأثري ونفع 

 حتسني العملية التعليمية.كبري يف 
 5 منخفضة 0,841 21,2

14 
أحرص على االطالع على نتائج البحوث اإلجرائية لإلفادة 

 منها يف حتسني ممارسيت التدريسية.
 12 منخفضة 0,931 99,1

  منخفضة 0,510 14,2 اجملموع

(، حيث جاءت العبارة 2.34-1.92قد تراوحت بني ) ( أن املتوسطات احلسابية5ُيبّين اجلدول )

على: "أعتقد بأهمية البحوث االجرائية يف معاجلة املشكالت الصفية واملدرسية  ( واليت تنّص4رقم )

( ونصُّها: "أشعر 1(. بينما جاءت العبارة رقم )2.34للطلبة" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي بلغ )
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( وهي درجة 1.92البحوث اإلجرائية" باملرتبة األخرية ومبتوسط حسابي بلغ )بالرغبة والدافعية ملمارسة 

معلمي  اجتاهات( أن ثالث عبارات فقط من 5كما ُيالحظ أيًضا من بيانات اجلدول ) منخفضة.

الرياضيات حنو ممارسة البحوث اإلجرائية جاءت يف نطاق الدرجة املتوسطة، بينما وقعت متوسطات 

طاق الدرجة املنخفضة، مما جعل املتوسط احلسابي للمحور ككل والذي بلغ بقية العبارات يف ن

 ( يقع أيًضا يف نطاق الدرجة املنخفضة. 2.14)

-معلمي الرياضيات حنو ممارسة البحوث اإلجرائية  ظهرت اجتاهات (5)ومن خالل اجلدول 
الدافعية ملمارسة بع  اجلوانب ذات العالقة بالشعور بالرغبة و السيما يف منخفضة، -بشكل عام

وأن البحث اإلجرائي يسهم يف التطوير املهين للمعلمني، وكون ممارسة البحث البحوث اإلجرائية، 

وأن البحوث اإلجرائية للمعلمني هي الركيزة اإلجرائي مهم يف حتسني املمارسات التدريسية، 

الطالع على نتائج البحوث األساسية للتغيري والتجديد الرتبوي املستند إىل املدرسة، واحلرص على ا

. وُيفّسر الباحثان هذه النتائج املنخفضة بعدٍد اإلجرائية لإلفادة منها يف حتسني املمارسات التدريسية

من التفسريات، منها ضعف دافعية املعلمني حنو برامج التطوير املهين سواء الربامج التقليدية 

ملدرسة كالبحوث اإلجرائية، ومن التفسريات كالدورات التدريبية وغريها، أو تلك املعتمدة على ا

أيًضا املعوقات اليت ذكرها أفراد العينة يف إجاباتهم عن أسئلة املقابالت، حيث ذكروا عدًدا من 

ضعف املعرفة باألصول العلمية وضيق الوقت، وكثرة األعباء الدراسية لدى املعلم، املعوقات منها: 

حبسب رأي -. كذلك تتعلق بالبيئة املدرسية نفسها وقاتمعإىل  ، إضافًةلديه للبحوث اإلجرائية

من التفسريات املهمة هلذه النتائج اليت قد تبدو متباينة مع ما ورد يف نتائج املقابالت فيما  -الباحَثني

يتعلق مبستوى اجتاهات املعلمني حنو ممارسة البحوث اإلجرائية، هو طريقة استجابة كثري من 

ت، حيث يؤشر كثرٌي من املستجيبني أمام العبارات دون الرتكيز الكايف املستجيبني عن االستبانا

فيها؛ إّما لضيق وقتهم أو أن االستجابة جملرد أداء الدور والتخلص منها، وحتى دون قراءة العبارات 

إىل إضافة  -ابتداًء –أحياًنا!!، وهذا التفسري األخري كان متوقًعا لدى الباحَثني، وهو الذي دفعهما 

 لة املقابالت املفتوحة إىل أداة مجع البيانات. أسئ

ه إال أن ،وقوع أغلب العبارات يف نطاق الدرجة املنخفضةمن رغم ( وبال5وبالرجوع إىل اجلدول )

معلمي الرياضيات حنو ممارسة البحوث اإلجرائية كانت بدرجة أعلى  ن اجتاهاتُيبيِّن أما اجلدول  يف

من ذلك، من خالل اعتقادهم بأهمية البحوث اإلجرائية يف معاجلة املشكالت الصفية واملدرسية 
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، ويف حتسُّن قدرة املعلم على اختاذ القرارات الرتبوية هلمللطالب، ويف حتسني املمارسات الصفية 

( واليت توصلت إىل اعتقاد 2015مع نتيجة دراسة الرويس وزمالئه )هذه النتائج . وقد اتفقت الصحيحة

املعلمني بأهمية البحوث اإلجرائية يف حتسني ممارستهم الصفية، وأنها وسيلة للتنمية املهنية وحتسني 

( واليت توصلت إىل أن ممارسة البحث Dajani, 2015ممارستهم التدريسية، ومع دراسة داجاني )

 ئي له تأثري على ممارسات املعلمني الصفية وتطورهم مهنًيا.اإلجرا

 نتائج السؤال الثاني: ما ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث اإلجرائية؟

من معلمي  امعلًم 58ة، مع وّجهلإلجابة عن هذا السؤال ُاتبع أسلوب املقابالت امليدانية شبه امل

املرحلة الثانوية من خالل أسئلة مفتوحة ُوجَِّهْت هلم، حيث ُأعدِّت مسبًقا بغرض التعرف على رغبة 

حنو ممارسة البحوث اإلجرائية، إضافة إىل خربتهم ومدى ممارستهم أو  اجتاهاتهماملعلمني و

ومن  تنفيذ تلك البحوث.اليت واجهتهم يف  عوقاتمشاركتهم يف تنفيذ البحوث اإلجرائية من عدمه، وامل

 خالل حتليل استجابة املعلمني )أفراد العينة( عن أسئلة املقابلة اليت ُوجَِّهت هلم، تبّين اآلتي:

  من عينة البحث(، 94معلًما )بنسبة  53بلغت نسبة املعلمني الراغبني يف إجراء البحوث اإلجرائية %

أن السبب الرئيس هو إميانهم بأهمية يف قابلة أداة املعنه كشفت ُيفسِّر الباحثان هذه النسبة مبا و

البحث اإلجرائي يف العملية التعليمية، ودوره يف رفع الكفايات املهنية، وحتسني مستوى املهارات 

التدريسية لدى املعلمني، وحل الكثري من املشكالت املتعلقة بتعليم الرياضيات يف تطوير مستوى 

حنو مادة الرياضيات، إضافة إىل تنمية املفاهيم الرياضية  الطالبات وتغيري اجتاهاتهم ودافعيتهم

لمعلمني ل ، كما ُيفسِّر الباحثان اختالف هذه النسبة املرتفعةلدى املعلمني والطالب على حد سواء

ة ملمارسات البحوث االجرائي%( عن الرغبة املنخفضة 94) الراغبني يف إجراء البحوث اإلجرائية

ستبانة يف حمور االجتاهات، بأن عينة البحث يف املقابالت كانت اليت كشفت عنها بيانات اال

قصدية، حيث مت اختيارهم من العينة الكاملة للبحث بناًء على مؤهلهم الرتبوي وكونهم من 

حاملي مؤهل املاجستري، وهو ما كان يتوقع منه الباحثان أنهم من ممارسي البحوث اإلجرائية 

بلغت نسبة املعلمني غري الراغبني يف ممارسة البحث ستها. وومن ذوي الرغبة العالية يف ممار

% فقط(، ومن األسباب اليت دعتهم لعدم الرغبة يف ممارسة 5اإلجرائي أربعة معلمني )بنسبة 

هو اعتقادهم بعدم أهمية البحوث اإلجرائية يف حل  -حسب إجاباتهم-البحث اإلجرائي 

قبل اإلدارة املدرسية، وضيق الوقت، إضافة إىل  املشكالت الصفية، وعدم األخذ برأي املعلم من

 اعتقادهم بأن إجراء البحوث ليست من مهام املعلم.
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  من عينة البحث( مل يسبق هلم 85معلًما )بنسبة جتاوزت  68أن غالبية املعلمني وعددُهم %

عن قيامهم بذلك بشكل مستقل عدا  اًلاملشاركة يف إجراء البحوث اإلجرائية أثناء عملهم فض

اثنني من املعلمني حاوال تنفيذ حبث إجرائي بصورة مشرتكة. بينما بلغت نسبة املعلمني الذين 

%(، ومن أهم املواضيع اليت 14البحوث اإلجرائية فعلًيا تسعة معلمني فقط )بنسبة بلغت  مارسوا

 َبَحثوا فيها: 

 دى الطالب.ضعف املشاركة الصفية أثناء شرا الدرس ل -

 تنمية املفاهيم الرياضية لدى الطالب. -

 استخدام الصف املقلوب بتقنية برنامج أكادوكس ملادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي. -

 دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم. -

 .أثر التعلم باللعب على حتصيل مادة الرياضيات -

 رفع مستوى التحصيلي للطالب يف مادة الرياضيات.  -

 بدأ املثال احمللول والداعم بالوسائط املتعددة.م -

 أثر تدريس القطوع املخروطية باستخدام مناذج ثالثية األبعاد لطالب الصف الثالث ثانوي. -

وَذكروا أّن من أهم دوافع قيامهم بالبحوث املذكورة آنًفا هو تنمية جوانب من شخصية 

ى فعاليتها على حتصيل الطالب، وزيادة الطالب، وجتريب اسرتاتيجيات تدريسية جديدة وقياس مد

اخلربة لديهم كمعلمني، والتوصُّل إىل حلول للمواقف التعليمية الصفية وغري الصفية داخل املدرسة، 

اليت واجهتهم واليت تتطّلب وضع حلول مناسبة هلا. وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة  عوقاتوكحل لبع  امل

 للبحوث اإلجرائية مع ما يبدونه من استعداد للقيام بذلك ( يف ضعف ممارس املعلمني2010العبيدي )

من خالل إشارتهم املتعلقة بأهمية البحوث اإلجرائية من وجهة نظرهم، وتوقعهم بأن ذلك ُيْسهم يف 

( اليت 2015تطوير تعليم الرياضيات، كذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرويس وزمالئه )

مني يف املرحلة املتوسطة الذين مل يسبق هلم املشاركة بالبحوث اإلجرائية توصلت إىل أن نسبة املعل

 %. 88جتاوزت 

 اليت واجهت املعلمني الذين مارسوا البحوث اإلجرائية )تسعة معلمني( فقد رأى  عوقاتوأما عن امل

ة مخسة منُهم أنه ال توجد أي صعوبات أو معوقات أثناء إجرائهم للبحوث اإلجرائية، بينما أربع

منهم واجهوا صعوبات أثناء ممارستهم للبحوث اإلجرائية، منها: عدم تعاون اإلدارات يف تعبئة 
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البيانات ويف مجع املعلومات، وضيق الوقت، وكثرة األعباء الدراسية لدى املعلم، كذلك ضعف 

وات املعرفة باألصول العلمية للبحوث اإلجرائية، وعدم توفر الدعم املادي، كذلك عدم توفر األد

املناسبة املتعلقة باملواضيع املبحوثة، إضافة إىل معوقات تتعلق بالبيئة املدرسية نفسها. وتتفق هذه 

( واليت توصلتا إىل 2015(، ودراسة الرويس وزمالئه )2016النتيجة مع نتيجة دراسة العنزي )

بات أخرى يف وصعو ،وجود صعوبات كثرية تواجه املعلمني يف تصميم البحوث االجرائية وتنفيذها

مجع البيانات وحتليلها واستخراج نتائجها، وصعوبات تنظيمية وإدارية متعلقة بتطبيق البحث 

اإلجرائي، كذلك عدم توفر الدعم املادي الذي يعد من أكثر املعيقات اليت حتد من ممارسة 

سة المتر معلمي الرياضيات ومعلماتها للبحوث اإلجرائية، كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا

(Latimer, 2012 واليت توصلت إىل أن شعور بع  املعلمني بأن تطبيق هذه البحوث ليس من )

 مسؤولياتهم.  

أيًضا أن ضعف برامج اإلعداد يف تأهيل املعلمني ملمارسة البحوث بشكل عام، وقلة  انويرى الباحث     

الربامج التدريبية يف جمال البحوث اإلجرائية أثناء اخلدمة، وضعف الثقافة البحثية داخل 

املدارس، وضعف التشجيع املادي واملعنوي، كل ذلك يعّد من العوامل اليت انعكست سلًبا على 

 الرياضيات للبحوث اإلجرائية. ممارسة معلمي 

  ممارسات معلمي الرياضيات للبحوث اإلجرائية يف ضوء خصائص عينة البحث وهي: الدرجة

العلمية )دبلوم، بكالوريوس، ماجستري(، ونوع املؤهل الدراسي )تربوي، غري تربوي( فقد 

 كشفت نتيجة املقابالت اآلتي:

اجستري(: أشارت املقابالت أن مجيع املعلمني : الدرجة العلمية )دبلوم، بكالوريوس، ماًلأو -

ذوي مؤهل الدبلوم وعددهم ثالثة معلمني مل ُيمارسوا البحث اإلجرائي مطلًقا، يف حني أن 

اثنني منهم لديهم الرغبة يف ممارسة البحث اإلجرائي وواحد مل يكن كذلك. كما جرت 

ث كشفت املقابالت أن ستة معلًما مّمن لديهم درجة البكالوريوس، حي 69املقابلة لـعدد 

أي  اوومخسني منهم لديهم الرغبة يف ممارسة البحث اإلجرائي، يف حني أن ثالثة منهم مل ُيْبُد

رغبة يف ذلك، كما أن املمارسات الفعلية للبحث اإلجرائي للمعلمني اللذين َيْحِملون مؤهل 

قابلة مخسة معلمني البكالوريوس مل تتحقق إال عند أربعة معلمني فقط. وأيًضا مشلت امل

ممن َيْحِملون درجة املاجستري، أربعة منُهم مارسوا البحوث اإلجرائية وواحد مل ميارس هذا 
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النوع من البحوث، بالرغم أن مجيع املعلمني اخلمسة الذين حيملون مؤهل املاجستري لديهم 

 الرغبة يف ممارسة البحوث اإلجرائية.

ي(: تبّين من نتيجة املقابالت أن مجيع املعلمني الذين ثانًيا: نوع املؤهل )تربوي، غري تربو -

غري تربوي،  اًلفقد كان حيمل مؤه امارسوا البحوث اإلجرائية من الرتبويني ما عدا واحًد

أن املؤهل الرتبوي يعطي املعلم أو املعلمة خلفية  -نيحبسب رأي الباحَث-وقد يرجع السبب 

لتلك  ممارستهمنظرية وخربة تطبيقية يف جمال ممارسة البحوث اإلجرائية مما انعكس على 

 البحوث يف امليدان حسب ما أظهرته نتيجة هذا البحث.

 اإلجرائية؟نتائج السؤال الثالث: ما معوقات ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث 

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسِّطات واالحنرافات املعياريَّة إلجابات أفراد العينة 

(. ومت ترتيب العبارات حسب متوسِّطاتها 8عن عبارات احملور الثاني لألداة وللمحور ككل )جدول 

املعياري األقل الذي يعين تقارًبا تنازليًّا، ويف حال تساوت املتوسِّطات مت ترتيبها حسب قيمة االحنراف 

 أكرب لالستجابات حول املتوسِّط.

 (7جدول )
الرياضيات باملرحلة الثانوية للبحوث  ياملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول معوقات ممارسة معلم

 اإلجرائية

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

ترتيب 

 العبارة

1 
برامج تدريب املعلمني املتعلقة مبمارسة البحث  ندرة

 اإلجرائي أثناء اخلدمة.
 4 متوسطة 638,0 51,2

 2 متوسطة 688,0 53,2 قلة الدعم املادي للمعلمني ملمارسة البحوث اإلجرائية. 2

3 
ضعف تشجيع املعلم ودعمه معنوًيا ملمارسة البحوث 

 اإلجرائية.
 6 متوسطة 686,0 51,2

4 
الوقت الكايف لدى املعلمني ملمارسة البحوث عدم توفر 

 اإلجرائية.
 1 متوسطة 624,0 83,2

6 
ضعف توفر املناخ املدرسي املالئم والداعم ملمارسة البحوث 

 اإلجرائية.
 3 متوسطة 553,0 53,2
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 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الدرجة

ترتيب 

 العبارة

5 
ضعف توفر املصادر والبيانات الالزمة إلجراء البحث 

 الرتبوي.
 9 متوسطة 863,0 38,2

8 
املعلم للخربات واملهارات املناسبة لتصميم وتطبيق افتقار 

 البحوث اإلجرائية
 12 متوسطة 845,0 28,2

8 
ضعف التعاون مع الباحثني األكادمييني يف إجراء حبوث 

 ميدانية داخل املدارس حول املشكالت الرتبوية.
 11 متوسطة 845,0 33,2

9 
عدم دراسة أية مقررات حول منهجيات البحث اإلجرائي 

 وأساليبه خالل مراحل اإلعداد باجلامعات.
 5 متوسطة 504,0 64,2

10 
ضعف تعاون وجدية املشاركني يف تطبيق البحوث 

 اإلجرائية.
 10 متوسطة 585,0 34,2

11 
قلة الندوات واملؤمترات اليت تشجع املعلمني لعرض حبوثهم 

 وجتاربهم.
 8 متوسطة 546,0 48,2

12 
اإلجرائية بوصفها إحدى أهم عدم االعرتاف بالبحوث 

 املمارسات واألدوار املنوطة باملعلمني.
 8 متوسطة 584,0 38,2

13 
نتائج البحوث اإلجرائية أقل قيمة مقارنة بالبحوث العلمية 

 األخرى.
 13 متوسطة 590,0 25,2

14 
منهج الرياضيات ال يوفر املساحة الكافية للمعلم حلل 

 اإلجرائية.املشكالت من خالل البحوث 
 14 متوسطة 918,0 25,2

 متوسطة 412,0 45,2 اجملموع

(، حيث جاءت العبارة 2.83-2.25( أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت بني )8ُيبيِّن اجلدول )

( واليت تنص على: "عدم توفر الوقت الكايف لدى املعلمني ملمارسة البحوث اإلجرائية" يف املرتبة 4رقم )

ها: "منهج الرياضيات ال يوفر ( ونص14ُّ(. بينما جاءت العبارة رقم )2.83حسابي بلغ )األوىل ومبتوسط 

املساحة الكافية للمعلم حلل املشكالت اليت يواجها من خالل البحوث اإلجرائية" باملرتبة األخرية 

(. وُيالَحظ من بيانات 2.45(. وبلغ املتوسط احلسابي للمحور ككل )2.25ومبتوسط حسابي بلغ )

( أن مجيع متوسطات العبارات اليت تصف معوقات ممارسة معلمي الرياضيات للبحوث 8جلدول )ا

نطاق املتوسط. ورغم حصول مجيع الاإلجرائية باإلضافة إىل متوسط احملور ككل قد وقعت يف 

الرياضيات  ي( ُيبّين أّن أعلى املعوقات ملمارسة معلم8؛ إال أن اجلدول )هذا النطاقالعبارات على 
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لبحوث اإلجرائية، هي )على الرتتيب(: عدم توفر الوقت الكايف لدى املعلمني ملمارسة البحوث ل

اإلجرائية، وقلة الدعم املادي للمعلمني ملمارسة البحوث اإلجرائية، وضعف توفر املناخ املدرسي املالئم 

أقل مما سبق، وهي:  التالية عوقاتوالداعم ملمارسة البحوث اإلجرائية. يف حني أن املعلمني يرون امل

منهج الرياضيات ال يوفر املساحة الكافية للمعلم حلل املشكالت اليت يواجها من خالل البحوث 

اإلجرائية، وأن نتائج البحوث اإلجرائية أقل قيمة مقارنة بالبحوث العلمية األخرى، إضافة إىل افتقار 

أن سبب حصول مجيع هذه  انويعتقد الباحث املعلم للخربات املناسبة لتصميم وتطبيق البحوث اإلجرائية.

العبارات على درجة متوسطة يعود لكثرة األعباء امللقاة على عاتق املعلمني من النصاب التدريسي، 

وضخامة املقرر  إضافة إىل إشراف أغلب املعلمني على الكثري من اللجان املشّكلة يف املدرسة،

لفرتة احملددة؛ كذلك ضعف اخلربة البحثية لدى املعلم الدراسي الذي يتطلب على املعلمني إجنازه يف ا

وهذه  من أهم عوامل عزوف املعلمني عن إجراء البحوث اإلجرائية. -نيحبسب رأي الباحَث –الذي يعد 

النتائج الكمية املتعلقة مبعوقات ممارسة البحوث اإلجرائية واليت مت احلصول عليها من خالل 

انات اليت مت احلصول عليها من إجابات املعلمني عن أسئلة املقابالت يف االستبانة قد اتفقت مع تلك البي

. وزادت املقابالت لدى املعلم املدرسيةضيق الوقت، وكثرة األعباء نفس االجتاه، ومن تلك املعوقات 

. وهذا االتفاق بني البيانات الكمية والنوعية تؤكد املدرسية نفسها على ذلك معوقاٍت تتعلق بالبيئة

نتيجة مع  معوقات خمتلفة تواجه ممارسة البحوث اإلجرائية لدى املعلمني. وقد اتفقت هذه النتائج وجود

توصلتا إىل وجود معوقات  واللتني (2015( ونتيجة دراسة الرويس وزمالئه )2016دراسة العنزي )

 كثرية تواجه املعلمني يف تصميم البحوث اإلجرائية وتنفيذها.

 :بالتالي انالبحث يوصي الباحثيف ضوء نتائج  التوصيات:

وأهميتها داخل املدرسة، كتوزيع بع  املطويات أو إقامة الندوات  ةث اإلجرائيونشر ثقافة البح .1

 ها.عن

 تدريب املعلمني قبل وأثناء اخلدمة على ممارسة البحوث اإلجرائية. .2

مادًيا ومعنوًيا، ملا هلا من أثر يف تنميتهم  محتفيز املعلمني إلجراء البحوث اإلجرائية، وتشجيعه .3

 ا.مهنيًّ

وضع خطة عملية داخل املدارس تتضمن إتاحة الفرصة للمعلمني ملمارسة البحوث اإلجرائية،  .4

 واحتساب ممارسة البحث اإلجرائي ضمن النصاب التدريسي للمعلم. 
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 :املراجع

 :املراجع باللغة العربية

دورية التطوير الرتبوي، (. دور البحث اإلجرائي يف تنمية مهارات التدريس. 2008أبو جبني، عطا )

 .38-35 (،40وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، فرباير )

قطر،  تربوية، آفاق جملة  وتطبيقاته. مضامينه اإلجرائي: البحث (.2001علي ) عبداحلليم جاللة، أبو

 .43 -34 (،18يناير )

إحصائيات عدد معلمي إدارة تعليم منطقة (. 2015التطوير الرتبوي بإدارة تعليم منطقة الرياض )

 . وزارة التعليم بالرياض.الرياض

، سطلنه عمان، صعوبات تنفيذ البحوث اإلجرائية. جملة التطوير الرتبوي(. 2008احلضرمي، خالد )

(5 ،)6-46. 

، 1وحتسينها، يف املهنية املمارسة يف التفكر بني اإلجرائي البحث  (2004حسني ) عبداللطيف حيدر،

 اإلمارات: دار القلم.

رسالة جملة (. البحث اإلجرائي: حتسني املمارسات الرتبوي لدى املعلمني. 2008الدريج، حممد )

 .84-84، 15سلطنة عمان، ع الرتبية، 

واقع ممارسة معلمي  (.2015الرويس، عبدالعزيز؛ البدور، أمحد؛ عبداحلميد، عبدالناصر )

)رقم 18اجمللة العلمية جبامعة امللك فيصل الرياضيات للبحث اإلجرائي يف املرحلة املتوسطة. 

 .الصفحات العدد(.

 .. الرياض: الدار الصولتية للرتبيةأصول التقويم والقياس الرتبوي(. 2008زيتون، حسن )

يت ختدم مادة الرتبية والثقافة اإلسالمية، (. أهم البحوث اإلجرائية ال2010الساملي، حمسن بن ناصر )

 .38-34دورية التطوير الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم، مسقط.: 

(. البحوث اإلجرائية أسلوب منهجي ملعاجلة بع  القضايا الرتبوية. 2005ضحاوي، بيومي حممد )

 .15-9 (،1)1جملة كلية الرتبية ببور سعيد، جامعة قناة السويس، 

. الرياض، دار النشر العلمي واملطابع (. البحث النوعي يف الرتبية2012العبدالكريم، راشد حسني )

 جبامعة امللك سعود.

البحث العلمي: مفهومه وأدواته  (.2013عبيدات، ذوقان وعبداحلق، كايد وعدس، عبدالرمحن )

 ، عّمان، دار الفكر.16. يفوأساليبه
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قع استخدام معلمي اللغة العربية للممارسات البحث اإلجرائي يف (. وا2010العبيدي، خالد بن خاطر )

 .66-22(، 108)جملة القراءة واملعرفة، مصر، تطوير أداء تالميذهم اللغوي. 

(. فاعلية برنامج تدرييب مقرتا يف تنمية مهارات البحث اإلجرائي لدى 2015العتييب، سارة بنت بدر )

، (59لة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، يناير،)جممعلمات الصفوف األولية قبل اخلدمة. 

86-102. 

البحث العلمي، مفهومه، (. 2003الرمحن؛ وعبيدات، ذويقان؛ وعبداحلق، كايد )عبدعدس، 

 . الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع . أدواته، أساليبه

 إعداده. وكيفية وأهدافه، وأهميته، مفهومه، اإلجرائي لبحثا (.2009أمحد ) حممد سلوى عزازي،

 من 3/10/2018 بتاريخ مت االسرتجاع

 . الرياض: العبيكان للنشر.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةم(. 2005العساف، صاحل )

(. الصعوبات اليت تواجه معلمي اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة 2016العنزي، سامل بن مزلوه مطر )

جملة كلية الرتبية جبامعة بنها، مصر، مبدينة الرياض يف تصميم البحوث اإلجرائية وتنفيذها. 

25(101،) 1-42. 

ية. عّمان: مطابع الدستور الرتبو البحث اإلجرائي يف تطوير املؤسسات(. 2010لقداا، حممد إبراهيم )ا

 التجارية.

البحث اإلجرائي بني النظرية والتطبيق. (. 2008حممد، مصطفي؛ الفقي، إمساعيل؛ عالم، بدوي )

 ، عمان: دار الفكر للنشر.1يف

 اإلجرائي البحث مهارات تنمية مقرتا يف تدرييب برنامج (. فاعلية2012) هيا تهاني؛ املزروع، املزيين،

 والدراسات العلوم الرتبوية جملة اخلدمة، أثناء العلوم معلمات لدى العلوم تعليم ومفهوم

 .518-686(، 2)24سعود،  امللك جامعة اإلسالمية،

 .طبعة اخلامسة، الجممع اللغة العربية بالقاهرة إصدار(. 2011املعجم الوسيط )

"ترمجة نادر وهبة. رام اهلل: مركز  البحث اإلجرائي من أجل التطور املهين(. 2001مكنيف، جني )

 القطان للبحث والتطوير الرتبوي.

 (، سلوك التدريس. القاهرة. مؤسسة اخلليج العربي.1985املفيت، حممد أمني )

عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع  .مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 2000، سامي )ملحم

 والطباعة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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Students, 8 (2), 481-515 

 

Psychological and school adjustment, and Academic Achievement Among 

Academically Accelerated and non-accelerated Gifted Students 

Dr. Nourah Abdulrahman Algadheeb
 

Associate Professor of Psychology Princess Nourah bint Abdulrahman University: 

naalgdeb@pnu.edu.sa 

Abstract: 

This study aims at identifying differences between academically 

accelerated and non-accelerated gifted students on psychological adjustment, 

school adjustment, and academic achievement; and whether the differences in 

these variables are attributed to gender and/or the grade on which acceleration 

happened (fourth to six grade- seven to eighth grade). 

The sample of the study consisted of (134) gifted students identified by the 

National Program for Gifted Students. In the sample (54) male and female 

students were academically accelerated, and (80) were not. The study used the 

Adjustment Scale developed by Ijlal Sari, and the School Adjustment Scale 

developed by the researcher. Bothe scales were tested for validity and reliability. 

The results showed statistically significant differences between 

academically accelerated and non-accelerated students for accelerated students 

on psychological adjustment, school adjustment, and academic achievement the 

results did not show statistically significant differences between male and female 

accelerated students on psychological adjustment and school adjustment except 

on the dimension of relations with collogues for females, and for males on the 

dimension of relations with teachers. the Study also found that there are no 

statistically significant differences on psychological adjustment and school 

adjustments among accelerated gifted students attributed to school grades on 

which accelerated happened. 

key words: outstanding, Acceleration, Upgrading, Adjustment, Academic 

achievement 
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وغري  واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعنيالتكيُّف النفسي (. 2222. )نورة، القضيب

 292 – 189 (،2) 8جملة العلوم الرتبوية،  .املسرعني أكادمييًّا

 التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني

 وغري املسرعني أكادمييًّا

 (1)الرمحن القضيبعبد نورةد. 

 :املستخلص

الدِّراسة احلالية إىل معرفة الفروق بني الطلبة املوهوبني املسرعني وغري املسرعني  تهدف

أكادمييًّا يف التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي والتحصيل الدِّراسي، ومعرفة ما إذا كانت 

)من رابع إىل املتغريات ُتعَزى ملتغري النوع واملرحلة الدراسية اليت مت فيها التسريع  تلكهناك فروق يف 

 من أول إىل ثالث متوسط(. -سادس 

مت اكتشافهم من  ،( طالًبا وطالبة من الطلبة املوهوبني134تكونت عينة الدِّراسة من )

بة مسرعني أكادمييًّا، ( طالًبا وطال64خالل الربنامج الوطين للكشف عن املوهوبني، منهم )

( طالًبا وطالبة غري مسرعني أكادمييًّا. ومت استخدام مقياس التوافق العام إلجالل سرى، 80و)

 ومقياس التكيُّف املدرسي من إعداد الباحثة بعد التأكُّد من صدق وثبات تلك األدوات.

ف املدرسي ويف وجود فروق دالة إحصائيًّا يف التكيُّف النفسي والتكيُّعن كشفت النتائج 

بني الطلبة املوهوبني املسرعني وغري املسرعني، لصاحل الطلبة املوهوبني  الدِّراسيالتحصيل 

املسرعني. كما توصلت الدِّراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا يف التكيُّف النفسي والتكيُّف 

ا، باستثناء بع  أبعاد املدرسي بني الذكور واإلناث من الطلبة املوهوبني املسرعني أكادمييًّ

التكيُّف املدرسي )العالقة مع الزمالء، العالقة مع املعلمني(، لصاحل اإلناث يف بعد: )العالقة مع 

د: )العالقة مع املعلمني(. وتوصلت الدِّراسة كذلك إىل عدم وجود عالزمالء(، ولصاحل الذكور يف ب

ُتعَزى املدرسي بني الطلبة املوهوبني املسرعني فروق دالة إحصائيًّا يف التكيُّف النفسي والتكيُّف 

 للمرحلة الدراسية اليت مت فيها التسريع.

 املتفوقون، التسريع، الرتفيع، التوافق، التحصيل الدِّراسي. الكلمات املفتاحية:

                                                           
 naalgdeb@pnu.edu.sa؛ أستاذ علم النفس املشارك جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن  (1)

mailto:naalgdeb@pnu.edu.sa


 
 

    

 
 

483 

وغري املسرعني  التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني(. 2022، نورة. )القضيب

 أكادمييًّا

483 

 املقدِّمة:

على أنه املمارسة املتعلقة بالسماا للطالب ذوي القدرات  Accelerationُينظر إىل التسريع 

املتميزة بالعمل على مهارات التعلم املناسبة لعمرهم العقلي؛ إذ يعّد التسريع من أكثر األدوات 

الفعالة اليت تؤثر على نتائج الطالب املوهوبني، فهو يعزِّز النجاا لدى الطالب املسرعني أكادمييًّا 

ذين ال تتوافر لديهم فرص التسريع، كما يعزز التحاق الطالب املسرعني أكثر من الطالب ال

 (.Sallee, 2016بالتعليم اجلامعي بسهولة )

بأنه: النظام الذي يتيح الفرصة  Academic Accelerationُيعرَّف التسريع األكادميي 

سار الطبيعي للطالب باالنتقال عرب النظام املدرسي أو املناهج الدِّراسية بشكل أسرع من امل

(Smedsrud, 2018.) 

يوجد نوعان أساسيان من التسريع األكادميي، هما: التسريع القائم على املادة الدِّراسية 

الذي يركِّز على التقدُّم يف احملتوى وأهداف التعلم، والتسريع القائم على املرحلة الدِّراسية الذي 

اليت تساعد على خف  املدة الزمنية اليت  يشمل االلتحاق املبكر باملدرسة، واألساليب األخرى

يستغرقها الطالب يف مرحلة التعليم األساسي، مثل: التسريع القائم على املرحلة الدِّراسية الكاملة 

(Sallee, 2016.) 

وحبلول القرن العشرين كان التسريع ممارسة مقبولة بشكل كبري لدى الطالب  

ظهرت بع  املخاوف املتعلقة  املاضييف أواخر القرن  املوهوبني يف البيئات التعليمية، إال أنه

بالتسريع يف مقابل اإلثراء، حيث أشار املعنيون بالتسريع إىل مدى تأثري التسريع على النمو النفسي 

 (.Guyton, 2013واالجتماعي على الطلبة املوهوبني )

يبليوز ك-لي وألزويكي وحول النتائج املرجوة من التسريع األكادميي يذكر كل من

حيث  ،ا من املزايا األكادمييةعدًد ( Lee, Olszewski-Kubilius & Peternal 2010) وبيترينال

ن أكادمييًّا على درجات أعلى يف اختبارات التحصيل من واملسرع ونحيصل الطالب املوهوب

كزيادة الفرص يف اختيار  ؛على العديد من املزايا ونالطالب غري املسرعني أكادمييًّا، كما حيصل

الكليات املناسبة، والسعي حنو حتقيق الدرجات املهنية العليا بعد املرحلة اجلامعية أكثر من 

 الطالب غري املسرعني أكادمييًّا.

( أنه يف االختبارات املقننة حيقِّق الطالب املسرعون Sallee, 2016) سالي ويضيف
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رعني، كما يساعد التسريع على حصول الطالب على أكادمييًّا نتائَج تفوق الطالب غري املس

 الفرص الوظيفية املناسبة يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. 

من بوزمان يذكر كل ف ؛أما من حيث تأثري التسريع على الصحة النفسية للطلبة املسرعني

ل لدى الطالب املسرعني ( أن التوافق النفسي يكون أفضBoazman & Sayler, 2011)وسلري 

أكادمييًّا أكثر من الطالب األكرب سًنا غري املسرعني أكادمييًّا؛ إذ يكون لدى الطالب 

املسرعني مستوى أعلى من تقدير الذات، وقدرة مرتفعة من التحكم الذاتي، وزيادة مستوى 

تسريع ال يعملالتفاعل االجتماعي أكثر من الطالب غري املسرعني أكادمييًّا، كما قد 

 .املهنيةامليول واالهتمامات  على تنمية األكادميي

التسريع األكادميي العالقات االجتماعية اإلجيابية  وعلى صعيد العالقات االجتماعية؛ ينمِّي

(، كما يعّزز الثقة بالنفس والنضج من خالل Speer, 2013مع اآلخرين يف البيئة املدرسية )

يف الفصل الدِّراسي، وتكوين جمموعات صداقة جديدة ا العالقات مع األقران األكرب سنًّ

(Cohoon, 2015.) 

ا جيًدا للمدارس اليت تلبِّي احتياجات الطالب كما يعّد التسريع األكادميي خياًرا اقتصاديًّ

( خاصة يف املناطق التعليمية الصغرية اليت تعاني من قصور يف Boysworth, 2010املوهوبني )

 ,Wuامج التعليمية املطلوبة لتنمية املهارات والقدرات لدى هؤالء الطالب )اخلدمات واملوارد والرب

2013.) 

فعادة ما يبدون اجتاهات إجيابية حنو التسريع تؤدي  ؛وحول ردود فعل املعلمني جتاه التسريع

إىل جناا برنامج التسريع يف املدارس، وتتأثر هذه االجتاهات بتجارب املعلمني السابقة مع الطالب 

سرعني أكادمييًّا يف مراحل دراسية سابقة، وكذلك باملعرفة املتعلقة بالتسريع نفسه. وعلى امل

الرغم من اآلراء املتسمة باحلذر من قبل املعلمني جتاه التسريع، إال أن الدالئل التجريبية تدعم 

 Gronostaj, Werner, Bochowالتسريع؛ نتيجة لتأثريه اإلجيابي على النتائج الدِّراسية للطالب )

& Vock, 2016.) 

وعادة ما تقاس فعالية التسريع األكادميي مبدى التغريات اإلجيابية اليت حتدثها يف عملية 

؛ كون عملية التكيُّف تعّد مؤشًرا Psychological adjustmentالتكيُّف أو التوافق النفسي 

قوًيا على الصحة النفسية، حيث إن هناك ترابًطا كبرًيا بني مصطلح الصحة النفسية ومصطلح 
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التكيُّف أو التوافق؛ فالفرد الذي يتوافق توافًقا جيًدا مع مواقف بيئته والعالقات الشخصية، ُيعدُّ 

الصحة النفسية حيمل يف حّد ذاته مصطلح  على متّتعه بصحة نفسية جيدة؛ فمفهوم اًلهذا دلي

التكيُّف والتوافق النفسي، أي: قدرة الفرد على حتقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته، مما 

جعل الباحثني يستخدمون مقاييس الصحة النفسية لقياس التكيُّف والعكس صحيح )مجاا، 

2015.) 

و الفرد من الصراعات الداخلية، والتكيُّف عملية مكتسبة مستمرة ومتصلة، وتتضمن خل

(، 2011)حسني،  والتحرر من اخلوف والقلق، وحتقيق مطالب النمو املختلفة، وإشباع احلاجات

ه وفق متطلبات البيئة، حبيث يكون قادًرا على مواجهة وتعديل وهو قدرة الفرد على تغيري سلوكه

عي، وبالتالي الشعور بالرضا املواقف بشكل إجيابي؛ من أجل حتقيق توافقه الشخصي واالجتما

 (.2015)مجاا، 

أنواع التكيُّف أو التوافق، فمنها: التكيُّف الشخصي، واألسري، واملدرسي،  وتتعدد

واالجتماعي، واملهين، حيث يعّبر التكيُّف الشخصي عن قبول الفرد لذاته، واتسامه باالتزان 

ن بني مستوى طموحه وإمكاناته، يف االنفعالي واملرونة ومواجهة الضغويف، وأن يكون هناك تواز

حني يتضمن التوافق االجتماعي السعادة مع اآلخرين، وإقامة عالقات إجيابية، وااللتزام أو مسايرة 

معايري وأخالقيات الضبط االجتماعي، وتقبُّل التغيري االجتماعي، ويشري التوافق األسري إىل 

ض األسرة، والتواصل السليم بني أفراد االستقرار األسري، والتغلب على املشكالت اليت تعرت

 (.2011األسرة )حسني، 

بالتكيُّف النفسي واالجتماعي بشكل  School adjustmentويرتبط التكيُّف املدرسي 

قدرة كبري، وهو أيًضا من املوضوعات اليت حظيت باهتمام الباحثني والرتبويني، وُيعرَّف بأنه: 

 معلميهمن عقد عالقات متميزة بينه وبني  الذي ميّكنهالطالب على حتقيق التالؤم الدِّراسي 

وقته  تنظيم يتيح له مما، يف املدرسة ، ومشاركته يف خمتلف األنشطة الثقافية واالجتماعيةقرانهوأ

 (.1990)عوض،  الدِّراسةأهداف  وبالتالي حتقيقبني أوقات الدِّراسة والرتفيه،  والتوفيق

نها: االجتاه اإلجيابي حنو املدرسة، والعالقة باملعلمني، مظاهر التكيُّف املدرسي، م وتتعدد

)اخلضر،  والعالقة بالزمالء، وتنظيم الوقت، وطريقة الدِّراسة، وارتياد املكتبة، والتميز الدِّراسي

2016.) 
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 املدرسي،حبثت تأثري التسريع على التكيُّف النفسي واليت دراسات ال لذلك جند العديد من

 ,Bongiovanniمثل: دِّراسة بوجنيوفاني )، الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبنيالتحصيل وكذلك على 

( طالًبا وطالبة، وبع  املعلمني واملديرين يف املدارس املتوسطة غرب 128( اليت ُطبِّقت على )2014

نيويورك، وتوّصلت الدِّراسة إىل حصول الطالب املسرعني يف الرياضيات على مقررات رياضية 

وق األداء األكادميي للطالب املسرعني يف الرياضيات على أداء الطالب غري متقدمة، وتف

املسرعني. كما دافع الكثري من املعلمني واملديرين عن سياسية التسريع للطالب املسرعني؛ من 

 أجل تلبية املعايري الدِّراسية يف تعليم املوهوبني.

( طالًبا موهوًبا وغري 165على ) ( يف دراسته اليت ُطبِّقتSpeer, 2013ولقد توصل سبري )

موهوب من املسرعني أكادمييًّا يف الرياضيات إىل عدم وجود فروق بني الطالب املوهوبني وغري 

املوهوبني املسرعني أكادمييًّا يف الرياضيات يف مستوى التكيُّف األكادميي وأبعاده: االجتاهات 

وتقييم  ،والتصورات الذاتية ،والتنظيم ،عيةوالداف ،واملعلمني والصفوف الدِّراسية ،حنو املدرسة

 اهلدف.

( فقد درس التجارب الذاتية والتأثريات االجتماعية واالنفعالية King, 2012أما كينج )

طويلة املدى لثمانية من الطالب املوهوبني املشاركني يف التسريع القائم على املادة الدِّراسية يف 

وصلت الدِّراسة إىل وجود جتارب ذاتية إجيابية لدى مدرسة متوسطة يف مشال غرب جورجيا، وت

ز هذا النوع من التسريع االرتبايف الطالب املوهوبني املسرعني من خالل املادة الدِّراسية؛ إذ يعّز

مثل:  ،إضافة إىل وجود نتائج اجتماعية وانفعالية إجيابية ،والدافعية حنو التعلم الفعال ،باملدرسة

 دى، واملنافسة الصحية، ودعم اآلباء واملعلمني. عالقات الصداقة طويلة امل

( دراسة سابقة 38) (Steenbergen-Hu& Moon, 2011هو ومون ) - وراجع ستينبريجني

، حبثت يف تأثريات التسريع على التحصيل الدِّراسي والنمو 2008 -1984مت إجراؤها بني عامي 

هذه املراجعة إىل وجود تأثري إجيابي للتسريع االجتماعي االنفعالي لدى الطالب املوهوبني، وتوّصلت 

على التحصيل الدِّراسي لدى الطالب املوهوبني املسرعني أكادمييًّا أكثر من الطالب املوهوبني 

غري املسرعني أكادمييًّا، ووجود تأثري إجيابي بدرجة متوسطة للتسريع األكادميي على النمو 

  أكثر من الطالب املوهوبني غري املسرعني أكادمييًّا.االجتماعي واالنفعالي لدى الطالب املوهوبني

( طالًبا وطالبة من الطلبة 33( اليت ُطبِّقت على )2009كما أظهرت دِّراسة جروان واجملالي )
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املسرعني يف األردن، أن للتسريع أثًرا إجيابًيا على التحصيل الدِّراسي والتكيُّف النفسي االجتماعي 

يف تلك املتغريات ُتعَزى للجنس، باستثناء التكيُّف النفسي الذي أظهر للطلبة، وعدم وجود فروق 

 إحصائيًّا ملتغري اجلنس لصاحل الطالبات.   اًلأثًرا دا

( إىل مقارنة اآلثار اليت يرتكها كل من برنامج التسريع 2008دِّراسة دودين ) وهدفت

( طالًبا وطالبة من 180ر الذات لدى )وبرامج اإلثراء على الدافعية للتعلم والتحصيل الدِّراسي وتقدي

( 91( طالًبا وطالبة مسرعني، و)91املتفوقني عقليًّا يف املرحلة األساسية العليا يف األردن، منهم )

طالًبا وطالبة يتعرضون لربامج اإلثراء يف مدارس امللك عبداهلل الثاني للتميز، وتوصلت الدِّراسة إىل 

الدِّراسة، وعدم وجود فروق ُتعَزى ملتغري اجلنس باستثناء  تفوق الطلبة املسرعني يف متغريات

 حيث كانت الفروق لصاحل اإلناث. ،التحصيل الدِّراسي

 د( بدعم من املركز الوطين لتنمية املوار2002وتوصلت دِّراسة مركز التميز الرتبوي )

يف األردن إىل أن أفراد ا ( طالًبا وطالبة من الطلبة املسرعني دراسي61ًّالبشرية اليت ُطبِّقت على )

العينة أظهروا مستويات عالية من التوافق النفسي واالجتماعي واملدرسي، كما أبدى مجيع أفراد 

العينة وأولياء األمور رضاهم عن خربة التسريع، وأظهر أفراد العينة تفضيالت مهنية تتوافق مع 

واهلندسة أعلى ترتيبني، وحافظ التفضيالت املهنية السائدة يف اجملتمع، حيث احتلت مهنة الطب 

 معظم الطلبة على تصنيفهم يف فئة املمتاز.

من خالل عرض الدراسات السابقة يالحظ أنها حاولت معرفة تأثري التسريع األكادميي 

، والتكيُّف (Bongiovanni, 2014)على عدد من املتغريات، هي: التحصيل يف الرياضيات 

النفسي التحصيل الدِّراسي والتكيُّف  اسات مجعت بني، ومنها در(Speer, 2013)األكادميي 

 (،2009، )جروان واجملالي، (Steenbergen-Hu& Moon, 2011)والدراسي االجتماعي و

الدافعية للتعلم والتحصيل الدِّراسي وتقدير  ومنها دراسات حبثت  ،(2002، التميز الرتبوي)مركز 

التجارب الذاتية والتأثريات االجتماعية واالنفعالية ، ومنها دراسات حبثت  (2008، دودين) الذات

 .(King, 2012) املدى طويلة

وأظهرت نتائج مجيع هذه الدراسات تفوق الطلبة املوهوبني املسرعني على غري املسرعني يف 

التحصيل الدِّراسي، ويف التكيُّف النفسي واالجتماعي واملدرسي للطلبة، باستثناء دراسة واحدة 

، حيث مل ُتوِجد فروًقا بني الطلبة املوهوبني وغري املوهوبني املسرعني (Speer, 2013)هي دراسة 
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يف التكيُّف األكادميي، كما أظهرت بع  الدراسات فروًقا بني الذكور واإلناث املسرعني يف 

(، ويف التحصيل الدِّراسي لصاحل اإلناث 2009التكيُّف النفسي لصاحل اإلناث )جروان واجملالي، 

 .(2008، دودين) كذلك

مما سبق يتبني أهمية نظام التسريع كأحد األنظمة اليت تستخدم لتقديم الرعاية للطلبة 

املوهوبني، وتأثريها اإلجيابي على التحصيل الدِّراسي، والتكيُّف النفسي الذي يعبِّر عن مستوى 

اء مزيد من البحوث الصحة النفسية لدى األفراد، مما يستوجب توجيه االهتمام هلذا النظام، وإجر

 والدراسات ال سيما يف البيئة العربية. 

 مشكلة الدِّراسة:

ما يتمتع به إىل  اليت يستجيب فيها النظام التعليميأحد األساليب العلمية ُيعدُّ نظام التسريع 

 متكِّنهم من التعلم واالستيعاب بشكل أسرع ،استعدادات وقدرات غري عاديةبع  الطالب من 

ومن األشكال الشائعة للتسريع األكادميي . ملا ميتلكونه من موهبة ونبوغ علمي من أقرانهم؛

الطالب من صف إىل صف دراسي واملطبقة يف العديد من األنظمة التعليمية يف العامل: ترفيع ونقل 

 الواحدة. املرحلة الدِّراسية خالل

هـ( 1434يف العام ) التسريعتطبيق أسلوب  قررت وزارة التعليمويف اململكة العربية السعودية 

هـ( على 1438-1435بدًءا من العام الدِّراسي ) وبدأ التطبيق الفعلي حمددة،وفق خطوات إجرائية 

ح للطالب خالل مسريته يف التعليم العام أن حيصل على سَماملرحلتني االبتدائية واملتوسطة، حبيث ُي

يف املرحلة الثانية: لصف الرابع إىل السادس، ويف املرحلة االبتدائية من ا للتسريع؛ األوىل: تنيفرص

 (.1439)اإلدارة العامة للموهوبني واملوهوبات،  الثالثالصف األول إىل الصف املتوسطة من 

عترب من األدوات الرغم من أن التسريع خاصًة التسريع القائم على املرحلة الدِّراسية ُيوعلى 

للطالب املوهوبني، إال أن األدلة ما تزال قليلة نوًعا ما  القوية والناجحة اليت تعزز النمو الدِّراسي

 (. Gronostaj, Werner, Bochow& Vock, 2016)والوجداني حول تأثريه على النمو االجتماعي 

السلبيات املتعلقة بالتسريع األكادميي القائم على ختطي من  عدًداإذ يرى بع  الباحثني 

بول الطالب املسرع أكادمييًّا من أقرانه داخل الفصل عدم ق :تتمثل يف ،مرحلة دراسية كاملة

 ،االدِّراسي أو حتى من املعلمني واإلداريني، مما جيعل املشاعر األولية هلؤالء الطلبة مزعجة جدًّ
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األمر الذي يؤثر بشكل سليب على النمو االجتماعي للطالب املسرعني مقارنة بأقرانهم غري 

 (.Speer, 2013املسرعني يف الفصل الدِّراسي )

( إىل عدد من السلبيات املتعلقة بالتسريع األكادميي Cohoon, 2015وتطرق كوهون )

للطالب املوهوبني، تتمثل يف: الرتكيز على التنمية األكادميية بشكل مفريف، واإلحبايف املرتبط 

األداء بالضغويف وتلبية الرغبات، وعدم تنمية املهارات املطلوبة لدى الطالب، واإلخفاق يف 

الدِّراسي؛ بسبب التوقعات العالية، وااللتزام املبكر بالقرارات املهنية بناء على النصائح املهنية 

املقدمة، واخنفاض الثقة بالنفس؛ بسبب عدم حتقيق التميز األكادميي، واملشكالت املتعلقة بعدم 

 ن.النضج االجتماعي واالنفعالي، واحلرمان من النمو بشكل طبيعي مثل األقرا

التسريع بأنواعه املختلفة،  منلذلك جند معارضة أو ختّوًفا من قبل بع  املعلمني واآلباء 

جند ختوًفا من التحاق الطالب املوهوبني باملدارس مبكًرا؛ بسبب وجهات نظر املعلمني  اًلفمث

ني السلبية حول التحصيل الدِّراسي للطالب الذين التحقوا مبدارس رياض األطفال مبكًرا، يف ح

يظهر اآلباء املخاوف املتعلقة باملشكالت االجتماعية والوجدانية عند االلتحاق باملدرسة مبكًرا 

(Siegle ,Wilson & Little 2013)،  ن و يتوقعون أن يواجه الطالب املسرعنياآلباء واملعلمبل إن

 (. Endepohls-Ulpe, 2017) أكادمييًّا مشكالت مستقبلية

يف املدارس ممارسات التسريع القائم على املرحلة الدِّراسية؛ كما يعارض بع  العاملني 

بسبب املخاوف املتعلقة بالتأثريات السلبية احملتملة األكادميية واالجتماعية والوجدانية طويلة املدى؛ 

إذ يظهر أن املعلمني غري متفائلني بعملية التسريع؛ بسبب عدم اكتمال النضج االجتماعي 

 (. Sheppard, 2017كيُّف الدِّراسي )واالنفعالي، وسوء الت

كذلك أبدى بع  اخلرباء األكادمييني خماوفهم املتعلقة بعملية التسريع األكادميي، 

حيث أشار بعضهم إىل أن تسريع جمموعة من الطالب بشكل كبري وانتقاهلم إىل املقررات 

، كما قد يشعر أعضاء هيئة الدِّراسية اجلامعية قد حيدث لديهم ختبًُّطا يف املعلومات الدِّراسية

التدريس اجلامعيني باألعباء الدِّراسية؛ نتيجة العمل مع الطالب املسرعني، مما يؤّثر بشكل سليب 

 (.Cafarella, 2016على الدافعية للتعلم لدى الطالب املوهوبني املسرعني أكادمييًّا )

مة التعليمية اليت وتأسيًسا على ما سبق، تظهر أهمية التسريع األكادميي كأحد األنظ

ر هلم الوقت، تسمح للمتفوقني واملوهوبني بتخطي بع  املقررات أو املراحل الدِّراسية، مما يوّف
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ويسمح هلم باالخنرايف يف أنشطة إثرائية متقّدمة، مما يكون له تأثريه اإلجيابي على التحصيل 

إذا مل ُيطبَّق بشكل دقيق قد  الدِّراسي والتكيُّف النفسي واالجتماعي، إال أن التسريع األكادميي

تكون له بع  اآلثار السلبية على النمو النفسي واالجتماعي لدى الطالب، لذلك فإن البحث يف 

آثار مثل هذه األنظمة والربامج الرتبوية على سلوك الطلبة أمٌر جديٌر بالدِّراسة يف ظل ختوف بع  

 يع.التسر عيوباملعلمني واآلباء أو حتى بع  الباحثني من 

الباحثة  إال أنمن وجود العديد من الدراسات األجنبية اليت حبثت يف آثار التسريع،  وبالرغم 

)جروان دراسة هي: ومل جتد سوى ثالث دراسات عن التسريع يف العامل العربي،  -على حد علمها-

البشرية، )املركز الوطين لتنمية املوارد ودراسة (، 2008 )دودين،ودراسة (، 2009واجملالي، 

( على البيئة األردنية، كما مل جتد أي دراسة عن التسريع يف البيئة السعودية، وقد يكون 2002

وبذلك فإن الدِّراسة احلالية تهدف إىل املقارنة  يف السعودية، ذلك ناجًتا عن حداثة جتربة التسريع

النفسي واملدرسي والتحصيل التكيُّف يف املوهوبني املسرعني وغري املسرعني أكادمييًّا  بةبني الطل

 اإلجابة عن التساؤالت التالية: ، من خاللالدِّراسي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من: التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي  .1

والتحصيل الدِّراسي بني الطلبة املوهوبني املسرعني والطلبة املوهوبني غري املسرعني يف مدينة 

 الرياض؟

 املدرسي لدىوق ذات داللة إحصائية يف كل من: التكيُّف النفسي والتكيُّف هل توجد فر .2

 الطلبة املوهوبني املسرعني ُتعَزى ملتغري النوع؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من: التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي لدى  .3

 -التسريع )من رابع إىل سادسالطلبة املوهوبني املسرعني ُتعَزى ملتغري املرحلة اليت مت فيها 

 من أول متوسط إىل ثالث متوسط(؟

 أهمية الدِّراسة:

 األهمية النظرية:

 تستمد هذه الدِّراسة أهميتها من النقايف التالية:

 ق على الطلبة املتفوقني طبَّاليت ُت املهمةتبحث هذه الدِّراسة يف أحد األنظمة الرتبوية احلساسة و

 يع.واملوهوبني وهو نظام التسر
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 .ندرة الدراسات اليت حبثت يف موضوع التسريع يف البيئة العربية وخاصة السعودية 

 ز على تنمية املواهب اليت تركِّ 2030لكة العربية السعودية متتماشى هذه الدِّراسة مع رؤية امل

 والطاقات البشرية واالستثمار فيها.

 األهمية العملية:

تأمل هذه الدِّراسة أن تستفيد من نتائجها اإلدارات واملراكز اليت تهتم باملوهوبني فيما يتعلق 

بعملية اإلرشاد النفسي للطلبة املوهوبني من خالل معرفة مشكالت واحتياجات الطلبة املوهوبني 

 اليت قد تظهر يف أشكال سوء التكيُّف النفسي واالجتماعي واملدرسي. 

 املصطلحات:

: هو العملية املتواصلة اليت يسعى بها الفرد إىل Psychological adjustmentيُّف النفسي التك

إحداث تغيري يف سلوكه أو يف بنائه النفسي؛ من أجل إحداث عالقة إجيابية بينه وبني نفسه 

من جهة وبينه وبني بيئته من جهة أخرى، وهذا يؤدي إىل خف  التوتر من أجل إشباع 

 & Calhoun) ة، ويتميز هذا التكيُّف بالضبط الذاتي وتقدير املسؤوليةاحلاجات املختلف

Acocella, 1990).  

وُيعرَّف التكيُّف النفسي إجرائيًّا بأنه: الدرجة الكلية ملقياس التوافق العام املستخدم يف الدِّراسة 

 احلالية.

"قدرة الفرد على  ( بأنه:1984ف )والرؤعبد: يعرِّفه School adjustmentالتكيُّف املدرسي 

حتقيق حاجاته االجتماعية واملعرفية من خالل عالقاته مع زمالئه ومدرِّسيه ومع املدرسة 

 وإداراتها، من خالل مساهمته يف ألوان النشايف بشكل يؤّثر يف صحته النفسية" )العبد

 (.4، ص2008الالت، 

س التكيُّف املدرسي املستخدم يف وُيعرَّف التكيُّف املدرسي إجرائيًّا بأنه: الدرجة الكلية ملقيا

 الدِّراسة احلالية.

: "الدرجة اليت يتحّصل عليها الطالب يف اختبار Academic achievementالتحصيل الدِّراسي 

معني سواء كان اختباًرا شهريًّا أو نصفيًّا أو نهائيًّا؛ قصد تقييمه يف املادة أو املواد الدِّراسية 

 (.53، ص2015 الفصل الدِّراسي من قبل املعلم" )اجلاللي،اليت يدرسها خالل العام أو 
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ا بأنه: نتيجة حتصيل عينة الدِّراسة يف الفصل الدِّراسي األول من وُيعرَّف التحصيل الدِّراسي إجرائيًّ

مقاًسا بالتفوق يف املهارات لطلبة املرحلة االبتدائية، وحتقيق  ،هـ1440-1439العام الدِّراسي 

 لطلبة املرحلة املتوسطة.% فأعلى 98نسبة 

: املمارسات التعليمية املتعلقة بتعليم الطالب من Academic accelerationالتسريع األكادميي 

عادة للطالب يف املستويات الدِّراسية األعلى أو  ُتَدرَّسخالل املواد الدِّراسية املتقدمة اليت 

 (.Pond, 2017, p.19املرحلة العمرية األكرب )

ا بأنه: "إجراء يعطي الطالب الذي استوفى كامل شرويف التسريع األكادميي إجرائيًّوُيعرَّف 

يف االنتقال عرب السلم التعليمي إىل صف أعلى بصف دراسي واحد من الصف  التسريع احلقَّ

 (.3، ص2019 الدِّراسي الذي يدرس فيه" )اإلدارة العامة للموهوبني واملوهوبات،

: "هو الطالب الذي يوجد لديه استعداد أو قدرة غري عادية أو The gifted student الطالب املوهوب

رها اجملتمع، خاصة يف أداء متميز عن بقية أقرانه يف جمال أو أكثر من اجملاالت اليت يقدِّ

جماالت: التفوق العقلي، والتفكري االبتكاري، والتحصيل األكادميي، واملهارات 

تعليمية خاصة ال تستطيع املدرسة تقدميها له يف منهج والقدرات اخلاصة، وحيتاج إىل رعاية 

 (.2، ص2018الدِّراسة العادية" )اإلدارة العامة للموهوبني واملوهوبات، 

 إجراءات الدِّراسة:

 منهج الدِّراسة:

 البحث السبيب املقارن؛ ملناسبته أهداف وأسئلة الدِّراسة.من نوع  مت استخدام املنهج الوصفي

 جمتمع الدِّراسة:

يشمل جمتمع الدِّراسة مجيع الطلبة املوهوبني املسرعني يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 

(، 1438 -1438(، )1438 -1435(، )1435 -1436ذكوًرا وإناًثا يف مدينة الرياض لألعوام )

(. كما يشمل جمتمع 49، ن=اإناًث 39، ن=اذكوًر 88(، وقد بلغ عددهم )ن=1439 -1438)

امللتحقني بالفصول اخلاصة باملوهوبني وعددهم  ني،غري املسرع نييع الطلبة املوهوبالدِّراسة مج

 ( حسب سجالت إدارة املوهوبني واملوهوبات مبدينة الرياض348، ن=اإناًث 150ذكور، ن= 608)ن=

 (.1440 -1439للعام الدِّراسي )
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 عينة الدِّراسة:

مت اكتشافهم من خالل املشروع الوطين  ،طالًبا موهوًبا (134)تكونت عينة الدِّراسة من 

 ؛السادس االبتدائي، والثالث املتوسط، والثالث الثانوي :من الصفوف 1للكشف عن املوهوبني

وهو العام الذي بدأ فيه  -( 1435 -1436باعتبار أن الطلبة املسرعني يف املرحلة املتوسطة عام )

وصلوا املرحلة اجلامعية وقت تطبيق الدِّراسة، ولصعوبة الوصول إليهم مت االكتفاء يف   -التسريع

 :، همااختيار العينة إىل الصف الثالث الثانوي، وتنقسم العينة إىل جمموعتني

ن أكادمييًّا: وهم الطلبة الذين أبدوا تفوًقا غري عادي يف مجيع ون املسرعوالطلبة املوهوب .1

 املواد الدِّراسية بالنسبة للمرحلة االبتدائية بشكل مبكر ومتميز عن املهارات املقررة يف

% فأكثر يف كل مادة من املواد 98% فأكثر ومعدل 98أقرانهم، أو من حصلوا على معدل 

الدِّراسية املقررة يف الفصل األول من السنة اليت ُيرشَّح فيها للتسريع للمرحلة املتوسطة، 

لدرجات املطلوبة للتسريع يف االختبارات واملقاييس املعدة لذلك باإلضافة إىل حصوهلم على ا

 (. 2019)اإلدارة العامة للموهوبني واملوهوبات، 

طالًبا وطالبة مسرعني أكادمييًّا، مت اختيار عينة الدِّراسة  (64)وبلغ عدد هذه اجملموعة 

رحلتني االبتدائية من مجيع الطلبة املوهوبني املسرعني يف امل، بطريقة غري عشوائية قصدية

-1435(، )1435-1436واملتوسطة ذكوًرا وإناًثا يف مدينة الرياض لألعوام الدراسية )

1438( ،)1438-  1438( ،)1438-  1439.)   

ن بالفصول اخلاصة ون، امللتحقون غري املسرعني أكادمييًّا: هم الطلبة املوهوبوالطلبة املوهوب .2

مت  ،طالًبا وطالبة (80)بلغ عدد هذه اجملموعة قد سريع، وباملوهوبني، ومل يلتحقوا بنظام الت

 اختيارهم بشكل عشوائي. 

(. 1440-1439ومت تطبيق أدوات الدِّراسة على العينة يف الفصل الدِّراسي الثاني من العام )

هذا وقد مت إجازة تطبيق البحث من جلنة أخالقيات البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت 

ومت احلصول على املوافقة على التطبيق من وزارة التعليم، كما مت أخذ موافقة أولياء عبدالرمحن، 

                                                           
(1)

الوطين للقياس العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة( واملركز  مشروع شراكة بني وزارة التعليم ومؤسسة امللك عبد  

وطالبات الصف الثالث االبتدائي والسادس  البلتطبيق مقاييس التعرف على املوهوبني. يستهدف ط ؛والتقويم )قياس(

 االبتدائي والصف الثالث املتوسط يف مجيع إدارات التعليم.
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 ح توزيع أفراد العينة على متغريات الدِّراسة.( يوض1ِّاألمور. وجدول )

 ( 1جدول )
 توزيع عينة الدِّراسة حسب متغريات الدِّراسة

 املتغريات املتغريات

ن واملوهوب

 نواملسرع

ن غري واملوهوب

 املسرعني
 اجملموع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 النوع
 39.5 63 38.8 31 40.8 22 ذكر

 50.4 81 51.3 49 69.3 32 أنثى

 مرحلة التسريع

من رابع إىل سادس 

 ابتدائي

29 63.8 -

- 

- - 29 63.8 

من أول إىل ثالث 

 متوسط

26 45.3 -

- 

- - 26 45.3 

 الصف الدِّراسي

السادس الصف 

 االبتدائي

12 22.2 14 18.6 25 19.4 

 35.5 49 31.3 26 44.4 24 الصف الثالث املتوسط

 44.0 69 61.3 41 33.3 18 ثانويالالصف الثالث 

 100.0 134 100.0 80 100.0 64 اجملموع

 أدوات الدِّراسة:

 مقياس التوافق النفسي العام:. 1

وقد أعدته لقياس التوافق النفسي العام،  ،(1985)من إعداد الدكتورة إجالل حممد سرى 

(، 9-1قيس التوافق يف أربعة أبعاد: التوافق الشخصي تقيسها البنود )ي ،( بنًدا40ويتكون من )

(، والتوافق 30-21(، والتوافق األسري تقيسها البنود )20-10والتوافق االجتماعي تقيسها البنود )

 ( بنًدا سالًبا.20)و( بنًدا موجًبا 20(. يتكون املقياس من )40-31االنفعالي تقيسها البنود )

ق من صدق وثبات املقياس، وذلك حبساب الصدق بطريقة قامت معدة املقياس بالتحقُّ

( فرد، وبلغت معامالت االتساق لألبعاد كالتالي: 800االتساق الداخلي للمقياس على عينة بلغت )

، التوافق االنفعالي (0.58) ، التوافق األسري(0.88)جتماعي ، التوافق اال(0.84)التوافق الشخصي 
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)سرى،  (0.80)وقد بلغ  ،يوًما( 16. كما مت حساب الثبات بطريقة إعادة التطبيق )بعد (0.81)

1985 .) 

 ( من34ولقد مت التحقُّق من صدق املقياس يف الدِّراسة احلالية على عينة استطالعية )ن=

خالل حساب االتساق الداخلي بني معامالت ارتبايف من  وغري املسرعني الطلبة املوهوبني املسرعني

بنود مقياس التكيُّف النفسي بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه وبالدرجة الكلية للمقياس، واليت 

أظهرت نتائجها أن معامالت ارتبايف بنود مقياس التوافق العام بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه 

فلم تصل إىل (، 36، 31، 8)عدا البنود ذات األرقام  الكلية للمقياس دالة إحصائيًّا ما وبالدرجة

كما استبقت الباحثة بع  البنود اليت مل تصل  .مستوى الداللة اإلحصائية ومت حذفها من املقياس

إىل مستوى الداللة اإلحصائية يف ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس، ولكنها كانت دالة يف 

، 28، 25، 22، 18: )وهي البنود ذات األرقام ،تباطها بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهار

، كما أن مجيع معامالت االرتبايف بني الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس دالة (38

(، 0.94(، والتوافق االجتماعي )0.91(، حيث بلغت للتوافق الشخصي )0.01إحصائيًّا عند مستوى )

 (.0.88(، والتوافق االنفعالي )0.90والتوافق األسري )

كما مت التحقق من الصدق العاملي للمقياس عن طريق استخدام أسلوب التحليل العاملي 

بهدف  ؛(134على مجيع عينة الدِّراسة )ن=  Confirmatory Factor Analysis التوكيدي

عات ( يوضِّح تشب2ُّالتأكُّد من صدق البناء الكامن لألبعاد الفرعية واملقياس ككل، وجدول )

أبعاد عات يتضح أن مجيع معامالت الصدق أو تشبُّ إذ ؛األبعاد الفرعية بالعامل الكامن الواحد

دالة إحصائيًّا  ملقياس التوافق النفسي العام مقياس التوافق النفسي العام بالعامل الكامن الواحد

 .  أبعاد مقياس التوافق النفسي العاممما يدل على صدق مجيع  ،(0.01عند مستوى )
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 ( 2جدول )
عات أبعاد مقياس التوافق النفسي العام بالعامل الكامن الواحد، مقرونة بقيم )ت( واخلطأ املعياري تشبُّ

 عع، والداللة اإلحصائية للتشبُّلتقدير التشبُّ

 م
 التوافق النفسي العامأبعاد 

اخلطأ املعياري  عالتشبُّ

 علتقدير التشبُّ

 قيمة )ت(

 **10.18 0.08 0.80 التوافق الشخصي 1

 **11.83 0.08 0.86 التوافق االجتماعي 2

 **8.24 0.09 0.52 التوافق األسري 3

 **5.24 0.09 0.66 التوافق االنفعالي 4

 0.01دالة عند مستوى  **               0.06دالة عند مستوى  *

  بطريقتني، هما:كما مت التحقق من ثبات املقياس 

معامالت الثبات لبعد التوافق الشخصي هذه الطريقة  معامل ألفا كرونباخ، وحققتطريقة  .1

، وبعد التوافق (0.88) ، وبعد التوافق األسري(0.83)، وبعد التوافق االجتماعي (0.81)

 (، وهي معامالت ثبات مرتفعة.0.93)معامل الثبات الكلي  ت، كما بلغ(0.58)االنفعالي 

معامالت الثبات لبعد  هذه الطريقة ، وحققتبراون-طريقة التجزئة النصفية لـسبريمان .2

، (0.80)، وبعد التوافق األسري (0.86)، وبعد التوافق االجتماعي (0.82)التوافق الشخصي 

(، وهي معامالت 0.94) معامل الثبات الكلي ت، كما بلغ(0.80)وبعد التوافق االنفعالي 

 ثبات مرتفعة.

 مقياس التكيُّف املدرسي: .2

( بنًدا موزعة على األبعاد 38يتكون من )الذي  ،الباحثة مقياس التكيُّف املدرسيأعدَّت 

بنود،  (6)بنود، العالقة مع املعلمني:  (9)بنًدا، العالقة مع الزمالء:  (16)التالية: األداء املدرسي: 

غالًبا، ونادًرا، وا، )أبًد :بنود. وجياب على املقياس من خالل بدائل االستجابة (8)البيئة املدرسية: 

 دائًما(. و

 ( من34ولقد مت التحقق من صدق املقياس يف الدِّراسة احلالية على عينة استطالعية  )ن=
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من خالل حساب االتساق الداخلي بني معامالت ارتبايف  الطلبة املوهوبني امُلسرَّعني وغري امُلَسرَّعني

بنود مقياس التكيُّف املدرسي بالدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه وبالدرجة الكلية للمقياس، 

واليت أظهرت أن معامالت ارتبايف بنود مقياس التكيُّف املدرسي بالدرجة الكلية للبعد املنتمية 

مل  (38، 26، 19، 5: )لة إحصائيًّا ما عدا البنود ذات األرقامإليه وبالدرجة الكلية للمقياس دا

تصل إىل مستوى الداللة اإلحصائية يف ارتباطها بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ولكنها 

، كما أن مجيع ومت االحتفاظ بها يف املقياسكانت دالة يف ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس، 

الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيًّا عند مستوى معامالت االرتبايف بني 

(، والعالقة مع املعلمني 0.81(، والعالقة مع الزمالء )0.85(، حيث بلغت لألداء الدِّراسي )0.01)

 (.0.83(، والتكيُّف مع البيئة املدرسية )0.59)

ني سي عن طريق استخدام أسلوبكما مت التحقق من الصدق العاملي ملقياس التكيُّف املدر

التحليل العاملي التوكيدي على مجيع للتحليل العاملي، هما: التحليل العاملي االستكشايف، و

 وفيما يلي نتائج هذين التحليلني: (،134عينة الدِّراسة )ن= 

 نتائج التحليل العاملي االستكشايف: .1

بهدف  Exploratory Factor Analysisمت استخدام التحليل العاملي االستكشايف  

الذي أسفر عن تشبُّع مجيع عبارات املقياس ، التكيُّف املدرسيالعاملي ملقياس التأكُّد من صدق 

إحصائيًّا بأربعة عوامل، وذلك بعد تدوير احملاور تدويًرا متعامًدا بطريقة الفارمياكس،  اًلتشبًُّعا دا

%( 63.26ه العوامل األربعة جمتمعة )جذورها الكامنة أكرب من الواحد الصحيح، وقد فّسرت هذ

من التباين الكلي بني درجات عبارات املقياس، وهي كمية كبرية من التباين الـُمفسر بواسطة 

بعوامل املقياس  التكيُّف املدرسيهذه العوامل. واجلدول التالي يوضِّح تشبُّعات عبارات مقياس 

 األربعة:
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 (3جدول )
 بالعوامل األربعة التكيُّف املدرسيتشبُّعات عبارات مقياس 

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني  العامل األول

 عالتشبُّ م عالتشبُّ م عالتشبُّ م عالتشبُّ م

1 0.45 15 0.68 30 0.84 26 0.68 

2 0.51 18 0.82 31 0.52 25 0.81 

3 0.65 18 0.88 32 0.86 28 0.51 

4 0.69 19 0.88 33 0.58 28 0.80 

6 0.82 20 0.86 34 0.54 29 0.85 

5 0.53 21 0.83 36 0.80   

8 0.82 22 0.86 35 0.58   

8 0.68 23 0.58 38 0.81   

9 0.83 24 0.64     

10 0.54       

11 0.64       

12 0.58       

13 0.53       

14 0.50       

16 0.68       

 3.19  4.54  6.82  5.15 اجلذر الكامن

نسبة التباين املفسر 

 بواسطة العامل
15.15%  16.45%  12.63%  8.52% 

( أن كل التشبُّعات أو معامالت صدق العبارات مرتفعة وأعلى من 3يتضح من جدول )

 . التكيُّف املدرسي(، مما يدل على صدق مجيع عبارات مقياس 0.30)

 :نتائج التحليل العاملي التوكيدي .2

بهدف التأكُّد من صدق البناء الكامن لألبعاد  التحليل العاملي التوكيديمت استخدام  

إذ  ؛عات األبعاد الفرعية بالعامل الكامن الواحد( يوضِّح تشب4ُّالفرعية واملقياس ككل، وجدول )

أبعاد مقياس التكيُّف املدرسي بالعامل الكامن عات يتضح أن مجيع معامالت الصدق أو تشبُّ
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مما يدل على صدق مجيع  ،(0.01دالة إحصائيًّا عند مستوى ) لتكيُّف املدرسيملقياس ا الواحد

 . أبعاد مقياس التكيُّف املدرسي

 (4جدول )
عات أبعاد مقياس التكيُّف املدرسي بالعامل الكامن الواحد، مقرونة بقيم )ت( واخلطأ املعياري تشبُّ 

 عع، والداللة اإلحصائية للتشبُّلتقدير التشبُّ

 عالتشبُّ التكيُّف املدرسي أبعاد م
اخلطأ املعياري 

 علتقدير التشبُّ
 قيمة )ت(

 **13.08 0.08 0.90 األداء املدرسي 1

 **8.53 0.08 0.80 العالقة مع الزمالء 2

 **4.65 0.09 0.41 العالقة مع املعلمني 3

 **5.51 0.09 0.65 البيئة املدرسية 4
 0.01دالة عند مستوى  **               0.06دالة عند مستوى  *

  بطريقتني، هما:كما مت التحقق من ثبات املقياس 

حيث  ،معامالت الثبات قيًما مرتفعةهذه الطريقة من وحققت معامل ألفا كرونباخ، طريقة  .1

، ولبعد العالقة مع (0.89)، ولبعد العالقة مع الزمالء (0.82)بلغت لبعد األداء املدرسي 

معامل الثبات الكلي للمقياس  ت، كما بلغ(0.81)، ولبعد البيئة املدرسية (0.50)املعلمني 

 .(، وهي معامالت ثبات مرتفعة0.91)

 ،معامالت ثبات مرتفعة هذه الطريقة قت، وحقَّبراون-طريقة التجزئة النصفية لـسبريمان .2

، (0.88)ء ، ولبعد العالقة مع الزمال(0.89)لبعد األداء املدرسي  ت معامالت الثباتحيث بلغ

معامل الثبات  ت، كما بلغ(0.88) ، ولبعد البيئة املدرسية(0.83)ولبعد العالقة مع املعلمني 

 .(، وهي معامالت ثبات مرتفعة0.93)الكلي للمقياس 

 األساليب اإلحصائية:

الطلبة لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني؛ للمقارنة بني  (ت)مت استخدام اختبار 

. وللمقارنة بني تلك اجملموعتني املسرعني وغري املسرعني يف التكيُّف النفسي واملدرسياملوهوبني 

يف التحصيل الدِّراسي مت استخدام مربع كاي لداللة الفروق. وللمقارنة بني الذكور واإلناث 
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مت استخدام اختبار مان وتين  الطلبة املوهوبني املسرعني ا التسريع لدىمواملرحلتني اليت مت فيه

 .لداللة الفروق؛ لصغر حجم العينة يف تلك اجملموعات

 نتائج الدِّراسة:

 والتكيُّفإجابة السؤال األول: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من: التكيُّف النفسي 

املدرسي والتحصيل الدِّراسي بني الطلبة املوهوبني املسرعني والطلبة املوهوبني غري املسرعني 

  يف مدينة الرياض؟

مت استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مستقلتني؛  :لإلجابة عن السؤال

طلبة املوهوبني غري ف على الفروق بني متوسطي درجات الطلبة املوهوبني املسرعني ودرجات الللتعّر

كما يوضحه  ،املسرعني يف األبعاد والدرجة الكلية ملقياس التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي

 (. 6جدول )

 (5جدول )
 اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطلبة املوهوبني  

 واملدرسياملسرعني ودرجات الطلبة املوهوبني غري املسرعني يف التكيُّف النفسي 

 التكيُّف النفسي

 العدد نوع العينة البعد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

 التوافق الشخصي
 1.12 8.16 64 مسرعون

3.46** 
 1.58 5.31 80 غري مسرعني

 التوافق االجتماعي
 1.89 9.31 64 مسرعون

2.44* 
 2.20 8.44 80 غري مسرعني

 التوافق األسري
 1.53 8.44 64 مسرعون

2.53** 
 1.54 8.59 80 غري مسرعني

 **3.36 1.83 6.84 64 مسرعون التوافق االنفعالي
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 التكيُّف النفسي

 العدد نوع العينة البعد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

 1.93 4.53 80 غري مسرعني

الدرجة الكلية ملقياس 

 التكيُّف النفسي

 6.10 30.56 64 مسرعون
3.58** 

 6.84 28.05 80 غري مسرعني

 التكيُّف املدرسي

املتوسط  العدد نوع العينة البعد

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 قيمة ت

 األداء الدِّراسي
 3.90 40.80 64 مسرعون

8.88** 
 6.86 34.14 80 غري مسرعني

 العالقة مع الزمالء
 2.58 25.89 64 مسرعون

6.48** 
 4.68 23.46 80 غري مسرعني

 العالقة مع املعلمني
 2.03 18.22 64 مسرعون

3.69** 
 2.85 15.84 80 غري مسرعني

 التكيُّف مع البيئة املدرسية
 4.52 26.98 64 مسرعون

4.08** 
 4.85 22.50 80 غري مسرعني

الدرجة الكلية ملقياس 

 التكيُّف املدرسي

 9.68 111.80 64 مسرعون
8.65** 

 13.19 95.93 80 غري مسرعني

 0.01دالة عند مستوى  **               0.06دالة عند مستوى  *

( فأقل يف األبعاد: )التوافق 0.06( أن قيم )ت( دالة عند مستوى )6يتضح من جدول )

التوافق االنفعالي(، ويف الدرجة الكلية والتوافق األسري، والتوافق االجتماعي، والشخصي، 

ملقياس التكيُّف النفسي، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

املوهوبني املسرعني ودرجات الطلبة املوهوبني غري املسرعني، يف تلك األبعاد ملقياس التكيُّف الطلبة 

 النفسي، وكانت تلك الفروق لصاحل الطلبة املوهوبني املسرعني.
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( يف األبعاد: )األداء 0.01( أن قيم )ت( دالة عند مستوى )6كما يتضح من جدول )

قة مع املعلمني، التكيُّف مع البيئة املدرسية(، ويف الدرجة الدِّراسي، العالقة مع الزمالء، العال

الكلية ملقياس التكيُّف املدرسي، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 

درجات الطلبة املوهوبني املسرعني ودرجات الطلبة املوهوبني غري املسرعني، يف تلك األبعاد ملقياس 

 تلك الفروق لصاحل الطلبة املوهوبني املسرعني. التكيُّف املدرسي، وكانت

، ولكون بيانات التحصيل كانت يف صورة أما بالنسبة للفروق يف التحصيل الدِّراسي

للتعرف  ؛(2مت استخدام اختبار مربع كاي )كا تكرارات ونسب مئوية وليس درجات خام، فقد

ة املوهوبني غري املسرعني يف على مدى وجود اختالف بني الطلبة املوهوبني املسرعني والطلب

 (. 5كما يوضحه جدول ) ،التحصيل الدِّراسي

 (6جدول رقم )
 ( للكشف عن مدى وجود اختالف بني الطلبة املوهوبني2اختبار مربع كاي )كا 

 املسرعني والطلبة املوهوبني غري املسرعني يف التحصيل الدِّراسي 

 اجملموع املسرعني املوهوبون غري املوهوبون املسرعون  نوع العينة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد التقدير

 26.0 28 35.4 24 8.1 3 %98أقل من 

98% 2 4.8 18 28.3 20 18.6 

 65.6 51 35.4 24 88.1 38 %98أعلى من 

 100.0 108 100.0 55 100.0 42 اجملموع

 **28.961 (2قيمة مربع كاي )كا

 0.01دالة عند مستوى  **

(، مما يشري إىل أن 0.01عند مستوى ) ة( دال2( أن قيمة مربع كاي )كا5جدول )من يتضح 

أي: أن هناك اختالًفا بني الطلبة املوهوبني املسرعني والطلبة املوهوبني غري  ،املتغريين غري مستقلني

  املسرعني يف التحصيل الدِّراسي.
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 والتكيُّفية يف كل من: التكيُّف النفسي إجابة السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائ

 املدرسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني ُتعَزى ملتغري النوع؟ 

ف على الفروق لداللة الفروق؛ للتعّر مت استخدام اختبار مان وتين :لإلجابة عن هذا السؤال

كلية ملقياس يف متوسط درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني املسرعني يف األبعاد والدرجة ال

 هكما يوضح ،أنثى( -التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي تبًعا الختالف متغري النوع: )ذكر 

 (.8جدول )

 (7جدول )
وتين لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني املسرعني يف التكيُّف النفسي -اختبار مان

 والتكيُّف املدرسي باختالف النوع

 التكيُّف النفسي 

 Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد نوع العينة البعد

 التوافق الشخصي
 520.00 28.18 22 ذكر

0.29 

 856.00 28.03 32 أنثى

 التوافق االجتماعي

 655.00 26.83 22 ذكر

0.81 

 919.00 28.82 32 أنثى

 التوافق األسري

 548.60 29.43 22 ذكر

0.89 

 838.60 25.18 32 أنثى

 التوافق االنفعالي

 526.00 28.41 22 ذكر

0.35 

 850.00 25.88 32 أنثى

الدرجة الكلية ملقياس التكيُّف 

 النفسي

 508.60 28.55 22 ذكر

0.05 
 885.60 28.39 32 أنثى
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 التكيُّف املدرسي:

 Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد نوع العينة البعد

 الدِّراسياألداء 
 522.00 28.28 22 ذكر

0.30 
 853.00 25.98 32 أنثى

 العالقة مع الزمالء
 430.00 19.66 22 ذكر

3.11 ** 
 1066.00 32.98 32 أنثى

 العالقة مع املعلمني
 839.00 33.69 22 ذكر

2.43* 
 845.00 23.31 32 أنثى

 التكيُّف مع البيئة املدرسية
 686.60 25.51 22 ذكر

0.36 
 899.60 28.11 32 أنثى

الدرجة الكلية ملقياس التكيُّف 

 املدرسي

 680.60 26.93 22 ذكر
0.51 

 914.60 28.68 32 أنثى

 0.01دالة عند مستوى  **               0.06دالة عند مستوى  *

( أن قيم )ز( غري دالة يف األبعاد: )التوافق الشخصي، التوافق 8يتضح من جدول )

االجتماعي، التوافق األسري، التوافق االنفعالي(، ويف الدرجة الكلية ملقياس التكيُّف النفسي، 

مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني املسرعني 

 أنثى(. -قياس التكيُّف النفسي، تعود الختالف نوع أفراد العينة: )ذكر يف تلك األبعاد مل

( أن قيم )ز( غري 8أما بالنسبة للفروق بني اجلنسني يف التكيُّف املدرسي فيتضح من جدول )

دالة يف األبعاد: )األداء الدِّراسي، التكيُّف مع البيئة املدرسية(، ويف الدرجة الكلية ملقياس 

سي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أفراد عينة الطلبة التكيُّف املدر

املوهوبني املسرعني يف تلك األبعاد ملقياس التكيُّف املدرسي، تعود الختالف نوع أفراد العينة: 

 أنثى(. -)ذكر 

قة مع ( فأقل يف األبعاد: )العال0.06( أن قيم )ز( دالة عند مستوى )8كما يتضح من جدول )

ا يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أفراد عينة ممالزمالء، العالقة مع املعلمني(، 
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الطلبة املوهوبني املسرعني يف تلك األبعاد ملقياس التكيُّف املدرسي، تعود الختالف نوع أفراد 

ملسرعني اإلناث يف بعد: أنثى(، وكانت تلك الفروق لصاحل عينة الطلبة املوهوبني ا -العينة: )ذكر 

)العالقة مع الزمالء(، ولصاحل عينة الطلبة املوهوبني املسرعني الذكور يف بعد: )العالقة مع 

 املعلمني(.

 والتكيُّفإجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل من: التكيُّف النفسي 

تغري املرحلة اليت مت فيها التسريع )من رابع ُتعَزى مل ،املدرسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني

 من أول متوسط إىل ثالث متوسط(؟  - إىل سادس

ف على الفروق لداللة الفروق؛ للتعّر  مت استخدام اختبار مان وتين :لإلجابة عن هذا السؤال 

يف متوسط درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني املسرعني يف األبعاد والدرجة الكلية ملقياس 

التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي تبًعا الختالف متغري املرحلة الدِّراسية اليت مت التسريع فيها 

  (. 8كما يوضحه جدول ) ،من أول إىل ثالث متوسط( -)من رابع إىل سادس 

 ( 8جدول )
 وتين لداللة الفروق يف درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني املسرعني -اختبار مان

 يف التكيُّف النفسي والتكيُّف املدرسي باختالف مرحلة التسريع

 التكيُّف النفسي:

 العدد مرحلة التسريع البعد
متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

قيمة 

Z 

 التوافق الشخصي
 815.60 28.15 29 من رابع إىل سادس

0.35 
 558.60 25.84 26 من أول إىل ثالث متوسط

 التوافق االجتماعي
 850.60 29.58 29 من رابع إىل سادس

1.12 
 524.60 24.98 26 من أول إىل ثالث متوسط

 التوافق األسري
 819.00 28.24 29 من رابع إىل سادس

0.39 
 555.00 25.54 26 من أول إىل ثالث متوسط

 التوافق االنفعالي
 881.60 25.96 29 من رابع إىل سادس

0.28 
 803.60 28.14 26 من أول إىل ثالث متوسط
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 التكيُّف النفسي:

 العدد مرحلة التسريع البعد
متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

قيمة 

Z 

الدرجة الكلية ملقياس 

 التكيُّف النفسي

 822.60 28.35 29 من رابع إىل سادس
0.44 

 552.60 25.60 26 من أول إىل ثالث متوسط

 التكيُّف املدرسي:

 العدد مرحلة التسريع البعد
متوسط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

قيمة 

Z 

 األداء املدرسي

 826.60 28.48 29 من رابع إىل سادس

0.49 
 569.60 25.38 26 من أول إىل ثالث متوسط

 العالقة مع الزمالء

 854.60 25.35 29 من رابع إىل سادس

0.68 
 820.60 28.82 26 من أول إىل ثالث متوسط

 العالقة مع املعلمني
 858.00 29.90 29 رابع إىل سادسمن 

1.24 
 518.00 24.82 26 من أول إىل ثالث متوسط

 التكيُّف مع البيئة املدرسية
 892.00 30.85 29 من رابع إىل سادس

1.56 
 693.00 23.82 26 من أول إىل ثالث متوسط

الدرجة الكلية ملقياس 

 التكيُّف املدرسي

 842.60 29.06 29 من رابع إىل سادس
0.88 

 542.60 26.80 26 من أول إىل ثالث متوسط

التوافق و( أن قيم )ز( غري دالة يف األبعاد: )التوافق الشخصي، 8يتضح من جدول )   

التوافق االنفعالي(، ويف الدرجة الكلية ملقياس التكيُّف والتوافق األسري، واالجتماعي، 

النفسي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني 

املسرعني يف تلك األبعاد ملقياس التكيُّف النفسي، تعود الختالف مرحلة تسريع أفراد العينة: )من 

 ل إىل ثالث متوسط(.من أو -رابع إىل سادس 

( أن قيم )ز( غري دالة يف 8أما بالنسبة للفروق يف التكيُّف املدرسي فيتضح من جدول )



 
 

    

 
 

507 

وغري املسرعني  التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني(. 2022، نورة. )القضيب

 أكادمييًّا

507 

األبعاد: )األداء الدِّراسي، العالقة مع الزمالء، العالقة مع املعلمني، التكيُّف مع البيئة املدرسية(، 

ويف الدرجة الكلية ملقياس التكيُّف املدرسي، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لتكيُّف املدرسي، تعود يف درجات أفراد عينة الطلبة املوهوبني املسرعني يف تلك األبعاد ملقياس ا

 من أول إىل ثالث متوسط(. -الختالف مرحلة تسريع أفراد العينة: )من رابع إىل سادس 

 مناقشة وتفسري النتائج:

حاولت هذه الدِّراسة استقصاء أثر التسريع األكادميي على التكيُّف النفسي والتكيُّف 

ل املقارنة بني الطلبة املوهوبني املسرعني املدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني من خال

 وغري املسرعني يف هذه املتغريات.

ودعمت نتائج هذه الدِّراسة االجتاهات الرتبوية اليت تنادي بتسريع الطلبة املوهوبني؛ ملا له من 

 آثار إجيابية على الطلبة أنفسهم على الصعيد الدِّراسي والنفسي واالجتماعي.

احلالية عن تفوق الطلبة املوهوبني املسرعني يف متغريات الدِّراسة، حيث كشفت الدِّراسة 

والتحصيل الدِّراسي على الطلبة املوهوبني غري  ،والتكيُّف املدرسي ،وهي: التكيُّف النفسي

املسرعني. ومل تتوصل الدِّراسة إىل تأثري متغري اجلنس على متغريات الدِّراسة لدى الطلبة املوهوبني 

وهما: العالقة مع الزمالء لصاحل دمييًّا باستثناء ُبعَدين يف متغري التكيُّف املدرسي، املسرعني أكا

املرحلة  اإلناث، والعالقة مع املعلمني لصاحل الذكور، كما مل تكشف الدِّراسة عن تأثري

 الدراسية اليت مت فيها التسريع على متغريات الدِّراسة.

(، Bongiovanni, 2014اسات السابقة كدِّراسة )وتتفق هذه النتائج مع نتائج عدد من الدر

 (،2002، )املركز الوطين لتنمية املوارد البشريةودارسة (، 2009 )جروان واجملالي،ودراسة 

(Steenbergen-Hu& Moon, 2011،) (Tsai, 2007،) (Smedsrud, 2018).   

التأثري اإلجيابي وبذلك فإن نتائج هذه الدِّراسة تنتظم مع نتائج الدراسات اليت أظهرت 

للتسريع األكادميي على التكيُّف النفسي واملدرسي للطلبة املوهوبني، ويف هذا الصدد يذكر 

(: "أنه ال توجد ِدراسة واحدة مهما كان اجتاهها تشري إىل أي آثار سلبية Pollins, 1983بولنز )

ريع، ويصرا ستانلي أحد ض خلربة التسبارزة للنمو العاطفي واالجتماعي للطفل املوهوب الذي تعّر

أبرز املدافعني عن التسريع ومؤسس برنامج "البحث عن املوهبة" يف الرياضيات يف الواليات املتحدة 
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، 2008أنه ال يعرف أي ِدراسة علمية للتسريع الفعلي أظهرت عدم جدوى التسريع" )جروان، 

 (.263ص

للتحقق من فعالية التسريع  ( فقد أظهرت مجيع الدراسات اليت أجريت2018ووفًقا جلروان )

ن التحصيل الدِّراسي للطلبة املوهوبني، وال يؤثر سلًبا على تكيفهم االنفعالي أنه حيسِّ

واالجتماعي، كما ال يؤثر على مستوى حتصيل الطلبة العاديني وتكيفهم االنفعالي. ويستند 

، ودراسات جامعة جونز ة يف مطلع العشرينياتجروان يف ذلك إىل دراسات لويس تريمان التتبعيَّ

هوبكنز يف مطلع السبعينيات، وانتهاء باملراجعة اإلحصائية التحليلية لنتائج الدراسات اليت أجريت 

 Rogrers,1992)،) (Kulik,2002.)حول التسريع كدراسيت 

وتعزو الباحثة التأثري اإلجيابي للتسريع األكادميي الذي توصلت إليه الدِّراسة احلالية إىل 

: جانب يتعلق بسمات الطلبة املوهوبني، وجانب يتعلق مبزايا التسريع، واجلانب حمتملة جوانبثالثة 

 األخري يتعلق باآللية اليت يتم فيها التسريع يف إدارة املوهوبني باململكة العربية السعودية.

ك أما اجلانب األول املتعلق بسمات الطلبة املوهوبني، فإنه من املعروف أن هذه الفئة متتل

والقدرة على  ،مسات وخصائص مرتفعة؛ إذ إن أهم ما مييز الطفل املوهوب هو حدة الذكاء

االستدالل واإلدراك، وسرعة البديهة، وقوة االنتباه والتذكُّر، وسعة اخليال، واإلبداع، وتوليد 

 األفكار، وحب االستطالع، واملثابرة، والقيادية، واحلساسية للمشكالت، كما ميتلك املوهوبون

لغة متطورة، ومييلون كذلك إىل حب الدعابة واملرا. مثل هذه السمات قد جتعل املوهوب يتمّكن 

ويعقد  ،بكل يسر وسهولة من أن يلحق بركب الفصل الذي مت التسريع إليه، ويفي مبتطلباته

صداقات مع أعضائه، بل إن هذه اخلصائص املتميزة هي ما دعت الرتبويني إىل ابتكار أنظمة 

 .اع؛ لتواجه تفوق هذه الفئة ونبوغهالتسري

أما اجلانب الثاني فيتعلق باملزايا اليت حيققها نظام التسريع، فهو نظام يواجه حاجات 

املوهوب املتميزة، فيزيد من ثقة املوهوب يف نفسه، ويعزز مفهوم الذات اإلجيابي، والفاعلية 

لل من امللل والضجر األكادميي، ويق ،األكادميية، وتقدير الذات، وحيّسن من مستوى الدافعية

ويكّون اجتاهات إجيابية حنو نظام التعليم، ويزيد من مستوى اإلجناز، وخيلق فرًصا للمنافسة 

والتبادل املعريف بني مستويات عقلية متقاربة، وينّمي امليول املهنية، ويثري املعرفة العلمية، كما أنه 

درسية وينّميها، ويعلي الطموا والتطلعات لدى هؤالء يسّرع يف العالقات االجتماعية يف البيئة امل



 
 

    

 
 

509 

وغري املسرعني  التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني(. 2022، نورة. )القضيب

 أكادمييًّا

509 

ه حنو الطلبة، ويساعدهم على التخطيط املهين للمستقبل، ويقّلص من فرتة الدِّراسة، وينّمي التوجُّ

 ِدراسة العلوم والتكنولوجيا.

بني ويتعلق اجلانب الثالث يف تفسري نتائج هذه الدِّراسة بنظام التسريع املّتبع يف إدارة املوهو

باململكة العربية السعودية؛ إذ يتبع آلية دقيقة يف عملية التسريع؛ بهدف ضمان اختيار الطلبة 

املناسبني لعملية التسريع وتكيفهم يف املرحلة اليت مت التسريع فيها، حيث مير نظام التسريع 

على أعلى من بثماني مراحل؛ إذ تتضمن املرحلة األوىل الرتشيح املبدئي بتحديد الطالب احلاصلني 

% من جمموع الطالب وفق نتائج املشروع الوطين للتعرف على املوهوبني، أما املرحلة الثانية فتشمل 2

تطبيق ضوابط الرتشيح من خالل التأكُّد من حصول الطالب يف املرحلة االبتدائية على متفوق يف 

ية يف الفصل الدِّراسي األول، مجيع املهارات املقررة للمواد الدِّراسية يف الفرتتني األوىل والثان

% فأكثر يف كل مادة 98% فأكثر، ومعدل 98وحصول الطالب يف املرحلة املتوسطة على معدل 

 من املواد الدِّراسية املقررة للفصل الدِّراسي األول. 

وتتضمن املرحلة الثالثة عملية التوعية بتكثيف الربامج التوعوية اليت تستهدف الطلبة 

شرويف التسريع وإجراءاته، ومن ثم تأتي املرحلة الرابعة  ااء أمورهم اليت توّضح فيهاملرشحني وأولي

د لقاء مع الطالب وولي أمره للتعريف بنظام التسريع، عق وهي موافقة الطالب وولي أمره، حيث ُي

  والتأكُّد من مدى االستعداد والرغبة يف االستفادة منه، وأخذ موافقة خطية من الطالب وولي أمره.

أما املرحلة اخلامسة فيتم فيها استكمال السجالت بإجراء مقابلة شخصية مع الطالب 

املرّشح، وتعد هذه املقابلة حمكًّا مهمًّا جًدا يبيِّن مدى استعداد الطالب لنظام التسريع، ويشرتيف 

ه درجة فأكثر، وتشمل هذه املرحلة ِدراسة وضع الطالب املراد ترشيح 80الجتيازها احلصول على 

من مجيع اجلوانب. ويتم يف املرحلة السادسة اعتماد األمساء بالتأكُّد من انطباق ضوابط الرتشيح 

على الطالب املرشحني، وإعداد قاعدة بيانات بالطالب املرشحني، وإرسال مواعيد االختبارات 

 للطالب املرشحني.

املراد ختطيها، حيث  ويتم يف املرحلة السابعة إعداد وتطبيق اختبارات التسريع للصفوف   

% من 60% كمعدل عام يف االختبار املعد للتسريع، وأن حيقق الطالب 86جيب أن حيقق الطالب 

 درجة االختبار املعد للتسريع يف كل مادة. 

باعتماد التسريع وإعالن النتائج، من خالل  -وهي املرحلة الثامنة-وتنتهي مراحل التسريع 

ونقل الطلبة إىل  لالختبارات،عدد من اإلجراءات، وهي: إصدار قرار تسريع الطالب اجملتازين 
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الصفوف املسرعني إليها، ومتابعة تكيفهم يف املرحلة اجلديدة نفسًيا واجتماعًيا خالل الفرتة 

الذين مل يتكيفوا خالل الفرتة التجريبية إىل فصوهلم وإعادة الطلبة  ،التجريبية ملدة أربعة أسابيع

-وِدراسة أوضاعهم النفسية واالجتماعية. وأخرًيا يتم نقل الطالب املتكّيفني رمسًيا يف نظام نور 
، ومنح الطالب شهادة اجتياز )اإلدارة العامة للموهوبني -النظام اإللكرتوني بوزارة التعليم السعودية

 (.2019 واملوهوبات،

  لتوصيات:ا

من نتائج متسقة مع نتائج الدراسات السابقة اليت تدعم  الدِّراسة احلاليةملا توصلت إليه نظًرا 

 مبا يلي:توصي فإنها التأثري اإلجيابي للتسريع، وللمزايا العديدة ألنظمة التسريع؛ 

 مثل: ،التوسع يف نظام التسريع من خالل تطبيق أنواع خمتلفة من التسريع .1

 ر يف املرحلة االبتدائية.املبكِّالقبول  •

 ر يف اجلامعة.القبول املبكِّ •

 .الدِّراسة املزدوجة يف الثانوية واجلامعة •

 واجلامعة. الثانويةالقبول املزدوج يف  •

 ًقا مرتفًعا.ة ملن يظهرون تفوُّي أكثر من مرحلة دراسيَّختطِّ •

 مثل: ،القيام بعدد من الدراسات العلمية لرفع كفاءة التسريع .2

 واألكادميية. ،والفنية ،اسات تقييمية لتجربة التسريع من كافة اجلوانب: اإلداريةدر •

 درسي.ة للطلبة املسرعني يف التكيُّف النفسي واملدراسات تتبعيَّ •

   دراسة حتليلية للناتج اإلبداعي للطلبة املوهوبني املسرعني.  •

 

 

 

 



 
 

    

 
 

511 

وغري املسرعني  التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني(. 2022، نورة. )القضيب

 أكادمييًّا

511 

 املراجع:

 :املراجع باللغة العربية

)وثيقة غري منشورة(. وزارة  دليل فصول املوهوبني (.2018للموهوبني واملوهوبات )اإلدارة العامة 

 التعليم، الرياض.

الدليل اإلجرائي املطور لتسريع الطالب والطالبات (. 2019اإلدارة العامة للموهوبني واملوهوبات )

ارة التعليم، )وثيقة غري منشورة(. وز الذين أبدوا تفوًقا غري عادي يف مراحل التعليم العام

 الرياض.

 (. عمان: دار الفكر.2)يف أساليب الكشف عن املوهوبني. (2008جروان، فتحي )

البحوث الرتبوية حول التسريع األكادميي للطلبة املوهوبني بني . ، نوفمرب(2018جروان، فتحي )

بني ورقة مقدمة إىل املؤمتر العلمي العربي الثاني عشر لرعاية املوهوالنظرية والتطبيق. 

واملتفوقني "رعاية املوهوبني واملتفوقني ضرورة حتمية للتنمية العربية الشاملة" باجمللس العربي 

 للموهوبني واملتفوقني، عمان، األردن.

أثر التسريع األكادميي على التحصيل الدِّراسي  ، يوليو(.2009جروان، فتحي واجملالي، ماجدة )

طلبة املسرعني يف حمافظة عمان لألعوام والتكيُّف النفسي واالجتماعي املدرسي لل

. ورقة مقّدمة إىل املؤمتر العلمي العربي السادس لرعاية املوهوبني 2006-1999الدِّراسية 

 باجمللس العربي للموهوبني واملتفوقني، عمان، األردن.

 (. عمان: دار املسرية.2)يف التحصيل الدِّراسي(. 2015اجلاللي، ملعان مصطفى )

تقنني مقياس التوافق النفسي لزينب حممود شقري على البيئة اجلزائرية (. 2018مجاا، لطيفة )

)رسالة ماجستري غري منشورة(، جامعة حممد  دراسة ميدانية ببع  متوسطات بلدية املسيلة

 بوضياف، اجلزائر. 

ار (. عمان: د3)يف التكنولوجيا-التطبيق-اإلرشاد النفسي النظرية(. 2011حسني، طه )

 الفكر.

راسة مقارنة بني برامج التسريع واإلثراء وقياس أثرها على الدافعية للتعلم ِد(. 2008دودين، ثريا )

)أطروحة دكتوراه غري منشورة(،  والتحصيل وتقدير الذات للطلبة املوهوبني يف األردن

 جامعة عمان العربية، األردن.



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

512 

لتنمية الذكاء االنفعالي يف التكيُّف  فاعلية برنامج تدرييب (.2008العبد الالت، أمساء )

 األكادميي واالجتماعي ويف االجتاهات حنو املدرسة لدى الطلبة املوهوبني يف األردن

 )أطروحة دكتوراه غري منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن.

 معية.. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلااملوجز الصحة النفسية(. 1990عوص، عباس )

جملة دراسات (. التوافق الدِّراسي لدى عينة من طالبات جامعة األغوايف. 2016، شاللي )خلضر

 .140-126(، 38، )جلامعة األغوايف

  .عـامل الكتب: القاهرة(. 2جمللد ا) دراسات تربوية(. 1985) حممد، سرى إجالل

التوافق النفسي واالجتماعي والدِّراسي للطلبة الذين (. 2002لتنمية املوارد البشرية ) الوطيناملركز 

 (. عمان: سلسلة دراسات املركز.99)رقم مت تسريعهم يف األردن 

 :املراجع األجنبية

Boazman, J. & Sayler, M. (2011). Personal Well-Being of Gifted Students 

Following Participation in An Early College-Entrance Program. Roeper 

Review, (33), 76-85. 

Bongiovanni, B. (2014). Comparing Academic Achievement of Students 

Accelerated In Mathematics To Their Non-Accelerated Peers 

(Unpublished doctoral dissertation), New York University, Fredonia, New 

York.  

Boysworth, S. E. (2010). Effects of Mathematics Acceleration on Middle School 

Student Achievement (Unpublished doctoral dissertation) University Of 

North Carolina, Charlotte, North Carolina. 

Cafarella, B. (2016). Acceleration and Compression in Developmental 

Mathematics: Faculty Viewpoints. Journal of Developmental 

Education, 39(2), 12-25.  

Calhoun, J& Acicula, J. (1990). Psychology of Adjustment and Human 

Relationships. New York: Mc Grow Hill.  

Cohoon, S. B. (2015). State Policies in Gifted and Talented Education on 

Acceleration: An Analysis of State Policies and Mandates. Macom: 

Western Illinois University 

Endepohls-Ulpe, M. (2017). Acceleration, Enrichment, Or Internal 



 
 

    

 
 

513 

وغري املسرعني  التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني(. 2022، نورة. )القضيب

 أكادمييًّا

513 

Differentiation–Consequences of Measures to Promote Gifted Students 

Anticipated by German Secondary School Teachers. Electronic Journal of 

Research in Educational Psychology, 15(1), 147-163.  

Gronostaj, A., Werner, E., Bochow, E., & Vock, M. (2016). How to Learn 

Things at School You Don’t Already Know: Experiences of Gifted Grade-

Skippers in Germany. Gifted Child Quarterly, 60(1), 31-46.  

Guyton, K. N. (2013). Impact of Acceleration on Gifted Learners’ Academic 

Achievement and Attitudes toward Mathematics (Unpublished doctoral 

dissertation), Piedmont College, Demurst, Georgia. 

King, D. C. (2012). Long-Term Social and Emotional Outcomes of Subject-Area 

Acceleration on Gifted Learners (Unpublished doctoral dissertation), 

Liberty University, Lynchburg, Virginia. 

Lee, S. Y., Olszewski-Kubilius, P., & Peternel, G. (2010). The efficacy of 

academic acceleration for gifted minority students. Gifted Child 

Quarterly, 54(3), 189-208.  

Pond, J. G. (2017). The Effects of Participation in An Accelerated Academic 

Math Course on The Academic Performance of Middle School Students 

(Unpublished doctoral dissertation), North-central University, Scottsdale, 

Arizona. 

Sallee, L. (2016). The Beliefs and Attitudes of Administrators Regarding the 

Acceleration of Gifted Elementary Students in the State of Missouri 

(Unpublished doctoral dissertation), Southwest Baptist University, Bolivar, 

Missouri. 

Sheppard, A. A. (2017). Knowledge, Perceptions, And Beliefs of Elementary 

Principals Regarding Whole-Grade Acceleration for Gifted Students 

(Unpublished doctoral dissertation), College of William And Mary, 

Virginia. 

Siegle, D., Wilson, H. E., & Little, C. A. (2013). A Sample of Gifted and 

Talented Educators’ Attitudes About Academic Acceleration. Journal of 

Advanced Academics, 24(1), 27-51.  

Smedsrud, J. (2018). Mathematically Gifted Accelerated Students Participating 

In An Ability Group: A Qualitative Interview Study. Frontiers in 

Psychology, (9), 1-12.  



 

  
 
 

 1443/2022( 2) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

514 

Speer, E. M. (2013). Academic Adjustment of Gifted and Non-Gifted Ninth-, 

Tenth-, Eleventh-, And Twelfth-Grade Students Placed in Accelerated 

Mathematics Courses (Unpublished doctoral dissertation), Neumann 

University, Pennsylvania. 

Steenbergen-Hu, S., & Moon, S. M. (2011). The effects of acceleration on high-

ability learners: A meta-analysis. Gifted Child Quarterly, 55, 39–53 

Wu, E. H. (2013). Enrichment and acceleration: Best practice for the gifted and 

talented. Gifted Education Press Quarterly, 27(2), 1-18.  

 :املراجع العربية املرتمجة

Abd al-Lat, Asmaa. (2008). The Effectiveness of a program of Development of 

Emotional Intelligence in the Academic Adaptability in Attitudes Towards 

School for the Gifted Students in Jordan (Unpublished doctoral 

dissertation), [in Arabic], The Jordanian Arab University for Higher 

Studies, Jordan 

Al Galaly, Lamaan Mostafa (2016), Academic Achievement (Second Edition), 

Amman: Dar Al Maseira. 

Doudeen, Thoraya. (2007), A Comparative Study between the Acceleration and 

Nurturing Programs and Qiyas, Measuring their Effectiveness on 

Motivation, Academic Achievement and Self-Esteem of Gifted Students in 

Jordan (Unpublished doctoral dissertation), [in Arabic], The Jordanian 

Arab University, Jordan.  

General Directory for Gifted Students. (2018). Gifted Students Booklet [in 

Arabic] (Unpublished document), Ministry of Education, Riyadh. 

General Directory for Gifted Students (2019). Procedure Booklet of Accelerated 

Gifted Students in Public Education [in Arabic] (Unpublished document), 

Ministry of Education, Riyadh. 

Growan, Fathy, Magaly and Magda. (2009). The Effect of Academic 

Acceleration on Academic Accomplishment, the Psychological and Social 

Adaptability in Amman Governorate in the academic years 1999-2005. [in 

Arabic], a paper presented at the Sixth Arab Conference for Nurturing the 

Gifted Students, Amman, Jordan. 

Growan, Fathy. (2008). Styles of Detecting Gifted Students (Second Edition). 

[in Arabic], Amman: Dar Al Fikr. 



 
 

    

 
 

515 

وغري املسرعني  التكيُّف النفسي واملدرسي والتحصيل الدِّراسي لدى الطلبة املوهوبني املسرعني(. 2022، نورة. )القضيب

 أكادمييًّا

515 

Growan, Fathy. (2017, November). Educational Researches about Acceleration 

of Gifted Students between Theory and Application.[in Arabic], a paper 

presented at The Twelfth Arab Conference of Nurturing Gifted and 

Talented Students, Nurturing Gifted Students is a Necessity to the 

Comprehensive Arab Development, Amman, Jordan 

Hussein, Taha. (2011). Counseling Psychiatric Guidance—Application—

Technology (T3). Amman: Dar Al-thought. 

Jamah, Latifa. (2017). The standard of psychological compatibility of Zeinab 

Mahmoud Shaqir on the Algerian environment provides a field study in 

some of the Mediterranean schools in Al-Masila municipality (unpublished 

Master's Message), Mohamed Boudiaf University, Algeria. 

Lakhdar. Shalali. (2015). Academic compatibility has a sample of students at the 

University of Agwat . University of Agwat Studies Journal,(37), 125-140. 

Mohamed, Seri Iglal. (1986). Educational Studies (V2). Cairo: Alam Al Kotob.  

The National Center for Developing Human Resources. (2002). Academic, 

Social and Psychological Adaptability for Accelerated Students in 

Jordan.[in Arabic], (no. 99) Amman: The Center’s Studies Series. 


