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 لةالتعريف باجمل

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

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

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

 .وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

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

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

 ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

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

جمـال العلـوم الرتبويـة، مـن     ث العلميـة األصـيلة يف   والعزيز، من خالل نشر البحـ 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.

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

 .والقضايا الرتبوية املعاصرة

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

 .متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4

 صدار:املوافقة على اإل

  م2016 /ـه1435صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية عام 

 م4/2015 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.

Journal of Educational Sciences 

Prince Sattam Bin Abdulaziz University 

P. O. Box: 173 AlKharj: 11942 

AlKharj, Kingdom of Saudi Arabia  

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

 :http://jes.psau.edu.sa Website URL املوقع اإللكرتوني:
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Aims:  

JESPSAU aims to shed light into some aspects of the scientific activity at 

Prince Sattam bin Abdulaziz University through publishing original scientific 

research in the field of educational sciences. It also aims to support researchers 

in this field by providing a new publishing facility that meets the needs of 

specialized researchers within the University and beyond. 

Vision:  

To be a distinguished journal within the global publishing rules for 

publishing educational and psychological sciences research. 

Objective: 

The objectives of the Journal can be thoroughly specified in the following 

four objectives: 

1.  Participating effectively with universities and domestic and international 

scientific research centers to enrich the research activities in the field of 

education. 

2.  Mobilizing outstanding researchers to get their contributions in providing 

the deep and innovative scientific solutions for contemporary educational 

issues. 

3.  Providing a publication channel for publishing original papers in the 

educational and psychological disciplines. 

4.  Following-up conferences and scientific seminars in the field of educational 

sciences. 
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 وتعليمات النشر يف جملة العلوم الرتبويةقواعد 

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

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

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

 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.

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

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

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

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

 نتصف أسفل الصفحة.ويكون ترقيم الصفحات يف م

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

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

واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية 

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

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

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

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

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

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

  لبحث.ا

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   •

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

 ( 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

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

 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.

وأسلوبها يف التحرير حتتفظ اجمللة حبقها يف إخراج البحث، وإبراز عناوينه مبا يتناسب  .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 مـيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه للنش .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.

 األحباث اليت ال يتم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحثني. .9
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( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfحث احلصول على نسخة من حبثه )ملف يستطيع البا .10

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 

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

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

تعين قبول شرويف النشر والالئحة الداخلية للنشر، وهليئة التحرير احلق يف مراسلة اجمللة  .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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 طالبات جامعة الباحة
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 د. يسري حممد حممود عثمان 

 د. ناصر بن سعود الريس
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تطبيق نان وليلي التعليمي على  فاعلية استخدام
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 اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

 د. عبدالرمحن بن عبداهلل أباعود 

 أ. عبداجمليد بن سعود آل ثنيان
244 

واقع تطوير األداء ملديرات مكاتب التعليم )بنات( 

 مبدينة الرياض
 288 عثمان الداوودهدى بنت سعد أ. 

واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

 باجلمهورية اليمنية لإلدارة االسرتاتيجية
 305 محود بن سعيد مسلم السليمي د.

فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب 

التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات 

 املرحلة املتوسطة

بن فاحل د. نايف بن عضيب 

 العصيمي العتييب

 أحالم بنت صاحل زارب الشتوي أ.
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 الصفحة الباحث عنوان البحث

مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى معلمات 

 اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات مبدينة الرياض
 388 د. ابتسام بنت عباس عافشي أ.

أمنوذج مقرتح قائم على التعليم املتمايز لتدريس العلوم 

املعرفة واحلل اإلبداعي للمشكالت عمق  وأثره على

 لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 415 د. حممد بن ناصر الشدي

تعزيُز مهارات تقرير املصري لدعم االنتقاِل الناجح 

 ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِب ذوي اإلعاقِة الفكريَِّة
 460 د. حسني بن علي املالكي

اململكة العربية واقع الرياضة النسائية يف ضوء رؤية 

 (التطلعات –التحديات -الفرص) 2030السعودية 

 خالد إبراهيم أبووردة د.

 أمحد حسن حسن رخا د.
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 املقدمة:

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

حوى على تنوع فكري متميز تناول يف حدوده البحثية اجمللة العدد )األول( من اجمللد )الثامن( وقد 

التعليم العالي والعام داخل اململكة وخارجها وتنوع يف حمتواه املوضوعي بني حتول اجلامعات اىل 

العاملية وتطوير أدائها املؤسسي وفق أحدث املعايري العاملية وكفاءة عضو هيئة تدريسها وقياس 

ية لطالبها وبني احملتوى املتعلق بالتعليم العام الذي تناول مستوى رضاه وحتسني اجلوانب النفس

تطوير أداء مديري مكاتب التعليم وفاعلية استخدام بع  التطبيقات التقنية والنماذج القائمة على 

التعليم املتمايز يف جمال التدريس والتعرف على واقع ممارسة مديري املدارس ملتطلبات اإلدارة 

ولت بع  االسرتاتيجيات لتصويب املفاهيم العقدية لطالب مراحل التعليم االسرتاتيجية كما تنا

العام ، والتعرف على مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى معلمات ومشرفات اللغة العربية 

كما تناولت فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يف تعزيز مهاراتهم لتقرير املصري يف دعم انتقاهلم الناجح 

 املدرسة . دبع ملرحلة ما

ويف جمال الرياضة تناول أحد األحباث واقع الرياضة النسائية يف ضوء رؤية اململكة العربية 

 التطلعات( –التحديات  –)الفرص  2030السعودية 

وتود اجمللة ممثلة يف هيئة حتريرها أن تؤكد التزامها وحرصها يف تطبيق أعلى املعايري 

 ملنشورة من خالل أرقى وأدق األساليب العلمية يف التحكيم.وجتويد احملتوى العلمي لألحباث ا

لذا نبارك جلميع الباحثني الذين قبلت احباثهم يف اجمللة مع متنياتنا لألخوة الباحثني الذين 

 مل حيالفهم احلظ مع بالغ اعتذارنا هلم وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى واهلل ولي التوفيق.

 واهلل املوفق،،،      

 هيئة حترير جملة العلوم الرتبويةرئيس 

 د. مبارك بن فهيد القحطاني أ.
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A(2022)l-Sharif, Talal. (2022). Converting Emerging Saudi Universities to World class 

Universities. Journal of Educational Science, 8 (1), 19-55 

  

Converting Emerging Saudi Universities to World class Universities 

Dr. Talal bin Abdullah Al-Sharif 

Co-professor/ Faculty of Education / Shaqra University / Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

World-class Universities appear in response to the requirements of 

knowledge production, building their communities, globalization challenges, 

global competition and achieving sustainable development. The study aimed to 

identify the degree of transformation of emerging Saudi universities into world-

class universities and the obstacles to their transformation. 

The researcher used the descriptive survey approach and the questionnaire 

as a study tool for collecting information from the class randomized study 

sample which its number is 327 persons of the academic leaders in five 

emerging Saudi universities. 

The study clarified that the degree of transformation of emerging Saudi 

universities into world-class universities came with a low degree and an 

arithmetic average (2030), and the degree of obstacles to the transformation of 

emerging Saudi universities into world-class universities came significantly and 

with an arithmetic average (3080). 

The study recommended restructuring the emerging Saudi universities, 

developing their systems and regulations, and reviewing their strategic plans to 

support their transformation into world-class universities. 

Key words: world-class universities, emerging Saudi universities 
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جملة العلوم  حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى.(. 2022الشريف، طالل. )

 55 – 11 (،1) 8الرتبوية، 

 

 حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى

 (1)د. طالل بن عبداهلل الشريف

 املستخلص:

نتاج املعرفة وبناء جمتمعاتها وحتديات إتأتي اجلامعات عاملية املستوى استجابة ملتطلبات 

العوملة واملنافسة العاملية وحتقيق التنمية املستدامة، حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة 

لباحث حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى ومعوقات حتوهلا. واستخدم ا

العشوائية  ستبانة كأداة للدراسة جلمع املعلومات من عينة الدراسةاملنهج الوصفي املسحي، واال

القيادات األكادميية يف مخس جامعات سعودية ناشئة.  من ( فردًا328الطبقية والبالغ عددها )

ى جاءت وكشفت الدراسة أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستو

(، وأن درجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل 2.30بدرجة قليلة ومبتوسط حسابي )

وأوصت الدراسة بإعادة  (.3.80) جامعات عاملية املستوى جاءت بدرجة كبرية ومبتوسط حسابي

مبا  هيكلة اجلامعات السعودية الناشئة وتطوير أنظمتها ولوائحها ومراجعة خططها االسرتاتيجية

 يدعم حتوهلا إىل جامعات عاملية املستوى.

 .اجلامعات عاملية املستوى، اجلامعات السعودية الناشئة الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 alshreef-talal@su.edu.sa ،أستاذ مشارك /كلية الرتبية / جامعة شقراء / اململكة العربية السعودية  (1)
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 املقدمة: 

يف إطار التحول العاملي حنو جمتمع املعرفة، أصبح تطوير اجلامعات وجتويد خمرجاتها 

الوطنية باعتبارها مؤسسات اإلبداع العلمي ووسيلة لتقدم العلمية والبحثية واجملتمعية من األولويات 

اجملتمعات، وتهدف هذه الدراسة إىل تعزيز سعي اجلامعات السعودية الناشئة حنو التحول إىل 

جامعات عاملية املستوى لرفع مستوى تأثريها العاملي يف انتاج املعرفة العلمية واالسهام الفعلي يف 

 املنافسة لتحديات لوطنية، وقد جاء االهتمام بهذه الدراسة استجابةحتقيق املشروعات التنموية ا

وتطوير مستوى أداء اجلامعات السعودية الناشئة وزيادة فاعليتها ومستوى  بني اجلامعات العاملية

 تنافسيتها على خارطة التصنيفات العاملية للجامعات.

املستوى هي اجلامعات الرائدة يف ( إىل أن "اجلامعات العاملية 8، 2013) وقد أشار الرافعى

جمال البحث العلمي واليت تتميز ببيئة داعمة للبحث العلمي واالستثمارات الضخمة املستمرة يف 

 تطوير التكنولوجيا".

 األداء وتطوير "جتويدويتوقف جناح حتول اجلامعات إىل جامعات عاملية املستوى على 

" اجلامعات األخرى من منافسيها عن وتفردها هاتقدم ويدعم اجلامعة أهداف خيدم مبا اجلامعي

(Bisaria, 2013, 16). 

 مشكلة الدراسة:

براجمها ومجيع أنشطتها على ضوء  العاملية يفتتجه اجلامعات يف معظم دول العامل حنو 

 العمل مبفهوم امليزة التنافسية. واالهتمام بنتائج التصنيفات العاملية للجامعات 

"أن تنافسية املؤسسة األكادميية تقوم على شقني  (Suarez, 2006, 23)وقد ذكر سوريز 

أساسيني أحدهما: قدرة اجلامعات املنافسة على التميز يف جماالت حيوية مثل الربامج الدراسية 

وخصائص أعضاء هيئة التدريس وتقنيات وأوعية، واآلخر هو قدرة اجلامعة على جذب واستقطاب 

 .من السوق احمللية واخلارجية"الطالب والدعم والتمويل 

واهتمت اجلامعات السعودية العريقة بتحسني ترتيبها يف جمال التنافسية العاملية يف إطار 

تعزيز توجهاتها إىل جامعات عاملية املستوى، وكان من أبرز املؤشرات اليت تسرتعي االنتباه حتسن 

( إىل املرتبة 45والتدريب من املرتبة )ترتيب اململكة العربية السعودية يف مؤشر التعليم العالي 
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( 45) ( إىل املرتبة65(، ويف مؤشر تعاون اجلامعات والصناعة يف البحث العلمي من املرتبة )43)

(. ويف استطالع للتصنيفات العاملية الشهرية جند هناك 2018عامليًّا )املنتدى االقتصادي العاملي، 

ية وتذبذب وعدم استقرار يف بع  األحيان، ففي تقدم ملموس يف تصنيف بع  اجلامعات السعود

العزيز يف ت العاملية جاءت جامعة امللك عبدتقرير مؤسسة التاميز للتعليم العالي ألفضل اجلامعا

( وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 500-601( وجامعة امللك سعود يف قائمة )260-201قائمة )

. ويف تصنيف (https://www.timeshighereducation.com, 2019)(. 800-501قائمة )

م حلت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 2019( جامعة لعام 1000( ألفضل )QSجامعات العامل )

مللك سعود يف (، وجامعة ا231( عامليًّا، وحلت جامعة امللك عبدالعزيز يف املركز )189املركز )

. ويف تصنيف شنغهاي (https://www.topuniversities.com, 2019) ( عامليًّا265املركز )

م ُسّجلت أربع  2019للعام  (Academic Ranking of World Universities)للجامعات العاملية 

حيث جاءت جامعة امللك  ،معة على مستوى العامل( جا600جامعات سعودية ضمن أفضل )

(، فيما 200-161يف قائمة اجلامعات ) دوجاءت جامعة امللك سعو (160-101) العزيز قائمةعبد

(، وجاءت جامعة  ٠٠٠و ١٠٢ جاءت جامعة امللك عبداهلل )كاوست( يف قائمة اجلامعات بني )

  (.600و 4٠٢ امللك فهد للبرتول واملعادن يف قائمة اجلامعات بني )

(https://www.ShanghaiRanking.com, 2019) 

استشعرت أهمية وقيمة اجلامعات ودورها  2030والواقع أن رؤية اململكة العربية السعودية 

حتوهلا إىل جامعات عاملية املستوى، ولذلك جعلت أحد التنموي وضرورة العناية مبستوى تنافسيتها و

 (200) أهدافها يف قطاع التعليم العالي أن تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل

 (https:llwww. vison2030.gov.sa, 2016)  2030جامعة دولية حبلول عام 

يف خمتلف التصنيفات ورغم ما حتقق من تقدم يف مراكز بع  اجلامعات السعودية العريقة 

يف تلك التصنيفات،  تذبذب يف التقدم والرتاجعوتفاوت يف املستويات  إال أن هناك العاملية للجامعات

( على اجلامعات العريقة يف اململكة العربية السعودية وجود 2019وقد كشفت دراسة املطريي )

 على حتتوي عاملية جتارب ووجودالشديدة،  البريوقراطية البحثية أبرزها اجلامعات إلنشاء معوقات

منها يف الوصول إىل مستوى اجلامعات البحثية  االستفادة ميكن البحثية للجامعات متميزة مناذج

   العاملية.

https://www.timeshighereducation.com/
https://www.topuniversities.com/
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 املعلنة على مواقعها اإللكرتونية وعلى مستوى اجلامعات السعودية الناشئة فقد نصت رؤيتها

ئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي طبقا للمعايري وتوفري بي على حتقيق الريادة والتميز عامليًّا

، ومنها على سبيل املثال رؤية جامعة شقراء اليت نصت على التميز يف التعليم والبحث العاملية للجودة

العلمي وتنمية اجملتمع، ورؤية جامعة تبوك اليت نصت على جامعة متميزة تعليميًا وحبثيًا مسهمة يف 

ؤية جامعة جازان اليت نصت على تعليم متميز وخرجيني مؤهلني واحباث ذات خدمة اجملتمع، ور

عن التصنيفات العاملية للجامعات، فقد  غياب تام للجامعات السعودية الناشئةومع ذلك هناك  ،تأثري

 هناك أن الناشئة السعودية اجلامعات بع  على إجراءها مت اليت الدراسات من كشفت العديد

 حنو التحول من متكنها تنافسية مزايا حتقيق دون حتول واليت الفعلي وواقعها اتطلعاته بني فجوة

 الالزمة املتطلبات حول( 2016) الشمري دراسة الدراسات هذه ومن املستوى، العاملية اجلامعات

 وجهة من السعودية العربية باململكة حائل جامعة يف التنافسية امليزة لبناء كمدخل املعرفة إلنتاج

 اليت( 2012) الصاحل ودراسة متوسطة، بدرجة توافرها إىل وتوصلت األكادميية، القيادات نظر

 اململكة يف العالي التعليم مؤسسات يف التنافسية امليزة مكون يف السلبية املؤشرات أن كشفت

 العاملية األكادميية التصنيفات يف اجلامعات اغلب مراكز ضعف يف متثلت السعودية العربية

 البحث وضعف الدولية العلمية التميز جوائز عن التدريس هيئة وأعضاء السعودية اجلامعات وغياب

 بها. املعرتف الدولية البحثية اجملالت يف والنشر العلمي

ولكون التحول حنو اجلامعات عاملية املستوى مطلب ضروري يف الوقت املعاصر ملواكبة 

اجلامعات، والتحوالت النوعية يف اململكة العربية  التوجهات العاملية حنو التنافسية العاملية بني

املتعلقة باجلامعات، جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة  2030السعودية اليت جاءت بها أهداف رؤية 

كمحاولة لتقصي واقع حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى ومعوقات 

اإلجابة على السؤال الرئيس اآلتي/ ما واقع حتول حتوهلا. وميكن صياغة مشكلة الدراسة يف 

 اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى؟

 أسئلة الدراسة: 

 / ما درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى؟1س

 ستوى؟معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية امل أبرز/ ما 2س
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 أهداف الدراسة: 

 التعرف على درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى.  .1

 املستوى. .معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عامليةأبرز التعرف على   . 2

 أهمية الدراسة :

بسبب قلة الدراسات اليت تناولت حتول تسهم هذه الدراسة يف إثراء املكتبة احمللية والدولية 

 اجلامعات إىل جامعات عاملية املستوى، وذلك بتسليط الضوء على أحدث توجهات اجلامعات حنو

. كما تظهر أهمية الدراسة يف متاشيها وانسجامها مع أهداف التحول إىل جامعات عاملية املستوى

ت السعودية واليت من أهم أهدافها أن فيما خيص اجلامعا 2030رؤية اململكة العربية السعودية 

، وستفيد 2030( جامعة دولية يف عام 200تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من أفضل )

نتائج هذه الدراسة القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية الناشئة لالطالع على درجة حتوهلا 

مبا يساعدهم على تطوير  من توصياتها واالستفادة ومعوقات التحول إىل جامعات عاملية املستوى

 واقعهم والتحول إىل جامعات عاملية املستوى .

 مصطلحات الدراسة:

اجلامعات عاملية املستوى هي "اجلامعة اليت تتوفر فيها اخلصائص األساسية اليت تتمثل يف 

هوبني واإلدارة التميز يف البحث العلمي واحلرية األكادميية ونسبة عالية من األساتذة والطالب املو

وتعرف إجرائيًا بأنها اجلامعات  (Salmi, 2009, 17) املرنة واملرافق الكافية والتمويل الكايف"

ا يف مستوى البحث العلمي وإنتاج نوعيًّ اًلاملنتجة للمعرفة على املستوى الدولي واليت حتدث حتو

 نافسية يف السوق العاملي.املعرفة االبتكارية وتطويرها  وتعزز من مكانة الدولة وقدرتها الت

اجلامعات السعودية الناشئة، يقصد بها يف هذه الدراسة مجيع اجلامعات السعودية 

 عامًا. عشر مخسة عمرها يتجاوز احلكومية اليت أنشئت حديثًا ومل

 حدود الدراسة:

 الناشئة السعودية اجلامعات حتول اقتصرت هذه الدراسة على واقع ومعوقات :احلدود املوضوعية

املستوى يف األبعاد اآلتية: )احلكم الذاتي املؤسسي، التنافسية،  عاملية جامعات إىل

التدريس اجلامعي، البحث العلمي، خدمة اجملتمع، التمويل اجلامعي( وذلك باعتبارها 
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 األبعاد األهم واألكثر استخدامًا يف التصنيفات العاملية للجامعات.  

)جامعة شقراء،  :الدراسة على اجلامعات السعودية الناشئة التاليةه اقتصرت هذ :احلدود املكانية

 .جامعة تبوك، جامعة جازان، جامعة اجلوف، جامعة الباحة(

 . هـ 1441-1440خالل الفصل الدراسي األول من عام  نفذت هذه الدراسة :احلدود الزمانية

 ووكالءهم الكليات عمداء منهذه الدراسة على القيادات األكادميية  اقتصرت :احلدود البشرية

األقسام يف اجلامعات السعودية الناشئة حمل البحث، وذلك ملا يتمتعون به من  ورؤساء

 قدرات وممارسات كبرية متكنهم من احلكم على درجة التحول ومعوقاته.

 اإلطار النظري:

 اجلامعات عاملية املستوى :

نتيجة للتنافسية العاملية بني اجلامعات، شهدت السنوات األخرية اهتمامًا دوليًا كبريًا 

بـاجلامعات عاملية املستوى حبكم دور اجلامعات املؤثر يف التنمية املستدامة، وعزز ذلك ظهور 

التصنيفات العاملية للجامعات كتصنيف شنغهاي والتاميز وكيو إس، وتشكل اجلامعات عاملية 

توى بعدًا جديدًا للمنافسة العاملية اليت تقوم على السوق االقتصادي يف جمتمع املعرفة، املس

(Ramirez & Tiplic, 2014)ا مهما من نظام . ولقد أصبحت اجلامعات العاملية املستوى جزًء

االبتكار الوطين للدول، فهي متثل املشهد املؤسسي لتشكيل هذا االبتكار وتساهم يف النمو 

 .(Fisch & et al, 2015) ي والقدرة التنافسية الدوليةاالقتصاد

 مفهوم اجلامعات عاملية املستوى:

يطلق على اجلامعة بأنها جامعة عاملية املستوى عندما تتوافر فيها اخلصائص األساسية اليت 

والطالب  تتمثل يف التميز يف البحث العلمي، واحلرية األكادميية ونسبة عالية من األساتذة

. وهناك عناصر (Salmi, 2009) واإلدارة املرنة واملرافق الكافية، والتمويل الكايف بني،املوهو

أساسية يف اجلامعة عاملية املستوى تنبع من املهمة العاملية هلا وهي كثافة البحوث، واألدوار 

اجلديدة لألساتذة اجلامعيني، ومصادر التمويل املتنوعة، والتوظيف خلرجييها يف مجيع أحناء 

 & Mohrman) لعامل، والعالقات اجلديدة مع احلكومة والصناعة وفى جمال التعاون العامليا

Baker, 2008)ا ما يستخدم بالتبادل . وهناك من يرى أن مصطلح اجلامعات عاملية املستوى غالًب
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لإلشارة إىل اجلامعات البحثية أو اجلامعات املميزة، حيث ينظر للجامعات عاملية املستوى بأنها 

ىل التحول اىل االقتصاد إمؤسسات متثل حجر الزاوية يف أي نظام أكادميي وضرورة حتمية 

. كما أن هناك حماوالت للتعرف على (Wang & Liu, 2014) اجلديد يف اقتصاد املعرفة العاملي

شنغهاي، التاميز،  كتصنيف للجامعات اجلامعات عاملية املستوى من خالل التصنيفات العاملية

(QS .) 

وبناء على ما سبق فإن اجلامعات عاملية املستوى هي اجلامعات املنتجة للمعرفة على املستوى 

الدولي واليت حتدث حتواًل نوعيًا يف مستوى البحث العلمي وإنتاج املعرفة االبتكارية وتطويرها 

 وتعزز من مكانة الدولة وقدرتها التنافسية يف السوق العاملي.

  ستوى:مسات اجلامعات عاملية امل

 وآخرون، طيب) (،2018، )توفيق، (Lee, 2013)تتسم اجلامعات العاملية بعدد من السمات 

2018): 

ا يف متييز اجلامعات عاملية املستوى، حيث ينظر إىل اجلامعات ا حامًسالدولية. التدويل عنصًر  .1

 األكادمييني عاملية املستوى بأنها الوجهات اليت يسعى إليها أعضاء هيئة التدريس والباحثني

 .والطالب مع االعرتاف العاملي بأدائهم األكادميي ومكانتهم

البحث املكثف.اجلامعات عاملية املستوى لديها نسبة كبرية من كبار الباحثني األكادمييني   .2

 .الذين مت اختيارهم بعناية واليت تعكس السمعة األكادميية ومواطن القوة يف جمال البحوث

 متفوقة يف جمالواملوارد املكثفة. اجلامعات عاملية املستوى  املتفوقةالتكنولوجيا   .3

البنية التحتية املكلفة واحلديثة مثل املختربات العلمية  ويتطلب إنشائهاتكنولوجيا، ال

 .واملعدات املتطورة، وتكنولوجيا املعلومات والوصول إىل املعرفة العاملية

ية املستوى تقوم بإجراء األنشطة األكادميية يف البيئة اجلامعات عامل احلكم املؤسسي الذاتي.  .4

مع وجود هيكل إداري واضح املعامل ومستويات عالية من التمويل باالستقاللية اليت تتميز 

كن اجلامعات من االستجابة بفعالية وبسرعة ملطالب مبا مياحلكومي وغري احلكومي 

 السوق العاملية املتغرية.

متيز التعليم واملخرجات التعليمية. تتميز اجلامعات عاملية املستوى بأعلى جودة يف التعليم   .6
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املخرجات التعليمية املتميزة للعمل يف سوق و عاليًا وبأعضاء هيئة التدريس املؤهلني تأهياًل

 .الدوليو احمللي العمل

القضايا العاملية، وأهدافها اجلامعة عاملية املستوى تساهم يف معاجلة  اخلدمة اجملتمعية.  .5

 .(Shin, 2013) للبشرية بشكل عام موجهةالرئيسية ألنشطتها 

 للجامعات تصنيف معايري الرمسية مواقعها على للجامعات العاملية التصنيفات أشهر وتناولت

 والبحث الدولية، النظرة معيار مشلت( التاميز) تصنيف ففي كسمة للجامعات العاملية، العاملية

 تصنيف معايري وتضمنت. والتدريس الصناعة، من والدخل واالستشهاد، التأثري ومستوى العلمي،

 واإلعالمية، العلمية اإلستشهادات الدولية، اجلوائز واالحباث، الدراسات حجم( شنغهاي)

 التأثري، معايري( ويبومرتيكس) تصنيف وتضمن. األكادميي األداء الدولية، اجلوائز التدريس،

 التميز. واالنفتاح، النشايف ،الوجود

وقد ركزت هذه الدراسة على ستة معايري باعتبارها أبرز املعايري يف التصنيفات العاملية ويف 

 ل اجلامعات إىل عاملية املستوى.أدبيات حتو

 :الدراسات السابقة

 ضوء على البحثية اجلامعات إنشاء مقومات على التعرف إىل وهدفت( 2019) املطريي دراسة

 اجلامعات إلنشاء مقرتح تصور وتقديم ،إنشائها ومعوقاتها متطلبات وحتديد العاملية التجارب

 للدراسة كأداة دلفاي وأسلوب واالستبانة املسحي، الوصفي املنهج الباحث واستخدم البحثية.

 إىل الدراسة وتوصلت. العريقة السعودية اجلامعات يف األكادميية القيادات من عينة على وذلك

 هارفارد، جامعة منوذج وأهمها البحثية للجامعات متميزة مناذج على حتتوي عاملية جتارب وجود

 يف منه واالستفادة املقرتح النموذج بتبين الدراسة وأوصت شنغهاي، وجامعة أكسفورد، وجامعة

 .البحثية اجلامعات انشاء

ريادية اجلامعات هدفت إىل تقديم إطار مفاهيمي حول و( 2018دراسة توفيق ومرسى )

وأسسها ومبادئها وخصائصها وطرق التحول إىل اجلامعة الريادية القادرة على دعم وحتقيق املزايا 

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة  التنافسية واستدامتها للجامعة.

راسة إىل أنه من الضروري على عينة من القيادات اجلامعية يف جامعة بنها يف مصر، وتوصلت الد
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على اجلامعات أن تعيد النظر يف حتويل دورها من الرتكيز على التوظيف كجامعات تقليدية إىل 

، وضرورة االهتمام باملوارد البشرية والتنمية املستدامة الرتكيز على مبدأ إجياد فرص العمل

 .باعتبارها أفضل املوجودات املؤسسية اجلامعية

( إىل حتديد متطلبات القدرة التنافسية جلامعة امللك سعود يف  2018د )وهدفت دراسة العبا

ضوء معايري التصنيفات العاملية وحتديد معوقاتها وصياغة منوذج مقرتح لزيادة القدرة التنافسية 

ات العاملية وعرض بع  التجارب صنيفللجامعة. واعتمد الباحث املنهج الوصفي ملسح مواقع الت

 وأهمها اخنفاض للجامعة التنافسية القدرة رفع معوقات أهموتوصلت الدراسة  واخلربات الرائدة،

تقديم منوذج العمل، و بسوق التحاقهم بعد اخلرجيني أداء يف األحباث، وقصور تسويق على القدرة

  .تطوير التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمعلمقرتح 

تطلبات تدويل التعليم العالي ( إىل بناء تصور مقرتح مل2012وهدفت دراسة العامري )

كمدخل لتحقيق الريادة العاملية للجامعات السعودية. استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، 

واالستبانة كأداة للدراسة على عينة من القيادات األكادميية وعلى عشر جامعات سعودية، 

امعات السعودية احلكومية وتوصلت الدراسة إن درجة توفر متطلبت تدويل التعليم العالي يف اجل

وجاءت درجة أهمية متطلبات تدويل التعليم اجلامعي السعودي احلكومي عالية، وأوصت  ،ضعيفة

 .للدراسةالدراسة بتبين التصور املقرتح 

( إىل الوقوف على تصورات عينة خمتارة من Sullivan, 2017وهدفت دراسة سوليفان )

القيادية ذات الصلة باستخدام االسرتاتيجيات التنظيمية الفعالة القيادات اجلامعية حول الكفايات 

واستخدمت  .يف تدويل اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول العامل املختلفة من منظور مقارن

( من 360الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، واستبيان كأداة على عينة عشوائية مؤلفة من )

، وأكدت النتائج األهمية البالغة على مستوى العامل( جامعة 56إىل )ينتمون  القيادات األكادميية

تنمية الكفايات القيادية الالزمة توافرها إلدارة تدويل اجلامعات، وهي يف االسرتاتيجيات لعدد من 

التعاون واملشاركة على وحتفيز وزيادة دافعية الطالب للمشاركة يف برامج الدراسة باخلارج، 

 مع اجلامعات األجنبية األخرى، نشر رؤية مؤسسية ذات صبغة دولية للجامعة. املؤسسي  ىاملستو

( إىل تناول املداخل التنظيمية املتبعة يف تدويل Watabe, 2015وهدفت دراسة واتاب )
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اجلامعات اليابانية من خالل إجراء دراسة حالة متعمقة لتجربة ثالث جامعات وطنية باليابان سعيًا 

 .معامل فهم متكامل لعملياتها املختلفة يف التدويل من منظور اسرتاتيجي وراء حماولة بلورة

واالستبيان واملقابلة على عينة عمدية من القيادات  ،واعتمدت منهجية الدراسة على دراسة احلالة

العليا وأعضاء هيئة التدريس، وأبرزت النتائج وجود العديد من العناصر املشرتكة يف املداخل 

 تتبعها اجلامعات اليابانية وهي بلورة معامل اسرتاتيجية مقصودة وفعالة للتدويل، التنظيمية اليت

يم االختيار الدقيق للمبادرات املطبقة يف التدويل، إضفاء الطابع املهين االحرتايف على عمليات التعل

 .والتبادل الدولي بني اجلامعات

شرق آسيا يف إنشاء إىل استعراض جتربة بلدان  (Mok, 2013)وهدفت دراسة موكا 

عينة عشوائية خمتارة من على  منهج حتليل احملتوى ستخدم الباحثوا .اجلامعات الرائدة عامليًّا

املقاالت البحثية املنشورة يف الدوريات العلمية احملكمة، إضافة إىل وثائق التصنيفات العاملية 

بادرات إنشاء اجلامعات الرائدة للجامعات، وكشفت النتائج النهائية للدراسة تسارع وترية تطبيق م

عامليًّا ببلدان منطقة شرق آسيا واعتمدت جامعات هذه الدول على التطوير اإلسرتاتيجي ألنشطة 

عمال وتقديم البحث العلمي وعقد الشراكات وبرامج التوأمة مع مؤسسات الصناعة واملال واأل

 .اخلدمات االستشارية

إىل حتديد العوامل  (Guerrero & Urbano, 2012)وهدفت دراسة جرييرو واربانو 

على  حتليل احملتوى واستخدم الباحثان منهج .الرئيسية املؤثرة يف إنشاء اجلامعات الرائدة عامليًّا

عينة عشوائية خمتارة من الدراسات الرتبوية املنشورة يف الدوريات احملكمة عامليًّا، وتوصلت 

ة عوامل رئيسية مؤثرة يف إنشاء اجلامعات لنموذج منظومي متكامل مقرتح يضم عد الدراسة

والقدرات ، البين التنظيمية، ونظم احلوكمة،أدوات دعم الريادة العاملية أهمهاالرائدة عامليًّا 

 .قامة التحالفاتكسمعة ومكانة اجلامعة وإاإلسرتاتيجية 

 التعليق على الدراسات السابقة:

على خلق  هاتركيزو العاملية الريادة حنو اجلامعات توجه ضرورة شفت الدراسات السابقةك

كد تفردها وحتوهلا إىل جامعات عاملية املستوى، مع ضرورة توفري متطلبات تؤ اليت املزايا التنافسية

  ومواجهة حتدياته واألخذ باألساليب العاملية والتجارب الناجحة يف ذلك. التحول
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السابقة إىل حد ما يف تناوهلا ملفهوم وتتمثل أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسات 

يف استخدام املنهجية وجمتمعات وعينة  مع بعضها اجلامعات عاملية املستوى ومساتها، كما تتشابه

الدراسة اليت متثلت يف القيادات اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس. وختتلف الدراسة احلالية يف 

اليت مل و املستوى عاملية جامعات إىل الناشئةقياس درجة حتول اجلامعات السعودية  أهدافها وهي

  ، ومعوقات حتوهلا.يتجاوز عمرها األكادميي مخسة عشر عامًا

 منهج البحث:

املنهج الوصفي املسحي ملعرفة كل من واقع ومعوقات حتول اجلامعات  الباحث استخدام

واقع الظاهرة ووصفها  ، وهو منهج يعتمد على "دراسةالسعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى

ملعرفة مدى صالحية الوضع القائم أو مدى احلاجة إىل إحداث التغيري فيها من خالل مجع البيانات 

(، وذلك ألنه 53، 1992)عبيدات وآخرون،  وتبويبها وحتليلها وتفسريهاواستخالص تعميماتها"

 يتالءم مع طبيعة الدراسة وأهدافها.

 جمتمع البحث:

رئيس  -وكيل كلية  -تكون جمتمع البحث من مجيع القيادات األكادميية )عميد كلية 

 -ا وهي )شقراء قسم( يف اجلامعات السعودية الناشئة اليت مل يتجاوز عمرها مخسة عشر عاًم
ا لإلحصائيات الواردة من ا، وفًق( فرًد595الباحة( والبالغ عددهم ) -اجلوف  -جازان  -تبوك 

هـ. 1440/1441عضاء هيئة التدريس بتلك اجلامعات خالل الفصل الدراسي األول عمادة شؤون أ

كما هو اجلغرافية، واملناطق التخصصات حيث من الناشئة اجلامعات تنوع االعتبار يف األخذ ومت

 ا يف اجلدول التالي:موضًح

 (1) جدول
 إحصائية جمتمع البحث من القيادات األكادميية

أقسام رؤساء وكالء عمداء جامعة  الكلي 

 168 74 70 24 جامعة شقراء

 133 67 50 16 جامعة تبوك

 173 85 65 23 جامعة جازان
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أقسام رؤساء وكالء عمداء جامعة  الكلي 

 130 62 51 17 جامعة اجلوف

 92 48 32 12 جامعة الباحة

 696 336 268 92 اجملموع

 عينة البحث:

%( 48( فردا، بنسبة )328بلغت ) الدراسةمت اختيار عينة عشوائية طبقية من جمتمع 

 تمع الدراسة، على النحو التالي:من جم تقريبًا

 (2جدول )
 إحصائية عينة البحث من القيادات األكادميية

 الكلي رؤساء أقسام وكالء عمداء جامعة

 85 36 30 11 جامعة شقراء

 53 30 26 8 جامعة تبوك

 89 38 29 12 جامعة جازان

 54 29 25 9 جامعة اجلوف

 46 23 15 5 جامعة الباحة

 328 166 125 45 اجملموع

 خصائص عينة البحث:

اخلــربة  -الوظيفــة  -الدرجــة العلميــة  -فيمــا يلــي توزيــع عينــة البحــث حســب مــتغريات )اجلامعــة  

 الدولية(.

 (3جدول )
 توزيع عينة البحث حسب البيانات األولية

 % العدد الفئات املتغري

 اجلامعة

 23.24 76 جامعة شقراء

 19.27 63 جامعة تبوك

 24.16 79 جامعة جازان
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 % العدد الفئات املتغري

 19.57 64 جامعة اجلوف

 13.76 45 جامعة الباحة

 الدرجة العلمية

 19.57 64 أستاذ

 42.20 138 أستاذ مشارك 

 38.23 125 أستاذ مساعد

 الوظيفة

 14.07 46 عميد كلية

 38.53 126 وكيل كلية

 47.40 155 رئيس قسم

 اخلربة الدولية
تدريس،  ،) دراسة أملك اخلربة الدولية

 مشاركة مؤمترات(
134 40.98 

 59.02 193 ال أملك اخلربة الدولية

( يف متغري اجلامعة أن العدد األكرب من جامعة شقراء واألقل من 3ويتضح من اجلدول رقم )

ذلك إىل درجة التفاعل مع جامعة الباحة مع تقارب األعداد يف بقية اجلامعات، ويعزو الباحث 

الدراسة ورمبا مستوى االهتمام والتثقيف بهذا التوجه يف اجلامعات الناشئة. ويف متغري الدرجة 

العلمية حضيت درجة أستاذ مشارك بالعدد األكرب ويعزو الباحث ذلك إىل اهتمام األكادمييني يف 

لت وظيفة رئيس القسم على العدد اجلامعات السعودية بالرتقيات العلمية. ويف متغري الوظيفة حص

األكرب، ويعزو الباحث ذلك إىل كثرة أعداد األقسام األكادميية يف الكليات. ويف متغري اخلربة 

الدولية كان العدد األكرب ملن ال ميلكون اخلربة الدولية، ويعزو الباحث ذلك إىل طبيعة 

الدولية عن العمل فيها لعدم توفر  اجلامعات الناشئة ومتطلبات بناءها وإىل عزوف أصحاب اخلربات

 معات العريقة يف املدن الرئيسية.كافة متطلباتهم يف املناطق النائية وتفضيل العمل يف اجلا

 أداة البحث:

اختيار االستبانة كأداة للدراسة، لكونه األنسب جلمع املعلومات امليدانية يف ظل  مت

درجة حتول ديد أهداف االستبيان يف معرفة ، ومت حتالتباعد اجلغرايف الكبري جملتمع الدراسة

، كما مت تصميم وبناء إىل جامعات عاملية املستوى معوقاتها وأبرز اجلامعات السعودية الناشئة

االستبانة من خالل الرجوع ألدبيات الدراسة وكل ما كتب حول املوضوع واستكمال إجراءات 

 يًّا.التحقق من صدقها وثباتها منطقيًّا وظاهريًّا واحصائ
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 صدق األداة:  

بطريقتني: األوىل قبل التطبيق ومتثلت يف صدق احملكمني،  انةمن صدق االستب التأكدمت 

 متثلت يف االتساق الداخلي.  ( فردًا30عددها ) والثانية بعد التطبيق على عينة استطالعية

 صدق احملكمني:

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء عباراتها، مت عرضها يف صورتها األولية على جمموعة 

يف عدد من اجلامعات  من أعضاء هيئة التدريس ذوي االختصاص واخلربة منمن احملكمني 

وذلك للتأكد من درجة مناسبة العبارة،  ،ني( حمكم9بلغ عدد احملكمني )السعودية، و

ا ملا تقيسه، وسالمة الصياغة اللغوية، وكذلك النظر يف تدرج املقياس ومدى ووضوحها، وانتمائه

مالئمته. وبناًء على آراء احملكمني ووفقًا ملقرتحاتهم مت تعديل صياغة بع  العبارات لغويًا، 

حتول  درجة( عبارة يف احملور األول )83وإضافة وحذف بعضها ليصبح عدد العبارات يف االستبانة )

درجة يف احملور الثاني ) بارة( ع24لسعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى(، وعدد )اجلامعات ا

 معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى(. 

 الصدق اإلحصائي:

على عينة  انةمت التأكد من صدق أداة البحث بطريقة إحصائية من خالل تطبيق االستب

( أفراد من كل جامعة من اجلامعات السعودية الناشئة اخلمس 5( فرد، بواقع )30استطالعية من )

جامعة الباحة(، ومت حساب  -جامعة اجلوف  -جامعة جازان  -جامعة تبوك  -)جامعة شقراء 

ذي االتساق الداخلي حبساب معامل االرتبايف بني درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد ال

 تنتمي إليه هذه العبارة، وفيما يلي عرض لنتائج االتساق الداخلي:

 (4جدول رقم )
 معامالت االرتبايف بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد 

 البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م

1 0.53 4 0.56 26 0.55 43 0.58 69 0.58 58 0.59 

2 0.50 13 0.58 25 0.58 44 0.52 50 0.58 58 0.58 
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 البعد السادس البعد اخلامس البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

 االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م االرتبايف م

3 0.81 14 0.55 81 0.55 46 0.52 51 0.83 59 0.53 

4 0.69 16 0.51 28 0.56 45 0.59 52 0.58 80 0.83 

6 0.53 15 0.55 29 0.53 48 0.80 53 0.80 81 0.54 

5 0.69 18 0.58 30 0.54 48 0.56 54 0.59 82 0.83 

8 0.55 18 0.58 31 0.82 49 0.69 56 0.69 83 0.52 

8 0.69 19 0.81 32 0.55 60 0.55 55 0.56   

9 0.58 20 0.52 33 0.54 61 0.84     

10 0.53 21 0.59 34 0.80 62 0.55     

11 0.59 22 0.51 36 0.58 63 0.53     

  23 0.58 35 0.58 64 0.55     

  24 0.53 38 0.56 66 0.82     

    38 0.52 65 0.51     

    39 0.81 68 0.56     

    40 0.55 68 0.55     

    8 0.59       

    42 0.51       

(، ومجيع قيم معامالت االرتبايف 0.84( إىل )0.69قيم معامالت االرتبايف من ) تراوحت

( وتشري إىل االتساق الداخلي، بني درجة 0.06موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى )

 كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه.

 ثبات األداة:

  .كرونباخ لفاأبطريقة  انةمت التأكد من ثبات االستب
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 ( 5جدول رقم )
 انةمعامالت الفا كرونباخ للمحاور والدرجة الكلية لالستب

 معامل الفا كرونباخ البعد احملور

 األول

واقع حتول اجلامعات 

السعودية الناشئة إىل 

 جامعات عاملية املستوى

 0.85 األول: احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى

 0.90 املستوىالثاني: التنافسية عاملية 

 0.92 الثالث: التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 0.91 الرابع: البحث العلمي عاملي املستوى

 0.89 اخلامس: خدمة اجملتمع عاملية املستوى

 0.85 السادس: التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 0.94 الدرجة الكلية للمحور األول

 0.92 السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوىالثاني: معوقات حتول اجلامعات 

( ومجيع هذه القيم مرتفعة وتشري إىل 0.94 - 0.85تراوحت قيم معامالت الفا كرونباخ من )

 بدرجة عالية من الثبات. الدراسةمتتع أداة 

 يف صورته النهائية: انةاالستب

)اجلامعة، الدرجة العلمية،  اجلزء األول. عبارة عن بيانات أولية عن عينة البحث من حيث

 ( عبارة توزعت على حمورين كالتالي:98واجلزء الثاني. اشتمل على ) ،اخلربة الدولية( ،الوظيفة

( عبارة، يف 83حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى ) درجة :احملور األول

التدريس  ،التنافسية عاملية املستوىاملستوى،  احلكم الذاتي املؤسسي عامليهي ) ( أبعاد5)

، خدمة اجملتمع عاملية املستوى، البحث العلمي عاملي املستوى، اجلامعي عاملي املستوى

 (التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 ."24معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى "أبرز  :احملور الثاني

 :استجابات أفراد العينةمعيار احلكم على 

اســتجابات عينــة البحــث علــى   للحكــم علــىمت اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلماســي املتــدرج  

( لالســتجابة )كــبرية(  4ا( الدرجــة )( لالســتجابة )كــبرية جــدًّ 6االســتبيان حبيــث تعطــى الدرجــة ) 
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ــة( الدرجــة ) 2( لالســتجابة )متوســطة( الدرجــة ) 3الدرجــة ) ــة  ( 1( لالســتجابة )قليل لالســتجابة )قليل

ا(. وفقــا للمقيــاس اخلماســي مت اســتخدام املعيــار التــالي للحكــم علــى درجــة االســتجابة: مــدى   جــدًّ

 4=  1 – 6أقل درجة  =  –االستجابة = أعلى درجة 

 0.8=  4/6طول الفئة = مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة = 

 درجة املوافقة املتوسط احلسابي

 كبرية جدا 6 - 4.21

 كبرية 4.20 - 3.41

 متوسطة 3.40 - 2.51

 قليلة 2.50 - 1.81

 قليلة جدا 1.8 - 1

 األساليب اإلحصائية:

 التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة البحث بالنسبة للبيانات األولية. .1

املتوسط احلسابي، واالحنراف املعياري وذلك حلساب القيمة اليت يعطيها أفراد عينة البحث  .2

 عبارة.لكل 

 نتائج البحث:

 ؟ درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوىالسؤال األول: ما 

مت استخدام بع  مقـاييس اإلحصـاء الوصـفي والـيت متثلـت يف املتوسـط احلسـابي واالحنـراف         

 املعياري ألبعاد احملور األول، وكانت النتائج كالتالي:

 (6جدول )
 احلسابية واالحنرافات لدرجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوىاملتوسطات 

 البعد
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة
 الرتتيب

 1 قليلة 0.42 2.56 األول: احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى

 4 قليلة 0.50 2.19 الثاني: التنافسية عاملية املستوى
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 البعد
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة
 الرتتيب

 2 قليلة 0.51 2.47 الثالث: التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 3 قليلة 0.49 2.29 الرابع: البحث العلمي عاملي املستوى

 6 قليلة 0.44 2.11 اخلامس: خدمة اجملتمع عاملية املستوى

 5 قليلة 0.59 1.93 السادس: التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 - قليلة 0.45 2.30 األولالدرجة الكلية للمحور 

( أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى 5تشري نتائج جدول )

(، كذلك مجيع األبعاد 2.30من وجهة نظر عينة الدراسة هو بدرجة "قليلة"، مبتوسط حسابي )

 كانت بدرجة "قليلة" ومت ترتيبها كالتالي:

(، ثم 2.65املؤسسي عاملي املستوى( يف الرتتيب األول مبتوسط حسابي )جاء )احلكم الذاتي 

(، يليه )البحث العلمي 2.48)التدريس اجلامعي عاملي املستوى( يف الرتتيب الثاني مبتوسط حسابي )

(، ثم )التنافسية عاملية املستوى( يف 2.29عاملي املستوى( يف الرتتيب الثالث مبتوسط حسابي )

(، يليه )خدمة اجملتمع عاملية املستوى( يف الرتتيب اخلامس 2.19مبتوسط حسابي )الرتتيب الرابع 

(، ويف الرتتيب السادس واألخري )التمويل اجلامعي عاملي املستوى( مبتوسط 2.11مبتوسط حسابي )

ويعزو الباحث هذه النتيجة ألعلى بعدين إىل أهمية احلرية األكادميية للجامعات  (.1.93حسابي )

 احلكم املؤسسي وأهمية التنافسية بني اجلامعات يف ظل التصنيفات العاملية للجامعات، ممثلة يف

وألقل بعدين إىل ضعف التمويل اجلامعي واعتماد اجلامعات على التمويل احلكومي وضعف 

دراسة )العامري،  العالقة بني اجلامعات وجمتمعاتها احمللية. وتتفق هذه النتيجة بدرجة كبرية مع

 ,Mok) ودراسة (Sullivan, 2017)ودراسة  (guerrero & Urbano, 2011)دراسة و (2012

2013).  

وفيما يلي وصفًا لدرجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى من 

 وجهة نظر عينة الدراسة بالنسبة لعبارات كل بعد على حدة.
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 :املستوىالبعد األول: احلكم الذاتي املؤسسي عاملي 

 ( 7جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 متوسطة 0.71 3.01 1 توفر اجلامعة نظم معلومات واتصاالت متطورة  9

1 
متارس اجلامعة وظائفها اإلدارية باستقاللية  

 كاملة
 متوسطة 0.57 2.74 2

7 
يتضمن هيكل اجلامعة إدارة خمتصة لتدويل  

 نشاطاتها
 متوسطة 0.79 2.71 3

2 
متارس اجلامعة وظائفها األكادميية  

 باستقاللية كاملة
 متوسطة 0.49 2.70 4

4 
متارس اجلامعة وظائفها من خالل نظام  

 حوكمة متطور
 قليلة  0.50 2.55 5

 قليلة  0.50 2.51 6 تتسم اجلامعة بثقافة تنظيمية عاملية  10

 قليلة  0.77 2.49 7 متلك اجلامعة بنية حتتية وعلوية متطورة  11

 قليلة  0.69 2.44 8 قيادات اجلامعة اسرتاتيجية وذات خربات دولية   8

6 
متارس اجلامعة وظائفها مبنهجية اإلدارة  

 االسرتاتيجية
 قليلة  0.48 2.37 9

3 
متارس اجلامعة نظامها املالي باستقاللية  

 كاملة
 قليلة  0.73 2.37 10

 قليلة  0.70 2.25 11 خطة اجلامعة االسرتاتيجية ذات أبعاد دولية  5

 قليلة  0.42 2.56 املتوسط العام

( أن درجة احلكم الذاتي املؤسسي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، 8تشري نتائج جدول )

( عبارات، وبدرجة )قليلة( 4( عبارة، وكانت بدرجة )متوسطة( على )11ومت قياسها من خالل )

(. وكانت أعلى عبارتني 3.01( إىل )2.26( عبارات، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )8على )

( 3.01" )توفر اجلامعة نظم معلومات واتصاالت متطورة( مبتوسط حسابي )9عبارة "كالتالي: ال
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" )متارس اجلامعة وظائفها اإلدارية باستقاللية كاملة( مبتوسط 1ودرجة )متوسطة(، العبارة "

" )متارس اجلامعة 3( ودرجة )متوسطة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "2.84حسابي )

" )خطة 6( ودرجة )قليلة(، العبارة "2.38استقاللية كاملة( مبتوسط حسابي )نظامها املالي ب

( ودرجة )قليلة(. ويعزو الباحث هذه 2.26اجلامعة االسرتاتيجية ذات أبعاد دولية( مبتوسط حسابي )

النتيجة إىل طبيعة عمل اجلامعات السعودية الناشئة واليت تقوم على جمالس حوكمة متعددة تتمثل 

األقسام وجمالس الكليات وجملس اجلامعة واجمللس العلمي واللجان الدائمة واملؤقتة يف جمالس 

وهو ما يعين شيوع القرار اجلماعي املؤسسي، ويف نفس الوقت وجود بع  التدخالت يف عمل هذه 

اجملالس يف اجلامعات الناشئة على وجه اخلصوص من قبل القيادات العليا حبجة ضعف اخلربات يف 

بعد. وتتفق هذه النتيجة مع اللجان وقد يكون لذلك أثر على النتيجة الكلية هلذا الاجملالس و

واليت كشفت مالئمة البنى  (Sullivan, 2017) ودراسة (guerrero& Urbano, 2011) دراسة

 التنظيمية واحلوكمة واالستقاللية والبعد االسرتاتيجي يف سياساتها.

 :املستوىالبعد الثاني: التنافسية عاملية 

 ( 8جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التنافسية عاملية املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 متوسطة 0.76 2.91 1 متلك اجلامعة مزايا تنافسية دولية   20

 متوسطة 0.49 2.61 2 تقوم فلسفة اجلامعة على حتقيق الريادة العاملية  12

13 
تتضمن رؤية اجلامعة أبعاد دولية مواكبة  

 للتحديات املعاصرة 
 قليلة  0.60 2.45 3

16 
حققت اجلامعة جوائز متيز دولية يف مجيع  

 نشاطاتها
 قليلة  0.59 2.37 4

 قليلة  0.73 2.36 5 تتسم خمرجات اجلامعة مبواصفات عاملية   21

14 
تتضمن أهداف اجلامعة البعد الدولي يف  

 نشاطاتها
 قليلة  0.57 2.32 6

 قليلة  0.57 2.32 7 تتمتع اجلامعة بسمعة عاملية مرموقة  19
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

22 
تستجيب اجلامعة بسرعة ملتطلبات السوق  

 العاملي
 قليلة  0.53 2.21 8

 قليلة  0.77 1.98 9 تسوق اجلامعة نشاطاتها بلغات متعددة   23

24 
تنشر اجلامعة نشاطاتها على وسائل اإلعالم  

 الدولية
 قليلة  0.67 1.82 10

17 
حققت اجلامعة االعتماد األكادميي الدولي  

 لرباجمها
11 1.78 0.69 

قليلة 

 جدا

18 
حققت اجلامعة مراكز متقدمة يف التصنيفات  

 العاملية
12 1.66 0.86 

قليلة 

 جدا

15 
تتضمن خطة اجلامعة االسرتاتيجية فتح فروع  

 دولية هلا
13 1.64 0.73 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.50 2.19 املتوسط العام

( أن درجة التنافسية عاملية املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت قياسها من 8تشري نتائج جدول )

( عبارات، 8، وبدرجة )قليلة( على )عبارتني( عبارة، وكانت بدرجة )متوسطة( على 13خالل )

(. 2.91( إىل )1.54( عبارات، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )3وبدرجة )قليلة جدا( على )

" )متلك اجلامعة مزايا تنافسية دولية( مبتوسط حسابي 20أعلى عبارتني كالتالي: العبارة "وكانت 

" )تقوم فلسفة اجلامعة على حتقيق الريادة العاملية( مبتوسط 12( ودرجة )متوسطة(، العبارة "2.91)

 " )حققت اجلامعة18( ودرجة )متوسطة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "2.51حسابي )

" 16( ودرجة )قليلة جدا(، العبارة "1.55مراكز متقدمة يف التصنيفات العاملية( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )قليلة 1.54)تتضمن خطة اجلامعة االسرتاتيجية فتح فروع دولية هلا( مبتوسط حسابي )

جلامعات ا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة كون اجلامعات السعودية الناشئة حديثة مقارنة بعمر اجدًّ

ا، باإلضافة إىل أن عملية البناء العريقة حيث مل يتجاوز عمرها األكادميي مخسة عشر عاًم

وكذلك قلة اخلربات  ،للجامعات حتتاج وقت طويل لظهور خمرجاتها املميزة التعليمية والبحثية

ية التعليمية اإلدارية واألكادميية يف اجلامعات الناشئة، وأيضا تركيز اجلامعات الناشئة على العمل
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 .ة والعاملية مع اجلامعات العريقةملرحلة البكالوريوس بالدرجة األوىل، وضعف الشراكات احمللي

( اليت توصلت إىل  2018( ودراسة ) العباد، 2018وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )توفيق ومرسى، 

طلباتها، وختتلف ضعف مستوى التنافسية وضرورة دعم التنافسية على مستوى اجلامعات وتوفري مت

نافسية الدولية، وختتلف اليت كشفت أهمية تركيز اجلامعات على الت  (Mok, 2013)مع دراسة

اليت توصلت إىل تسارع إنشاء اجلامعات الدولية والتطوير االسرتاتيجي  (Mok, 2013) مع دراسة

 ألنشطة البحث العلمي . 

 :البعد الثالث: التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 (9) جدول
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التدريس اجلامعي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

34 
تضع اجلامعة معايري عاملية لقبول الطالب  

 املميزين
 كبرية  0.77 3.41 1

28 
تضع اجلامعة معايري عاملية لتعيني أعضاء هيئة  

 التدريس
 متوسطة 0.75 3.09 2

32 
تؤهل اجلامعة منسوبيها تعليميًا يف اجلامعات  

 العاملية 
 متوسطة 0.23 2.94 3

42 
تضع اجلامعة معايري دولية لتقويم التدريس  

 اجلامعي 
 متوسطة 0.78 2.76 4

 متوسطة 0.87 2.63 5 تستضيف اجلامعة علماء دوليني بارزين كزائرين   31

 قليلة  0.74 2.52 6 بأساتذة دوليني مبعايري عالية تستعني اجلامعة   30

33 
تقدم اجلامعة ألعضائها برامج تنمية مهنية  

 الدولية 
 قليلة  0.60 2.45 7

39 
تقدم اجلامعة خدمات متطورة لتوجيه وإرشاد  

 الطالب الدوليني 
 قليلة  0.60 2.45 8
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

27 
عقدت اجلامعة شراكات تعليمية دولية مع 

 جامعات رائدة
 قليلة  0.59 2.41 9

 قليلة  0.73 2.37 10 متلك اجلامعة برامج أكادميية ذات أبعاد دولية  25

41 
تساعد مناهج اجلامعة الطالب على احرتام التنوع  

 الدولي 
 قليلة  0.72 2.36 11

 قليلة  0.74 2.35 12 يتسم حمتوى املناهج اجلامعية بالبعد العاملي  40

 قليلة  0.71 2.26 13 تسهل اجلامعة إجراءات قبول الطالب الدوليني   35

29 
عقدت اجلامعة اتفاقيات تعاون عاملية لتبادل  

 أعضائها
 قليلة  0.69 2.24 14

 قليلة  0.70 2.24 15 تبتعث اجلامعة طالبها للتدريب يف جامعات عاملية   37

38 
يشارك طالب اجلامعة يف األنشطة العلمية  

 الدولية 
 قليلة  0.54 2.23 16

36 
شراكات عاملية للتبادل الدولي  عقدت اجلامعة 

 للطالب
 قليلة  0.83 2.09 17

26 
تقدم اجلامعة برامج أكادميية مشرتكة مع  

 جامعات رائدة
18 1.73 0.71 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.51 2.47 املتوسط العام

( أن درجة التدريس اجلامعي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت 9تشري نتائج جدول )

، وبدرجة )متوسطة( على ة واحدة( عبارة، وكانت بدرجة كبرية على عبار18من خالل )قياسها 

، ومبتوسطات عبارة واحدة( عبارة، وبدرجة )قليلة جدا( على 12( عبارات، وبدرجة )قليلة( على )4)

" )تضع 34(. وكانت أعلى عبارتني كالتالي: العبارة "3.41( إىل )1.83حسابية تراوحت من )

( ودرجة )كبرية(، العبارة 3.41ايري عاملية لقبول الطالب املميزين( مبتوسط حسابي )اجلامعة مع

( ودرجة 3.09" )تضع اجلامعة معايري عاملية لتعيني أعضاء هيئة التدريس( مبتوسط حسابي )28"

ويعزو الباحث ذلك إىل قوة معايري قبول الطالب يف اجلامعات السعودية وكذلك شرويف  )متوسطة(.

" )عقدت اجلامعة  35وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة " عضاء هيئة التدريس.تعيني أ
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" 25( ودرجة )قليلة(، العبارة "2.09شراكات عاملية للتبادل الدولي للطالب( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )قليلة 1.83)تقدم اجلامعة برامج أكادميية مشرتكة مع جامعات رائدة( مبتوسط حسابي )

الباحث هذه النتيجة إىل ضعف اخلربات األكادميية الدولية ألعضاء هيئة التدريس يف  جدا(. ويعزو

وكذلك  ،اجلامعات السعودية الناشئة، وعدم االستعانة بأساتذة دوليني ذوي خريات تدريسية عالية

ضعف برامج التنمية املهنية الدولية، وأيضا غياب الشراكات التعليمية الدولية .وتتفق هذه النتيجة 

 ودراسة (Watabe, 2015) ودراسة (Sullivan, 2017) ( ودراسة2012دراسة )العامري، ع م

(guerrero & Urbano, 2011) من ، اليت كشفت أهمية تطوير العملية التدريسية يف اجلامعات

 منظور دولي وتوفري متطلباتها الالزمة. 

 البعد الرابع: البحث العلمي عاملي املستوى:

 (11جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة البحث العلمي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

 املوافقة

48 
تشرتك اجلامعة يف قواعد ومصادر وشبكات  

 املعلومات العاملية 
 متوسطة 0.51 3.31 1

49 
تشرتك اجلامعة يف احتادات اجلامعات العاملية  

 للبحث العلمي 
 متوسطة 0.57 2.90 2

53 
يتوفر يف اجلامعة كوادر حبثية مبواصفات  

 عاملية
 متوسطة 0.79 2.87 3

50 
تسجيل اجلامعة براءات اخرتاعات منسوبيها  

 يف املراكز العاملية
 متوسطة 0.77 2.80 4

44 
عقدت اجلامعة شراكات حبثية دولية مع 

 جامعات عاملية
 قليلة 0.77 2.58 5

45 
حققت اجلامعة عدد من اجلوائز العاملية يف  

 البحث العلمي
 قليلة 0.75 2.40 6
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

 املوافقة

52 
تتعاون اجلامعة مع العلماء الباحثني املميزين يف  

 العامل 
 قليلة 0.69 2.27 7

46 
تشيع يف اجلامعة جمموعات البحث العلمي  

 املتخصصة
 قليلة 0.65 2.14 8

47 
تنتج اجلامعة حبوث متقاطعة التخصصات  

 للمشاكل العلمية 
 قليلة 0.70 2.09 9

 قليلة 0.71 2.07 10 متلك اجلامعة كراسي حبثية لقضايا عاملية  56

51 
تتبادل اجلامعة الباحثني مع أفضل اجلامعات  

 العاملية الرائدة 
 قليلة 0.71 2.07 11

 قليلة 0.78 1.99 12 متلك اجلامعة مراكز عاملية للتميز البحثي   54

 قليلة 0.77 1.98 13 متلك اجلامعة معامل حبثية عاملية  57

 قليلة 0.77 1.98 14 متلك اجلامعة أوعية نشر عاملية  58

 قليلة 0.83 1.87 15 متلك اجلامعة حاضنات لألعمال مبعايري عاملية   55

 قليلة جدا 0.50 1.36 16 تصنف اجلامعة على أنها جامعة حبثية   43

 قليلة 0.49 2.29 املتوسط العام

البحث العلمي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت ( أن درجة 10تشري نتائج جدول )

( عبارات، وبدرجة )قليلة( على 4( عبارة، وكانت بدرجة )متوسطة( على )15قياسها من خالل )

( إىل 1.35، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )واحدة عبارة ا( على( عبارة، وبدرجة )قليلة جد11ًّ)

" )تشرتك اجلامعة يف قواعد ومصادر 48العبارة "(. وكانت أعلى عبارتني كالتالي: 3.31)

" )تشرتك 49( ودرجة )متوسطة(، العبارة "3.31وشبكات املعلومات العاملية( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )متوسطة(. 2.90اجلامعة يف احتادات اجلامعات العاملية للبحث العلمي( مبتوسط حسابي )

لك اجلامعة حاضنات لألعمال مبعايري عاملية( " )مت66وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "

" )تصنف اجلامعة على أنها جامعة حبثية( 43( ودرجة )فليلة(، العبارة "1.88مبتوسط حسابي )

ا(. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل حداثة اجلامعات ( ودرجة )قليلة جد1.35ًّمبتوسط حسابي )
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مية أكثر من مناشط البحث العلمي، وكذلك السعودية الناشئة وتركيزها على العملية التعلي

وغياب الشراكات البحثية مع اجلامعات الدولية، وضعف البنى البحثية،  ،ضعف اخلربات البحثية

وغياب الكراسي البحثية وحاضنات األعمال، وضعف العالقة مع مؤسسات اجملتمع احمللي 

( ودراسة 2018يجة مع دراسة )العباد، والدولي، وقلة أوعية النشر العلمي الدولية .وتتفق هذه النت

(guerrero & Urbano, 2011) اليت توصلت إىل أهمية الرتكيز على البحث العلمي للتحول ،

اليت كشفت التطور  (Mok, 2013)حنو اجلامعات عاملية املستوى، وختتلف مع دراسة 

 وى. االسرتاتيجي ألنشطة البحث العلمي وتسارع التحول للجامعات عاملية املست

 البعد اخلامس: خدمة اجملتمع عاملية املستوى:

 (11جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة خدمة اجملتمع عاملية املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

64 
تنظم اجلامعة املؤمترات الدولية للقضايا العاملية  

 املشرتكة 
 قليلة  0.60 2.43 1

 قليلة  0.59 2.40 2 تشارك اجلامعة يف االحتفاالت باملناسبات العاملية  66

 قليلة  0.71 2.31 3 تشارك اجلامعة يف األعمال التطوعية العاملية  65

63 
تسهم اجلامعة يف وضع حلول حبثية للمشكالت  

 العاملية 
 قليلة  0.54 2.23 4

59 
تسهم اجلامعة يف التعليم املستمر على مستوى  

 العامل
 قليلة  0.43 2.08 5

61 
تقدم اجلامعة منح تعليمية بالتعاون على مستوى  

 العامل
 قليلة  0.61 1.88 6

 قليلة  0.64 1.84 7 تقدم اجلامعة خدمات استشارية للمجتمع العاملي   60

62 
تتعاون اجلامعة مع هيئات ومؤسسات اجملتمع  

 العاملي
8 1.70 0.47 

قليلة 

 جدا

 قليلة  0.44 2.11 املتوسط العام
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( أن درجة خدمة اجملتمع عاملية املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت 11تشري نتائج جدول )

 ( عبارات، وبدرجة قليلة جدا على8( عبارات، وكانت بدرجة )قليلة( على )8قياسها من خالل )

(. وكانت أعلى عبارتني 2.43( إىل )1.80، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )واحدة عبارة

" )تنظم اجلامعة املؤمترات الدولية للقضايا العاملية املشرتكة( مبتوسط 54كالتالي: العبارة "

" )تشارك اجلامعة يف االحتفاالت باملناسبات العاملية( 55( ودرجة )قليلة(، العبارة "2.43)حسابي 

" )تقدم اجلامعة 50( ودرجة )قليلة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "2.40مبتوسط حسابي )

تعاون " )ت52( ودرجة )قليلة(، العبارة "1.84خدمات استشارية للمجتمع العاملي( مبتوسط حسابي )

( ودرجة )قليلة جدا(. ويعزو 1.80اجلامعة مع هيئات ومؤسسات اجملتمع العاملي( مبتوسط حسابي )

الباحث هذه النتيجة إىل حداثة اجلامعات السعودية الناشئة وضعف عالقاتها مع اجلامعات واهليئات 

. وتتفق وما شابههحتى وإن كانت حتتفل ببع  املناسبات العاملية كيوم املعلم  واملؤسسات الدولية

 (Mok, 2013) ( ودراسة2018( ودراسة )العباد، 2018هذه النتيجة مع دراسة )توفيق ومرسى، 

اليت توصلت إىل تعزيز دور اجلامعات يف خدمة  (guerrero & Urbano, 2011)ودراسة 

( اليت كشفت Mok, 2013جمتمعاتها وضرورة التعاون مع مؤسسات اجملتمع، وختتلف مع دراسة )

 تطور اجلامعات يف عقد الشراكات وبرامج التوأمة واالستشارات.

 البعد السادس: التمويل اجلامعي عاملي املستوى: 

 (12جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة التمويل اجلامعي عاملي املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 قليلة  0.54 2.23 1 اجلامعة هلا حرية إدارة مواردها املالية الذاتية  67

 قليلة  0.70 2.08 2 اجلامعة هلا مصادر متنوعة لتمويلها املالي   68

 قليلة  0.77 1.98 3 تعتمد اجلامعة على نفسها يف مواردها املالية  69

 قليلة  0.77 1.98 4 متلك اجلامعة أوقاف حملية ودولية عالية  70
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

73 
عقدت اجلامعة شراكات متويلية مع مؤسسات  

 مالية 
 قليلة  0.66 1.85 5

 قليلة جدا 0.69 1.72 6 متلك اجلامعة شركات استثمارية ملواردها  72

 قليلة جدا 0.70 1.67 7 حتصل اجلامعة على هبات حملية ودولية  71

 قليلة  0.59 1.93 املتوسط العام

( أن درجة التمويل اجلامعي عاملي املستوى هي بدرجة )قليلة(، ومت 12تشري نتائج جدول )

( عبارات، وبدرجة )قليلة جدا( على 6( عبارات، وكانت بدرجة )قليلة( على )8قياسها من خالل )

وكانت أعلى عبارتني كالتالي: (. 2.23( إىل )1.58، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )عبارتني

( ودرجة 2.23" )اجلامعة هلا حرية إدارة مواردها املالية الذاتية( مبتوسط حسابي )58العبارة "

( ودرجة 2.08" )اجلامعة هلا مصادر متنوعة لتمويلها املالي( مبتوسط حسابي )58)قليلة(، العبارة "

)متلك اجلامعة شركات استثمارية ملواردها( " 82)قليلة(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "

" )حتصل اجلامعة على هبات حملية 81ا(، العبارة "( ودرجة )قليلة جد1.82ًّمبتوسط حسابي )

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل اعتماد  ( ودرجة )قليلة جدا(.1.58ودولية( مبتوسط حسابي )

ا، وضعف الكفاءات البشرية اجلامعات السعودية الناشئة على التمويل احلكومي كليًّ

املتخصصة، وضعف سياسات االعتماد على التمويل الذاتي من خالل استثمار مواقعها وبراجمها 

وحبوثها واستشاراتها وأوقافها وهباتها، وغياب الشراكات مع مؤسسات املال واألعمال احمللية 

 (guerrero& Urbano, 2011)( ودراسة 2012والدولية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العامري، 

 اليت توصلت إىل قصور وضعف عمليات التمويل الذاتي يف اجلامعات .

 ؟ معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى أبرزالسؤال الثاني: ما 

 مت استخدام بع  مقاييس اإلحصاء الوصفي واليت متثلت يف املتوسط احلسابي واالحنراف

 املعياري لعبارات احملور الثاني، وللدرجة الكلية للمحور الثاني، وكانت النتائج كالتالي:
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 (13جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات 

 عاملية املستوى

 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

 كبرية جدا 0.43 4.76 1 عدم توفر جملس استشاري دولي يف اجلامعة  6

 كبرية جدا 0.47 4.66 2 االعتماد الكلي يف التمويل على احلكومة   16

24 
ضعف عمليات التسويق الدولي لنشاطات  

 اجلامعة
 كبرية جدا 0.73 4.35 3

 كبرية جدا 1.26 4.24 4 غياب اجلامعة عن التصنيفات العاملية  8

14 
عدم حصول اجلامعة على االعتماد املؤسسي  

 الدولي
 كبرية  0.66 4.16 5

15 
عدم حصول اجلامعة على االعتماد الرباجمي  

 الدولي
 كبرية  0.66 4.16 6

18 
ضعف املوازنة لربامج حتول اجلامعة حنو  

 العاملية
 كبرية  0.82 4.12 7

 كبرية  0.54 4.06 8 غياب اجلامعة عن جوائز التميز العاملية  9

17 
ضعف مصادر التمويل الذاتية احمللية  

 والدولية
 كبرية  0.78 4.05 9

12 
عدم وجود أوعية دولية  للنشر العلمي يف  

 اجلامعة 
 كبرية  0.96 3.93 10

 كبرية  0.62 3.88 11 ضعف التأهيل الدولي للموارد البشرية   19

 كبرية  0.75 3.84 12 غياب ممارسة منهجية اإلدارة االسرتاتيجية  3

 كبرية  0.84 3.83 13 غياب الشركات االستثمارية يف اجلامعة   23

2 
ضعف ممارسات احلوكمة الرشيدة يف  

 اجلامعة
 كبرية  0.66 3.75 14
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 العبارات م

 درجة املوافقة

ب
تي

رت
ال

 

 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املوافقة

1 
ضعف ممارسات احلرية األكادميية يف  

 اجلامعة 
 كبرية  0.70 3.62 15

13 
ضعف إسهام اجلامعة يف معاجلة املشكالت  

 العاملية
 كبرية  0.60 3.55 16

22 
ضعف الشراكات الدولية التعليمية والبحثية  

 للجامعة 
 كبرية  0.60 3.54 17

11 
ضعف مراكز التميز البحثي العاملية يف  

 اجلامعة 
 كبرية  0.70 3.51 18

7 
ذات  االسرتاتيجية يف اجلامعةب اخلطة غيا 

 البعد الدولي
 متوسطة 0.59 3.39 19

 متوسطة 0.68 3.35 20 عدم توفر التكنولوجيا الفائقة يف اجلامعة   21

10 
ضعف إسهام اجلامعة يف اإلنتاج البحثي  

 العاملي
 متوسطة 0.45 3.28 21

 متوسطة 0.64 3.21 22 ضعف البنى التحتية والعلوية يف اجلامعة   20

4 
ضعف ممارسات خلق امليزة التنافسية يف  

 اجلامعة
 متوسطة 0.51 3.03 23

 متوسطة 0.67 2.98 24 ضعف اخلربات الدولية لقيادات اجلامعة   5

 كبرية  0.40 3.80 املتوسط العام

( أن درجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات 13تشري نتائج جدول ) 

( عبارة، 24(، ومت قياسها من خالل )3.80) املستوى هي بدرجة )كبرية( ومبتوسط حسابيعاملية 

( عبارة، وبدرجة 14( عبارات، وبدرجة )كبرية( على )4ا( على )وكانت بدرجة )كبرية جدًّ

(. وكانت أعلى 4.85( إىل )2.98( عبارات، ومبتوسطات حسابية تراوحت من )5)متوسطة( على )

" )عدم توفر جملس استشاري دولي يف اجلامعة( مبتوسط حسابي 5العبارة " عبارتني كالتالي:

" )االعتماد الكلي يف التمويل على احلكومة( مبتوسط 15( ودرجة )كبرية جدا(، العبارة "4.85)

" )ضعف ممارسات 4( ودرجة )كبرية جدا(. وكانت أقل عبارتني كالتالي: العبارة "4.55حسابي )
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" )ضعف 6( ودرجة )متوسطة(، العبارة "3.03يف اجلامعة( مبتوسط حسابي ) خلق امليزة التنافسية

( ودرجة )متوسطة(. ويعزو الباحث هذه 2.98اخلربات الدولية لقيادات اجلامعة( مبتوسط حسابي )

النتيجة إىل منطية اجلامعات السعودية الناشئة وخضوعها ألنظمة ولوائح موحدة ودرجة عالية من 

االستقالل اإلداري واملالي، وضعف القيادات األكادميية واإلدارية القادرة  البريوقراطية وضعف

على إجراء التحوالت النوعية التعليمية والبحثية واجملتمعية يف مسار اجلامعات السعودية الناشئة، 

وضعف مدخالت اجلامعات السعودية الناشئة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس املبدعني 

( اليت كشفت وجود معوقات للتحول حنو 2019دراسة )املطريي،  ق هذه النتيجة معوتتف. واملوهوبني

 (guerrero & Urbano, 2011)( ودراسة 2018دراسة )العباد، اجلامعات البحثية بدرجة عالية، و

وت يف درجتها اليت كشفت عن أهمية رفع القدرة التنافسية، ووجود معوقات وعوامل مؤثرة تتفا

 تؤثر على حتول اجلامعات إىل جامعات عاملية املستوى.ة بني متوسطة وكبري

 التوصيات:

أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية  .1

منح اجلامعات السعودية  وهو ما يتطلب ،بدرجة قليلة يف بعد احلكم املؤسسي جاءت املستوى

وتطوير أنظمتها ولوائحها ومراجعة خططها  تهاإعادة هيكلو الناشئة احلرية األكادميية

 االسرتاتيجية.

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت   .2

يعين ضرورة اهتمام اجلامعات السعودية وهو ما  ،بدرجة قليلة يف بعد التنافسية جاءت املستوى

 الناشئة مبتطلبات التنافسية العاملية ومعايريها والعمل على حتقيقها.

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت   .3

ت السعودية الناشئة وهو ما يعين عناية اجلامعا ،بدرجة قليلة يف بعد التدريس جاءت املستوى

 بإعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس يف عمليات التدريس اجلامعي وأساليبه املتطورة. 

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت  .4

امعات قليلة، وهو ما يعين ضرورة عناية اجلبدرجة  يف بعد اليحث العلمي جاءت املستوى

السعودية الناشئة بالبحث العلمي وعملياته املختلفة بدًأ من إعداده وحتى نشره يف أوعية النشر 

 الدولية والرتكيز على البحوث التطبيقية ودعم الباحثني.



 
 

 
 

51 

 حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية املستوى (.2022الشريف، طالل. )

51 

نتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عاملية أظهرت  .6

، وهو ما يعين ضرور تعزيز عالقة اجلامعات بدرجة قليلة اجملتمع جاءتيف بعد خدمة  املستوى

السعودية الناشئة مع جمتمعاتها احمللية واجملتمع الدولي، وعقد الشراكات الفاعلة اليت 

 تسهم يف خدمة القضايا اجملتمعية .

 ية املستوىنتائج الدراسة امليدانية أن درجة حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل جامعات عامل .5

وهو ما يعين أهمية استقالل اجلامعات السعودية  ،بدرجة قليلة يف بعد التمويل الذاتي جاءت

واالعتماد على مصادرها التمويلية اخلاصة وتنويع تلك املصادر والتوسع يف  ،الناشئة ماليًا

 نشاطاتها ذات العوائد االقتصادية.

درجة معوقات حتول اجلامعات السعودية الناشئة إىل  أن أظهرت نتائج الدراسة امليدانية .8

بدرجة كبرية، وهو ما يتطلب من قيادات اجلامعات السعودية  جاءت جامعات عاملية املستوى

 الناشئة أخذها يف االعتبار عند إعادة هيكلتها وتطوير أنظمتها ومراجعة خططها .

 عاملية جامعات حتوهلا إىل رتاتيجية يفتطبيق اجلامعات السعودية الناشئة ملنهجية اإلدارة االس .8

 .املستوى مبا توفره من رؤية شاملة لعمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة االسرتاتيجية
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Developing institutional performance at Shaqra University in light of the 

(EFQM) standards for excellence management 

Dr. Mutlaq bin Miqaad bin Mutlaq Alruqi 

Associate Professor, Educational Planning and Management, Shaqra University, KSA 

Abstract: 

This study aims to investigate (The institutional performance development 

in Shaqra University in the light of the standards of European Foundation for 

Quality Management (EFQM), and identify the barriers that limit the (EFQM) 

Standards’ applicability).To achieve these objectives, the researcher used a 

descriptive analytical approach. He also used the questionnaire as a tool for his 

study. The study community consisted of the deans, vice-rectors and 

departments heads in Shaqra University, with a number of (175), including 22 

deans, 46 vice-rectors, and 89 department heads. He used the Complete Census 

methodology, and he applied the study tool online to the study community. 

There were 122 of recovered questionnaires which were valid for entry and 

analysis. 

The study concluded some results, of which the most important are: The 

individuals of study sample responded with agree with a middle degree on the 

degree of practicing the standards of European Foundation for Quality 

Management (EFQM), where the degree of practicing the strategy field came at 

the first place, followed by the leadership field then the community service field, 

then the field of beneficiaries. The employees stratification filed came at the last 

order. Results show that the most notable barriers that limit the (EFQM) 

Standards’ applicability, where the following were having a high degree (the 

more burden placed on the academic and administrative staff, the geographic 

remoteness between the university and its branches, that makes applying the 

(EFQM) difficult. The study submitted a proposal for institutional performance 

development in Shaqra University according to its results. 

Keywords: The institutional performance development, Shaqra University, 

European Foundation for Quality Management (EFQM). 
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تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي . (2022)الروقي، مطلق. 

(EFQM) 19 – 55 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، إلدارِة التميُّز 

 

 (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي 

 إلدارِة التميُّز

 (1)مطلق بن مقعد بن مطلق الروقي د.

 :املستخلص

تهدُف الدِّراسُة إىل تطوير األداء املؤسسّي جبامعة شقراء يف ضوء معايري النموذج األوروبّي 

(EFQM) إلدارة التميُّز، ومعرفة املعوِّقات اليت حتد من إمكانيَّة تطبيِق معايري النموذج األوروبّي 

(EFQM)  كما استخدم  املسحيإلدارة التميُّز. ولتحقيِق هذه األهداف؛ استخدم الباحُث املنهج

شقراء،  أداة االستبانة، وتكوَّن جمتمع الدِّراسة من عمداء، ووكالء، ورؤساء األقسام، جبامعة

( رئيس قسم. واستخدم الباحث 89، )اًل( وكي45( عميًدا، )22(، منهم )168والبالغ عددهم )

أسلوب احلصر الشامل، وقام بتطبيق أداة الدِّراسة إلكرتونيًّا على جمتمع الدِّراسة، وبلغ عدُد 

 ( استبانًة.122االستبانات املسرَتدَّة والصاحلة لإلدخال والتحليل )

راسُة إىل جمموعٍة من النتائج، أبرزها: أن هناك موافقًة بدرجٍة متوسطٍة من توصَّلت الدِّ

إلدارة التميُّز؛ حيث جاءت  (EFQM)أفراد الدراسة على درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي 

درجة ممارسة معايري جمال االسرتاتيجيَّة يف املرتبة األوىل، يليه معايري جمال القيادة، ثم معايري 

جمال خدمة اجملتمع، بينما جاءت معايري جمال املستفيدين يف املرتبة قبل األخرية، أما املرتبة 

األخرية فقد احتلتها جماُل معايري جمال رضا العاملني. كما أوضحت النتائج أن أبرز املعوِّقات هي 

اجلغرايف بني اجلامعة  كثرة األعباء امللقاة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة واإلداريَّة، وأن التباعد

 وفروعها يسهم يف صعوبة تطبيق إدارة التميُّز.

 وقدمت الدِّراسة تصوًرا مقرتًحا لتطوير األداء املؤسسّي يف جامعة شقراء وفق نتائج الدِّراسة.

( EFQMتطوير األداء املؤسسيِّ، جامعة شقراء، معايري النموذج األوروبّي ) الكلمات املفتاحيه:

 ز.إلدارة التميُّ

                                                           
 :أستتتتتاذا مشتتتتارك  إل ارةتتتتت ايدارل بالت، تتتتيا الرتبتتتتوعة، كليتتتتة الرتبيتتتتة، جامعتتتتة شتتتتقراء، اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية       (1)

dr.alrogi@su.edu.sa 
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 ُمقدِّمة:

ُيعدُّ االهتماُم بالتعليم من أبرز القضايا اليت تنال اهتمام الدول؛ نظًرا ملا ميثله التعليُم من 

 أهمية كربى يف تنمية اجملتمعات وحتقيق تقدُّمها يف ظل التغريات العاملية املتسارعة.

غريات والتحوالت يف بيئاٍت ديناميكية معقدة، بالعديد من املت وتواجه املؤسساُت التعليمية

ظروفها الداخلية ومعطيات بيئاتها اخلارجية، ويتطلُب ذلك العمَل باستمراٍر على حتسني مستوى 

أدائها، وتطوير قدراتها، األمر الذي يؤكد على أهمية عملية حتسني األداء املؤسسيِّ وتكامليتها 

علميٍة؛ كموجهات  (، ويتطلب ذلك استخداَم معايرَي119، ص2016واستمراريتها )حجازي، 

 لتطوير األداء اإلداري وحتسني فعاليته.

التََّميُّز يف مقدمة األهداف اليت تسعى املؤسسات إىل حتقيقها؛  حيث أضحت معايري إدارة

 (.2ص، 2010يف أدائها امُلَؤسَِّسّي )آل مزروع،  والتفّردلدعم املزيد من التََّميُّز 

 بناء عناصر ومقومات جيمع شامل مدخل إىل احلاجة عن للتعبري التميز إدارة مفهوم برز وقد

 واألوضاع مواجهة املتغريات يف عالية قدراٍت هلا حتقق متفوقة أسس على اجلامعية املؤسسات

 بني عناصرها الكامل والتناسق الرتابط حتقيق هلا يكفل حيث بها؛ احمليطة اخلارجية

 عناصرها كلها تتفاعل متكاملة منظومة تكون كي قدراتها الذاتية، واستثمار ومكوناتها

 (.8، ص2002)السلمي،  خمرجاتها لتميز

نموذُج الوبرز يف هذا السياق وقد برز العديُد من مناذج إدارة التَّميُّز امُلَؤسَِّسّي؛

استخدمته العديُد من املنظمات األوروبّية والذي ، لتحقيق التميُّز اإلداري  (EFQM)األوروبّي

الذي ، و(Doeleman, ten Have, & Ahaus, 2013)كإطاٍر مرجعيٍّ لتطويرها التنظيمي 

مؤسسة والقيام بالتقييم الذاتي، كنموذج لتشخيص املشكالت اإلداريَّة لل ميكن أن يستخدم

Simmons ,Wongrassamee, & ) وأيًضا كنموذج للتحكم والرقابة على املستوى اإلداريِّ

2003, Gardiner) ، وقد اجته عدد من مؤسسات التعليم العالي على املستوى الدولي يف تطبيق

لذلك كانت ؛ (Hernández MezquidaK, 2018)معايري هذا النموذج لتحقيق التميُّز اإلداري 

هذه الدراسة اليت تسعى إىل تطوير األداء املؤسسي جبامعة شقراء يف ضوء معايري النموذج األوروبّي 

(EFQM) .إلدارة التميُّز 
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 :مشكلُة الدِّراسة

إلدارة التميُّز من أحدث مناذِج التقييم املؤسسي وأكثرها  (EFQM)ُيَعدُّ النموذُج األوروبّي 

شيوًعا واستخداًما، وميكن ألي هيئة أو مؤسسة أن تستخدمه لتقييم نفسها، ولفحص ما إذا 

ما  من خالل املراجعة املنتظمة للعمليات والنتائج؛ كان هناك فجوات أو خلل يف أدائها إلصالحه

 .(146-144، ص2008 ،سني وسبل تطويره )عزبيربز نقايف القوة وفرص التح

وتتبلور فلسفُة هذا النموذج يف أن التميُّز يف األداء يتحقُق من خالل القيادة الرشيدة، القادرة 

على توجيه السياسات واالسرتاتيجيات، واستثمار املوارد البشريَّة وإدارة العمليات بنجاح )ناصف، 

إلدارة التميُّز أداًة مهمة لتقييم  (EFQM)(، كما ميثل النموذج األوروبّي 14، ص2010، وهاشم

الوضع املهين للعاملني داخل املؤسسات التعليميَّة، ومدى تقدمه وقوته، ويقدم هذا النموذج وسيلة 

لدعم املؤسسات بهدف التوصل إىل موازنة أولوياتها بصورٍة أفضل، وتوظيف املوارد البشريَّة ووضع 

 (.3، ص2009، عمل واقعية )العايديخطط 

إلدارة التميُّز يف تطوير األداء  (EFQM)وتبدو احلاجُة ماسًَّة إىل استخدام النموذج األوروبّي 

املؤسَّسّي جملابهة التحديات اليت تواجهها اجلامعات، ومن ذلك زيادة حدة املنافسة واإلقبال الكبري 

مليات الداخليَّة واخلارجيَّة، وارتفاع وعي اجملتمع، من املؤسسات حنو متيز األداء، وحتسني الع

وزيادة توقعاتهم بفوائد تطوير تلك املؤسسات، وقدرتها على قيادة التحديث والتطوير املستمرِّ يف 

اجملتمع؛ حيث إن افتقاَد اجلامعة للتميُّز يعين افتقادها للميزة التنافسيَّة، وهو ما يعين أن يفقد 

املنافسة يف أسواق العمل، كما تفقد املؤسسة ثقة اجملتمع، وبالتالي ضعف  خرجيوها القدرة  على

 (.48ص، 2016، املشاركة احلقيقية من املعنيني يف حتقيق أهداف املؤسسة )أمحد

وُرغم اخلطوات التطويرية اليت حققتها اجلامعاُت السعودية، إال أن التوسَع الكميَّ ملواجهة 

 يقابله تطور  نوعي  يتالءم مع هذا التوسُّع؛ ما يدل على أنها حباجٍة الطلب املتزايد على التعليم مل

ماسٍَّة إىل التطوير والتحسني من أجل الوصول إىل التميز، وبالنظر إىل نتائج الدراسات اليت تناولت 

واملخاليف (، 1438) واقع األداء املؤسسيِّ على مستوى اجلامعات السعودية، كدراسة الضبعان

(، فقد تبّين أنها دون املأمول منها، باإلضافة إىل 1436) (، والركف1435) احلسن(، و1438)

 وجود العديد من الصعوبات اليت حتّد من تطويرها. 

على النهوض مبستوى التعليم اجلامعيِّ  2030وقد أكَّدت رؤية اململكة العربيَّة السعوديَّة 
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 التميُّز؛ لذلك هدفت الرؤيُة إىل أن تصبح مخس وحتسني جودة أداء العمليَّة التعليميَّة للوصول إىل

م(، وتضمنت التأكيد 2030( جامعة دولية حبلول عام )200جامعات سعوديَّة على األقل من أفضل )

م(، وهذا 2030رؤية، العلى حتسني أداء املؤسسات التعليميَّة خالل االرتقاء جبودة التعليم، )موقع 

ات لتقييم أدائها وفق معايري دقيقة ملعرفة نقايف القوة والضعف، ال يتم إال من خالِل إعادة اجلامع

حتى تنطلق حنو التميُّز، وجامعُة شقراء إحدى اجلامعاِت السعوديَّة الناشئة، اليت مازالت حباجٍة 

للدعم واملساندة؛ للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها، والسعي إىل حتقيق التميُّز يف األداء عرب 

املؤسسّي؛ لذلك تساعد هذه الدِّراسُة على تطوير األداء املؤسسّي للجامعة من خالل تطوير أدائها 

استكشاف جوانب القوة والضعف يف اجلامعة، وتقديم تقييم لألداء العام ملعرفة حدود قدرة 

اجلامعة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجيَّة، كما أنها توفر مؤشراٍت لإلدارات املختلفة، وتسهِّل 

ة حتديد االحتياجات املاديَّة والبشريَّة الالزمة، كما أنها تقدم تصوًرا مقرتًحا لتحسني إمكانيَّ

 األداء العام وحتقيق اإلجناز والتميُّز.

 أسئلُة الدِّراسة:

إلدارة التميُّز يف اجملاالت التسعة  (EFQM)ما درجُة ممارسة معايري النموذج األوروبّي  .1

)القيادة، واالسرتاتيجية، واملوارد البشرية، واملوارد والشركات، والعمليات، واملستفيدون، 

 ؟ (وقياس وتقويم نتائج األداءورضا العاملني، وخدمة اجملتمع، 

 إلدارة التميُّز؟ (EFQM) ما املعوِّقات اليت حتد من إمكانيَّة تطبيق معايري النموذج األوروبّي .2

( إلدارة EFQMلتطوير األداء املؤسسّي يف ضوء معايري النموذج األوروبّي )ما التصوُر املقرتُح  .3

 التميُّز؟

  أهداف الدِّراسة:

 الدِّراسة إىل حتقيق األهداف التالية: تسعى

 .إلدارة التميُّز (EFQM)التعرُّف على درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي  .1

إلدارة  (EFQM) ة تطبيق معايري النموذج األوروبّيالتعرُّف على املعوِّقات اليت حتد من إمكانيَّ .2

 التميُّز.
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وضع تصوُّر مقرتح لتحسني األداء املؤسسّي جلامعة شقراء باالعتماد على النموذج األوروبّي  .3

(EFQM) .إلدارة التميُّز 

 :أهمية الدِّراسة

 (EFQM)النموذج األوروبّي  ضوء معايري املؤسسّي يف تطوير األداء موضوع وحداثة أهمية .1

 مناذج التميُّز املؤسسّي. ُيعد من أحدث إلدارة التميُّز، والذي

 اجلامعيِّ، واالرتقاء األداء تطوير يف استخداُمها ميكن اليت اإلداريَّة املداخل أحد تتناول .2

 .باجلامعة التعليميَّة العمليَّة جبودة

 ونقايف وتعزيزها القوة نقايف التعرُّف على يف جامعة شقراء قد تساعُد هذه الدِّراسُة مسؤولي .3

النموذج األوروبّي  ومعايري يتوافق مبا أدائهم وتطوير ممارساتهم وعالجها، وحتسني الضعف

(EFQMإلدارة التميُّز ). 

تقدم هذه الدِّراسُة تصوًرا مقرتًحا لتطوير األداء املؤسسّي جبامعة شقراء قد يستفاد منه يف  .4

 املؤسسّي.حتسني أداء اجلامعة 

 :حدوُد الدِّراسة

 احلدوُد املوضوعية: 

هذه الدراسة على بناء تصوٍُّر ُمْقَتَرح لتطوير األداء املؤسسيِّ جلامعة شقراء يف ضوء  اقتصرت

وهي: )القيادة، واالسرتاتيجية، واملوارد البشرية،  إلدارة التميُّز (EFQM)النموذج األوروبّي معايري 

وقياس وتقويم واملوارد والشركات، والعمليات، واملستفيدون، ورضا العاملني، وخدمة اجملتمع، 

اليت حتد من (؛ من خالل معرفة درجة ممارسة هذه املعايري، باإلضافة إىل املعوِّقات نتائج األداء

 .تطبيق إدارة التميز املؤسسيِّ

 يتكون احلدُّ البشري من عمداء، ووكالء، ورؤساء األقسام، جبامعة شقراء.  احلدود البشريَّة:

 تقتصر احلدوُد املكانيَّة هلذه الدِّراسة على جامعة شقراء. احلدود املكانيَّة:

 .هـ1440-1439ُأجريت هذه الدِّراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي  احلدود الزمانيَّة:
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 :مصطلحاُت الدِّراسة

عمليٌَّة تهدف إىل الوصول بالشيء املطوَّر إىل أحسن صورة؛ حتى يؤدي الغرض املطلوب منه  التطوير:

 (.888، ص2012، بكفاءة تامة، وحيقق كل األهداف املنشودة )ويح والباز

املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها  :األداء املؤسسيُّ

 (. 39، ص2006، الداخليَّة واخلارجيَّة )سعيد

ويعرَّف تطوير األداء املؤسسّي إجرائيًّا بأنه: مجيع اجلهود املنظمة واملخططة اليت تقوم بها 

اء احلالي للوصول إىل حتقيق ؛ بهدف سد الفجوة بني األداء املرغوب واألدجامعة شقراء

 األهداف االسرتاتيجيَّة املعل نة.

مدخل  شامل  جيمع عناصر ومقومات بناء املؤسسات على أسس متفوقة حتقق هلا  إدارة التميُّز:

قدرات متميِّزة يف مواجهة املتغريات واألوضاع اخلارجيَّة احمليطة بها من ناحية، كما تكفل 

ق الكامل بني عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها هلا حتقيق الرتابط والتناس

 (.188ص، 2010، املختلفة )السناني

اخلطوات  من جمموعٍة وتعرَّف إدارة التميُّز إجرائيًّا بأنها: قدرة اجلامعة على تطبيق

 هلا يضمن أهدافها، ومبا وفق املرغوبة النتائج حتقيق تدعم واإلجراءات اإلداريَّة احلديثة اليت

 .( إلدارة التميُّزEFQMالعمل؛ وذلك باستخدام معايري النموذج األوروبّي ) بيئة يف التميُّز

 European Foundation for Quality) عن الصادرة الرئيسة النماذج أحُد :األوروبّي النموذُج

Management)مساعدة إىل اجلودة، وتهدف إلدارة األوروبّية املؤسسة باسم ، واملعروفة 

 عنها الصادر التميُّز منوذج أن باعتبار التميُّز؛ وحتقيق قدراتها التنافسيَّة تعزيز ملنظَّمات علىا

 املؤسسة(والتميُّز،  للجودة األوروبّية اجلائزة اأُلُطر للتقييم، وخصوًصا أحد أهم ُيعد

 (.EFQM ،2019) للجودة األوروبّية

 درجة بها بشأن معرتف  أو مسئولة هيئة وضعته الذي املتوقع باملستوى بياٍن إىل املعياُر ويشري

، 2008، التميُّز )مغاوري أو اجلودة من منشوًدا قدًرا إليه، وحيقق الوصول يراد معني هدف أو

 (.65ص
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 اإلطاُر النظريُّ للدِّراسة:

 مفهوُم تطوير األداء املؤسسيِّ:

شيء ما، وينصرف بالتالي تطوير  يشري التطويُر إىل عمليَّة التحديث املستمر يف طريقة أداء

األداء املؤسسّي إىل التحديث الدائم يف اهليكل التنظيميِّ للمؤسسة، حبيث تصبح العالقات 

على درجة عالية من املرونة اليت  -سواء األفقية أو الرأسية- القائمة واملتداخلة بني وحداتها املختلفة

 .(Farmer, 1999)تسمح برفع كفاءة هذه املؤسسة وجناحها يف حتقيق أهدافها 

التطوير املؤسسّي يف اجلامعات هو عمليٌَّة منهجيٌَّة مستمرة، تتضمن عدة وذلك يعين أن  

أنشطة يتم تنفيذها، وتتطلب توافر عدة عناصر، أهمها وجود قيادة جامعية لديها القدرة على 

 يات املؤسسة لتحقيق أهداف مدروسة.التغيري، كما ترتبط بكلِّ عمليات واسرتاتيج

يسعى إىل سد الفجوة بني األداء الفعليِّ الذي يعكس واقع اجلامعة، وبني األداء املستهدف و

أو املرغوب فيه، والذي يعبِّر عن األهداف اإلسرتاتيجية للجامعة. وعادة ما يتم ذلك من خالل تنمية 

امعة، وحتقيق فعالية يف األداء، والقدرة على الربط بني املوارد املرتبطة بالبنية البشرية واملادية للج

 (.41، ص2016، )أمحد البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة مبا ميكنها من الصمود أمام املنافسني

 فوائُد تطوير األداء املؤسسيِّ:

 هناك العديُد من الفوائد املتوقعة للتطوير املؤسسي للجامعات، ومنها:

 ريِّ وتطويرهضبُط النظام اإلدا. 

 واملوظفني سرفُع مستوى أداء الطالب، وأعضاء هيئة التدريزيادة الكفاءة التعليمية، و ،. 

 .حتقيُق الرتابط والتكامل بني مجيع األقسام، وتوفري جو من التفاهم بني العاملني 

 .زيادُة ثقة اجملتمع يف اجلامعة، واحتالهلا املكانة الالئقة بني املؤسسات التعليمية 

 .تنميُة معارِف الطالب ومهاراتهم وتطويرها يف مجيع اجلوانب 

 .حتسنُي الوضع التنافسيِّ للجامعة 

 ( 2012ويح والباز، زيادُة معدل سرعة استجابة كليات اجلامعة للمتغريات احمللية والعاملية.) 

وحتتاج جامعُة شقراء؛ كجامعٍة ناشئة تعاني من تعدد الكليات وانتشارها على مساحة 

رافية واسعة إىل مراجعة مستمرٍة لتطوير األداء املؤسسيِّ؛ ألنه يسهم يف حتقيق الرتابط جغ
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والتكامل بني كلياتها يف خمتلف الفروع، وحتسني عملياتها الداخلية واخلارجية، ورفع مستوى 

 طالبها، وحتقيق الرضا لدى العاملني بها.

 مفهوُم إدارة التميُّز:

من احلاجة إىل ضرورة وجود مدخٍل متكامل جيمع العناصر نشأ مفهوُم إدارة التميُّز 

املختلفة اليت تنشأ عليها املؤسسة بشكٍل حيقق هلا القدرة املستمرة على مواجهة املتغريات 

 .املتسارعة

 طریق عن ،وتفّوقها على غريها من املؤسسات لمؤسسةا تفّرد يعكس امُلَؤسَِّسّي والتميُّز

خالل  من، املستقبلية لعمالئها لتخطي التوقعات مهامها وعملياتها؛ أداء في تسارلمماا فضلأ تقدیم

املتعاملني، كل أصحاب  العاملني وضع السياسات واالسرتاتيجيات اليت تركز على األفراد

 .(348، ص1438، العصيمي)حة، واجملتمع بأسره بشكل متوازن املصل

ات املنظمة، وتفوق املنظمة على ( أن التميز يكون بناء على ممارس2010)ويرى املرزروع 

 ها.ئمثيالتها، وحتقيق أداء يفوق توقعات عمال

وبالتالي، ميكن تعريف إدارة التميُّز بأنها: منظومٌة متكاملة من السياسات واإلجراءات، 

 (.40، ص2016متثل خطة متميزة تضمن للمؤسسة حتقيق التميُّز والتنمية املستدامة )أمحد، 

إلدارة التميز يتعلق بعضها مبستوى التخطيط االسرتاتيجي من حيث  وهناك عدُة متطلباٍت

توافر اهلياكل التنظيمية املرنة، ووجود نظاٍم حمكٍم، والرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجيَّة، 

 (.28ص، 2002، املوارد املاديَّة وحتسني االستفادة منها )السلميوللموارد البشريَّة،  إدارةو

 األداء يعتمد على جتويد اجلامعة ملدخالتها، والكفاءة والفاعلية يف عملياتها، إن التميُّز يف

مبا يضمن هلا خمرجات متميزة تضمن هلا البقاء يف جمال املنافسة؛ لذلك حتتاج جامعة شقراء اليت 

تستهدف زيادة تنافسيتها يف سوق التعليم سواء احمللي أو الدولي، ورفع مستواها يف جمال 

أن أن يكون لديها القدرة على  2030العاملية اليت باتت من أهم أهداف رؤية اململكة  التصنيفات

 املراجعة الدائمة ألدائها املؤسسيِّ، من خالل تطبيق أحدث النماذج اإلدارية إلدارة التميز.

مشكالت، ُتقّلل من قدراتها على مواجهة املنافسة، واالرتقاء  اجلامعاتكثرًيا من وتواجه 

 :تطّلعات، ومن أبرز تلك املشكالتالإىل مستوى 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

66 

  ومستويات أداء العاملني اجلامعاتضعُف التناسق بني أهداف. 

 .توزع املسؤوليات بني مستويات اإلدارة وأفرادها، وضعف نظم احملاسبة واملساءلة 

  امُلتَِّغيَِّرات، وبطء االستجابة لتلك امُلتَِّغيَِّراتضعُف القدرة على مالحظة. 

 عدُم وضوح ُأسس اإلدارة ومعايريها يف ختطيط سلوك املوظفني وتوجيهه. 

 اعتماُد أمنايٍف ومعايرَي تقليدية يف التنظيم وبناء اهلياكل التنظيمية. 

 قبلاالحنصاُر يف مشكالت احلاضر، دون اعتبار كاٍف مُلتطلبات اإلعداد للمست. 

 تعدُّد صور إهدار املوارد، وخاصة املوارد غري املتجددة وأهمها الوقت. 

  احلديثة.االستخدام الشكليُّ واهلامشيُّ للتقنيات 

  السلمي،)ضعُف التوجُّه التسويقي، وافتقاد النظم واآلليات املوّجهة خلدمة العمالء وإرضائهم؛ 

2002.) 

 التميُّز:( إلدارة EFQM) األوروبّيالنموذُج 

عمَل دليٍل يتضمن جمموعة من املعايري  ( إلدارة التميُّزEFQMيستهدُف النموذج األوروبّي )

وتعتمد املعايري على عدة  اليت تضمن النجاح املتواصل للمنظمة، بغ ِّ النظر عن طبيعة عملها.

تميُّز األوروبّي مبادئ خاصة باالستدامة واملسؤولية اجملتمعية ملنظمات األعمال، ويوفر منوذج ال

 إطاًرا عمليًّا لتمكني املنظمة من القيام باآلتي:

 تقييم وضع املنظمة؛ من خالل فهم نقايف القوة الرئيسة لديها، وحتديد نقايف الضعف. 

  تقديم لغة مشرتكة ومنط تفكري حمدَّد حول املؤسسة يسمح بتبادل األفكار بفعاليٍة داخل

 املؤسسة وخارجها.

  يف العمل اإلداريِّ؛ من خالل دمج املبادرات القائمة واملخطط هلا، وحتديد إزالة االزدواجية

 الفجوات.

 .وضع هيكل أساسيٍّ لنظام إدارة املؤسسة 

 مل األعمال وتناغم األدوار.اتوفري ثقافة تنظيميَّة تؤكد تك 

 .وجود معايري ومؤشرات ميكن من خالهلا قياس درجة تقدم املؤسسة 
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القيادة 

10% 

 الموارد البشرية

10% 

 اإلستراتيجية

10% 

 الشراكة والموارد

10% 

 العمليات

10% 

 نتائج المجتمع

10% 

 نتائج المتعاملين

15% 

 نتائج الموارد البشرية

10% 
نتائج 

االداء 

 المؤسسي

15% 

 االبداع والتعلم والشفافية

  اجملتمع، وعلى رضا العاملني، واملستفيدين.اعتماد أثر املؤسسة على 

 (48، ص2009)اجلعربي،  حتسني كفاءة املوارد البشريَّة؛ من خالل التدريب والتعليم املستمر.  

 ( معايري منوذج التميُّز األوروبّيEFQM( هناك تسعة معايري يعرضها الشكل رقم :)1 ) 

 التميُّز( إلدارة EFQM( النموذج األورويّب )1شكل رقم )
                       

 ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدِّراساُت السَّابقُة:

قام الباحُث بالرجوع إىل عدٍد من الدراسات السابقة، وقد ركز على الدراسات اليت  

تناولت تطويَر األداء يف ضوء معايري إدارة التميُّز يف اجلامعات، وقد تناوهلا الباحث حسب التسلسل 

 الزمينِّ من األحدث إىل األقدم:

ُمقرَتحة لتطوير أداء اجلامعات السعودية ( إىل بناء اسرتاتيجية 1438) هدفت دراسُة الضبعان

الناشئة يف ضوء املعايري العاملية للتميُّز، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحيَّ، وتكوَّن 

 توصلتجمتمع الدراسة من القادة األكادمييني، واستخدم الباحُث االستبانة كأداٍة للدراسة، و

متوسطًة، وجاءت درجة أهمية كانت التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي  درجة توافر معايريأن نتائج الدراسة إىل: 

معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي، عاليًة جدًّا؛ حيث كان أعلى متوسط لُبعد الشراكات وإدارة املوارد، 

 .وأقل متوسط لُبعد العمليات

 النتائج املنهجيات/ املمكنات
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اجلامعات ( إىل تطوير واقع أداء معاهد البحوث االستشارية ب1438وهدفت دراسُة العصيمي )

السعودية، يف ضوء معايري التميز املؤسسي، واستخدمت املنهج الوصفيَّ، واالستبانة أداة جلمع 

واقع أداء  أن( من القيادات، وجاءت النتائج كما يلي: 404وقد بلغ جمتمع الدراسة )، البيانات

ى املرتبة معاهد البحوث االستشارية، بدرجة موافقة متوسطة، وحصل معيار االسرتاتيجيات عل

 األوىل؛ بينما حصل معيار املوارد البشرية على املرتبة األخرية.

( دراسًة حول مدى قيام جامعة امللك خالد بتطبيق معايري إدارة التميُّز، 1438)  وقدم املخاليف

واستخدمت الدراسُة املنهج الوصفيَّ املسحيَّ، وتكّون جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، 

واستخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة، وخلصت الدِّراسة إىل حتقق معايري النموذج األوروبّي 

 عة إلدارة التميُّز بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هيئة التَّدريس جبامعة امللك خالد. التس

جبامعة  ( بدراسٍة هدفت إىل التََّعرُّف على واقع تطبيق إدارة التََّميُّز1438كما قامت احلسن )

دراسة كما استخدمت الدراسة املنهج الوصفيَّ املسحيَّ، ومشل جمتمع ال، اإلمام حممد بن سعود

(، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، 51وكالء ووكيالت األقسام العلمية، وعددهم )

وأظهرت نتائج الدراسة: أن تطبيق إدارة التََّميُّز كان بدرجٍة عاليٍة، وكان معيار القيادة أعلى 

 املعايري تطبيًقا، يف حني أن معيار االسرتاتيجية كان األقل تطبيًقا.

( فقام بدراسٍة هدفت إىل التَّعرُّف على درجة ممارسة القيادات األكادميية 1435أما عزيز )

واإلدارية يف جامعة جازان ملعايري التَّميُّز اإلداري. واستخدم الباحث املنهج الوصفيَّ املسحيَّ، وتكّون 

 (، كما استخدم االستبانة أداة1051جمتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم )

للدراسة، ومن أبرز نتائج الدراسة:أن درجة ممارسة القيادات ملعايري التَّميُّز اإلداري؛جاءت بدرجة 

 وافقة على امُلَعوِّق ات بدرجة منخفضة.املجاءت درجة  عالية، كما

دراسًة تطبيقيًة عن تطوير األداء املؤسسّي جلامعة جنوب الوادي يف  (2016) وقدم أمحد

، ( فرًدا395سة املنهج الوصفيَّ، ومشلت عّينة الدِّراسة املكونة من )مصر، واستخدمت الدرا

أظهرت الدراسة درجة متوسطة لتوافر مجيع احملاور  واستخدم الباحث االستبانة أداًة للدراسة.وقد

اليت ترصد واقع األداء املؤسسّي. ورصدت الدِّراسة عدة معوِّقاٍت من أهمها:كثرة أعباء أعضاء 

 مييَّة واإلداريَّة، ونقص الدعم املالي.وقد وضعت الدِّراسة تصوًُّرا مقرتًحا.اهليئة األكاد



 
 

 
 

69 

 = (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي  (.2022الروقي، مطلق. )

69 

( دراسًة هدفت إىل الكشف عن واقع تطبيق إدارة التََّميُّز لدى 1436وأْجرت الركف )

املنهج الوصفيَّ، ة وكيالت األقسام العلمية جبامعة اإلمام حممد بن سعود.وقد استخدمت الدراس

لدِّراسة يف مجيع عضوات هيئة التدريس، واستخدمت الباحثُة االستبانة أداًة جلمع ومتثَّل جمتمُع ا

 املعلومات.وكان من أبرز نتائجها: أن درجة تطبيق إدارة التََّميُّز كانت متوسطًة.

(، فقد ركَّزت على قياس مدى حتقُّق عناصر إدارة التميُّز يف 2010) أما دراسُة السناني

سعود.واستخدمت الدراسُة املنهج الوصفي، وتكّون جمتمع الدراسة من  جامعة اإلمام حممد بن

قيادات اجلامعة والعاملني مبكاتب التطوير، واستخدم الباحث االستبانة أداًة للدراسة. وقد 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة لعنصر القيادة الذي حصل على الرتتيب األول، يليه 

تيجيات، ثم إدارة العمليات، يليه العالقات واملوارد، ثم املوارد البشريَّة، وأخرًيا السياسات واالسرتا

 عنصر العمليات.

 ومن خالِل عرض الدِّراسات السَّابقة يتضُح ما يلي:

 :أواًل: أوجه االتِّفاق

التعرُّف من حيث هدف الدراسة: اتفقت الدراسُة احلالية مع عدٍد من الدراسات السابقة يف 

إلدارة التميُّز، ويف تقديم تصوٍر مقرتٍح؛  (EFQM)رجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي على د

 .(2016) ، وأمحد(1438) ، والعصيمي(1438) الضبعانكدراسة 

 الضبعان دراسةالدراسة احلالية مع  اتفقت الدراسة: الدراسة، ومنهج من حيث أداة

(، 1436) (، والركف1435) واحلسن(، 1438) (، واملخاليف1438) (، والعصيمي1438)

 .(1435والسناني )

 :ثانًيا: أوجُه االختالف

من حيث جمتمع الدراسة: اختلفت الدراسُة احلالية مع بع  الدراسات السابقة؛ حيث 

(، 1435(، واحلسن )1438) أعضاَء هيئة التدريس؛ كاملخاليفبعُ  الدراسات  استهدفت

 الدراسُة احلالية العمداء والوكالء ورؤساء األقسام.بينما استهدفت (، 1436) والركف

من حيث بيئة التطبيق: اختلفت الدراسُة احلالية مع الدراسات السابقة يف مكان التطبيق، 

 شقراء. جامعةحيث طبقت هذه الدراسة على 
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 :ثالًثا: أوجُه االستفادة من الدراسات السابقة

الوقوف على أبرز ما توصلت إليه، استفادت الدراسة احلاليُة من الدراسات السابقة يف 

إضافًة إىل بلورة مشكلة الدراسة، وإثراء اخللفية النظرية، واختيار املنهج املالئم، وتوجيه الدراسة 

 .إىل كثرٍي من املراجع والدِّراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة احلالية

 :الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة رابًعا: ما ميّيز

على القيادات األكادميية من عمداء ووكالء ورؤساء أنها ُطبقت بمتيَّزت الدراسُة احلالية 

بصورٍة أوسع من  إلدارة التميُّز (EFQM)كما أنها تناولت معايري النموذج األوروبّي أقسام، 

 -على حد علم الباحث-ا الدراسة األوىل جماالته التسعة، كما أنه مجيعالدراسات السابقة يف 
 .تتناول تطوير األداء املؤسسّي يف جامعة شقراء يف ضوء معايري النموذج األوروبّي إلدارة التميُّز اليت

 اإلجراءاُت املنهجيَّة للدِّراسة امليدانيَّة:

 منهُج الدِّراسة: 

فقد مت عليها؛  احلصول املراد طبيعة الدِّراسة، وأهدافها، وتساؤالتها، واملعلومات ضوءيف 

ألنه يهتم بدراسة الظاهرة يف الواقع، ويعرب  الدِّراسة هذه الوصفّي التحليلي لتطبيق املنهجاستخدام 

 وكيفيًّا. اكميًّعنها 

 جمتمُع الدِّراسة:

تكوَّن جمتمُع الدِّراسة من عمداء، ووكالء، ورؤساء األقسام، جبامعة شقراء، والبالغ 

  ( رئيس قسم.89، )اًل( وكي45( عميًدا، )22منهم )(، 168عددهم )

وقد استخدم الباحُث أسلوب احلصر الشامل، وقام بتطبيق أداة الدِّراسة إلكرتونيًّا على 

استبانة،  (122جمتمع الدِّراسة، بلغت عدد االستبانات املسرتدة والصاحلة لإلدخال والتحليل )

 وذلك على النحو التالي: واجلدول التالي يوضح وصف عّينة الدِّراسة،

 (1اجلدول )
 توزيع أفراد الدِّراسة وفًقا خلصائِصهم الشخصية والوظيفية.

 النسبة املئوية التكرارات املسمى الوظيفي

 14,75 18 عميد
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 النسبة املئوية التكرارات املسمى الوظيفي

 27,86 34 وكيل

 57,37 70 رئيس قسم

 النسبة املئوية التكرارات الرتبة األكادمييَّة

 4,91 6 أستاذ

 77,86 95 أستاذ مساعد

 17,21 21 أستاذ مشارك

 النسبة املئوية التكرارات عدد سنوات اخلربة

 6,55 8 سنوات 3أقل من 

 16,39 20 سنوات 6سنوات حتى أقل من  3من 

 77,04 94 سنوات فأكثر 6من 

 %100 122 اإلمجالي

 ما يلي: (1) اجلدوليبني 

  ( من إمجالي 57,37بلغت نسبتهم )أن أكثر من نصف أفراد الدِّراسة رؤساء أقسام، حيث%

 %( )عمداء(.14,75%( )وكالء(، وأخرًيا ُوجد أنَّ )27,86) ُوجد أنَّ حني أفراد الدِّراسة، يف

  أن الغالبية العظمى من أفراد الدِّراسة رتبتهم األكادمييَّة )أستاذ مساعد(، حيث بلغت نسبتهم

%( رتبتهم األكادمييَّة )أستاذ 18.21أنَّ )%( من إمجالي أفراد الدِّراسة، يف حني ُوجد 77,86)

 %( رتبتهم األكادمييَّة )أستاذ(.4.91مشارك(، وأخرًيا ُوجد أنَّ )

 ( يف حني ُوجد أنَّ  6%( من إمجالي عّينة الدِّراسة سنوات خربتهم )77,04أن ،)سنوات فأكثر

%( 6,55ُوجد أنَّ ) سنوات(، وأخريًا 6سنوات إىل أقل من  3%( خربتهم تراوحت ما بني )16,39)

 سنوات( وهذه النتيجة تدل على ارتفاع مستوى اخلربة لدى عّينة الدِّراسة. 3خربتهم )أقل من 

 أدُاة الدِّراسة:

 استخدم الباحُث االستبانة كأداة لدراسته، وتكونت يف صورتها النهائية من جزأين، هما:

 اجلزء األول: البيانات األولية.-أ
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 حمورين، وهما: اجلزء الثاني: تضمن-ب

 .( فقرة69احملور األول: واقع األداء املؤسسّي يف ضوء معايري إدارة التميُّز، وقد اشتمل على )

 ( فقرًة.14احملور الثاني: املعوِّقات اليت حتد من تطبيق إدارة التميُّز املؤسسّي، وقد اشتمل على )

فقرات احملور األول  استخدم الباحُث مقياس ليكرت اخلماسي، حيث يقابل كل فقرة من

قائمة حتمل العبارات التالية: )قليلة جدًّا، قليلة، متوسطة، كبرية، كبرية جدًّا(. بينما يقابل كل 

فقرة من فقرات احملور الثاني قائمة حتمل العبارات التالية )قليلة جدًّا، قليلة، متوسطة، عالية، 

 .عالية جدًّا(

 صدُق االستبانة:

قام الباحُث بعرِض االستبانِة على جمموعٍة من احملكمني؛ للتحقق من مناسبة األداة لتحقيق 

أداة الدِّراسة ميدانيًّا؛ ملعرفة الصدق الداخلي  طبقتأهداف الدِّراسة وصالحيتها للتطبيق، بعد ذلك 

بالدرجة  لالستبانة، حيث مت حساُب معامل االرتبايف بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة

الكليَّة للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، وكذلك معامل االرتبايف بني درجة كلِّ جماٍل من 

 جماالت احملور األول والثاني بالدرجة الكلية للمحور.

(، وهذا يعطي داللًة على ارتفاع معامالت 0.01وقد تبيَّن أن االستبانة دالٌة عند مستوى )

ىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق بها يف تطبيق االتساق الداخلي، كما يشري إ

 الدِّراسة احلاليَّة.

 ثباُت أداة الدِّراسة:

مت حساُب معامل الثباِت باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وبلغت قيمُة معامل الثبات الكلية 

(، كما بلغ 0.992(، وهي درجة ثبات عالية، بينما بلغ معامل الثبات للمحور األول )0.988)ألفا( )

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق بها يف تطبيق 0.966معامل الثبات للمحور الثاني )

 الدِّراسة احلالية. 

 األساليُب اإلحصائيَُّة املستخدمة:

لتحليل البيانات اليت مت احلصوُل عليها؛ مت حساب التكراراِت، والنسب املئوية، واملتوسط 

املعياري، ومعامل االرتبايف بريسون، ومعامل )ألفا كرونباخ(، وذلك احلسابي، واالحنراف 

 (. SPSSباستخدام احلزم اإلحصائيَّة )
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 عرُض نتائج الدِّراسة، ومناقشُتها:

إلدارة التميُّز يف اجملاالت  (EFQM)السؤاُل األوُل: ما درجُة ممارسِة معايرِي النموذج األوروبّي 

، واملوارد البشرية، واملوارد والشركات، والعمليات، )القيادة، واالسرتاتيجيةالتسعة 

 ؟ (وقياس وتقويم نتائج األداءواملستفيدون، ورضا العاملني، وخدمة اجملتمع، 

 ( إلدارة التميُّز؛ EFQMوللتعرُّف على درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي )

 كانت نتائجها على النحو التالي:ومت حساُب املتوسطات احلسابيَّة، واالحنرافات املعياريَّة، 

 (2) اجلدول
 ( إلدارة التميُّزEFQM) درجة ممارسة معايري النموذج األوروبّي

 القيادةأواًل: 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

1 
تشارك قيادة اجلامعة يف بناء اسرتاتيجية اجلامعة 

 وتطويرها
 كبرية 1 1,172 3,64

2 
تضع قيادة اجلامعة منظومة لقيم العمل واخالقياته 

 باجلامعة
 كبرية 2 1,208 3,48

 متوسطة 5 1,324 3,02 .توفر قيادة اجلامعية بيئة مشجعة على التميز 3

4 
تعمل قيادة اجلامعة على التحسني املستمر يف 

 إجراءات العمل
 توسطة 3 1,097 3,34

6 
باملشكالت املستقبلية وتضع تتنبأ قيادة اجلامعة 

 احللول العملية املناسبة هلا
 توسطة 8 1,157 2,98

5 
تضع قيادة اجلامعة خطًطا لتطوير القيادات 

 .اإلدارية بناء على مؤشرات التقييم
 توسطة 6 1,143 3,09

8 
تسهم قيادة اجلامعة يف بناء عالقات إنسانية بني 

 العاملني فيها
 توسطة 8 1,220 2,98

8 
متكن قيادة اجلامعة العاملني من املشاركة يف 

 اختاذ القرارات
 توسطة 9 1,229 2,75



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

74 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

9 
حترص قيادة اجلامعة على الشراكة مع مؤسسات 

 اجملتمع وتطوير أنشطتها
 توسطة 4 1,116 3,14

 بدرجة متوسطة 1.022 3.15 املتوسط العام 

 االسرتاتيجية ثانًيا:

10 

يتم وضع اسرتاتيجية اجلامعة وفق فهم دقيق 

الحتياجات املستفيدين وتوقعاتهم احلالية 

 واملستقبلية

 متوسطة 2 1,143 3,18

11 
قدرات تستند اسرتاتيجية اجلامعة إىل فهم شامل ل

 املوارد البشرية ومهاراتها
 متوسطة 5 1,178 3,09

12 
مجيع املعنيني يف إعداد اسرتاتيجية يشرتك 

 اجلامعة
 متوسطة 8 1,246 2,97

13 
تستخدم مؤشرات األداء للتأكُّد من أن 

 اسرتاتيجية اجلامعة تنفذ على النحو الصحيح
 متوسطة 3 1,188 3,16

14 
تقيم اجلامعة اسرتاتيجيتها بشكل دورّي ملعرفة 

 درجة كفاءتها وفعاليتها
 متوسطة 6 1,187 3,11

16 
تعدل اجلامعة اسرتاتيجيتها وتطورها وفًقا 

 للتغريات يف البيئة احمليطة
 متوسطة 4 1,144 3,11

15 
ترسم اجلامعة اسرتاتيجيتها مبا خيدم حتقيق 

 2030أهداف رؤية اململكة 
 كبرية 1 1,140 3,64

 بدرجة متوسطة 1,067 3,17 املتوسط العام

 ثالًثا: املوارد البشرية

18 
اجلامعة خطط لتطوير املوارد البشرية وفقًا تضع 

 السرتاتيجية اجلامعة
 متوسطة 1 1,233 3,20

 متوسطة 3 1,214 3,11 .تضع اجلامعة معايري دقيقة الختيار العاملني 18

19 
تضع اجلامعة توصيًفا وظيفيًّا لوظائفها يتفق مع 

 .اسرتاتيجيتها
 متوسطة 2 1,230 3,12



 
 

 
 

75 

 = (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي  (.2022الروقي، مطلق. )

75 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

20 
متكِّن اجلامعة العاملني من املشاركة يف خطط 

 التطوير بروح الفريق الواحد
 متوسطة 6 1,282 2,96

21 
يتم تقييُم أداء العاملني يف اجلامعة وفق معايري 

 .موضوعية
 متوسطة 4 1,211 3,07

22 
العاملني وسالمتهم تهتم اجلامعة بصحة مجيع 

 وتوفر هلم ظروف عمل مناسبة
 متوسطة 5 1,242 2,72

23 
توفر اجلامعة نظاًما ملكافأة وتقدير العاملني 

 وحتفيز املبدعني
 قليلة 8 1,274 2,50

 بدرجة متوسطة 1,114 2,96 املتوسط العام

 املوارد والشراكات رابًعا:

24 
مصادر تتوفر موارد مالية كافية للجامعة من 

 متنوعة
 قليلة 8 1,069 2,53

 متوسطة 8 1,162 2,70 تدير اجلامعة مواردها املاليه املتاحة بكفاءة عالية 26

25 
يتم استخدام الوسائل التكنولوجية وإدارتها 

 بفاعلية لتعزيز اسرتاتيجية اجلامعة
 متوسطة 1 1,185 3,00

28 
يوجد نظام إلدارة املعلومات لدعم عملية صنع 

 .القرار واختاذه
 متوسطة 2 1,146 2,96

28 
تقوم اجلامعة بإدارة املباني والتجهيزات واملختربات 

 بطريقة فعالة
 متوسطة 5 1,220 2,73

 متوسطة 6 1,131 2,90 يتم اختيار الشركاء بناء على اسرتاتيجية اجلامعة 29

30 
يستند التعاون مع الشركاء على املنفعة املتبادلة 

 املستدامةوالفوائد 
 متوسطة 4 1,055 2,94

31 
تدعم اجلامعة الشراكات احمللية والدولية لدعم 

 حتقيق أهدافها
 متوسطة 3 1,205 2,95

 بدرجة متوسطة 1,013 2,84 املتوسط العام
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

 العمليات خامًسا:

32 
عملياتها طبقًا السرتاتيجيتها تنفذ اجلامعة 

 وإجراءات عملها
 متوسطة 3 1,122 3,07

 متوسطة 6 1,075 3,03 تطور اجلامعة عملياتها يف ضوء فهم الواقع 33

34 
تقوم اجلامعة بقياس األداء وفق مؤشرات خطتها 

 االسرتاتيجية والتشغيلية
 متوسطة 2 1,135 3,09

36 
ترتيب يستفاد من مؤشرات قياس األداء يف 

 أولويات اجلامعة
 متوسطة 1 1,121 3,18

35 
يستفاد من التغذية الراجعة والدراسات 

 االستقصائية لعمل التحسينات الالزمة يف األداء
 متوسطة 8 1,185 2,98

38 
يتم حتسني األداء واخلدمات بطريقة تضمن 

 االستفادة من جتارب اآلخرين
 متوسطة 4 1,191 3,05

38 
تعزيز العالقات مع املستفيدين  تسعى اجلامعة إىل

 من خالل توقع خمتلف احتياجاتهم
 متوسطة 5 1,192 3,03

 بدرجة متوسطة 1,038 3,06 املتوسط العام

 املستفيدون سادًسا:

39 
تسعى إدارة اجلامعة إىل الوصول للرضا األمثل 

 للمستفيدين
 متوسطة 1 1,162 3,07

40 
داخل توضع أهداف لقياس رضا املستفيدين 

 .اجلامعة وخارجها
 متوسطة 2 1,148 2,85

41 
يتم التقييم الشامل والدوري الحتياجات 

 املستفيدين، داخل اجلامعة وخارجها
 متوسطة 3 1,195 2,84

42 
توجد آلية لرصد الشكاوى واملقرتحات املقدمة 

 .من املستفيدين
 متوسطة 4 1,178 2,82

43 
احلالية تقديم خدمات تفوق توقعات املستفيدين 

 منها
 متوسطة 5 1,170 2,66
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

44 

متكِّن اجلامعة املستفيدين من املشاركة يف صنع 

القرارات، مبا يكفل حتقيق أهدافهم وأهداف 

 .اجلامعة معًا

 متوسطة 6 1,148 2,66

 متوسطةبدرجة  1,027 2,81 املتوسط العام

 رضا العاملني سابًعا:

46 
تضع اجلامعة مؤشرات لقياس مستوى إنتاجية 

 العاملني
 متوسطة 1 1,194 2,86

 قليلة 5 1,124 2,29 تقدم اجلامعة حوافز للعاملني املتميزين 45

48 
تدعم اجلامعة تواصل العاملني بني املستويات 

 اإلدارية املختلفة
 متوسطة 3 1,217 2,80

48 
اجلامعة دراسات استقصائية لقياس مستوى جترى 

 رضا العاملني
 متوسطة 6 1,221 2,47

 متوسطة 4 1,239 2,74 توفر اجلامعة فرص التنمية املهنية للعاملني 49

 متوسطة 2 1,275 2,81 .تهتم اجلامعة بالعالقات اإلنسانية بني العاملني 60

 بدرجة متوسطة 1,081 2,66 املتوسط العام

 اجملتمع خدمة ثامًنا:

61 
حترص اجلامعة على حتقيق التنمية املستدامة 

 للمجتمع ومؤسساته
 متوسطة 3 1,224 3,08

62 
تستخدم اجلامعة مؤشرات لقياس أثر اجلامعة 

 على اجملتمع احمللي
 متوسطة 6 1,237 2,92

63 
تشارك اجلامعة يف مجيع األنشطة اجملتمعية 

 املختلفة
 متوسطة 1 1,211 3,17

64 
تستفيد اجلامعة من املبادرات اجملتمعية يف تطوير 

 خدماتها وحتسينها
 متوسطة 2 1,183 3,15

66 
يتم االستفادة من التغذية الراجعة من اجملتمع 

 لتطوير دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع
 متوسطة 4 1,142 3,03
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 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

درجة 

 املوافقة

 بدرجة متوسطة 1,109 3,07 املتوسط العام

 تاسًعا: قياس وتقويم نتائج األداء

65 
ُتعد اجلامعة مؤشرات لقياس الوضع احلالي 

 للجامعة وضمان حتسينه
 متوسطة 1 1,146 3,02

68 
توجد باجلامعة مؤشرات لقياس األداء اإلبداعي 

 واالبتكاري
 متوسطة 3 1,140 2,80

68 
مؤشرات لقياس كفاءة املباني تستخدم اجلامعة 

 والتجهيزات، وتكاليف صيانتها
 متوسطة 4 1,168 2,78

69 
توفر اجلامعة مؤشرات بنسب جناح االسرتاتيجيات 

 والسياسات يف تنفيذ املشروعات
 متوسطة 2 1,146 2,98

 بدرجة متوسطة 1,069 2,90 املتوسط العام

 متوسطة بدرجة 998, 2,96 املتوسط احلسابي للمحور األول

( إىل أن أفراد الدِّراسة موافقون بدرجة متوسطة على ممارسة 2ُتشرُي النتائج باجلدول )

األمر الذي يدلُّ (، 6من  2.95( إلدارة التميُّز، مبتوسط حسابي )EFQMمعايري النموذج األوروبّي )

األوروبيِّ إلدارة التميز؛ على حاجة جامعة شقراء للعمل على تطوير أدائها يف ضوء معايري النموذج 

 .كي حتقق أهدافها اليت ُأنشئت من أجلها

ِ(، واليت تشري إىل 6من  3.18وقد جاء جمال االسرتاتيجيَّة يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي )

، ويعزو الباحُث ذلك إىل وجود خطة اسرتاتيجية مَعدَّة حديًثا، وبالتالي مل املوافقة بدرجة متوسطة

وفق مؤشرات األداء اليت مت وضعها، لذلك يصعب احلكم عليها من قبل أفراد  يتم تقييمها

 الدراسة.

شري إىل املوافقة بدرجة ي ذي(، وال6من  3.15وجاء جماُل القيادة يف املرتبة الثانية مبتوسط حسابي )

، ويعزو الباحُث ذلك إىل عدم وضوح أهداف وغايات إدارة اجلامعة لدى بع  أفراد متوسطة

اسة، وهو ما يتطلب من إدارة اجلامعة العمَل على إشراك مجيع القيادات اإلدارية وبالذات الدر

 كادميية يف رسم أهداف واسرتاتيجيات اجلامعة. رؤساء األقسام األ
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(، والذي يشري إىل املوافقة 3.08يف املرتبة الثالثة، مبتوسط ) خدمة اجملتمع وجاء جماُل

رات احملور جاءت املوافقة عليها بدرجة متوسطة؛ ما يدل على بدرجة متوسطة، كما أن مجيع عبا

 تقارب إجابات أفراد الدراسة.

والذي يشري إىل املوافقة بدرجة (، 3.05العمليات يف املرتبة الرابعة، مبتوسط )وجاء جمال 

كما أن مجيع عبارات احملور جاءت املوافقة عليها بدرجة متوسطة؛ ما يدل على تقارب ، متوسطة

 بات أفراد الدراسة.إجا

والذي يشري إىل املوافقة (، 2.95يف املرتبة اخلامسة، مبتوسط ) وجاء جمال املوارد البشرية

بدرجة متوسطة، وجاءت العبارة: "توفر اجلامعة نظاًما ملكافأة وتقدير العاملني وحتفيز املبدعني" 

يفسِّر ذلك اعتماد جامعة شقراء (، واليت تشري إىل املوافقة بدرجة قليلة، وقد 2.60) مبتوسط

 بشكٍل رئيس يف مواردها على موازنتها احملددة، وعدم وجود مصادر أخرى لتنمية تلك املوارد.

(، والذي يشري إىل 2.90يف املرتبة السادسة، مبتوسط ) وجاء جمال قياس وتقويم نتائج األداء

وافقة عليها بدرجة متوسطة؛ ما املوافقة بدرجة متوسطة، كما أن مجيع عبارات احملور جاءت امل

 يدل على تقارب إجابات أفراد الدراسة.

(، والذي يشري إىل 2.84وجاء جمال املوارد والشراكات يف املرتبة السابعة، مبتوسط )

املوافقة بدرجة متوسطة، وجاءت العبارة "تتوفر موارد مالية كافية للجامعة من مصادر متنوعة" 

إىل املوافقة بدرجة قليلة، وقد يفسر ذلك عدم وجود مصادر مالية  (، واليت تشري2.63) مبتوسط

متنوعة لتنمية موارد اجلامعة، حيث يالحظ ضعف االستثمارات املالية، واألوقاف اجلامعية، 

 وبرامج الدراسات العليا مدفوعة الثمن.

املوافقة بدرجة والذي يشري إىل (، 2.81يف املرتبة الثامنة، مبتوسط ) املستفيدون وجاء جمال

يدل على تقارب ما ، كما أن مجيع عبارات احملور جاءت املوافقة عليها بدرجة متوسطة؛ متوسطة

 إجابات أفراد الدراسة.

ويالحظ اخنفاض (، 2.55يف املرتبة التاسعة واألخرية، مبتوسط ) وجاء جمال رضا العاملني

، وإن كانت تأتي ضمن الفئة املتوسطة درجة املوافقة لدى أفراد الدراسة يف مجيع عبارات احملور

(، واليت تشري إىل 2.29) " مبتوسطتقدم اجلامعة حوافز للعاملني املتميزينبينما جاءت عبارة: "

املوافقة بدرجٍة قليلٍة، وقد يفسر ذلك بأنه نتيجة ملا توصلت له هذه الدراسة يف جمال املوارد 
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املني وحتفيز املبدعني يف اجلامعة، ويف جمال البشرية من عدم توفر نظاٍم ملكافأة وتقدير الع

العمليات من عدم وجود موارد مالية كافية للجامعة من مصادر متنوعة، وبالتالي تغيب احلوافز 

املادية واملعنوية اليت تقدَّم للعاملني بشكٍل عامٍّ واملتميزين بشكٍل خاصٍّ؛ ما يتطلب من إدارة 

ميزين باجلامعة من خالل إجياد نظام لتحفيز املميزين، اجلامعة البحث عن آليات لتحفيز املت

 والبحث عن مصادر مالية لتعزيز ميزانية اجلامعة، وبالتالي حتفيز العاملني فيها.

(، 1438) (، والعصيمي1438) نتائج دراساِت الضبعان مع الدراسُة نتائُج هذه تتفُقو

مجيع اجملاالت اليت تناولتها هذه ، حيث كانت درجة املوافقة متوسطة يف (1438) واملخلفي

 الدراسات السابقة.

(، حيث 2010(، والسناني )1438) (، واحلسن1435) وختتلُف مع نتائِج دراسات عزيز

 فيها بدرجٍة عاليٍة. املمارسةكانت 

ة ( إلدارEFQMالسؤاُل الثاني: ما املعوِّقاُت اليت حتدُّ من إمكانيَّة تطبيق معايري النموذج األوروبّي )

 التميُّز؟

( EFQMالنموذج األوروبّي ) على املعوِّقات اليت حتدُّ من إمكانيَّة تطبيق معايري للتعرُّف

كانت نتائُجها على النحو وإلدارة التميُّز؛ مت حساُب املتوسطات احلسابيَّة، واالحنرافات املعياريَّة، 

 التالي:

 (3) اجلدول
 ( إلدارة التميُّزEFQMمعايري النموذج األوروبّي )املعوِّقاُت اليت حتد من إمكانيَّة تطبيق 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 12 1,103 3,08 ضعف اقتناع إدارة اجلامعة جبدوى تطبيق إدارة التميُّز. 1

2 
ضعف احلوافز املاديَّة واملعنوية الداعمة لتحقيق األداء 

 .واخلدمات املتميزة
3,45 1,214 

6 

 8 1,180 3,21 .ضعف وعي العاملني بأهميَّة تطبيق إدارة التميُّز 3

 9 1,208 3,19 االفتقار إىل التخطيط السليم لتطبيق إدارة التميُّز. 4

 14 1,272 2,97 ضعف التنسيق بني إدارة اجلامعة ووكالئها وعمدائها. 6



 
 

 
 

81 

 = (EFQM)تطوير األداِء املؤسسّي يف جامعِة شقراء يف ضوِء معايرِي النموذِج األوروبّي  (.2022الروقي، مطلق. )

81 

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

5 
ضعف التوافق بني خطط التطوير ومتطلبات تطبيق إدارة 

 التميُّز.
3,14 1,181 

10 

8 
عدم توافق اهلياكل التنظيميَّة احلالية باجلامعة مع 

 تطبيق إدارة التميُّز.
3,10 1,188 

11 

 8 1,226 3,20 قلة املوارد البشريَّة املدربة إلجناح تطبيق معايري التميُّز. 8

9 
مقاومة التغيري من البع  وتفضيل استمرار املمارسات 

 التقليديَّة.
3,25 1,145 

5 

10 
كثرة األعباء امللقاة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة 

 واإلداريَّة.
3,85 1,104 

1 

 2 1,127 3,70 نقص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز. 11

12 
ضعف إدارة وسائل التكنولوجيا واستخدامها بشكٍل 

 فعَّاٍل.
3,52 1,115 

4 

 13 1,193 3,07 اإللكرتوني بني إدارة اجلامعة وكلياتها.ضعف الربط  13

14 
التباعد اجلغرايف بني فروع اجلامعة يسهم يف صعوبة 

  تطبيق إدارة التميُّز.
3,63 1,261 

3 

 940, 3,31 املتوسط احلسابي العام

أفراد ( يتبنُي أن املتوسط احلسابي العام الستجابات 3باجلدول ) من خالِل استعراض النتائج

(، وهذا املتوسط يقع بالفئة الثالثة من املقياس املتدرج 6من  3.31الدِّراسة على جمال املعوِّقات بلغ )

 اخلماسيِّ، واليت تشري إىل أن أفراد الدارسة موافقون بدرجٍة متوسطٍة.

كثرة األعباء امللقاة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة (، وهو )10كما جند أن املعوِّق )

(، ويعزو الباحُث 3.86( حصل على املرتبة األوىل بني املعوِّقات، وذلك مبتوسط حسابي )داريَّةواإل

يف إعطاء ساعاٍت إضافية على العبء  ذلك إىل أنه يف ظل التوسع الكميِّ يف قبول الطالب تسبب

 التدريسي ألعضاء هيئة التدريس؛ ما صعَّب من مهمتهم يف القيام مبهامهم األخرى.

(، وهو )نقص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز( مبتوسط 11املعوُق )يليه  

(، ويعزو الباحُث ذلك إىل أن كثرة الكليات وتباعدها على مساحٍة جغرافية 3.80حسابي بلغ )
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واسعة تسبَّب يف عدم القدرة على الوفاء بكامل التجهيزات واألدوات الالزمة يف ظلِّ وجود عدد من 

 لكليات يف مباٍن مستأجرة.ا

(، وهو )التباعد اجلغرايف بني اجلامعة وفروعها يسهم يف صعوبة تطبيق إدارة 14ثم املعوق )

(، ويعزو الباحُث ذلك إىل أن هذا التباعد أوجد تبايًنا يف مستوى 3.53التميُّز( مبتوسط حسابي )

ألداء وتطويره يف ظل غياب األداء اإلداري واألكادميي يصعب من مهمة اجلامعة يف حتسني ا

التجهيزات التقنية، واألنظمة اإللكرتونية اليت تسهم يف حتقيق التواصل بني اجلامعة والفروع، 

 وقلة الصالحيات لعمداء الكليات يف الفروع.

 دراسة السامل يفتطبيق معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي مع معوقات  وختتلُف نتائُج هذه الدراسة

 .(، اليت حصلت على درجة ضعيفة 1435 )عزيز دراسةودرجة كبرية، على يت حصلت (، ال1435)

اإلجابة عن السؤال الثالث: ما التصوُر املقرتُح لتطوير األداء املؤسسّي جلامعة شقراء وفًقا 

 ملعايري النموذج األوروبّي إلدارة التميُّز؟

 :حماور التَّصوُّر

   املقرتح:احملور األول: منطل قات التصوُّر 

  اليت أكدت على ضرورة النهوض مبستوى التعليم  2030رؤية اململكة العربيَّة السعوديَّة

 اجلامعي وحتسني جودة أداء العمليَّة التعليميَّة للوصول إىل التميُّز.

   التحديات احمللية والعاملية اليت حتتِّم على اجلامعة انتهاج أسلوٍب علميٍّ؛ ملواجهة هذه

 يف ظل املرحلة القادمة اليت تتميز بشدة املنافسة.التحديات، 

 اليت تتطلب التقييم الدوري لألداء؛ ملعرفة مدى حتقق األهداف  اخلطة اإلسرتاتيجية

 االسرتاتيجيَّة للجامعة.

 معايري إدارة التميز املؤسسيِّ اليت ُتعد من أبرز االجتاهات اإلدارية احلديثة؛ وهي ضرورة 

 ومواكبة التغريات واملستجدات.ملواجهة التحديات، 

  ِّيف ضوء معايري إدارة نتائج الدراسة امليدانية اليت توصَّلت إىل أن واقع تقويم األداء املؤسسي

مل يصل إىل مرحلة التميز يف ظل وجود معوقاٍت حتد من تطوير األداء؛ ما يعين ضرورة التميز 

 ز األداء.معاجلة القصور والعمل من أجل التطوير للوصول إىل متي
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 :احملور الثاني: امُلربرات

 التوّجه العاملي، والعربي، واحمللي حنو التطبيق األمثل ملعايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي يف اجلامعات. 

 املنافسة العاملية واإلقليمية، والتغري التقيّن واملعريّف املتسارع. 

  السعي حنو التميُّز املؤسسي واإلتقان حتمية التغري والتطوير املؤسسي يف اجلامعة يفرض عليها

 وجودة األداء.

 حاجة اجلامعة إلعادة النظر يف رسم خارطة طريق حنو حتقيق التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي. 

 :اآلتيةيسعى التَّصوُّر إىل حتقيق األهداف : احملور الثالث: األهداف

 تطوير القيادة اجلامعية يف ضوء معايري إدارة التميز من خالل: اهلدف األول: 

التنبؤ باملشكالت ، ومن املشاركة يف اختاذ القرارات القيادات اجلامعيةمتكني 

، وتطبيق بناء عالقات إنسانية بني العاملني فيهاو، املستقبلية، ووضع احللول العملية املناسبة هلا

 األكادمييَّة واإلداريَّة.معايري واضحة الختيار القيادات 

 تنفيذ اخلطط االسرتاتيجيَّة للوصول إىل األداء املتميز من خالل:اهلدف الثاني: 

تقييم اجلامعة اسرتاتيجيتها بشكٍل ، وإشراك مجيع املعنيني يف تنفيذ اسرتاتيجية اجلامعة

 .يف البيئة احمليطة وتطويرها وفًقا للتغرياتها تعديل، ودوريٍّ؛ ملعرفة درجة كفاءتها وفعاليتها

 تطوير أداء املوارد البشرية يف اجلامعة من خالل:اهلدف الثالث: 

من املشاركة يف خطط هم متكين، وإجياد نظام ملكافأة وتقدير العاملني وحتفيز املبدعني

؛ من خالل تنفيذ خطة مستمرة للتدريب وحتسني األداء، ووضع سياسة هممهاراتالتطوير، وتطوير 

 الستقطاب املوارد البشريَّة، وتوظيفها بكل كفاءٍة واقتدار.مرنة 

 : تعزيز الشراكات وتنمية املوارد املالية من خالل: اهلدف الرابع

ومواردها؛ من خالل عقد الشراكات، وإنشاء الكراسي العلميَّة،  اجلامعةتنويع مصادر 

واالهتمام بإقامة األوقاف، وفتح برامج تعليميَّة برسوم ماديَّة، خصوًصا يف جمال الدِّراسات العليا، 

وتدريب العاملني على األساليب احلديثة يف إدارة موارد اجلامعة، وتطبيق أنظمة تقنية متقدمة إلدارة 

 املالي.النظام 
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 التحسني املستمرُّ للعمليات اجلامعية من خالل: اهلدُف اخلامُس:

يف اجلامعة، وخارجها، واالهتمام بزيادة درجة تنافسيَّة  تفعيل نظام االتصاالت اإلداريَّة

اجلامعة، وتأصيل مبدأ املراقبة الدائمة، والتقييم املستمرُّ لنسب اإلجناز، ووضع تصورات واقعية 

 يذ اخلطة مبا يتوافق مع اسرتاتيجيَّة اجلامعة.ملراجعة تنف

 تعزيز العالقة بني اجلامعة واملستفيدين من خدماتها من خالل:  اهلدف السادس:

متكني املستفيدين من املشاركة يف صنع القرارات؛ مبا يكفل حتقيق أهدافهم وأهداف 

اد، وقيام اجلامعة بعمل نظاٍم تأصيل ثقافة التحسني املستمر والتميُّز لدي األفراجلامعة مًعا، و

 مَيكِّنها من قياس وتتبع التغري يف مستوى رضا املستفيدين.

 رفع مستوى الرضا الوظيفيِّ لدى العاملني يف اجلامعة من خالل: اهلدف السابع:

، ووضع نظاٍم لرصد ردود أفعال إجراء دراساٍت استقصائيٍة لقياس مستوى رضا العاملني

 دمات املقدمة من اجلامعة.العمالء عن مستوى اخل

 بناء عالقٍة وثيقٍة بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع املختلفة من خالل: اهلدف الثامن:

ومشاركة اجلامعة قيام اجلامعة بإنشاء وحدة لقياس ورصد االجتاه العام للمجتمع احمليط، 

 .حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع ومؤسساته، ويف مجيع األنشطة اجملتمعية

 بناء مؤشرات دقيقة لقياس نتائج األداء من خالل:  اهلدف التاسع:

وضع مؤشرات لقياس مستوى إجناز اجلامعة ألهدافها االسرتاتيجيَّة، ورصد الفجوات يف  

 معدالت اإلجناز، وفًقا لتقارير أداء اخلطط التشغيلية.

 :احملور الرابع: امُلَتط لََّبات

  اجلامعة بأهميَّة تطوير األداء املؤسسّي للجامعة، وفًقا ملعايري  اقتناع مسؤولي اإلدارة العليا يف

 النموذج األوروبّي إلدارة التميُّز، وإدراك املزايا والعوائد الناجتة عن هذا التطبيق.

  إدراك أعضاء هيئة التَّدريس أهمية التطوير يف األداء املؤسسّي للجامعة، ومردود ذلك على

حثية داخل اجلامعة، وعلى رفع مؤشرات األداء املتوقعة من االلتزام العمليَّة التعليميَّة والب

 مبعايري النموذج املقرتح.
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  تطوير اهليكل التنظيميِّ باجلامعة، وإعداد أدلة تشمل السياسات واإلجراءات الالزمة مبا

 يتالءم مع معايري إدارة التميز، وحيقق أهدافها.

 ري التميز املؤسسي؛ من خالل تكثيف برامج التنمية بناء ثقافٍة تنظيميٍة داعمة لتفعيل معاي

 املهنية، وإشراك العاملني يف تنفيذ اخلطط والربامج.

  توفري الدعم املاديِّ لتحسني واقع األداء املؤسسيِّ؛ من خالل حتسني كفاءة اإلنفاق، والعمل

 على إجياد مصادر متويلية متنوعة.

 :احملور اخلامس: آلياُت التطبيق

  إدارة اجلامعة أنظمًة واضحة لتطبيق معايري النموذج األوروبي إلدارة التََّميُّز.تتبنى 

 واجلهات املستفيدة ةفتح قنواٍت االتصاالت بني اجلامع. 

 بناء منظومٍة تقنية متطورة ومتكاملٍة لنظم املعلومات واالتصاالت، ُتشّجع على التفوق والتََّميُّز. 

 َِّسّي بني مجيع منسوبي اجلامعة، وتوعيتهم بأهميتها ونتائجها اإلجيابيةنشر ثقافة التََّميُّز امُلَؤس. 

  مراجعة خطط اجلامعة اإلسرتاتيجية يف ضوء ُمتطلبات التحول الوطين؛ للمساهمة يف حتقيق

 .)م2030رؤية اململكة )

  تطويَر األداء املؤسسيِّ.عملية تأهيل قيادات فّعالة تتوىل 

 امعةإعداد برامَج تعريفيٍة عن اجل. 

 توظيف كوادر قادرٍة على استخدام التقنيات احلديثة مبهارة يف مجيع عملياتها. 

 وضع معايري لقياس األداء الفعلي. 

 :املراحل )اخلطوات( احملور السادس:

 :التهيئة املرحلة األوىل:

 :تقوم هذه املرحلُة على ضرورة إحداث التطوير يف اجلامعة، وفًقا ملا يلي

  اإلدارة العليا باجلامعة بأهمية إحداث التغيري والتحّول من األداء التقليدي إىل تعزيز قناعة

 األداء االبتكاري.

 .نشر ثقافة التميز املؤسسي بني مجيع منسوبي اجلامعة، وتوعيتهم بأهميتها 
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 .إعداد أدلة تشمل السياسات واإلجراءات الالزمة لتطوير األداء املؤسسي باجلامعة 

  القدرات، واملهارات، واإلمكانيات، ووضع آلية واضحة لتطبيق معايري التََّميُّز التََّعرُّف على

 امُلَؤسَِّسّي، وتوزيع األدوار واملسؤوليات.

 .اعتماد ميزانية خاصة لتطوير األداء املؤسسي 

 مرحلة اإلعداد: املرحلة الثانية:

 :اخلطوات التاليةتوفري ُمتطلبات تطبيق معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّي، من خالل 

  بناء نظاٍم تقينٍّ يتضمن برجميات قادرة على مجع املعلومات وحتليلها يف صورة تقارير متكن

 من اختاذ قرارات رشيدة.

  تكوين فريق عمٍل يرأسه وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة، لقيادة تطبيق معايري التََّميُّز

 .والتنفيذامُلَؤسَِّسّي؛ من خالل التخطيط، واإلعداد 

  إنشاء وحدٍة للدعم امُلَؤسَِّسّي تقوم على تدريب املوارد البشرية، وحتديد املواصفات الوظيفية

 استقطاب املتميزين.يتم والشرويف اليت يف ضوئها 

 .ِّوضع خطة عمٍل تتضمن املهام واملسئوليات، واملدة الزمنية الالزمة لتطوير األداء املؤسسي 

 يم األداء يف كل مرحلة.تصميم معايري موضوعية لتق 

 تنفيذ التَّّصوُّر امُلْقَتَرح خالل املدة الزمنية احملددة، وفق ما يلي :املرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ: 

 التطبيق للتصور امُلقرتح مع توثيق اإلجراءات وفق منهجية شاملة وحمددة. 

  معايري التََّميُّز امُلَؤسَِّسّيمتابعة التطبيق، وإدخال التعديالت املطلوبة، وتطوير اخلطط يف ضوء. 

  ،حتديد املدى الزمين لتنفيذ كل برنامج وتكلفته، وحتديد مصادر متويله والتوّقع مبتغرياته

 .والبدائل امُلقرتحة ملواجهة تلك امُلتَِّغيَِّرات

  حتديد قنوات واضحة لالتصال الفّعال، والتََّعرُّف على النتائج بشكل دوري، ومعاجلة

 .اليت قد تعرتض عملية التطويراملشكالت 

 التقويم الذاتي لعمليات حتسني األداء، واعتماد آليات التغذية الراجعة. 
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 :ويتم من خالهلا ما يلي :املرحلة الرابعة: املتابعة والتقويم

تقويم األداء وفق مؤشرات حمددة ُمعّدة ُمسبًقا؛ ملعرفة سالمة أداء العمليات، وإعادة صياغة 

 مرحلته النهائية، والتغذية الراجعة.التصوُّر يف 

 :احملور السابع: الصعوبات وُسبل التغلب عليها

توّصلت الدراسُة امليدانيُة من خالل االستبانة إىل الصعوبات اليت تواجه عملية التطوير األداء 

 امُلَؤسَِّسّي، وقد حازت مجيع الفقرات على درجة متوسطة، وكان من أهمها:

 اة على أعضاء اهليئة األكادمييَّة واإلداريَّة، وميكن التغلُب على ذلك بالعمل كثرة األعباء امللق

على سدِّ االحتياج يف أعضاء هيئة التدريِس، لتخفيف األعباء عنهم، ومراعاة قبول الطالب 

 اجلدد وفق إمكانيات اجلامعة.

 ى ذلك مبراعاة نقُص التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز، وميكن التغلب عل

 احتياج اجلامعة من التجهيزات واألدوات عند وضع ميزانية اجلامعة السنوية.

  التباعد اجلغرايفُّ بني فروع اجلامعة يسهم يف صعوبة تطبيق إدارة التميُّز، وميكن التغلُب على

  سبة.ذلك بإعطاء القيادات يف فروع اجلامعة صالحياٍت واسعٍة، تتيح هلا اختاذ القرارات املنا

  ضعف إدارة وسائل التكنولوجيا واستخدامها بشكٍل فعَّاٍل، وميكن التغلب على ذلك من

 خالل تفعيل التقنية، وتدريب العاملني عليها لتوظيفها بالشكل األمثل.

  ضعف احلوافز املاديَّة واملعنوية الداعمة لتحقيق األداء واخلدمات املتميزة، وميكن التغلُب على

 للحوافز، يتيح للعاملني رفع مستوى األداء. ذلك بإجياد نظام

 التوصياُت: 

 مجيع اجملاالت التسعة، وكذلك  يف التميُّز إدارة درجاِت أعلى بتحقيق االهتمام من مزيٍد بذل

األدنى، واليت تدل على تدني قياس مستوى رضا العاملني،  احلدَّ حققت اليت باملعايري االهتمام

للعاملني املتميزين، وضعف توفر موارد مالية كافية للجامعة من وضعف تقديم اجلامعة حوافز 

 مصادر متنوعة.

 .توفري التجهيزات واألدوات الالزمة لتطبيق إدارة التميُّز 

 واإلداري إعطاء القيادات يف فروع اجلامعة صالحياٍت أوسع، تتيح هلم إدارة العمل األكادميي. 
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 امعة وكلياتها يف احملافظات؛ ملعاجلة الصعوبات تطوير شبكة إلكرتونية فاعلٍة بني إدارة اجل

 اليت أوجدها التباعد اجلغرايف؛ رغبًة يف حتقيق التميز.

 منح احلوافز املاديَّة واملعنوية الداعمة؛ لتحقيق األداء واخلدمات املتميزة. 

  تنويع موارد اجلامعة املالية؛ من خالل تفعيل دور معهد االستشارات والبحوث، وعقد

 ات واألوقاف.الشراك

 املقرتحاُت:

 معايري النموذج األوروبّي  تطبيق متطلباِت إجراُء دراسٍة تتناوُل(EFQM) جبامعة إلدارة التميُّز 

 شقراء.

 معايري النموذج األوروبّي  درجة ممارسة إجراء دراسٍة تتناوُل(EFQM) جبامعة إلدارة التميُّز 

 شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

  معايري النموذج األوروبّي  درجة ممارسة دراسٍة تتناوُلإجراء(EFQM) جبامعة إلدارة التميُّز 

 شقراء من وجهة نظر املوظفني اإلداريني.
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 .اإلدارة والتخطيط الرتبوي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية منشورة، قسم

األقسام العلمية يف جامعة  تواقع تطبيق إدارة التميز لدى وكيال (.هـ1436) الركف، هند صاحل.

رسالة ماجستري  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف ضوء معايري النموذج األوروبي للتميز
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رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية،  .ضوء املعايري العاملية التميز املؤسسي

 .جامعة أم القرى

 .التعليم العالي يف للتميز اجلودة إلدارة األوروبّية املؤسسة منوذج (.م2009) .علي العايدي، حامت
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Abstract: 

The study aimed to identify the prevalence of cyber bullying and its 

relationship to the emotional intelligence of Baha University students. The study 

was conducted on a sample of (238) students at Al - Baha University, Faculty of 

Education and Science, were randomly selected. The cyber Bullying Scale was 

developed by Al-Habashi and Al-Ghamdi (2019) from the Hussein Scale (2016), 

which includes four dimensions: cloaking, cyber harassment, cyber sexual 

harassment, and cyber tracking. Also, the Bar-On Emotional Intelligence Scale, 

which includes (60) items distributed in six sub-dimensions: personal 

competence, social efficiency, stress management, adaptation, positive mood, 

positive impression. The study follows the correlative descriptive approach. The 

results showed that the prevalence rate of the victim was 9.14% and the bullying 

was 2.34%. It was also found that the average overall degree of emotional 

intelligence reached (3.017) which corresponds to the average score, and that the 

highest score for the positive mood and social efficiency, where the average 

(3.173 -3.38) respectively, which corresponds to the degree often applies, the 

rest of the emotional intelligence corresponds to the degree Intermediate, except 

for personal competence where the average (2.218) which corresponds to the 

degree rarely applies. It was also found that there is a negative correlation 

between the total degree of cyber bullying and the total degree of emotional 

intelligence, where the correlation coefficient (.111,) at the level of (.05), and 

dimension of the management of stress and some dimensions of cyber bullying. 

Keywords: Cyber Bullying, Emotional intelligence. 
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جملة  طالبات جامعة الباحة. ىني لدلكرتوني وعالقته بالذكاء الوجداالتنمر اإل. (2022)احلبشي، جنالء. 

 121 – 15 (،1) 8العلوم الرتبوية، 

 

 طالبات جامعة الباحة ىلكرتوني وعالقته بالذكاء الوجداني لدالتنمر اإل

 (1)حممود حممد احلبشي جنالء

 شكر وتقدير

تتقدم الباحثة خبالص الشكر والتقدير جلامعة الباحة ممثلة بعمادة البحث العلمي لدعمها 

 والذي كان من مثراته متــويل هذا املشــروع البحثي. عليهاملتواصل للبحث العلمي والتشجيع 

 :املستخلص

معدل انتشار التنمر اإللكرتوني وعالقته بالذكاء  ىالتعرف عل هدفت الدراسة إىل

( طالبة جبامعة 238). أجريت الدراسة على عينة مشلت طالبات جامعة الباحة ىالوجداني لد

مقياس التنمر . مت استخدام الرتبية والعلوم، مت اختيارهن بالطريقة العشوائية يتالباحة، بكلي

ويشتمل ، (2016)من مقياس حسني  (2019) مدياإللكرتوني والذي طوره كل من احلبشي والغا

فقرة تتوزع على أربعة أبعاد وهي: التخفي اإللكرتوني، املضايقات اإللكرتونية، التحرش  (48)

للذكاء الوجداني والذي  Bar-Onأون  -اجلنسي اإللكرتوني، والتعقب اإللكرتوني. ومقياس بار

جتماعية، إدارة الكفاءة اال اءة الشخصية،الكف فرعية: أبعادى ستة لفقرة موزعة ع (60) يشمل

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي .اإلجيابينطباع ، االاإلجيابي التكيف، املزاج العام الضغويف،

معدل االنتشار للدرجة الكلية لصورة . وبعد املعاجلة االحصائية أوضحت النتائج أن االرتباطي

. كما اتضح أن متوسط الدرجة (%2.34)بينما بلغت صورة املتنمر ، (%9.14)الضحية بلغت 

وهي تقابل الدرجة متوسطة، وأن أعلى درجة لبعد املزاج  (3.017)الكلية للذكاء الوجداني بلغت 

على التوالي وهو يقابل  (3.38- 3.173)العام االجيابي والكفاءة االجتماعية حيث بلغ املتوسط 

الدرجة غالًبا ما ينطبق، أما بقية أبعاد الذكاء الوجداني تقابل الدرجة املتوسطة، باستثناء بعد 

وهو يقابل الدرجة نادًرا ما ينطبق. كما اتضح  (2.218)الكفاءة الشخصية حيث بلغ املتوسط 

                                                           
 nalhabashi@bu.edu.sa: أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك جامعة الباحة  (1)
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ية للتنمر اإللكرتوني صورة سالبة بني الدرجة الكلحصائية إوجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

وهو دال عند مستوى  (111.)املتنمر والدرجة الكلية للذكاء الوجداني حيث بلغ معامل االرتبايف 

 (، ومع بعد إدارة الضغويف وبع  أبعاد التنمر اإللكرتوني.(05.

 التنمر اإللكرتوني، الذكاء الوجداني. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

يتخللها بع  املشكالت، ومن ثم يتوجب على الوالدين  من املراحل اليتالشباب  تعد مرحلة

النفسيني مساعدة الشباب على اجتياز تلك املرحلة اجتياًزا وواملربني واألخصائيني االجتماعيني 

 (. 2005يقوي ثقتهم بأنفسهم ومبن حوهلم )زهران،

واليت أصبحت من املشكالت  Bulling ة التنمرمن بني تلك املشكالت ما يعرف مبشكلو

ومما يزيد من خطورة هذه الظاهرة أنها يف  ؛ثار السلبية اخلطرية على طلبة املدارسالرتبوية ذات اآل

 (.2018)املكانني، يونس، واحلياري،  تزايد مستمر يف البيئات املدرسية

 التقليدي التنمر حدوث نسبة أن( 2016ومما يؤكد ما سبق نتائج دراسة حممد )

 .%27.6)) اإللكرتوني التنمر، و(39.1%)

ويظهر التنمر اإللكرتوني بأساليب خمتلفة مثل الرسائل الفورية واإلغاظة ونشر الشائعات، 

 ,Çetin)والكشف عن أسرار اآلخرين، والنميمة، واملهامجة الشخصية أو اجلنسية لألفراد 

Yaman & Peker, 2011). 

طبقا  (%33-%10)ما بني  األجنبية التنمر يف الدراسات مشكلةشار وتتباين معدالت انت

طبقا لتقديرات الطالب لقيامهم  (%13-%5) وترتاوح ما بنيلتقديرات الطالب لتعرضهم للتنمر، 

 . (Hymel & Swearer, 2015)بالتنمر على األخرين. 

ينامية، حيث إن عملية ديعد التنمر  ومما يفسر التباين يف املعدالت السابقة أيضا أن

 & Rose)االشرتاك فيه يعتمد على العوامل الفردية واالجتماعية والبيئية واليت ترتبط ببيئة الفرد 

Espelage, 2012). 

مسات القسوة وعدم وارتكاب التنمر وجود ارتبايف بني لعوامل املتعلقة بالفرد ا ومن تلك

، واالجتاهات السيكوباتية، والسمات الذكورية، واضطراب التصرف، االنفعاليالشعور 

 .(Swearer& Hymel, 2015)واضطراب الشخصية املضادة للمجتمع، واالكتئاب 

 Gini, Albiero, Benelli & Altoe جيين والبريو وبينيلي والتو وكما أشار كل من

ر النواتج الوجدانية لسلوكهم على أن املتنمر ينقصه مهارات التعاطف والقدرة على تقدي (2007)

 خرين. مشاعر اآل
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 اأحد مهارات الذكاء الوجداني، والذي مازال يلقي اهتماًم Empathy ويعد التعاطف

 & Pool)وجودة احلياة  النفسية من الباحثني باعتباره أحد املنبئات اهلامة بالصحة اكبرًي

Qualter, 2012). 

قد يساعد  اهاًم ايعد جانًب الوجدانية، لضحاياان وومن ثم فالتعرف على خصائص املتنمري

حيث اتضح وجود تركيز على مهارة التعاطف حتديًدا كأحد يف توجيه الربامج االرشادية، 

 مهارات الذكاء الوجداني دون االهتمام الواضح ببقية املهارات.

 مشكلة الدراسة:

تعد مشكلة التنمر أحد املشكالت السلوكية اليت ميكن أن تظهر يف أي مرحلة من 

إلي هتمام توجيه اال ونظرا ألن مرحلة التعليم اجلامعي مرحلة هامة، لذا البد من، التعليممراحل 

واليت تنتشر مبعدالت مرتفعة  ومنها، الكشف عن املشكالت اليت ميكن أن تظهر يف تلك املرحلة

وكما اتضح من نتائج دراسة احلبشي مشكلة التنمر جبميع أشكاهلا التقليدية واإللكرتونية، 

أن معدالت انتشار التنمر اإللكرتوني لدى طلبة جامعة الباحة صورة الضحية  (2019)والغامدي 

 نمر فرتاوحت ما بنيباختالف أبعاد املقياس أما معدالت صورة الت (%23.4-%46.3)بلغت 

(29.3% - 8.30%). 

وتتفق مع النتيجة السابقة نتائج بع  الدراسات األجنبية مثل دراسة راسكاسكاس 

من الطالب الذين ترتاوح   (%49)واليت أشارت إىل أن  (Raskauskas & Stoltz, 2007)وستولتز 

أن  (Li, 2007)اسة لي سنة تعرضوا للتنمر اإللكرتوني، كما أشارت در (18-13)أعمارهم بني 

 واحًدا من بني كل ثالثة مراهقني كان ضحيًة للتنمر اإللكرتوني. 

إال التنمر اإللكرتوني وعلي الرغم من توجه بع  الدراسات السابق االشارة إليها إلي حبث 

لكرتونيا. وعلى الرغم من وجود دراسات إمعرفة جيدة بسمات شخصية املتنمرين  أنه ال توجد

غريب وسليمان ويوسف مثل دراسة  قة بني التنمر والعوامل النفسية واالجتماعيةحبثت العال

يف هذه العالقة  كخصائص الشخصية (، إال أنه يوجد اهتمام بسيط باملتغريات الدخيلة2017)

(Ojedokun & Idemudia, 2013).  

ليدي يقتصر ويعد التنمر االلكرتوني أكثر خطورة مقارنة بالتنمر التقليدي، فالتنمر التق
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على جمموعة صغري من األفراد، أما التنمر اإللكرتوني فتوجد صعوبة يف السيطرة عليه أو 

 .(Çetin, Yaman & Peker, 2011)التحكم به 

يتضح مما سبق خطورة مشكلة التنمر اإللكرتوني، حيث يوجد ضعف واضح يف 

على بع  املتغريات اليت الدراسات اليت توجهت هلذه املشكلة، ومل يتم الرتكيز بشكل جيد 

حيث  ،تتوسط حدوث التنمر أو التعرض له كخصائص الشخصية واليت منها الذكاء الوجداني

اجتهت دراسات قليلة لبحث عالقة الذكاء الوجداني مبشكلة التنمر مثل دراسة أوجدوكن 

اء ، وتوجهت بع  الدراسات حنو أحد أبعاد الذك(Ojedokun & Idemudia, 2013)وإيدموديا 

 ,Muñoz, Qualter & Padgett)الوجداني وهو التعاطف مثل دراسة مونوز وكولرت وبدجيت

واليت أوضحت أن املتنمرين لديهم تعاطف منخف ، ونظًرا ألن اجلانب الوجداني قد يلعب  (2011

ومن ثم دوًرا هاًما يف مشكلة التنمر توجهت الدراسة احلالية إىل أبعاد الذكاء الوجداني املختلفة، 

 : التاليةجابة على التساؤالت إىل اإل احلالية تهدف الدراسة

 طالبات جامعة الباحة؟ لدىالضحية( و املتنمرصورتي التنمر اإللكرتوني )معدل انتشار ما  .1

 طالبات جامعة الباحة؟ ىما درجة الذكاء الوجداني لد .2

طالبات جامعة  ىوجداني لدالضحية( والذكاء ال -عالقة بني التنمر اإللكرتوني )املتنمرال ما .3

 الباحة؟

 أهداف الدراسة:

 طالبات جامعة الباحة.  ىالضحية( لد -انتشار التنمر اإللكرتوني )املتنمر معدلالتعرف على  .1

 طالبات جامعة الباحة. ىالكشف عن درجة الذكاء الوجداني لد .2

 طالبات جامعة الباحة. ىالكشف عن العالقة بني التنمر اإللكرتوني والذكاء الوجداني لد .3

 أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية الدراسة يف حبثها لظاهرة واسعة االنتشار وهي التنمـر، وحيـث إن هـذه املشـكلة      .1

 ملشكالت أكثر خطورة على الشباب سواء املتنمر أو الضحية. اتعد مؤشًر

حلـد مـن   يف ا مما يسهميساعد الكشف عن معدل انتشار املشكلة يف توجيه برامج التدخل،  .2

 ينعكس اجيابيا على الشباب.واالحنرافات السلوكية 
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؛ مما قد يوجه الربامج كالذكاء الوجدانياليت ميكن أن ترتبط بالتنمر دراسة أحد العوامل  .3

االرشادية على املهارات الوجدانية اليت حتتاج إىل تطوير، لكـي تـنعكس اجيابـا علـى خفـ       

 التنمر.

من اجلوانب اهلامة أيضا دراسة معدل الضحية وليس التنمر فقط، يساعد يف التعرف على  .4

 .يف خف  درجة التنمر والضحية كذلك مما يوجه الربامج االرشادية الفعلياخلطر 

قد تساعد نتائج الدراسة احلالية يف توجيه عمل وحدات التوجيه واإلرشاد يف الكليات إىل  .6

احلد من مشكلة التنمر اإللكرتوني، وتدريب من يتعرض للتنمر  أهمية تركيز براجمها علي

 علي مواجهة تلك املشكلة.

 تعريف املصطلحات:

  :االلكرتوني التنمر

اإللكرتوني على أنه استخدام ضار ومتكرر لتكنولوجيا املعلومات  التنمرعرف ي

 ,Çetin, Yaman & Peker) تهديد اآلخرينل من األفراد واالتصاالت من قبل فرد أو جمموعة

 التنمرنوع من أنواع  بأنه (Shariff & Gouin, 2005)شريف وجوين  كما يعرفه، (2011

 .األجهزة اإللكرتونية مثل اهلواتف احملمولة واملدونات ومواقع الويب وغرف الدردشة باستخدام

طريقة حلاق األذى بالإ: سلوك يهدف إىل بأنه احلاليةا يف الدراسة جرائيًّإويعرف التنمر 

من تطوير اإللكرتونية وميكن قياسه من خالل درجة الفرد على املقياس املستخدم يف الدراسة 

 للتنمر اإللكرتوني بأبعاده. احلالية (2019)احلبشي والغامدي 

فهم أولئك األفراد الذين يكافئون املتنمرين ماديًّا أو عاطفيًّا أو عن طريق  أما ضحايا التنمر

هم، ويزعنون لطلبات املتنمرين بسهولة ومهاراتهم االجتماعية قليلة وضعيفة عدم الدفاع عن أنفس

: 2013وال يستخدمون املرح، وال ينضمون إىل مجاعات اجتماعية أو صفية )الصبحيني والقضاة، 

38.) 

خرين عن طريق نهم أفراد تعرضوا لألذى من اآلأب احلاليةيف الدراسة  ضحايا التنمرويعرف 

إللكرتوني، وميكن قياسه من خالل درجة الفرد على املقياس املستخدم يف وسائل التواصل ا

 .(2019)من تطوير احلبشي والغامدي  الدراسة
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 الذكاء الوجداني: 

القدرة على تلقي واستخدام وفهم وادارة  :نهأميكن تعريف الذكاء الوجداني على 

 & Kong, Zhao & You, 2012, p.1039 ; Pool) األربعة االنفعاالت وهذا يسمي منوذج احملاور

Qualter, 2012, p.306). 

الطالبة على أبعاد مقياس  عليهابأنه الدرجة اليت حتصل  احلاليةويعرف إجرائيًّا يف الدراسة 

الكفاءة  -وتشمل )االنطباع االجيابي احلاليةاملستخدم يف الدراسة أون و -لبار الذكاء الوجداني 

 املزاج العام(. -التكيف -ادارة الضغويف -الكفاءة االجتماعية -الشخصية

 حدود الدراسة:

بالكشف عن معدل انتشار التنمر اإللكرتوني  احلاليةيتحدد موضوع الدراسة احلدود املوضوعية: 

 طالبات جامعة الباحة وعالقتها بالذكاء الوجداني. ىوالضحية لد

 هـ.1440-1439 العام اجلامعي منجراء الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني إمت احلدود الزمنية: 

بــالتطبيق علـى طالبــات كليــة الرتبيـة وكليــة العلــوم    احلاليــةاقتصــرت الدراسـة   احلـدود املكانيــة: 

 جبامعة الباحة.

 :ةالدراس أدبيات

 : Cyber Bullyingاإللكرتوني التنمر

يشري التنمر اإللكرتوني إىل استخدام االنرتنت وأجهزة اجلوال أو أي أجهزة أخري إلرسال او 

 2016).نشر نص أو صور بقصد إيذاء أو احراج شخص آخر )حسني، 

ميكن حتديد نوعني من التنمر: التنمر املباشر أو الصريح مثل سلوكيات جسدية 

غاظة والشتائم لفظية مثل اإل ىة، وأخركالضرب واللكم والدفع وتدمري املمتلكات الشخصي

، وتنمر غري مباشر مادي مثل السرقة أو اخفاء ممتلكات األخرين، ولفظي مثل نشر واالبتزاز

 . (Khezri, Ghavam, Mofidi & Delavar, 2013) الشائعات

ويوجد تصنيف أخر لسلوك التنمر يشمل: التنمر اجلسمي كالضرب، أو الصفع، والتنمر 

اللفظي كالسب والشتم، والتنمر اجلنسي مثل استخدام أمساء جنسية وينادي بها، والتنمر 

العاطفي والنفسي مثل املضايقة والتهديد والرف  من اجلماعة. والتنمر يف العالقات االجتماعية 
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ألفراد من ممارسة بع  االنشطة بإقصائهم أو رف  صداقتهم، والتنمر على مثل منع بع  ا

املمتلكات مثل أخذ أشياء األخرين والتصرف فيها عنهم أو عدم ارجاعه أو اتالفه )الصبحيني، 

 (.2013القضاة، 

و أومع استمرار تطور التكنولوجيا ظهر التنمر اإللكرتوني والذي يوجد سواء يف املدن 

الطالب معرضون له وبشكل كبري، كما ان املتنمر يف التنمر اإللكرتوني ال يري  الريف وأصبح

 .(Walker, 2015)مما قد ينعكس على عدم شعوره بالذنب  ؛للضحية االنفعاليةاالستجابة 

وقد أجريت دراسات للكشف عن العالقة بني التنمر التقليدي واإللكرتوني كما يف دراسة 

ىل الكشف عن العالقة ما بني التنمر التقليدي واإللكرتوني بني ( واليت هدفت إ2017عمارة )

( طالًبا وطالبة 211، وبلغت عينة الدراسة )مبحافظة دميايف مصر ما قبل اجلامعي التعليمطالب 

مقياس التنمر التقليدي ومقياس التنمر  عليهممن الذكور( وطبق  42من اإلناث، و 169)

( بني التنمر 0.01ود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية )اإللكرتوني. كشفت نتائج الدراسة وج

التقليدي واإللكرتوني بالنسبة إىل ضحايا التنمر وبالنسبة إىل املتنمرين، عدم وجود فروق بني 

الذكور واإلناث على مقياس التنمر التقليدي واإللكرتوني للضحايا وللمتنمرين كذلك. بينما 

 لتنمر اإللكرتوني لصاحل الذكور.واإلناث على مقياس ا توجد فروق ذات داللة بني الذكور

 انتشار التنمر:

أجريت عدة دراسات على معدالت انتشار التنمر، حيث ميكن أن تساعد تلك الدراسات يف 

يقصد باالنتشار يف علم األوبئة و توجيه برامج التدخل إلجراء مقارنة قبل وبعد تنفيذ تلك الربامج.

 اإلمجاليمبرض حمدد يف فرتة زمنية حمددة بالنسبة إىل العدد عدد االشخاص املصابني 

  (Solberg & Olweus, 2003). ملألشخاص أو اجلمهور العا

ونظًرا ألهمية التعرف علي الواقع الفعلي حلجم املشكالت، توجهت بع  الدراسات 

 ,Khezri)للكشف عن انتشار مشكلة التنمر، كما يف دراسة خيزري وغافام وموفيدي وديلفار 

Ghavam, Mofidi, & Delavar, 2013)  واليت هدفت إلي حتديد معدل انتشار التنمر والضحية

من طلبة املدارس باملرحلة  (564)وكذلك الفروق بني اجلنسني. طبقت الدراسة علي عينة بلغت 

صائص املتوسطة، مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية، وطبق علي العينة مقياس اخل
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من الطلبة قد  (%79.6)للتنمر. أظهرت نتائج الدراسة أن  Illinoisالدميوجرافية ومقياس الينوس 

قد تعرضوا للتنمر كضحايا، كما مت  (%81)قام بالتنمر سواء بدرجة بسيطة أو شديدة، وأن 

 على أنهم متنمرين وضحايا يف نفس الوقت. (%88)تصنيف 

 طالب بني التنمر ظاهرة حجم على التعرف إىل 2016)) كما اجتهت أيضا دراسة علوان

 العينة أفراد من (%32.6) أَن النتائج أظهرتو أبها، مبدينة الثانوية متوسط واملرحلة الثالث الصف

 (%39.1) التقليدي التنمر حدوث نسبة أن أظهرت كما، مدارسهم يف حيدث أن التنمر يرون

 هم العينة من أفراد(% 14.6)  أن كما اتضح ،%27.6)) اإللكرتوني التنمر نسبة حدوث تتجاوز

 واإللكرتوني يف التقليدي للتنمر ضحايا (%20) و الوقت نفس يف اوإلكرتونيًّ اتقليديًّ متنمرين

  .الوقت نفس

معدالت انتشار التنمر اإللكرتوني  عن للكشف (2019)وتوجهت دراسة احلبشي والغامدي 

أجريت الدراسة على  جامعة الباحة يف ضوء بع  املتغريات،بصورتيه املتنمر والضحية لدي طلبة 

طالبة، من طلبة جامعة الباحة  (453)طالًبا و (360)طالًبا وطالبة، منهم  (813عينة مشلت )

مت استخدام مقياس التنمر  بالكليات اإلنسانية والعلمية ومن املستويات الدراسية املختلفة،

والذي يهدف إىل قياس  (2016) حسنيوهو تطوير ملقياس  اإللكرتوني بصورتيه املتنمر والضحية

تتبع الدراسة املنهج الوصفي، وبعد املعاجلة االحصائية  التنمر اإللكرتوني صورة املتنمر فقط،

ج أن مجيع الطلبة متنمرين وضحايا يف نفس الوقت، وأن أعلى نسب للتنمر والضحية أوضحت النتائ

سطة ثم املرتفعة وهذا على مجيع األبعاد، كما يتضح أن كانت للدرجة املنخفضة يليها املتو

  (%8.30 -%29.3). تفوق معدالت التنمر (%23.4-%46.3)معدالت الضحية 

واتضح من نتائج الدراسات السابقة وجود معدالت مرتفعة من التنمر اإللكرتوني، كما 

 . (2013)خيزري وآخرون و(2019) واحلبشي والغامدي  (2016)اتضح من دراسة علوان 

 ن:خصائص املتنمري

يعد التنمر اإللكرتوني من التوجهات احلديثة يف جمال التنمر ولذا ال توجد دراسات كافية 

عن خصائص املتنمرين إلكرتونيا، ومن ثم سيتم اإلشارة إىل خصائص املتنمرين بوجه عام 

إىل خصائص  (Olweus, 1993)أشار أوليس كمؤشر إىل خصائص املتنمرين إلكرتونيا، وكما 
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هم نهم مهيمنني على األخرين وحيبون الشعور بالقوة. ومن اخلصائص اليت متيزأتنمرين بالطلبة امل

السيطرة وحدة املزاج، وقلة التعاطف مع األخرين، أما الضحايا فكانت خصائصهم: قلة املهارات 

 (.2013قضاه والصبحيني، االجتماعية ولوم الذات على حل املشكالت اليت حتصل معهم )ال

ولذا توجهت بع  الدراسات للتعرف علي خصائص املتنمرين وضحايا التنمر كما يف 

 الشخصية خصائص بع  على إىل التعرفواليت هدفت ( 2017دراسة غريب وسليمان ويوسف )

. اإلعدادية املرحلة تالميذ ىلد التنمر سلوك تشكيل يف تسهم اليت العالقات األسرية وأمنايف

أشارت نتائج الذكور،  اإلعدادية املرحلة تالميذ من تلميًذا (100) من الدراسة عينة تكونت

 والصراع من العصابية وكل التنمر سلوك بني وموجبة دالة ارتباطية عالقة وجود إىل الدراسة

 االنبسايف من وكل سلوك التنمر بني وسالبة دالة ارتباطية وعالقة املتنمرين جمموعة ىلد األسري

 وكل التنمر سلوك بني دالة وسالبة ارتباطية وعالقة املتنمرين، جمموعة ىلد األسري والتماسك

 .التنمر ضحايا جمموعة لدي والكذب االنبسايف من

 أسباب التنمر:

متعددة.  اًليعد التنمر منط معقد من العدوان الشخصي، والذي ميكن أن يأخذ أشكا

الضحية، لكنه ظاهرة مجاعية، حتدث يف سياق فالتنمر ليس مشكلة ثنائية بني املتنمر و

 ,Swearer & Hymel)اجتماعي والذي فيه تستثري عوامل متعددة هذا السلوك وجتعله يستمر

2015) . 

حيث يؤثر املناخ املدرسي سواء االجيابي أو السليب على تكرار التنمر والضحية. فاملستويات 

ملعلمني غري املالئمة.، نقص دعم املعلمني، وعدم املرتفعة من التنمر والضحية ترتبط باستجابات ا

 ,Swearer & Hymel)االشرتاك يف االنشطة املدرسية والعالقات الضعيفة بني املعلم والطالب. 

2015). 

كما يعتمد القيام بالتنمر على العوامل الفردية، ومنها خصائص الفرد، فذوي االضطرابات 

السلوكية واالنفعالية يقوموا بالتنمر بدرجة أكرب، ومن ثم فال بد من التوجه إىل خصائص 

، ومما سبق اتضح أن سلوك التنمر معقد  (Rose & Espelage, 2012)بالتنمرالطالب وعالقتها 

 العديد من العوامل منها ما يتعلق بالفرد وخصائصه.ويتدخل به 
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 الذكاء الوجداني:

ومشاعر اآلخرين،  همشاعراألفراد مليعرف الذكاء الوجداني بأنه: "القدرة على معرفة 

، مع اآلخرين )الدردير همويف عالقات همجيًدا داخل أنفس تنفعاالاالومعاجلة  هموحفز دافعيت

2004.) 

 ة أبعاد للذكاء الوجداني هي:مخس Bar-On وميز بارون

 الذات واعتبار، والتوكيد، باالنفعاالت الذاتي الوعي من ويتكون :الشخصي البعد .1

 .واالستقاللية، وحتقيقها

 بناء على والقدرة، االجتماعية واملسؤولية، التعاطف من ويتكون :واآلخرين الفرد بني العالقة .2

 .الشخصية العالقات

ويتكون من القدرة على التحقق من صدق االنفعاالت، واملرونة، والقدرة على حل  التكيف: .3

 املشكالت.

ويتكون من حتمل الضغويف، والسيطرة على االندفاع )االنفعال(  القدرة على إدارة الضغويف: .4

 ومقاومته.

 .2010)، ويتكون من التفاؤل، والشعور بالرضا، والسعادة )أبو زيتون املزاج: .6

غري متسامح، وحيمل أحقاد ومن خصائص الفرد ذوي الذكاء الوجداني املنخف  أنه 

ال يضع مشاعر اآلخرين يف اعتباره قبل التصرف ، غري متعاطف مع اآلخرينو ،لآلخرين

  (.2009)عبدالرمحن، 

وألهمية الذكاء الوجداني اجتهت بع  الدراسات إىل الكشف عنه لدى طلبة اجلامعة  

لدى  الوجدانيحبث العالقة بني اخلجل والذكاء  واليت هدفت إىل (2015)طيب مثل دراسة اخل

 ( طالبا وطالبة. مت اختيارهم عشوائيا.291. تكونت عينة الدراسة من )جامعة جدارا يف األردنطلبة 

يف جانب منها  ظهرت النتائجأو وتكونت أدوات الدراسة من مقياسي اخلجل والذكاء الوجداني.

حصل الذكور واإلناث على مستوى  كما ،الوجدانية سالبة بني اخلجل والذكاء وجود عالق إىل

 ذكاء الوجداني.على مقياس ال عاٍل

ببع   وعالقتهإىل معرفة مستوى الذكاء الوجداني  (2018)واجتهت أيضا دراسة أمحد 
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جامعة اخلرطوم، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج  لدى طالباملتغريات الدميغرافية 

يف مقياس الذكاء الوجداني. مت استخدم الطريقة الطبقية  الدراسةالوصفي، ومتثلت أدوات 

إناث.  (370)ذكور و (390)طالًبا  (570)وبلغ حجم العينة  العشوائية يف اختيار عينة البحث،

 وجداني وجود درجة مرتفعة منه لدى طلبة اجلامعة.أوضحت النتائج فيما يتعلق بالذكاء ال

الدراسات إىل بع  عند حتديد أسباب التنمر أو التعرض له كضحية توجهت ولذلك فإنه 

 (Brewer & Kerslake, 2015)التعرف على خصائص األفراد مثل دراسة بروير وكريسالك 

حيث يلعب التعاطف  ،عاطفأن ارتفاع التعرض للتنمر كضحية يرتبط باخنفاض الت اليت أوضحت

دوًرا يف خربات التعرض للتنمر كضحية، وذلك ألن توجه التعاطف حنو األخرين يسهل العالقات 

 .يمع األخرين ومن ثم مينع التعرض للتنمر وحيسن التوافق االجتماع

 ,Gini, Albiero, Benelli & Altoe) جيين وألبريو وبينيلي وألتيو حبثت دراسةكما 

و  أنثي (142)منهم  إيطاليشاب  (318)التنمر. أجريت الدراسة على والتعاطف  ة بنيقالعال (2007

 Davisبني االشخاص  للتفاعليةقائمة دافيس  عليهم( طبق 13.2)مبتوسط عمري  ذكر (176)

ظهرت النتائج أن املستويات املنخفضة من استجابة التعاطف ارتبطت أاس التنمر. يللتعاطف ومق

 باشرتاك الطالب يف التنمر على األخرين. 

 & Lomas, Stough, Hansen) لوماس وستوف وهانسني وداوني هدفت دراسةو

Downey, 2011)  إىل حبث العالقة بني الذكاء الوجداني التنمر والضحية. تكونت عينة الدراسة

التنمر، ومت قياس تكرار التنمر ومقياس الذكاء الوجداني  عليهممراهًقا، طبق  (68)من 

أبعاد الذكاء الوجداني تنبؤ مبيل املراهقني كي  ن أنتائج إىل الوالتعرض له كضحية. أشارت 

 يكونوا ضحية من الرفاق. 

إىل   (Kokkinos & Kipritsi, 2012)كوكينوس وكيربيتسي وهدفت دراسة كل من

الذات، لدي عينة  وفعاليةعالقة بني كل من التنمر والضحية والذكاء الوجداني والتعاطف حبث ال

تلميذا من املرحلة االبتدائية بالصف السادس. أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة  (206)بلغت 

لتنمر، وكذلك ارتفاع الضحية. واتضح وجود ل باإلناثمقارنة  الذكوراحصائية بني تقديرات 

الذات ومسة الذكاء الوجداني  وفعاليةالقة ارتباطية سلبية ذات داللة احصائية بني التنمر ع

ن التعرض أوالتعاطف. تنبؤ مسة الذكاء الوجداني والتعاطف املعريف بدرجة دالة بالتنمر، يف حني 
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 .االنفعاليللتنمر كضحية ميكن التنبؤ به من خالل اجلنس، ومسة الذكاء الوجداني والتعاطف 

إىل  (Ojedokun & Idemudia, 2013) أوجدوكن وإيدموديا دراسة كل من وتوجهت

حبث الدور الوسيط للذكاء الوجداني يف العالقة بني عوامل الشخصية )الذهانية، االنبساطية، 

اجلامعة، ب ةطالب (198)و طالًبا (199)عينة بلغت  ىوالعصابية( واالجتاه إىل التنمر اإللكرتوني لد

ا. أوضحت النتائج أن الذكاء الوجداني يتوسط العالقة بني عاًم (27-18)مارهم ما بني تراوحت أع

 عوامل الشخصية والتنمر اإللكرتوني. كما ظهرت فروق بني اجلنسني يف التنمر اإللكرتوني. 

 ,Muñoz, Qualter & Padgett) مونوز وكوالرت وبدجيت اجتهت دراسة كل منكما 

 (12-11)طفال تراوحت أعمارهم ما بني  (201) ىبني التعاطف والتنمر لدإىل حبث العالقة  (2011

 طفال ذوي التعاطف املنخف  لديهم تنمر مرتفع.عاما، أوضحت النتائج أن األ

إىل حبث تأثري   (Brewer & Kerslake, 2015)بروير وكريسالك دراسة كل من وهدفت

تعرض كضحية للتنمر اإللكرتوني. كل من تقدير الذات والتعاطف والوحدة النفسية على ال

 عليهمعاما، طبق  (18-16)ا تراوحت أعمارهم ما بني مراهًق (90) بلغتطبقت الدراسة على عينة 

قائمة التنمر اإللكرتوني ومقياس الوحدة النفسية والتعاطف وتقدير الذات. أوضحت نتائج 

الذات تنبؤ مبستويات التعرض حتليالت االحندار املتعدد أن الوحدة النفسية والتعاطف وتقدير 

كضحية للتنمر اإللكرتوني، كما أن تقدير الذات يعد منبأ فردي دال مبستويات التعرض 

 كضحية للتنمر اإللكرتوني. 

لقد أوضحت الدراسات السابقة عن التنمر والضحية وجود ارتبايف دال بني هذه املتغريات 

ما األطفال ضحايا أبط بالتعاطف املنخف . والتعاطف. حيث إن سلوك التنمر لدي املراهقني يرت

خرين باإلضافة التنمر من خالل رفاقهم ارتبط لديهم بالقدرة املنخفضة على التعرف على مشاعر اآل

 .(Lomas, Stough, Hansen & Downey, 2011)خرين اآل يَّاتإىل فهم األفكار، معتقدات وِن

درست مجيع أبعاد الذكاء الوجداني، يف حني أن وما مييز الدراسة احلالية عن تلك الدراسات أنها 

 الدراسات السابقة ركزت على التعاطف فقط. 

أون للذكاء الوجداني يف الدراسة احلالية ألنه يضيف إىل  -ولقد مت استخدام منوذج بار

منوذج القدرات مكوًنا مهمًّا وهو املكون االجتماعي باإلضافة إىل املكونات املعرفية واالنفعالية، 
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واتساًعا فهو ميثل هنا كل مهارات الفرد يف  اًلفينظر للذكاء الوجداني من منظور أكثر تكام

التعامل مع انفعاالته الشخصية، من حيث فهمها وإدراكها والتحكم فيها، باإلضافة إىل مهاراته 

ة يف التعامل مع انفعاالت اآلخرين وفهمها، وكذلك مهاراته االجتماعية يف إقامة عالقات أسري

 (.2010وصداقات قائمة على أسس سليمة جتعل من تلك العالقات ذات طابع إجيابي )املللي، 

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

تتبع الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي كونه يناسب الدراسة احلالية من حيث الكشف 

 الضحية( وعالقته بالذكاء الوجداني. -عن درجة التنمر اإللكرتوني )املتنمر

 عينة الدراسة:

 (108)طالبة جبامعة الباحة من طالبات كلية الرتبية ( 238تكونت عينة الدراسة من )

باملستويات الدراسية املختلفة مبرحلة البكالوريوس، مت اختيارهن بالطريقة ، (130)وكلية العلوم 

 الكليات اليت مت التطبيق عليها ومت نشره بني العشوائية حيث مت ارسال روابط املقاييس إىل

 الطالبات.

 أدوات الدراسة:

 مقياس التنمر اإللكرتوني: :أواًل

استخدمت الباحثة مقياس التنمر اإللكرتوني بصورتيه  لتحقيق أهداف الدراسة وصف املقياس: 

من مقياس حسني  (2019))املتنمر والضحية( والذي طوره كل من احلبشي والغامدي 

طالًبا  (60)ومت التحقق من صدق وثبات املقياس على عينة من طلبة جامعة الباحة؛  (2016)

وطالبة، ومت التحقق من صدق املقياس من خالل عرضه علي جمموعة من احملكمني 

وحساب صدق التكوين الفرضي، ومت حساب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، 

الدراسة احلالية باستخدام نفس املقياس مع االعتماد على دالالت الصدق وقامت الباحثة يف 

فقرة تتوزع  (48)والثبات السابقة ألنه على نفس عينة طلبة جامعة الباحة. ويشتمل املقياس 

صورة الضحية،  (13-11-9-7-5-3-1)على أربعة أبعاد وهي: التخفي اإللكرتوني الفقرات 

-15)صورة املتنمر، واملضايقات اإللكرتونية الفقرات  (14-12-10-8-6-4-2)والفقرات 
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صورة املتنمر،  (26-24-22-20-18-16)صورة الضحية، والفقرات  (17-19-21-23-25

صورة الضحية،  (37-35-33-31-29-27)والتحرش اجلنسي اإللكرتوني الفقرات 

-41-39)ت صورة املتنمر، والتعقب اإللكرتوني الفقرا (38-36-34-32-30-28)والفقرات 

 صورة املتنمر.  (48-46-44-42-40)صورة الضحية، والفقرات  (43-45-47

فقرات ثنائية، أحدها يقيس التنمر واألخرى تقيس التعرض له  ىيشمل املقياس علتصحيح املقياس: 

ذا أجاب الطالب "بنعم" حيصل علي درجة أما "ال" إكضحية، وهكذا يف مجيع األبعاد، و

 فيحصل على صفر. 

 أون للذكاء الوجداني: -مقياس بار :اًيثان

الكفاءة  بعد ي:لفرعية كما ي أبعادى ستة لفقرة موزعة ع (60)ويتضمن املقياس  وصف املقياس:

 بعدفقرة،  (12)جتماعية ويتألف من الكفاءة اال بعد فقرات،(6) الشخصية ويتألف من 

املزاج  ، وبعدفقرات (10)التكيف ويتألف من  بعد ،ةفقر (12)إدارة الضغويف ويتألف من 

فقرات.  (6)ويتألف من  اإلجيابينطباع اال وبعد ،فقرة (14)ويتألف من  االجيابي العام

ما جدا  اًر"نادي: هو درجات م إجابات يتكون من أربعلولكل فقرة من فقرات املقياس س

ينطبق  و"أحياًنا درجتني،وتعطى  "ما ينطبق على اًر"ناد ة واحدة،وتعطى درج "ينطبق على

التالية: وتعطى أربعة درجات، باستثناء أرقام الفقرات  وغالًبا" على" وتعطى ثالث درجات،

 حيث تصحح بطريقة عكسية.  (6-15-21-26-28-35-37-46-49-53-54-58)

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

: للتحقق من صدق املقياس مت حساب معامل االرتبايف بني فقرات كل بعد والدرجة الكلية الصدق

، معامالت االرتبايف بني األبعاد وبعضها البع  وبينها وبني الدرجة الكلية للمقياسوللبعد، 

 طالبة من كلييت الرتبية والعلوم. (64)من خالل التطبيق على عينة استطالعية مشلت 
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 العالقة بني الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه: :أواًل

  (1) جدول
 إليهيوضح معامالت االرتبايف بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 البعد م
رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبايف
 البعد م

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبايف

1 
الكفاءة 

 الشخصية

7 **.714 

 التكيف 4

12 **.623 

17 **.703 16 **.517 

28 **.284 22 **.697 

31 **.771 25 **.622 

43 **.781 30 **.666 

53 **.423 34 **.685 

2 
الكفاءة 

 االجتماعية

2 **.564 38 **.723 

5 **.544 44 **.690 

10 **.571 48 **.680 

14 **.504 57 **.526 

20 **.514 

5 
 املزاج العام

 االجيابي

1 **.459 

24 **.572 4 **.650 

36 **.662 9 **.666 

41 **.431 13 **.666 

45 **.652 19 **.422 

51 **.576 23 **.539 

55 **.685 29 **.679 

59 **.580 32 **.685 

3 
إدارة 

 الضغويف

3 **.272 37 **.449 

6 **.475 40 **.789 

11 **.333 47 **.738 

15 **.487 50 **.684 

21 **.523 56 **.540 

26 **.628 60 **.699 

35 **.783 

6 
نطباع اال

 اإلجيابي

8 **.634 

39 **.309 18 **.634 

46 **.479 27 **.622 

49 **.443 33 **.553 

54 **.715 42 **.596 

58 **.576 52 **.640 

 0.01دالة عند مستوى  **
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أن معامالت االرتبايف بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  (1)يتضح من اجلدول 

 على مجيع األبعاد. ((0.272 -0.7821إليه مجيعها جيدة حيث تراوحت ما بني 

 ثانًيا: معامالت االرتبايف بني األبعاد والدرجة الكلية:

  (2) جدول
 معامالت االرتبايف بني األبعاد والدرجة الكلية للذكاء الوجدانييوضح 

 معامل االرتبايف عدد الفقرات األبعاد م

 357.** 6 الكفاءة الشخصية 1

 775.** 12 الكفاءة االجتماعية 2

 338.** 12 إدارة الضغويف 3

 747.** 10 التكيف 4

 823.** 14 املزاج العام االجيابي 5

 779.** 6 اإلجيابياالنطباع  6

 0.01دالة عند مستوى  **

أن معامالت ارتبايف األبعاد مع الدرجة الكلية جيدة حيث تراوحت   (2)يتضح من اجلدول

 . 0.01وهي معامالت ارتبايف ذات داللة احصائية عند مستوى  (0.357 -0.823)ما بني 

 الثبات:

للتحقق من ثبات املقياس مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا، ومت التطبيق على نفس عينة 

 طالبة، وتتضح النتائج من اجلدول التالي: (64)الدراسة االستطالعية 

  (3) جدول
 يوضح معامالت ثبات كرونباخ ألفا لألبعاد والدرجة الكلية على مقياس الذكاء الوجداني

 معامل الفا عدد الفقرات األبعاد م

 792. 6 الكفاءة الشخصية 1

 796. 12 الكفاءة االجتماعية 2

 738. 12 إدارة الضغويف 3
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 معامل الفا عدد الفقرات األبعاد م

 841. 10 التكيف 4

 870 14 املزاج العام االجيابي 5

 665. 6 االنطباع اإلجيابي 6

 895. 60 الدرجة الكلية 7

والدرجة الكلية، معامالت لفا لألبعاد أمعامالت الثبات كرونباخ  أن  (3)يتضح من اجلدول 

 .(0.665-0.895) ثبات جيدة حيث إنها ترتاوح ما بني

أون للذكاء الوجداني  -مقياس بار أن ومن خالل التحليل السابق للصدق والثبات يتضح 

 مقياس يتصف بالصدق والثبات اجليد مما يربر استخدامه يف الدراسة احلالية.

 احلكم على الدرجة:

 مت حساب معايري للحكم على الدرجة كما يلي: 

 1.75أقل من  -1الدرجة من  ما ينطبق علىجدًّا  اًرناد. 

 2.50أقل من  -1.75الدرجة من  ما ينطبق على اًرناد. 

  3.25أقل من  – 2.50أحياًنا ينطبق على الدرجة من. 

 4 – 3.25 غالًبا ما ينطبق على. 

 :ةاإلحصائي اليباألس

  ومعامل ارتبايف بريسون.، والتكرارات والنسب املئوية، املتوسطاتمت استخدام 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

 نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسريها: 

 بصورتيه التنمر اإللكرتونيمعدل انتشار على "ما  لإلجابة على السؤال األول والذي نص 

لألبعاد بصورتيها طالبات جامعة الباحة؟ مت استخدام التكرارات والنسب  ىالضحية( لد -)املتنمر

 :فيما يليكما يتضح  الضحية(، ثم للفقرات لكل بعد -)املتنمر
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 واملتوسط الكلي للتكرارات التكرارات والنسب لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني :أواًل

 املتنمر(: -)الضحية

  (4) جدول
 (238 =املتنمر( )ن -لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحيةيوضح معدالت االنتشار 

البعد
 

صورة
ال

 

أرقام 

ت
الفقرا

 

 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

ي
رتون

ك
إلل

ي ا
خف

الت
 

حية
ض

ال
 

1 
هل تعرضت النتحال الشخصية من أحد 

 احلسابات؟
17 %7.2 6 

3 
هل تعرضت ملخطط من أحد احلسابات غري 

 الستبعادك من أحد اجملموعات؟معروفة لك 
25 %10.6 5 

5 
تعرضت لرسائل من حسابات جمهولة  هل

 تهدف إىل جتميع األصدقاء ضدك؟
28 %11.9 4 

7 
هل تعرضت للخداع من أحد احلسابات 

 لكشف معلوماتك الشخصية؟
53 %22.5 1 

9 
هل تعرضت لرسائل نصية مهينة من حساب 

 جمهول؟
43 %18.2 2 

11 

مت السطو على صورك من قبل حسابات هل 

غري معروفة لك ونشرها على حسابات 

 أخرين بعد تشويهها؟

5 %2.1 7 

 3 14.4% 34 مسيئة؟ بتعليقاتهل تتبعك حسابات معينة  13

 %12.41 29.28 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

املتنمر
 

 5 1.7% 4 هل قمت بانتحال شخصية أحد احلسابات؟ 2

4 
هل خططت الستبعاد بع  األشخاص من 

 أحد اجملموعات؟
35 %14.8 1 

6 
هل ارسلت رسائل من حسابات جمهولة 

 تهدف لتجميع األصدقاء ضد شخص أخر؟
3 %1.3 6 

 2 4.7% 11هل خدعت أحد احلسابات للكشف عن  8
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البعد
 

صورة
ال

 

أرقام 

ت
الفقرا

 

 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

 معلوماته الشخصية؟

10 
هل أرسلت رسائل نصية مهينة من حساب 

 األشخاص؟جمهول لبع  
10 %4.2 3 

12 
هل قمت بالسطو على صور أحد احلسابات 

 ونشرها بعد تشويهها على حسابات أخري؟
1 %.4 7 

14 
 بتعليقاتهل تقوم بتتبع حسابات معينة 

 مسيئة؟
10 %4.2 3 

 %4.47 10.57 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني صورة  (4)يتضح من اجلدول 

هل تعرضت للخداع من (، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (2.1% -22.5%"الضحية" تراوحت ما بني 

هل مت السطو  "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار"أحد احلسابات لكشف معلوماتك الشخصية؟

"، أما خرين بعد تشويهها؟آلك ونشرها على حسابات  على صورك من قبل حسابات غري معروفة

هل خططت ، وأن اكثر الفقرات ارتفاًعا "(4.% -14.8%)تراوحت ما بني  على صورة "املتنمر"

هل قمت "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "الستبعاد بع  األشخاص من أحد اجملموعات؟

 ".؟ىا على حسابات أخربالسطو على صور أحد احلسابات ونشرها بعد تشويهه

 التكرارات والنسب لبعد املضايقات اإللكرتونية: :انًياث

  (5) جدول
 (238 =)ناملتنمر(  -بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحيةفقرات يوضح معدالت االنتشار ل

 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الرتتيب النسبة التكرار الفقرات

ت 
ضايقا

امل

رتونية
ك

إلل
ا

 

 الضحية

15 
هل حترض أحد احلسابات أصدقاءك 

 على مضايقتك؟
12 %5.1 2 

17 
يتظاهر صديقي أمام األخرين على 

شبكات التواصل االجتماعي بأنه 
8 %3.4 4 
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 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الرتتيب النسبة التكرار الفقرات

وقع ضحية لي، ويطلب املساعدة من 

 أصدقائي ملعاقبيت.

19 
هل أرغمك أحد احلسابات على فعل 

 شيء ال تطيقه؟
10 %4.2 3 

21 
أحد احلسابات على إفشاء هل أرغمك 

 بياناتك الشخصية؟
7 %3.0 5 

23 
هل استغلك أحد احلسابات بطلب 

 مبالغ مادية رغما عنك؟
4 %1.7 6 

25 
هل كتب أحد أصدقائك على 

 ؟إليكصفحتك ما يسيء 
15 %6.4 1 

 %3.97 9.33 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

 املتنمر

16 
على هل تقوم بتحري  أصدقائك 

 أحد احلسابات؟
8 %3.4 1 

18 

هل تتظاهر أمام األخرين على 

شبكات التواصل االجتماعي بأنك 

وقعت ضحية ألحد، وتطلب املساعدة 

 من أصدقائك ملعاقبته؟

1 %.4 6 

20 
هل أرغمت أحد احلسابات على فعل 

 شيء ال يطيقه؟
2 %.8 5 

22 
هل أرغمت أحد احلسابات على إفشاء 

 السرية؟بياناته 
3 %1.3 4 

24 
هل قمت باستغالل أحد احلسابات 

 رغما عنه؟ ماليةبطلب مبالغ 
4 %1.7 3 

26 
هل كتبت على صفحة أحد 

 ؟إليهأصدقائك ما يسيء 
6 %2.5 2 

 0.577% 4 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي
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أن معدالت االنتشار لفقرات بعد املضايقات اإللكرتونية صورة  (5)يتضح من اجلدول 

هل كتب أحد أصدقائك ، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (1.7% -6.4%)"الضحية" تراوحت ما بني

هل استغلك أحد احلسابات "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "؟إليكعلى صفحتك ما يسيء 

، وأن أكثر (4.% -3.4%)تراوحت ما بني  على صورة "املتنمر" "، أمابطلب مبالغ مادية رغما عنك؟

"، وأن أقل الفقرات يف معدل هل تقوم بتحري  أصدقائك على أحد احلسابات؟ الفقرات ارتفاًعا "

هل تتظاهر أمام األخرين على شبكات التواصل االجتماعي بأنك وقعت ضحية ألحد، االنتشار "

 "ته؟وتطلب املساعدة من أصدقائك ملعاقب

 التكرارات والنسب لبعد التحرش اجلنسي اإللكرتوني: :ثالًثا

  (6) جدول
 (238 =)ناملتنمر(  - يوضح معدالت االنتشار لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحية

 الصورة البعد

أرقام 

 الفقرات الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

التحرش 

اجلنسي 

 اإللكرتوني

 الضحية

27 
شعرت باالستغالل اجلنسي هل 

 من أحد احلسابات؟
30 %12.7 1 

29 
هل أجربك أحد احلسابات على 

 مقابلته شخصيا؟
15 %6.4 4 

31 

هل يتعمد أحد احلسابات إرسال 

صور أو نكات خادشه للحياء 

 على حسابك الشخصي؟

27 %11.4 2 

33 

هل تعرضت لنشر شائعات حولك 

من أحد احلسابات لتشويه 

 مسعتك؟

16 %6.8 3 

35 

هل تعرضت من أحد احلسابات 

لنشر صورك بصورة ملفقة بعد 

 أن يتم التالعب فيها؟

3 %1.3 6 
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 الصورة البعد

أرقام 

 الفقرات الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

37 

هل تعرضت للضغط من حساب 

معني ملمارسة اجلنس عرب مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

9 %3.8 5 

 7.07% 16.66 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

 املتنمر

28 
باالستغالل اجلنسي هل قمت 

 ألحد احلسابات؟
0 %0 5 

30 
هل أجربت أحد احلسابات على 

 مقابلته شخصيا؟
3 %1.3 1 

32 

هل تتعمد إرسال صور أو نكات 

خادشه للحياء على أحد 

 احلسابات؟

2 %.8 2 

34 
هل قمت بنشر شائعات حول أحد 

 احلسابات لتشويه مسعته؟
0 0% 5 

36 

صور هل نشرت على حسابك 

حلسابات اخري بعد أن قمت 

 بالتالعب فيها؟

1 %.4 3 

38 

هل قمت بالضغط على حساب 

معني ملمارسة اجلنس عرب مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

1 %.4 3 

 48.% 1.166 املتوسط الكلي للتكرارات والنسب

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد التحرش اجلنسي اإللكرتوني صورة  (6)يتضح من اجلدول 

هل شعرت باالستغالل ، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (1.3% -12.7%)"الضحية" تراوحت ما بني 

هل تعرضت من أحد احلسابات "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "اجلنسي من أحد احلسابات؟

تراوحت ما بني  "، أما على صورة "املتنمر"أن يتم التالعب فيها؟ لنشر صورك بصورة ملفقة بعد
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"، هل أجربت أحد احلسابات على مقابلته شخصيا؟، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (0% -%1.3)

مل تقرر الطالبات حدوثها  "هل قمت بنشر شائعات حول أحد احلسابات لتشويه مسعته؟وأن الفقرة "

 (%0.0).حيث كانت نسبتها 

 التكرارات والنسب لبعد التعقب اإللكرتوني: :رابًعا

  (7) جدول
 (238 =)ن املتنمر( -يوضح معدالت االنتشار لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحية

 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

ي
رتون

ك
إلل

ب ا
التعق

 

 الضحية

39 

بإرسال هل يصر أحد احلسابات 

طلب صداقة رغم رفضك له أكثر 

 من مرة؟

61 %25.8 1 

41 
هل أجربك أحد احلسابات على 

 التواصل معه؟
23 %9.7 4 

43 

هل تعرضت لالتصال املتكرر عرب 

مواقع التواصل االجتماعي من 

حساب معني غرضه الرتهيب 

 والتالعب واالذالل؟

10 %4.2 5 

45 
هل تشعر برتصد حساب معني 

 حلسابك الشخصي؟
33 %14.0 2 

47 
هل تعرضت لسرقة كلمة مرور 

 ألحد حساباتك؟
28 %11.9 3 

 13.12% 31 املتوسط الكلي للتكرارات والنسب

 املتنمر

40 

هل تصر على طلب الصداقة من 

حسابات معينة رغم رفصه لك 

 أكثر من مرة؟

12 %5.1 1 

42 
هل أجربت أحد احلسابات على 

 معك؟التواصل 
7 %3.0 4 

 5 8.% 2هل قمت باالتصال املتكرر عرب  44
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 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

مواقع التواصل االجتماعي على 

حساب معني بغرض الرتهيب 

 والتالعب واالذالل؟

46 
هل قمت برتصد حساب معني من 

 حسابك الشخصي؟
12 %5.1 1 

48 
هل حاولت سرقة كلمة مرور ألحد 

 احلسابات ؟
12 %5.1 1 

 3.82% 9 للتكرارات والنسباملتوسط الكلي 

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد التحرش اجلنسي اإللكرتوني صورة  (7)يتضح من اجلدول 

كثر الفقرات ارتفاًعا "هل يصر أحد احلسابات أوأن ،  (4.2% -25.8%)"الضحية" تراوحت ما بني

بإرسال طلب صداقة رغم رفضك له أكثر من مرة؟"، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "هل 

تعرضت لالتصال املتكرر عرب مواقع التواصل االجتماعي من حساب معني غرضه الرتهيب 

وأن أكثر الفقرات   (5.1% -5.1%) والتالعب واالذالل؟"، أما على صورة "املتنمر" تراوحت ما بني

"، وأن أقل هل تصر على طلب الصداقة من حسابات معينة رغم رفصه لك أكثر من مرة؟ارتفاًعا "

وكذلك الفقرة " هل قمت برتصد حساب معني من حسابك الشخصي؟الفقرات يف معدل االنتشار "

 ".هل حاولت سرقة كلمة مرور ألحد احلسابات ؟"

، (2019)واحلبشي والغامدي  2016)حممد )ل األول مع نتيجة دراسة وتتفق نتيجة السؤا

ويتضح من النتائج السابقة انتشار مشكلة التنمر اإللكرتوني لدى طالبات جامعة الباحة مبعدالت 

مرتفعة، مع ارتفاع معدالت التعرض للتنمر )الضحية( بدرجة تفوق معدالت القيام بالتنمر )املتنمر(، 

ارتفاعا هو بعد التخفي اإللكرتوني وميكن تفسري ذلك يف ضوء خصائص  وأن أكثر األبعاد

العينة، حيث إنها من الطالبات فقط، وحيث إن التنمر اإللكرتوني قد يسمح مبمارسة العدوان 

دون أن يراه الطرف اآلخر، وهذا يتسق مع خصائص اإلناث حيث إن العنف والعدوان لديهن ال 

ولذا ميكن أن يساعدهن التنمر اإللكرتوني يف التعبري عن  يظهر بشكل ملموس مثل الذكور،

املشاعر العدوانية بشكل غري مباشر. ومما ساعد كذلك على تسهيل التنمر اإللكرتوني التطور 
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مع أنه  (Walker, 2015)التكنولوجي السريع يف اآلونة األخرية، وذلك كما أشار والكر 

و الريف وأصبح ألكرتوني والذي يوجد سواء يف املدن استمرار تطور التكنولوجيا ظهر التنمر اإل

 . الطالب معرضون له وبشكل كبري

 السؤال الثاني ومناقشتها وتفسريها:  نتيجة

طالبات جامعة  ىعلى "ما درجة الذكاء الوجداني لد لإلجابة على السؤال الثاني والذي نص 

لألبعاد والدرجة الكلية على مقياس بار أون حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية مت  "الباحة؟

 :التاليكما يتضح من اجلدول  للذكاء الوجداني،

  (8) جدول
 (238 =املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس بار أون للذكاء الوجداني والدرجة الكلية )نيوضح 

 الرتتيب الدرجة االحنراف املعياري املتوسط األبعاد م

 7 ما ينطبق ا"رناد 638. 2.218 الشخصيةالكفاءة  1

 1 غالبا ما ينطبق 438. 3.350 الكفاءة االجتماعية 2

 6 أحيانا ينطبق 472. 2.563 إدارة الضغويف 3

 3 أحيانا ينطبق 502. 3.173 التكيف 4

 2 غالبا ما ينطبق 465. 3.383 املزاج العام االجيابي 5

 5 ينطبق أحيانا 525. 2.944 االنطباع اإلجيابي 6

 4 أحيانا ينطبق 315. 3.017 الدرجة الكلية 7

 جيابي حيث بلغ املتوسطعلى درجة هي لبعد املزاج العام اإلأأن  (8)يتضح من اجلدول 

وهو يقابل الدرجة "غالًبا ما ينطبق"، يليه الدرجة على بعد الكفاءة االجتماعية حيث بلغ  (3.38)

وهو يقابل الدرجة "غالًبا ما ينطبق"، يليه بعد التكيف حيث بلغ املتوسط  (3.35)املتوسط 

وهو  (3.017)وهو يقابل الدرجة "أحياًنا ينطبق"، يليه الدرجة الكلية حيث بلغ املتوسط  (3.173)

وهو يقابل  (2.944)يقابل الدرجة "أحياًنا ينطبق"، يليه بعد االنطباع االجيابي حيث بلغ املتوسط 

وهو يقابل الدرجة  (2.653)"أحياًنا ينطبق"، يليه بعد ادارة الضغويف حيث بلغ املتوسط الدرجة 

وهو يقابل الدرجة "نادًرا ما  (2.218)"أحياًنا ينطبق"، أما بعد الكفاءة الشخصية بلغ املتوسط 

 ينطبق" وهو أقل االبعاد.
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، مما سبق (2018)وأمحد  (2015)ختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اخلطيب 

يتضح أن الدرجة الكلية للذكاء الوجداني لدي طالبات جامعة الباحة تقابل الدرجة متوسط، مما 

يشري إىل أن الطالبات لديهن قدرة متوسطة على فهم مشاعرهن ومشاعر األخرين وعلى املعاجلة 

يدة ميكن أن تؤثر الداخلية لالنفعاالت، وقد ينعكس ذلك على عالقات انفعالية واجتماعية غري ج

 على مستقبلهم االنفعالي واملهين.

( وهي (2.218وكما اتضح من نتيجة السؤال أن  بعد الكفاءة الشخصية بلغ متوسط درجته 

من الوعي  (2010)تقابل الدرجة "نادًرا ما ينطبق"، وحيث إن هذا البعد يتكون كما أشار زيتون 

مما يعين أن الطالبات  .واالستقالليةت وحتقيقها، الذاتي باالنفعاالت، والتوكيد، واعتبار الذا

 لديهن ضعف يف الوعي الذاتي باالنفعاالت وتوكيد الذات وحتقيقها واإلحساس باالستقاللية. 

 نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسريها:

على "هل توجد عالقة بني التنمر اإللكرتوني  السؤال الثالث والذي نص  نلإلجابة ع

الضحية( والذكاء الوجداني لدي طالبات جامعة الباحة؟" مت حساب معامل ارتبايف  -)املتنمر

بريسون بني أبعاد التنمر اإللكرتوني والدرجة الكلية صورتي املتنمر والضحية وأبعاد الذكاء 

 :التاليالوجداني والدرجة الكلية، كما يتضح من اجلدول 

 ( 9جدول )
 =الضحية( وأبعاده والذكاء الوجداني وأبعاده )ن -كرتوني )املتنمرالتنمر اإلليوضح معامل االرتبايف بني 

238) 

 الذكاء الوجداني األبعاد

 التنمر اإللكرتوني

كفاءة 
ال

صية
خ

ش
ال

 

كفاءة 
ال

عية
جتما

ال
ا

 

إدارة 

يف
ضغو

ال
 

ف
كي

الت
 

املزاج العام 

ي
جياب

ال
ا

 

طباع 
الن

ا

ي
جياب

إل
ا

 

جة 
الدر

كلية
ال

 

التخفي 

 اإللكرتوني

 014.- 042.- 055.- 088. 082.- 063. 021.- الضحية

 028.- 002.- 066.- 071. 241.-** 011. 093. املتنمر

املضايقات 

 اإللكرتونية

 033. 094. 029.- 109.* 029.- 018. 013. الضحية

 047.- 100.- 057.- 125.-* 193.-** 035. املتنمر
**-

.141 
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 الذكاء الوجداني األبعاد

 التنمر اإللكرتوني

كفاءة 
ال

صية
خ

ش
ال

 

كفاءة 
ال

عية
جتما

ال
ا

 

إدارة 

يف
ضغو

ال
 

ف
كي

الت
 

املزاج العام 

ي
جياب

ال
ا

 

طباع 
الن

ا

ي
جياب

إل
ا

 

جة 
الدر

كلية
ال

 

التحرش 

اجلنسي 

 اإللكرتوني

 015.- 038.- 017.- 013. 089.- 078. 007.- الضحية

 074.- 088.- 016.- 057.- 073.- 054.- 008.- املتنمر

التعقب 

 اإللكرتوني

 009. 021.- 042.- 024. 019.- 092. 002. الضحية

 100.- 153.-** 102.- 038.- 070.- 070.- 054. املتنمر

الدرجة 

 الكلية

 001. 012.- 044.- 066. 064.- 075. 006.- الضحية

 111.-* 089.- 106.-* 007. 187.-** 070.- 085. املتنمر

    0.05داله عند مستوى    *
 0.01داله عند مستوى   **

سالبة بني الدرجة الكلية وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية  (9)يتضح من اجلدول 

للتنمر اإللكرتوني )صورة املتنمر( والدرجة الكلية للذكاء الوجداني حيث بلغ معامل االرتبايف 

(، وعلى صورة املتنمر يف بعد التخفي اإللكرتوني مع إدارة (05.وهو دال عند مستوى  (111.)

وصورة املتنمر يف بعد  ،(01.)وهو دال عند مستوى  (241.)الضغويف حيث بلغ معامل االرتبايف 

املضايقات اإللكرتونية وبعد الكفاءة االجتماعية وإدارة الضغويف والدرجة الكلية حيث بلغت 

على  (01.-05.-01.)وهي داله عند مستوى  (193.-125.-141.)معامالت االرتبايف على التوالي 

وهو دال عند  (153.)بايف التوالي، وصورة املتنمر يف بعد التعقب اإللكرتوني حيث بلغ معامل االرت

، وعلى صورة املتنمر الدرجة الكلية مع إدارة الضغويف حيث بلغ معامل االرتبايف (01.)مستوى 

. مما سبق يتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الدرجة (01.)وهو دال عند مستوى  (187.)

جداني وعلى صورة الكلية للتنمر اإللكرتوني صورة املتنمر وبني الدرجة الكلية للذكاء الو

 املتنمر على بع  األبعاد وبع  أبعاد الذكاء الوجداني وخباصة بعد إدارة الضغويف.

 ,Gini, Albiero)وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة جيين والبريو وبينيلي وألتيو 

Benelli& Altoe, 2007)، كل من لوماس وستوف وهانسن وداوني  وكما أشار(Lomas, 

Stough, Hansen & Downey, 2011) ن سلوك التنمر لدي املراهقني يرتبط بالتعاطف إىل أ
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 ,Kokkinos & Kipritsi) وتتفق أيضا مع نتائج دراسة كوكينوس وكيربيتسي املنخف .

 (Muñoz, Qualter & Padgett, 2013)وأيضا مع نتيجة دراسة مونز وكوالرت وبادجيت  (2012

 أن (Ojedokun & Idemudia, 2013) دراسة أوجدوكون وإيدمودياوكما اتضح أيضا من نتائج 

 لدي طلبة اجلامعة. الذكاء الوجداني يتوسط العالقة بني عوامل الشخصية والتنمر اإللكرتوني

الرمحن ر والذكاء الوجداني كما أشار عبدوميكن تفسري العالقة السلبية بني التنم

نه غري متسامح، وحيمل أالوجداني املنخف   الفرد ذوي الذكاءإىل أنه من خصائص  (2009)

 .لآلخرين، وغري متعاطف مع اآلخرين اأحقاًد

وكما اتضح من نتيجة السؤال إىل وجود ارتبايف دال عكسي بني بعد إدارة الضغويف 

مما يعين أن الطالبات املتنمرات إلكرتونًيا لديهن قدرة منخفضة  .وصورة املتنمر على بع  األبعاد

 ضغويف.على إدارة ال

ومن خالل نتائج الدراسة عامة اتضح أن التنمر اإللكرتوني مرتفعا لدى الطالبات )صورتي 

املتنمر والضحية(، وخباصة علي بعد التخفي اإللكرتوني، مما يعين أن الطالبات لديهن عدوان مل 

يتمكن من التعبري عنه مباشرة، وساعدهن التطور التكنولوجي علي التعبري عنه بشكل غري 

باشر ولذا ظهرت درجة مرتفعة علي التخفي اإللكرتوني مقارنة ببقية األبعاد، كما أن درجة م

الذكاء الوجداني لديهن متوسطة، وخباصة بعد الكفاءة الشخصية، وادارة الضغويف، مما يفسر 

 لنا قيامهن بالتنمر.

 توصيات واقرتاحات:

ا وعلـى  سلًب عليهنمما قد ينعكس  ال يقعن فريسة للتنمر ىتقديم برامج ارشادية للطالبات حت .1

 مستقبلهن االجتماعي واملهين. وكذلك اختاذ االجراءات العقابية للطالبات املتنمرات.

نظرا ألهميتها  وخاصة ادارة الضغويف تقديم برامج ارشادية لتطوير مهارات الذكاء الوجداني .2

 يف جناح الفرد اجتماعيا ومهنيا.

اجراء دراسة مشابهة على طالب اجلامعة الذكور. واجراء  احلاليةكما تقرتح الدراسة  .3

عن بع  جوانب الشخصية اليت قد تساعد يف فهم مسببات التنمر، وبع   ىخرأدراسات 

 ثار النفسية اليت قد ترتتب على التعرض للتنمر )الضحية(.اآل
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Abstract:  

The purpose of the study is to investigate the students' opinions at the 

Collage of Education at Imam Abdulrahman bin Faisal University, Saudi Arabia, 

regarding their professors' competencies. Survey method was used, and the data 

were collected by conducting especially designed questionnaire. Random sample 

of 207 students, of both genders, participated in the study. Competencies were 

classified under four clusters: Professional, Personal, Knowledge, and Human. 

Findings of the study include the followings: 

Students believe that their professors possess a high degree of 

competencies. Personal competencies ranked first, professional second, 

knowledge third, and finally human. But there are no significant statistical 

differences in the responses of students in term of their sex or level of study of 

the personal, human, knowledge and professional competencies that professors 

should possess. However, there were statistically significant differences among 

students according to their gender in favor of males in the dimension of human 

competencies. As for the academic level (the academic year) there are 

differences in the total degree and in the cognitive and professional 

competencies for the benefit of the third-year students, and for the benefit of the 

second- and third-year students in the human competencies. 

Keywords: faculty member education, faculty member’ competencies, 

dimensions of competencies. 
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–191 (،1) 8 جملوة العلووم الرتبويوة،   . عبدالرمحن بن فيصل ومدى حتققهوا مون وجهوة نظور الطوال      

165 

 

 الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية

  حتققها من وجهة نظر الطال جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ومدى 

 (1)د. عادل سعد عبداهلل أبو دل ي

 املستخلص:

هدفت الدراسة معرفـة أهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا، ومـدى حتققهـا لـدى عضـو هيئـة           

ــة الســعودية. ومت         ــن فيصــل باململكــة العربي ــة اإلمــام عبــدالرمحن ب ــة جبامع ــة الرتبي التــدريس بكلي

ا وطالبــة. وتوصــلت إىل ( طالًبــ208عشــوائية ) والعينــةه االســتبانة، اســتخدام املــنهج الوصــفي، وأداتــ

، اًلأواملهنيــة  بدرجــة عاليــة جــدًّا:    كفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس      الأهميــة 

لكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى عضـو      وحتقـق ا . رابًعـا ، واإلنسانية ثالًثا، واملعرفية ثانًياوالشخصية 

. وعـدم  رابًعـا ، واإلنسـانية  ثالًثـا ، واملعرفية ثانًيا، واملهنية اًلأوالشخصية بدرجة عالية:  هيئة التدريس

أهمية الكفاءات الواجب حملور الدرجة الكلية بوجود فروق إحصائية وفًقا للنوع، والسنة الدراسية 

وعـدم   ،يـة واملهن ،واملعرفية ،واإلنسانية ،الشخصية بالكفاءاتو، توفرها لدى عضو هيئة التدريس

ــا للنــوع  هــا وجود ــة    ور الدرجــة الكليــة حملــ بوفًق حتقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئ

ــاءات ،التـــدريس ــة، ولكن  وبالكفـ ــة، واملهنيـ ــية، واملعرفيـ ــاالشخصـ ــاحل  بوجـــدت  هـ ــانية لصـ اإلنسـ

حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا     ور الدرجـة الكليـة حملـ   بووجدت وفًقا للسـنة الدراسـية    ،الطالب

اإلنسانية لصـاحل  بو لصاحل السنة الثالثة، واملهنية ،عضو هيئة التدريس، وبالكفاءات املعرفية لدى

 الشخصية.بمل توجد  هاالسنة الثانية والثالثة، ولكن

 إعداد عضو هيئة التدريس، كفاءات عضو هيئة التدريس، أبعاد الكفاءات. الكلمات املفتاحية:

 

                                                           
الرتبية، جامعة ايمام عبدالرمحن بن فيرل، اململكة العربيتة  قسم أصول الرتبية، كلية أستاذ أصول الرتبية املساعدت،   (1)

 aabodally@iau.edu.sa :السعودية
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 مقدمة:

احلفـاظ علـى هويـة اجملتمعـات وتنميتهـا، وتظهـر       يف  املؤسسـات املهمـة  ُتَعّد اجلامعة اليوم مـن  

األهمية مع ما يعيشه العامل من حتـديات تقنيـة، وثقافيـة، واقتصـادية، و...، وغريهـا مـن التحـديات        

 على توظيفها لصاحل تنميتها، مع احلفاظ على هويتها الثقافية.اجملتمعات اليت تتطلب قدرة 

علـى كفـاءة مـدخالتها وعملياتهـا،      -التنموية مبسؤوليتها قيامها يف-ويتوقف جناح اجلامعة 

عضـو هيئـة التـدريس؛ إذ وجـود الكـفء يف صـفاته الشخصـية، واإلنسـانية،         املهمـة  ومن مـدخالتها  

، ومتيزهـا اجلامعـة علـى القيـام بأدوارهـا      قـدرة وإمكاناته املعرفية، ومهاراته املهنية، عامل مهم يف 

يشهده العامل اليـوم مـن تقـدم تقـين ومعـريف هائـل ومطـرد، انعكـس علـى          وتظهر أهمية ذلك مع ما 

 ااحليـاة، ومنهـ   قطاعـات قيام اقتصاده على إنتاج املعرفة وتطبيقاتهـا؛ ممـا أحـدث تغـريات جذريـة يف      

 املواكب لذلك. الكفء قطاع التعليم اجلامعي؛ مما فرض ضرورة وجود عضو هيئة التدريس

عــن خدمــة اجملتمــع والبحــث   فضــاًل-املهمــة هيئــة التــدريس  وُيَعــّد التــدريس مــن أدوار عضــو 

، خاصـة الـيت   باجلامعـات  للتمايز بـني أعضـاء هيئـة التـدريس     اًلوحموًرا لتقييم أدائه، وجما -العلمي

سوق العمل؛ فعضو هيئة التدريس الكفء عنصر مهم ها لجوهر رسالتها التدريس، وإعداد خمرجات

واحلكم على متّيزهـا  ها تقييميف  عناصرها املهمةاجلامعة وخمرجاتها، بل ذلك ُيَعّد من أداء  جلودة

 بني اجلامعات.

ــة           ــة خصــائص عضــو هيئ ــد بأهمي ــوعي يتزاي ــدأ ال ــرن احلــادي والعشــرين، ب ــع الق ــذ مطل ومن

لذا ا له؛ ، اليت إما أن تكون دافعا لتعلم الطالب أو عائًقتهالتدريس وإمكاناته، وتأثريها يف كفاء

الطـالب إيـاه؛ مبـا ميكنـه مـن تطـوير        تقيـيم فمن املهم أن يرى عضو هيئة التدريس نفسه مـن خـالل   

(، وهنـاك الكـثري   Helterbran, 2008, 126-127يكون داعما لتعلم الطالب )لشخصيته وأدائه؛ 

 Jahangiriمن اآلراء والتعريفات اليت حتاول تعريف فعالية التدريس، بيـد أن جهـانغريي، ومكيـل    

and Mucciolo (2011, 14-15    يريــان أن فعاليــة التــدريس هــي مــدى إســهام تــدريس املعلــم يف )

تـأثر  ت الفعاليـة  ههـذ ويف شخصـيته وسـلوكه،    اإلجيـابي  حتقيق تعلم املتعلم، وحتقيق األثر التعليمـي 

 كـفء اتصال بني املعلم واملتعلم؛ لذا فمن املطلوب أن يكون و عالقةالتدريس ؛ ألن خبصائص املعلم

 .ومهاراته شخصيتهيف 
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 مشكلة الدراسة:

عضـو هيئـة التـدريس؛     تقيـيم وأصـدقها يف  املهمـة،  مـن املصـادر الكـثرية     الطـالب  تقيـيم ُيعّد 

 بعضو هيئة التدريس مباشرة وعلى مدى طويل م، وعالقتهالتعليم اجلامعي املهمةمدخالت هم من ألن

ــي،  ــدُّ(؛ إذ 389 -388، 2018)احلميضـ ــاتهم ُتعـ ــتمرة   تقييمـ ــة مسـ ــة راجعـ ــة  ألتغذيـ ــاء هيئـ داء أعضـ

 & ,Jahangiri) أجـورهم أو مكافـتتهم أو زيـادة    همختـاذ قـرارات ترقيـات   ال، ووتطـويرهم التـدريس  

Mucciolo, ,2008, 484)هلـم يف بدايـة    مهمة؛ إذ ُتعّد تقييمات الطالب إياهم منهم ، خاصة اجلدد

 ,Laverick)هـا  يف بنـاء خـرباتهم املهنيـة وتطوير   ؛ لتأكيد أحقيـتهم بـالتعيني، واإلفـادة منهـا     عملهم

 باإلضافة إىل إفادة املسؤولني منها يف حتديد احتياجاتهم التدريبية.، (27 ,2016

من خالل ما يلحظه من توفر ، عضو هيئة التدريس كفاءةالطالب التعرف إىل مدى  وميكن

م احرتامه رأي الطالب، أو عـدم  مثل عد- هلااخلصائص اإلجيابية يف شخصيتة وأدائه؛ فعند فقدانه 

؛ إذ ال فــإن ذلــك ســيؤثر يف فعاليــة تدريســه؛ ألنــه مل يلــبِّ مــا يفّضــله الطــالب فيــه  -التعامــل معــه بــوّد

ميكن عضو هيئة التدريس أن حيدث التغيري اإلجيابي يف شخصية الطالب وسلوكه إال إذا تـوفرت  

ويؤكـد ذلـك مـا ذكـره     (، Jahangiri and Mucciolo, 2011, 22فيـه اخلصـائص اإلجيابيـة )   

التقــارير إىل ضــعف دافعيــة  إشــارة( مــن Estepp and Roberts, 2013, 180إســتب وروبــرتس )

إجيابيـة، وأن إحـدى    تعلـم  ةإجياد بيئعالج ذلك ب، وأن األحباث أظهرت أن للتعلم الطالب اجلامعيني

ه بين العالقةحتسني العمل على  عضو هيئة التدريس للبيئة الصفية،الطرق املهمة واملمكنة لتحسني 

 ، والعكس صحيح. هوأدائته اخلصائص اإلجيابية يف شخصيبتتأثر  واليتطالبه، وبني 

ــدريس     فمــنوبنــاء علــى مــا ســبق؛     ، أن تتــوفر لديــه  املهمــة مقومــات كفــاءة عضــو هيئــة الت

باإلضـافة   ،بها على طالهنية؛ مبا ينعكس إجيابيًّاملعرفية، واملنسانية، واإلشخصية، والالكفاءات 

إىل أن كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصـل متثـل التعلـيم الرتبـوي باجلامعـة، ومصـدر       

امليدان التعليمي؛ وهذا ما يتطلب ضرورة توفر الكفاءات املطلوبة لدى عضـو  بللعمل  املعلمنيختريج 

لواجـب توفرهـا ومـدى    ومن هنا جاءت هـذه الدراسـة للبحـث عـن الكفـاءات ا     هيئة التدريس فيها؛ 

 .حتققها لدى عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل
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 أسئلة الدراسة:

ما أهمية الكفاءات الواجب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة التـدريس بكليـة الرتبيـة جبامعـة اإلمـام           .1

 عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب؟

مـدى حتقـق الكفــاءات الواجـب توفرهـا لــدى عضـو هيئـة التــدريس بكليـة الرتبيـة جبامعــة         مـا   .2

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب؟

(، يف إجابـات  α < 0.06هل توجد فروق إحصـائية ذات داللـة إحصـائية، عنـد مسـتوى الداللـة )       .3

ب توفرهــا، ومــدى حتققهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس  الطــالب حــول أهميــة الكفــاءات الواجــ 

 بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، وفًقا للنوع، والسنة الدراسية؟

 أهداف الدراسة: 

معرفة أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة اإلمام  .1

 .عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظر الطالب

مدى حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بكليـة الرتبيـة جبامعـة     معرفة .2

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظر الطالب.

ما يتـوفر   يف معرفةواملسؤولني باجلامعة  أعضاء هيئة التدريس السبل الكفيلة مبساعدةتقديم  .3

 لى تطويرها.والعمل ع ،لدى أعضاء هيئة التدريس من الكفاءات

 أهمية الدراسة:

حماولة علمية لتعيني الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئـة التـدريس باجلامعـة،    الدراسة  .1

 .بكفاءةعضو هيئة التدريس دوره يف حتقيق وبيان أهميتها 

أعضــاء هيئـة التــدريس واملسـؤولني يف معرفــة الكفـاءات الواجــب توفرهــا     تفيـد نتــائج الدراسـة   .2

ة التـدريس، ومـدى حتققهـا لـديهم مـن وجهـة نظـر الطـالب؛ وصـوال إىل وضـع           لدى أعضـاء هيئـ  

 وتطويره.  األداءتوصيات تساعد يف تقييم 

 :مصطلحات الدراسة

جمموعـة املعـارف واملهـارات واالجتاهـات الالزمـة      ُيقصد بكفـاءة املعلـم امتالكـه     الك ف اَءة:

)شـحاتة والنجـار،   مـن خـالل أدائـه العملـي      مبختلف أدواره، اليت ميكن مالحظتها وقياسها هلقيام

2003 ،246 .) 
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جمموعــة الصــفات واملعــارف    ا:"كفــاءات عضــو هيئــة التــدريس" إجرائيًّــ     وُيعــّرُف الباحــث 

(، طبعه ومساتهالشخصية )، من لدى عضو هيئة التدريس توفرهاواملهارات واالجتاهات اليت ينبغي 

املهــاري(؛  هالعلمــي( واملهنيــة )تكوينــ  هفيــة )تكوينــ مــع طالبــه(، واملعر تــهواإلنســانية )طبيعــة عالق

 ليمارس دوره بكفاءة.

 حدود الدراسة:

علــى كفــاءات عضــو هيئــة التــدريس الشخصــية، واإلنســانية، واملعرفيــة،   اقتصــرت موضــوعيًّا .1

 واملهنية.

 كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل. -وطالبات-على طالب  ت بشريًّااقتصر .2

علـى كليـة الرتبيـة جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن فيصـل باململكـة العربيـة            مكانيًّات قتصرا .3

 السعودية.

 هـ.1439/1440لعام اجلامعي لمت تطبيق أداة الدراسة يف الفصل الدراسي الصيفي  .4

 اإلطار النظري:

إن كفـاءة عضــو هيئــة التــدريس باجلامعــة، وجــودة أدائـه تعنيــان أن تتــوفر فيــه جمموعــة مــن   

الكفاءات الالزمة ليمارس دوره املهين املطلوب منه بكفاءة وفعاليـة؛ ولبنـاء إطـار مرجعـي هلـا مّتـت       

 مراجعة األدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة، الذي مّت تناوله على النحو التالي:

 : الكفاءات الشخصية:أواًل

: الصـرب،  ، نفسـي لدى املعلـم مـن جـانبني   الشخصية الواجب توفرها  الصفاتتناول  هناك من

جسـمي:  ووالرفق واحللم، والعدل واملساواة، واإلخالص يف العمـل، والصـدق، واالتـزان االنفعـالي،     

 .(338-332، 2009عبدالسالم، ) النظافة، وحسن امللبس واملظهر، وسالمة احلواس والنطق

( جمموعــة مــن 2011, 26-118) Jahangiri and Muccioloوقــدم جهــانغريي ومكيــل  

مبلبســه ونظافتــه  ه: اهتمامــمنهــا، هــماملتعلمــون لــدى معلم يرغبهــاالــيت الشخصــية  املهــاراتأفضــل 

والتأثري فيهم مبا  سعادته مبمارسته مهنته، وشغفه بتدريسهم، ووثقته بها لذاتهتقديره و ،الشخصية

 جيعلهم يرغبون أن يكونوا معلمني، وأن يكون حيويا ونشطا يف تدريسهم.

جودة التعليم اجلامعي املرتبطة بأداء عضو هيئة التـدريس، حيـدد خـري    ويف سياق ربط معايري 
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االهتمام باهليئة، وااللتزام مبواعيد احملاضرات، واحرتامه ب( صفاته الشخصية 534، 2016وجابر )

مهنتـــه واعتـــزازه بهـــا، وعـــدم التـــدخني أثنـــاء احملاضـــرة، وحســـن االســـتماع، والبشاشـــة، واملـــرح،   

( الصـدق، واألمانـة،   52، 2015حسـن )  ويضـيف لتزام بالقيم اإلسالمية. والتواضع، واحلماس، واال

، 2010) يضـيف واإلخالص، واهلدوء، واالتزان االنفعالي، واملظهر الالئق قدوًة حسنًة لطالبه.كما 

 ( القدوة، والثقة بالنفس، وااللتزام الديين واألخالقي. 185

 ثانًيا: الكفاءات اإلنسانية:

يف ســبيل بنــاء عضــو هيئــة التــدريس بيئــة تعليميــة آمنــة للطــالب؛ فهاهمــا مــور وريســكيز           

(Moore and Risquez, 2007, 54-92  يطالبانـه )ئهمبصـدق وتواضـع، ومعرفـة أمسـا     تهمعـامل مب 

ــم مهــارات االســتماع    ــيهمومنــاداتهم بهــا، وتعل ــيمهم إياهــا،   إل ــة بيــنهم،   ومراعــاةوتعل الفــروق الفردي

يف حتمـل   هموتقـديرها، وإشـراك   هميف التغلب على التوتر يف تعلمهم، وإدراك مشـاعر  تهمومساعد

يف مواجهة مشـكالتهم وحلـها، ومكافـأتهم علـى      تهمومساعدمسؤولية التدريس واملشاركة فيه، 

 جناحهم.

ــائية لتجـــارب الطـــالب   ــه دراســـات استقصـ ــتبانات اجلـــامعيني ومـــن خـــالل حتليلـ ، وآالف اسـ

( Brookfield, 2015, 42-43مدى مخسة وعشرين عاما؛ توصل بروكفيلد )على ئهم آرا استطالع

ــذين إىل أن الطــالب يفضــلون   ــم بشــر هلــم       األســاتذة ال ــى أســاس أنه ــاح وصــدق، عل ــاملونهم بانفت يع

 مشاعرهم وآراؤهم ويستحقون االحرتام والتقدير.

توصال  (،Avegno, and DeBlieux, 2012, 287ويف استطالع قام به أفغنو ودبليوكس )

 يكـون ويشـجعهم، و  زهمحيفـ أنـه  معلـم الطـب املثـالي،     يـرون أن مـن خصـائص   الطب  يمعلمأن إىل 

 هاهمـا ، مـع تركيـزه علـى احتياجـاتهم ومسـتوياتهم، ولـه مواقفـه الطيبـة جتـاههم. و         هلمقدوة جيدة 

إىل الطالب واالهتمام بهم،  هتعرف ضيفان( يEstepp and Roberts, 2013, 189إستب وروبرتس )

 بالساعات املكتبية. مراجعتهعلى هم تشجيع، و، وإظهار االحرتام هلمامجيًع معهموالتواصل 

تطلبــات جــودة عالقــات عضــو هيئــة التــدريس اإلنســانية مــع طالبــه؛ توصــل حســن    ملويف تتبــع 

ــيهم،       قيــام( إىل 52، 2015) ــادل، وحســن اســتماعه إل ــوّد واالحــرتام املتب ــى ال ــه عل ــه مــع طالب عالقت

( 866، 2009حمافظـة )  وأضـاف ومساعدتهم يف حل مشـكالتهم، وتنميتـه فـيهم حتمـل املسـؤولية.      
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بـاألخالق احلسـنة،    التزامـه وإقامة العالقات الطيبة معهـم، و  ،امتالكه مهارات التواصل مع طالبه

 طنية دون تعصب. وبالثقافة واهلوية الو

 ثالًثا: الكفاءات املعرفية:

، أن تتوفر لديه الكفايات املعرفية املهمة إن من مقومات إعداد عضو هيئة التدريس وجناحه

( يف متكنـه العلمـي، واالهتمـام بالبحـث العلمـي،      536، 2016خري وجابر )واليت حيددها الالزمة، 

ا، وعـدد سـنوات   ا وعامليًّـ ت العلميـة واملهنيـة حمليًّـ   احللقات العلمية، وعضويته باجلمعيـا بواملشاركة 

املؤمترات احمللية والعاملية. ويضيف حضوره ، والرسائل العلمية اليت أشرف عليها، وبالتدريسخربته 

إضـافية،  تعلـم  الطـالب مبصـادر   ه تزويـد  (Moore and Risquez, 2007, 40-50)مور وريسـكيز  

 .رها املهمةمادته العلمية، ومعرفته مصاد جديدومتابعته 

أبرز الكفاءات Jahangiri and Mucciolo (2011, 122-182 )وحيدد جهانغريي ومكيل 

يف وسائط  هتصميمه، وعلى تطوير احملتوى التعليمي وتنظيمته قدر يف لعضو هيئة التدريس املعرفية

 . الطالب ُيسهل فهممبا  ؛...( تعليمية متعددة )فيديوهات، ورسوم متحركة، ورسوم بيانية،

ــد )  ــلون   Brookfield, 2015, 43-49وتوصــل بروكفيل ( إىل أن الطــالب اجلــامعيني يفض

، ولـذلك  منـه  امهمـة ومفيـدة هلـم، وجيـب تعلمهـ      معـارف، ومهـارات، ومبـادئ    ملـديه  الـذين  األساتذة

التسـويغ  ، ولديـه  ريسبالتـد ا يف مادته العلمية، ولديـه جتربـة كـبرية    ثالثة مؤشرات: أن يكون خبرًي

 صفية.ال همارساتملاملنطقي للطالب 

 رابًعا: الكفاءات املهنية:

 املهمة، أن يكون متمكًنـا مـن طـرق    عضو هيئة التدريس لدىإن من معايري الكفاية املهنية 

ا يف مواعيـد  ، ومنضـبطً لعملـه ا ا يف عمله، ومتفرغًـ ا يف إعداد دروسه، ومنظًمتقويم الطالب، وجيًد

 .(341-339، 2009عبدالسالم، ) ا تقنيات التعليم احلديثةومع طالبه، ومستخدًمدروسه 

، علـى مـدى مخسـة عشـر     اسـتطلع الـذي  -( Walker, 2008, 64-67األسـتاذ ولكـر )   هـذا و

ــ ــها، آراء عاًم ــة ب طالب ــة الرتبي ــة لألســتاذ صــفات توصــل إىل أن مــن ال  -كلي ــز املهني التحضــري  :املتمي

ل توقعات عالية حنـو الطـالب، واإلبـداع    ل حول التدريس والطالب، ومْحللدرس، واإلجيابية والتفاؤ
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 باالرتيـاح لفصـوهلم، واحـرتام خصوصـياتهم ومشـاعرهم، واالعـرتاف       هم، وتنمية شعورهميف تدريس

 باخلطأ واالعتذار للطالب منه.

(، إىل أن طـالب  Avegno, and DeBlieux, 2012, 286-288وتوصل أفغنو ودبليـوكس ) 

، ويدرسـهم حبمـاس   ة الطـالب ، ويـدعم اسـتقاللي  يضـبط الفصـل   الـذي طب الطوارئ يفضلون املعلم 

علـى   مـع إرشـادهم  وجييب عـن أسـئلتهم بوضـوح،     الدرس،ومبهارات تدريسية فعالة، ويقدم أهداف 

يــة ، وخيلــق بيئــة تعليمنشــط هيعتقــدون أنــ اخــتالف مســتوياتهم. كمــا توصــال إىل أن معلمــي الطــب  

ــى    ــادر عل ــة، ويســتخدم        تكييــفمناســبة، وق ــة ويســتخدم مواردهــا املتاحــة بفعالي ــع البيئ ــيم م التعل

تفاعلي قائم على تدفق األسئلة واإلجابات بينه وبني بأسلوب  ويدّرس، مناسبةاسرتاتيجيات تدريسية 

بـنعم أو  أكثـر مـن إجـابتهم     تفكريهـم ، الـيت تتطلـب   تهمملناسبة ملسـتويا امع طرحه األسئلة ، طالبه

 كاٍف للتفكري واإلجابة.  هم وقتانتظاروت متعددة لإلجابة، الواال، مع مساحه هلم مبح

ألفضـل   اًل( دلـي Jahangiri and Mucciolo, 2011, 185-249وقـدم جهـانغريي ومكيـل )   

ونطـق الكـالم ونغمتـه بشـكل      ،: قـدرة املعلـم علـى اسـتخدام لغـة اجلسـد      هـا ، منةاملهنيـ  الكفاءات

تفاعليًّـا   اًل، وتكوينـه اتصـا  للـدرس  وحتضـريه ، بالتدريسالوسائط التقنية املتعددة  دجمهمناسب، و

 باإلجابة والنقاش. املشاركةعلى  الطالب قائًما على حتفيز

 الدراسات السابقة:

سانشيز دراسة  دراسات تناولت أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس: - أ

 & Sánchez, Martinez-Pecino, Rodríguez)ومـيلريو  ومـارتينيز بيتشـينو ورودريغيـز    

Melero, 2011)   ،اليت هدفت معرفة وجهات نظر الطالب عن دور األستاذ اجلامعي املثـالي

( طالبــا مــن  1669عشــوائية مــن ) تهــاعين، وواســتخدمت املــنهج الوصــفي، وأداتهــا االســتبانة  

إىل أن أكثـــر اخلصـــائص امعـــات أســـبانيا، وتوصـــلت جبطـــالب كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة 

ا، ويوضـح  يف تدريسه من مهـارات االتصـال اجليـد، ومنظمًـ    متمكًنا هي: أن يكون  املفضلة

 عالقتــه مــع الطــالب   يف  منفتًحــاا بطالقــة، وأن  الواجبــات املطلوبــة مــن الطــالب، ومتحــدثً    

، وعلى أساس من االحرتام واألخالق الطيبة، وأن يكون سـهل التحـدث معـه، وغـري     مجيعهم

 متسلط، وعادال معهم.
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امعة البلقاء التطبيقية بـاألردن، ومنهجهـا الوصـفي، وأداتهـا     جب( 2012)بين ارشيد، ودراسة 

ــا االســتبانة ــة،  1400)، وعينته ثانًيــا،  يةالتدريســو، اًلأو ةاجلســمي وجــاءت الصــفات ( طالــب وطالب

 ، والسنة الدراسية.فروق إحصائية وفًقا للنوع ووجودرابًعا،  ةاإلنسانيوثالًثا،  ةاملعرفيو

 ومنهجهــااملدرســة العليــا لألســاتذة ببوزريعــة بــاجلزائر،   ب( 2012)لطيفــة ومليكــة، دراســة و

 الصـفات املرتبطـة بالوسـائل التعليميـة     وجـاءت ا، ( طالبًـ 180)، وعينتهـا  الوصفي، وأداتهـا االسـتبانة  

 ، وبالشخصية.بالقيم، وباإلدارة الصفية ومنط القيادة، وبطرق التدريسثم ، أكثر أهمية

كليـة العلـوم االجتماعيـة جبامعـة املسـيلة      ب( 2013)الطـاهر ومصـطفى وزيـن الـدين،     دراسة و

الصـفات   وجـاءت ا وطالبـة،  ( طالبًـ 114)، وعينتهـا  باجلزائر، ومنهجهـا الوصـفي، وأداتهـا االسـتبانة    

 فروق إحصائية وفًقا للنوع. وعدم وجود، ثالًثااملهنية و، ثانًياالنفسية و، اًلأواالجتماعية 

 ,Douna, Kyridis, Zagkos)دونا وكرييديس وزاجكوس وزيونتاكي وبانـديس  دراسة و

Ziontaki, & Pandis, 2015)           الـيت هـدفت معرفـة خصـائص األسـتاذ اجلـامعي املثـالي مـن وجهـة

( طالـب  200عشـوائية مـن )  ، وعينتهـا  نظر الطالب، واستخدمت املنهج الوصـفي، وأداتهـا االسـتبانة   

ال أن أهــم اخلصــائص الشخصــية:  نتائجهــامــن املدرســة الرتبويــة يف جامعــة أرســطو اليونانيــة، ومــن  

ا يف أســلوبه، وال يكــون رمسيــا يف يعــرف نفســه علــى أســاس مظهــره اخلــارجي، وأال يكــون ســاخًر

ا مـــع الطـــالب منفتحـــا علـــيهم، مظهــره، وأهـــم اخلصـــائص اإلنســـانية: أن يكـــون حمرتمــا، وودودً  

مــع الطــالب، واخلصــائص املعرفيــة: أن يكــون متمكنــا يف ختصصــه العلمــي، ومطلًعــا   اًلاصــومتو

باستمرار على اجلديد يف ختصصه، وقادرا علـى حتويـل النظريـة إىل تطبيـق، ويشـجع التخصصـات       

العلميــة املختلفــة، واخلصــائص املهنيــة: أن يكــون قــادرا علــى تبســيط املعرفــة، وغــري متقيــد بطــرق   

قليديــة، ويــدعم تدريســه بــاحلوار مــع الطــالب، ويســتخدم التقنيــات احلديثــة يف     تــدريس حمــددة وت

 تدريسه.

( الـيت هـدفت معرفـة الصـفات واخلصـائص      Kim & Olson, 2016كيم وأولسـن ) دراسة و

اليت يفضلها الطالب يف أساتذة اجلامعة الصينية وآثارها يف تعلمهم، واسـتخدمت املـنهج الوصـفي،    

( طالبـا مـن ثـالث جامعـات صـينية، وتوصـلت إىل أن       225عشـوائية مـن )  نتهـا  ، وعيوأداتها االسـتبانة 

ا، وتوقعاتـه  خـبريا يف عملـه، ومهتمـا بطالبـه، ومرحًـ     أسـتاذهم  أكثر ما يفضله الطالب: أن يكون 

  ا.عالية عن الطالب، وحماضرا قويًّ
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دراسـة   :دراسات تناولت مدى حتقق الكفاءات الواجب توفرها لـدى عضـو هيئـة التـدريس     - ب

امعة جازان باململكة العربية السعودية، ومنهجها الوصـفي،  جب( بكلية الرتبية 2011)التل، 

( طالبــا، وتوصــلت إىل تــوفر املقومــات الشخصــية مبســتوى  368) ، وعينتهــاوأداتهــا االســتبانة

 ال توجد فروق إحصائية وفًقا للسنة الدراسية.ومرتفع، 

بالســـودان، ومنهجهـــا الوصـــفي، وأداتهـــا  ( جبامعـــة كســـال2012)أمحـــد وحجـــة، دراســة  و

ــتبانة ــا االسـ ــلت إىل  232)، وعينتهـ ــة، وتوصـ ــا وطالبـ ــوفر( طالبـ ــة  تـ ــات املهنيـ ــة الكفايـ ــة عامـ بدرجـ

 .للتدريسية، واإلنسانيةمتوسطة، وأيًضا 

ــا  2014)خمـــامرة، دراســـة و ــة اخلليـــل، ومنهجهـــا الوصـــفي، وأداتهـ ( بكليـــة الرتبيـــة جبامعـ

ــ( 113)، وعينتهــا االســتبانة بدرجــة متوســطة،  عامــةا وطالبــة، وتوصــلت إىل تــوفر الكفايــات  طالًب

والسـنة  فـروق إحصـائية وفًقـا للنـوع،      وعدم وجـود ، لإلنسانيةمتوسطة للتدريسية، و وبدرجة كبرية

 .الدراسية

كلييت الرتبية والشريعة جبامعـة الكويـت، ومنهجهـا الوصـفي،     ب( 2014)الياسني، دراسة و

( طالبة، وتوصلت إىل توفر الصفات املهنية بدرجة مرتفعـة، وأيًضـا   300)، وعينتها وأداتها االستبانة

 التمكن العلمي واملهين.، والشخصية، والسلوك والتعامالت حملاور

، ( جبامعة البلقاء التطبيقية، ومنهجها الوصفي، وأداتها االستبانة2016)السعايدة، دراسة و

 جملـاالت بدرجة متوسطة، وأيًضـا   مهارات التدريس توفرىل ( طالبا وطالبة، وتوصلت إ358)وعينتها 

فـروق إحصـائية وفًقـا للنـوع، والسـنة       ووجـود االتصال والتواصـل،  والتنفيذ، والتخطيط، والتقويم، 

 الدراسية.

تقويم الكفاءات املهنية ألعضاء هيئة التـدريس جبامعـة أم البـواقي    ل( 2015)وسيلة، دراسة و

( طالبـــا وطالبـــة، وتوصـــلت إىل 243)، وعينتهـــا ، وأداتهـــا االســـتبانةبــاجلزائر، ومنهجهـــا الوصـــفي 

 .ي التدريسية، واإلنسانيةُبعَدلبدرجة متوسطة، وأيًضا  عامةامتالك الكفاءات املهنية 

 :دراسات تناولت أهمية الكفاءات الواجب توفرها، ومدى حتققها لدى عضو هيئة التدريس - ت

، جبامعـات أوروبيـة خمتلفـة    (Bélanger & Longden, 2009بيالجنـر ولونغـدين )  دراسـة  

توصــلت وممـا  ا، ( طالبًـ 1883) وعينتهـا  اإللكرتونيـة، ومنهجهـا الوصـفي، وأداتهـا االسـتبانة     
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ا بنفسـه، وذا حـس فكـاهي، وطيًبـا     واثقًـ عضو هيئىة التـدريس   أن يكون: الشخصيةإليه ب

تطلبـــات مب والتعريـــفالفصـــل: التحضـــري اجليـــد، ب، ووقـــد حتققـــت عنـــده بـــالواقعخلوًقـــا، 

أسـلوب التـدريس: شـرح املـادة     بو ا،ضعيًف كان حتققها عندهبيئة التعلم، و وإجيابيةالدرس، 

والتمكن من مهارات االتصال الفعال، وربط املادة العلمية بواقع ، بطريقة مشوقةوبوضوح، 

ب إىل حياة الطالب، ومناسبة أساليب تقـويم الطـالب، وتقـديم تغذيـة راجعـة، وإحالـة الطـال       

ا، ووجود ضعيًف عندهحتققها وكان الوقت احملدد، بقراءات إضافية مناسبة، وإنهاء الدرس 

 فروق إحصائية وفًقا للنوع.

 التعليق على الدراسات السابقة:

دراسة الكفاءات الواجب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة     ب االهتماميف  ةاحلالي الدراسةاتفاقها مع 

 تعلـم يف دعـم   هميتهـا طبيعـة العالقـة بينـه وبـني طالبـه، وأ     يف  هالتأثريالتدريس ومدى حتققها؛ نظرا 

 -(Bélanger & Longden, 2009ماعدا دراسة بيالجنـر ولونغـدين )  -انقسمت مجيعها و الطالب.
مـدى   عـن وأخـرى  ، أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضـو هيئـة التـدريس    عنما بني دراسات 

 الوصفي، وجمتمعها من الطالب، وأداتها االستبانة.استخدمت مجيعها املنهج ها. وحتقق

بــني دراســة الكفــاءات الواجــب   جبمعهــاالدراســات الســابقة  عــنالدراســة احلاليــة  وختتلــف

، الدراسـات السـابقة   هااألبعاد اليت تناولتمشوهلا  معها، قتوفرها يف عضو هيئة التدريس ومدى حتق

اإلضـافة إىل اقتصـارها علـى كليـة الرتبيـة جبامعـة       الكفاءات إىل أربعة أبعاد منفصـلة، ب  هاتصنيفو

يف حتديد مشكلة الدراسة احلاليـة، وصـياغة    هااإلمام عبدالرمحن بن فيصل. وقد أفاد الباحث من

 تساؤالتها، وبناء إطارها النظري، وتصميم أداتها، وحتليل نتائجها وتفسريها. 

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة: 

م املـــنهج الوصـــفي بأســـلوبه املســـحي، جلمـــع ااســـتخدمت  ث وأهدافـــه؛يف ضـــوء أســـئلة البحـــ

ألهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة الرتبيـة            البيانات الكاشـفة 

إىل  ا؛ ملعرفـة واقعهـا احلـالي، ومـدى حاجتهـ     باجلامعة، ومدى حتققها لديهم من وجهـة نظـر طالبهـم   

 (.190، 2014، )عبيدات وعبداحلق وعدسالتطوير 
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 جمتمع الدراسة:

جبامعـــة اإلمـــام  مجـــيعهمكليـــة الرتبيـــة  -طالبــات -الدراســـة مـــن طـــالب و يتكــّون جمتمـــع 

 طالبة(. 490ا وطالًب 211) 801عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السعودية، وعددهم 

 عينة الدراسة:

% مـن اجملتمـع الكلـي.    29.6نسـبة  بطالبـة(،   131ا وطالبًـ  85) 208تتكون عينة الدراسة من 

 ا أفرادها وفق النوع، السنة الدراسية:، موزًعطبقيةبطريقة عشوائية ها ومّت اختيار

 (1جدول )
 توزيع عينة البحث وفق النوع، السنة الدراسية

 املتغري
السنة الدراسية النوع 

 
 اجملموع

 الرابعة الثالثة الثانية طالبة طالب

 208 91 99 18 131 85 العدد

 %100 44.0 48.8 8.2 53.3 35.8 النسبة

 أداة البحث:

، أهمية الكفاءات الواجـب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة التـدريس       ين:حموراستبانة من  صممت

 ، ولكــل منهمــا أربعــة أبعــاد: هيئــة التــدريس عضــومــدى حتقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى   و

 املهنية.؛ واملعرفية؛ واإلنسانية؛ والشخصية

(، 6مهمـة بدرجـة عاليـة جـدًّا )    للمحـور األول  وتكّون مقياس االستبانة من مخسة مستويات: 

ــة )  (، مهمــة بدرجــة  2(، مهمــة بدرجــة منخفضــة ) 3(، مهمــة بدرجــة متوســطة ) 4مهمــة بدرجــة عالي

(، 4(، متحققــة بدرجــة عاليــة ) 6متحققــة بدرجــة عاليــة جــدًّا )  اآلخــر(. وللمحــور 1منخفضــة جــدًّا )

 (.1(، متحققة بدرجة منخفضة جدًّا )2(، متحققة بدرجة منخفضة )3متحققة بدرجة متوسطة )

 

                                                           
  لسنة  المييرن ي  ابيداينبا ينةم   الدااين   اىل؛  عدد طالب السنة  الدااين   اىل؛ أل ىلا البنالب اولنينبلل ة ا ن  المجة ن   ن      مل يُذكر

 . ابجلام  
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 :ثباتهاو صدق األداة

ــة ، بعرضــها االســتبانةمت التأكــد مــن صــدق  : صــدق األداة ــى جمموعــة مــن  ، يف صــورتها األولي عل

احملكمــني، مــن أعضــاء هيئــة التــدريس املتخصصــني، وحتكيمهــا مــن حيــث: مــدى وضــوح  

صــياغة العبــارات، ومــدى انتمــاء كــل عبــارة إىل حمورهــا، وأهميتهــا، مــع إضــافة مــا يرونــه   

مّت التأكد مـن صـدق   و .يف ضوئها غالبيتهم وإجراء التعديالت مبلحوظاتمناسبا. ومت األخذ 

، وتراوحـت معامـل   باستخدام معامالت ارتبـايف )بريسـون(  ألبعاد االستبانة، ي االتساق الداخل

أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة ( ألبعاد حمور 0.90-0.86االرتبايف ما بني )

حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى      ألبعـاد حمـور مـدى     (0.82-0.84، وما بني )التدريس

دالة  االستبانةألبعاد مجيعها أن قيم معامالت ارتبايف )بريسون(  واتضح ،عضو هيئة التدريس

 صدق االتساق الـداخلي  يعين حتقق مؤشرات(؛ مما α < 0.06إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

 ، والثقة يف نتائجها.لالستبانة

، (نبـاخ معامل ألفا كرو) مت التأكد من ثبات األداة باستخدام طريقة االتساق الداخلي ثبات األداة:

(، 0.96فمعامـل ثبــات حمـور أهميــة الكفـاءات الواجــب توفرهـا لــدى عضـو هيئــة التــدريس )     

حمـور  و(، 0.94واملهنيـة )  ،(0.82واملعرفيـة )  ،(0.86واإلنسـانية )  ،(0.82وأبعاده: الشخصية )

(، وأبعــاده: الشخصــية 0.92حتقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس )   

(؛ ممــا يعــين حتقــق مؤشــرات  0.88واملهنيــة ) ،(0.89واملعرفيــة ) ،(0.86اإلنســانية )و ،(0.81)

 ، والثقة يف نتائجها.االستبانةثبات 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

  االستبانةحلساب معامل ثبات  (ألفا كرونباخ)معامل. 

  لالستبانةحلساب صدق االتساق الداخلي  (بريسون)معامل ارتبايف. 

 إلجابات.لسابية واالحنرافات املعيارية املتوسطات احل 

 ــار ــاين األحــادي )  ، و(t-test) "ت" اتاختب ــل التب ــل Scheffe(، وشــيفيه )ANOVAحتلي (، وأق

 .الطالبحلساب الفروق اإلحصائية بني متوسط إجابات  (LSDفرق دال )

  (، وعاليـة  6.00-4.21لمتوسط احلسابي بني )لا عالية جدًّدرجة إىل  الطالبمت تصنيف إجابات
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ــة )3.40-2.51متوســـطة )و(، 3.41-4.20) ــدًّا ) 2.50-1.81(، ومنخفضـ ــة جـ -1.00(، ومنخفضـ
1.80.) 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال األول: ما أهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة التـدريس بكليـة          إلجابة  .1

العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر     الرتبيــة جبامعــة اإلمــام عبــدالرمحن بــن فيصــل باململكــة       

مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة، ويوضــح ذلــك اجلــدول        ؛الطــالب؟

 التالي:

 (2جدول )
ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الطالب 

 عضو هيئة التدريس

 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

32 
تزويد الطالب خبطة دراسة املقرر متضمنة 

 البيانات املهمة هلم.
 عالية جدًّا 1 0.62 4.89

 عالية جدًّا 2 0.61 4.88 احلفاظ على خصوصية الطالب. 39

 عالية جدًّا 2 0.66 4.88 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب. 41

35 
إبالغ الطالب عند االضطرار للتأخر أو الغياب 

 عن احملاضرة.
 عالية جدًّا 4 0.64 4.85

 عالية جدًّا 6 0.53 4.82 االلتزام باحلضور يف الساعات املكتبية املعلنة. 34

46 
الشرح بلغة واضحة ومعّبرة عن معاني الكالم 

 )االتصال اللفظي(.
 عالية جدًّا 5 0.50 4.81

 عالية جدًّا 5 0.52 4.81 بيئة تعليمية آمنة وإجيابية للطالب.توفري  31

60 
مناقشة الطالب يف درجاتهم ومستوياتهم 

 وتزويدهم بتغذية راجعة فيها.
 عالية جدًّا 5 0.54 4.81

 عالية جدًّا 9 0.50 4.59 إعالن أوقات الساعات املكتبية للطالب. 33
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 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

 عالية جدًّا 9 0.56 4.59 ومتسلسلة.عرض املادة العلمية بطريقة منظمة  44

 عالية جدًّا 9 0.58 4.59 املوضوعية يف تقويم أداء الطالب. 49

38 
احرتام زمالئه أعضاء هيئة التدريس اآلخرين 

 وعدم اإلساءة إليهم.
 عالية جدًّا 12 0.59 4.58

 عالية جدًّا 13 0.54 4.55 االهتمام بإرشاد الطالب أكادمييا ودعمهم. 40

36 
االلتزام ببداية وقت احملاضرة ونهايته 

 واالستفادة منه.
 عالية جدًّا 14 0.81 4.53

 عالية جدًّا 16 0.55 4.52 التنويع يف أساليب تقويم أداء الطالب. 48

استخدام طرق التدريس بأسلوب تفاعلي جيذب  43

 الطالب ويشوقهم للمشاركة.

 عالية جدًّا 16 0.59 4.52

 عالية جدًّا 18 0.80 4.69 تدريس الطالب. التنويع يف طرق 42

45 
استخدام اإلشارات وتعابري الوجه )االتصال غري 

 اللفظي( يف دعم الشرح.
 عالية جدًّا 18 0.88 4.64

48 
توظيف الوسائط املتعددة التعليمية يف شرح 

 املادة العلمية.
 عالية جدًّا 19 0.88 4.62

38 
يتم الغياب تعوي  الطالب عن احملاضرة اليت 

 عنها.
 عالية 20 1.11 4.08

 عالية جدًّا 1 0.48 4.56 الدرجة الكلية 

   الشخصيةالكفاءات  م

 عالية جدًّا 1 0.61 4.88 االلتزام األخالقي يف السلوك. 2

 عالية جدًّا 1 0.64 4.88 التحلي باإلخالص واألمانة. 5

 جدًّاعالية  3 0.52 4.52 الثقة بالنفس وعدم التدردد. 3

 عالية جدًّا 4 0.50 4.51 االهتمام بالنظافة وحسن املظهر. 10

 عالية جدًّا 6 0.55 4.68 االتزان يف االنفعاالت وردود األفعال. 1

 عالية جدًّا 6 0.83 4.68 التواضع وعدم التعالي. 4
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 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

 عالية جدًّا 8 0.89 4.63 تقّبل النقد وامللحوظات بصدر رحب. 8

 عالية جدًّا 8 0.88 4.34 والنشايف. التمتع باحليوية 9

 عالية جدًّا 9 0.89 4.24 االتصاف باملرح وبشاشة )طالقة( الوجه. 6

 عالية 10 1.02 4.04 سالمة اجلسم واحلواس. 8

 عالية جدًّا 2 0.48 4.61 الدرجة الكلية 

   املعرفية الكفاءات م

 جدًّاعالية  1 0.63 4.88 التمكن من املادة العلمية. 23

اختيار الكتاب املقرر املناسب لتدريس املادة  29

 العلمية.

 عالية جدًّا 2 0.65 4.81

 عالية جدًّا 3 0.81 4.65 ربط املادة العلمية حبياة الطالب وبيئتهم احمللية. 25

الثقافة الواسعة وتوظيفها يف تدريس املادة  26

 العلمية.

 عالية جدًّا 4 0.82 4.49

 عالية جدًّا 6 0.89 4.40 الطالب على اجلديد يف املادة العلمية.اطالع  24

28 
حتفيز الطالب على حّب املادة العلمية والقراءة 

 فيها أكثر.
 عالية جدًّا 5 0.82 4.32

 عالية جدًّا 8 0.89 4.26 ربط املادة العلمية باملواد الدراسية األخرى. 28

30 
مناسبة توجيه الطالب إىل مراجع إضافية 

 للمادة العلمية.
 عالية 8 1.01 4.05

 عالية جدًّا 3 0.61 4.46 الدرجة الكلية 

   الكفاءات اإلنسانية م

 عالية جدًّا 1 0.64 4.83 جتنب إحراج الطالب أو تأنيبهم أمام اآلخرين. 18

15 
احرتام الطالب على اختالف شخصياتهم 

 ومستوياتهم.
 عالية جدًّا 2 0.68 4.59

 عالية جدًّا 3 0.50 4.55 اإلصغاء إىل الطالب باهتمام وتركيز. 12

 عالية جدًّا 4 0.59 4.69 التعامل مع الطالب بوّد ولطف. 11
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 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

 عالية جدًّا 6 0.81 4.68 تشجيع الطالب على املناقشة وإبداء الرأي. 14

 عالية جدًّا 5 0.58 4.65 مراعاة مشاعر الطالب وظروفهم. 16

18 
الطالب على االجتهاد يف تعلمهم حتفيز 

 وحياتهم.
 عالية جدًّا 8 0.83 4.63

13 
التعرف إىل احتياجات ومشكالت الطالب 

 ومساعدتهم فيها.
 عالية جدًّا 8 0.80 4.43

 عالية جدًّا 9 0.81 4.38 احلرص على مناداة الطالب بأمسائهم. 20

 عالية جدًّا 10 0.96 4.26 استقبال اتصاالت الطالب عرب وسائل التواصل. 19

 عالية 11 0.99 4.01 مشاركة الطالب يف فعالياتهم وأنشطتهم. 22

21 
االهتمام باالطمئنان على الطالب الغائبني عن 

 احملاضرة.
 عالية 12 1.12 3.90

 عالية جدًّا 4 0.60 4.44 الدرجة الكلية 

أهمية الكفاءات الواجب الدرجة الكلية حملور 

 هيئة التدريستوفرها لدى عضو 
 عالية جدًّا  0.42 4.64

( أهميــة عاليــة جــدًّا للكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة         2يتضــح مــن اجلــدول )  

، وعالقاتـه  شخصـيته  يفأهميـة كفـاءة عضـو هيئـة التـدريس       الطـالب  التدريس؛ مما يؤكـد إدراك 

ــق النتيجــة مــع     اإلنســانية، وإمكاناتــه املعرفيــة،    ــدين   وأدائــه املهــين. وتتف دراســات: بيالجنــر ولونغ

(Bélanger & Longden, 2009)الطـاهر  ؛ و(2012)لطيفـة ومليكـة،   و(؛ 2012)بين ارشـيد،  ؛ و(

 ,Dounaدونـا وكرييـديس وزاجكـوس وزيونتـاكي وبانـديس )     ، و(2013ومصطفى وزيـن الـدين،   

, 2015Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandisو (؛( كيم وأولسنKim & Olson, 2016.) 

األهمية بـني عاليـة وعاليـة جـدًّا؛ ممـا يؤكـد إدراك       درجة  تراوح( 2كما يتضح من اجلدول )

الطالب أهمية توفر هذه األبعاد والعبارات لدى عضو هيئة التدريس، وفيمـا يلـي عـرض نتـائج كـل      

 ُبعد على حدة وتفسريها:
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 جـدًّا، عـدا العبـارة     ، فالعبـارات مجيعهـا صـنفت أهميتهـا عاليـة     اًل)الكفـاءات املهنيـة( أو   جاءت

ــة؛ وقــد يرجــع ذلــك إىل إدراك   38) ــة    الطــالب ( الــيت أهميتهــا عالي أهميــة أن يكــون عضــو هيئ

ا يف تدريسهم بطريقة سهلة وممتعة، وتقـويم أدائهـم األكـادميي وفـق قـدراتهم،      التدريس ماهًر

ــع دراســـ   ــة مـ ــق النتيجـ ــيد،   يتوتتفـ ــين ارشـ ــة،  و(؛ 2012)بـ ــة ومليكـ ــاهر ؛ و(2012)لطيفـ )الطـ

دونــــا وكرييــــديس وزاجكــــوس وزيونتــــاكي وبانــــديس  ؛ و(2013ومصــــطفى وزيــــن الــــدين، 

(, 2015Douna, Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis ؛)كـيم وأولسـن )  وKim & 

Olson, 2016.) 

)الكفاءات الشخصية( ثانًيا، فالعبارات مجيعها صنفت أهميتها عالية جدًّا، عدا العبارة  تجاء -

شخصـية عضـو   صـفات  أهميـة أن تكـون    الطـالب  ( كانت عالية؛ وقد يرجـع ذلـك إىل إدراك  8)

ا يف طريقــة تدريســه إيــاهم وتعاملــه معهــم، وتتفــق  ومــؤثرة إجياًبــ ،هيئــة التــدريس مقبولــة لــديهم

دونـــا وكرييـــديس ؛ و(2012)لطيفـــة ومليكـــة، ؛ و(2012)بـــين ارشـــيد،  يتســـالنتيجـــة مـــع درا

Douna, Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis ,وزاجكـوس وزيونتـاكي وبانـديس )   

2015). 

)الكفاءات املعرفية( ثالًثا، فالعبارات مجيعها صـنفت أهميتهـا عاليـة جـدًّا، عـدا العبـارة        تجاء -

أهميـة متكـن عضـو هيئـة التـدريس يف       الطـالب  ( كانت عالية؛ وقد يرجـع ذلـك إىل إدراك  30)

ثقافتـه؛ ليكـون قـادًرا علـى أن يفـتح هلـم جمـال متكـنهم مـن املـادة العلميـة             وسـعة مادته العلمية 

 ةدة فيها حبًثا وقـراءة، واالسـتفادة مـن تطبيقاتهـا يف حيـاتهم، وتتفـق النتيجـة مـع دراسـ         واالستزا

ــيد،   ــين ارشـ ــديس )   ؛ و(2012)بـ ــاكي وبانـ ــوس وزيونتـ ــديس وزاجكـ ــا وكرييـ  ,Dounaدونـ

, 2015Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis). 

ــارات مجيعهــا صــنفت أهميتهــا       تجــاء - ــة جــدًّا، عــدا   )الكفــاءات اإلنســانية( رابًعــا، فالعب عالي

أن أهميــة  الطــالب ( فكانــت أهميتهمــا عاليــة؛ وقــد يرجــع ذلــك إىل إدراك 21( و)22العبــارتني )

قائمة على االحـرتام وحسـن التعامـل والتواصـل     و، معهم طيبةعضو هيئة التدريس  تكون عالقة

)بـين   راسـيت الـتعلم، وتتفـق النتيجـة مـع د     الناجح؛ مبا يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم دافعيتهم حنـو 

ــدين،    و(؛ 2012ارشــيد،  ــن ال ــديس وزاجكــوس   ؛ و(2013)الطــاهر ومصــطفى وزي ــا وكريي دون

 .(2015Douna, Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis ,وزيونتاكي وبانديس )
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السؤال الثاني: ما مـدى حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس          إلجابة  .2

مام عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السـعودية مـن وجهـة نظـر     بكلية الرتبية جبامعة اإل

 جلدول التالي:كما بامت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، ؛ الطالب ؟

 (3جدول )
ور حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الطالب 

 التدريسعضو هيئة 

 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

 عالية جدًّا 1 0.89 4.36 سالمة اجلسم واحلواس. 8

 عالية جدًّا 2 0.94 4.28 االهتمام بالنظافة وحسن املظهر. 10

 عالية 3 0.85 4.04 الثقة بالنفس وعدم التدردد. 3

 عالية 4 0.86 3.98 يف السلوك.االلتزام األخالقي  2

 عالية 6 1.06 3.86 التحلي باإلخالص واألمانة. 5

 عالية 5 0.88 3.44 االتزان يف االنفعاالت وردود األفعال. 1

 عالية 8 1.03 3.43 التمتع باحليوية والنشايف. 9

 عالية 8 1.00 3.41 التواضع وعدم التعالي. 4

 متوسطة 9 1.02 3.22 الوجه(. االتصاف باملرح والبشاشة )طالقة 6

 متوسطة 10 1.12 3.13 تقّبل النقد وامللحوظات بصدر رحب. 8

 عالية 1 0.52 3.80 الدرجة الكلية 

   الكفاءات املهنية  م

تزويد الطالب خبطة دراسة املقرر متضمنة  32

 البيانات املهمة هلم.

 عالية جدًّا 1 0.91 4.32

38 
التدريس اآلخرين  احرتام زمالئه أعضاء هيئة

 وعدم اإلساءة إليهم.
 عالية جدًّا 2 0.84 4.29

 عالية 3 0.98 4.16 إعالن أوقات الساعات املكتبية للطالب. 33
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 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

 عالية 4 0.99 4.03 احلفاظ على خصوصية الطالب. 39

46 
الشرح بلغة واضحة ومعّبرة عن معاني الكالم 

 )االتصال اللفظي(.
 عالية 6 0.95 3.88

36 
االلتزام ببداية وقت احملاضرة ونهايته واالستفادة 

 منه.
 عالية 5 1.05 3.81

45 
استخدام اإلشارات وتعابري الوجه )االتصال غري 

 اللفظي( يف دعم الشرح.
 عالية 8 0.95 3.58

 عالية 8 0.98 3.53 عرض املادة العلمية بطريقة منظمة ومتسلسلة. 44

 عالية 8 0.98 3.53 وإجيابية للطالب.توفري بيئة تعليمية آمنة  31

توظيف الوسائط املتعددة التعليمية يف شرح املادة  48

 العلمية.

 عالية 10 1.00 3.68

 عالية 11 0.98 3.65 املوضوعية يف تقويم أداء الطالب. 49

 عالية 12 1.14 3.61 االهتمام بإرشاد الطالب أكادمييا ودعمهم. 40

38 
احملاضرة اليت يتم الغياب تعوي  الطالب عن 

 عنها.
 عالية 13 1.19 3.48

 متوسطة 14 1.09 3.39 االلتزام باحلضور يف الساعات املكتبية املعلنة. 34

35 
إبالغ الطالب عند االضطرار للتأخر أو الغياب 

 عن احملاضرة.
 متوسطة 16 1.20 3.35

 متوسطة 15 1.04 3.24 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب. 41

60 
مناقشة الطالب يف درجاتهم ومستوياتهم 

 وتزويدهم بتغذية راجعة فيها.
 متوسطة 18 1.24 3.20

43 
استخدام طرق التدريس بأسلوب تفاعلي جيذب 

 الطالب ويشوقهم للمشاركة.
 متوسطة 18 1.06 3.19

 متوسطة 19 1.09 3.15 التنويع يف أساليب تقويم أداء الطالب. 48

 متوسطة 20 1.09 3.16 يف طرق تدريس الطالب.التنويع  42
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 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

 عالية 2 0.52 3.51 الدرجة الكلية 

   الكفاءات املعرفية م

 عالية 1 0.88 3.90 التمكن من املادة العلمية. 23

 عالية 2 1.05 3.65 ربط املادة العلمية حبياة الطالب وبيئتهم احمللية. 25

املادة الثقافة الواسعة وتوظيفها يف تدريس  26

 العلمية.

 عالية 3 1.00 3.43

 متوسطة 4 1.08 3.22 اطالع الطالب على اجلديد يف املادة العلمية. 24

 متوسطة 6 1.09 3.20 ربط املادة العلمية باملواد الدراسية األخرى. 28

30 
توجيه الطالب إىل مراجع إضافية مناسبة للمادة 

 العلمية.
 متوسطة 5 1.23 3.19

29 
الكتاب املقرر املناسب لتدريس املادة اختيار 

 العلمية.
 متوسطة 8 1.18 3.18

28 
حتفيز الطالب على حّب املادة العلمية والقراءة 

 فيها أكثر.
 متوسطة 8 1.14 2.98

 متوسطة 3 0.89 3.33 الدرجة الكلية 

   الكفاءات اإلنسانية م

 عالية 1 1.00 3.99 احلرص على مناداة الطالب بأمسائهم. 20

 عالية 2 1.08 3.68 حتفيز الطالب على االجتهاد يف تعلمهم وحياتهم. 18

 عالية 3 0.83 3.64 التعامل مع الطالب بوّد ولطف. 11

 عالية 4 1.06 3.61 تشجيع الطالب على املناقشة وإبداء الرأي. 14

 عالية 6 1.08 3.49 استقبال اتصاالت الطالب عرب وسائل التواصل. 19

 عالية 5 1.06 3.43 اإلصغاء للطالب باهتمام وتركيز. 12
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 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

15 
احرتام الطالب على اختالف شخصياتهم 

 ومستوياتهم.
 عالية 5 1.10 3.43

 متوسطة 8 1.12 3.22 مشاركة الطالب يف فعالياتهم وأنشطتهم. 22

 متوسطة 9 1.11 3.13 جتنب إحراج الطالب أو تأنيبهم أمام اآلخرين. 18

13 
إىل احتياجات ومشكالت الطالب التعرف 

 ومساعدتهم فيها.
 متوسطة 10 1.18 2.98

 متوسطة 11 1.18 2.88 مراعاة مشاعر الطالب وظروفهم. 16

21 
االهتمام باالطمئنان على الطالب الغائبني عن 

 احملاضرة.
 متوسطة 12 1.33 2.56

 متوسطة 4 0.81 3.32 الدرجة الكلية 

الكفاءات الواجب توفرها حتقق الدرجة الكلية حملور 

 لدى عضو هيئة التدريس
 عالية  0.68 3.61

( حتقق عاٍل للكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس؛ ممـا   3يتضح من اجلدول )

متــتعهم بالكفـاءات الالزمــة لنجـاحهم يف أداء دورهــم    ضـرورة أعضــاء هيئـة التــدريس   إدراكيؤكـد  

فعاليــة؛ مبــا يــنعكس إجياًبــا علــى تعلــم طالبهــم وأدائهــم األكــادميي، وخاصــة أنهــم أعضــاء هيئــة   ب

 ،أكـرب مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـات األخـرى        تكـون تدريس بكلية الرتبية، ومسؤوليتهم 

)الياسني، و(؛ 2014)خمامرة، و(؛ 2012)أمحد وحجة، و(؛ 2011وتتفق النتيجة مع دراسات: )التل، 

 Bélanger)بيالجنر ولونغدين ، وختتلف مع دراسة (2015)وسيلة، و(؛ 2016)السعايدة، و(؛ 2014

& Longden, 2009). 

بــني متوســطة وعاليــة جــدًّا، ممــا يؤكــد  درجــة التحقــق تــراوح( 3كمــا يتضــح مــن اجلــدول )

ما يلي عرض نتائج كل توفر هذه األبعاد والعبارات لديهم، وفي ضرورةإدراك أعضاء هيئة التدريس 

 ُبعد على حدة وتفسريها:
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 صفاتهم تأثري ؛ وقد يرجع ذلك إلدارك أعضاء هيئة التدريس )الكفاءات الشخصية( أواًل تجاء

ــدى طالبهــم؛ ممــا ميكــنهم مــن إدارة الفصــل والنجــاح يف        يفالشخصــية  ــوهلم ل حضــورهم وقب

 ,Bélanger & Longden) تدريس طالبهـم، وتتفـق النتيجـة مـع دراسـات: بيالجنـر ولونغـدين       

جدًّا،  ( صنف حتققهما عاٍل10( و)8(. والعباراتان )2014)الياسني، و(؛ 2011)التل، و؛ (2009

ويعين هذا حتقيـق أعضـاء هيئـة التـدريس      ؛( صنف حتققها عاٍل4، 9، 1، 5، 2، 3والعبارات )

يف  نشــاطهمو إخالصــهم، وبـذواتهم ، والثقــة هيئـتهم ، مــن حســن شخصـياتهم لصـفات مهمــة يف  

( صنف حتققهما متوسـط؛  8( و)6، يف حني أن العباراتني )موتواضعه م، واتزان انفعاالتهمعمله

 مرحون وبشوشون مع الطالب، ويتقبلون نقدهم برحابة صدر. -إىل حد ما- هممما يعين أن

 اإلعــداد املهــين ألعضــاء هيئــة التــدريس   ألن)الكفــاءات املهنيــة( ثانًيــا؛ وقــد يرجــع ذلــك   تجــاء

تقويم أداء الطالب، وتتفـق النتيجـة    طرقجال اسرتاتيجيات وطرق التدريس، ومببكلية الرتبية 

)الســعايدة، و(؛ 2014)الياســني، و(؛ 2014)خمــامرة، و(؛ 2012مــع دراســات: )أمحــد وحجــة،   

 ,Bélanger & Longden)يالجنـر ولونغـدين   ة مـع دراسـ   ، وختتلـف (2015)وسيلة، و(؛ 2016

، 39، 33جدًّا، يف حني أن بقيـة العبـارات )   ( صنف حتققهما عاٍل38، 32). والعباراتان (2009

أن أعضــاء هيئــة  ممــا يعــين؛ ( صــنف حتققهــا عــالٍ 38، 40، 49، 48، 31، 44، 45، 36، 46

خبطــة املقــرر، ووقــت احملاضــرة والســاعات    مــا يتعلــق  -بشــكل إجيــابي -التــدريس ميارســون  

ب، وطبيعــة بيئــة الــتعلم، وطريقــة عــرض املــادة  املكتبيــة، واحــرتام خصوصــية الــزمالء والطــال 

وتوظيـف الوسـائط التعليميـة فيهـا، وموضـوعية تقـويم الطـالب، يف حـني أن العبـارات          ، العلمية

علـى  -ال ميارسـون   هـم ( صنف حتققها متوسط؛ مما يعـين أن 42، 48، 43، 60، 41، 35، 34)

، وإبـالغ الطـالب حـال الغيـاب أو     ما يتعلق حبضور الساعات املكتبيـة املعلنـة   -الصورة املطلوبة

التأخر، ومراعاة الفروق الفردية بني الطالب، وتنويع طرق تدريسهم وتقويم أدائهم، وتزويدهم 

 بتغذية راجعة.

 الكفاءات املعرفية( ثالًثا؛ وقد يرجع ذلك إىل تركيز أعضـاء هيئـة التـدريس وحرصـهم      تجاء(

إىل الطالب، أكثر من تركيزهم على حتفيز الطـالب وتشـجيعهم    معريفعلى نقل أكرب كم 

(. والعبـارات  2014على حب املادة العلمية واالستزادة فيها، وتتفق النتيجة مع دراسة )الياسـني،  

يف ، ويعين ذلك أن أعضاء هيئة التـدريس علـى مسـتوى عـاٍل     ( صنف حتققها عاٍل26، 25، 23)
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مــن املــادة العلميــة، وربطهــا بــالطالب، مــع ســعة ثقــافتهم وتوظيفهــا يف تــدريس املــادة    متكــنهم

( صنف حتققها متوسـط؛ ممـا يعـين    28، 29، 30، 28، 24العلمية، يف حني أن بقية العبارات )

املــادة العلميــة، وحتبيــبهم جبديــد تعريــف الطــالب يف مل يكــن بالصــورة املطلوبــة  اهمأن مســتو

 الرجوع إىل مصادر إضافية.باالستزادة فيها  وتشجيعهم على، بها

 ــدريس أن         تجــاء ــة الت ــاد أعضــاء هيئ ــك إىل اعتق ــد يرجــع ذل ــا؛ وق ــاءات اإلنســانية( رابًع )الكف

يف تدريسهم املادة العلمية، وتقويم أدائهم األكادميي، دون  -فقط-مع الطالب تتمثل عالقتهم 

ــتماع   ــام باالسـ ــماالهتمـ ــم احتي   هلـ ــم، وتفهـ ــل معهـ ــادهم   والتواصـ ــكالتهم، وإرشـ ــاتهم ومشـ اجـ

)الياسني، و(؛ 2014)خمامرة، و(؛ 2012وتوجيههم، وتتفق النتيجة مع دراسات: )أمحد وحجة، 

( 15، 12، 19، 14، 11، 18، 20(. والعبارات )2015)وسيلة، و(؛ 2016)السعايدة، و(؛ 2014

وى عــاٍل مــن أعضــاء هيئــة التــدريس مــع الطــالب مبســت تعامــلويعــين ذلــك  عــاٍل؛صــنف حتققهــا 

االحرتام واللطف، ويستمعون إليهم، ويستقبلون اتصاالتهم، وينادونهم بأمسائهم، ويشـجعونهم  

( صــنف 21، 16، 13، 18، 22علــى االجتهــاد وإبــداء وجهــات نظــرهم، يف حــني أن العبــارات )  

ــا  ــين أنمتوســـطحتققهـ ــا يعـ ــم ؛ ممـ ــزمني هـ ــانوا ملتـ ــا-كـ ــا نوًعـ ــارك  -مـ ــا يتعلـــق مبشـ تهم فيمـ

 وجتنــب إحــراجهم أمــام اآلخــرين، ومراعــاة مشــاعرهم، واالطمئنــان علــى الغــائبني أنشــطتهم، ب

 .منهم

 الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق إحصــائية ذات داللــة إحصــائية، عنــد مســتوى الداللــة  إلجابــة  .3

(α < 0.06    يف إجابات الطالب حول أهمية الكفاءات الواجب توفرها، ومـدى حتققهـا لـدى ،)

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصـل، وفًقـا للنـوع، والسـنة     

(، وحتليـل التبـاين األحـادي    t-test) "ت" اتالدراسية؟ مت حساب داللة الفروق باستخدام اختبـار 

(ANOVAوأ ،)( قل فرق دالLSD:وفيما يلي توضيح ذلك ،) 

ملعرفة الفروق بني إجابات الطالب ألهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس  - أ

 اجلدول التالي:ب كما، "ت"وفًقا لنوعهم؛ مّت استخدام اختبار 
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 (4جدول )
الواجب توفرها لدى عضو هيئة ور أهمية الكفاءات حمللداللة الفروق بني إجابات الطالب  "ت"اختبار 

 التدريس باختالف نوع الطالب

ال الكفاءات
نوع 

 

العدد
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ت
قيمة 

 

اللة 
ى الد

ستو
م

صائية
ح

إل
ا

 

 الشخصية
 0.63 4.45 85 طالب

1.11 0.281 
 0.43 4.64 131 طالبة

 اإلنسانية
 0.68 4.44 85 طالب

0.05 0.961 
 0.45 4.44 131 طالبة

 املعرفية
 0.65 4.46 85 طالب

0.13 0.895 
 0.48 4.44 131 طالبة

 املهنية
 0.61 4.69 85 طالب

1.29 0.199 
 0.43 4.58 131 طالبة

همية ألالدرجة الكلية 

الكفاءات الواجب توفرها 

 لدى عضو هيئة التدريس

 0.48 4.61 85 طالب

0.88 0.444 

 0.38 4.65 131 طالبة

( يف الدرجــة α   0.06( أنــه ال توجــد فــروق إحصــائية عنــد مســتوى )  4يتضــح مــن اجلــدول ) 

ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس، وأبعـاد   حملالكلية إلجابات الطالب 

احملور كلها، تعود إىل نوعهم؛ مما يشري اتفاقهم على أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضـو  

وختتلــف مــع ، (2013)الطــاهر ومصــطفى وزيــن الــدين،  ســةتــدريس، وتتفــق النتيجــة مــع دراهيئــة ال

(. وملعرفــة 2012)بــين ارشــيد، و(؛ Bélanger & Longden, 2009بيالجنــر ولونغــدين ) يتدراســ

الفــروق بــني إجابــات الطــالب ألهميــة الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس وفًقــا    

 التالي: كما باجلدول(، ANOVAاستخدم اختبار )لسنتهم الدراسية؛ مت 
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 (5جدول )
ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو حمل( لداللة الفروق بني إجابات الطالب ANOVAاختبار )

 هيئة التدريس باختالف السنة الدراسية

 مصدر التباين الكفاءات
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 الشخصية
 0.45 2 0.92 بني اجملموعات

2.11 0.124 

 0.22 204 44.46 داخل اجملموعات

 اإلنسانية
 0.69 2 1.18 بني اجملموعات

2.38 0.095 
 0.26 204 61.00 داخل اجملموعات

 املعرفية
 0.31 2 0.51 بني اجملموعات

1.20 0.304 
 0.25 204 62.09 داخل اجملموعات

 املهنية
 0.08 2 0.15 بني اجملموعات

0.38 0.593 
 0.22 204 44.61 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 

همية الكفاءات أل

الواجب توفرها لدى 

 عضو هيئة التدريس

 0.18 2 0.33 بني اجملموعات

0.93 0.396 
 0.18 204 35.16 داخل اجملموعات

( يف الدرجــة α   0.06فــروق إحصــائية عنــد مســتوى ) ( أنــه ال توجــد 6يتضــح مــن اجلــدول ) 

ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضـو هيئـة التـدريس، وأبعـاد     حملالكلية إجابات الطالب 

احملور كلها، تعود إىل سنتهم الدراسية؛ مما يشري اتفاقهم على أهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا     

 (.2012دراسة )بين ارشيد،  لدى عضو هيئة التدريس، وختتلف النتيجة مع

ــة         - ب ــدى عضــو هيئ ــات الطــالب لتحقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا ل ــني إجاب ملعرفــة الفــروق ب

 التالي: كما باجلدول، "ت"؛ فقد مت استخدام اختبار لنوعهمالتدريس وفًقا 
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 (6جدول )
لدى عضو هيئة ور حتقق الكفاءات الواجب توفرها حمللداللة الفروق بني إجابات الطالب  "ت"اختبار 

 التدريس باختالف نوع الطالب

 العدد نوع ال الكفاءات
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

مستوى 

الداللة 

 ةياإلحصائ

 الشخصية
 0.85 3.85 85 طالب

0.89 0.383 
 0.62 3.58 131 طالبة

 اإلنسانية
 0.81 3.45 85 طالب

2.08 0.040* 
 0.53 3.24 131 طالبة

 املعرفية
 0.88 3.42 85 طالب

1.28 0.206 
 0.84 3.28 131 طالبة

 املهنية
 0.80 3.51 85 طالب

0.01 0.992 
 0.68 3.51 131 طالبة

تحقق لالدرجة الكلية 

الكفاءات الواجب توفرها 

 لدى عضو هيئة التدريس

 0.58 3.68 85 طالب

1.06 0.295 
 0.62 3.48 131 طالبة

 (α  <1015عند مستوى ) *

ــد مســتوى )   عــدم وجــود ( 5يتضــح مــن اجلــدول )   ( يف الدرجــة α   0.06فــروق إحصــائية عن

ــات الطــالب   ــة إلجاب ــدريس،      حملــالكلي ــة الت ــدى عضــو هيئ ــاءات الواجــب توفرهــا ل ور حتقــق الكف

اتفاقهم على حتقق  يعينوكذلك بالكفاءات الشخصية، واملعرفية، واملهنية، تعود إىل نوعهم؛ مما 

(. 2014)خمـامرة،   ةالكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس، وتتفـق النتيجـة مـع دراسـ    

الكفــاءات اإلنســانية، تعــود إىل نــوعهم، والفــروق   بيف حــني ظهــرت فــروق إحصــائية بــني إجابــاتهم   

لـدى   اإلنسـانية يبـدون رأيهـم يف مـدى تـوفر الكفـاءات      الطالب  ألنلصاحل الطالب؛ وقد يرجع ذلك 

هيئـة   عضـوات  يبـدين رأيهـن يف مـدى توفرهـا لـدى كـل مـن       الطالبـات   بينما ،أعضاء هيئة التدريس
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 ، وتتفق النتيجة مع دراسيتالذين يدرسونهم بالشبكة التلفزيونية وأعضاء هيئة التدريسالتدريس، 

الفـروق بـني    (. وملعرفـة 2016(؛ و)السـعايدة،  Bélanger & Longden, 2009بيالجنـر ولونغـدين )  

إجابات الطالب لتحقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس وفًقا لسنتهم الدراسية؛ 

 جلدول التالي:كما با(، ANOVAمت استخدم اختبار )

 (7جدول )
ور حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو حمل( لداللة الفروق بني إجابات الطالب ANOVAاختبار )

 باختالف السنة الدراسية هيئة التدريس

 مصدر التباين الكفاءات
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 الشخصية

 0.89 2 1.88 بني اجملموعات

2.33 0.100 
 0.38 204 88.50 داخل اجملموعات

 اإلنسانية

 3.20 2 5.39 بني اجملموعات

5.80 0.002* 
 0.48 204 98.34 اجملموعاتداخل 

 املعرفية

 1.88 2 3.85 بني اجملموعات

3.05 0.049* 
 0.51 204 126.30 داخل اجملموعات

 املهنية
 1.31 2 2.51 بني اجملموعات

3.45 0.033* 
 0.38 204 88.10 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 

تحقق الكفاءات ل

الواجب توفرها لدى 

 عضو هيئة التدريس

 1.69 2 3.18 بني اجملموعات

4.86 0.009* 
 0.33 204 55.80 داخل اجملموعات

 (α  <1015عند مستوى ) *

ــد مســتوى )   عــدم وجــود ( 8يتضــح مــن اجلــدول )   ( يف الدرجــة α   0.06فــروق إحصــائية عن

لكفاءات الشخصية الواجب توفرها لـدى عضـو هيئـة التـدريس تعـود إىل      لالكلية إلجابات الطالب 
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الدراسية؛ مما يعرب عن اتفاقهم على حتقق الكفاءات الشخصية الواجب توفرها لـدى عضـو    سنتهم

(. يف حـني ظهـرت فـروق    2014(؛ و)خمامرة، 2011)التل،  يتهيئة التدريس، وتتفق النتيجة مع دراس

ور حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى أعضـاء هيئـة        حملـ إحصائية يف الدرجة الكلية إلجابـاتهم  

لكفاءات اإلنسانية، واملعرفية، واملهنية، تعود إىل سنتهم الدراسية؛ مما يعرب عن أيًضا ل، والتدريس

عـدم اتفــاقهم يف حتقـق الكفــاءات الواجــب توفرهـا لــدى عضـو هيئــة التــدريس، وتتفـق النتيجــة مــع      

(، LSD(، و)Scheffe) يوملعرفـة مصـدر الفـروق؛ مت اسـتخدام اختبـارَ      ،(2016دراسة )السعايدة، 

حتقـق الكفـاءات    حملـور لدرجـة الكليـة   يف ا( α   0.06ظهرت فروق إحصائية عند مسـتوى )  حيث

 ،لكفـاءات اإلنسـانية، واملعرفيـة، واملهنيـة    ، وكذلك باالواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس

بني طالب السنة الرابعة وطالب السنة الثالثة، لصاحل السنة الثالثـة. وأيًضـا ظهـرت فـروق إحصـائية      

لكفــاءات اإلنســانية بــني طــالب الســنة الرابعــة وطــالب الســنة الثانيــة، لصــاحل لالدرجــة الكليــة  يف

مقارنـة بطـالب    -السنة الثانيـة؛ وقـد ترجـع هـذه الفـروق إىل أن طـالب السـنة الثانيـة والسـنة الثالثـة           

عضـو  ب اأكثـر اهتمامًـ   هـم نتصـف مشـوارهم الدراسـي؛ لـذا     مبزالوا  ما -قريبو التخرجالسنة الرابعة 

وتتفـق  وبأسلوب مـاتع،   ، واملاهر يف تدريسهمعهم، والطيب يف تعامله علميًّاهيئة التدريس املتمكن 

 (.2014)خمامرة،  ة(، وختتلف مع دراس2011النتيجة مع دراسة )التل، 

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها:

 ملخص النتائج: 

أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بدرجة عالية جـدًّا، وجـاءت املهنيـة     .1

 .رابًعاواإلنسانية ثالًثا، واملعرفية ثانًيا، والشخصية  ،اًلأو

حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس بدرجـة عاليـة، وجـاءت الشخصـية       .2

 .رابًعاواإلنسانية لًثا، ثاواملعرفية  ثانًيا،واملهنية ، اًلأو

ــروق إحصــائية وفًقــا      .3 ــة ب والســنة الدراســية ، لنــوعلعــدم وجــود ف حملــور أهميــة   الدرجــة الكلي

 ،واإلنسـانية  ،لكفـاءات الشخصـية  باو، الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس 

 واملهنية. ،واملعرفية

حتقق الكفاءات الواجب توفرها حملور الدرجة الكلية بعدم وجود فروق إحصائية وفًقا للنوع  .4

ــة التــدريس، و   ــة  للــدى عضــو هيئ ــة، واملهني وجــدت  هــاولكن ،لكفــاءات الشخصــية، واملعرفي
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فــروق إحصــائية وفًقــا للســنة الدراســية ، بينمــا وجــدت لصــاحل الطــالب لكفــاءات اإلنســانيةبا

إلنســانية اوواملهنيــة لصــاحل الســنة الثالثــة،   ،لكفــاءات املعرفيــةلوللمحــور، الدرجــة الكليــة ب

 لكفاءات الشخصية. لمل توجد  هالصاحل السنة الثانية والسنة الثالثة، ولكن

 التوصيات:

التعاون بني كلية الرتبية وعمادة تطوير التعلـيم اجلـامعي باجلامعـة يف تنفيـذ برنـامج تـدرييب       

 ألعضاء هيئة التدريس بالكلية واجلامعة، يتضمن دورات وورش عمل تهدف إىل:

عضو هيئة التدريس، وتأثريها يف تكوين عالقة إجيابية بينهم وبـني   كفاءاتبأهمية توعيتهم  .1

 طالبهم.

 على الكفاءات اليت يرى طالب الكلية أهمية توفرها لدى عضو هيئة التدريس.هم تدريب .2

إىل الكفــاءات الــيت يــرى طــالب الكليــة أن حتققهــا لــديهم لــيس بالصــورة املطلوبــة،  هم تعــريف .3

 .عليها تدريبهم، وواملعرفيةخاصة اإلنسانية، 
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 Abstract:  

 

The aim of this study was to evaluate the ego strength, perceived stress and 

emotional sensitivity predictive values of academic boredom and to compare the 

academic boredom in light of different level of the university study (preparatory 

year - bachelor - master).the study sample included (250) students at the 

university of Jeddah. The results of the study indicated that approximately 

(15.0%) of the academic boredom variance can be explained by ego strength and 

perceived stress only for bachelor degree and master students, Also to the 

presence of a statistically significant difference at the level (0.01) on the 

academic boredom scores between the preparatory year students and 

undergraduate students for the benefit of undergraduate students, and the 

presence of a statistically significant difference between the preparatory year 

students and master's students for the benefit of master students, and the 

presence of a statistically significant difference Between undergraduate and 

master students on academic boredom scores for master students. 
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. قووووة األنوووا والضووو ا النفسوووي املووودرك واحلساسوووية االنفعاليوووة كعوامووول منبئوووة    (2022)حوووا .  عبووودالوها .

 209–161 (،1) 8 جملة العلوم الرتبوية،بالضجر األكادميي لدى طال  جامعة جدة. 

 

بالضجر قوة األنا والض ا النفسي املدرك واحلساسية االنفعالية كعوامل منبئة 

 األكادميي لدى طال  جامعة جدة

  (1)حممد صاحل عبدالوها بن د. حا  

  املستخلص:

 النفسـي  والضـغط  األنا قوة من لكل التنبؤية القيمة مقدار عن الكشفإىل  الدراسة هدفت

إىل  باإلضـافة  ،جـدة  جامعـة  طـالب  لـدى  األكـادميي  بالضـجر  للتنبـؤ  االنفعاليـة  واحلساسـية  املدرك

ــجر يف الفــرق عــن الكشــف  ســنة)اجلامعيــة  الدراســية املرحلــة اخــتالف ظــل يف األكــادميي الض

 نتـائج  طالًبا جبامعة جدة. أشـارت ( 260) الدراسة عينة مشلت (.ماجستري– بكالوريوس-حتضريية

 مبعرفـة  األكادميي الضجر متغري على التباين من (%16.0)يقارب  ما تفسري ميكن هإىل أن الدراسة

 (0.01) مسـتوى  عنـد  إحصـائيًّا  دال فـرق  لوجـود  باإلضـافة ، فقـط  املـدرك  النفسي والضغط األنا قوة

 البكـالوريوس  مرحلـة  وطالب التحضريية السنة طالب بني األكادميي الضجر مقياس درجات على

 وطالب التحضريية السنة طالب بني إحصائيًّا دال البكالوريوس، ووجود فرق مرحلة طالب لصاحل

 مرحلــة طــالب بــني إحصــائيًّا دال املاجســتري، ووجــود فــرق  مرحلــة طــالب لصــاحل املاجســتري مرحلــة

 طــالب لصــاحل األكــادميي الضــجر مقيــاس درجــات علــى املاجســتري مرحلــة وطــالب البكــالوريوس

 .املاجستري مرحلة

 
 
 

 

 

 

                                                           
 jfekau@gmail.comجدل: جامعة  -يةعاجتمعلوم االلكلية ا-قسم علم النفس املساعد، أستاذ علم النفس   (1)
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 :مقدمه

ذات الشق  النفسية حتظى الدراسات والبحوث النفسية والرتبوية اليت تعنى بتناول املشكالت

ــة     اجلامعــة طــالب تواجــه الــيت األكــادميي ــة كــربى ضــمن اجنــدة كربيــات املنظمــات الدولي اهمي

ــن         ــبرية مـ ــة كـ ــدة جملموعـ ــم املتحـ ــة االمـ ــرار منظمـ ــد اقـ ــة بعـ ــة خاصـ ــري احلكوميـ ــة وغـ احلكوميـ

ما وثيقـة  اسرتاتيجيات العمل الدولي لرعاية الشباب ومتكينهم أكادمييًّا ونفسـيًّا واجتماعيًّـا ال سـي   

حتديـدا علـى    املرحلـة اجلامعيـة   اجلديدة؛ بهدف مساعدة الشباب وطـالب  لأللفية اإلمنائية األهداف

 وحل خمتلف املشكالت والعقبات اليت قد تواجههم. حاجاتهم وإشباع أهدافهم حتقيق

 Academic Boredom األكـادميي  أن الضـجر  John; Sharp & Young (2018)ويـرى  

واالنفعــاالت الســلبية انتشــارا بــني اوســايف طــالب املرحلــة        النفســية  املشــكالت  أكثــر  يعتــرب مــن 

اجلامعية، فهو يعتـرب مؤشـًرا انفعاليًّـا وصـيغة إجرائيـة للكـثري مـن املشـكالت املرتبطـة بالتحصـيل           

مفهـوم الـذات األكادمييـة، وتـدني الدافعيـة       ضاملسـتقبل، واخنفـا   الدراسي، كقلق االختبار وقلق

معتقدات كفاءة الذات األكادميية، وعدم الرضا عـن احليـاة اجلامعيـة، وصـعوبة      لإلجناز، وتشوه

 األكادميي. قالتوافق الدراسي، وزيادة معدالت التسويف األكادميي، واالحرتا

%( مــن طــالب اجلامعــات  26أن ) Eric; Hanushek &Peterson (2018)وتشــري دراســة 

 & Andersson., Hennerdalأشارت دراسة حني  االمريكية يعانون من الضجر األكادميي، يف

Malmberg (2018). ( مــن طــالب اجلامعــات الســويدية يعــانون منــه، امــا دراســة   18أن )%Han 

ــارت إىل أن ) (2018) ــجر      22فأشـ ــكلة الضـ ــن مشـ ــانون مـ ــة يعـ ــات الكوريـ ــالب اجلامعـ ــن طـ %( مـ

تشـار الضـجر   فأشارت إىل نسـبة ان  Manta; Lopes & Minatto (2018)دراسة  ااألكادميي، أم

 %(.28األكادميي بني اوسايف طالب وطالًبات اجلامعات الربازيلية فبلغت )

ويــرى الباحــث ان تلــك املؤشــرات االحصــائية تشــري وبشــكل واضــح إىل أن مشــكلة الضــجر  

األكادميي تعد مشكلة عاملية ليست مقتصرة على منطقـة جغرافيـة أو ثقافـة اجتماعيـة، كمـا أن      

معانـاة طـالب    مستوى كبري، فهي مشكلة نفسية تربوية تعمق من ارتفاع على حنو مؤشراتها تزداد

واسـرتاتيجيات الـتعلم، وتعيـق     أفكـارهم  احليـاة األكادمييـة، وتشـتت    املرحلة اجلامعية من ضغويف

أعضاء هيئة التدريس، باإلضافة إىل أنها تشـعرهم بعـدم القـدرة علـى اسـتيعاب       مع انسيابية تعاملهم

امعية مبا يزيد من معاناتهم من مشـكلة العـبء املعـريف الـداخلي، وتسـهم يف      حمتويات املقررات اجل
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داخــل  اجملتمعيــة واملشــاركة الالصــفية تشــتيت انتبــاههم، وتقلــل مــن درجــة اخنــراطهم يف األنشــطة 

 اروقة اجلامعة.

 مشكلة الدراسة: 

 Liu, 2017; Pedro; Gustavo & Copit, 2018; 2019اتفقــت دراســة كــل مــن )

(Ohanaka; and Adeleke & Oladipo,   علــى أن مشــكلة الضــجر األكــادميي لــدى طــالب

كبرًيا لدى املعنيني بالتعليم اجلامعي والقائمني على خدمات اإلرشاد  املرحلة اجلامعية متثل هاجًسا

النفسي واألكادميي، مما افرز فجوة حبثية ليس من السهولة مبكان تشكيل تصور واسـرتاتيجية  

واضـحة جتاههـا، خاصـة يف ظـل تفاعـل سـببني ميكـن مـن خالهلمـا تربيـر اجـراء الدراسـة             إرشادية 

 احلالية، هما: 

متثل يف حداثة مفهوم الضجر األكادميي ضمن ادبيات البحوث النفسية والرتبوية، وهـذا مـا   األول: 

  اتضح يف ندرة الدراسات العربية واحمللية.

ــاني ــذه        الث ــرتبط به ــؤثر أو ت ــة الــيت ميكــن ان ت ــتغريات النفســية والرتبوي ــرة وتعــدد امل ــل يف كث : متث

 الظاهرة النفسية. 

 ويف ضـــوء املقاربـــة العلميـــة بـــني نـــدرة الدراســـات والبحـــوث الـــيت تناولـــت مشـــكلة الضـــجر 

النفســي يف البيئــة احملليــة واالتســاق مــع ادبيــات البحــث    اجلامعيــة املرحلــة طــالب لــدى األكــادميي

ــية املـــدرك النفســـي والضـــغط األنـــا والرتبـــوي االجنبيـــة احلديثـــة ال ســـيما مـــتغريات قـــوة   واحلساسـ

 االنفعالية؛ وعليه حدد الباحث مشكلة الدراسة احلالية يف األسئلة التالية: 

 االنفعاليـة  واحلساسـية  املـدرك  النفسـي  لكل مـن قـوة األنـا والضـغط     ةما مقدار القيمة التنبؤي .1

 جامعة جدة؟ طالب لدى األكادميي ضجرللتنبؤ بال

املرحلة الدراسية اجلامعيـة   الختالف يعزى األكادميي الضجر يف إحصائيًّا دال فرق يوجد هل .2

 جدة؟ جامعة طالب ماجستري( لدى–بكالوريوس -)سنة حتضريية

 : دراسةهدف ال

 النفسـي  والضـغط  األنا قوة من لكل التنبؤية القيمة الكشف عن مقدارإىل  الدراسة هدفت

إىل  ةباإلضـاف ، جـدة  جامعـة  طـالب  لـدى  األكـادميي  بالضـجر  للتنبـؤ  االنفعاليـة  واحلساسـية  املدرك
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ــن الفــرق   ــجر يف الكشــف ع  ســنة)اجلامعيــة  املرحلــة الدراســية  يف ظــل اخــتالف  األكــادميي الض

 .(ماجستري - بكالوريوس - حتضريية

 : دراسةأهمية ال

 : من خالل دراسةأهمية ال تبرز

الدراسة االوىل من نوعها يف البيئة السعودية اليت تتناول  -على حد اطالع الباحث–أنها تعترب  .1

 مشكلة الضجر األكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية.

اختالف مستوى الضجر  أسبابأنها حتاول تقديم تصورات نظرية وتطبيقية تسعى إىل فهم  .2

طالب هذه املرحلة خمتلف أفراد هذه عاني منها اليت ياألكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية 

 الشرحية.

 أنها تأتي كاستجابة للتوجهات الوطنية والعاملية اليت تدعو إىل ضرورة مساعدة الشباب على .3

 . تواجههم قد اليت والعقبات املشكالت خمتلف وحل حاجاتهم وإشباع أهدافهم حتقيق

 : دراسةمصطلحات ال

 االهتمام بفقدان فيها الطالب يشعر سارة غري انفعالية حالةالضجر األكادميي: يعرف بأنه  .1

 بالدرجة ويعرف إجرائيًّا عنه. االنصراف يف فيه، والرغبة الرتكيز وصعوبة الدراسي باجملال

 باجملال االهتمام بفقدان الطالب فيها يشعر اليت السارة غري االنفعالية احلالة عن تعرب اليت

 الضجر مبقياس تقدر كما عنه االنصراف يف والرغبة ،فيه الرتكيز وصعوبة الدراسي

 (.2015) حبيص األكادميي إعداد

 والواقع. وتعرف العليا واألنا اهلو مطالب مع بفاعلية التعامل على القدرة تعرف بأنها: األنا قوة .2

 (.1988) كفايف مقياس الطالب على عليها حيصل اليت الدرجات جمموع بأنها إجرائيًّا

 الغضب مشاعر يف تتمثل واليت لألفراد السلبية الفعل ردة بأنها تعرف: االنفعالية احلساسية .3

 عليها حيصل اليت الدرجات جمموع: بأنها إجرائيًّا وتعرف. احلاد واالنتقاد والعدوانية واليأس

  (.2015) العتابي إعداد االنفعالية احلساسية مقياس على إجابته نتيجة الطالب

 ذلك يتفاعل حياته، حيث يف ضاغط وجود الفرد إدراك بأنه املدرك: يعرفالضغط النفسي  .4

 بها يدرك اليت الكيفية يف بدورها توثر النفسية، واليت املعرفية الفرد خصائص مع احلدث
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 نتيجة الفرد عليها حيصل اليت الدرجات جمموع: بأنها إجرائيا ويعرف .احلدث ذلك الفرد

 (.2018) الزهراني املدرك إعداد إعداد الضغط النفسي مقياس على إجابته

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :Academic Boredom : الضجر األكادمييأواًل

يعترب مفهوم الضجر األكادميي أحد املفاهيم النفسية املنبثقـة عـن مفهـوم الضـجر النفسـي،      

يراد به تلك احلالة الوجدانية السلبية  Andreas & John (2018) فالضجر النفسي وفقا ملا ذكره

الدافعيـة، كمـا أن الضـجر     بتشتت االنتباه ونقـص  واحليوية املصحوبة االهتمام اليت تتصف بفقدان

 مـن  حالـة  الـذات  علـى  النفسي يعرب عن جمموعـة مـن االنفعـاالت والسـلوكيات السـلبية الـيت تضـفي       

 .واملتعة املعنى من خالية احلياة جيعل والالوعي، الذي والصمت والكسل الكدر

ان الضـجر األكـادميي يعـد مفهوًمـا      John & Sharp & Hemmings (2017) ويـذكر 

حديًثا دخل إىل حيز البحث النفسي والرتبوي للداللة على منظومة اخلـربات الوجدانيـة السـلبية الـيت     

مبصـادر مـثريات    املعـريف واالنفعـالي   األكـادميي والـوعي   الرتكيـز  املـتعلم علـى   عدم القـدرة  تتضمن

البيئة األكادميية واهميتها يف اتقان نـواتج الـتعلم املضـمنة يف املنـاهج الدراسـية، فهـي حالـة نفسـية         

يفقد من خالهلا املتعلم رضاه وطموحـه الدراسـي مبـا يـنعكس سـلًبا علـى حتصـيله الدراسـي عطًفـا          

 Kögler ات السياق يشريعلى ترسيخ االجتاهات السلبية حنو الدراسة اجلامعية بشكل عام. ويف ذ

& Göllner (2018)  يعرب عن تكوين معريف خاطئ غالًبـا مـا يسـهم يف     األكادمييإىل أن الضجر

 املنـاهج  حتديد شكل ومستوى ومنط التوقعات الذاتية للعمليـات املرتبطـة بالتحصـيل الـيت تشـتملها     

 التدريس اجلامعي. الدراسية، وأنشطة

 Goetz; Frenzel &, Lipnevich, 2017); Pekrun; Hall & Perryويتفـق كـل مـن    

( على اعتبار الضجر األكادميي خربات وجدانية ومعرفية تراكمية تدفع بـاملتعلم اللجـوء إىل   2017

 االســتجابات الــيت تفتقــد للمشــاركة الفاعلــة والتقليديــة الرتيبــة املفرغــة مــن مضــمون معنــى احليــاة  

 .عنها فيها واالنصراف استمراره الوجودية داخل بيئات التعلم والرغبة ويف عدم

مكونـات   (6) أن مفهـوم الضـجر األكـادميي يتضـمن     Lim & Olanike (2018) ويـرى 

 اإلحساس بافتقار مثريات البيئة األكادميية ومواقف التعلم للتنـوع واالثـارة.   (1وجدانية، تتمثل يف: )
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( اإلحســاس مبحدوديــة 3) اإلحســاس بــبطء دورة الســاعة الزمنيــة للموقــف األكــادميي ورتابتــه.  (2)

 ومواقـف  األكادمييـة  البيئـة  واجبارية خيارات السلوكيات األكادميية اليت تفرضها طبيعة مـثريات 

بــالفراغ   ( اإلحســاس مبشــاعر الكتبــة وفقــدان االمــل واالحــرتاق األكــادميي والشــعور       4) الــتعلم.

ــاعر االغــرتاب النفســي واالجتمــاعي.     اإلحســاس بفقــدان الدافعيــة   ( 6) الوجــودي باإلضــافة إىل مش

 الذاتية للمشاركة يف انشطة التعلم الفردي أو اجلماعي.

 Malkovsky; Merrifield ; وتشري املراجعة العلمية اليت قام بها الباحث لدراسة كـل مـن  

& Danckert, 2018; Kimberley; David & Eastwoo, 2018) Friteaa; Radu & 

Campayo,  2018)) ميي لــدى الطــالب عــادة مــا يتشــكل كنتيجــة لتضــافر   أن الضــجر األكــاد

تضـمن املنـاهج والتكليفـات الدراسـية ملصـادر       (1جمموعة من العوامل الرتبويـة والنفسـية، ومنهـا: )   

 التـدريس  طرائـق  مناسـبة  وعـدم ، الـتعلم  بيئـة  تصـميم  تزيد مـن العـبء املعـريف لـدى املـتعلم، فضـعف      

 املفاهيميـة  واخلـرائط ، واجلداول، تعلمها كالرسوم املراد والعناصر املفردات عرض املستخدمة يف

التعلم مما يزيد من حجم االعباء املعرفية علـى مكـون الـذاكرة العاملـة      يف أكرب جهد تتطلب اليت

اخنفاض شعور املـتعلم بقدرتـه علـى الـربط الـداللي بـني        (2) املسؤولة عن التعلم املعريف بشكل عام.

ــات ــردات احملتوي ــرا واملف ــارف  دامل ــا باملع ــدات      تعلمه الســابقة، ممــا يشــري إىل وجــود ضــعف يف املعتق

 تنــامي مشــاعر العجــز املــتعلم املتضــمنة لصــعوبة إجيــاد العالقــة (3) املعرفيــة ومــا وراء املعرفيــة لديــه.

 منطقـي لتوقـع   واالستجابة للفشـل والنجـاح، وفشـل املـتعلم يف صـياغة تفسـري       النتيجة بني املوضوعية

تنامي مشاعر املتعلم بكراهية مكونـات بيئـة    (4) وفشله األكادميي. قدرته بني قبليةاملست العالقة

ــرق التـــدريس واخلـــدمات      ــة كاملنـــاهج وطـ ــة التعليميـ ــه العمليـ ــة اركانـ ــم وبقيـ الـــتعلم ال ســـيما املعلـ

 والسلوكيات واملهارات املعارف اكتساب حنو األكادميي تنامي الفتور (6) األكادميية املقدمة له.

 ( ضــعف وتشــوه تصــورات5) الدراســية. للمتطلبــات واالســتجابة الــتعلم مبحتويــات املرتبطــة اجلديــدة

 الــتعلم مواقــف مــع التعامــل يف والدافعيــة والســلوكية املعرفيــة مهاراتــه توظيــف علــى لقدرتــه املــتعلم

 املعرفيـة  كفـاءتهم  حيـث  وعـدم الرضـا عـنهم مـن     باملعلمني الثقة ( ضعف مستوى8) .فيها والتحكم

لـدى املـتعلم وضـعف     تنـامي االعتماديـة   (8) لطالبهم. الدراسية املستويات حتسني على قدرتهم ومدى

مشـاعر عـدم    تنـامي  (9) .بـاآلخرين  االسـتعانة  دون الدراسـية  مهامه اجناز يف قدرته على االستقاللية
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 حبواسـه  ويدركـه  بـه  يشـعر  مـا  جتـاه  نفسـه  عـن  التعبري قدرته على وضعف املتعلم الثقة بالنفس لدى

 التعليمية. خرباته عن

 :Ego Strength األنا ثانًيا: قوة

املتغريات النفسـية  األنا يعترب من متغري قوة ن أ Stephen; Mitchell & Black (2017)يرى 

فهو ميثل حجر الزاوية يف ، اليت حظيت بقدر كبري من االهتمام يف اوسايف ادبيات البحوث النفسية

ــا األعلــى والواقــع،   أحــداث التــوازن  كمــا أنــه مــتغري تنطــوي عليــه    بــني كــل مــن مطالــب أهلــو واألن

إمكانية الفرد يف التعامل مع املطالب اخلارجية واالمتثال للمطالب الداخليـة عـرب زيـادة قـدرة الفـرد      

على التكيف مع مطالب ومشكالت البيئة املتمثلة بدورها يف ضبط النفس عرب اجلوانب اإلجيابيـة  

 الواعية.للشخصية 

 بـني  إىل أن بع  ادبيات البحث النفسي ختلـط  Harlem & Bonovitz (2018هذا ويشري )

، ذلك يهمل األخر والبع ، مرتادفان إنهما على املفهومان يستخدم فالبع ، والذات األنا مفهومي

 عـن  املسـئولة  النفسـية  العمليـات  مـن  يستخدم للداللة علـى جمموعـة   األنا والصواب يف ذلك أن مفهوم

 مفهومــات مـن  أنفسـهم  عـن  األفــراد يكونـه  الـذات ملـا   مفهـوم  يعــرب بينمـا ، الداخليـة  البواعـث  إشـباع 

 يعـد  األنـا  قـوة  يف حـني أن مفهـوم  ، لنفسـه  الفـرد  بهـا  يسـتجيب  اليت وبالتالي فهي األساليب، خمتلفة

 .ككل بالشخصية ومرتبط مشوال وأكثر أوسع مفهوما

 من املسئول اجلزء بوصفها أن قوة األنا (,Owen, 2017 2018; Charlesويذكر كل من )

والواقع وذلك ألنها تعترب مكونا فرضـيا يعنـى    الشخص بني الوسيط بدور فهي تقوم النفسي اجلهاز

 الداخليـة  للمطالـب  واالمتثـال  اخلارجيـة  املطالـب  ومرونة مـع  بفاعلية التعامل الفرد على قدرة بوصف

 تكيفي مبا يضمن االستقرار االنفعالي و االجتماعي. ويشري حنوومقتضيات املوقف يف الواقع على 

Roy & Barsness (2018).           إىل أن قـوة األنـا تشـري إىل قـدرة الفـرد علـى إظهـار املرونـة، ومواجهـة

التحديات، والبقاء يف حيز االستقرار الوجـداني، والتعامـل بفعاليـة عنـد مواجهـة املواقـف احملبطـة،        

كمـا أنـه   ، لـى االحتفـاظ الـدائم بالتواصـل السـليم مـع الـذات ومـع اآلخـرين         كما يراد بهـا القـدرة ع  

يسهم يف حل التوترات النفسية، وتقليل مستوى القلق املتعلق باملشكالت الوجدانية، وخلق انسـجام  

 مبا يسهم يف حتسني مستوى التوافق النفسي لدى الفرد. جيد بني الفرد والبيئة احمليطة،
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( ;Howell & Itzkowitz, 2017) Jeremy & Safran, 2018ووفقـا ملـا ذكـره كـل مـن      

 املـثريات  بـني  التمييز الواقع و اختبار (1)النفسية ومنها:  مبجموعة من الوظائف األنا تقوم هناك فإن

ــة الداخليــة ــى احلكــم( 2) .واخلارجي ــوعي الــذي يعكــس  الســلوك املقصــود وإظهــار  الســلوك عل  ال

 مـألوف  سـياق  مـن  يتجـزأ  ال جـزء  والـذات علـى أنهـا    الواقـع  حبقيقـة  اإلحساس (3) .اخلارجي بالواقع

يف  الـدوافع  وحتديـد  تنظـيم ( 4) .اخلاصـة  بياناتـه  لـه  شـخص  فكـل  للشـخص  الـذاتي  التمثيل وفصل

 (6) .واضــح الســلوك ليصــبح علــى اإلحبــايف والســيطرة التــأخري علــى الرقابــة آليــات فعاليــات توجيــه

 حدة ختفيف(8) .العمليات املعرفية لتحقيق التكيف مالئمة (5) .الشخصية احملافظة على العالقات

 الدفينــة  واألحاســيس كالــذكريات الســابق الــوعي يف املوازنــة لزيــادة والنظــري احلســي اإلدراك

 الوظيفــة (8)اإلبــداعي.  التكامــل نتيجــة التكيــف إمكانيــة مــن يزيــد ممــا الالوعــي وحمتويــات

تفعيـل   (9) .والفشـل  النجـاح  وتصـور  التكيـف  علـى  الدفاعيـة  احليل تأثري مدى وتتمثل يف، الدفاعية

 التعامـل  يف املسـتخدمة  واآلليـات  النشط والتعامل االنسحاب لتجنب باملنبهات التحفيز والوعي حاجز

 التكامـل  (11) الثـانوي.  األوىل والـتحكم الـذاتي   الـذاتي  الـتحكم  احملافظة على حريـة  (10) .معها

 (12) .والقـدرة علـى دجمهـا ضـمن سـياق واحـد       متضـاربة  تكـون  أن حيتمـل  والقيم الـيت  املواقف بني

 النجاح. وتوقع البيئة مع التفاعل على الفرد بقدرة الكفاءة املرتبطة إتقان

أن هناك عدة مؤشرات لقوة األنـا املرتفعـة لـدى الفـرد ومنهـا: القـدرة        Fink (2017)ويذكر 

واالعـــرتاف باملشـــاعر الســـلبية واإلجيابيـــة  والســـعي دائمـــا لألفضـــل، ،علـــى التغلـــب علـــى العقبـــات

يف حــني أن  ،والقضــاء علــى التــوتر ،أو التعــاطف وأن تبقــى إجيابيــة، كالشــعور بالــذنب أو الغضــب

وتشــوه أمنــايف  والكســل، مؤشــرات قــوة األنــا املنخفضــة تتمثــل يف انعــدام احلــافز املــؤدي للنجــاح،   

 بعـ   هنـاك  أن  Pick; Carter & James (2017) ويـذكر  .وتضـخم قيمـة الـذات    ،الـتفكري 

ــى املــؤثرة العوامــل ــا قــوة عل ــل األن ــول علــى الفــرد ( درجــة قــدرة 1يف: ) تتمث ــالواقع القب  واكتشــافه ب

 (3) الضرورية. املصادر مع التعامل على الفرد ( درجة قدرة2) عليه والسيطرة معه الصحيح والتعامل

 لـبع   درجة امـتالك الفـرد   (4) .األمور معاجلة على وقدرته مهاراته وتطوير درجة شعور الفرد بذاته

 . االجتماعي املعريف النفسي التطور خالل من السمات
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 :Emotional Sensitivityاالنفعالية  ثالًثا: احلساسية

االنفعاليـة يعـد أحـد املـتغريات      أن مـتغري احلساسـية   Imi;Nock & Arntz (2018) يـذكر 

 فهـو مفهـوم مشـتق مـن أدبيـات الـذكاء االنفعـالي،       ، النفسـي النفسية املستحدثة يف ادبيـات البحـث   

 وأحـد  ،ويرتكز املفهوم النظري للحساسية االنفعالية يف ضوء اعتباره منظومة انفعاليـة ديناميكيـة  

املـثريات االنفعاليـة    مـع  يعمـل يف ضـوء التفاعـل   ، بيولوجي أساس على القائم املزاج السليب مكونات

 وح.اليت تتصف بالغموض وعدم الوض

االنفعاليــة  احلساســية أن مصــطلح Daniels; Michael & Piechowski (2018) ويــرى

 عـن  التعـرف والتعـبري   الفـرد علـى   لإلشارة جملموعة من مسات الشخصـية الـيت تتنـاول قـدرة     يستخدم

عنـد   هوية انفعاالته باإلضافة إىل وصف قدرة الفرد على حتديد الوجداني تفاعله انفعاالته، وسرعة

 اآلخرون.  بها يعبأ ال قد عاديه مبواقف التأثر

إىل أن احلساسية االنفعاليـة تعـرب عـن مـدى امـتالك الفـرد        Elaine & Aron (2017) ويشري

ــة ــن جملموعـ ــارات مـ ــة  املهـ ــة واملعرفيـ ــة  االنفعاليـ ــا وراء املعرفيـ ــيت ومـ ــتهدف الـ ــات إدراك تسـ  املعلومـ

 الضـاغطة  احلياتيـة  املواقـف  مبتطلبـات  باإليفـاء  يسـمح  مبـا  وإداراتهـا  وتنظيمهـا ، وفهمها ،االنفعالية

وبالتالي فهي تعترب صيغة إجرائية ميكن من خالهلا فهم منظومة التجهيز االنفعالي لدى ، واجلديدة

الفرد اليت متكنه من إصدار االستجابة وفقا لنوع وقوة وحجم املثريات االنفعالية املضـمنة يف البيئـة   

 احمليطة بالفرد.

أن الفرد الذي يتصف باحلساسية االنفعالية عادة ما يتأثر Hall & Karyn (2017)  ذكروي

الـيت ال يسـتطيع الـتحكم بهـا،      بـه  احمليطـة  اخلارجيـة  بـاملثريات  الالزم من بشكل مبالغ فيه أكثر

ــع املواقـــف  ــاغطة فهـــو يتعامـــل مـ ـــل  الضـ ـــام بشـــيء مـــن اخلـــوف واخلجـــل وتعطيـ ـــدل األحكـ  واجلــ

 املزاجي وسرعة التغري واالفتقاد للثبات. والتقلب واملشـاكسة

علـى ان االسـتجابة    (;Mesich & Kyra, 2017) Jud & Dyer, 2018 ويتفـق كـل مـن   

 الـوعي  مكـون  (1: )هـي  أبعـاد  االنفعالية املرتبطـة مبضـمون التجهيـز االنفعـالي تتكـون مـن مخسـة       

ــة  ــذات االنفعالي ــه مبكــامن الفــرد هــذا املكــون إىل وعــي   ويشــري، بال ــه ممــا وضــعفه قوت إىل  خيول

ــة قاعــدة اعتبارهــا ــه الختــاذ معرفي ــاالت إدارة مكــون (2) .قرارات ــةإىل  ويشــري، االنفع ــرد معرف  الف
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 الضـيق  لـه  تسـبب  الـيت  ومشـاعره  والضـغويف  املثريات مع التعامل وكيفية انفعاالته وراء ملا وإدراكه

 واإلحساس اآلخرين مشاعر تفهم على الفرد قدرة مدىإىل  ويشري، التعاطف مكون( 3) .واالنزعاج

 يف النـاس  بـني  الفرديـة  الفـروق  تقديرإىل  باإلضافة، وجوههم وتغريات أصواتهم إدراك خالل من بها

 الفـرد  قـدرة  مدىإىل  ويشري، الذاتي التحفيز مكون (4) .احلياة أحداث جتاه مشاعرهم عن التعبري

 الذاتيـة  األهداف إلجناز واملثابرة للحماس احملفزة الداخلية االستثارات جمموعة وتنظيم حتقيق على

 على الفرد قدرة مدىإىل  ويشري ،االجتماعية املهارات مكون (6) .النفسي التوازن وحتقيق املنشودة

 إظهـار  عـن  تعـرب  واليت ميتلكها اليت املهارات من جمموعة خالل من اآلخرين انفعاالت وإدارة تنظيم

 عالقــات شــبكة وتكــوين الثقــة وبنــاء والتفــاوض اإلقنــاع مهــارات واســتخدام بهــم واالهتمــام احلــب

 .ناجحة اجتماعية

 (Cummings & Edwin & Andrews, 2017; Goleman, 2018)هـذا ويتفـق كـل مـن    

ــية  ــى أن الشخصـ ــة علـ ــم  احلساسـ ــا تتسـ ــائص،  انفعاليـ ــة خصـ ــي: ) بثالثـ ــية (1هـ ــالبة احلساسـ  السـ

Negative Emotional Sensitivity ،املتمثلـة   إلصدار ردود االفعال السـالبة  الفرد وتشري إىل ميل

 احلساسـية  (2) مواجهـة مواقـف ضـاغطة.    عنـد  احلـاد  واالنتقـاد  واليأس والعزلة والعدوانيـة  بالغضب

 اآلخـرين  مـع  عالقـات  الفـرد لتكـوين   وتشـري إىل ميـل  ، Positive emotional sensitivity املوجبة

 أولئـك  وخباصـة  معهـا  التعـاطف  وإبـداء  وتفهمهـا  اآلخـرين  عواطف على على التعرف املقدرة إبراز مع

 املكــون هــو العــاطفي االستحســان بــأن القــول صــعبة، فــيمكن أوضــاعا الـــذين يعــانون األشـــخاص

إىل  وتشـري ، العـاطفي  االبتعـاد  (3) واالجتمـاعي.  الشخصي والنجاح الـشعور بالسعادة لعملية الرئيس

 السالبة. االنفعالية احلساسية تفادي أجل اآلخـرين من عن االبتعادإىل  الفرد ميل

 ;(Bradberry; Greaves & Lencioni, 2018 يتفـق كـل مـن   ، هـذا ومـن جهـة أخـرى    

David & Sam, 2018) النفسية  على أن الشخص احلساس انفعاليا يتصف مبجموعة من السمات

الذاتيــة وعــدم احلاجــة  ( الشــعور باالســتقاللية 1الــيت تســهم يف بلــورة الشخصــية احلساســة ومنهــا: )  

( 4) اآلخرين. من اهلجوم حال النفس يف عن ( الدفاع3) ( احلذر يف التعامل مع اآلخرين.2) لآلخرين.

 والوعي.  (حدة اإلدراك6جدي. ) للنقد بشكل احلساسية

 :The Perceived Stress رابًعا: الضغط النفسي املدرك

يعتــرب عــامال نفســيا مــؤثرا يف   ان الضــغط النفســي William & Lovallo (2018)يــرى 
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والضــغط النفســي مفهــوم يصــف حالــة   تشــكيل الكــثري مــن املشــكالت واالضــطرابات النفســية، 

الداخليـة واخلارجيـة الـيت     العوامل من وغري متوافقة تنشأ كنتيجة جملموعة ومستمرة وجدانية حادة

لــى منــط االســتجابات   تتصــارع ضــمن البنــاء النفســي واملعــريف للفــرد وتــنعكس ســلًبا أو إجياًبــا ع       

السلوكية لـه؛ وعليـه فالضـغويف النفسـية شـغلت حيـًزا كـبرًيا مهًمـا ضـمن ادبيـات البحـث النفسـي             

فأهميتهــا تنبــع مــن خــالل فرضــها لقوالــب ســلوكية ومعرفيــة ونفســية جتــرب الفــرد علــى    ، والرتبــوي

لنفسـي  أن الضـغط ا Morrissette (2018)  إصـدارها كاسـتجابة ملواقـف حياتيـة معينـة. ويـذكر      

، واحلاجات االنسانية الدوافع بني للصراع نتيجة نتيجة وجود عقبات شعور الفرد باإلحبايف من ينشأ

وأحــداث  مــثريات مــع شــرطيًا أو كنتيجــة اكتســاب وتعلــم خــربات ومهــارات حياتيــة ســلبية مرتبطــة 

 .ومقلقة ضاغطة أو خميفة

 الفـرد  لـدى  النفسـي  الضغط االستدالل على وجود ميكن أنه Quitangon (2018)ويؤكد 

 مـن  معـني  لنـوع  واسـتجابته  انتقائـه  إزاء الفـرد  سلوك يف تتضح اليت املظاهر خالل مالحظة بع  من

 انفعـاالت سـلبية كالعـدوان،    واستبعاد التفاعـل مـع بعـ  املواقـف احلياتيـة الـيت يصـاحبها        املثريات

 القلق، حتقري الذات.

ــذكر  النفســية ( الضــغويف1نقســم إىل: )النفســية ت أن الضــغويف Achterberg (2017) وي

 القــدرة رفــع علــى عنهــا وهــي تســاعد للبحــث الفــرد اليهــا يســعى الــيت تلــك الضــغويف اإلجيابيــة وهــي

 عــن وهــي عبــارة، الســلبية الضــغويف (2) .العقليــة التفــاؤل، التحمــل، اليقظــة  ،اإلنتاجيــة، احليويــة

 .السرور وعدم واإلحبايف بالتعاسة تؤدي إىل الشعور اليت األحداث

 يعـرب عـن درجـة    النفسي إىل أن إدراك الضغط Everly; George & Jeffrey (2017) ويرى

جمهـدة   تكون املتغريات عادة ما وهذه اليومية حياته يف البيئية لألحداث أو املتغريات الفرد استجابة

 النفسـي  بالضغط الشعور النفسية واالجتماعية واألكادميية واملهنية فإن اآلثار بع  انفعاليا حتدث

 األفراد. بني واسع نطاق على هذه التفسريات ختتلف ولذلك الضاغط البيئي احلدث بتفسري يبدأ

قـدرة الفـرد علـى اعطـاء معنـى       علـى  الضـغط يعتمـد   إدراك أن Seaward (2017)  ويـذكر 

 ،والثانوية األولية التقييمات نتيجة الضاغطة باعتبارها مواقف مهددة وذلك البيئية للمثريات وتفسري

أن  Breger; Hunter & Lane (2017) للفـروق الفرديـة. ويـرى    وعـادة مـا ختضـع هـذه التفسـريات     
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واألحاديـث   األتوماتيكيـة  ( بعـد األفكـار  1الضغط النفسي املـدرك يتكـون مـن ثالثـة أبعـاد هـي: )      

راقبـة والتقيـيم   ( بعـد العمليـات املـاوراء معرفيـة الـيت تشـمل امل      2) الذاتية السلبية الـيت يـتم اجرتارهـا.   

بعد اخلربات احملبطة املكتسبة واملخزنة يف البنية  (3) وتفاعلها مع املثريات البيئة الضاغطة. والتنبؤ

 ثابتة ومستقرة نسبيًّا.  عقلية صيغ شكل املعرفية على

 متـر بثالثـة   املـدرك  النفسـي  استجابة الضغط إن Franklin (2017) ويف ذات السياق يؤكد

مرحلـة مواجهـة ومقاومـة     (2) .الضاغط احلدث ملواجهة يمرحلة التهيؤ الفسيولوج (1): مراحل وهي

 الفـرد قدرتـه   يفقـد  مرحلـة اإلجهـاد النفسـي واملعـريف وفيهـا      (3) .معـه  التكيـف أو  الضـاغط  احلدث

 Enns; Eldridge & Montgomery (2018) ويشري .املواقف الضاغطأو  احلدث مع التعامل على

ــيم  ــة تقي ــة للضــغويف الفــرد إىل أن عملي ــة اخلارجي ــة  (1تتكــون مــن مــرحلتني همــا: )   والداخلي مرحل

 املدركـة  اجلوانـب  وقوتـه، وعلـى   الضـاغط  احلـدث  األهميـة  الفـرد  ويتم فيهـا تقيـيم  ، األولي التقييم

 فيهـا  ويـتم ، الثـانوي  مرحلـة التقيـيم   (2) عليـه.  السـيطرة  وإمكانيـة  املـثري  واملواجهـة، وشـدة   للموقف

ــيم ــه  الفــرد تقي ــدره، وخيارات ــرتاتيجيات  املوقــف ملواجهــة اخلاصــة ملص املعرفيــة  الضــاغط، كاالس

ــلوكية املســتخدمة   ــة والس ــة  مشــكالت إلدارة واالنفعالي ــرد ومكونــات البيئــة    بــني ســوء العالق الف

املـدرك املسـتندة علـى     النفسـي  أن خـربة الضـغط   Gördeles & Çevik, (2018)  احمليطـة. ويـرى  

 الضـغط  نشـأة  مهمًّـا يف  والبيئـة تعـد عـامالً    الفـرد  بـني  لـنمط العالقـة   املعرفية التقييمات والتفسريات

 Samanالفرد. ويذكر لدي املواجهة وعملية ،االنفعاالت فهم يف فعال بشكل تسهم النفسي، فهي

& Foroudifard (2018)   السـليب عـادة مـا يتشـكل مـن خـالل        املـدرك  النفسـي  أن منـط الضـغط

 (1) منهــا، املــاوراء معرفيــة اخلاصــة بتقييمــات الفــرد ملصــادر الضــغويف النفســية منظومــة املعتقــدات 

دون ، أحوهلـــا مجيـــع يف احتفــاظ الفـــرد بفكـــرة أن الضــغويف البيئـــة تعتـــرب ضـــغوطا ســلبية وضـــارة   

( أن الضــغويف النفســية يصــعب إدارتهــا والتعامــل معهــا بشــكل  2) االعــرتاف بــأي أبعــاد إجيابيــة هلــا.

ــى النجــاح وال   ــا. يســاعد عل ــة     3) توافــق معه ــود ســلوكية ومعرفي ( أن األحــداث الضــاغطة تفــرض قي

 وانفعالية يصعب التوافق معها.

 :الدراسات السابقة

 :األنا : دراسات تناولت الضجر األكادميي وقوةأواًل

باستقصـاء دور بنيـة الضـبط    Simon; Friedrich & Beckham (2017)  اهتمـت دراسـة  
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ــةالــــذاتي يف الضــــجر األكــــادميي.  ــة  يدرســــون ممــــن طالًبــــا( 196) الدراســــة مشلــــت عينــ جبامعــ

Extremadura أن الضـبط الـذاتي يـرتبط     الدراسـة  نتـائج  معامـل ارتبـايف بريسـون بينـت     وباستخدام

 األكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية.  بعالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًّا بالضجر

استقصاء عالقـة مـتغريات مفهـوم     Seligman; Morgan & Harper (2017) تناولت دراسة

يدرسـون   ممن طالًبا (116) الدراسة عينة الذات وأساليب مواجهة الضغويف النفسية بالضجر. مشلت

بينـت   املتعـدد  االحنـدار  وحتليـل  بريسـون  ارتبـايف  معامـل  باملرحلة الثانويـة جبنـوب إفريقيـا. باسـتخدام    

 مواجهـة  وأسـاليب  الـذات  مـتغريات مفهـوم   الـة إحصـائيًّا بـني   نتائج الدراسة وجود عالقـات ارتباطيـة د  

الــذات يعــد أحــد العوامــل   والضــجر األكــادميي، باإلضــافة إىل أن مــتغري مفهــوم  النفســية الضــغويف

 املسهمة بالتنبؤ بالضجر األكادميي لدى أفراد عينة الدراسة.

وأســاليب حبثــا تنــاول فحــص عالقــة هويــة األنــا   Graham & Cristiano (2018)أجــرى 

طالبــة ( 146) الدراســة عينــة مشلــت .املعاملــة الوالديــة كمــا يــدركها االبنــاء بالضــجر األكــادميي  

ومعامـل ارتبـايف بريسـون، ووجـود      (ت) اختبـار  باملرحلـة املتوسـطة. وباسـتخدام    يدرسـون  وطالبة ممن

النـوع  األكـادميي تعـزى الخـتالف     بـني متوسـط الـدرجات علـى مقيـاس الضـجر       إحصائيًّا دالة فروق

 األنـا  إناث( لصـاحل الطالًبـات، باإلضـافة لوجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًّا بـني هويـة           )ذكور/

 األكادميي. بالضجر الوالدية املعاملة وأساليب

ر األكــادميي. ـوة األنــا علــى الضجـــإىل استقصــاء دور قــMuntari (2018 هــدفت دراســة )

 )ت( اختبــار يدرسـون بالصــف العاشـر. وباسـتخدام    طالــب وطالبـة ممـن  ( 151) الدراسـة  عينـة  مشلـت 

وجــود فــرق دال إحصــائيًّا بــني أفــراد العينــة مــن ذوي    الدراســة نتــائج ومعامــل ارتبــايف بريســون بينــت 

علــى متوســطات اســتبيان الضــجر   األنــا املســتوى املرتفــع والطــالب ذوي املســتوى املــنخف  مــن قــوة  

قـوة األنــا قـل معـدل الضـجر األكــادميي،      األنـا، فكلمـا زادت   األكـادميي لصـاحل منخفضـي قــوة   

األكــادميي لــدى أفــراد  والضـجر  األنــا باإلضـافة إىل وجــود عالقــة ارتباطيـة دالــة إحصــائيًّا بـني قــوة   

 العينة.

 وقـوة  األكـادميي  الضـجر  تناولـت  وبشكل عام، يتضح من الدراسات الـيت تناولـت دراسـات   

 ,Simon; Friedrich & Beckham, 2017); Seligman; Morgan & Harperاألنـا كدراسـة   
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2017 Graham & (Cristiano 2018; Muntari, 2018)       أن تلـك الدراسـات اتفقـت علـى وجـود

وقوة األنا، وأن مـتغري قـوة األنـا يعتـرب      األكادميي بني الضجر إحصائيًّا ودالة موجبة ارتباطية عالقة

 األكادميي. بالضجر بالتنبؤ املسهمة من املتغريات والعوامل

 املدرك: النفسي والضغط األكادميي الضجر تناولت دراسات: ثانًيا

بــإجراء دراســة اســتهدفت حبــث عالقــة   Taylor; Kim & Myoungsook (2018)قــام 

 جبامعــة يدرســون ممــن طالًبــا( 180)الدراســة  األكــادميي. مشلــت عينــة  النفســي بالضــجر الضــغط

ارتبـايف بريسـون وحتليـل االحنـدار املتعـدد      معامـل   األمريكيـة. وباسـتخدام   South Centralجامعـة  

 يــرتبط بعالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصــائيًّا بالضــجر  النفســي أن الضــغط الدراســة نتــائج بينــت

ــالتنبؤ بســلوكيات     الرضــا األكــادميي، وأن الشــعور بعــدم  واإلحبــايف يعتــرب مــن العوامــل املســهمة ب

 الضجر األكادميي لدى طالب املرحلة اجلامعية.

باعتبارها  والضغط النفسي االجناز والقلق حبث دور متغريات دافعية Afusat (2018) تناول

جبامعـــة  يدرســـون ممـــن طـــالب( 310) الدراســـة عينـــة عوامـــل منبئـــة الضـــجر األكـــادميي. مشلـــت 

Osogbo بينـت نتـائج الدراسـة     املتعـدد  االحنـدار  وحتليـل  بريسـون  ارتبايف معامل بنيجرييا. باستخدام

 ،الدراســة والضــجر األكــادميي األكــادميي  مــتغريات تباطيــة دالــة إحصــائيًّا بــني وجــود عالقــات ار

باإلضافة إىل أن متغري الضغط النفسي يعد أحد العوامل املسهمة بـالتنبؤ بالضـجر األكـادميي لـدى     

 أفراد عينة الدراسة.

إىل استقصـاء عالقـة الضـغويف     Taylor; Kim & Myoungsook (2018)هـدفت دراسـة   

 األكـادميي. مشلـت   بـاالحرتاق  املرتبطـة  األكادميية بالضجر األكادميي باعتباره أحـد املشـكالت  

 )ت( اختبـار  وباسـتخدام  اهلنديـة.  Christ جبامعـة  يدرسـون  طالبـة وطالبـة ممـن   ( 335) الدراسة عينة

ــت    ــايف بريســون بين ــل ارتب ــاوتي اإلحســاس   وجــود فــرق دال إحصــائ   الدراســة نتــائج ومعام يًّا بــني متف

بالضــغويف األكادمييــة علــى متوســطات اســتبيان الضــجر األكــادميي لصــاحل اإلنــاث مــن مرتفعــات 

ــة دالــة إحصــائيًّا بــني الضــغويف         األكادمييــة الضــغط النفســي املرتفــع، وإىل وجــود عالقــة ارتباطي

  النفسي. الضغط األكادميي والضجر

دراسـة اهتمـت باستقصـاء عالقـة ادارة الضـغويف       ,Worthen, (2018) M & Cashأجـرى   
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يدرســون باجلامعــة  طالبــة وطالبــة ممــن( 220) الدراســة عينــة النفســية بالضــجر األكــادميي. مشلــت

وجـود فـرق دال    الدراسـة  نتائج ومعامل ارتبايف بريسون بينت )ت( اختبار الوطنية بتايوان. وباستخدام

 الضــغويف الطــالب ذوي املســتوى املــنخف  مــن ادارة  إحصــائيًّا بــني الطــالب ذوي املســتوى املرتفــع و  

النفسـية،   الضـغويف  علـى متوسـطات اسـتبيان الضـجر األكـادميي لصـاحل منخفضـي ادارة        النفسية

 األكادميي. والضجر النفسية الضغويف وإىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بني ادارة

 والضــغط األكــادميي روبشــكل عــام، يتضــح مــن الدراســات الــيت تناولــت دراســات الضــج   

 ;Taylor; Kim & Myoungsook, 2018); Afusat, 2018كدراســة املــدرك النفســي

Worthen, M & Cash, 2018 Taylor; Kim & Myoungsook, 2018     أن تلـك الدراسـات

 النفسـي  الضـغط  و األكـادميي  بني الضجر إحصائيًّا ودالة موجبة ارتباطية اتفقت على وجود عالقة

 بالضـجر  بـالتنبؤ  املسـهمة  املـدرك يعتـرب مـن املـتغريات والعوامـل      النفسـي  الضـغط  مـتغري  املدرك، وأن

 األكادميي.

 االنفعالية: واحلساسية األكادميي الضجر تناولت ثالًثا: دراسات

 بـني  االرتباطيـة  إىل استقصـاء العالقـة  Chern; Luke & Downey (2018) هـدفت دراسـة   

 عينــة مشلــت .النفســي والضــجر العمــل وضــغويف والتســويف االنفعــالي كــل مــن مكونــات الــذكاء 

 أن الضـغط  الدراسـة  نتـائج  معامل ارتبايف بريسـون بينـت   وباستخدام .وموظفة موظًفا (184) الدراسة

-مـع مكونـات الـذكاء االنفعـالي )الـوعي       إحصـائيًّا يرتبط بعالقة ارتباطيـة موجبـة ودالـة     النفسي
 لنفسي لدى أفراد عينة الدراسة.التعبري االنفعالي( بالضجر ا -احلساسية

بدراسـة تـأثري الـذكاء االنفعـالي والتنظـيم       Edward; Joseph & Robinson (2018)قـام  

موظًفا وموظفة ممن يعملون بقطاع  (169) الدراسة عينة الذاتي االنفعالي على الضجر املهين. مشلت

ــدريب الطــيب. باســتخدام   ــة        الت ــة دال ــات ارتباطي ــائج الدراســة وجــود عالق ــت نت ــة بين النمذجــة البنائي

لـه تـأثري    االنفعـالي  باإلضـافة إىل أن مـتغري الـذكاء   ، الدراسة والضجر املهين متغريات بني إحصائيًّا

 املهين لدى أفراد عينة الدراسة. الضجر على إحصائيًّامباشر دال 

ث عالقـة كـل مـن الـذكاء االنفعـالي      حبـ  Nicholson; Philip & Kroos (2018)تنـاول  

بكليـة   يدرسـون  طالبة وطالبـة ممـن  ( 411) الدراسة عينة وجودة احلياة بالضجر األكادميي. مشلت
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 نتــائج ومعامــل ارتبــايف بريســون بينــت )ت( اختبـار  اهلندسـة باجلامعــة الوطنيــة بأســرتاليا. وباســتخدام 

بني متفـاوتي الـذكاء االنفعـالي علـى متوسـطات اسـتبيان الضـجر         إحصائيًّاوجود فرق دال  الدراسة

 مـن  األكادميي لصاحل مرتفعي الذكاء االنفعالي، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصـائيًّا بـني كـل   

  األكادميي. والضجر احلياة وجودة االنفعالي الذكاء

صـاء  دراسـة اهتمـت باستق   Alan; Cumberbatch & Jonathan (2018) اجـرى دراسـة  

عالقــة كــل مــن احلساســية االنفعاليــة واألفكــار اآلليــة الســلبية والتعــاطف مــع الــذات بالضــجر           

 يدرســون جبامعــة مالطــا. وباســتخدام طالــب وطالبــة ممــن( 520) الدراســة عينــة األكــادميي. مشلــت

، وحتليـل  (3×2×2) العـاملي  التصـميم  ذي الثالثـي  التباين حتليل معامل االرتبايف اجلزئي وباستخدام

 احلساسـية  مـن  وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًّا بـني كـل        الدراسة نتائج االحندار املتعدد بينت

األكادميي، ووجود أثـر دال   بالضجر املعرفة وراء وما الذات مع والتعاطف السلبية االلية واالفكار

اجلامعية، باإلضـافة إىل  االنفعالية على الضجر األكادميي لدى طالب املرحلة  إحصائيًّا احلساسية

 أفــراد لـدى  األكـادميي  بالضـجر  بــالتنبؤ املسـهمة  العوامـل  يعــد أحـد  االنفعاليـة  احلساسـية  مـتغري  أن

 .الدراسة عينة

 والضــغط األكــادميي وبشــكل عــام، يتضــح مــن الدراســات الــيت تناولــت دراســات الضــجر   

 ;Taylor; Kim & Myoungsook, 2018); Afusat, 2018كدراســة املــدرك النفســي

Worthen, M & Cash, 2018 Taylor; Kim & Myoungsook, 2018)    أن تلـك الدراسـات

 النفسـي  والضـغط  األكـادميي  بـني الضـجر   إحصائيًّا ودالة موجبة ارتباطية اتفقت على وجود عالقة

 بالضـجر  بـالتنبؤ  املسـهمة  املـدرك يعتـرب مـن املـتغريات والعوامـل      النفسـي  الضـغط  املدرك، وأن مـتغري 

 األكادميي.

 واحلساسـية  الضـجر األكـادميي   وبشكل عام، يتضح مـن الدراسـات الـيت تناولـت دراسـات     

 ,Chern; Luke & Downey,  2018; Edward; Joseph & Robinsonكدراسـة )  االنفعاليـة 

2018; Nicholson; Philip & Kroos, 2018; Alan; Cumberbatch & Jonathan,  2018 )

 األكـادميي  الضـجر  بـني  إحصـائيًّا  ودالة موجبة ارتباطية عالقة وجود على اتفقت الدراسات تلك أن

 املسـهمة  والعوامـل  املـتغريات  مـن  يعتـرب  املـدرك  النفسي الضغط متغري وأن، املدرك النفسي والضغط

 .األكادميي بالضجر بالتنبؤ
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 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 الوصفي ملناسبته ألهداف الدراسة.قام الباحث باستخدام املنهج منهج الدراسة:  أواًل: 

االسـتطالعية تكونـت مـن     ةمشلـت العينـة الدراسـة مـا يلـي: )أ( عينـة الدارسـ       الدراسة:  عينة ثانًيا: 

( طالًبـا ممـن يدرســون يف   260( طالًبـا جامعيًّـا. )ب( عينـة الدراســة الفعليـة تكونـت مــن )     80)

 أفـراد  يوضـح توزيـع   (1) دولهــ. واجلـ  1440هــ/ 1439جامعة جدة خـالل العـام اجلـامعي لعـام     

 اجلامعية. املرحلة الدراسية متغري ضوء يف الفعلية العينة

 (1) جدول
 متغري املرحلة الدراسية اجلامعية  يف ضوءالفعلية عينة التوزيع أفراد 

 

 املتغري 

  اجلامعية املرحلة الدراسية

طالب السنة  اجملموع

 التحضريية

طالب مرحلة 

 البكالوريوس 

مرحلة طالب 

 املاجستري

 260 41 109 100 العدد

 %100 %15.4 % 43.5 % 40.0 النسبة املئوية 

 :ثالًثا: أدوات الدراسة

 :(2015) حبيص إعداد: األكادميي الضجر : مقياسأواًل

 املقيـاس  تكـون  ،اجلامعة طلبة لدى األكادميي الضجر بإعداد مقياس( 2015) قام حبيص

( 8التـدريس، ويقيسـه )   أسـاليب  )أ(: جماالت، هي ثالثة على موزعة فقرة( 26من ) النهائية بصيغته

فقـرات. وتـتم االجابـة     (8) التقـويم، يقيسـه   )ج( فقـرات.  (9) التعليمـي، يقيسـه   احملتـوى  )ب( فقرات.

 موافـق  موافـق، غـري   غـري  ،متأكـد  بشدة، موافق، غري موافق)على املقياس وفق التدريج اخلماسي 

درجـة، وتشـري    (126 -26) (. وتـرتاوح درجـات املقيـاس بـني    1، 2، 3، 4، 6)، وفـق الـدرجات   (بشدة

 الدرجة اليت تفوق املتوسط إىل ارتفاع مستوى الضجر األكادميي. 

 : األكادميي يف الدراسة احلالية الضجر ملقياس مقياس اخلصائص السيكومرتية

 عـن  (80=ن) األكادميي ملقياس الضجر الداخلي االتساق صدق حبساب الباحث قامالصدق:  .1

 بــني االرتباطــات مصــفوفة حلســاب الــداخلي االتســاق طريقــة باســتخدام حســاب وذلــك طريــق

 .الكلية والدرجة األكادميي ملقياس الضجر املكونة الثالثة األبعاد
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  (2) جدول
 بالدرجة الكلية األكادميي الضجر ملقياسالفرعية  األبعادقيم معامالت ارتبايف 

 الدرجة الكلية التقويم التعليمي احملتوى التدريس أساليب البعد

 **0.601 **0.612 **0.688 - التدريس أساليب

 **0.683 **0.486 - - التعليمي احملتوى

 **0.495 - - - التقويم

 األكادميي أن مجيع معامالت ارتبايف األبعاد الفرعية ملقياس الضجر (2) يتضح من اجلدول

( وهـذا ُيعطـي داللـة علـى ارتفـاع معـامالت االتسـاق الـداخلي، بالتـالي يعتـرب           0.01دالة عند مسـتوى ) 

 املقياس صادًقا فيما وضع لقياسه. 

األكــادميي باســتخدام معامــل ألفــا   قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات مقيــاس الضــجر الثبــات:  .2

 (0.850) أنـه يسـاوي   فوجـد  Cronbach's Alpha if Item Deletedكرونباخ حبذف الفقرة 

 (. ومبوجبه مل يتم حذف أي فقرة.80حيث )ن=

ومن اخلصائص السيكومرتية السابقة يتضح أن املقياس يتمتع مبعامالت صدق وثبات تشـري  

 لسالمة استخدامه مع أفراد العينة الفعلية.

 :(1988)وتقنني كفايف  تعريبثانًيا: مقياس قوة األنا 

املقاييس النفسية املستخدمة يف البيئـة العربيـة لقيـاس قـوة األنـا.      يعترب هذا املقياس من أشهر 

مت اختصــارها يف دراســة كفــايف إىل البيئــة   ( عبــارة،58يتكــون املقيــاس يف صــورته األجنبيــة مــن ) 

ــى  ــة قيــاس ســبعة أبعــاد نفســية       54) املصــرية عل ــارة. وبشــكل عــام تســتهدف هــذه األداة البحثي ( عب

 وجسمية تتمثل يف اآلتي: 

معانـاة الفـرد   : بعد الوظائف اجلسمية: ويشري هذا العامل إىل تقييم جوانب كـثرية ومـن أهمهـا:    أواًل

واجلهاز التنفسـي،  ، من فقدان الشهية للطعام، واإلصابة ببع  اضطرابات اجلهاز اهلضمي

ويتكـون  ، واملعاناة من فقدان درجة اإلحساس الصـوتي ، والشعور باإلغماء والوهن اجلسمي

 ( فقرات. 10هذا البعد من )

معانـاة الفـرد مـن    ثانًيا: اإلحساس بالواقع: ويشري هذا العامل إىل تقيـيم جوانـب كـثرية ومـن أهمهـا:      
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عدم الشعور باجلسم وفقدان التوازن، واإلحبايف، وعدم تقبله للواقع، واإلحسـاس مبـا يـدور    

 فقرات.  (8، ويتكون هذا البعد من )حوله، وتبنيه ألفكار غريبة

معانـاة الفـرد مـن    ثالًثا: الكفاية الشخصية: ويشري هذا العامل إىل تقييم جوانب كثرية ومن أهمها: 

عدم الرتكيز، واملناقشة اجليدة، وعدم فهـم اآلخـرين لـه، وشـعوره بالتعـب واإلنهـاك معظـم        

 ( فقرة.18) ويتكون هذا البعد منالوقت، 

النـدم  بشـعور الفـرد   إىل تقييم جوانـب كـثرية ومـن أهمهـا:     رابًعا: الوضع اخللقي: ويشري هذا العامل 

الزائد على األفعال، كراهيـة التسـلط، و قبـول اخلطيئـة، والرغبـة يف اإلثـارة باإلضـافة إىل        

 ( فقرات.9) ، ويتكون هذا البعد مناللجوء للسلوكيات العنيفة والعدوانية

اعتقـاد الفـرد   جوانـب كـثرية ومـن أهمهـا:     خامًسا: االجتاهات الدينية: ويشري هذا العامل إىل تقيـيم  

 ، ويتكون هذا البعد من فقرتني. مبغفرة ذنوبه

معاناه الفرد : ويشري هذا العامل إىل تقييم جوانب كثرية ومن أهمها: الوهن النفسي والعزلةسادًسا: 

من عدم القدرة على حل املشكالت، والقلق، والوساوس والرهاب، واالكتئـاب، والنسـيان   

 ( فقرات. 10، ويتكون هذا البعد من )ة إىل امليل للحزن والتعاطفباإلضاف

شــعور الفــرد ســابًعا: الفوبيــا )اخلــوف(: ويشــري هــذا العامــل إىل تقيــيم جوانــب كــثرية ومــن أهمهــا:    

اخلوف مــن احلرائــق، واملبالغــة مــن التواجــد يف األمــاكن الصــغرية والضــيقة، والرعــب مــن  بــ

، ويتكـون هـذا   اخلـوف مـن بعـ  احليوانـات والظـالم     القذارات واالمشئـزاز منهـا، كـذلك    

 ( فقرات. 6) البعد من

ممارســة اهلوايــات ثامًنــا: بعــد املتنوعــات: ويشــري هــذا العامــل إىل تقيــيم جوانــب كــثرية ومــن أهمهــا:  

 (5) ويتكـون هــذا البعـد مــن   الطفولــة، أثنـاء ، والشــدة أفــراد األسـرة وعصــبية احـد   اجلميلـة 

)ال(حيـث تعطـى    أو (نعملتصـحيح. و تـتم اإلجابـة علـى املقيـاس بــ)      فقرات ال تدخل يف عمليـة ا 

 (128-54) وتــرتاوح درجــات املقيــاس بــني  )ال(. درجــتني لإلجابــة )نعم(ودرجــة واحــدة لإلجابــة 

 درجة.  

 : يف الدراسة احلالية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قوة األنا

 (80) اسـتطالعية مكونـة مـن    قام الباحث حبساب صدق مقياس قوة األنا علـى عينـة  الصدق:  .1
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طالًبا ممن يدرسـون يف كليـة الرتبيـة جبامعـة جـدة وذلـك باسـتخدام طريقـة االتسـاق الـداخلي           

 حلساب مصفوفة االرتباطات بني األبعاد السبعة املكونة ملقياس قوة األنا والدرجة الكلية.

 (3جدول )
 (80)ن= والدرجة الكلية األنامصفوفة االرتباطات بني األبعاد السبعة املكونة ملقياس قوة 

 البعد

سمية
جل

ف ا
ظائ

الو
 

س بالواقع
سا

ح
إل

ا
 

صية
خ

ش
كفاية ال

ال
 

ي
خللق

ضع ا
الو

ت الدينية 
ها

جتا
ال

ا
 

كاثينا والعزلة
سي

ال
 

الفوبيا
 

جة
الدر

 
كلية

ال
 

 الوظائف اجلسمية

-
 

0.455
 

**
 

0.398
**

 

0.401
**

 

0.632
**

 

0.399
**

 

0.419
**

 

0.520
**

 

 اإلحساس بالواقع

-
 

-
 

656
.

**
 

0.680
**

 

0.418
**

 

0.459
**

 

432
.

**
 

0.818
**

 

 الكفاية الشخصية

-
 

-
 

-
 

460
.

**
 

0.488
**

 

629
.

**
 

615
.

**
 

0.586
**

 
 الوضع اخللقي

-
 

-
 

-
 

-
 

432
.

**
 

381
.

**
 

0.411
**

 

0.891
**

 

 االجتاهات الدينية

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0.412
**

 

0.400
**

 

0.544
**

 

 السيكاثينا والعزلة

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0.620
**

 

0.690
**

 

 الفوبيا

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

0.568
**

 

على أفراد العينة االستطالعية حيث  األنا قوة قام الباحث حبساب معامل ثبات مقياس: الثبات .2

ومبوجبـه مل   (0.864) فوجد أنه يساوي( باستخدام معامل ألفا كرونباخ حبذف الفقرة 80)ن=

 يتم حذف أي فقرة.  
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 :(2015) العتابيإعداد  االنفعالية احلساسيةثالًثا: مقياس 

بإعداد هذه االداة البحثية الـيت تعنـى بقيـاس ردة الفعـل السـلبية لألفـراد        (2015) قام العتابي

والــيت تتمثــل يف مشــاعر الغضــب واليــأس والعدوانيــة واالنتقــاد احلــاد. وتكــون املقيــاس يف صــورته     

بدرجــة  - )بدرجــة كــبريةبــدائل  (3) ( فقــرة تــتم االجابــة عليهــا وفــق االختيــار مــن  16النهائيــة مــن )

 ( درجة.46 -16بدرجة قليلة(. وترتاوح درجات املقياس بني ) - متوسطة

 : احلالية يف الدراسة السلبية االنفعالية احلساسية اخلصائص السيكومرتية ملقياس

ــدق:  .1 ــامالصـ ــث قـ ــاب الباحـ ــدق حبسـ ــاس صـ ــية مقيـ ــة احلساسـ ــلبية االنفعاليـ ــى السـ ــة علـ  عينـ

وذلـــك  جـــدة جبامعـــة الرتبيـــة كليـــة يف يدرســـون ممـــن طالًبـــا (80) مـــن مكونـــة اســـتطالعية

باســتخدام طريقــة االتســاق الــداخلي حلســاب معــامالت االرتبــايف بــني درجــة الفقــرة والدرجــة     

 الكلية.

 (4جدول )
 الكلية الدرجة و االنفعالية احلساسية من فقرات مقياس كل فقرة مصفوفة االرتباطات بني درجة

رقم الفقرة
 

معامل 

 االرتبايف

بالدرجة 

 الكلية

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

كلية
جة ال

بالدر
 

رقم الفقرة
يف  

الرتبا
معامل ا

كلية
جة ال

بالدر
 

رقم الفقرة
 

معامل 

االرتبايف 

بالدرجة 

 الكلية

رقم الفقرة
 

معامل 

االرتبايف 

بالدرجة 

 الكلية

1 0.644** 4 0.489** 8 0.415** 10 0.683** 13 0.508** 

2 0.451** 6 0.611** 8 0.693** 11 0.429** 14 0.458** 

3 0.403** 5 0.534** 9 0.480** 12 0.610** 16 0.400** 

ــة   االنفعاليــة احلساســية قــام الباحــث حبســاب معامــل ثبــات مقيــاس  : الثبــات .2 علــى أفــراد العين

 فوجـــد أنـــه يســـاوي( باســـتخدام معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ حبـــذف الفقـــرة 80االســـتطالعية )ن=

 ومبوجبه مل يتم حذف أي فقرة.  (0.849)

 (:2018) رابًعا: الضغط النفسي املدرك إعداد الزهراني

 تكـون ، اجلامعـة  طلبـة  املـدرك لـدى   النفسـي  الضـغط  مقيـاس  بإعداد (2018) قام الزهراني

 (12) وتقيسـها ، ضـغويف احليـاة االسـرية    (أ: )هـي  ،أبعـاد  ثالثـة  علـى  فقـرة موزعـة   (35) املقياس مـن 
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وتقيسها ، ضغويف احلياة الوجدانية (ج) .فقرة (12) وتقيسها، ضغويف احلياة األكادميية (ب) .فقرة

 ،متأكـد  بشدة، موافـق، غـري   موافق) اخلماسي التدريج وفق املقياس على االجابة وتتم .فقرة (12)

 وتــرتاوح درجــات املقيــاس بــني  (.1، 2، 3، 4، 6) الــدرجات وفــق، (بشــدة موافــق موافــق، غــري غــري

 درجة. (35-180)

 :يف الدراسة احلالية املدرك النفسي ملقياس الضغط اخلصائص السيكومرتية

 (80)ن= املـدرك  النفسي قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخلي ملقياس الضغطالصدق:  .1

 عن طريق حساب معامالت االرتبايف بني درجة كل ُبْعد والدرجة الكلية للمقياس. 

 (5) جدول
 بالدرجة الكلية املدرك النفسي الضغط ملقياسالفرعية  األبعادقيم معامالت ارتبايف 

 البعد
 احلياة ضغويف

 االسرية

 احلياة ضغويف

 األكادميية

 احلياة ضغويف

 الوجدانية

الدرجة 

 الكلية

 **0.615 **0.680 **0.466 - االسرية احلياة ضغويف

 **0.601 **0.430 - - األكادميية احلياة ضغويف

 **0.424 - - - الوجدانية احلياة ضغويف

 النفسـي  الضـغط  أن مجيـع معـامالت ارتبـايف األبعـاد الفرعيـة ملقيـاس       (6)يتضح من اجلـدول  

( وهـذا ُيعطـي داللـة علـى ارتفـاع معـامالت االتسـاق الـداخلي، يْعتـرب          0.01دالة عنـد مسـتوى )   املدرك

 املقياس صادقا فيما وضع لقياسه.

باسـتخدام معامـل ألفـا     املـدرك  النفسـي  الضـغط  ثبات ملقياس من بالتحقق الباحث : قامالثبات .2

ومبوجبـه مل يـتم حـذف أي    ، (80=ن) حيث (0.864) فوجد أنه يساويكرونباخ حبذف الفقرة 

 مبعــامالت مبؤشـرات  املقيـاس يتمتــع  أن يتضـح  الســابقة السـيكومرتية  اخلصــائص فقـرة. ومـن  

 .استخدامه تشري لسالمة مناسبة وثبات صدق

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

 النفسي والضغط األنا قوة من لكل التنبؤية القيمة مقدار نص سؤال االول للدراسة على: ما

جـدة؟ ولإلجابـة علـى     جامعـة  طـالب  لـدى  األكـادميي  بالضـجر  للتنبـؤ  االنفعاليـة  واحلساسية املدرك

 .Stepwise باستخدام طريقة التدرجييحتليل االحندار املتعدد هذا التساؤل مت استخدام 
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 (6) جدول
  التدرجيي املتعدد االحندار حتليل نتائج

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

 درجات

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة "ف"

مستوى 

 الداللة

 00، 0 21.825 352.381 2 824.843 االحندار )التأثري(

 15.503 248 4100.883 البواقي 

  249 4826.515 اجملموع 

 (7جدول )
 احندار املتغري التابع على املتغريات املستقلةمعامل حتديد 

 اخلطأ املعياري املعدل Rمعامل  (R² )معامل التحديد  Rمعامل 

0.388 0.160 0.143 4.08454 

 (8) جدول
 املستقلة املتغريات على التابع املتغري احندار

 املتغريات املستقلة
املعامل البائي 

B 

اخلطأ 

 املعياري
 قيمة"ت" Betaبيتا 

مستوى 

 الداللة

 0.00 12.851  1.586 21.555 ثابت االحندار

 0.00 6.959 0.361 0.042 0.261 األنا قوة

 0.01 3.130 0.184 0.019 0.051 املدرك النفسي الضغط

 بلــغ قـد  املسـتقلة  املـتغريات  علـى  التـابع  املــتغري احنـدار  حتديـد  معامـل  ( أن8) جـدول  مـن  يتـبني 

مــتغري الضــجر األكــادميي   علــى التبــاين ( مــن% 16.0يقــارب ) مــا تفســري ميكــن أنــه (، أي0.160)

 االحنـدار  معادلـة أو  الكلـي ( R²)املدرك فقـط، كمـا أن معامـل    النفسي والضغط األنا مبعرفة قوة

 التابع املتغري ( احندار8) اجلدول ويوضح، (01، 0) داللة مستوى عند إحصائيًّا ككل كانت دالة

: املقـدرة تتمثـل يف   االحنـدار  أن معادلـة  (8) املستقلة. وبشكل عـام يتضـح مـن اجلـدول     املتغريات على

 (.0.051) + الضغط النفسي املدرك (0.261) ( + قوة األنا21.555الضجر األكادميي= )
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 : جدة جامعة طالب لدى األكادميي األنا للتنبؤ بالضجر بدور قوة يتعلق : فيماأواًل

ومتسـقة مـع حجـم دور     منطقيـة  نتـائج  تعـد  عرضـها  السـابقة  النتـائج  بينتـه  مـا  أن الباحث يرى

الذي يعكس أهمية احملافظة علـى التـوازن بـني كـل مـن مطالـب أهلـو واألنـا         األنا واهمية متغري قوة 

األعلى والواقع لدى طالب املرحلة اجلامعية يف التعامـل مـع املطالـب األكادمييـة الـيت تفرضـها بيئـة        

واالمتثال للمطالب الداخلية عرب زيادة قدرة طالب املرحلـة اجلامعيـة علـى التكيـف     التعليم اجلامعي 

مــع مطالــب ومشــكالت والصــعوبات الــيت تعرتضــه يف مواقــف الــتعلم اجلــامعي وعمليــات وأســاليب    

التــدريس اجلــامعي باإلضــافة إىل مواقــف تقــويم نــواتج الــتعلم الــيت تتطلــب قــدرا كــبري مــن التنظــيم  

بشــكل أكثــر حتديــًدا ميكــن القــول بــأن قــدرة الطالــب اجلــامعي علــى إظهــار   و والضــبط الــذاتي.

املرونة النفسية، ومواجهة التحـديات األكادمييـة، والبقـاء يف حيـز االسـتقرار الوجـداني، والتعامـل        

التحصيل  باملشكالت املتعلق مستوى القلق بفعالية عند مواجهة املواقف احملبطة اكادمييا، وتقليل

يف حل التوترات النفسية املتمثلة بالضجر األكادميي لدى طالب املرحلـة اجلامعيـة،   اجلامعي تسهم 

خاصة وأن مواقف وأحداث بيئة التعليم تتطلب مهارات معرفيـة وسـلوكية وانفعاليـة تعـد مـن صـميم       

 اإلحبـــايف علـــى والســـيطرة التـــأخري علـــى الرقابـــة آليـــات فعاليـــات وظـــائف قـــوة األنـــا مثـــل: توجيـــه 

الشخصية واالجتماعية مع أعضاء هيئـة التـدريس والـزمالء،     العالقات على حملافظةاألكادميي، وا

التكيــف مــع متطلبــات مهــام التعلــيم  تتشــيط العلميــات املعرفيــة علــى حنــو مناســب وكــفء لتحقيــق

ــل  ــز حــاجز اجلــامعي، باإلضــافة إىل تفعي األكــادميي  االنســحاب لتجنــب باملنبهــات والــوعي التحفي

 ثريات وحمتويات املناهج واملقررات الدراسية.مع م النشط والتعامل

 ;Simonويرى الباحث أن النتيجة السابقة جاءت متوافقة مع ما أشارت اليه دراسة كل من 

Friedrich & Beckham, 2017); Seligman; Morgan & Harper, 2017; Graham & 

Cristiano, 2018; Muntari, 2018   وبقيـة املـتغريات املماثلـة هلـا      األنـا  ( الـيت أشـارت إىل أن وقـوة

ــة ــذاتي و مفهــوم  الضــبط كبني ــة  ال ــذات وهوي ــا تعتــرب  ال ــالتنبؤ املســهمة مــن العوامــل  األن  بالضــجر ب

 األكادميي.

 :جدة جامعة طالب لدى األكادميي بالضجر املدرك للتنبؤ النفسي الضغط بدور يتعلق ثانًيا: فيما

 ومتسـقة  منطقيـة  نتـائج  تعـد  (8) يف اجلـدول  عرضـها  السـابق  النتائج بينته ما أن الباحث يرى

مسـتوى عـال    على احملافظة أهمية يعكس الذي املدرك النفسي الضغط متغري وأهمية دور حجم مع
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فـامتالك طالـب املرحلـة اجلامعيـة     ، التعليم اجلامعي بيئية ملثريات من قدرة على اعطاء معنى وتفسري

اجيابيـة وتقييمــات واحكـام ذاتيــة اجيابيـة معرفيــة حنــو    واالحاديـث الذاتيــة   األتوماتيكيــة ألفكـار 

وطـرق وأهـداف التقـويم اجلـامعي تسـاعد علـى التقليـل مـن         ، التعليمـي  واحملتـوى  التدريس، أساليب

الـواقعي وغـري املضـخم يتـأثر بكـم وكيـف        املدرك النفسي مشاعر الضجر األكادميي، فالضغط

يف  املعرفيــة لــدى طالــب املرحلــة اجلامعيــة، وتســهم اخلــربات احملبطــة املكتســبة واملخزنــة يف البنيــة  

ــة احلـــدث        ــة مبواجهـــة ومقاومـ ــيولوجية العنيفـــة املرتبطـ ــتجابات االنفعاليـــة والفسـ ــه مـــن اسـ  محايتـ

 الطالـب اجلـامعي قدرتـه    كما حتميه من االجهاد النفسي واملعريف اليت يفقـد  األكادميي الضاغط

 املـدرك  النفسـي  يف حني أن منط الضغط ،الضاغطاملواقف األكادميي أو  احلدث مع التعامل على

الســليب عــادة مــا يتشــكل مــن خــالل منظومــة املعتقــدات املــاوراء معرفيــة اخلاصــة بتقييمــات الفــرد    

ملصادر الضغويف النفسية اليت يصعب ادارتهـا والتعامـل معهـا بشـكل يسـاعد علـى النجـاح والتوافـق         

ــاة الطالــب اجلــامعي مــن إ    الســرور  وعــدم واإلحبــايف بالتعاســة ىل الشــعورمعهــا، مبــا يــؤدي إىل معان

 الذات وايثار االنسحاب من املواقف األكادميية بصفة مستمرة.  والقلق، وحتقري

 ;ويــرى الباحــث ان النتيجــة الســابقة جــاءت متوافقــة مــع مــا أشــارت اليــه دراســة كــل مــن )  

Taylor, Kim, & Myoungsook, 2018; Afusat, 2018 Taylor, Kim, & Myoungsook, 

2018; Worthen & Cash, 2018 (  اليت أشارت إىل أن الضغويف النفسية والضغط املدرك ترتبط

 بالضجر.  بالتنبؤ املسهمة من العوامل بالضجر األكادميي والنفسي والوظيفي كما تعترب

 يعـزى  األكـادميي  الضـجر  يف إحصـائيًّا  دال فـرق  يوجـد  هـل : علـى  للدراسة الثاني سؤال نص

 جامعـة  طـالب  لدى( ماجستري - بكالوريوس - حتضريية سنة)اجلامعية  املرحلة الدراسية الختالف

 جدة؟
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 ( 9جدول )
مستويات املرحلة الدراسية اجلامعية على درجات ملعرفة داللة الفروق بني متفاوتي االحادي حتليل التباين 

 مقياس الضجر األكادميي

 د.ح املربعاتجمموع  مصدر التباين املتغريات
متوسط جمموع 

 املربعات
 الداللة ف

 الضجر

 األكادميي

 0.00 28.99 3888.812 2 8668.524 بني اجملموعات 

 130.328 248 32190.880 داخل اجملموعات 

  249 39848.404 اجملموع 

 مقيــاس درجــات ( علــى0.01) ( وجــود فــرق دال إحصــائيًّا عنــد مســتوى9) يتضــح مــن اجلــدول

– بكـالوريوس -حتضـريية  سـنة ) اجلامعيـة  املرحلـة الدراسـية   الخـتالف  األكـادميي يعـزى   الضجر

 Scheffe( يوضح املقارنات البعدية بطريقة شـيفيه  10جدة. واجلدول ) جامعة طالب لدى( ماجستري

 األكادميي. الضجر مقياس درجات على اجلامعية بني متفاوتي مستويات املرحلة الدراسية

 ( 11جدول )
 على اجلامعية بني متفاوتي مستويات املرحلة الدراسية Scheffeاملقارنات البعدية بطريقة شيفيه 

 األكادميي الضجر مقياس درجات

 املتوسطات العدد اجملموعات
االحنراف 

 املعياري

 فروق املتوسطات وداللتها

مرحلة 

 البكالوريوس

مرحلة 

 املاجستري

 *20.88 *4.4 8.16 85.00 100 التحضريية السنة طالب

 *15.48 - 5.32 81.50 109 البكالوريوس مرحلة طالب

 - - 4.84 56.12 41 املاجستري مرحلة طالب

 : يلي ما( 10) اجلدول من يتضح

ــة التحضــريية وطــالب الســنة بــني طــالب (0.01) وجــود فــرق دال إحصــائيًّا عنــد مســتوى   .1  مرحل

 البكالوريوس. لصاحل طالب مرحلة األكادميي الضجر مقياس البكالوريوس على درجات

ــة وطــالب التحضــريية الســنة طــالب بــني (0.01) مســتوى عنــد إحصــائيًّا دال فــرق وجــود .2  مرحل

 املاجستري. مرحلة طالب لصاحل األكادميي الضجر مقياس درجات املاجستري على
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 مرحلـة  وطـالب  البكـالوريوس  مرحلـة  بني طـالب  (0.01) مستوى عند إحصائيًّا دال فرق وجود .3

 .املاجستري مرحلة طالب لصاحل األكادميي الضجر مقياس درجات على املاجستري

 طالب ويرى الباحث أن ما بينته النتائج السابقة عرضها تعد نتائج منطقية، إذ أشارت إىل أن

يتمتعــون مبقــدار مناســب مــن معــدالت الضــجر        املاجســتري  مرحلــة  وطــالب  البكــالوريوس  مرحلــة 

 وأهـداف  وطـرق ، التعليمـي  واحملتوى، التدريس عدم رضاهم عن أساليباألكادميي الذي يعرب عن 

ــة بطــالب  اجلــامعي التقــويم ــا   الســنة مقارن ــه عامــل اخلــربة والســن    التحضــريية ؛ وذلــك نظــرًا مل يؤدي

االســتقرار األكــادميي والنضــج النفســي مــن دور كــبري يف تشــكيل اإلطــار الــدافعي واألكــادميي   

التحضـريية قـد ال تسـعفهم يف     فحداثة خربة وسن طالب السنة هم بشكل عام.تصرفاتالذي حيكم 

و والسـلوكية غـري    املعرفيـة  م يبـدون ضـمن السـياقات   ؛ لـذلك فهـ  تهم األكادمييةحياتنظيم جماالت 

املتكيفة اكادمييا ضمن احلياة اجلامعية اليت ختتلف اختالفـا كليـا عـن مرحلـة التعلـيم الثـانوي،       

ب من الطالب مقومـات ومعـايري حتديـد أهدافـه مراقبـة سـلوكياته       تتطل فالتعليم اجلامعي وسياقاته

ومتابعة ذاتية بالغة الدقة ملختلف متطلبات الدراسة األكادميي من قبل أعضاء هيئـة التـدريس إذ أن   

تعد ضـوابط صـارمة    املاجستري مرحلة وطالب البكالوريوس ضوابط العمل اجلامعي لطالب مرحلة

واليت يعيها طالب هاتني املرحلتني وعيا كامال مبـا يرتتـب علـى تلـك      وال ميكن التهاون يف تطبيقها

املمارسات التهاون والتسـويف واخنفـاض دافعيـة االجنـاز األكـادميي الـيت تشـكل عوامـل مسـاعدة          

تزيد من حجم معانـاة طالـب السـنة التحضـريية مـن الضـجر األكـادميي، خاصـة يف ظـل قلـة بـرامج            

أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين مينحــون طــالب هــذه املرحلــة الوقــت     التهيئــة للدراســة اجلامعيــة وقلــة 

الكايف واملساعدة األكادميية لتجاوز فجوة حداثة خربتهم بأمنايف وأساليب واسـرتاتيجيات التعلـيم   

 التحضريية وزيادة اعبائهم التدريسية. اجلامعي اليت قد تكون بسبب كثرة إعداد طالب السنة

تفرض على األقسام األكادمييـة ووكـاالت الشـؤون التعليميـة     ويرى الباحث أن هذه النتيجة 

ــام أكــرب يف   ــز  للطــالب مه ــة وتعزي ــدى الشــباب  مقاومــة وادارة مشــاعر الضــجر األكــادميي   محاي ل

الذين حباجة إىل إعادة نظر سواء علـى مسـتوى اسـتحداث بـرامج إرشـادية تسـاعدهم علـى        اجلامعي 

طرائق التدريس اجلامعي واملقررات اجلامعية على حنو قـد  ادارة انفعاالتهم واجتاهاتهم السلبية حنو 

ة الضــجر األكــادميي الــيت قــد تكــون ســبًبا مباشــر يف التســرب مشــكليســهم يف احلــد مــن تفــاقم 

الدراسي أو اخنفاض املعدل الرتاكمي لطالب املرحلة اجلامعية. وعلى حد اطالع الباحث مل توجـد  
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تيجــة البحثيـة وهـو مـا يعـزز التوصـية بضـرورة دراســتها       دراسـة سـابقة اتفقـت أو اختلفـت مـع هـذه الن      

 اجلامعية. الدراسية املرحلة ومعاجلتها يف دراسات الحقة خاصة يف ظل تعدد مستويات

 :التوصيات

ــائج الدراســة احلاليــة كمقــدمات نظريــة مناســبة لصــياغة تســاؤالت وفــروض       .1 االســتناد إىل نت

إىل معاجلة مشكلة ارتفـاع الضـجر األكـادميي    علمية للربامج والدورات التدريبية اليت تسعى 

لدى طالب املرحلة اجلامعية يف ضوء متغريات قوة األنـا والضـغط النفسـي املـدرك واحلساسـية      

السلوكية واالنفعالية واملعرفية املنبثقة عنها باعتبارها أطر إرشادية  تاالنفعالية واالسرتاتيجيا

 امعات السعودية. تقدمها أقسام خدمات اإلرشاد األكادميي باجل

تتنــاول التفــاعالت والتــأثريات الثنائيــة  إجــراء املزيــد مــن األحبــاث يف البيئــة العربيــة والســعودية  .2

مــن طــالب وطالًبــات املرحلــة    مــتغريات الدراســة احلاليــة علــى عينــات خمتلفــة      والثالثيــة بــني  

ورات اجلامعيــة يف جامعــات أخــرى ميكــن مــن خالهلــا صــياغة اســرتاتيجية عامــة لتقــديم تصــ    

 املـدرك  النفسـي  والضـغط  األنـا  نظرية أكثر عمًقا ورسوًخا يف ضوء مراعاة أهمية مستوى قوة

 االنفعالية.  واحلساسية

هم الكبري بتصميم أنشطة تعلم جامعي هتمامأن تولي األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس ا .3

رحلـة اجلامعيـة تسـهم    أكثر عصرية ومراعاة للخصائص العمرية والنفسية واملعرفية لطالب امل

مبجموعها يف ختفي  مصـادر أحـداث احليـاة اجلامعيـة الضـاغطة بغيـة مسـاعدة طـالب هـذه          

املرحلة اجلامعية على ادارة املشاعر السلبية املرتبطة بالضجر األكـادميي لتحقيـق أكـرب قـدر     

 من االتزان النفسي والتكيف اجلامعي. 

 املـــدرك النفســـي والضـــغط األنـــا قـــوةاعـــل تف إجـــراء حبـــوث ودراســـات تتنـــاول استقصـــاء أثـــر .4

ــة واحلساســية ــة كعوامــل االنفعالي ــدى األكــادميي بالضــجر منبئ ــف   طــالب ل ــات خمتل وطالًب

 املراحل الدراسية.
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ABSTRACT: 

The study aimed to identify the level of job satisfaction among the faculty 

members of the Deanship of the Preparatory Year and the supporting studies 

(DPYSS) at Imam Abdul Rahman Bin Faisal University (IAU) in regards to 

gender, age, work experience, academic degree, different academic affiliations. 

The study used a descriptive method. Toward measuring job satisfaction levels, 

the researchers designed a standardized scale of five dimensions (i.e,. IAU 

administrative and financial policies, relations within work environment, 

professional responsibility, job contentment, and Professional Development). 

The study was implemented on the DPYSS staff members within the academic 

year 2017/2018, on a sample of 166 participants (61% of whole sample). The 

results showed that Job Satisfaction levels was "high" in all dimensions of the 

designed scale, and also it showed that there are statistical significant differences 

(0.05) in the total dimensions of job Satisfaction scale in favor of IAU members 

compared to staff of the educational and training companies. The results showed 

that there are statistical significant differences (0.05) attributed For: age, work 

experience, academic degree, different academic affiliations. Whereas, results 

showed that there is no statistical significant differences (0.05), attributed For 

the gender in job satisfaction scale. 

Key words: Work environment – job security – Professional Development. 
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درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة . (2022)عثمان، يسري. الريس، ناصر 

جملة العلوم  الرمحن بن فيصل يف ضوء بعض املت ريات.اسات املساندة جبامعة اإلمام عبدالتحضريية والدر

 222 – 205 (،1) 8الرتبوية، 

الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية درجة 

 الرمحن بن فيصل يف ضوء بعض املت رياتاسات املساندة جبامعة اإلمام عبدوالدر

 (2)د. ناصر بن سعود الريس (1)د. يسري حممد حممود عثمان

 :املستخلص

هيئـة التـدريس بعمـادة    الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء     درجـة  هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى   

ــن فيصــل يف ضــوء عــدد مــن   اســات املســاندة جبامعــة اإلمــام عبــد  الســنة التحضــريية والدر  الرمحن ب

املـــتغريات وهـــي: )اجلـــنس، العمـــر، عـــدد ســـنوات العمـــل باجلامعـــة، الدرجـــة العلميـــة، الرتبـــة           

األكادمييــة، واخــتالف انتســاب عضــو هيئــة التــدريس للجامعــة أو شــركات التعلــيم والتــدريب(.         

ان بإعداد مقياس لـه  الرضا الوظيفي قام الباحث درجةواستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، ولقياس 

تكون من مخسة أبعاد هي: "السياسات اإلدارية واملالية باجلامعة، العالقات داخل بيئة العمل، بيئـة  

مت تطبيـق أداة الدراسـة علـى أعضـاء     والعمل واملسـؤولية املهنيـة، األمـان الـوظيفي، والتطـور املهـين".       

ة جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن فيصـل      هيئة التدريس بعمادة السنة التحضـريية والدراسـات املسـاند   

، وبلــغ عــدد املشــاركني مــن أعضــاء هيئــة      م2018/2018 املوافــق هـــ1438/1439 للعــام اجلــامعي 

 ( من اجملتمع األصلي. %51( بنسبة )155التدريس )

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة  درجةوقد بينت نتائج الدراسة أن 

الرمحن بن فيصل كان "عاليًا" يف مجيع أبعاد املساندة جبامعة اإلمام عبد اساتالتحضريية والدر

(، وذلك يف 0.06املقياس، كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة )

                                                           
قســم تطــوير الــذات، عمــادة الســنة التحضــريية والدراســات   ، ســاعداملنــاهج وطــرق التــدريس امل أســتاذ   (1)

 ymmothman@iau.edu.sa :الرمحن بن فيصلاإلمام عبداملساندة، جامعة 
قسـم تطـوير الـذات، عمـادة السـنة التحضـريية والدراسـات املسـاندة،          ،شـارك امل اإلدارة الرتبويـة أستاذ   (2)

 nsalrayes@iau.edu.sa :الرمحن بن فيصلاإلمام عبدجامعة 
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اجملموع الكلي ألبعاد مقياس الرضا الوظيفي لصاحل أعضاء هيئة التدريس املنتسبني للجامعة 

التدريس التابعني لشركات التعليم والتدريب. وأظهرت النتائج وجود فروق مقارنة بأعضاء هيئة 

"الدرجة  :تغريات(، حيث يتأثر مستوى الرضا الوظيفي مب0.06ا عند مستوى داللة )دالة إحصائيًّ

العلمية، الرتبة األكادميية، العمر، عدد سنوات العمل باجلامعة"، كما أظهرت النتائج عدم 

(، تعزى ملتغري اجلنس يف الدرجة الكلية ملقياس 0.06ا عند مستوى داللة )ائيًّوجود فروق دالة إحص

 الرضا الوظيفي.

  التطور املهين.، بيئة العمل، األمان الوظيفي الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

يــزداد اهتمــام املؤسســات بالعنصــر البشــري يف الوقــت الــذي يشــهد فيــه عاملنــا املعاصــر ثــورة   

ا ووضــع أمامهــا حتــديات ا وتنوًعــوتكنولوجيــة، األمــر الــذي جعــل املؤسســات أكثــر تعقيــدً معرفيــة 

كــبرية جــدًّا لتحقيــق امليــزة التنافســية الــيت متكــن املؤسســة مــن البقــاء والتطــور، وذلــك مــن خــالل  

االهتمام باإلنسان العامل كأحد أهم عناصر اإلنتاج، حيث تعتمد كفاءة التحصيل لعناصر اإلنتاج 

علــى كفــاءة العنصــر البشــري املؤهــل، واملــدرب، واملتســلح باملعرفــة واخلــربة واملهــارة الــيت    جمتمعــة

 (.2018أبو خضري، )وفاعلية متكنه من تأدية مهامه بكفاءة 

وتعد اجلامعات من أكثر املؤسسات اليت يتعني على املسؤولني فيها االهتمـام بتطـوير املـوارد    

غريات يف جمال التكنولوجيا، واالتصال، واالقتصاد لضمان البشرية يف ظل ما يشهده العامل من مت

سالمة أدائها، والذي يكفل خمرجـات سـليمة مؤهلـة قـادرة علـى اإلسـهام بـربامج التطـوير والتنميـة          

ــة       والبنــاء، خاصــة إذا مــا عرفنــا أن مســتوى ودرجــة رقــي اجملتمــع بكــل أبعــاده االقتصــادية واإلداري

تعتمـد بالدرجـة األوىل علـى كفـاءة خمرجـات مؤسسـات التعلـيم         واالجتماعية والفكرية واإلبداعية

 العالي. 

ويف جمـال   ،ويعد الرضا الوظيفي من املوضوعات ذات األهمية يف جمـال العمـل بشـكل عـام    

تهـدف إىل تربيـة وتعلـيم الطـالب املعـارف      عضو هيئة التدريس رسالة  إنالتعليم بشكل خاص حيث 

أنـه يتعامـل مـع     عضـو هيئـة التـدريس؛   كمن صعوبة مـا يقـوم بـه    املهارات والسلوكيات السليمة؛ وتو

الطــالب مبختلــف قــدراتهم وال يســتطيع أن يتــأخر يف تقــديم الــدعم واملســاعدة للطــالب لــذلك فمــن    

الضــروري أن يشــعر بالرضــا يف العمــل وأن يــتم تلبيــة متطلباتــه ممــا يســاعده يف حتقيــق األهــداف          

 (. Kumar & Giri, 2009)ة املطلوب

إىل حتســني  اجلامعــاتالتعليميــة، لــذا تســعى   أهميتــه تــزداد بشــكل أكــرب يف املؤسســات  ف

 يف التــدريس هيئــة عضــو أن ومبــا(. 2008 نوعيــة األداء لألفــراد العــاملني فيهــا )العبــادي، الطــائي،  

وحيـث أن السـنة التحضـريية باجلامعـات السـعودية هلـا        التعليميـة،  العلمية يف رئيسي عنصر اجلامعة

تســـاعد الطـــالب لاللتحـــاق بالكليـــات املتنوعـــة باجلامعـــة، وتعمـــل علـــى   إنهـــاا مـــن حيـــث أهميتهـــ

إكسابهم املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة اجلامعية، باإلضافة إىل التنوع يف طريقة تشغيل السـنة  

التحضريية حيث يتم االستعانة بشركات التعليم والتدريب يف توفري بع  الكوادر من أعضاء هيئة 
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 التدريس.تدريس، هذا باإلضافة إىل التنوع الكبري يف أعضاء هيئة ال

 مشكلة البحث:

انطالقا من أهمية الرضا الوظيفي تسعى املؤسسات بشتى أنواعها إىل حتقيقه لدى العـاملني  

فيها، واملؤسسات الرتبوية على وجه اخلصوص حتظى بقدر وافر من احلرص على توفري املناخ الذي 

( إىل Terpsrra & Honoree, 2006أشار تربسرتا وهونري )وقد الرضا الوظيفي. يسهم يف حتقيق 

أن العديد من املؤسسات الرتبوية تهتم بشكل واضح يف مستويات الرضا الوظيفي للعاملني فيها مـن  

اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس، إذ يشكل الرضا الوظيفي أحد املتغريات املؤسسية املهمة، وذلـك  

 مبستويات األداء والدافعية للعاملني.الرتباطه 

املفهوم األساسي للسنة التحضريية يف اجلامعات السعودية إىل حد كـبري علـى تقـديم     يعتمدو

هذه السنة بشكل مسـتقل وملـدة عـام واحـد، وتتنـوع اجلهـات املنفـذة للسـنة التحضـريية حيـث تقـوم            

دريس املنــتمني داخــل األقســـام   عــدد مــن اجلامعــات بالتنفيــذ الــذاتي مــن خـــالل أعضــاء هيئــة التــ         

األكادميية باجلامعة، والبع  اآلخر من اجلامعات يعتمد بشـكل أساسـي علـى شـركات التعلـيم      

والتدريب يف تشغيل السنة التحضريية، وجتمع عدد من اجلامعات بـني التشـغيل الـذاتي واجلزئـي يف     

 براجمها.

شــركات التعلــيم  علــى صــل الرمحن بــن فيســنة التحضــريية جبامعــة اإلمــام عبــد    وتعتمــد ال

  حمددة.من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات  عددوالتدريب يف توفري 

ونتيجة للتنوع يف أعضاء هيئة التدريس بالسـنة التحضـريية واالسـتعانة بأعضـاء هيئـة تـدريس       

التـــدريب؛ حيـــث خيتلـــف املنـــاخ التنظيمـــي بـــني إدارة شـــركات التعلـــيم  توفرهـــا شـــركات التعلـــيم 

إلضافة إىل اختالف النواحي املادية بني الشركات واجلامعة مـن ناحيـة واخـتالف وتنـوع     والتدريب با

والــذي كــان منطلقــًا  ة التحضــريية والدراســات املســاندةالتخصصــات واخلــربات داخــل عمــادة الســن 

يف ضـوء عـدد مـن املـتغريات     الوظيفي لدى أعضاء هيئـة التـدريس   الرضا  درجةللباحثني للمقارنة بني 

 ها انتساب أعضاء هيئة التدريس للجامعة أو لشركات التعليم والتدريب.واليت من

 التالي:ومن هنا حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس 

درجـة الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية والدراسـات            ما 
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ويتفـرع مـن هـذا السـؤال      ؟ املـتغريات املساندة جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن فيصـل يف ضـوء بعـ         

 التالية:الرئيس األسئلة 

اســات مــا درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر   .1

 الرمحن بن فيصل؟املساندة جبامعة اإلمام عبد

هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى   .2

اســات املســاندة الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر   

 الرمحن بن فيصل باختالف التعاقد )جامعة، شركات التدريب(؟جبامعة اإلمام عبد

هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى   .3

اســات املســاندة ة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــ 

الرمحن بــن فيصــل تعــزى ملــتغريات: اجلــنس، العمــر، عــدد ســنوات العمــل   جبامعــة اإلمــام عبــد

 بالعمادة، الدرجة العلمية، والرتبة األكادميية؟

 : البحثأهداف 

 إىل: يهدف البحث احلالي

ــى   .1 ــة   التعــرف عل ــدى أعضــاء هيئ ــوظيفي ل ــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية    درجــة الرضــا ال الت

 الرمحن بن فيصل.اسات املساندة جبامعة اإلمام عبدوالدر

الفــروق بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى الرضــا    الكشــف عــن   .2

اســات املســاندة جبامعــة الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر 

 فيصل باختالف التعاقد )جامعة، شركات التعليم والتدريب(. الرمحن بناإلمام عبد

ــة الدراســة حــول مســتوى الرضــا      الكشــف عــن  .3 الفــروق بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عين

اســات املســاندة جبامعــة الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر 

 .الدراسة الرمحن بن فيصل يف ضوء متغرياتاإلمام عبد

 : البحثأهمية 

 الدراسة احلالية يف اآلتي: أهميةتتمثل 
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تنبثق أهمية الدراسة من أهمية تـوفر الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس وانعكـاس          .1

 ذلك على جودة األداء وتوفر األمان الوظيفي لديهم.

والدراسـات  أعضاء هيئة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية     دراسة درجة الرضا الوظيفي لدى  .2

باختالف انتسابهم للجامعة أو لشركات التعليم  املساندة جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 والتدريب.

ونقـايف  بنتائج الدراسة للعمل على معاجلـة املشـكالت   بالسنة التحضريية تزويد صانعي القرار  .3

 .الضعف والعمل على زيادة نقايف القوة ودعمها

ة جبامعـــة اإلمـــام  لمســـؤولني عـــن عمـــادة الســـنة التحضـــريي    تقـــديم التوصـــيات واملقرتحـــات ل   .4

ــائج الدراســة    عبــد ــن فيصــل يف ضــوء نت ــة    ودرجــة الرضــا الرمحن ب ــدى أعضــاء هيئ ــوظيفي ل ال

 التدريس.

 : البحثحدود 

املوافـق   2018/2018طبقت الدراسة يف الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام اجلـامعي       حدود زمانية: -

 هـ.1438/1439

عمادة السنة التحضريية والدراسات املسـاندة، جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن       حدود مكانية: -

 فيصل.

 الدرجة املمارسة من أبعاد الرضا الوظيفي. حدود موضوعية: -

 : البحثمصطلحات 

األوىل اجلامعيـة الـيت يقبـل عليهـا الطالـب ويلتحـق بهـا لدراسـة          السنة هيالسنة التحضريية: 

ــع الســاعات الــيت ســجلها الطالــب ضــمن املعــدل         ــامج األكــادميي املعتمــد هلــا، وحتتســب مجي الربن

مسـارات: )مسـار    أربـع الرمحن بن فيصـل  سنة التحضريية جبامعة اإلمام عبدالرتاكمي، وتتضمن ال

 دسية، مسار الكليات العلمية، مسار الكليات اإلنسانية(.الكليات الصحية، مسار الكليات اهلن

سلوكي يقيس رغبة  مفهوم أنه على الوظيفي الرضا (2011) ُيعرف الزغيبالرضا الوظيفي: 

الفرد يف أداء مهام وظيفتـه، ومـدى التقبـل الـذي يشـعر بـه أثنـاء أدائهـا، ومـدى اإلشـباع االجتمـاعي            

 واملادي الذي حتققه له هذه الوظيفة.
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اخلمسـة  ا يف الدراسة احلاليـة بأنـه جممـل الرضـا عـن األبعـاد       وُيعرف الرضا الوظيفي إجرائيًّ

السياسات اإلداريـة واملاليـة،    اليت يتأثر بها أعضاء هيئة التدريس يف بيئة العمل متمثلة يف: األساسية

الـيت   تطـور املهـين  العالقات داخل بيئـة العمـل، بيئـة العمـل واملسـؤولية املهنيـة، األمـان الـوظيفي، وال        

يقاس الرضـا  ونعكس على األداء الوظيفي وحتسني إنتاجيتهم. وت ،توفرها املؤسسة بشكل إجيابي

 الوظيفي بالدرجة اليت حيصل عليها أعضاء هيئة التدريس يف مقياس الرضا الوظيفي.

ــوظيفي  ــا بدرجــة  أبعــاد الرضــا ال ــة التــدريس بعمــادة الســنة   رضــا : ُيعــرف إجرائيًّ أعضــاء هيئ

ــك  لتحضــريية والدراســات املســاندة عــن كــل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الرضــا الــوظيفي، وتشــمل      ا تل

األبعــاد، السياســات اإلداريــة واملاليــة، العالقــات داخــل بيئــة العمــل، بيئــة العمــل واملســؤولية املهنيــة،  

كـن  وتفيد معرفة هذه اجلوانب يف التعـرف علـى املصـادر الـيت مي     األمان الوظيفي، والتطور املهين،

 .الرضا الوظيفيدرجة أن تـساهم فـي زيادة أو ختفي  

جمموعة شركات تعمـل يف جمـال التعلـيم والتـدريب عـن طريـق        شركات التعليم والتدريب:

توفري كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، تعمل يف اجلامعـات السـعودية وغريهـا مـن     

وتقــوم الســنة التحضــريية   التحضــريية،مراكــز التــدريب وتنميــة املــوارد البشــرية، خاصــة يف الســنة   

 ب لتوفري الكادر التدريسي والتدرييب.بالتعاون مع شركات التعليم والتدري

 اإلطار النظري للبحث: 

( Hoppockيعد الرضا الوظيفي مصـدرًا للنجـاح والقـوة وحتقيـق األهـداف؛ ويعتـرب هوبـوك )       

أول من حتدث عن مفهوم الرضا الوظيفي يف أربعينيات القرن املاضي؛ حيث حدد ثالثة أبعاد للرضا 

وهذه األبعاد هي: البعد النفسي، البعـد اجلسـدي، وبعـد البيئـة      الوظيفي للعاملني يف خمتلف املهن،

إلجناز العمل، وكلما كان العمـل يشـبع حاجـات املوظـف يف األبعـاد الثالثـة كلمـا زاد الرضـا عـن          

 (. Kumar & Giri, 2009) مهنته والعكس صحيح

( الرضـــا الـــوظيفي بأنـــه درجـــة الشـــعور  Schermerhorn, 2002وعـــرف ســـكريمريهون )

حيال أعمـاهلم وواجبـاتهم يف املؤسسـة. وميثـل الرضـا الـوظيفي        املؤسسةابي أو السليب ألعضاء اإلجي

حالة عاطفية انفعالية إجيابية ناشـئة عـن عمـل الفـرد أو خربتـه العمليـة، وينـتج الرضـا الـوظيفي عـن           

 مدى إدراك الفرد إىل أي مدى يوفر العمل تلك األشياء اليت يعتربها هامة . 

الــوظيفي مــن املواضــيع اإلداريــة اهلامــة والالزمــة لزيــادة إنتاجيــة العمــل وضــمان   يعــد الرضــا و
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( أن حتقيـق الرضـا الـوظيفي للعـاملني يـؤثر يف نوعيـة أدائهـم،        2008 اجلودة فيه، ويرى )الشـرايدة، 

ويســهم يف حتقيــق النتــائج اإلجيابيــة املرجــوة، ويســهم كــذلك يف حتقيــق أهــداف املؤسســة. ويشــري     

أداء احلد األدنى من مهام العمل والدخول  إىل أن اخنفاض الرضا الوظيفي يؤدي إىل( 2014 )عبود،

يف صراعات ومشـاكل مـع الـزمالء واملسـؤولني ويرتتـب عليـه عـدم االنتظـام بالعمـل أو تركـه.كما           

( أن دراســـة الرضـــا الـــوظيفي يقـــع علـــى قمـــة األولويـــات ألي مؤسســـة Abushaira, 2012أشـــار )

 .ا املتميزة واملتفردةللمحافظة على عناصره

( أن الرضا الوظيفي هو أحـد املفـاهيم العامـة يف نظريـات دافعيـة      Johnson, 2010ويؤكد )

العمل وسلوكياته، واليت تشري إىل أن الرضا الوظيفي هو السبب الرئيسـي للنجـاح يف جمـال العمـل     

 والوصول ببيئة العمل إىل أقصى درجات اإلنتاجية.

، اوجناحهـ  املؤسسـة ( أن الرضا الوظيفي مؤشر مهـم علـى فعاليـة    2002 يرى )صالح الدين،و

فالفرد الذي يتمتع مبستوى عال من الرضـا الـوظيفي تتولـد لديـه دافعيـة كـبرية حنـو العمـل ويـزداد          

 محاسه وإقباله عليه. 

( إىل أن العديـد مـن املؤسسـات    Terpsrra & Honoree, 2006وقد أشار تربسرتا وهونري )

شكل واضح يف مستويات الرضا الوظيفي للعاملني فيهـا مـن اإلداريـني وأعضـاء هيئـة      الرتبوية تهتم ب

التدريس، إذ يشكل الرضـا الـوظيفي أحـد املـتغريات املؤسسـية املهمـة، وذلـك الرتباطـه مبسـتويات          

األداء والدافعية للعاملني.ومن احلقائق العلمية املطابقة للواقع أن اقتنـاع الفـرد بالعمـل الـذي ميارسـه      

درجــات الرضــا كلمــا زاد  يــد مــن اجلهــد إلجنــازه، فكلمــا زادترضــاه عنــه يــدفع بــه إىل بــذل املزو

إقباله على العمل وحتمسه ألدائـه بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة والفاعليـة، وهـذا مـا يـدعو إىل أهميـة           

التعـرف علــى العوامــل احملققــة لرضـا أعضــاء هيئــة التــدريس يف اجلامعـات لضــمان درجــة عاليــة مــن    

 خرجات اليت تتوائم مع متطلبات سوق العمل.امل

مفهــوم متعــدد اجلوانــب واألبعــاد ويعتمــد علــى حمــددات عوامــل تســهم يف     الــوظيفيوالرضــا 

تكــون الرضــا الــوظيفي للفــرد وحتديــد مــداه، وميكــن تصــنيف هــذه احملــددات والعوامــل بــثالث      

 (.2014 العزيز،)عبدجمموعات هي: 

أنفسهم وقدرات ومهارات األفراد ومبستوى الدافعية لديهم، عوامل ذاتية تتعلق بالعاملني  -

 وتشتمل هذه العوامل املؤهل العلمي، فئات العمر، اخلربة، مستوى الطموح وغريها.
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عوامل تنظيمية تتعلق باملنظمة وظروف العمل وشروطه وما يسود التنظيم من أوضاع وعالقات  -

مالء، والعالقة مع الرؤساء، ومستوى وظيفية ترتبط باملوظف والوظيفة والعالقة مع الز

 الوظيفة وحمتواها ومسؤولياتها.

عوامل بيئية ترتبط بالعمل تأثريها على املوظف وتشمل اخلدمات والتسهيالت املتوافرة مبكان  -

لدوره ومدى اندماجه وحميط العمل، وتشمل كذلك نظرة اجملتمع إىل املوظف ومدى تقديره 

 (.2014 العزيز،مع عمله )عبد

 لدراسات السابقة:ا

اطلــع الباحثــان علــى عــدد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة،  

ــدد مــن الدراســات خاصــة احلديثــة ذات العالقــة مبوضــوع البحــث وفقــًا           وســيتم عــرض ملخــص لع

 لتسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم:

وهـدفت الدراسـة إىل تعـرف مسـتوى الرضـا الـوظيفي وعالقتـه         "2019دراسة سعد العبـدان " 

باإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليـة التقنيـة بالريـاض وحائـل، وقـد أشـارت نتـائج        

الدراسة أن مستوى الرضا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس كـان عاليـًا وبينـت نتـائج الدراسـة           

 إنتاجية أعضـاء هيئـة التـدريس يف الكليـة التقنيـة جبميـع أبعـاد        وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اإلنتاجية باستثناء عدد املؤمترات، كما أشارت النتائج عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني       

 الرضا الوظيفي واإلنتاجية العلمية يف مجيع جماالت الرضا الوظيفي.

ة إىل قياس العالقة بني تطبيق معايري وهدفت الدراس "2019دراسة أمحد الرحومي وآخرون "

جامعـة امللـك    أعضاء هيئة التدريس يف رضااجلودة وتطويرها وحتسني العملية التعليمية وأثرها على 

خالد، وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتبايف معنوي بني قياس تطبيق معـايري اجلـودة والتطـوير،    

ة التدريس. باإلضافة إىل أن هناك عالقـة معنويـة غـري    وحتسني العملية التعليمية، ورضاء أعضاء هيئ

مباشرة بني املعايري ورضاء أعضاء هيئة التدريس، وجاء يف الدراسة أن مستوى تطبيق معايري اجلودة 

والتطوير ال حيسـن يف العمليـة التعليميـة بالقـدر املطلـوب، وذلـك يف ضـوء نتـائج الدراسـة الـيت بينـت            

 هيئة التدريس.ضعف مستوى الرضا لدى أعضاء 

وهدفت إىل تعرف مستوى الرضا عن العمل لـدى أسـاتذة اجلامعـة،     "2018"دراسة مباركي 
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أسـتاذًا مـن كـال اجلنسـني      (110) ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختيـار عينـة مكونـة مـن    

 Jobواستخدم الباحث مقيـاس وصـف العمـل )    معمري،وباختالف الدرجة العلمية من جامعة مولود 

Descriptive Index( الذي وضعه مسيث )Smith( وكندال )Kendall( وهولن )Hulin ؛ وأظهر)

نتائج الدراسة عدم وجـود فـروق يف الرضـا عـن العمـل تعـزى الخـتالف اجلـنس، كمـا بينـت النتـائج            

 وجود فروق حسب الدرجة العلمية.

دى أعضاء هيئـة  وهدفت إىل تعرف مستوى الرضا الوظيفي ل "2018" دراسة بسام أبو خضري

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن    الشــمال، التــدريس يف اجلامعــات األردنيــة الواقعــة يف حمافظــات     

مستوى درجـة الرضـا الـوظيفي لـدى عينـة الدراسـة قـد جـاء بدرجـة متوسـطة، كمـا بينـت الدراسـة              

ــة مق        ــاملني باجلامعــات احلكومي ــوع اجلامعــة لصــاحل الع ــة إحصــائيًّا تعــزى لن ــة وجــود فــروق دال ارن

بالعاملني يف اجلامعات اخلاصة. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا يعزى ملتغري اجلنس؛ 

 لصاحل أعضاء هيئة التدريس الذكور مقارنة باإلناث.

ــي   ــل أمــني العل وهــدفت الدراســة إىل تعــرف درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى     "2018"دراســة وائ

ة اخلاصة يف املنطقة اجلنوبيـة مـن اململكـة العربيـة السـعودية      أعضاء اهليئة التدريسية بأقسام الرتبي

ــة           ــوظيفي ألعضــاء هيئ ــائج الدراســة أن درجــة الرضــا ال ــرت نت ــد أظه ــتغريات. وق ــبع  امل ــه ب وعالقت

التــدريس كانــت بدرجــة متوســطة، كــذلك كانــت الدرجــة متوســطة علــى األبعــاد األربعــة لــألداة.     

رجة الرضا الوظيفي تبعًا ملتغري اجلنس، ومتغري اجلامعة؛ وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف د

 يفي تبعًا ملتغري سنوات اخلربة.يف حني كان هناك فروق يف درجة الرضا الوظ

وهـدفت الدراسـة إىل تعـرف مسـتويات الرضـا الـوظيفي لـدى         "2015"دراسة حممد الدعيس 

أعضــاء هيئــة التــدريس يف جامعــة صــنعاء مــن وجهــة نظــرهم، وبيــان دور مــتغريي التخصــص والرتبــة  

أظهـرت الدراسـة أن مسـتوى الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء         الوظيفي، وقداألكادميية على رضاهم 

روق ذات داللـة إحصـائية حسـب مـتغري الرتبـة      هيئة التدريس جـاء بدرجـة قليلـة، كمـا تـبني وجـود فـ       

 األكادميية، حيث جاءت الفروق لصاحل الرتب األعلى.

وهـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى درجـة       (2014) دراسة رفيدة الشرمان، وصفاء اجلعافرة

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة وعالقتها مبستوى أدائهم الوظيفي. وتكونت 

عضـو هيئـة تـدريس باجلامعـة. وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن مسـتوى الرضـا           (265) الدراسـة مـن  عينة 
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الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة كان متوسطًا، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجـود  

أظهـرت الدراسـة وجـود فـروق دالـة      وفروق دالة إحصائيًّا تعـزى ملـتغري اخلـربة، والرتبـة األكادمييـة،      

 تغري اجلنس ولصاحل الذكور. وكذلك ملى ملتغريي اخلربة، والرتبة األكادميية، تعز

وهدفت الدراسة إىل التعرف على درجة الرضا الوظيفي ألعضاء  (2014) دراسة شاهر عبيد

ا، وأظهـرت  عضـوً  (90) هيئة التدريس يف اجلامعـة العربيـة األمريكيـة وتكونـت عينـة الدراسـة مـن       

الرضـا الـوظيفي علـى فقـرات األداة كـان متوسـطًا وأظهـرت الدراسـة عـدم           نتائج الدراسة أن درجـة 

 وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغريات اجلنس، الكلية، اخلربة، الرتبة األكادميية، والراتب.

واليت هدفت إىل تعرف أثر متغري اجلنس يف الرضا الوظيفي لدى  " Okpara, 2005دراسة "

األكادمييني يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا 

ــة التــدريس تعــزى ملــتغري اجلــنس، وأن أكثــر مصــادر الرضــا        يف الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئ

روف العمــل وزمــالء العمــل؛ بينمــا كانــت جوانــب العمــل املتعلقــة   الــوظيفي لــدى اإلنــاث يف جمــال ظــ 

بالراتب والرتقيات واإلشراف أكثر مصادر الرضا الوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس الـذكور،      

ا يف الرضـا الـوظيفي تعـزى للرتبـة األكادمييـة      كما بينت نتائج الدراسـة وجـود فـروق دالـة إحصـائيًّ     

 عند اجلنسني.

 اسات السابقة:التعليق على الدر

 من خالل العرض للدراسات السابقة يتبني ما يلي: 

حاولت معظم الدراسات السابقة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة  -

 التدريس يف اجلامعات، واختالف استجاباتهم لبع  املتغريات.

 الدراسات.معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي ملناسبته ملثل هذه  -

أشارت معظم الدراسات إىل أن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس جاء يف  -

 املستوى املتوسط.

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس،  -

 وتتفق يف استخدام االستبانة كأداة للدراسة.

راسات السابقة يف أنها تناولت السنة التحضريية واملقارنة بني ختتلف الدراسة احلالية مع الد -

الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة التدريس املنتسبني للجامعة مقابل أعضاء هيئة التدريس 
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 العاملني بشركة التعليم والتدريب، ويف مكان الدراسة.

 واإلجراءات امليدانية: البحثمنهج 

يف هـذه الدراسـة، ملالءمتـه لطبيعـة موضـوعها، والـذي        التحليلـي  مت استخدام املنهج الوصفي

يقصد به ذلك النوع من البحـوث الـذي يـتم بواسـطة اسـتجواب مجيـع أفـراد جمتمـع البحـث أو عينـة           

كبرية منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة مـن حيـث طبيعتهـا ودرجـة وجودهـا )العسـاف،       

وتطـوره، مـن    الواقع فهم تساعد يف ستنتاجات(. فهو املنهج الذي يسعى للوصول ال191هـ، ص1428

 واالجتاهـات  واملمارسـات  الظـروف  طبيعـة  بتحديـد  يهـتم  وكـذلك  هـو موجـود،   مـا  وصـف  خـالل 

 ويســعى الســتخالص نتــائج مفيــدة تثــري جمــال الدراســة )عبيــدات، عبــداحلق وعــدس،          الســائدة

 (.246 ص م،2001

الرضـا الـوظيفي    درجـة كشـف عـن   واستخدم املنهج الوصفي التحليلي على وجه التحديد، لل

الرمحن بـن فيصـل   اندة جبامعة اإلمام عبدللهيئة التدريسية بعمادة السنة التحضريية والدراسات املس

 .يف ضوء بع  املتغريات

ــة التدريســية بعمــادة الســنة التحضــريية       :البحــثجمتمــع  تكــون جمتمــع الدراســة مــن أعضــاء اهليئ

 2018/2018الرمحن بــن فيصــل، للعــام اجلــامعي   اســات املســاندة جبامعــة اإلمــام عبــد  والدر

 .(283) هـ، والبالغ عددهم1438/1439املوافق 

مت تطبيق أداة الدراسة على جمتمع الدراسة من أعضاء اهليئة التدريسية بعمادة السـنة   :البحثعينة 

ــة اإلمـــام عبـــد التحضـــريية والدر الرمحن بـــن فيصـــل للعـــام اجلـــامعي  اســـات املســـاندة جبامعـ

ــالغ عــددهم  1438/1439املوافــق  2018/2018 ــغ عــدد املشــاركني مــن   (283) هـــ، والب ، وبل

، %(51) ( بنسـبة 155أعضاء اهليئة التدريسية بعمادة السنة التحضريية والدراسـات املسـاندة )  

 وتوزعت عينة الدراسة كالتالي:
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 (1جدول )
 يع أفراد جمتمع الدراسة وعينتهاتوز 

الرقم
 

 القسم

النسبة املئوية  عينة الدراسة اجملتمع األصلي

لعينة الدراسة 

إىل اجملتمع 

 األصلي

النسبة املئوية 

لعينة القسم 

إىل عينة 

 الدراسة

كر
ذ

 

ى
أنث

 

جملموع
ا

 

كر
ذ

 

ى
أنث

 

جملموع
ا

 

 ٪30 ٪73 49 25 24 67 32 35 تطوير الذات 1

 ٪24 ٪56 41 19 22 73 35 38 العلوم األساسية 2

 ٪11 ٪72 19 11 8 25 14 11 احلاسب 3

 ٪30 ٪53 49 32 17 90 45 45 اللغة اإلجنليزية 4

5 
الدراسات 

 اإلسالمية
7 11 18 4 4 8 44٪ 5٪ 

 ٪100 ٪61 166 85 81 273 137 136 اجملموع

 : البحثأداة 

لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتديــد نتائجهــا وذلــك مــن خــالل االســتعانة          مقيــاس مت إعــداد 

واملعتمــد داخــل عمــادة اجلــودة     الرمحن بــن فيصــل جبامعــة اإلمــام عبــد  الرضــا الــوظيفي  باســتبانة 

ومت  فقـرة،  35حمـورا ينـدرج حتتهـا     "11ي حيث تضـمنت االسـتبانة أحـد عشـر "    واالعتماد األكادمي

مراجعة االستبانة وإعادة صياغة لعدد من الفقرات واألبعاد وذلـك مـن خـالل مراجعـة األدب الرتبـوي      

وقد قام الباحثـان   التعليم قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي وأراء املختصني، املتعلق بالدراسة سواء يف

فقـرة، ومت عـرض املقيـاس يف     39" أبعـاد ينـدرج حتتهـا    6بتطوير وتعديل املقياس حبيث يتكون من "

( عبـارة،  39وتكونـت االسـتبانة يف صـورتها األوليـة مـن )      صورته األولية على عـدد مـن املتخصصـني   

ــارات،  (10) حمــاور هــي: السياســات اإلداريــة واملاليــة باجلامعــة وتضــمنت      موزعــة علــى مخســة   عب

 (12) عبــارات، بيئــة العمــل واملســؤولية املهنيــة وتضــمنت (10) العالقــات داخــل بيئــة العمــل وتضــمنت

عبـارات. ويقابـل كـل     (4) عبـارات، التطـور املهـين وتضـمنت     (3) عبارة، األمـان الـوظيفي وتضـمنت   

لإلجابــة يقابــل كــل منهــا درجــة وفقــًا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي، كمــا     عبــارة مخســة مســتويات 

 باجلدول التالي:
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 درجة ضعيفة جدًّا درجة ضعيفة درجة متوسطة  درجة عالية درجة عالية جدًّا

6 4 3 2 1 

ــة التـــدريس     ــاء هيئـ ــة مـــن أعضـ ــها علـــى ثالثـ ــتبانة فقـــد مت عرضـ  وللتأكـــد مـــن صـــدق االسـ

مت األخذ بتراء احملكمني من حيـث تعـديل صـياغة     املتخصصني يف أصول الرتبية والقياس والتقويم.

ــارة أو باحلــذف أو اإلضــافة، وقــد مت تعــديل صــياغة        بعــ  العبــارات حســب آراء احملكمــني.   العب

  فقرة، وتوزعت على احملاور اخلمسة كالتالي: (36) وتكونت االستبانة يف صورتها النهائية من

 (2) دولج
 أبعاد الرضا الوظيفي وعدد الفقرات بكل بعد

 عدد الفقرات احملور

 9 األول: السياسات اإلدارية واملالية 

 7 الثاني: العالقات داخل بيئة العمل

 12  الثالث: بيئة العمل واملسؤولية املهنية

 3  الرابع: األمان الوظيفي

 4  اخلامس: التطور املهين

  البحث:حسا  صدق وثبات أداة  

 : البحثثبات أداة  -

"، والتجزئة Alpha Cronbach, sمت حساب الثبات بثالث طرق خمتلفة: ألفا كرونباخ "

"، واالتساق Spearman- Brown Coefficientالنصفية عن طريق معادلة سبريمان وبراون "

 0.93"، وثبات التجزئة النصفية 0.95الداخلي جلميع عبارات االستبانة: وبلغ معامل ثبات " ألفا " 

 وهذه قيم تدل على أن االستبانة تتميز بثبات مرتفع. 

  :حساب صدق االتساق الداخلي -

مت حســاب صــدق االتســاق الــداخلي لالســتبانة بإجيــاد معامــل االرتبــايف بــني كــل عبــارة مــن    

االستبانة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وبني البعد وأبعاد الرضا الوظيفي، كما يوضحها 
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 اجلدول التالي: 

 (3) جدول

 معامل االرتبايف الكلي 

 األبعاد
السياسات 

 اإلدارية واملالية

العالقات داخل 

 بيئة العمل

بيئة العمل 

 واملسؤولية املهنية

األمان 

 الوظيفي

التطور 

 املهين

 **0.88 **0.81 **0.93 **0.77 **0.87 قيمة االرتبايف

( أن مجيع فقرات االسـتبانة مرتبطـة ارتباطـًا ذا داللـة إحصـائية      3يتضح من اجلدول السابق )

 (، وذلك يدل على صدق األداة.0.01مع الدرجة الكلية لكل حمور عند مستوى داللة )

طريــق حســاب نســبة ارتبــايف الدرجــة   أمــا ثبــات االتســاق الــداخلي فقــد مت التحقــق منــه عــن    

الكلية لالستبيان باألبعاد الفرعية، وكانت مؤشـرات الثبـات كلـها عاليـة، حيـث حققـت مسـتوى        

 " كما هو موضح يف اجلدول التالي:  0.01" داللة عند

  (4) جدول
 ثبات االتساق الداخلي

 األبعاد
السياسات 

 اإلدارية واملالية

العالقات داخل 

 بيئة العمل

العمل بيئة 

 واملسؤولية املهنية

األمان 

 الوظيفي

التطور 

 املهين

 **0.88 **0.81 **0.93 **0.78 **0.87 قيمة االرتبايف

  :التحليل واملعاجلة اإلحصائية

استخدم الباحثان النمـوذج اإلحصـائي ذي التـدريج النسـيب؛ بهـدف احلكـم علـى املتوسـطات         

 احلسابية للرضا الوظيفي ولألبعاد التابعة له والفقرات اليت تتبعها، وذلك على النحو اآلتي: 

 درجة ضعيفة جدًّا درجة ضعيفة درجة متوسطة   درجة عالية درجة عالية جدًّا

4.20-5 3.40-4.19 2.6-3.39 1.8-2.59 1-1.79 

ــامج )   ــان برن ــة علــى     SPSSاســتخدم الباحث ــات الدراســة واإلجاب ( اإلحصــائي يف معاجلــة بيان

 أسئلتها وذلك على النحو اآلتي: 

         لإلجابة عن السؤال األول: فقـد مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة للرضـا
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 هلا.الوظيفي واألبعاد التابعة له والفقرات التابعة 

     ( ولإلجابـة علــى هـذا الســؤال الثـاني مت اســتخدام اختبـارt-test  للعينــات املسـتقلة ملعرفــة داللــة )

 الفروق باختالف التعاقد )جامعة، شركات التعليم والتدريب(.

     لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث؛ فقــد مت إجــراء حتليــل التبــاين األحــادي (One –way 

ANOVA   ا باختبـار أقـل فـرق دال   ( لكـل مـتغري متبوعًـLeast Significance Difference” 

LSD”. 

 ومناقشتها:  البحثنتائج 

اسـات  ما درجة الرضا الوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية والدر        .1

 الرمحن بن فيصل؟املساندة جبامعة اإلمام عبد

ــا    لإلجابـــة علـــى الســـؤال مت حســـاب املتوســـطات احلســـابية، واالحنرافـــات املعياريـــة، للرضـ

الــوظيفي، واألبعــاد التابعــة لــه والفقــرات التابعــة هلــا، لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس يف عمــادة الســنة   

الرمحن بن فيصـل، مـع ترتيـب الفقـرات واألبعـاد      بدساندة جبامعة اإلمام عالتحضريية والدراسات امل

 وفقًا للمتوسط احلسابي.

 (5جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة يف فقرات أبعاد الرضا 

 الوظيفي

 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 عالية 0.999 3.44 السياسات اإلدارية واملالية

 3 18 عالية 1.096 3.68 هناك مرونة يف إجراءات العمل املختلفة. 1

إن وضـــــعي الــــــوظيفي وإطـــــار عملــــــي    2

 ومسؤولياتي واضحة.
 1 13 عالية 1.217 3.80

 2 17 عالية 1.209 3.69 أرى أن سياسات اجلامعة منصفة. 3

ــدى  4 ــيالً  لــ ــه دلــ ــل بــ ــذي أعمــ ــم الــ  5 25 عالية 1.273 3.52 القســ
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 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 للسياسات العامة معلنا للجميع

اجلامعــــة تعــــرتف باإلجنــــازات املهنيــــة      5

 الكبرية 
 4 21 عالية 1.240 3.60

 7 29 متوسطة 1.310 3.31 اجلامعة تكافئ األداء املهين املتميز. 6

ــة مبــدى    7 أعتقــد أن راتــيب مناســب مقارن

 وإجنازاتي املهنية.إنتاجييت 
 8 33 متوسطة 1.336 3.24

راتـــيب أعلـــى مـــن الراتـــب الـــذي تدفعـــه   8

 جامعات أخرى مماثلة 
 9 35 متوسطة 1.368 2.70

أعتقــــد أن للجامعــــة سياســــة واضــــحة     9

 بالنسبة للرواتب والبدالت.
 6 27 عالية 1.390 3.44

 عالية 0.912 4.04 العالقات داخل بيئة العمل

رئيسي املباشر أسـلوب التغذيـة   يستخدم  10

ــة التـــدريس بشـــكل      ــة مـــع هيئـ الراجعـ

 إجيابي.

 5 10 عالية 1.198 4.01

 3 7 عالية 1.206 4.11 أثق يف رئيسي املباشر. 11

رئيســـي املباشـــر يعامــــل أعضـــاء هيئــــة     12

 التدريس بطريقة عادلة.
 6 11 عالية 1.281 3.97

ــات العمــل مــع      13 اشــعر بالرضــا عــن عالق

 زمالئي 
 2 5 عالية جدًّا 0.940 4.26

ــام     14 ــني األقسـ ــل بـ ــيق وتكامـ ــد تنسـ يوجـ

 اإلدارية فيما يتعلق باألنشطة اجلامعية.
 7 22 عالية 1.112 3.60

يوجد تواصـل وتعـاون بشـكل جيـد بـني       15

 العاملني يف قسمي 
 4 9 عالية 1.012 4.03

عالقيت بزمالئـي يسـودها شـعور بـاملودة      16

 وروح الفريق الواحد 
 1 4 عالية جدًّا 1.001 4.28
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 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 عالية 0.782 3.81 بيئة العمل واملسؤولية املهنية

يوجــد عــدد كــاٍف مــن العــاملني إلجنــاز  17

 العمل بشكل جيد
 10 28 عالية 1.243 3.43

التجهيزات واألدوات يف قاعات الدراسـة   18

 تعمل بشكل جيد
 11 30 متوسطة 1.110 3.31

العمـادة )مثـل دورات   املرافق املختلفـة يف   19

 املياه، املكاتب، ...( نظيفة.
 9 26 عالية 1.235 3.49

 6 15 عالية 1.204 3.77 إن املكان املخصص للعمل مريح وآمن. 20

ــدً     21 ــتالءم جي ــوم بهــا ت ــيت أق ــام ال ا مــع امله

 خرباتي.
 3 6 عالية جدًّا 1.034 4.24

إنين أحصـل علـى الـدعم اإلداري الـالزم      22

 بعملي.للقيام 
 5 14 عالية 1.176 3.78

 ولـن  يـؤثر  لـن  مـين  املطلوب العمل حجم 23

 األداء  جودة من يقلل
 8 23 عالية 1.295 3.57

 12 34 متوسطة 1.293 3.17 ال أشعر بالضغط واإلجهاد يف عملي. 24

مستعد أن أبذل مزيدًا مـن اجلهـد ألجـل     25

 جناح قسمي.
 1 1 عالية جدًّا 0.684 4.66

ــي     26 ــاء أدائـــ ــاهيم اجلـــــودة أثنـــ أدرك مفـــ

 للواجبات املكلف بها 
 2 2 عالية جدًّا 0.822 4.51

ــة   27 ــع بصــــــالحيات مهنيــــــة كافيــــ أمتتــــ

 واستقاللية يف عملي.
 7 19 عالية 1.102 3.67

يوجــد بالعمــل أهــداف ومعــايري واضــحة    28

 وقابلة للتحقيق 
 4 8 عالية 0.999 4.05

 عالية 0.985 3.76 األمان الوظيفي

 3 31 متوسطة 1.225 3.28 حتـى  يعمل أخسر بأن جمازفة ال يوجد 29
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 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 مــع ال يتناســب تكليفــًا رفضــت لــو

  الوظيفي. املسمى أو خرباتي

 1 3 عالية جدًّا 0.993 4.43 لدي درجة عالية من الوالء جتاه اجلامعة  30

أعتقد أن لدى اجلامعة درجـة عاليـة مـن     31

 الوالء جتاهي 
 2 24 عالية 1.304 3.57

 عالية 1.007 3.60 التطور املهين

ــجيع روح     32 ــى تشـ ــاعد علـ ــيفيت تسـ إن وظـ

 املنافسة.
 3 20 عالية 1.243 3.62

أتلقـــى تغذيـــة راجعـــة دوريـــة ويف الوقـــت  33

 املناسب حول سري عملي.
 2 16 عالية 1.172 3.70

ــالي فرصـــة جيـــدة   34 يتـــيح لـــي عملـــي احلـ

 للرتقية 
 4 32 متوسطة 1.232 3.24

 1 12 عالية 1.128 3.83 إن اجلامعة تساعدني يف التطوير املهين. 35

 عالية 1.18 3.73 مجيع فقرات الرضا الوظيفي

الرضا الوظيفي لعينة الدراسة على مجيع فقرات أبعـاد الرضـا    درجةأن  (6) يتضح من جدول

يـبني اجلـدول أن   (، كمـا  1.18( واحنـراف معيـاري )  3.73الوظيفي كانت بنسبة عالية ومبتوسط )

الفقرة "مستعد أن أبذل مزيدًا من اجلهد ألجل جناح قسمي "جاءت باملرتبة األوىل بني مجيـع فقـرات   

ــوظيفي مبتوســط "   ــي     4.66أبعــاد الرضــا ال ــاء أدائ "، بينمــا جــاءت الفقــرة" أدرك مفــاهيم اجلــودة أثن

راتــيب أعلــى مــن الفقــرة " "، بينمــا جــاءت4.51للواجبــات املكلــف بهــا " يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط " 

" مبســتوى رضــا   2.70" يف املرتبــة األخــرية مبتوســط "   ب الــذي تدفعــه جامعــات أخــرى مماثلــة     الراتــ

متوســط، ســبقتها الفقــرة "ال أشــعر بالضــغط واإلجهــاد يف عملــي" يف املرتبــة قبــل األخــرية مبتوســط    

 ." مبستوى رضا متوسط 3.17"

وُيعزى اخنفاض مستوى رضا أعضـاء هيئـة التـدريس بالنسـبة للراتـب إىل وجـود أعضـاء هيئـة         
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تدريس ينتسبون إىل شركات التعليم والتدريب واليت تقدم رواتب أقل مقارنة بالرواتب اليت تقـدمها  

ــد     ٪51اجلامعــة، باإلضــافة إىل أن نســبة )  ــة الدراســة مــن احملاضــرين واملعيــدين والــيت تع ( مــن عين

 تبهم منخفضة مقارنة برواتب أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتب األكادميية األعلى.روا

(، والـيت توصـلت إىل أن مسـتوى الرضـا     2019وتتفق الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة )العبـدان،      

(، )الـدعيس،  2019كان عاليـًا، بينمـا ختتلـف الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة كـل مـن )الرحـومي،           

ض مستوى الرضا الوظيفي، كما ختتلف مع عدد من الدراسات يف درجة ( واليت بينت اخنفا2016

الرضا الوظيفي واليت بينت أن مسـتوى الرضـا الـوظيفي كـان متوسـطًا ومنهـا دراسـة )أبـو خضـري،          

(. وعلى مستوى 2010(، و)منصور، 2014(، )عبيد، 2014(، )الشرمان، 2018(، )العلي، 2018

فإن مجيع األبعاد جاءت مبستوى رضا بدرجة عالية، وتنوعـت   الرضا يف مجيع أبعاد الرضا الوظيفي

جـاءت بـني    إنهـا درجات الرضا لدى عينة الدراسة يف الفقرات اخلاصة بأبعاد الرضا الـوظيفي حيـث   

" فقــرات 6عاليــة جــدًّا، وعاليــة، ومتوســطة؛ وكــان عــدد الفقــرات الــيت جــاءت بدرجــة عاليــة جــدًّا "  

الـوظيفي؛ بينمـا كـان عـدد الفقـرات الـيت جـاءت بدرجـة عاليـة          من فقرات أبعاد الرضـا   ٪17بنسبة 

مــن فقــرات أبعــاد الرضــا الــوظيفي، بينمــا كــان عــدد الفقــرات الــيت جــاءت   ٪63 " فقــرة بنســبة22"

. وعلـى مسـتوى أبعـاد الرضـا الـوظيفي بالنسـبة للبعـد        ٪20" فقـرات بنسـبة   7مبستوى رضا متوسط "

سـطة وكانـت الفقـرة "إن وضـعي الـوظيفي وإطـار عملـي        األول فقد تنوعت الفقـرات بـني عاليـة ومتو   

راتــيب  املرتبــة األوىل وجـاءت الفقـرة "  " يف3.8ومسـؤولياتي واضـحة" مبسـتوى رضــا عـالي ومبتوسـط "     

" مبسـتوى رضـا متوسـط يف املرتبـة األخـرية. أمـا       ب الذي تدفعه جامعـات أخـرى مماثلـة   أعلى من الرات

ية جدًّا وعاليـة، وجـاءت الفقـرة    ضاء هيئة التدريس بني عالبالنسبة للبعد الثاني تنوع مستوى رضا أع

 " يف املرتبـة األوىل ومبسـتوى رضـا عـالٍ    شـعور بـاملودة وروح الفريـق الواحـد    عالقيت بزمالئي يسودها "

"، بينما جاءت الفقرة "يوجد تنسيق وتكامل بني األقسام اإلداريـة فيمـا يتعلـق    4.28جدًّا ومبتوسط "

 ". وبالنسبة للبعـد الثالـث  3.60يف املرتبة األخرية ومبستوى رضا عالي ومتوسط "باألنشطة اجلامعية" 

ا مـن  تنوع مستوى الرضا بني" عالية جدًّا، وعالية، ومتوسطة؛ وجاءت الفقرة "مسـتعد أن أبـذل مزيـدً   

ال أشـعر بالضـغط   "، بينما جاءت الفقرة "4.66اجلهد ألجل جناح قسمي" يف املرتبة األوىل مبتوسط "

تنـوع مسـتوى الرضـا    فقـد  "؛ أمـا البعـد الرابـع     3.17مبتوسـط "  " يف املرتبة األخـرية جهاد يف عمليواإل

بني "عالية جدًّا، وعالية، ومتوسطة؛ وجاءت الفقرة" لـدي درجـة عاليـة مـن الـوالء جتـاه اجلامعـة " يف        

 بـأن  ازفـة جم "، وجـاءت الفقـرة "ال يوجـد   4.43املرتبـة األوىل مبسـتوى رضـا عـالي جـدًّا ومبتوسـط "      
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الـوظيفي"، يف املرتبـة األخـرية     املسمى أو خرباتي مع ال يتناسب رفضت تكليفًا لو حتى عملي أخسر

" إن تنوع مستوى الرضا بني "عالية، ومتوسطة؛ وجاءت الفقـرة ف "؛ أما البعد اخلامس3.28مبتوسط "

" وجـاءت  3.83ومبتوسـط " اجلامعة تساعدني يف التطور املهين "يف املرتبة األوىل مبستوى رضـا عـالي   

 ". 3.24الفقرة "يتيح لي عملي احلالي فرصة جيدة للرتقية" يف املرتبة األخرية مبتوسط "

 (6جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة ألبعاد الرضا الوظيفي

 الرتتيب رجة الرضاد االحنراف املعياري املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي

 5 عالية 0.999 3.44 السياسات اإلدارية واملالية

 1 عالية 0.912 4.04 العالقات داخل بيئة العمل

 2 عالية 0.782 3.81 بيئة العمل واملسؤولية املهنية

 3 عالية 0.985 3.76 األمان الوظيفي

 4 عالية 1.007 3.60 التطور املهين

 عالية 0.937 3.73 مجيع األبعاد

ــاد الرضــا        درجــةأن  (5) يتضــح مــن جــدول   ــى مجيــع أبع ــة الدراســة عل الرضــا الــوظيفي لعين

(، وجـاء البعـد "العالقـات    0.937( واحنراف معيـاري ) 3.83الوظيفي كانت بنسبة عالية ومبتوسط )

"بيئـة  ( بينمـا جـاء البعـد    0.912( واحنراف معيـاري ) 4.04داخل بيئة العمل "باملرتبة األوىل مبتوسط )

( بينمـا جـاء   0.782( واحنـراف معيـاري )  3.81العمل واملسؤولية املهنية" يف املرتبة الثانيـة ومبتوسـط )  

 (.0.999( واحنراف معياري )3.44البعد "السياسات اإلدارية واملالية" يف املرتبة األخرية ومبتوسط )

أن السـنة التحضـريية   الرضـا الـوظيفي يف الدراسـة احلاليـة إىل      درجـة ويعزي الباحثان ارتفـاع  

جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بــن فيصـل يـتم إدارتهــا بشـكل كامـل مــن قبـل إدارة اجلامعـة وينتســب          

أعضـاء هيئــة التـدريس إىل أقســام أكادمييـة مســاندة تتبـع القواعــد املنظمـة للعمــل باجلامعـات وهلــا       

ي والبحثي والذي يتـاح  جمالس أقسام، كما أن اجلامعة توفر البيئة احملفزة على التطوير األكادمي

 جلميع أعضاء هيئة التدريس سواء املنتسبني للجامعة أو لشركات التعليم والتدريب على حد سواء.

إجابة السؤال الثاني: هل توجد فـروق دالـة إحصـائيًّا بـني متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة          .2
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التحضـريية   الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بعمـادة السـنة         درجةالدراسة حول 

والدراسات املساندة جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل باختالف التعاقد )جامعة، شركات 

 التدريب(؟

الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة، الســتجابات   نلإلجابــة عــ

داللـة الفـروق   أعضاء هيئة التدريس، وذلك على كل حمور من احملاور املكونة لالسـتبانة، وملعرفـة   

( للعينـات املسـتقلة   t-testفقـد مت اسـتخدام اختبـار )    باختالف التعاقد )جامعـة، شـركات التـدريب(   

 كما هو موضح يف اجلدول التالي:

 (7جدول رقم )

الرضا الوظيفي لعينة الدراسة يف فقرات أبعاد الرضا  لدرجة( لفحص أثر متغري نوع التعاقد t-testنتائج )

 الوظيفي

الرضا أبعاد 

 الوظيفي
 العدد التعاقد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

(t) 

مستوى 

 الداللة

السياسات 

 اإلدارية واملالية

 84864. 3.7039 129 اجلامعة
165 

 
شركة تعليم  000. 51.446

 وتدريب
37 2.5346 .95939 

العالقات داخل 

 بيئة العمل

 83368. 4.1505 129 اجلامعة
165 

 
شركة تعليم  002. 9.701

 وتدريب
37 3.6341 1.06343 

بيئة العمل 

واملسؤولية 

 املهنية

 68691. 3.9674 129 اجلامعة

شركة تعليم  000. 28.806 165

 وتدريب
37 3.2432 .84065 

 األمان الوظيفي

 81126. 4.0264 129 اجلامعة

شركة تعليم  000. 54.697 165

 وتدريب
37 2.8468 .99605 

 000. 22.033 165 91557. 3.7829 129 اجلامعة التطور املهين
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الرضا أبعاد 

 الوظيفي
 العدد التعاقد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

(t) 

مستوى 

 الداللة

شركة تعليم 

 وتدريب
37 2.9527 1.05712 

 الكلي

 71359. 3.9205 129 اجلامعة

شركة تعليم  000. 37.914 165

 وتدريب
37 3.0711 .82580 

" وذلـك يف اجملمـوع   0.05وجود فروق دالة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة "     (8) يتضح من جدول

الكلـي ألبعـاد مقيـاس الرضــا الـوظيفي، كمـا توجــد فـروق دالـة إحصــائيًّا يف مجيـع أبعـاد مقيــاس          

" وكانـت الفـروق مجيعهـا لصـاحل أعضـاء هيئـة التـدريس        0.05الرضا الوظيفي عند مسـتوى داللـة "  

الباحثان الفرق بني درجة الرضا الـوظيفي بـني أعضـاء هيئـة التـدريس      عزى املتعاقدين مع اجلامعة. وُي

والتـدريب إىل اخـتالف السياسـات املاليـة      إىل شـركات التعلـيم   املنتسبني للجامعة مقارنـة باملنتسـبني  

واإلدارية، العالقات داخل بيئة العمل، األمان الوظيفي باإلضافة إىل التطور املهين، وعلى الـرغم أن  

لرضا الوظيفي بشكل عام كـان مرتفعـًا لكـن املمارسـات وفـق كـل بعـد مـن ابعـاد الرضـا           درجة ا

الوظيفي ختتلف بني كل من شركات التعليم والتـدريب مـن ناحيـة وبـني اجلامعـة مـن ناحيـة اخـرى         

ــال، تقــدم   ــى ســبيل املث ــدريب  فعل ــيم والت ــة بالرواتــب الــيت تقــدمها     شــركات التعل رواتــب أقــل مقارن

 اجلامعة.

إجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق دالة إحصـائيًّا بـني متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة        .3

الدراسة حول مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية     

الرمحن بن فيصـل تعـزى ملـتغريات: الدرجـة العلميـة،      اإلمام عبدوالدراسات املساندة جبامعة 

 ية، القسم، اجلنس، العمر، عدد سنوات العمل بالعمادة؟الرتبة األكادمي

 ( لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ فقد مت فقد مت إجراء حتليل التباين األحاديOne –way 

ANOVA     لكل متغري متبوعـًا باختبـار أقـل فـرق دال )Least Significance Difference” 

LSD”. 
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 (8جدول رقم )
( لفحص أثر متغري الدرجة العلمية على درجة الرضا الوظيفي لدى ANOVAادي )نتائج حتليل التباين األح

 أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

أبعاد الرضا 

 الوظيفي

الدرجة 

 العلمية

املتوسط 

 احلسابي
 مصدر التباين

جمموع 

ت
املربعا

 

ت 
جا

در

حلرية
ا

 

ط 
س

متو

ت
املربعا

 

 (Fقيمة )

السياسات 

 اإلدارية واملالية

 14.95 2 29.905 بني اجملموعات 2.6347 بكالوريوس

 3.1561 ماجستري **18.090
 827. 163 134.72 داخل اجملموعات

 3.8455 دكتوراه

العالقات داخل 

 بيئة العمل

 7.315 2 14.630 بني اجملموعات 3.9000 بكالوريوس

 3.7084 ماجستري **9.716
 753. 163 122.71 داخل اجملموعات

 4.3307 دكتوراه

بيئة العمل 

واملسؤولية 

 املهنية

 4.650 2 9.300 بني اجملموعات 3.5482 بكالوريوس

 3.5784 ماجستري **8.273
 562. 163 91.614 داخل اجملموعات

 4.0454 دكتوراه

 األمان الوظيفي

 12.00 2 24.001 بني اجملموعات 3.2147 بكالوريوس

 3.4384 ماجستري **14.386
 834. 163 135.96 داخل اجملموعات

 4.1428 دكتوراه

 التطور املهين

 9.935 2 19.870 بني اجملموعات 2.9265 بكالوريوس

 3.3694 ماجستري **10.981
 905. 163 147.47 داخل اجملموعات

 3.9238 دكتوراه

" حيـث يتـأثر   0.05دالة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة "    ( وجود فروق 8يوضح اجلدول السابق )

مستوى الرضا الوظيفي مبتغري الدرجة العلمية وذلك يف مجيع أبعاد مقياس الرضا الـوظيفي ونتيجـة   

لوجود أكثر من مستوى للدرجة العلمية وملعرفة داللـة الفـروق بـني املتوسـطات؛ مت اسـتخدام اختبـار       

مقيــاس الرضــا الــوظيفي لصــاحل أعضــاء هيئــة      أبعــاد يف  النتــائج كانــتو "LSD" أقــل فــرق دال 

 التدريس احلاصلني على الدرجة العلمية: الدكتوراه مقارنة بكل من البكالوريوس ثم املاجستري. 
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 (9) جدول
( لفحص أثر متغري الرتبة األكادميية على درجة الرضا الوظيفي ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي )

 التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندةلدى أعضاء هيئة 

أبعاد 

الرضا 

 الوظيفي

الرتبة 

 األكادميية

املتوسط 

 احلسابي

صدر 
م

التباين
 

جمموع 

ت
املربعا

 

ت 
جا

در

حلرية
ا

 

ط 
س

متو

ت
املربعا

 

 (Fقيمة )

إلدارية واملالية
ت ا

سا
سيا

ال
 

 3.223 معيد

ني 
ب

ت
عا

جملمو
ا

 

 
34.091 4 8.523 

10.512** 

 3.001 حماضر

 3.782 أستاذ مساعد

خل  4.27 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

130.53 161 .811 
 4.39 أستاذ

خل بيئة العمل
ت دا

القا
الع

 

 3.986 معيد

ني 
ب

ت
عا

جملمو
ا

 

 

16.679 4 4.170 

5.564** 

 3.710 حماضر

 4.309 أستاذ مساعد

خل  4.428 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

120.66 161 .749 
 4.930 أستاذ

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

 3.851 معيد

ني
ب

 

 
ت

عا
جملمو

ا
 

 

13.090 4 3.272 

5.999** 

 3.531 حماضر

 3.977 أستاذ مساعد

خل  4.41 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

87.824 161 .545 

 4.210 أستاذ

ألمان 
ا

ي
ظيف

الو
 

ني 3.740 معيد
ب

 

 

عا
جملمو

ا

  ت

30.849 4 7.712 9.617** 

 3.324 حماضر
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أبعاد 

الرضا 

 الوظيفي

الرتبة 

 األكادميية

املتوسط 

 احلسابي

صدر 
م

التباين
 

جمموع 

ت
املربعا

 

ت 
جا

در

حلرية
ا

 

ط 
س

متو

ت
املربعا

 

 (Fقيمة )

 4.098 أستاذ مساعد

خل  4.452 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

129.11 161 .802 

 4.835 أستاذ

ين
مله

ر ا
طو

لت
ا

 

 3.277 معيد
ني 

ب

ت
عا

جملمو
ا

 

 

22.304 4 5.576 

6.189** 

 3.259 حماضر

 3.8615 مساعد أستاذ

خل  4.3036 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

145.04 161 .901 

 4.3750 أستاذ

" حيـث يتـأثر   0.05( وجود فروق دالة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة "    9يوضح اجلدول السابق )

الــوظيفي مسـتوى الرضــا الــوظيفي مبــتغري الرتبـة األكادمييــة وذلــك يف مجيــع أبعـاد مقيــاس الرضــا    

ــروق بــني املتوســطات؛ مت           ــة داللــة الف ــر مــن مســتوى للرتبــة األكادمييــة وملعرف ونتيجــة لوجــود أكث

مقيـاس الرضـا الـوظيفي    أبعـاد  أن النتـائج كانـت يف    حيـث "LSD"  استخدام اختبـار أقـل فـرق دال   

رنـة  مقاأستاذ مسـاعد   لصاحل أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة األكادميية أستاذ، أستاذ مشارك،

 . )حماضر ثم معيد( على الرتتيب

  (11) جدول

( لفحص أثر متغري العمر على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي )

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

 العمر البعد
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

إلت ساياسال
داا

ليةملاوارية 
 

 2.604 سنة 30أقل من 

ينب
 

تعاموجملا 
 

28.927 3 9.642 

1
1.51
1**
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 العمر البعد
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.355 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
3.944 

خل 
دا

ت
عا

جملمو
 ا

135.70 162 .838 

 3.685 فأكثر 51من 

خل 
ت دا

القا
الع

بيئة العمل
 

 3.528 سنة 30أقل من 
ني 

ب

ت
عا

جملمو
 ا

9.685 3 3.228 

4
.0

9
7*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.994 

 50سنة حتى 41 من 

 سنة
خل  4.289

دا

ت
عا

جملمو
 ا

127.66 162 .788 

 4.246 فأكثر 51من 

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

 3.23 سنة 30أقل من 

ني 
ب

ت
عا

جملمو
 ا

13.080 3 4.360 

8
.0

4
2*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.776 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
خل  4.154

دا

ت
عا

جملمو
 ا

87.833 162 .542 

 3.848 فأكثر 51من 

ي
ظيف

ألمان الو
ا

 

 3.057 سنة 30أقل من 

ني 
ب

ت 
عا

جملمو
ا

 

20.149 3 6.716 

7
.7

8
2*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.70 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
خل  4.189

دا

ت
عا

جملمو
 ا

139.81 162 .863 

 3.907 فأكثر 51من 
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 العمر البعد
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

ين
طور امله

الت
 

 2.902 سنة 30أقل من 

ني 
ب

ت 
عا

جملمو
ا

 

22.108 3 7.369 

8
.2

2
0*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.497 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
خل  4.034

دا

ت
عا

جملمو
 ا

145.23 162 .897 

 3.902 فأكثر 51من 

" حيـث يتـأثر   0.05( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة "10يوضح اجلدول السابق )

مستوى الرضا الوظيفي مبتغري العمر وذلـك يف مجيـع أبعـاد مقيـاس الرضـا الـوظيفي ونتيجـة لوجـود         

 ”اختبـار أقـل فـرق دال   أكثر من مستوى للعمر وملعرفة داللـة الفـروق بـني املتوسـطات؛ مت اسـتخدام      

LSD”  مجيع أبعاد مقياس الرضا الوظيفي لصاحل أعضـاء هيئـة التـدريس الـيت     يف النتائج و كانت

 سنة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس اليت أعمارهم أقل. 41أعلى من  أعمارهم

  (11) جدول
بالعمادة، على درجة الرضا ( لفحص أثر متغري عدد سنوات العمل ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي )

 الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

 البعد
عدد سنوات 

 العمل

املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

إلدارية 
ت ا

سا
سيا

ال

واملالية
بني  3.144 عامني وأقل 

 اجملموعات
15.224 3 5.075 

5.502

** 

 3.681 4حتى  3

داخل  3.851 5حتى  6

 اجملموعات
149.40 162 .922 

 3.485 فأكثر 8

خل بيئة 
ت دا

القا
الع

العمل
 

بني  3.9459 عامني وأقل

 اجملموعات
1.290 3 .430 

.512 
 4.1224 4حتى  3

داخل  4.1400 5حتى  6

 اجملموعات
136.05 162 .840 

 4.0600 فأكثر 8
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 البعد
عدد سنوات 

 العمل

املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

 3.6370 عامني وأقل

بني 

 اجملموعات
5.081 3 1.694 

2.863 
 4حتى  3

3.9162 

داخل  4.0574 5حتى  6

 اجملموعات
95.832 162 .592 

 3.8242 فأكثر 8

ي
ظيف

ألمان الو
ا

 

بني  3.4771 عامني وأقل

 اجملموعات
12.805 3 4.268 

4.699

** 

 3.9662 4حتى  3

داخل  4.1026 5حتى  6

 اجملموعات
147.16 162 .908 

 3.9484 فأكثر 8

ين
طور امله

الت
 

بني  3.4430 عامني وأقل

 اجملموعات
5.254 3 1.751 

1.750 
 3.5776 4حتى  3

داخل  3.8846 5حتى  6

 اجملموعات
162.09 162 1.001 

 3.6842 فأكثر 8

" حيث يتأثر 0.05( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة "11يوضح اجلدول السابق )

وذلك يف أبعاد مقياس الرضا الوظيفي  مستوى الرضا الوظيفي مبتغري عدد سنوات العمل بالعمادة،

الوظيفي"، وال توجد فروق دالة إحصائيًّا يف باقي األول "السياسات اإلدارية واملالية" والرابع "األمان 

أبعاد مقياس الرضا الوظيفي، ونتيجة لوجود أكثر من مستوى لعدد سنوات العمل وملعرفة داللة 

يف البعدين األول  النتائج انتكو"LSD"  الفروق بني املتوسطات؛ مت استخدام اختبار أقل فرق دال

 عدد سنوات عمل من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهمواخلامس ملقياس الرضا الوظيفي لصاحل 

. من خالل نتائج الدراسة وفق متغري مقارنة بالذين لديهم عدد سنوات عمل عامني وأقل 5إىل  6

الدرجة العلمية والرتبة األكادميية، العمر، وسنوات العمل واخلربة، يرى الباحثان أن هذه النتيجة 

 –هم يف الدرجة األكادميية األعلى، والرتبة األعلى "أستاذ  منطقية فأعضاء هيئة التدريس ممن

" والعمر األعلى والذين لديهم خربات أعلى، انهوا الكثري من متطلبات الرتقية، أستاذ مشارك

واحلصول على احلوافز والرتقيات واملكافتت، كما أن فرتة عملهم يف اجلامعة جعلهم يبنون 
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تالي فإن لديهم درجة رضا أعلى مقارنة بالرتب األكادميية شبكة عالقات اجتماعية موسعة، وبال

( اليت بينت أن عضو  2018والعلمية األخرى. وتتفق الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة )أبو خضري، 

  هيئة التدريس األكثر خربة واألعلى رتبة علمية هو األكثر رضا مقابل باقي أعضاء هيئة التدريس

 (12) جدول

( لفحص أثر متغري القسم على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء ANOVAالتباين األحادي )نتائج حتليل 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

البعد
 

 عدد سنوات العمل
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

(F) 

إلدارية 
ت ا

سا
سيا

ال
واملالية

 

بني  4.013 تطوير الذات

 اجملموعات
46.328 4 11.58 

1
5

.7
6*

*
 

 3.751 العلوم األساسية

 3.292 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 2.723 اللغة اإلجنليزية 735. 161 118.30

 3.138 الدراسات اإلسالمية

خل بيئة العمل
ت دا

القا
الع

 

بني  4.242 تطوير الذات

 اجملموعات
9.923 4 2.481 

3
.1

3
5*

 

 4.215 العلوم األساسية

 4.112 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 3.688 اللغة اإلجنليزية 791. 161 127.42

 3.786 الدراسات اإلسالمية

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

بني  4.222 تطوير الذات

 اجملموعات
21.199 4 5.300 

1
0

.7
0*

*
 

 3.95 العلوم األساسية

 3.744 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 3.321 اللغة اإلجنليزية 495. 161 79.715

 3.625 الدراسات اإلسالمية

ألمان 
ا

ي
ظيف

الو
 

بني  4.306 تطوير الذات

 اجملموعات
47.429 4 11.85 

1
6

.9
6

*
*

 

 4.043 العلوم األساسية
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البعد
 

 عدد سنوات العمل
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

(F) 

 3.771 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 2.986 اللغة اإلجنليزية 699. 161 112.53

 3.7100 الدراسات اإلسالمية

ين
طور امله

الت
بني  4.1122 تطوير الذات 

 اجملموعات
26.770 4 6.692 

7
.6

6
5*

*
 

 3.6707 العلوم األساسية

 3.5132 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 3.0765 اإلجنليزيةاللغة  873. 161 140.57

 3.4688 الدراسات اإلسالمية

" حيـث يتـأثر   0.05( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة "12يوضح اجلدول السابق )

ــع أبعــاد مقيــاس الرضــا         ــوظيفي مبــتغري القســم بالســنة التحضــريية وذلــك يف مجي مســتوى الرضــا ال

وملعرفـة داللـة الفـروق بـني املتوسـطات؛ مت اسـتخدام اختبـار        الوظيفي ونتيجة لوجود أكثر مـن قسـم   

مقياس الرضا الوظيفي لصاحل أعضاء هيئة التدريس أبعاد أن النتائج كانت  "LSD" أقل فرق دال

بقسم: تطوير الذات والعلوم األساسـية مقارنـة بكـل مـن قسـم اللغـة اإلجنليزيـة ثـم قسـم الدراسـات           

 .اإلسالمية ثم قسم احلاسب

وللتعرف على الفـرق يف املتوسـطات وفـق مـتغري اجلـنس، مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية         

واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس وذلك على كل بعـد مـن األبعـاد املكونـة     

( للعينــات t-testلالســتبانة، وملعرفــة داللــة الفــروق بــاختالف اجلــنس فقــد مت اســتخدام اختبــار )  

 ما هو موضح يف اجلدول التالي:املستقلة ك

 (13) جدول رقم

( لفحص أثر متغري اجلنس ملستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة يف فقرات أبعاد الرضا t-testنتائج )

 الوظيفي

 العدد اجلنس أبعاد الرضا الوظيفي
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

 قيمة

(t) 

مستوى 

 الداللة
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 العدد اجلنس أبعاد الرضا الوظيفي
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

 قيمة

(t) 

مستوى 

 الداللة

اإلدارية السياسات 

 واملالية باجلامعة

 0.89737 3.6460 75 ذكر
154 2.408 0.017 

 1.05101 3.2762 91 أنثى

العالقات داخل بيئة 

 العمل

 0.80212 4.1316 75 ذكر
154 1.236 0.21 

 0.99145 3.9562 91 أنثى

بيئة العمل واملسؤولية 

 املهنية

 0.77311 3.8709 75 ذكر
154 0.٧٢٩ 0.33 

 0.78956 3.7524 91 أنثى

 األمان الوظيفي
 0.88097 3.8933 75 ذكر

154 1.660 0.12 
 1.05529 3.6564 91 أنثى

 التطور املهين
 0.93812 3.7500 75 ذكر

154 1.888 0.08 
 1.04911 3.4725 91 أنثى

 الكلي
 0.75359 3.8535 75 ذكر

154 1.850 0.08 
 0.85895 3.6303 91 أنثى

" حيـث  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللـة " 13يوضح اجلدول السابق )

ال يتأثر مستوى الرضا الوظيفي مبتغري اجلنس وذلك يف مجيع أبعاد مقياس الرضا الـوظيفي. وتتفـق   

، )2018(، )العلي، ١٠٢٢(، )أورابح، ١٠٢٢نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كل من )العبدان، 

( واليت توصلت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الـوظيفي تعـزى   ١٠٢٢)عبيد، 

(، ١٠٢٢(، )أبو خضـري،  ١٠٢٢ملتغري اجلنس، بينما ختتلف عن نتائج دراسة كل من: )السعدي، 

(. وُيعزي الباحثان عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًّا يف مسـتوى الرضـا        ١٠٢٢)الشرمان واجلعافرة، 

لوظيفي تبعـًا ملـتغري اجلـنس؛ إىل أن اإلدارة بالسـنة التحضـريية واألقسـام األكادمييـة املسـاندة تتبـع          ا

 نفس اإلجراءات والقواعد املنظمة للعمل األكادميي بفروع الطالب والطالبات على حد سواء.

  :التوصيات

 يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بالتالي:

  لسنة التحضريية فيها.لاالعتماد على اجلامعات يف التشغيل الذاتي الكامل 

             العمل على تـوفري بيئـة تعليميـة جاذبـة وحمفـزة، مـع مراعـاة املتابعـة الدوريـة والصـيانة املسـتمرة
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 للقاعات الدراسية.

         ،مراجعة الرواتب اليت يتقاضـها أعضـاء هيئـة التـدريس املنتسـبني لشـركات التـدريب والتعلـيم 

 ومقارنتها برواتب أعضاء هيئة التدريس املنتسبني للجامعة.

 :املراجع

  املراجع العربية:

ــو خضــري، بســام. )   ــدريس يف اجلامعــات       2018أب ــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة الت (. مســتوى الرضــا ال

جامعة  ،ةجملة العلوم الرتبوية والنفسي األردنية الواقعة يف حمافظات الشمال: دراسة ميدانية.

 .506 - 659، (19) 2البحرين، 

الــــتمكني اإلداري وعالقتــــه بــــاألداء الــــوظيفي لــــدى معلمــــي املــــدارس (. 2008البلـــوي، حممــــد. ) 

، رسـالة ماجسـتري   احلكومية يف حمافظة الوجه باململكة العربية السعودية من وجه نظرهم

 غري منشورة، جامعة مؤته، األردن.

(. درجــة الرضــا الـوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التـدريس جبامعــة صــنعاء مــن   2015الـدعيس، حممــد. ) 

 . 155-143 ،(9) 23، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعيدرجة نظرهم. 

(. قيـاس العالقـة بـني تطبيـق معـايري اجلـودة وتطويرهـا وحتسـني         2019الرحومي، أمحد، وآخـرون. ) 

األكادمييـة  العملية التعليمية وأثرها على رضاء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللـك خالـد.   

 .153-180، (10) 32، األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا

لوظيفي مفهومه، طرق قياسه تفسري درجاته، وأساليب زيادتـه يف  الرضا ا(. 2011الزغيب، مروان. )

 . عمان: دار املسرية.العمل

دار الصـفاء   :عمـان  (.1يف) الرضا الوظيفي: أطر نظرية وتطبيقـات عمليـة  (. 2008الشرايدة، سامل. )

 للنشر والتوزيع.

يئـة التدريسـية يف   (. درجـة الرضـا الـوظيفي ألعضـاء اهل    2014الشرمان، رفيدة؛ واجلعـافرة، صـفاء. )  

 ، العدد األول.جملة املنارة للبحوث والدراساتجامعة مؤتة وعالقته مبستوى أدائهم الوظيفي. 

إدارة التعليم اجلـامعي: مفهـوم حـديث    (. 2008العبادي، هاشم؛ الطائي، يوسف؛ واالسدي، أفنان. )

 دار الوراق للنشر والتوزيع. :، عمانيف الفكر اإلداري املعاصر
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(. الرضــا الــوظيفي وعالقتــه باإلنتاجيــة العلميــة لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس  2019العبــدان، ســعد. )

املؤسسـة العربيـة    ،. اجمللـة العربيـة للعلـوم الرتبويـة والنفسـية     بالكلية التقنية بالرياض وحائـل 

  .82-45، 9 للرتبية والعلوم واآلداب،

 (. الرياض: العبيكان.4)يف  علوم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف ال(. ـه1428العساف، صاحل. )

(. درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء اهليئة التدريسية بأقسام الرتبية اخلاصة يف 2018العلي، وائل. )

املركــز  ،جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية  املنطقــة اجلنوبيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية. 

 .152-149(، 2) 6 القومي للبحوث غزة،

 مولـود  جبامعـة  مقارنـة  دراسـة : اجلامعـة  أسـاتذة  لـدى  العمـل  عن الرضا(. ١٠٢٢، مباركي. )أورابح

ــوزو معمــري ــة  . منوذجــًا تيزي ــوم اإلنســانية واالجتماعي ــل العل ــة جي ــل البحــث   ،جمل مركــز جي

 .19-9، 44العلمي، 

ــيد. )  ــرب، سـ ــاد الـ ــال (. 2010جـ ــة يف إدارة األعمـ ــات احلديثـ ــاهرةاالجتاهـ ــر   :، القـ ــتات للنشـ دار شـ

 والتوزيع. 

ــدين ) عبــد ــة  الســلوك الفعــال يف املنظمــات (. 2002الباقي، صــالح ال ــدار اجلامعي ، اإلســكندرية: ال

 اجلديدة. 

جملــة كليــة بغــداد للعلــوم  . الــوظيفي الرضــا تعزيــز يف العمــل بيئــة دور(. 2014عبــدالعزيز، بشــرى )

 .35، االقتصادية اجلامعة

(. درجة الرضا الوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس العـاملني بشـركات       2014الفتاح، حممد. )عبد

التعليم والتدريب املشغلة للسنة التحضريية يف اجلامعات السـعودية: السـنة التحضـريية جامعـة     

 .141-89( 16) 46 مصر، ،جملة عامل الرتبيةتبوك منوذجًا. 

رســـالة ، علـــى أداء اهليئـــة التدريســـية جبامعـــة نيـــاال أثـــر الرضـــا الـــوظيفي(. 2014عبـــود، اســـحق. )

 دكتوراه غري منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.

ــدريس هيئــة أعضــاء لــدى الــوظيفي الرضــا درجــة. (2014)عبيــد، شــاهر.    العربيــة اجلامعــة يف الت

 .85-60، 13 ،جملة رماح للبحوث والدراسات. األمريكية

البحــث العلمــي مفهومــه   م(. 2001احلق، كايــد؛ وعــدس، عبــدالرمحن. )  عبيــدات، ذوقــات؛ عبــد  

 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.وأدواته وأساليبه
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 الدار اجلامعية للنشر. :، مصرالسلوك التنظيمي: مدخل بناء املهارات(. 2002ماهر، أمحد. )

(. درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة النجــاح    2010منصــور، جميــد. )

-896(، 12) 1 سلســلة العلــوم اإلنســانية،، جملــة جامعــة األزهــر بغــزة الوطنيــة يف فلســطني. 
838. 
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Abstract:  

The current study aimed to identify the level of effectiveness of the 

application of NAN and LILI learning on the tablet in teaching the writing of 

alphabets for students with learning disabilities in the elementary level. The 

study followed the experimental approach through single subject designs using 

the design of (A-B-A). The study sample consisted of (5) students with learning 

disabilities enrolled in the resource room program at Ibn-Hibban Elementary 

School in Riyadh city. They ranged in age from (8-10) years. They were taught 

to write alphabets using a NAN and LILI application via the tablet. The study 

found that there is a positive functional relationship between teaching using 

NAN and LILI learning, and acquiring the skills of writing alphabets for 

students with learning disabilities. All students achieved high levels of 

proficiency in the intervention and withdrawal levels. 

Keywords: NAN and LILI Educational, Tablet, Alphabet Writing, Learning 

Disabilities. 
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فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي علوى اجلهوا    . (2022). عبداجمليد أباعود، عبدالرمحن، آل ثنيان،

جملووة العلوووم . يف تعلوويم كتابووة احلووروف اهلجائيووة للتالميووذ ذوي صووعوبات الووتعلم  (iPad)اللوووحي 

 255–229 (،1) 8 الرتبوية،

 

( يف تعليم iPadفاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلها  اللوحي )

  كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

 (2)اجمليد بن سعود آل ثنيانأ. عبد           (1)د. عبدالرمحن بن عبداهلل أباعود

  املستخلص:

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي 

على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة 

املنهج التجرييب من خالل تصاميم احلالة الواحدة باستخدام تصميم االبتدائية. واتبعت الدراسة 

(A-B-A( وتكونت عينة الدراسة من .)تالميذ من ذوي صعوبات التعلم امللتحقني بربنامج غرفة 6 )

( سنوات، 10-8املصادر مبدرسة ابن حبان االبتدائية مبدينة الرياض، وتراوحت أعمارهم بني )

اهلجائية باستخدام تطبيق نان وليلي عرب اجلهاز اللوحي. وتوصلت  جرى تدريسهم كتابة احلروف

الدراسة إىل أن هناك عالقة وظيفية إجيابية بني التدريس باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي، 

واكتساب مهارات كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلُّم، حيث متكن مجيع 

 بدرجة عالية من اإلتقان يف مرحليت التدخل وسحب التدخل.التالميذ من حتقيق مستويات 

 نان وليلي التعليمي، اجلهاز اللوحي، كتابة احلروف اهلجائية، صعوبات التعلم. الكلمات املفتاحية:

 

 

 

                                                           
أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك، قسم الرتبيتة اخلاصتة، كليتة الرتبيتة، جامعتة امللت، ستعود، الريتاة، اململكتة العربيتة              (1)

asauou.ubo.duo.ba (،11112) الرمز الربيدع (22722) السعودية، ص ب
 

طالب دراسات عليا، قسم الرتبية اخلاصة، كلية الرتبية، جامعة املل، ستعود، الريتاة، اململكتة العربيتة الستعودية،        (2)

student.ksu.edu.sa@437105638 (،11727) ، الرمز الربيدع(162212) ص.ب
 

mailto:abaoud@ksu.edu.sa
mailto:434910235@student.ksu.edu.sa


 
 

 
 

245 

 فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي (.2022، عبدالرمحن. آل ثنيان، عبداجمليد. )أبا عود

245 

 :املقدمة

النمو املتسارع يف تكنولوجيا األجهزة احلاسوبية الذكية يف السنوات األخرية، وزيادة 

الذكية أتاح فرًصا كثرية أمام املعلمني واجلهات التعليمية للنهوض بالتعليم، استخدام اهلواتف 

(، فلم يعد 2010 وتوظيف ما استجدَّ من تقنيات يف خدمة العملية التعليمية )الدهشان ويونس،

التعلم والتعليم مقتصرًا على عمر حمدد أو مكان حمدد أو مصادر حمدودة، بل اتَّسع مفهومه، 

تعددة للتعلم، كالتعلم اإللكرتوني، والتعلم الذاتي املربمج، والتعلم عن بعد وظهرت أشكال م

(. ومن فوائد التكنولوجيا أنها تساعد املعلمني على أداء أعماهلم وخاصة فيما 2014 )القدسي،

يتعلق بالعملية التعليمية، إضافة إىل كونها تسهم يف تطوير كفايتهم املهنية، وتنمي قدرتهم على 

( وتعدُّ الوسائل التعليمية 2018 تكنلوجيا التعليم احلديثة وتطبيقها وتوظيفها )اليامي، استخدام

جزًءا من مفهوم تكنلوجيا التعليم، ويدخل فيها كل ما يستخدم يف العملية التعليمية بهدف 

(. وقد استخدمت 2018 مساعدة املتعلمني على بلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان )الطويل،

هزة الذكية يف اآلونة األخرية كبديل للكتب املدرسية يف بع  املدارس، واعترب ذلك أحد األج

املطالب ملواكبة التقدم التقين احلديث للوصول بالعملية التعليمية إىل مرحلة التعليم الذكي 

 (. 2016 )قطش،

تعليم، ويعدُّ اجلهاز اللوحي من أهم األجهزة الذكية اليت تستخدم يف نطاق تكنلوجيا ال

وهو من أكثر األجهزة شيوعًا واستخدامًا، وأحد أشكال اهلواتف احملمولة وأدوات االتصال اليت 

تعتمد على االتصال الالسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث املوزعة ضمن مساحة معينة، ومع 

 تطور األجهزة الذكية احملمولة أصبحت تستخدم كأجهزة الكمبيوتر )الدهشان ويونس،

(؛ نظًرا ملا تتمتع به من سهولة، وإتاحتها نقل احملتوى التعليمي بأشكال متعددة وبطرق 2010

أكثر مرونة من الطرق التقليدية اليت تعتمد على املطبوعات يف نقل املعلومة، وهذا التحول يف 

. ومما (2018، األساليب يفتح اجملال الختيار الطريقة املناسبة يف تلقي املعلومة )العجمي، واملطريي

يؤكِّد أهمية استخدام اجلهاز اللوحي يف العملية التعليمية أن الدراسات السابقة توصلت إىل هذا 

( اليت أجراها لقياس أثر استخدام اجلهاز اللوحي كوسيلة 2016وأوصت به، ومنها دراسة الزيد )

التغيري يف الدافعية  % من56تعليمية يف تنمية الدافعية للتعلم على عدد من التالميذ، وتوصل إىل أن 

لإلجناز يف التعلم يعود إىل تأثري استخدام اجلهاز اللوحي يف التعليم، إضافًة إىل أن استخدام 
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تطبيقات اجلهاز اللوحي يف العملية التعليمية جتعل من التعلم متعة، لكونه جيمع بني عملييت اللعب 

 (.2018 ،والتعلم )العجمي، واملطريي

للمعلومة، بل أصبح موجًها ومرشًدا للتالميذ  اًلظلِّ تطور التقنية جمرد ناقمل يعد املعلم يف 

(؛ ألن التعلَُّم 2018 )العواودة، إىل طريقة التعلم، وأصبح التعلم يعتمد على التلميذ بشكل رئيس

الذاتي يعدُّ عنصرًا مهمًّا يف حتصيل املعرفة والعلم، فالتالميذ ميرون مبواقف يف احلياة اليومية 

تستدعي قيامهم ببع  األنشطة اليت قد تساعد يف حتقيق أهداف التعلم يف املواقف التعليمية، 

(. 2018 ومن صور التعلم الذاتي استخدام التطبيقات التعليمية من خالل اجلهاز اللوحي )اليامي،

ان الذين وألهمية دور املعلم يف العملية التعليمية أشارت الدراسات إىل أن املعلمني هم أحد األرك

مشلهم التغيري والتجديد، ولن ينجح ذلك إال بوجود معلمني مؤهلني لديهم القدرات واملهارات 

 (.2014 الكافية اليت متكِّنهم من مواكبة هذه التطورات التكنلوجية احلديثة )القدسي،

 األساليبويستوجب عند تعليم ذوي صعوبات التعلم أن ُيعلم أنهم يواجهون صعوبة يف توظيف 

(، إضافًة إىل أن التالميذ 2013 املناسبة حلل املشاكل التعليمية مقارنًة بأقرانهم العاديني )جميد،

ذوي صعوبات التعلم قد ُيبدون صعوبة يف الكتابة على السطر، التكوين اخلاطئ للحرف أو 

ا أو العكس كتابته خبط صغري جدَّا أو كتابة احلرف بشكل مائل أو كتابته خبط كبري جدًّ

تابته خبط رديء وغري مقروء، وقد يعانون أيضًا من عدم القدرة على وضع النقط يف أماكنها ك

(. وإذا كان اجلهاز اللوحي من أهم الوسائل التعليمية احلديثة اليت 2015 الصحيحة )أبا حسني،

(، فيمكن االستفادة 2016 انتشرت بشكل كبري لدى األطفال العاديني وغري العاديني )قطش،

شكل كبري يف تعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم عدًدا من املهارات األكادميية، ومنها منه ب

تعلم كتابة احلروف اهلجائية. ومن التطبيقات التعليمية اجملانية اليت ميكن استخدامها عرب 

 اجلهاز اللوحي تطبيق )نان وليلي( التعليمي.

اك دراسات علمية ذات صلة مبوضوع وظهر للباحثنِي بعد مراجعة الدراسات السابقة أن هن

( اليت 2008الدراسة احلالية، واملتصلة باستخدام اجلهاز اللوحي يف التعليم، كدراسة جلجل )

هدفت إىل الكشف عن فاعلية اسرتاتيجيات الذاكرة يف حتسني الفهم القرائي باستخدام 

علم القراءة، جرى تقسيمهم ( تلميذًا وتلميذة من ذوي صعوبات ت30الكمبيوتر. تكونت العينة من )

( 10)( جمموعة جتريبية أوىل، و10طة و)( ميثلون اجملموعة الضاب10إىل ثالث جمموعات: )
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جمموعة جتريبية ثانية. وتوصلت إىل عدد من النتائج، من أهمها: فعالية اسرتاتيجيات الذاكرة يف 

يع مراحل التعليم بدًءا من حتسني الفهم القرائي. أوصت الدراسة بتعميق استخدام الكمبيوتر جلم

 رياض األطفال وانتهاء بالتعليم اجلامعي.

( إىل التعرف على استخدام اجلهاز اللوحي مع Johnson، 2013)جونسون وهدفت دراسة 

اخلاصة من قبل معلمي الرتبية اخلاصة الرتبوية تالميذ املرحلة االبتدائية من ذوي االحتياجات 

مهارات جماالت املناهج األساسية )القراءة، والكتابة، ومساعديهم، وأثره يف حتسني 

( معلًما من معلمي الرتبية اخلاصة ومساعديهم، واستخدم يف 12والرياضيات(. تكونت العينة من )

الدراسة املنهج التجرييب، وتوصلت إىل أن لدى املعلمني ومساعديهم اجتاه إجيابي حنو قيمة األجهزة 

 وي االحتياجات الرتبوية اخلاصة.اللوحية بالنسبة للتالميذ ذ

 ,Burton, Anderson)ومن الدراسات كذلك دراسة بريتون وأندرسون وبراتر وديشز 

Prater, & Dyches 2013)  اليت هدفت إىل معرفة تأثري اجلهاز اللوحي على أداء تالميذ الرتبية

ل اخلاصة، وذلك يف اخلاصة الذين لديهم توحُّد  وإعاقات فكرية، ويتلقون تعليمهم يف الفصو

( تالميذ ذكور، 4مهارات الرياضيات عن طريق مشاهدة فيديو تعليمي. تكونت العينة من )

(، وأظهرت A-B-Aواستخدم فيها منهج دراسة احلالة الواحدة املتمثل بالتصميم العكسي ِ)

 نتائجها حتسنًا يف أداء التالميذ املشاركني بعد تقديم التدخل ويف مرحلة املتابعة.

( بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر النمذجة الصوتية Carlson, 2014وقام كارلسون )

من خالل اجلهاز اللوحي على الطالقة يف القراءة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت عينتها من 

( تالميذ، ترتاوح صفوفهم الدراسية من الصف الثاني إىل الصف الرابع االبتدائي، ومجيعهم 6)

صعوبات تعلُّم يف القراءة. واستخدمت هذه الدراسة املنهج التجرييب املتمثل يف تصاميم احلالة لديهم 

الواحدة، وأظهرت النتائج أن مجيع املشاركني يف الدراسة استفادوا من النمذجة الصوتية اليت 

اللوحي، وكشفت أن هناك زيادة يف عدد الكلمات املقروءة بشكل صحيح  تلقَّوها عرب اجلهاز

 لدى التالميذ، وأنهم متكنوا كذلك من القراءة بطالقة.

( دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية الوسائط التعليمية 2015وأجرى الصعيدي )

باستخدام الكمبيوتر يف تدريس الرياضيات لذوي صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية. 

ت التعلم، استخدم فيها املنهج الوصفي شبه ( تلميذًا من ذوي صعوبا26تكونت عينة الدراسة من )
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التجرييب القائم على تصميم اجملموعة التجريبية الواحدة ذات القياسات القبلية والبعدية، وتوصلت 

نتائجها إىل إثبات فاعلية الوسائط التعليمية باستخدام الكمبيوتر يف تنمية مهارة إدراك العالقات 

 املكانية.

إىل التعرف على أثر برنامج تربوي قائم باستخدام الكمبيوتر  (2015وهدفت دراسة غنيم )

( تلميذًا 25يف تنمية بع  املهارات اللغوية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت العينة من )

من ذوي صعوبات التعلم، جرى تقسيمهم إىل جمموعتني: أحداهما ضابطة، واألخرى جتريبية، 

وعة، وكشفت نتائجها فاعلية الربنامج الرتبوي املستخدم عن ( تلميًذا يف كل جمم13بواقع )

طريق الكمبيوتر مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد أوصى الباحث باالستفادة من األدوات 

 اخلاصة. الرتبوية والوسائل التكنلوجية احلديثة اليت تعزز فرص دمج األطفال ذوي االحتياجات

اسة هدفت إىل البحث عن فاعلية استخدام تطبيق )نان در (2015وأجرى العجمي، واليامي )

وليلي( التعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية. 

( تالميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية 3طبقت الدراسة يف حمافظة املزامحية. تكونت عينتها من )

( سنة، استخدم فيها منهج دراسة احلالة الواحدة املتمثل يف 12-9البسيطة، ترتاوح أعمارهم بني )

استخدام التصميم العكسي، وتوصلت نتائجها إىل فاعلية استخدام تطبيق )نان وليلي( التعليمي 

 على اجلهاز اللوحي يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة.

( بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر Ok & Bryant, 2016وقاما كل  من أوك وبراينت )

التدخل باستخدام اجلهاز اللوحي كاسرتاتيجية تدريسية لتعلُّم مهارة الضرب يف مادة الرياضيات 

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم، 4مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت عينة الدراسة من )

ستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب املتمثل يف تصميم مجيعهم يف الصف اخلامس االبتدائي، وا

(، وكشفت نتائجها أن مجيع الطالب حققوا منوًّا كبرًيا يف األداء يف A-Bاحلالة الواحدة )

مهارات الضرب، حيث ارتفع أداء التالميذ يف مرحلة التدخل باستخدام اجلهاز اللوحي، ومتكن 

   داء فيما بعد التدخل.التالميذ من احملافظة على مستوى األ

يف  ( إىل التعرف على أثر استخدام األجهزة اللوحيةSanders, 2016وهدفت دراسة ساندرز )

( تالميذ من ذوي 6تعليم اللغة اإلجنليزية على التالميذ ذوي صعوبات التعلم. تكونت العينة من )
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النوعي، وقام الباحث  صعوبات التعلم يف الصف الثاني االبتدائي، واستخدمت الدراسة املنهج

ساعد  باستخدام املقابلة واملالحظة جلمع البيانات، وأشارت النتائج إىل أن استخدام اجلهاز اللوحي

 التالميذ على التفاعل داخل الصف، والعمل على التعلم بشكل مستقل.

( دراسة هدفت إىل معرفة التحسينات يف مهارات التعرف Chmiliar, 2017وأجرى مجليار )

األشكال واأللوان واحلروف لألطفال ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة باستخدام  على

( تالميذ من ذوي اإلعاقة يف مرحلة الطفولة املبكرة، 8اجلهاز اللوحي. تكونت العينة من )

( سنوات، واستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب، حيث ُدرِّب 6 -3تراوحت أعمارهم بني )

ينة على استخدام اجلهاز اللوحي، ومتابعة مستويات تقدمهم من خالل حضورهم املدرسة أفراد الع

وتواجدهم يف املنزل، وأظهرت النتائج حتسًنا يف نتائج التعلم لدى أفراد العينة، وذلك يف التعرف 

 على األشكال واأللوان واحلروف يف مجيع مراحل التطبيق.

 :مشكلة الدراسة

ديثة املوصلة لعملية تعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم من التدريس احل أساليب تعد

املواضيع املهمة، ويعدُّ الوصول إىل طرق ووسائل تعليمية حديثة تتناسب مع احتياجات التالميذ أحد 

أهداف الرتبية اخلاصة؛ ألن التعلم قد حيدث بطرق خمتلفة غري الطرق التقليدية، ومن ذلك 

؛ 2018 ،)العجمي، واملطريي العلميةهذا ما توصلت إليه الدراسات استخدام األجهزة الذكية، و

فاعلية استخدام األجهزة إىل يف نتائجها أشارت ( اليت 2015 ،؛ احلمار2015 ،العجمي، واليامي

  الذكية اللوحية كأحد اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تعليم التالميذ.

)نان وليلي( التعليمي على اجلهاز كشف عن أثر توظيف تطبيق تجاءت ل هذه الدراسة

اللوحي يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم؛ ألن اجلهاز اللوحي يعدُّ من أهم 

الوسائل التعلمية احلديثة اليت انتشرت بشكل كبري، وبيان ما إذا كان سيسهم يف حل هذه 

وي صعوبات التعلم. ومن خالل خربة الباحثني املشكلة، وجيعلهم يستفيدون منه يف تعليم التالميذ ذ

يف امليدان الحظا أن مناهج وزارة التعليم وضعت إتقان مجيع احلروف اهلجائية وبع  الكلمات 

قراءًة وكتابًة متطلًبا أساسيًّا يف املنهج؛ ألن معرفة احلروف اهلجائية هي أساس إتقان املهارات 

ن أن التالميذ الذين هم يف املراحل األولية وال يستطيعون األكادميية األخرى؛ ومن هنا يرى الباحثا

% يواجهون مشكلة قد تكون عائًقا يعرتض مسريتهم 100كتابة احلروف اهلجائية بنسبة إتقان 
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التعليمية يف املقررات كلها، وهذا األمر يقتضي البحث عن حلول لذلك. ويف ضوء ما سبق ميكن 

تي: ما فاعلية استخدام تطبيق )نان وليلي( على اجلهاز صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآل

 اللوحي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم؟

 :هدف الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على مستوى فاعلية استخدام تطبيق )نان وليلي( 

يف  اهلجائية مع التالميذ ذوي صعوبات التعلمالتعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة احلروف 

  الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية.

 :أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف أن الدراسات العربية يف جمال االستفادة من األجهزة اللوحية يف 

ة، وسُتثري تعليم ذوي صعوبات التعلم تعدُّ قليلة؛ لذا سُتشكل هذه الدراسة إضافة للمكتبة العربي

جمال البحث العلمي فيما يرتبط باستخدام األجهزة الذكية واللوحية يف تعليم التالميذ ذوي 

صعوبات التعلم، فضاًل عن أنها ستزود املهتمني واملختصني يف جمال تعليم التالميذ ذوي صعوبات 

تطبيقات التعلم بكيفية توظيف األجهزة اللوحية يف كتابة احلروف اهلجائية، باستخدام ال

التعليمية اجملانية، وستتيح نتائج هذه الدراسة لصناع القرار يف وزارة التعليم إمكانية توجيه النظر 

لالستفادة من اجلهاز اللوحي يف تعليم التالميذ ذوي صعوبات التعلم عرب املمارسات املبنية على 

 األدلة العلمية.

 :حدود الدراسة

 :يف مدرسة ابن حبان االبتدائية يف مدينة الرياض.طبقت هذه الدراسة  احلدود املكانية 

 :1439أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  احلدود الزمانية-
 هـ.1440

 :( تالميذ من ذوي صعوبات تعلم الكتابة الذين 6اقتصرت هذه الدراسة على ) احلدود البشرية

 انطبقت عليهم معايري اختيار العينة.

 :ركزت هذه الدراسة على معرفة فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي  احلدود املوضوعية

التعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 يف املرحلة االبتدائية.
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 :مصطلحات الدراسة

  اجلهاز اللوحي(iPad) :طريق حركات حمددة وبسيطة جهاز لوحي يتم التعامل معه عن  هو

ومباشرة، مثل: النقر، والسحب، حيتوي على تطبيقات تعليمية، ويستخدمه التالميذ لكتابة 

 احلروف اهلجائية.

  :تطبيق نان وليلي( هو تطبيق تعليمي جماني متاح يف متجر التطبيقاتApp Store وميكن ،)

االستماع إىل احلروف اهلجائية حتميله على اجلهاز اللوحي، وبواسطته يستطيع التلميذ 

 وقراءتها وكتابتها، ومعرفة أشكال احلروف يف أول الكلمة، ووسطها، وآخرها.

  :هم التالميذ الذين لديهم صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية التالميذ ذوي صعوبات التعلم

( سنة، ومتت 10 -8ويف الصفوف األولية امللتحقني بغرف املصادر، الذين ترتاوح أعمارهم بني )

إحالتهم من معلمي اللغة العربية، وجرى تشخيصهم عن طريق االختبارات التشخيصية بواسطة 

 معلم صعوبات التعلم.

 :منهج الدراسة

استخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج التجرييب؛ ملالءمته طبيعة البحث، واملتمثل يف 

(، الذي يهدف إىل التحقق A-B-Aالعكسي ) تصميم احلالة الواحدة. وجرى استخدام التصميم

املتغري التابع )تعلم كتابة احلروف اهلجائية( –من وجود عالقة وظيفية بني السلوك املستهدف 

التدخل عن طريق )تطبيق نان وليلي( التعليمي؛ مبعنى أن السلوك املستهدف سوف  –واملتغري املستقل

(، إضافة إىل أن 2016،  2010ن، وبيلينجسلي،يتأثر بوجود التدخل )أونيل، ومكدونيل، وجينس

تصاميم احلالة الواحدة تهتم بتطبيق أساليب التدخل على مستوى الفرد الواحد أو اجملموعة 

(، حيث إن الدراسات النموذجية يف تصاميم 2015 الصغرية جدًّا من جمتمع الدراسة )أبا حسني،

 (. 2016،  2010وآخرون،( مشاركني )أونيل 6-3احلالة الواحدة تتضمن من )

وقد استخدم الباحثان يف هذه الدراسة التصميم العكسي للتعرف على مستوى فاعلية 

تطبيق نان وليلي التعليمي يف تعلم كتابة احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

ن مرحلة اخلط باستخدام اجلهاز اللوحي، وُيعدُّ هذا التصميم من التصاميم العكسية، ويتكوَّن م

(، وفيها جرى مجع البيانات اخلاصة بالسلوك املستهدف، وهي مهارة كتابة Aالقاعدي األول )



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

252 

فجرى فيها  B)احلروف اهلجائية قبل التدخل )مستوى األداء احلالي للتلميذ(. أما مرحلة التدخل )

ى اجلهاز اللوحي، تقديم التدخل، وهو الربنامج الذي يعتمد على تطبيق )نان وليلي( التعليمي عل

وعن طريقه جرى تعليم التالميذ كيفية كتابة احلروف اهلجائية، ومجع البيانات لكل تلميذ، 

واستمر ذلك إىل أن وصلنا إىل النتيجة املطلوبة، وهي معرفة كتابة احلروف اهلجائية بنسبة إتقان 

التدخل وتسجيل ( جرى فيها سحب Aعالية. يضاف إىل ذلك أن مرحلة اخلط القاعدي الثاني )

البيانات اخلاصة باملهارة املستهدفة، وهي كتابة احلروف اهلجائية، حيث مت الرجوع إىل مرحلة 

 اخلط القاعدي؛ وهذا هو سبب تسميته بالتصميم العكسي.

 :جمتمع وعينة الدراسة

تكوَّن جمتمع الدراسة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية امللتحقني 

ربامج صعوبات التعلم يف املدارس التابعة لوزارة التعليم مبدينة الرياض. وتكونت عينة الدراسة من ب

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم، مجيعهم من الذكور يف املرحلة االبتدائية امللتحقني بربامج 6)

رتاوح أعمارهم غرفة املصادر يف مدرسة ابن حبان االبتدائية التابعة ملركز تعليم غرب الرياض، ت

 ( سنوات. 10 -8الزمنية بني )

 :مت ريات الدراسة

: تطبيق نان وليلي التعليمي، وهو تطبيق تعليمي يستخدم عن طريق اجلهاز اللوحي، املتغري املستقل

ويعتمد على شخصيات )نان وليلي( املعروفة يف قناة براعم لألطفال، ويقدم الربنامج 

توضيحية، وكيفية استخدام احلرف يف الكلمة، سواء كان احلروف األجبدية مع صور 

يف أول الكلمة، أم يف أوسطها، أم يف آخرها، إضافة إىل أنه يقوم بتمرين الطفل على 

كتابة احلروف على الشاشة باللمس، وكل ذلك بصوت مناسب لألطفال يرافقه أصوات 

 .(2015أطفال تشجيعية )العجمي، واليامي، 

تابة احلروف اهلجائية، وهي قدرة التلميذ على كتابة احلروف اهلجائية بعد عملية ك املتغري التابع:

التدخل بواسطة تطبيق )نان وليلي( باستخدام اجلهاز اللوحي، واحملافظة عليها يف مرحلة 

 اخلط القاعدي الثاني بعد سحب التدخل باستخدام التطبيق عن طريق اجلهاز اللوحي.
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 :أدوات الدراسة

 تعليمي قائم على اجلهاز اللوحي )نان وليلي(.تطبيق  .1

اختبار من إعداد الباحثني ُطبَِّق كاختبار قبلي؛ للتأكد من وجود قصور لدى تالميذ العينة،  .2

ولتحديد مهارات السلوك املستهدف اليت سيقتصر التدخل عليها، وهي احلروف اليت مل 

 يتقنها مجيع أفراد العينة.

ُطبِّق يف مرحلة التدخل، وكاختبار بعدي يقيس أثر التدخل اختبار من إعداد الباحثني  .3

 باستخدام التطبيق التعليمي.

 ساعة إيقاف حلساب الوقت املستغرق إلمتام املهارة. .4

 :إجراءات التطبيق

قام بإجراء هذه الدراسة معلم خمتص يف صعوبات التعلم، مبساعدة معلم آخر حيمل 

مجيعهم خرجيو بكالوريوس من قسم الرتبية اخلاصة التخصص واملؤهل نفسه، واخلربة نفسها، و

تزويدهم بنبذة تعريفية حول طريقة استخدام جبامعة امللك سعود. وقبل البدء بتطبيق الدراسة مت 

 األخذ باإلجراءات اآلتية: تطبيق نان وليلي التعليمي مع التالميذ، إضافة إىل

إىل أولياء األمور، يتضمن شرًحا  موافقة أولياء األمور: وجرى إقرارهم على منوذج ُأرسل •

 للدراسة بشكل خمتصر وواضح، وال يبدأ التطبيق إال بعد موافقتهم عليها.

االختبار القبلي للحروف )اختبار فرز( للتأكد من أن كتابة احلروف غري معروفة لدى  •

 التالميذ مبا ينطبق مع شرويف اختيار العينة.

  اآلتية:حتديد العينة، جرى اختيارهم وفق املعايري •

( سنوات، وأن يكون ملتحًقا بالصفوف 10 -8أن يرتاوح عمر التلميذ الزمين بني ) .1

 األولية.

أن يكون التلميذ ضمن التالميذ امللتحقني بغرفة املصادر لتلقي خدمات برنامج صعوبات  .2

 التعلم.

واجلدول حروف عند إمالئها عليه شفهيًا.  10أال يستطيع التلميذ كتابة ما ال يقل عن  .3

 ( يوضح خصائص العينة. 1)
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 ( 1جدول )
 يوضح خصائص العينة

 التشخيص املستوى احلالي الصف العمر االسم

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 10 سيف

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 8 تركي

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثالث 10 عبداهلادي

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 8 عبدالرمحن

 صعوبات تعلم يف اإلمالء األول الثاني 9 هتان

حتديد السلوك املستهدف بدقة، وهو أن يكتب التلميذ احلروف اهلجائية )احملددة( على ورقة  •

( ثانية للحرف الواحد، على أن 30اإلجابة بعد إمالئها عليه شفهيًا، ومبدة ال تزيد على )

التلميذ قلم الرصاص. وبعد التأكد من سالمة االعتبارات السابقة قام الباحثان يستخدم 

 بتطبيق إجراءات الدراسة وفق املراحل اآلتية:

• (A:مرحلة اخلط القاعدي األول ) 

( جلسات لكل تلميذ، وفيها 4تعرف هذه املرحلة مبرحلة ما قبل التدخل، ومتت بواقع )

ميذ يف معرفة كتابة احلروف اهلجائية، حيث قام املعلم جرى قياس مستوى األداء احلالي للتال

بتطبيق اختبار من إعداده، يتضمن احلروف اهلجائية كلها، موزعة بطريقة عشوائية، ومقسمة 

( حرف، وفيها ُطلب من كل تلميذ 28( حروف من أصل )8( مناذج، حيتوي كل منها على )4على )

د إمالئها عليه شفهيًا، وبعد كل جلسة ُسجلت كتابة احلروف احملددة على ورقة اإلجابة بع

البيانات على االستمارة املرفقة باالختبار. وظهر يف نهاية هذه املرحلة عدم إتقان التالميذ للمهارات 

املستهدفة؛ مما يتطلب تقديم التدخل عن طريق تطبيق نان وليلي التعليمي؛ إلكسابهم هذه 

 املهارات. 

• (B:مرحلة التدخل ) 

( جلسات لكل تلميذ، تضمنت 9حلة التدخل بعد مرحلة اخلط القاعدي، بواقع )ُنفذت مر

( حرًفا ال يستطيع مجيع التالميذ كتابتها، وحتتاج إىل تقديم 18كل جلسة حرفني من أصل )

التدخل عن طريق تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي. وبعد شرح طريقة استخدامها 

 دة ُنفذت اخلطوات اآلتية:عمليًا لكل تلميذ على ح
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 .ينطق احلرف بصوت واضح 

  يضغط التلميذ على احلرف الظاهر على شاشة اجلهاز اللوحي ليسمع صوت احلرف من

 خالله.

 .يكتب التلميذ احلرف على شاشة اجلهاز اللوحي عن طريق اللمس، ثم يقوم بنطقه 

  ( 30شفهيًا، ومبدة ال تزيد عن )يكتب التلميذ احلرف على ورقة اإلجابة بعد إمالئها عليه

ثانية للحرف الواحد، وفيها استخدم التلميذ قلم الرصاص. ويف أثناء ذلك سجلت البيانات يف 

 االستمارة املرفقة مع ورقة اإلجابة.

•  (A):مرحلة اخلط القاعدي الثاني 

( جلسات لكل تلميذ، وفيها سحب التدخل 5نفذت هذه املرحلة بعد مرحلة التدخل، بواقع )

عن طريق تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي ملالحظة مدى اكتساب التالميذ املهارة 

املستهدفة يف هذه الدراسة، وهي مهارة كتابة احلروف اهلجائية احملددة يف مرحلة التدخل. 

من أن املتغري املستقل )تطبيق نان وليلي التعليمي( هو املسؤول عن ارتفاع مستوى أداء  وللتحقق

التالميذ بعد سحب التدخل، جرى تطبيق اختبار يتضمن مجيع مهارات مرحلة التدخل السابقة 

( حروف، وُطلب من 3( مناذج، حيتوي كل منوذج على )5( حرًفا موزعة بطريقة عشوائية على )18)

يذ كتابة احلروف احملددة على ورقة اإلجابة بعد إمالئها عليه شفهيًا، ومبدة ال تزيد عن كلِّ تلم

( ثانية للحرف الواحد، ويتقيد التلميذ باستخدام قلم الرصاص. ويف نهاية كل جلسة من 30)

املراحل السابقة سجلت البيانات وجرى حساب نسبة اإلجابات عن طريق املعادلة اآلتية: جمموع 

 اجملموع الكلي لإلجابات. ÷  100× ات الصحيحة اإلجاب

 :ثبات اإلجراء

يقصد به الدرجة اليت استخدم فيها تطبيق نان وليلي التعليمي على اجلهاز اللوحي استخدامًا 

صحيحًا. وجرى التأكد من ذلك عن طريق االستعانة باملعلم املساعد كمالحظ مستقل، يقوم 

قة بشكل مباشر، وتسجيل البيانات يف استمارة حتتوي على مبالحظة اإلجراءات التدريسية املطب

( 16% من جمموع جلسات التدخل، مبا يعادل )33وصف خطوات التطبيق. ونفذت املالحظة بواقع 

. 100÷  33×  جلسة، وفيها جرى استخراج نسبتها عن طريق املعادلة اآلتية: جمموع جلسات التدخل
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÷ فتم بواسطة املعادلة اآلتية: عدد اخلطوات الصحيحة  أما حساب نسبة ثبات اإلجراء لكل جلسة

. وللوصول إىل املتوسط العام قام الباحثان بقسمة جمموع نسب ثبات 100× عدد اخلطوات الكلي 

اإلجراء على العدد الكلي للجلسات اليت متت مالحظتها، حيث بلغ املتوسط العام لثبات اإلجراء 

، 2010 ،ق يف جلسات التدخل )أونيل وآخرونات التطبي%؛ وهذا يدل على قوة ثبات إجراء100

2016.) 

 ( 2جدول )
 يوضح نسب ثبات اإلجراء

 رقم اجللسة نسبة ثبات االجراء
% من اجللسات 33عدد 

 التدريسية

جمموع اجللسات 

 التدريسية

 ( جلسة46) ( جلسة16)

100% 1 

100% 2 

100% 3 

100% 4 

100% 6 

100% 5 

100% 8 

100% 8 

100% 9 

100% 10 

100% 11 

100% 12 

100% 13 

100% 14 

100% 16 

 1600 جمموع نسب الثبات

 %100 جراءاملتوسط العام لثبات اإل
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 :اتفاق املالحظني

% من 33قام الباحثان واملالحظ حبساب نسبة االتفاق على طريقة توافق األحداث؛ خالل 

التدخل، وكان االتفاق مبنيًا على تسجيل عدد احلروف اليت كتبها التالميذ جمموع جلسات 

بشكل صحيح، كما هو مدون يف استمارة املالحظ. ومت حساب نسبة االتفاق من خالل املعادلة 

، وقد بلغ املتوسط العام التفاق 100×عدد االختالفات + عدد االتفاقات ÷ التالية: عدد االتفاقات 

%؛ وهذا يعد مؤشرًا قويًا على اتفاق صحة البيانات املسجلة يف جلسات التدخل. 93.33املالحظني 

 (.2016،  2010)أونيل وآخرون،

 ( 3جدول )
 يوضح نسب اتفاق املالحظني

 رقم اجللسة نسبة اتفاق املالحظني
% من اجللسات 33عدد 

 التدريسية

جمموع اجللسات 

 التدريسية

 ( جلسة46) ( جلسة16)

1 100% 

2 100% 

3 60% 

4 100% 

6 100% 

5 100% 

8 100% 

8 100% 

9 100% 

10 100% 

11 100% 

12 100% 

13 100% 

14 60% 

16 100% 
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 رقم اجللسة نسبة اتفاق املالحظني
% من اجللسات 33عدد 

 التدريسية

جمموع اجللسات 

 التدريسية

 1400 جمموع نسب الثبات

 %93.33 جراءاملتوسط العام لثبات اإل

 :الصدق االجتماعي

هلا أهمِّية اجتماعية عند تقييم أثر التدخل يركز الصدق االجتماعي على املعايري اليت 

(Carlson, 2014 ويوفر للباحثني وسيلة أخرى لتقيم التدخل. وقد قام الباحثان بتصميم منوذج ،)

تقييم يتناسب مع التدخل، وزِّع على معلم صعوبات التعلم ومعلمي اللغة العربية؛ ملعرفة أهمية 

( عبارات تعكس مستوى 6ادميي للتالميذ، ويضم )التدخل وتأثريه يف رفع مستوى األداء األك

االستفادة من استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية مع التالميذ 

منخف (، وعن طريق -متوسط-ذوي صعوبات التعلم، يقابل كل عبارة مستوى املوافقة )عالي

% لالستجابات 88مت احلصول على نسبة حساب متوسطات مستويات املوافقة للصدق االجتماعي 

 % لالستجابات املتوسطة. 12العالية، و

 :نتائج الدراسة

السؤال: ما فاعلية استخدام تطبيق )انن وليلي( التعليمي على اجلهاز اللوحي يف تعليم كتابة 
 احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوابت التعلم؟

مي أن هذا التطبيق ذو فاعلية يف تعليم كشفت نتائج استخدام تطبيق نان وليلي التعلي

كتابة احلروف اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، وتبني أن أداء التالميذ املشاركني تطور 

بشكٍل ملحوظ بعد تقديم التدخل التعليمي عن طريق تطبيق نان وليلي؛ إذ استطاع التالميذ كلهم 

سات التدخل عن طريق التطبيق وما بعد التدخل. حتقيق مستوياٍت بدرجٍة عالية من اإلتقان يف جل

 وفيما يأتي توضيح ألداء كل تلميذ خالل مراحل التطبيق.

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ )تركي( من 1( والشكل )4)تركي(: يوضح اجلدول )

بداية مرحلة اخلط القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي الثاني )سحب التدخل(، وقد 

كشفت النتائج أن أداء تركي كان يتطور بشكٍل ملحوظ يف مراحل التطبيق، وعدد جلساتها 

 ( جلسة.19)
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 ( 4جدول )
 نسبة اإلجابات للتلميذ تركي

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

29% 1 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )
43% 2 

0% 3 

14% 4 

100% 6 

 (Bمرحلة التدخل )

100% 5 

60% 8 

100% 8 

60% 9 

100% 10 

100% 11 

100% 12 

100% 13 

100% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

100% 16 

100% 15 

58% 18 

100% 18 

100% 19 

أظهر التلميذ تركي حتسًنا واضًحا يف كتابة احلروف، بعد أن كان أداؤه يف مرحلة 

اخلط القاعدي األول متدنًيا، وذلك من اجللسة األوىل إىل اجللسة الرابعة، وتراوحت نسبة أدائه من 

%(، ثم تطور أداؤه يف مرحلة التدخل )باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي(، ففي 43%( إىل )0)

%(، ويف اجللسة السابعة اخنفضت النسبة 100لسة اخلامسة والسادسة حصل على نسبة إتقان )اجل
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%(، ثم تراجع أداؤه واخنف  100%(، أما يف اجللسة الثامنة فارتفع أداؤه ليصل إىل )60لتصل إىل )

حب %(، وبعدها استمر األداء يف املستوى املطلوب حتى مرحلة س60يف اجللسة التاسعة ليصل إىل )

%( باستثناء 100التدخل، ووصلت نسبة أدائه من اجللسة العاشرة إىل نهاية اخلط القاعدي الثاني )

 %(.60اجللسة السابعة عشر، وفيها اخنفضت النسبة لتصل إىل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ تركي يف مراحل التطبيق1شكل )

النتائج اليت حصل عليها التلميذ )هتان( من بداية ( 2( والشكل )6)هتان(: يوضح اجلدول )

القاعدي الثاني )سحب التدخل(، وقد ظهر أن أداءه  اخلط القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط

 ( جلسة.19كان يف حتسن تدرجيي ملحوظ يف مراحل التطبيق، وعدد جلساتها )

 ( 5جدول )
 نسبة اإلجابات للتلميذ هتان

 املرحلة رقم اجللسة حةنسبة اإلجابات الصحي

14% 1 

 0% 2 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )

0% 3 
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 املرحلة رقم اجللسة حةنسبة اإلجابات الصحي

0% 4 

60% 6 

 (Bمرحلة التدخل )

100% 5 

100% 8 

100% 8 

60% 9 

0% 10 

100% 11 

60% 12 

60% 13 

58% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

100% 16 

58% 15 

33% 18 

58% 18 

100% 19 

%( 14كان أداء هتان يف مرحلة اخلط القاعدي األول ضعيًفا؛ فقد حصل على نسبة إتقان )

%( يف باقي اجللسات، ويف مرحلة التدخل باستخدام تطبيق نان وليلي 0يف اجللسة األوىل و)

%(، أما يف اجللسة 60التعليمي حتسن أداؤه، ففي اجللسة اخلامسة حصل على نسبة إتقان )

%(، ويف اجللسة التاسعة كانت نسبة 100والسابعة والثامنة فقد حصل على نسبة إتقان )السادسة 

%(، ثم عاد إىل نقطة الصفر يف اجللسة العاشرة، وارتفع أداؤه من جديد ليصل إىل 60إتقانه )

%( يف اجللستني الثانية 60%( يف اجللسة احلادية عشر، وحصل على نسبة )100املستوى املطلوب )

%( يف اجللسة الرابعة عشر، أما يف اجللسة اخلامسة 58ة عشر، وارتفعت النسبة لتصل إىل )والثالث

%(، ثم 58%(، ويف اجللسة السادسة عشر حصل على نسبة )100عشر فحصل على نسبة )

%(، ويف اجللسة الثامنة عشر حصل على 33اخنفضت النسبة يف اجللسة السابعة عشر لتصل إىل )

 %(.100اجللسة التاسعة عشر فقد حصل على نسبة إتقان )%(، أما يف 58نسبة )
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 ( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ هتان يف مراحل التطبيق2شكل )

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ )سيف( من بداية 3( والشكل )5)سيف(: يوضح اجلدول )

الثاني )سحب التدخل(، وقد ظهر أن مرحلة اخلد القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي 

 ( جلسة.19أداءه كان يتقدم بشكل ملحوظ حنو األفضل يف مراحل التطبيق، وعدد جلساتها )

 ( 6جدول )
 نسبة اإلجابات للتلميذ سيف

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

29% 1 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )
29% 2 

14% 3 

14% 4 

60% 6 

 (Bمرحلة التدخل )
100% 5 

100% 8 

60% 8 
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 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

100% 9 

60% 10 

100% 11 

60% 12 

100% 13 

100% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

33% 16 

58% 15 

58% 18 

100% 18 

100% 19 

أظهرت النتائج أن مستوى أداء سيف كان متدنًيا يف مرحلة اخلط القاعدي األول، وأن 

%(، ثم اخنفضت النسبة يف اجللستني الثالثة 29نسبة إتقانه يف اجللسة األوىل والثانية بلغت )

%(. أما يف مرحلة التدخل باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي فقد تطور 14والرابعة ووصلت إىل )

إىل %(، ثم ارتفعت النسبة لتصل 60مستوى أدائه، فحصل يف اجللسة اخلامسة على نسبة إتقان )

%( بشكل متذبذب، 100%( و)60%( يف اجللستني السادسة والسابعة، ثم تراوحت النسبة بني )100)

%( 60%(، وعادت النسبة إىل )100%(، ثم ارتفعت إىل )60ويف اجللسة الثامنة وصلت نسبة إتقانه )

 اجللسة %(، وتراجعت النسبة يف100يف اجللسة العاشرة، ثم ارتفعت يف اجللسة احلادية عشر إىل )

%(، ويف اجللستني الثالثة والرابعة عشر ارتفعت نسبته لتصل إىل 60الثانية عشر لتصل إىل )

%( وهي ثاني جلسات مرحلة 33ثم تراجعت نسبة إتقانه يف اجللسة اخلامسة عشر إىل ) %(،100)

 سحب التدخل، ثم حتسن أداؤه يف اجللستني السادسة والسابعة عشر، ووصلت نسبة إتقانه إىل

%(، ثم تطور مستوى األداء يف اجللستني الثامنة والتاسعة عشر، فحصل على نسبة إتقان 58)

(100.)% 
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 ( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ سيف يف مراحل التطبيق3شكل )

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ 4( والشكل )8الرمحن(: يوضح اجلدول ))عبد

القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي الثاني )سحب الرمحن( من بداية اخلط عبد)

الرمحن( كان يتحسن بشكل واضح يف مراحل عبدالتدخل(، وقد ظهر أن مستوى أداء التلميذ )

 ( جلسة.19التطبيق، وعدد جلساتها )

 ( 7جدول )
 سبة اإلجابات للتلميذ عبدالرمحنن

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

0% 1 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي األول )
0% 2 

0% 3 

0% 4 

100% 6 

 60% 5 (Bمرحلة التدخل )

100% 8 
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 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

100% 8 

100% 9 

100% 10 

100% 11 

60% 12 

100% 13 

58% 14 

 (Aمرحلة اخلط القاعدي الثاني )

58% 16 

100% 15 

33% 18 

100% 18 

58% 19 

الرمحن كان عند نقطة الصفر يف مجيع عبديظهر من اجلدول أن مستوى أداء التلميذ 

جلسات مرحلة اخلط القاعدي األول من اجللسة األوىل وحتى اجللسة الرابعة. أما يف مرحلة التدخل 

باستخدام تطبيق نان وليلي التعليمي فقد وصلت نسبة إتقانه يف اجللسة اخلامسة إىل أعلى 

%(، ثم اخنفضت 100أول جلسات مرحلة التدخل، وفيها حصل على نسبة إتقان )مستوى، وهي 

%(، ثم عادت ارتفعت من جديد إىل أعلى مستوى، 60النسبة يف اجللسة السادسة لتصل إىل )

%(، واستطاع احلفاظ عليها إىل اجللسة احلادية 100فحصل يف اجللسة السابعة على نسبة إتقان )

%(، ثم ارتفعت نسبة اإلتقان يف 60اجللسة الثانية عشر ليصل إىل ) عشر، ثم اخنف  إتقانه يف

%(. أما يف مرحلة سحب التدخل فقد حصل يف أوىل جلساتها 100اجللسة الثالثة عشر لتصل إىل )

%(، وذلك يف اجللسة الرابعة واخلامسة عشر، وارتفعت النسبة يف 58على درجة إتقان بنسبة )

%(، 33%(، ثم تراجعت يف اجللسة السابعة عشر إىل أن وصلت )100اجللسة السادسة عشر إىل )

%(، ويف اجللسة التاسعة عشر بلغت نسبة 100وحصل يف اجللسة الثامنة عشر على نسبة إتقان )

 %(.58إتقانه )
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 الرمحن يف مراحل التطبيقعبد( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ 4شكل )

( النتائج اليت حصل عليها التلميذ 6والشكل )( 8اهلادي(: يوضح اجلدول ))عبد

اهلادي( من بداية اخلط القاعدي األول إىل نهاية مرحلة اخلط القاعدي الثاني )سحب عبد)

التدخل(، وقد ظهر أن مستوى أدائه كان يتحسن بشكل ملحوظ يف مراحل التطبيق، وعدد 

 ( جلسة.19جلساتها )

 ( 8جدول )
  اديسبة اإلجابات للتلميذ عبداهلن

 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

14% 1 

مرحلة اخلط القاعدي األول 

(A) 

29% 2 

0% 3 

14% 4 

100% 6 

 100% 5 (Bمرحلة التدخل )

100% 8 
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 املرحلة رقم اجللسة نسبة اإلجابات الصحيحة

100% 8 

100% 9 

60% 10 

100% 11 

60% 12 

100% 13 

58% 14 

مرحلة اخلط القاعدي الثاني 

(A) 

100% 16 

58% 15 

33% 18 

100% 18 

100% 19 

اهلادي كان متدنًيا يف مرحلة اخلط عبدظهر من اجلدول أعاله أن مستوى أداء التلميذ 

%(، ويف اجللسة الثاني حصل على 14القاعدي األول، فحصل يف اجللسة األوىل على نسبة إتقان )

اجللسة الثالثة، بعدها حصل %(، ثم اخنفضت النسبة لتقف عند نقطة الصفر يف 29نسبة إتقان )

%( يف اجللسة الرابعة. أما يف مرحلة التدخل باستخدام تطبيق نان وليلي 14على نسبة إتقان )

التعليمي فقد حقق أعلى مستويات األداء يف بداية مرحلة التدخل، ومتكن من احلفاظ على مستوى 

عة، ثم اخنفضت النسبة يف %( من اجللسة اخلامسة إىل اجللسة التاس100أدائه بنسبة إتقان )

%( يف اجللسة احلادية عشر، ويف 100%(، ثم ارتفعت لتعود إىل )60اجللسة العاشرة لتصل إىل )

%(، 100%(، وحصل يف اجللسة الثالثة عشر على )60اجللسة الثانية عشر حصل على نسبة إتقان )

خل، ثم ارتفعت نسبة %( وذلك يف أول مراحل سحب التد58وحصل يف اجللسة الرابعة عشر على )

%(، وتدرَّجت النسبة يف االخنفاض يف اجللسة 100اإلتقان يف اجللسة اخلامسة عشر لتصل إىل )

%( ، أما يف اجللستني 33%(، ويف اجللسة السابعة عشر بلغ إتقانه )58السادسة عشر، وبلغت )

 %(.100األخريتني الثامنة عشر والتاسعة عشر فبلغت نسبة إتقانه )
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 اهلادي يف مراحل التطبيقعبد( يوضح نسب اإلجاابت للتلميذ 5شكل )

 :مناقشة النتائج

( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم أن هناك 6أظهرت نتائج الدراسة احلالية اليت طبقت على )

عالقة وظيفية إجيابية بني استخدام تطبيق نان وليلي التعليمي واكتساب مهارات كتابة احلروف 

اهلجائية للتالميذ ذوي صعوبات التعلم، حيث متكن التالميذ يف مراحل متدرجة ومبستويات 

خمتلفة من كتابة احلروف اهلجائية بنسبة عالية من اإلتقان يف مرحلة التدخل عن طريق استخدام 

تطبيق نان وليلي التعليمي، إضافة إىل أنهم استطاعوا االحتفاظ باملهارات املتعلمة بعد سحب 

 تدخل بنسبة كبرية، وفيما يأتي مناقشة تلك النتائج:ال

نلحظ من هذه النتائج أن مجيع التالميذ متكَّنوا من حتقيق أعلى املستويات املطلوبة يف 

األداء، وهي كتابة احلروف اهلجائية بنسبة عالية من اإلتقان؛ وهذا يؤكد فاعلية استخدام تطبيق 

هلجائية. وهذه النتيجة اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة نان وليلي التعليمي يف تعليم احلروف ا
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( اليت أظهرت فاعلية تطبيق نان وليلي يف تعليم كتابة احلروف اهلجائية. 2015 )العجمي، واليامي،

وتفيد النتائج كذلك أن توظيف التقنية باستخدام األجهزة اللوحية كأحد اسرتاتيجيات التعلم 

أداء التالميذ، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات، احلديثة أظهر حتسنًا واضحًا يف 

(. فقد 2018 (، ودراسة )العجمي،Burton et al., 2013(، ودراسة )Carlson, 2014كدراسة )

( أن 6-4-3-2-1( واألشكال )8-8-5-6-4تبني من النتائج اليت استعرضناها يف اجلداول )

عدي كانت ضعيفة يف مهارات كتابة احلروف اهلجائية إجابات التالميذ يف مرحلة اخلط القا

%( من اإلتقان، وذلك عند مجيع التالميذ باستثناء التلميذ 29بشكل عام، وبنسبة ال تزيد عن )

%( يف اجللسة الثانية، إال أن مستويات أدائهم ارتفعت يف 43تركي، حيث وصلت نسبة إتقانه )

تعليمي ليتمكن مجيع التالميذ من حتقيق نسبة إتقان مرحلة التدخل عن طريق تطبيق نان وليلي ال

%(، ماعدا التلميذ هتان الذي 100%( إىل )60%(، فقد كانت نسبة أداء التالميذ ترتاوح بني )100)

%( يف اجللسة العاشرة، وذلك يعزى إىل ظروفه الصحية يف ذلك اليوم، يضاف 0حصل على نسبة )

الحتفاظ مبعرفة كتابة احلروف اهلجائية يف مرحلة ما بعد إىل ذلك أن مجيع التالميذ متكنوا من ا

%( يف هذه املرحلة 60%(، وأن نسبة اإلتقان اليت تقل عن )100%( و )33التدخل بنسبة تراوحت بني )

هتان، وسيف( مبعدل جلسة واحدة لكلٍّ منهم، ميذ )عبداهلادي، وعبدالرمحن، وكانت لدى التال

%( يف مجيع جلسات سحب التدخل ما عدا 100سبة إتقانه )أما التلميذ )تركي( فقد كانت ن

%(. وظهر من العرض السابق أن هناك تبايًنا يف 60اجللسة السابعة عشر فقد حصل على نسبة )

مستوى األداء لدى التالميذ؛ ويرجع ذلك إىل قدرات كل تلميذ ومستواه، وأن هناك فروًقا فردية 

 هم.بينهم واختالًفا يف مستوى الصعوبة لدي

 :الدراسة ومقرتحاتها توصيات

إعداد ورش ودورات تدريبية تستهدف املعلمني؛ الطالعهم على أهم ما توصلت إليها العمل على  .1

 التقنية يف التعليم، وسبل توظيفها يف تطوير العملية التعليمية. 

للتالميذ أهمية تطوير تطبيقات تعليمية جمانية تستخدم عن طريق األجهزة اللوحية، وتقدميها  .2

 بوجٍه عام، ولذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بوجٍه خاص كمنهاج تعليمي.
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ضرورة تدريب التالميذ على استخدام التطبيقات التعليمية اجملانية املتاحة يف متجر  .3

 (، لالستفادة منها يف تطوير حتصيلهم الدراسي.App Storeالتطبيقات )

التطبيقات التعليمية على األجهزة اللوحية، للمهارات إجراء دراسات لتحديد فاعلية استخدام  .4

 األكادميية األخرى، باعتبارها إحدى االسرتاتيجيات الفعالة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم.
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 :املراجع

 املراجع العربية:

(. فعالية استخدام القصص 2016) ، والعبداللطيف، ريم ابراهيمأباحسني، وداد عبدالرمحن

جملة الرتبية التعليمية اإللكرتونية يف تعليم قواعد اإلمالء للطالبات ذوات صعوبات التعلم. 

 .105-138(، 12)3اخلاصة والتأهيل، 

تصاميم (. 2016أونيل، روبرت، ومكدونيل، جون، وجينسن، ويليام، وبيلينجسلي، فلكيس )

)ترمجة بندر العتييب(. الرياض: دار الناشر  واجملتمعية احلالة الواحدة يف البيئات الرتبوية

 (.  2010)العمل األصلي نشر يف عام الدولي.

(. فعالية تدريبات التكرار وبع  اسرتاتيجيات الذاكرة باستخدام 2008جلجل، نصرة حممد )

وي الكمبيوتر يف حتسني التسمية السريعة والذاكرة العاملة والفهم القرائي لدى التالميذ ذ

  219-273.(،75)18جملة كلية الرتبية،صعوبات التعلم. 

(. أثر استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية يف تسهيل التعلم لدى الطالب 2016احلمار، أمل مبارك )

 .483-512(، 2)22كلية الرتبية، -جامعة حلواناملعلمني واجتاههم حنو التعلم اجلوال. 

. سلطنة التعليم باحملمول صيغة جديدة للتعليم عن بعد(. 2010الدهشان، مجال، ويونس، جمدي )

 عمان: املؤمتر الدولي األول للجمعية العمانية لتكنلوجيا التعليم.

أثر استخدام جهاز اآليباد كوسيلة تعليمية يف تنمية الدافعية لإلجناز (. 2015الزيد، عبداهلل زيد )

. كلية العلوم )غري منشورةرسالة ماجستري (. لدى طالب الصف التاسع بدولة الكويت

 الرتبوية، جامعة آل البيت: عمان.

(. فاعلية الوسائط التعليمية باستخدام الكمبيوتر يف تدريس 2016الصعيدي، منصور مسري )

الرياضيات على تنمية مهارات الرتمجة الرياضية والتصور البصري لدى املتفوقني ذوي 

(، 213، )دراسات يف املناهج وطرق التدريس. صعوبات التعلم يف اململكة العربية السعودية

236-198 . 

(. مدى مساهمة تكنولوجيا التعليم يف رفع مستوي املكتبة املدرسية. 2017الطويل، حممد خليفة )

  17-37. (،17، )جملة املكتبات واملعلومات

يف  iPad(. أهمية استخدام األجهزة اللوحية 2017) ، واملطريي، حنان سايرالعجمي، ناصر سعد
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تنمية بع  مهارات القراءة لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة من منظور 

 .83-122(، 18)5جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل، املعلمات. 

(. فاعلية استخدام تطبيق نان وليلي 2016) اهلادي حممدعبد، واليامي، العجمي، ناصر سعد

يف تعليم احلروف اهلجائية مع التالميذ ذوي اإلعاقة  iPadالتعليمي على األجهزة اللوحية 

 .1-40(، 10)3جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل،الفكرية: دراسة احلالة الواحدة. 

(. اجتاهات طالبات املرحلة األساسية باملدارس العمرية حنو 2017العواودة، جمد عبداحلميد )

-143(،5، )ولية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمللة الداستخدام اآليباد يف العملية التعليمية. 

188. 

(. برنامج تربوي قائم على استخدام الكمبيوتر يف تنمية بع  املهارات 2016غنيم، أمحد صربي )

 1-41. (،106)27جملة كلية الرتبية،اللغوية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. 

كفاءة التدريسية لدى معلمي املدارس أثر استخدام اآليباد يف ال(. 2014حممد ) ائتمانالقدسي، 

. كلية الدراسات العليا، اجلامعة )رسالة ماجستري غري منشورة(. اخلاصة من وجهة نظرهم

 األردنية.

( يف حتصيل طالبات الصف iPadأثر استخدام احلاسوب اللوحي )(. 2015قطش، هبة صاحل )

. الرياضيات يف دولة الكويتاخلامس االبتدائي يف مادة الرياضيات واجتاهاتهن حنو تعلم 

 . كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية.غري منشورة( رسالة ماجستري(

جملة . خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم يف الصفوف األولية(. 2013جميد، أمثار شاكر )

 .187-204(، 14) .العلوم اإلنسانية

(. فعالية التعلم الذاتي باستخدام اآليباد يف تنمية 2018) ، امللحم، لطيفة أمحداليامي، خلود علي

جملة الرتبية املهارات اللغوية لدى طلبات الصف الثالث إعاقة فكرية بسيطة يف األحساء. 

 .147-181(، 22)6اخلاصة والتأهيل، 

 :العربية املرتمجةاملراجع 
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Developing The Performance of Educational Offices’ Managers in Riyadh 

Huda Saad Othman Al-Dawood 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University 

Riyadh Education Department 

Hudasaad246@gmail.com 

Abstract: 

Objective: This study aims to determine the extent of performance 

improvement among the directors of female educational offices in Riyadh. 

Method: A descriptive method was used to collect the data, in which the 

researcher used a questionnaire. This questionnaire was answered by 242 

employees from education offices personnel, they are as follows: 15 female 

director assistants, 42 random sample of female divisions heads and 185 female 

supervisors. Findings: The study finds that the performance improvement among 

the directors of female educational offices in Riyadh is highly achieved, and that 

there are no statistically significant differences between the responses. This is 

because of their jobs, educational qualification and their experience in the 

current work. Recommendations: The study recommends working on driving the 

performance of the directors and employees of female educational offices in 

Riyadh through an incentive system, it could be linked to their performance 

level, such as annual bonuses for creative personnel, keeping up their spirits, 

p[providing the offices with their needs of technical equipment so they can 

establish an infrastructure that is linked with the schools, and with the directorate 

general of education. 

Keywords: performance development, education offices. 
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جملووة العلوووم  . واقووع تطوووير األداء ملووديرات مكاتووب التعلوويم )بنووات( .دينووة الريوواض.      (2022)هوودى.  الووداوود.

 902–251 (،1) 8 الرتبوية،

 

 تطوير األداء ملديرات مكاتب التعليم )بنات( .دينة الرياضواقع 

 (1)هدى بنت سعد عثمان الداوودأ. 

 املستخلص:

هدفت الدراسة إىل حتديد درجة تطوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم )بنـات( مبدينـة       

على عينة مكونـة  وُطبِّقت استبانة،  صممتالرياض. باستخدام املنهج الوصفي بأسلوبه )املسحي(. و

( 186( مـــن رئيســـات الوحـــدات، و)42( مســـاعدة مـــديرة مكتـــب، وعينـــة عشـــوائية مـــن ) 16مـــن )

(. وتوصـلت الدراسـة إىل موافقـة عينـة الدراسـة علـى أن تطـوير        242رفات تربويات، أي جممـوع ) مش

األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض متحقق بدرجة عالية، وعدم وجود فـروق  

ذات داللة إحصائية بني استجابات عينـة الدراسـة حـول تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم         

بنات( مبدينة الرياض؛ تعزى إىل املتغريات: )الوظيفة، واملؤهل العلمي، واخلـربة يف العمـل احلـالي(.    )

وأوصت الدراسة بالعمل على تطبيق نظـام للحـوافز التشـجيعية ملـديرات املكاتـب واملوظفـات، ويـتم        

لـى  ربطه مبستوى األداء، كتخصيص مكافأة سنوية للمديرات واملوظفـات املبـدعات، واحلـرص ع   

رفع الروح املعنوية هلن. وحصر احتياج مكاتب التعليم من التجهيزات التقنية وتوفريها؛ لتأسيس بنية 

 حتتية مبكاتب التعليم، تربطها من جهة باملدارس التابعة هلا، ومن جهة أخرى بإدارة التعليم.

 تطوير األداء، مكاتب التعليم.الكلمات املفتاحية: 

 

 

 
                                                           

، إدارل تعلتتيم الريتتاة ، باحثتتة دكتتتوراا إل ايدارل بالت، تتيا الرتبتتوع مامعتتة ايمتتام امتتد بتتن ستتعود ايستت مية         (1)

Hudasaad246@gmail.com
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 مقّدمة الدراسة:

األولويات اليت كما أنه من يؤدي التطوير دوًرا مهمًّا يف تنمية اجملتمعات يف العصر احلديث. 

تسعى إليها املنظمات على اختالفها؛ حتى تواكب التطور املعريف اهلائل الذي يزداد باستمرار يف 

إىل  دفوتهعاملنا املعاصر، وجتين ذلك من خالل استغالل طاقات وقدرات املبدعني من موظفيها، 

 وايستطيعكي تغيري األفراد وتطويرهم، من خالل التأثري يف قيمهم، ومهاراتهم، وسلوكهم. 

مبثابة حجر  فتطوير األداء ،االنهوض بأعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية وحّل مشكالته

يث، الزاوية الذي يقوم عليه صرح اإلدارة يف كافة اجملاالت، وملختلف األعمال يف العصر احلد

وذلك من خالل تنفيذ السياسات واملهام املختلفة. ونظًرا ألهمية اإلدارة الرتبوية يف تطوير التعليم 

وحتديثه؛ ليواكب مستجدات العصر فقد أّكدت عليه العديد من املؤمترات، ومنها املؤمتر األول 

ث أّكد احلاجة إىل م؛ حي1998لوزراء الرتبية والتعليم واملعارف العرب، الذي عقد يف طرابلس سنة 

إدارة تطوير ال إدارة تسيري؛ للقيام بدورها البنائي، وتكون قادرة على التجديد والتطوير، ويقتضي 

ذلك "ال مركزية اإلدارة، واطالعها دوًما على مستجدات الرتبية، وتدريبها على تنمية روح اجلماعة 

بط التعليم بالعمل، والرتبية املستمرة" والعمل املشرتك، وتعميق مفاهيم الدميقراطية واملواطنة، ور

 (.13م، ص1998)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

وللدور املهم ملديرات مكاتب التعليم؛ فهي إحدى الركائز األساسية لتحسني العمل الرتبوي 

مر الذي يستلزم وتطويره، وهن حلقة الوصل الرئيسة واملباشرة بني امليدان الرتبوي وإدارة التعليم األ

 توافر قيادات لديها مهارات إبداعية، وتكون قادرة على تطوير العمل فيها.

 مشكلة الدراسة:

نظًرا ملا يشهده نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية مؤخًرا من التغريات واملستجدات؛ 

تقبل؛ تتطّلب إدارة على ومن ثّم فإن فهذه التغريات اليت حدثت، واليت من املتوقع حدوثها يف املس

درجة كبرية من الوعي واإلبداع، تكون قادرة على القيادة بشكل يساعد على تكّيف العاملني 

مع تلك املتغريات واملستجدات. وانطالًقا من إميان حكومة اململكة العربية السعودية بضرورة 

صالح املؤسسي، ودعم تطوير األداء؛ فقد أّكدت خطة التنمية العاشرة ضرورة تعزيز مسرية اإل

مؤسسات اجملتمع املدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها؛ حيث نّصت األهداف 

العامة يف جمال التطوير التنظيمي واإلداري على" تطوير آليات عمل األجهزة اإلشرافية والرقابية 
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 (.19م، ص2019 -2016للدولة؛ لدفع عجلة التنمية" )خطة التنمية العاشرة 

والتطوير مسؤولية القيادات اإلدارية، الذين هم مبثابة وكالء التطوير والداعمني له، 

وتتضح مهمات القادة يف التطوير من خالل توفري اجلو املالئم إلحداث التطوير، واإلملام بالتطورات 

يبدأ  يف جمال منظماتهم، وتطوير القدرات الذاتية اإلنسانية والفنية؛ ليكون القيادي أول من

بنفسه. كما أن القيادات اإلدارية أكثر جهة لديها القدرة على تقديم أفكار للتطوير، والبحث 

عن أساليب جديدة يف العمل، واختاذ القرارات، وحتفيز العاملني لإلقبال على التطوير، 

(. ومع توّجهات وزارة 44م، ص2011وإشراكهم يف صنع القرارات املتعلقة بأعماهلم )شهاب، 

عليم حنو دعم األفكار اإلبداعية يف العمل، وتأكيد تبين سياسات تطوير األداء؛ لكن العديد الت

من الدراسات تؤّكد نتائجها وجود جوانب قصور يف أداء مديرات املدارس، واملشرفات الرتبويات، 

إلداري م(، اليت أثبتت أن واقع األداء ا2009وضعف عام يف اإلشراف الرتبوي، ومنها دراسة القرني )

يف إدارات اإلشراف الرتبوي للبنات يف اململكة ُيمارس بدرجة متوسطة يف جمال )التخطيط، 

والقيادة، واالتصال(، يف حني أن جمال )التنظيم، والتقويم( ُيمارس بدرجة ضعيفة. كما أّكدت 

يم، ه( حاجة اإلشراف إىل التقدم والتغيري. وألهمية مديرات مكاتب التعل1428دراسة اليحيى )

ودورهن احملوري والرئيس يف تطوير مدارس التعليم تظهر أهمية هذه الدراسة؛ لكونها ترّكز على 

 تطوير أداء مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض.

 أسئلة الدراسة: 

يف ضوء جماالت تطوير  مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض ما درجة تطوير .1

 ، من وجهة نظر عينة الدراسة؟ األداء

(، بني آراء عينة الدراسة، حول 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل متغري 

 ؟الوظيفة الدراسة

(، بني آراء عينة الدراسة، حول 0.06لة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال .3

درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل متغري 

 ملؤهل؟ا الدراسة
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(، بني آراء عينة الدراسة، حول 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل متغري درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب 

 واخلربة يف العمل احلالي؟ الدراسة

  أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي:

يف ضوء جماالت تطوير  حتديد درجة تطوير مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض .1

 األداء.

  أهمية الدراسة:

أهمية املوضوع، وإبراز أهمية تطوير األداء، ودوره يف تطوير تظهر أهمية الدراسة من 

العملية اإلدارية وحتسينها، ولقلة الدراسات اليت تناولت تطوير األداء؛ مما جيعل هذه الدراسة 

إضافة يف حقل اإلدارة الرتبوية، ولبنة لدراسات قادمة، ولزيادة الوعي بأهمية تطوير األداء، ولفت 

  وزارة التعليم إىل ضرورة توفري املناخ الداعم له.انتباه املسؤولني يف

 حدود الدراسة:

تناولت الدراسة حتديد درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم بالرياض، من وجهة 

خالل فرتة التطبيق  نظر مساعدات مديرات املكاتب، ورئيسات الوحدات، واملشرفات الرتبويات.

 هـ.1439-1438الدراسي  امليداني الفصل الثاني للعام

  مصطلحات الدراسة:

 تطوير األداء:

"النقلة النوعية اليت ميكن إحداثها وحتقيقها، من خالل الرتكيز على اجلوانب التنظيمية 

املؤسسية، واهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية، بواسطة اختاذ عدة إجراءات وخطوات مدروسة 

يف حتقيق التغيري؛ حبيث ينتج عن ذلك االنتقال من  ومتسلسلة، تراعي عنصر التدريج املخطط

احلالة الراهنة إىل احلالة املنشودة يف األداء املؤسسي للمنظمات التعليمية، وبالشكل الذي خيدم 

م، 2013 االنسجام والتوافق مع املستوى التعليمي، ومستوى التنظيم اإلداري للمؤسسة" )العتييب،

 (.18ص
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قدرة مديرة املكتب على بناء اهلياكل التنظيمية،  هذه الدراسة بأنه:وُيعّرف إجرائيًّا يف 

وممارسة وظائف اإلدارة، وتطبيق االجتاهات اإلدارية احلديثة، ومبستوى عاٍل من الدقة، واجلودة؛ 

 من أجل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة. 

 مكاتب التعليم:

قــوم علــى تطــوير املوقــف التعليمــي باملــدارس  "وحــدات إداريــة تابعــة إلدارة التعلــيم باملنطقــة، ت 

التابعة هلا وتقوميها؛ لكي ُتسّهل حتقيق أهدافها الرتبوية والتعليمية، وبراجمها وخططهـا اإلداريـة،   

 (. ـه1430واملالية، واخلدمية على أفضل وجه" )وزارة الرتبية والتعليم،

فروع مصغرة إلدارة التعليم، تسعى إىل تطوير املوقف  وُتعّرف إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنها:

 التعليمي للمدارس التابعة هلا وتقوميها؛ لتسهيل حتقيق أهدافها الرتبوية والتعليمية على أفضل وجه. 

 :اإلطار النظري

التطوير ظاهرة صـحية وطبيعيـة يف حيـاة املنظمـات اإلداريـة. وجنـاح أي تنظـيم يقتضـي زيـادة          

االهتمام بتطوير األفراد والتنظيم بأبعاده املختلفة؛ ملا لذلك من أهمية كبرية يف زيادة كفـاءة األداء  

ــ(. 22م، ص2013يف املنظمــة )الســكارنة،   ــيري املخطــط هلــا، وصــو    ف ــة التغ إىل  اًلالتطوير هــو عملي

ــاءة.     ــق األهـــداف املرجـــوة بصـــورة أكثـــر كفـ ــن     ُيســـهمو حتقيـ تطـــوير األداء يف صـــنع الكـــثري مـ

السياسات، والقرارات، واإلجراءات، وتقييم فعاليتها بشكل واضـح يف املؤسسـات؛ بـل إن الكـثري     

منهــا يرّكــز جهــوده علــى ســبيل االرتقــاء مبســتوى أدائهــا وأداء العــاملني فيهــا، وحتقيــق مســتويات       

 اجية عالية؛ ومن ثّم حتّقق أهدافها. إنت

واالهتمام بتطوير األداء من السياسـات املهمـة الـيت جتـد اهتماًمـا كـبرًيا مـن ِقبـل املسـؤولني          

( إىل أهميــة تطــوير األداء مــن خــالل حتقــق أهــداف   300-299م، ص2011بهــا. وقــد أشــار حــافظ ) 

اختاذ القرارات بشكل مسـتمر، وبـدون    تطوير األداء، وهي كاآلتي: توفري املعلومات الالزمة؛ ليتم

إجيـاد التوافـق   ، وإشاعة جـّو مـن الثقـة بـني العـاملني علـى خمتلـف املسـتويات يف املؤسسـة         ، وتشويش

االنتمـــاء إىل املؤسســـة  والتطـــابق بـــني األهـــداف الفرديـــة وأهـــداف املؤسســـة؛ وبالتـــالي زيـــادة درجـــة 

 ملني بوصفهم أفراد ومجاعـات، وتشـجيع روح  إجياد عالقات متبادلة وتكاملية بني العا، ووأهدافها

ــة اجلماعــات      ــد مــن فعالي ــق؛ ممــا يزي ــة    ، واملنافســة ضــمن الفري ــى ممارســة الرقاب ــّود العــاملني عل ُتع
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إجيـاد انفتـاح يف منــاخ املؤسسـة ميّكـن كافــة     ، وللرقابـة الرئاســية  اًلالذاتيـة، باالعتمـاد عليهــا بـدي   

ي منها املؤسسة بشكل صريح، وعدم التكتم عليها العاملني من معاجلة كافة املشاكل اليت تعان

إجياد التوافق والتطابق بني األهداف الفردية وأهداف املنظمـة؛ وبالتـالي زيـادة    ، ووحتاشي مناقشتها

 زيادة احلافز الفردي، والرغبة يف رقابة النفس. ، واالنتماء إىل املؤسسة اإلدارية وأهدافها درجة

ــول    ــن القـ ــذلك ميكـ ــل بقائهـــا     ن تطـــوير األإوبـ ــن أجـ ــات الرتبويـــة؛ مـ ــروري للمؤسسـ داء ضـ

واستمرارها؛ ملواكبة التطـور والتغـيري الـذي حيـدث يف جمتمعاتهـا، ومعاجلـة السـلبيات الـيت تعـاني          

منها املؤسسات الرتبوية، من خالل إدخال التقنيات احلديثة يف جمال العمل، وقيام املؤسسة بتطوير 

بــني الفــرتة واألخــرى؛ بقصــد حتــديث هــذه املهــام وتبســيطها.   أدائهــا، ومراجعــة عملياتهــا وأنشــطتها

وترجع أهمية تطوير األداء إىل أثره يف رفع الروح املعنوية لكافة العاملني فيها، حينما يشـعرون بـأن   

 جهدهم يف إجناز العمل حمل تقدير.

حمرتفة وخنلص إىل أن تطوير األداء يف املؤسسات الرتبوية يرتبط بدرجة كبرية بوجود قيادة 

تقود عمليات التغيري والتطوير، قيادة مبادرة، من خالل تبّنيها لقيم إبداعية تسـاعدها علـى مسـايرة    

  التقدم والتطور للتكنولوجيا اجلديدة؛ بهدف رفع كفاءة األداء وتطويره.

( بـاآلتي:  189م، ص2013يقوم تطـوير األداء علـى جمموعـة مـن العناصـر، أشـار هلـا مفـرج )        و

األفراد املؤهلني للقيام بالعمل، وتدريب العاملني علـى طـرق األداء الفاعلـة، وتقـديم املعلومـات      توفري 

الكاملة عن خطة األهداف ومستوياتها، وتهيئـة الظـروف املالئمـة ملكـان تنفيـذ العمـل مبـا يضـمن         

ــده بامل       ــاء العمــل، وتزوي ــه الفــرد أثن ــذ الســليم، ومتابعــة اإلدارة، ومالحظــة مــا يقــوم ب علومــات التنفي

املتجددة، ومتابعة نتائج التنفيذ وتصحيحها بالقياس إىل األهداف احملددة، وتوفري مستلزمات األداء 

 املادية والتقنية من مواد، ومعلومات، ومعّدات، وغريها من مواد يتطّلبها األداء الفّعال للعمل.

ــّم تطــوير       ــه؛ ومــن ث ــاملني وجماالت ــّوع وتتعــدد أســاليب تطــوير أداء الع ــيت   تتن ــي ال األداء الكل

( علــى 245، صـهــ1433(، والغامــدي )188م، ص2001تســتخدمها املنظمــات. وقــد اتفــق الســلمي ) 

أهم جماالت تطوير األداء فيما يلي: تطوير قـدرات الفـرد ومهاراتـه، وزيـادة املسـتوى املعـريف للفـرد،        

األداء، وإعادة هندسة  وحفز وتنمية اهتمامات الفرد بالعمل، وإعادة تصميم العمل، وإعادة ختطيط

العمليـات، وإعــادة التنظــيم اإلداري، وإعـادة صــياغة الــنظم والسياسـات، وإعــادة توزيــع املســؤوليات    

والصالحيات، وزيادة اسـتيعاب التقنيـات، وتطـوير التقنيـات احلاليـة، واسـتحداث تقنيـات جديـدة،         
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وتطــوير قــدرات القــادة  وحتســني مكــان العمــل، وتطــوير ثقافــة املنظمــة، وتطــوير عالقــات العمــل، 

  .ومهاراتهم، وزيادة املستوى املعريف للقادة، وتطوير أمنايف القادة وأساليبهم

يواجه العاملون يف املؤسسات الرتبوية العديد من املعوقات والصعوبات اليت حتول دون تطـوير  

التشخيص (: عدم القدرة على 190-188م، ص 2014أدائهم، ومن أبرز املعوقات كما يراها خليل )

السـليم ملعوقـات ومشــكالت الوضـع الـراهن يف املؤسســة الرتبويـة املطلـوب إعــادة هندسـتها، وطــول        

اإلجـــراءات وتعقيـــدها؛ كـــثرًيا مـــا يـــؤدي إىل عرقلـــة األداء، والتســـيب اإلداري لـــه تـــأثري كـــبري يف   

ؤثر تــأثرًيا اخنفــاض معــدالت أداء املــديرين وكافــة العــاملني يف املؤسســة الرتبويــة، وقلــة احلــوافز تــ   

سلبًيا يف حتفيز كافة العاملني يف املؤسسة الرتبوية، وضعف مشاركة العـاملني يف صـنع القـرارات    

واختاذهـا؛ يعــدُّ مــن العوامـل الــيت ُتســهم يف عرقلــة تطـوير األداء اإلداري، وعجــز مــديري املؤسســات    

 الرتبوية عن حتديد االحتياجات الفعلية للمؤسسة على أسس علمية سليمة.

ميكن القول بأننا حباجة إىل فكر إداري مسـتنري، يـؤمن بـالتطوير والتحـديث والتحـدي،      و

 وقادر على التغلب على الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون تطوير األداء.

 الدراسات السابقة:

 تناولت الدراسة عدًدا من الدراسات ذات الصلة بتطوير األداء وهي:

م( الــيت هــدفت للتعــرف علــى مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام   2008دراســة املصــري )

األكادميية باجلامعات الفلسطينية، يف ضوء مبـادئ اجلـودة الشـاملة، مـن وجهـة نظـر احملاضـرين.        

ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي، وصــّمم اســتبانتني، األوىل    

وى األداء اإلداري، والثانيـة للكشـف عـن معوقـات تطبيـق رؤسـاء األقسـام األكادمييـة         لقيـاس مسـت  

أثنـاء أداء عملـهم اإلداري. وقـد ُطّبقـت علـى      يف باجلامعات الفلسـطينية ملبـادئ إدارة اجلـودة الشـاملة     

ة عينة موزعتني إىل فئتني: فئة احملاضرين، وفئة رؤساء األقسام األكادمييـة باجلامعـات الفلسـطيني   

الــثالث. وتوّصــلت الدراســة إىل أن مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكادمييــة باجلامعــات     

 كان عالًيا. -الفلسطينية يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 

( دراسة هدفت إىل معرفة األساليب اليت تـؤّدي إىل تطـوير أداء   ـه1433كما أجرت قناديلي )

يف ضــوء االجتاهــات املعاصــرة، مــن وجهــة نظــر اهليئــة اإلداريــة        مــديرات مــدارس ريــاض األطفــال   

والتعليميــة مبدينــة جــدة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة املــنهج الوصــفي التحليلــي،    



 
 

 
 

285 

 واقع تطوير األداء ملديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض (.2022، هدى. )الداود

285 

ــة حمــاور،    32وصــّممت االســتبانة أداة جلمــع املعلومــات، وقــد تضــّمنت )    ــى أربع ( فقــرة، موّزعــة عل

طفـال جبـدة. ومـن نتـائج الدراسـة: أن ممارسـة مـديرة املدرسـة         وُطّبقت على مجيـع مـدارس ريـاض األ   

 للمهارات الرتبوية، واإلدارية، والفنية، واإلنسانية كانت ضعيفة.

ــل )   ــا أجــرت اجلمي ــى درجــة ممارســة مــديرات      ـهــ1436كم ــرف عل ( دراســة هــدفت إىل التع

واإلنسانية يف ضوء الفكر املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض لألدوار اإلدارية، والفنية، 

اإلداري املعاصر، من وجهة نظر املديرات واملشرفات. ولتحقيق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة     

( عبـارة، ُموّزعـة علـى    31املنهج الوصفي املسحي، وصّممت استبانة جلمـع املعلومـات، مكّونـة مـن )    

ت املـدارس االبتدائيـة احلكوميـة    ثالثة حماور، وُطّبقت على مجيع أفراد جمتمع الدراسة من مـديرا 

مبدينـــة الريـــاض، ومشـــرفات اإلدارة املدرســـية. وتوّصـــلت الدراســـة إىل أن مفـــردات عينـــة الدراســـة  

موافقات على درجة ممارسة مديرة املدرسة االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض ألدوارهـن اإلداريـة   

 درجة عالية جدًّا.والفنية؛ بدرجة عالية، بينما كانت أدوارهن اإلنسانية ب

ــي )  ــرى املخلفـ ــ1436وأجـ ــداء    ـهـ ــع األداء اإلداري لعمـ ــى واقـ ــرف علـ ــدفت إىل التعـ ــة هـ ( دراسـ

ــة الدراســة.       الكليــات يف اجلامعــات الســعودية، يف ضــوء مــدخل إدارة التغــيري، مــن وجهــة نظــر عين

كمـا  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحـث املـنهج الوصـفي مبدخليـه )الوثـائقي، واملسـحي(،       

لتحديد ما ينبغي أن يكون عليه األداء اإلداري لعمـداء الكليـات    امعياًر نىاستخدم أداتني، حيث ب

ــاؤه؛        باجلامعــات الســعودية يف ضــوء مــدخل إدارة التغــيري، ثــم اشــتق مقياًســا مــن املعيــار الــذي مت بن

دارة التغيري. لكشف مستوى األداء اإلداري لعمداء الكليات باجلامعات السعودية، يف ضوء مدخل إ

ــا، ورؤســاء األقســام         ــة لعمــداء الكليــات ووكالئه ــة ممثل ــة، وُاخــتريت عين ــى عين وُطّبقــت األداة عل

باجلامعات الست، واختار الباحث عينة عشـوائية. وتوّصـلت الدراسـة إىل جمموعـة مـن النتـائج، مـن        

والرؤية املسـتقبلية   أهمها: وافق أفراد عينة الدراسة بدرجة ضعيفة على واقع التخطيط االسرتاتيجي

للتطـوير، وكـذلك علــى واقـع توظيـف التقنيــة احلديثـة واالسـتفادة منهــا، وواقـع املشـاركة والعمــل         

اجلمــاعي، وواقــع حتفيــز العــاملني، وتشــجيع اإلبــداع والتجديــد لــدى عمــداء الكليــات باجلامعــات   

  السعودية يف ضوء مدخل إدارة التغيري. 

( دراســة هــدفت إىل صــياغة نظــام أداء إداري  Cheng, Hsin- Hui-2006وأجــرى شــانج )

للمدير، من خالل األدبيات السابقة واألحباث التجريبية؛ لتكون نقطة مرجعية لصانعي السياسات. 
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ولتحقيق أهداف الدراسة ُاستخدم املنهج املخـتلط )الكمـي والنـوعي(، كمـا ُاسـتخدمت االسـتبانة       

ابلــة، الــيت ُطّبقــت علــى عينــة مــن مــديري املــدارس   الــيت طورهــا الباحــث، إضــافة إىل اســتخدام املق 

املتوســطة والعليــا الثانويــة، ومــديري املــدارس االبتدائيــة يف تــايوان. وتوّصــلت الدراســة إىل أن أداء         

املديرين كان منخفًضا؛ لعدم وجود مرشدين أو ناصحني هلـم يف جمـال اإلدارة، وأن املشـاركني يف    

عم املهين واملساعدة من ِقبل اآلخـرين املختصـني يف هـذا اجملـال     الدراسة أظهروا أنهم حباجة إىل الد

اإلداري. كما أظهـرت النتـائج أن بعـ  املـديرين املشـاركني يف الدراسـة وافقـوا علـى وجـوب وضـع           

   احلكومة معايري مهنية ملدير املدرسة؛ لتقييم تطورهم وأدائهم املهين. 

يمــا يلــي: اتفقــت مــع مجيــع الدراســات يف  تتشــابه الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة ف 

، اليت استخدم معها املقابلة، ودراسة (Cheng, 2006)استخدام االستبانة أداة هلا، باستثناء دراسة 

(، اليت ُاعتمد فيها على بناء معيـار، ثـم اشـتق مقياًسـا مـن املعيـار الـذي مت بنـاؤه،         ـه1436املخلفي )

م(، وقنـاديلي  2008أسـاليبه املتعـددة، فدراسـة املصـري )    كما اتفقت يف استخدام املـنهج الوصـفي ب  

( املـنهج الوصـفي   ـهـ 1436ه( استخدمت الوصفي التحليلي، بينما استخدمت دراسـة اجلميـل )  1433)

( فاسـتخدمت الوصـفي الوثـائقي واملسـحي، كمـا اتفقـت مـع        ـه1436املسحي، أما دراسة املخلفي )

(؛ يف أنهـا  ـهـ 1436(، واملخلفي )ـه1436واجلميل ) (،ـه1433م(، وقناديلي )2008دراسات املصري )

(، ـهـ 1436هدفت إىل التعرف على واقع األداء اإلداري ومستواه، كما اتفقت مع دراسات اجلميـل ) 

( يف أنها ُطّبقت يف مدينة الرياض. كما ختتلـف الدراسـة عـن الدراسـات السـابقة      ـه1436واملخلفي )

(؛ يف أنهمـا كانـا عـن التعلـيم     ـهـ 1436م(، واملخلفـي ) 2008فيما يلي: ختتلـف مـع دراسـيت املصـري )    

 ،(Cheng, 2006) العالي؛ بينما ُأجريت الدراسة احلالية يف التعليم العام، كما اختلف عـن دراسـة  

اليت استخدم املـنهج املخـتلط )الكمـي والنـوعي(، واختلفـت اجملتمعـات والبيئـات الـيت ُطّبقـت فيهـا           

م(، الـيت ُطّبقـت   2008ُطّبقت يف مدينة جدة، بينما دراسة املصـري ) (، اليت ـه1433دراسة قناديلي )

 مــن الدراســة اســتفادت يف تــايوان. كمــا  الــيت ُطّبقــت  ،(Cheng, 2006)يف فلســطني، ودراســة  

السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة بشكل دقيق، والتعرف على اجلوانب املختلفـة الـيت    الدراسات

مل يتطّرق إليها البـاحثون يف هـذا اجملـال، وإثـراء اإلطـار النظـري للدراسـة، وتصـميم األداة الالزمـة          

يانـات  جلمع املعلومات، ومعرفة املنهجية املالئمة للدراسة، واألسـاليب اإلحصـائية املناسـبة ملعاجلـة ب    

الدراسة، وصياغة أهداف الدراسة وأسئلتها بطريقة علمية مبنية على خلفية نظرية ودراسات علميـة  
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سابقة، ومقارنة النتائج اليت توّصلت إليها تلك الدراسات مع نتائج الدراسة احلالية، من حيث أوجه 

 االتفاق واالختالف؛ مما يدعم نتائج البحث.

  منهج الدراسة:

راســة يف ســبيل الوصــول إىل أهــدافها واإلجابــة عــن أســئلتها علــى املــنهج        اعتمــدت هــذه الد 

 الوصفي بأسلوبه )املسحي حيث يعرف املنهج الوصفي املسحي بأنه: 

أسلوب يف البحث، يتم من خالل مجع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو حادثـة مـا أو شـيء    "

ا وحتديـد الوضـع احلـالي هلـا، والتعـرف      ما أو واقًعا، وذلك بقصد التعرف إىل الظاهرة اليت ندرسـه 

إىل جوانب القوة والضعف فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع، أو مدى احلاجة إلحـداث  

 (.190م، ص 2014 احلق، وعدس،ة أو أساسية فيه"، )عبيدات، وعبدتغريات جزئي

  جمتمع الدراسة:

(، 18والبــالغ عــددهن ) تكــّون جمتمــع الدراســة مــن مســاعدات مــديرات مكاتــب التعلــيم،   

ــالغ عــددهن )   ــالغ عــددهن )  130ورئيســات الوحــدات، والب ــات، والب (، يف 602(، واملشــرفات الرتبوي

مجيع مكاتب التعلـيم )بنـات( مبدينـة الريـاض التاليـة: )البديعـة، واجلنـوب، واحلـرس، والروابـي،          

ــا إلحصــائية مت احلصــول      ــا مــن إدارة   والشــفا، والشــمال، والغــرب، والنهضــة، والوســط( وفًق عليه

ــة       ــيم مبنطقـ ــة للتعلـ ــاض )اإلدارة العامـ ــة الريـ ــيم مبنطقـ ــة للتعلـ ــوير يف اإلدارة العامـ ــيط والتطـ التخطـ

 (.ـه1438الرياض، 

  عينة الدراسة:

(، ورئيســات 186مت اختيــار عينــة عشــوائية مــن جمتمــع الدراســة لفئــة املشــرفات الرتبويــات )   

ــة مــن مســاعدات مــديرات  42الوحــدات ) (، 16مكاتــب التعلــيم مجيــع أفــراد الدراســة )   (، أمــا الفئ

ــالي أصــبح عــدد أفــراد الدراســة    وفــق جــدول  %( مــن جمتمــع الدراســة.  38ميــثلن نســبة )  (242)وبالت

 .مورقان

وبلـغ عـدد    ( اسـتبانة، 268( اسـتبانة علـى املكاتـب، وكـان العائـد منهـا )      315حيث ُوّزعـت ) 

( اســتبانة؛ لعــدم اكتمــال إجاباتهــا، أو لعــدم   16(؛ إذ ُاســتبعد )242االســتبانات الصــاحلة للتحليــل ) 

 صالحيتها.
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 خصائص عينة الدراسة:

 توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري الوظيفة: - أ

 (1جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفق الوظيفة

 النسبة العدد الوظيفة

 5.2 16 مساعدة مديرة مكتب التعليم

 18.4 42 رئيسة وحدة

 85.4 186 مشرفة تربوية

 %100 242 اجملموع

( العمــل احلــالي للعــامالت يف مكاتــب التعلــيم للبنــات مبدينــة       1يتضــح مــن اجلــدول رقــم )   

الرياض؛ حيث إن فئة املشرفات الرتبويات ُتمّثل أكرب شرحية بالنسبة إىل متغري الوظيفة؛ إذ حصـلن  

%(، يف حــني أن 18.4%(، تليهــا فئــة رئيســات الوحــدات بنســبة )  85.4علــى أعلــى نســبة مئويــة بلغــت )  

  %(.5.2النسبة األقل؛ حيث بلغت )مساعدات مديرات مكاتب التعليم حصلن على  شرحية

 توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري املؤهل العلمي: -ب

  (2جدول رقم )
 عينة الدراسة وفق املؤهل العلمي توزيع

 النسبة العدد املؤهل العلمي

 8.3 20 ماجستري

 90.1 218 بكالوريوس

 1.8 4 أخرى

 100.0 242 اجملموع

%( مــن عينــة الدراســة مســتواهن التعليمــي جــامعي      90.1(، أن )2يتضــح مــن اجلــدول رقــم )   

%( حاصــالت علــى املاجســتري، بينمــا كــان   8.3)بكــالوريوس(، وهــن الفئــة األكثــر، يف حــني أن )  

%( حاصــالت علــى الــدبلوم، واخــرتن عبــارة أخــرى وكتابــة دبلــوم، وهــن الفئــة  1.8هنــاك مــا نســبته )

 األقل.
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 توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة: -ج

 (3جدول رقم )
 دد سنوات اخلربة يف العمل احلاليتوزيع عينة الدراسة وفق ع

 النسبة العدد عدد سنوات اخلربة

 9.9 24 سنوات 6أقل من 

 14.0 34 سنوات 10إىل  6من 

 85.0 184 سنوات 10أكثر من 

 100.0 242 اجملموع

ــم ) يتضــح مــن   ــة الدراســة؛ بلغــت خــربتهن يف    85.0(، أن مــا نســبته ) 3اجلــدول رق %( مــن عين

مكاتب الرتبية والتعليم أكثر من عشر سنوات، يف حني بلغت نسبة من خربتهن مـن مخـس سـنوات    

%(؛ وهـي الفئـة   9.9%(، أما من لـديهن خـربة أقـل مـن مخـس سـنوات؛ فبلغـت )       14.0إىل عشر سنوات )

 سة.األقل من بني عينة الدرا

 أداة الدراسة:

يف ضـــوء مشـــكلة الدراســـة، ُاســـتخدمت االســـتبانة أداة جلمـــع البيانـــات الالزمـــة للدراســـة؛ 

ملناســبتها لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن تســاؤالتها، وُاعتمــد يف تصــميمها علــى مــا ورد يف   

يف الدراسـات  اإلطار النظري من حقائق علمية عن مقومـات تطـوير األداء اإلداري، وكـذلك مـا ورد     

ــة مــن         ــائج ذات صــلة مبوضــوع الدراســة. وقــد تكّونــت االســتبانة يف صــورتها النهائي الســابقة مــن نت

 جزأين:  

اجلزء األول: البيانات األولية اخلاصة بعينة الدراسة )الوظيفة، واملؤهل العلمي، وسـنوات اخلـربة يف   

 العمل احلالي(.

جـة تطــوير أداء مــديرات مكاتـب التعلــيم مبدينــة   ( عبــارة، حــول در23اجلـزء الثــاني: ويتكــّون مـن )  

 الرياض )بنات(.

ولتســهيل تفســري النتــائج اســتخدم األســلوب التــالي لتحديــد مســتوى اإلجابــة عــن بنــود األداة،  

، ومنخفضـة  2، ومنخفضـة= 3، ومتوسـطة= 4، وعاليـة= 6حيث مت إعطاء وزن للبـدائل: )عاليـة جـدًّا=   

 لة التالية:(، وُحسب املدى من خالل املعاد1جدًّا=
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؛ لنحصــل 0.80=  6( ÷ 1 -6عــدد بــدائل األداة = )÷ أقـل قيمــة(   -طـول الفئــة = )أكــرب قيمــة 

 على التصنيف التالي:

 (4جدول رقم )
 ق التدرج املستخدم يف أداة البحثتوزيع للفئات وف

 مدى املتوسطات الوصف

 6.00 – 4.21 عالية جدًّا

 4.20 – 3.41 عالية

 3.40 – 2.51 متوسطة

 2.50 – 1.81 منخفضة

 1.80 – 1.00 منخفضة جدًّا

 صدق أداة الدراسة:

 مت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

 أ ( الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملّكمني(:

للتحّقق من صدق االستبانة، والتأكد من قدرتها على قياس الغرض الـذي ُأعـّدت مـن أجلـه؛     

( على جمموعة من احملّكمني املتخصصني يف جمال العلوم 1 )ملحق رقم ُعرضت يف صورتها األولية

(؛ لتحديد مدى وضوح العبارات، ومـدى مناسـبتها   2( حمّكًما )ملحق رقم 18الرتبوية، بلغ عددهم )

وأهميتها للمحور، وإبداء مايرونه من إضافة أو تعـديل. وبعـد مجـع املالحظـات والتعـديالت املقرتحـة       

فت بعــ  العبــارات، وُأضــيفت عبــارات أخــرى، وُأعيــد صــياغة بعضــها اآلخــر     مــن احملّكمــني ُحــذ 

 (.3)ملحق رقم 

 ب( صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

للتأكد من صدق االتساق الداخلي لـألداة، ُحسـب معامـل االرتبـايف بـني درجـة كـل عبـارة،         

يف بريسـون حلسـاب قـيم    والدرجة الكليـة للمحـور الـذي ينتمـي إليـه، وذلـك باسـتخدام معامـل ارتبـا         

( يوّضح معامل االرتبايف بـني بنـود احملـور والدرجـة الكليـة للمحـور       6معامالت االرتبايف، واجلدول )

 الذي تنتمي إليه، كما يلي: 
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 (5جدول رقم )
محور )العينة معامالت ارتبايف بنود درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم، بالدرجة الكلية لل

 (40=االستطالعية: ن

 معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م

1 0.9084** 8 0.9162** 13 0.8348** 19 0.9038** 

2 0.8989** 8 0.8163** 14 0.8836** 20 0.9449** 

3 0.8813** 9 0.9180** 16 0.8890** 21 0.8554** 

4 0.8880** 10 0.8169** 15 0.8810** 22 0.9145** 

6 0.8219** 11 0.8601** 18 0.8828** 23 0.9504** 

5 0.8421** 12 0.8884** 18 0.8891**   

 (.  1011دالة عند مستوى )** 

(، أن قـيم معـامالت االرتبـايف الداخليـة )االتسـاق الـداخلي( لكـل        6يتضح من اجلدول رقـم ) 

(؛ وهـذا  0.01إحصائيًّا عند مستوى الدالة )عبارة من العبارات، والدرجة الكلية للمحور نفسه؛ دالة 

 ما يؤّكد أن العبارات تتمّتع بدرجة صدق جيدة ميكن التعويل عليها لقياس ما ُأعّدت من أجله.

 ثبات أداة الدراسة:

مت قياس ثبات أداة الدراسة )االسـتبانة( باسـتخدام )معادلـة ألفـا كرونبـاخ(، واجلـدول رقـم         

 بعاد أداة الدراسة وحماورها.( يوّضح معامالت الثبات أل5)

 (6) رقم جدول
 (.40معامالت ثبات معادلة ألفا كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة وحماورها )العينة االستطالعية: ن=

 معادلة ثبات ألفا كرونباخ العبارات عدد احملور الُبعد/

 0.99 23 درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم. 

(؛ 0.99(، أن معامـل الثبـات يف تطـوير األداء؛ فبلـغ معامـل الثبـات )      5رقـم ) يتضح من اجلدول 

 ويتضح من ذلك أن معامل ثبات أداة الدراسة مرتفع، وميكن االعتماد عليه يف التطبيق.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

إجابة السؤال األول: ما درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض، 

 من وجهة نظر عينة الدراسة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال ُاسـتخدمت التكـرارات، والنسـب املئويـة، واملتوسـطات احلسـابية،       

راسـة حـول تطـوير األداء لـدى     ( اسـتجابة عينـة الد  8واالحنراف املعياري، والرتـب. ويوّضـح اجلـدول )   

 مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض.

 (7رقم ) جدول
التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا الستجابات عينة الدراسة حول درجة 

 تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم.

 العبارة م

 درجة املمارسة

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

جدًّا
عالية 

 

عالية
طة 

س
متو

ضة 
خف

من
جدًّا 

ضة 
خف

من
 

6 
تعتمد فرق العمل يف إجناز 

 املهام.

  3 62 88 100 ت
4.18 0.81 1 

% 41.3 35.0 21.6 1.2  

5 
تنّمي عالقات إنسانية بني 

 املوّظفات.

 5 14 62 58 102 ت
4.02 1.06 2 

% 42.1 28.1 21.6 6.8 2.6 

15 

تأخذ بالتطورات التقنية اليت 

تساعد على حتقيق أهداف 

 العمل.

 2 16 69 88 88 ت

3.98 0.98 3 
% 35.4 32.2 24.4 5.2 0.8 

13 
تتبنى املبادرات والربامج 

 املتميزة.

 2 14 50 81 86 ت
3.95 0.96 4 

% 36.1 33.6 24.8 6.8 0.8 

14 
االسرتاتيجية تبين األهداف 

 للعمل.

 3 9 55 82 82 ت
3.96 0.93 6 

% 33.9 33.9 28.3 3.8 1.2 

12 
ترسم إجراءات واضحة 

 لتنفيذ اخلطط.

 3 13 53 86 88 ت
3.92 0.96 5 

% 32.2 36.1 25.0 6.4 1.2 

16 
تعتمد العدالة يف توزيع 

 األعمال.

 3 18 51 81 89 ت
3.89 0.99 8 

% 32.5 33.6 26.2 8.4 1.2 
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 العبارة م

 درجة املمارسة

ط 
س
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ا
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جدًّا
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عالية
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س
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ضة 
خف
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جدًّا 

ضة 
خف

من
 

11 
تقييم حتقيق أهداف 

 املكتب بصفة دورية.

 4 9 58 93 58 ت

3.88 0.92 8 
% 28.1 38.4 28.1 3.8 1.8 

10 
تتبّنى اإلشراف غري املباشر 

 يف متابعة املوظفات.

 5 11 58 81 85 ت
3.88 0.99 9 

% 31.4 33.6 28.1 4.6 2.6 

 تبين أدلة متكاملة للعمل. 1
 2 12 85 89 53 ت

3.82 0.90 10 
% 25.0 35.8 31.4 6.0 0.8 

8 
حترص على تقديم احلوافز 

 املعنوية للموظفات.

 8 23 66 88 88 ت
3.81 1.09 11 

% 32.2 32.2 22.8 9.6 3.3 

2 
حتدد الوصف الوظيفي 

 للموظفات.

 4 15 82 86 56 ت
3.89 0.98 12 

% 25.9 36.1 29.8 5.5 1.8 

23 
تسهل وصول املوظفات إىل 

 املعلومات بسرعة.

 8 16 84 88 58 ت
3.86 1.03 13 

% 28.8 32.2 30.5 5.2 3.3 

19 
تدعم تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية يف تنفيذ العمل.

 10 18 58 88 81 ت
3.86 1.08 13 

% 29.3 31.8 28.8 8.0 4.1 

9 

تربط الربامج التدريبية 

الفعلية باالحتياجات 

 للموظفات.

 8 19 86 84 58 ت

3.82 1.04 16 
% 28.8 30.5 31.0 8.9 2.9 

4 
متنح املوظفات الصالحيات 

 يف نطاق عملهن.

 8 22 58 88 69 ت
3.80 1.03 15 

% 24.4 35.0 28.8 9.1 2.9 

 تطبق عمليات إدارة املعرفة. 22
 6 19 80 85 62 ت

3.58 0.98 18 
% 21.6 36.6 33.1 8.9 2.1 

3 
حترص على عدم االزدواجية 

 يف مهام األقسام.

 4 25 86 81 65 ت

3.55 1.00 18 
% 23.1 33.6 31.0 10.8 1.8 

21 

تطبق إعادة هندسة العمليات 

لألقسام باملكتب وفق 

 االحتياج.

 8 18 88 83 68 ت

3.56 1.01 19 
% 24.0 30.2 35.0 8.0 2.9 
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18 

التقنيات واألجهزة توفر 

التكنولوجية احلديثة يف 

 جمال العمل.

 12 29 56 81 56 ت

3.51 1.16 20 
% 25.9 29.3 25.9 12.0 6.0 

18 

حتدث األنظمة التقنية  

املستخدمة يف العمل بشكل 

 مستمر.

 12 24 84 84 68 ت

3.69 1.11 21 
% 24.0 30.5 30.5 9.9 6.0 

20 
مبسارات تعرف املوظفات 

 تطويرهن الوظيفي.

 16 28 54 85 50 ت
3.68 1.15 22 

% 24.8 31.4 25.4 11.2 5.2 

8 
حترص على تقديم احلوافز 

 املادية للموظفات.

 49 30 55 62 46 ت

3.05 1.38 23 
% 18.5 21.6 28.3 12.4 20.2 

 - 0.88   3.88 املتوسط* العام

 ( درجات.5املتوسط احلسايب من )* 

 ( أن املتوسط احلسابي العام لدرجة موافقة عينة الدراسة على عبارات8يتبّين من اجلدول )

(؛ ويدّل هذا على درجة موافقة )عالية(. كما يتضح من اجلدول أن مجيع 3.88قد بلغ )-تطوير األداء 

ما بني  (؛ قد حصلت على درجة موافقة عالية، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية هلا22-1العبارات )

حترص على (؛ باستثناء عبارة واحدة حصلت على درجة موافقة متوسطة، وهي العبارة: "3.68( و )4.18)

(. وميكن عزو حصول هذه العبارة على درجة 3.05" مبتوسط حسابي )تقديم احلوافز املادية للموظفات

 افز مادية للموظفات. موافقة متوسطة إىل عدم امتالك مديرة املكتب ألي صالحيات تتعلق بتقديم حو

وهذا مـا أّكدتـه أدبيـات الدراسـة، بـأن قلـة احلـوافز ُتعـدُّ مـن أهـم معوقـات تطـوير األداء يف             

 (.190-188م، ص 201املؤسسات الرتبوية )خليل،

كما يتضح من اجلدول أن مجيع عبارات احملور اخلاصة مبوافقة عينة الدراسة؛ كانت بدرجة  –

 عالية مع عبارات تطوير األداء لدى مديرات املكاتب. 
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 إىل نتائج جيدة لصاحل العمل. 

م( اليت توّصلت إىل أن رئيس القسم يوّفر 2008وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة املصري ) –

( ـه1433) ه التعاون وعمل الفريق الواحد بدرجة عالية، وختتلف مع دراسة قناديليمناًخا يسود

اليت أشارت إىل أن مديرة رياض األطفال مهارات بناء فرق العمل يف وتتفق نتيجة الدراسة مع 

م( اليت أشارت إىل أن درجة أداء رؤساء األقسام األكادميية 2008نتيجة دراسة املصري )

( اليت توصلت إىل أن أداء مديري cheng, 2006عالية. وختتلف مع دراسة )كانت بدرجة 

( اليت أشارت إىل أن أداء ـه1433املدارس كان منخفًضا، كما ختتلف مع دراسة قناديلي )

( اليت ـه1436مديرات رياض األطفال كان بدرجة ضعيفة، وختتلف مع دراسة املخلفي )

 امعات السعودية كان بدرجة ضعيفة.أشارت إىل أن أداء عمداء الكليات باجل

( عبارة، بدرجة موافقة عالية، وفيما 22كما يتبّين من اجلدول موافقة عينة الدراسة على ) –

يلي عرض ألبرز أربع عبارات حصلت على أعلى متوسط يف احملور، وعرض ألربع عبارات 

 حصلت على الدرجات األدنى يف املتوسط، مرتبة تنازليًّا:

(. 0.81(، واحنراف معياري بلغ )4.18"، مبتوسط حسابي )لعمل يف إجناز املهام"تعتمد فرق ا –

العمل من ناحية حتقيق التعاون، وختفيف األعباء،  فرقوميكن عزو هذه النتيجة إىل أهمية 

وتوزيع األدوار وحتقيق االتصال وتبادل املعلومات بني أعضاء الفريق؛ ومن ثّم الوصول إجناز 

 فة. األعمال بدرجة ضعي

(. 1.06(، واحنراف معياري بلغ )4.02"، مبتوسط حسابي )تنّمي عالقات إنسانية بني املوظفات" –

وميكن عزو هذه النتيجة إىل إدراك مديرة املكتب بأن العمل ال ميكن فصله عن اجملتمع، 

قات يف إجياد التفاهم بني العاملني، ورفع روحهم املعنوية. فالعال الفّعالوأن االتصال له دوره 

تعدُّ جانًبا حموريًّا لإلنسان، وهذه من القيم السائدة يف اجملتمع بوصفه جمتمًعا إسالميًّا يدعم 

 املودة والتالحم بني أفراده.

( اليت توّصلت إىل أن مديرة املدرسة االبتدائية ـه1436وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلميل ) –

املدرسة بدرجة عالية. وختتلف مع دراسة املخلفي ُتنّمي العالقات اإلنسانية بني منسوبات 

يوّظف مبدأ العالقات اإلنسانية يف العمل بدرجة  الكلية( اليت أشارت إىل أن عميد ـه1436)

 متوسطة. 
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(، 3.98"، مبتوسط حسابي )اليت تساعد على حتقيق أهداف العمل التقنيةتأخذ بالتطورات " –

ذه النتيجة إىل إميان مديرة املكتب بدور التقنيات (. وميكن عزو ه0.98واحنراف معياري بلغ )

احلديثة اليت تساعد على حتقيق أهداف العمل بأقل قت وجهد؛ وهو ما يدعم توّجهات الوزارة 

 والدولة ككل حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مجيع التعامالت. 

مهارات استخدام  ( اليت توّصلت إىل أنـه1433وختتلف هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 احلاسب اآللي لدى مديرة رياض األطفال كانت بدرجة ضعيفة.

(. 0.96(، واحنراف معياري بلغ )3.95"، مبتوسط حسابي )تتبّنى املبادرات والربامج املتميزة" –

إىل وعي مديرة املكتب بأن ما حيدث يف امليدان من تطور؛ يتطّلب  النتيجةوميكن عزو هذه 

 قيادة داعمة لكل متّيز، وقادرة على التطوير. 

 ( اليت كانت بدرجة منخفضة.ـه1436وختتلف هذه النتيجة مع دراسة املخلفي )

(، 3.56، مبتوسط حسابي )ُتطّبق إعادة هندسة العمليات لألقسام باملكتب وفق االحتياج"" –

(. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب 1.01بلغ ) معياريواحنراف 

إىل درجة املتوسط. وميكن عزو هذه النتيجة إىل إميان مديرة املكتب بأن التغيري اجلذري يف 

 توى إنتاجية عاٍل.أساليب العمل؛ يؤّدي للوصول إىل النتائج بطريقة أسرع وأسهل، ومبس

( اليت أشارت إىل أن مديرة املدرسة االبتدائية ـه1436وختتلف هذه النتيجة مع دراسة اجلميل ) –

 ُتطّبق اهلندسة اإلدارية يف اإلدارة املدرسية بدرجة متوسطة.

(، 3.51"، مبتوسط حسابي )توّفر التقنيات واألجهزة التكنولوجية احلديثة يف جمال العمل" –

(. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب 1.16اري بلغ )واحنراف معي

إىل درجة املتوسط. وتوفري التقنيات ليس أمًرا متلكه مديرة املكتب. وقد ُتعزى موافقة عينة 

الدراسة إىل أنهن يدركن أن مديرة املكتب ترفع بطلب احتياج املكتب من التجهيزات التقنية 

كن عدم حصول املكتب عليها راجع إىل قيادات أعلى ال متلك املديرة سلطة احلديثة؛ ول

 عليها.

( اليت توصلت إىل أن عميد الكلية حيرص ـه1436وختتلف هذه النتيجة مع دراسة املخلفي ) –

 الكلية من التقنية احلديثة بدرجة متوسطة. متطلباتعلى توفري 
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(، 3.69"، مبتوسط حسابي )بشكل مستمرُتحّدث األنظمة التقنية املستخدمة يف العمل " –

(. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب 1.11واحنراف معياري بلغ )

إىل درجة املتوسط. وميكن عزو هذه النتيجة إىل وعي مديرة املكتب بأهمية التحديث 

 املستمر لألنظمة التقنية؛ لضمان جودة العمل.

من أهم جماالت تطوير أداء القيادات  يات الدراسة بأن تطوير التقنيات ُيعدُّوهذا ما أكدته أدب –

 (.188، ص2001، السلميالرتبوية )

(، واحنراف معياري 3.68"، مبتوسط حسابي )ُتعّرف املوظفات مبسارات تطويرهن الوظيفي"  –

 درجة املتوسط. (. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب إىل1.15بلغ )

وميكن تفسري هذه النتيجة بإدراك مديرة املكتب بأهمية هذا األمر، وانعكاسه على أداء 

 املوظفات وتطلعاتهن.

(، بني آراء عينة 0.06: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ثانيإجابة السؤال ال

بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )

  ؟الوظيفة الدراسة إىل متغري

 الفروق باختالف الوظيفة:

للتعرف على إذا مـا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية يف تقـديرات مسـاعدات مـديرات          

مكاتـب التعلــيم، ورئيســات الوحــدات، واملشــرفات الرتبويــات، حــول تطــوير أداء مــديرات مكاتــب  

مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل مـتغريات )الوظيفـة، واملؤهـل، واخلـربة يف العمـل احلـالي(؛       التعليم )بنات( 

 (.8ُاستخدم حتليل البيانات األحادي، كما يتضح من اجلدول )

 (8جدول رقم )
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة، حول درجة تطوير األداء لدى 

 لتعليم، باختالف الوظيفة.مديرات مكاتب ا

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 0.81 2 1.52 بني اجملموعات
 غري دالة 0.341 1.08

 0.86 239 189.08 داخل اجملموعات
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فــروق ذات داللــة ( أن قيمــة )ف( غــري دالــة؛ ممــا يشــري إىل عــدم وجــود  8يتضــح مــن اجلــدول )

إحصائية بني آراء عينة الدراسة، حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم بنات مبدينة 

 الرياض؛ تعود إىل اختالف وظيفة عينة الدراسة.

( يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني   ـه1433وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 آراء عينة الدراسة؛ تعود إىل اختالف وظيفة عينة الدراسة. 

ولعــل الســبب كمــا ذكــر ســابًقا، يرجــع إىل أن مــتغري الوظيفــة يف اإلبــداع اإلداري، وتشــابه  

ينــة وجهــة نظــر عينــة الدراســة حنــو درجــة تطــوير األداء لــدى مــديرات مكاتــب التعلــيم )بنــات( مبد     

ــا    -الريــاض  ــالرغم مــن اخــتالف الوظيفــة املمارســة فعليًّ ــل يف أن العينــة ســواء مســاعدات أو    -ب يتمّث

 رئيسات وحدات؛ هّن من املشرفات الرتبويات. 

(، بني آراء عينة 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )إجابة على السؤال الثالث: 

مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى 

 العلمي؟الدراسة املؤهل  إىل متغري

 الفروق باختالف املؤهل العلمي:

 (9جدول رقم )
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى 

 العلمي.مديرات مكاتب التعليم، باختالف املؤهل 

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 0.64 2 1.08 بني اجملموعات
 غري دالة 0.488 0.82

 0.86 239 189.51 داخل اجملموعات

( أن قيمــة )ف( غــري دالــة؛ ممــا يشــري إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة   9يتضــح مــن اجلــدول )

إحصائية بني آراء عينة الدراسة، حول درجـة تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم؛ تعـود إىل        

 اختالف املؤهل العلمي لدى عينة الدراسة.
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( يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني  ـه1433وقد اختلف هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 مي لعينة الدراسة.آراء عينة الدراسة؛ تعود إىل اختالف املؤهل العل

ولعــل الســبب كمــا ُذكــر ســابًقا، يرجــع إىل مــتغري املؤهــل العلمــي يف اإلبــداع اإلداري؛ وهــو   

تشابه وجهة نظر عينة الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة 

ــة البكــالوريوس؛ حيــث بلغــت      ــة الدراســة مــن محل نســبتهن يف الدراســة الريــاض، يف أن غالبيــة عين

(90.1.)% 

(، بني آراء عينة 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )إجابة السؤال الرابع: 

الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى 

 الدراسة اخلربة يف العمل احلالي؟ إىل متغري

 سنوات اخلربة يف العمل احلالي:الفروق باختالف عدد 

 (11جدول رقم )
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى 

 مديرات مكاتب التعليم، باختالف عدد سنوات اخلربة يف العمل احلالي.

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 تاملربعا
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 1.54 2 3.28 بني اجملموعات
2.21 0.112 

غري 

 0.84 239 188.41 داخل اجملموعات دالة

( أن قيمـة )ف( غـري دالـة؛ ممـا يشـري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة          10يتّضح من اجلـدول ) 

مــديرات مكاتــب التعلــيم )بنــات( إحصــائية بــني آراء عينــة الدراســة، حــول درجــة تطــوير األداء لــدى 

 مبدينة الرياض؛ تعود إىل اختالف عدد سنوات اخلربة يف العمل احلالي لعينة الدراسة.

ه( يف عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   1433وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 يف العمل احلالي. بني آراء عينة الدراسة؛ تعود إىل اختالف عدد سنوات خربة عينة الدراسة 

ولعل السبب كما ُذكر سابًقا يف متغري سنوات اخلربة يف العمل احلالي، وهو تشـابه وجهـة    

نظر عينة الدراسة يف أن النسـبة األكـرب مـن العينـة لـديهن خـربة كـبرية يف مكاتـب التعلـيم؛ األمـر           
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تشــري إىل تقــارب الــذي جيعلــهن متجانســات مــن حيــث اخلــربة؛ األمــر الــذي جيعــل النتيجــة الســابقة     

وجهات نظر عينة الدراسة حول درجـة ممارسـة تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم )بنـات(         

 مبدينة الرياض. 

 والتوصيات: خالصة النتائج،

تطــوير األداء لــدى مــديرات مكاتــب التعلــيم )بنــات(    درجــةأظهــرت نتــائج الدراســة مــا يلــي:  

ذات داللـة إحصـائية بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول        عـدم وجـود فـروق    ، ومبدينة الريـاض عاليـة  

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     و تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم؛ ُتعزى إىل متغري الوظيفـة، 

إحصائية بني استجابات عينة الدراسـة حـول تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم؛ ُتعـزى إىل         

روق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات عينــة الدراســة حــول  عــدم وجــود فــو املؤهــل العلمــي، مــتغري

 اخلربة يف العمل احلالي. تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم؛ ُتعزى إىل متغري

 يف ضوء النتائج أوصت الدراسة مبا يأتي:

       العمــل علــى تطبيــق نظــام للحــوافز التشــجيعية ملــديرات املكاتــب واملوظفــات، ويــتم ربطــه مبــا

  .من إنتاج وإبداع، كتخصيص مكافأة سنوية للمديرات واملوظفات املبدعاتحيققنه 

         حصر احتياج مكاتب التعليم من التجهيـزات التقنيـة وتوفريهـا؛ لتأسـيس بنيـة حتتيـة مبكاتـب

التعليم، تربطها من جهة باملدارس التابعة هلا، ومن جهـة أخـرى بـإدارة التعلـيم؛ مبـا ميّكـن مـن        

 تطبيق التعامالت اإللكرتونية على الوجه الصحيح. 

    ــع منســوبات املكتــب،   وتــوفري توصــيف حــديث ملهــام مــديرات املكاتــب، و مســؤولياته، ومجي

وضرورة تعريف املوظفة على املستوى التعليمـي أو اهليئـة اإلداريـة باملكتـب باملسـارات الوظيفيـة       

 .املتاحة هلا وسبل تطويرها

     الُبعــد عــن املركزيــة يف اختــاذ القــرارات يف املكتــب، وذلــك بفــتح جمــال ملشــاركة املوظفــات

آراءهن، ومنح مديرات املكاتب الصالحيات اليت تتناسب مع املبدعات، وتشجيعهن على إبداء 

مســؤولياتهن يف تطبيــق اللــوائح واألنظمــة؛ مبــا يعطــيهن مزيــًدا مــن احلريــة؛ مــن أجــل تقــديم           

 .ممارسات مبدعة ُتسهم يف تطوير األداء يف املكاتب

 صة للمديرات إجراء تقييم دوري لواقع تطوير األداء اإلداري يف مكاتب التعليم؛ مما يعطي الفر

 بتعزيز نقايف القوة لديهن، وتطوير نقايف الضعف.
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 :الومراجع

 املراجع العربية:

تطوير أداء مديرات املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض (. ـه1436) لمجي د، جنواجلميل

رسالة ماجستري غري ) يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر من وجهة نظر املديرات واملشرفات

. قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن (منشورة

 الرياض. :سعود

. القـاهرة:  تنمية املهارات اإلدارية والسلوكية ملسـتويات اإلدارة العليـا  م(. 2011حافظ، حازم حممد )

 املكتب العربي للمعارف.

. القــاهرة: مؤسســة يف بــدايات األلفيــة الثالثــةإدارة املؤسســات الرتبويــة م(. 2014) خليــل، نبيــل ســعد

 طيبة.

 . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.التطوير التنظيمي واإلداريم(. 2013السكارنة، بالل )

. القــاهرة: دار غريــب للطباعــة  إدارة املــوارد البشــرية االســرتاتيجية م(. 2001الســلمي، علــي حممــد ) 

 والنشر.

. عمـان:  التطوير التنظيمي القواعد النظريـة واملمارسـات التطبيقيـة   م(. 2012شهاب، فادية إبراهيم )

 األكادمييون.

ــد )     ــداحلق، كاي ــدالرمحن وعب ــان وعــدس، عب ــدات، ذوق البحــث العلمــي )مفهومــه،   م(. 2014عبي

 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.   أدوات، أساليبه(

تطـوير األداء يف املؤسسـات التعليميـة بـني التأصـيل املنهجـي       م(. 2013العتييب، نواف حممد البـادي ) 

 . الكويت: دار املسيلة للنشر.والتطبيقي

. الريـاض:  التطوير التنظيمي أساسيات ومداخل واسرتاتيجيات(. ـه1433الغامدي، منصور مجعان )

 دار مملكة جند للنشر والتوزيع.

إدارة اجلــودة الشــاملة يف إدارات اإلشــراف الرتبــوي  تطبيــق م(. 2009القرنــي، ســعداء بنــت فرحــان ) 

قســم اإلدارة  (.رســالة ماجســتري غــري منشــورة) تصــّور مقــرتح للبنــات باململكــة العربيــة الســعودية

 الرياض. :الرتبوية، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

دينـة جـدة يف   تطوير أداء مديرات مدارس رياض األطفال األهليـة مب (. ـه1433قناديلي، رؤى حممد )
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رســالة ماجســتري غــري    ) ضــوء االجتاهــات املعاصــرة مــن وجهــة نظــر اهليئــة اإلداريــة والتعليميــة        

 مكة املكرمة.: . قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى(منشورة

ودية يف (. تطـوير األداء اإلداري لعمـداء الكليـات باجلامعـات السـع     ـهـ 1436املخلفي، تركـي منـور )  

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي، كلية  (.رسالة ماجستري غري منشورة) ضوء مدخل إدارة التغيري

 العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض.

تطـــوير األداء اإلداري لرؤســـاء األقســـام األكادمييـــة باجلامعـــات م(. 2008املصـــري، مـــروان وليـــد )

قسـم اإلدارة   (.رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ) إدارة اجلـودة الشـاملة   الفلسطينية يف ضـوء مبـادئ  

 غزة. : الرتبوية، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية

 . عمان: أمواج للنشر والتوزيع.منظمة التعلم وتطوير األداء اإلداريم(. 2013) مفرج، حممد حممود

 . تونس.لوزراء الرتبية والتعليم واملعارف العرباملؤمتر األول م(. 1998) املنظمة العربية للرتبية والعلوم

 م.  2019 -2016 تقرير موجز "خطة التنمية العاشرة".(. ـه1435) وزارة االقتصاد والتخطيط
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 .ـه3-1-1430
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The reality of the practice of strategic management among school principals 

in Al-Mahra governorate in Yemen 

Dr. Hamoud bin Saeed Musallam Al-Sulaimi 

College of Education - Department of Educational Administration, king Saud University 

h-sm1980@hotmail.com 

 
Abstract:  

This study aimed to identify the reality of the practice of school principals 

in Al-Mahra governorate for strategic management, And to know the degree of 

difference of views of the sample sample according to variable (gender, number 

of years of experience), Using the descriptive approach and the study sample 

consisted of (310) teachers selected by the simple random method of the study 

community of 1200 teachers, has been using a questionnaire consisting of five 

axes: (formulation of strategy, strategic objectives, environmental analysis, 

implementation strategy, evaluation and control). The study found the following 

results: The responses of the study sample regarding the degree of practitioners 

of schools in Mahra governorate for strategic management were low, and there 

were no statistically significant differences at the level of significance (α 0.05) 

between the average responses Study sample members on the degree of school 

principals of strategic management according to gender variable, the number of 

years of experience. 

Keywords: environment, external environment, strategy, Censorship. 

 

 

 

 

 

mailto:h-sm1980@hotmail.com
mailto:h-sm1980@hotmail.com


 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

306 

 لإلدارةة نيواقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة باجلمهورية اليم. (2022)السليمي، محود. 

 920 – 905 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، االسرتاتيجية

 

 لإلدارةة نيباجلمهورية اليمواقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

 االسرتاتيجية

 (1)محود بن سعيد مسلم السليميد. 

 

 املستخلص: 

إلدارة لهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

اجلنس، عدد سنوات  االسرتاتيجية، وإىل معرفة درجة اختالف آراء عينة الدراسة باختالف متغري )

اختريوا  ( معلمًا ومعلمة، 310مت استخدام املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ) إذاخلربة(، 

معلمة، وقد مت معلمًا و1200بالطريقة العشوائية البسيطة من جمتمع الدراسة والبالغ عددهم 

استخدام استبانة مكونة من مخسة حماور هي: )صياغة االسرتاتيجية، واألهداف االسرتاتيجية، 

والتحليل البيئي، وتنفيذ االسرتاتيجية، والتقويم والرقابة(. ومت التأكد من صدقها وثباتها، 

درجة ممارسة مديري : أن استجابات أفراد عينة الدراسة بشأن اآلتيةوتوصلت الدراسة إىل النتائج 

ال توجد فروق ذات  أنه كماإلدارة االسرتاتيجية كانت منخفضة، لاملدارس يف حمافظة املهرة 

بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بشأن  ≤ α) 0.06إحصائية عند مستوى الداللة ) داللة

 .وعدد سنوات اخلربة االسرتاتيجية وفقًا ملتغري اجلنس، مديري املدارس لإلدارة ممارسةدرجة 

 البيئة الداخلية، البيئة اخلارجية، االسرتاتيجية، الرقابة. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:

تبنت كثري من املؤسسات  فقدتعد اإلدارة االسرتاتيجية إدارة القرن الواحد والعشرين، 

اسرتاتيجيات النهوض مبستوى أعماهلا. كما تقدم اإلدارة االسرتاتيجية كثريًا من البدائل واحللول 

ملواجهة األزمات ومظاهر اخللل، باإلضافة إىل تقديم مفاتيح االختيار الفعال الذي يعكس 

ن النمو واالستقرار والتطور التوجهات املستقبلية للقرارات اليت تضمن حتقيق مستويات مرضية م

 على مستوى املنظمة.

اإلدارة االسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع ف

مدخاًل إداريًّا شاماًل يساعد  بوصفهااملؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، 

يف حتقيق طفرات اسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد طاقاتها لتحقيق إجنازات اسرتاتيجية طبقًا 

 (.2005لألولويات اليت تضعها اإلدارة )شحادة، 

فاإلدارة االسرتاتيجية ضرورية يف مؤسسات التعليم وتؤدي إىل رفع أداء املؤسسات يف 

وقد أمجعت كل منظمات األعمال العاملية اليت استخدمت أسلوب اإلدارة  احلاضر واملستقبل،

(، فتطوير اإلدارة االسرتاتيجية هو تغري يف Nicoline & Antje, 2006االسرتاتيجية على ذلك. )

 ,Paulعملية تطوير اإلدارة اليت تقوم بقصد تعزيز القدرة االسرتاتيجية واألداء يف أي مؤسسة )

2003.) 

دارة االسرتاتيجية على فهم نقايف القوة والضعف للمدرسة، والفرص واملخاطر وتساعد اإل

له، بصياغة جمموعة من البدائل  واإلعدادمن استشراف املستقبل  ُيمكِّن ممااليت تنطوي عليها، 

االسرتاتيجية تساعدها يف حتقيق أهدافها وتوفري شرويف وظروف أفضل تسهم يف حتقيق هذه 

خل اإلدارة االسرتاتيجية أحد املداخل املهمة لضمان جودة التعليم وحتقيق األهداف. كما يعد مد

 .(2016)حممد،  ميزة تنافسية له، وهذا هو املأمول

ويتوقف جناح القيادة املدرسية على ما تتملكه من كفاءات ومهارات قيادية، وما تقوم به 

الكفاءات  إنرسة، وحيث من ممارسات إدارية تساعدها على حتقيق األهداف املرجوة يف املد

املدرسية من متابعة  القيادة ُتمكِّنمن املقومات األساسية اليت  تعدُّالقيادية واملمارسات اإلدارية 

املتغريات املتسارعة يف البيئة االقتصادية، والتقنية، والتنافسية احمليطة باملدرسة، واالستجابة هلا 

اليت تضمن التكيف املالئم بني املدرسة والتغريات  ساليب والطرق واحللول املناسبةابتكار األ يف
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بلورة اجتاهات مستقبلية  أجل(. ومن 2000اليت حتدث يف بيئتها الداخلية واخلارجية. )الفرجيات، 

ال بد من اعتماد مدخل التفكري االسرتاتيجي من قبل  فإنه األهداف إجنازناجحة ومتميزة، لضمان 

إىل فشل بع   أدتوالظروف اليت  األسبابة، وهذا ما يربر املؤسسات الرتبوية، وخاصة املدرس

 .(2005املؤسسات وتعثرها، يف حني حققت األخرى وجودًا متميزًا )اخلطيب، 

تقع األعباء اإلدارية  فعليهمدير املدرسة هو العضو الفعال للقيادة اإلدارية باملدرسة، لذا  ويعدُّ

ال بد أن ميتلك الكفايات واملهارات اإلدارية والفنية والفنية كافة، ومن أجل جناح إدارة مدرسته؛ 

 اليت تؤهله من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية. 

سبق ذكره، فقد أصبحت األدوار اجلديدة تفرض على مدير املدرسة  وتأسيسًا على ما

ا يف املتميز أن يكون من معايري جناحه أن يقوم بتطبيق وممارسة عملية التقنية احلديثة وتوظيفه

 مديري ممارسة أعمال اإلدارة املدرسية. وانطالقًا من أهمية اإلدارة االسرتاتيجية، فإن معرفة واقع

االسرتاتيجية أصبح موضوعًا جديرًا بالدراسة  لإلدارة اليمنية باجلمهورية املهرة حمافظة يف املدارس

 والبحث العلمي.

 مشكلة الدراسة:

وإعداده  من حيث منوه الفكري والبدني والروحي أصبح دور اإلدارة يتمحور حول الطالب

، وحتقيق األهداف املرسومة اليت حتقق بدورها أهداف اجملتمع، ومن منطلق التغري والتحول للحياة

أن يكون قادرًا على استعمال األدوات املناسبة  مدير املدرسةعاملنا املعاصر ينبغي على  يعيشهالذي 

الناجحة يف وقتنا هي اإلدارة اليت تنتهج األساليب احلديثة اليت  ملواجهة هذه التحديات، فاإلدارة

تساعدها يف الوصول إىل أهدافها ومن بني هذه األساليب احلديثة أسلوب اإلدارة االسرتاتيجية، 

حباجة إىل رؤية إدارية جديدة حترك وتنمي وجتدد وتبدع وتضيف وتستثمر  مدير املدرسةكما أن 

للمدرسة خبطوات ثابته وواضحة للمستفيدين. ومن مالحظة الواقع اإلداري لرتسم املستقبل املشرق 

غياب ممارسة منط اإلدارة االسرتاتيجية، ولغرض التعرف  ُيرى الرتبوي يف حمافظة املهرة اليمنية

من  5دراسة استطالعية على عينة عشوائية قوامها ا، أجرى الباحث إىل مشكلة الدراسة ميدانيًّ

 مستخدمًا أداة املقابلة للكشف عن تربويني لإلدارة املدرسيةمن مشرفني  6مديري املدارس و

وقد توصلت الدراسة إىل أن إلدارة االسرتاتيجية، ل ارس يف حمافظة املهرةاملد مديريممارسة 
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املدرسية إىل ختفيف األعباء اإلدارية؛  اإلدارة: حاجة %( من أفراد العينة تركزت إجاباتهم على91)

مبفاهيم اإلدارة االسرتاتيجية، ندرة برامج التنمية املهنية يف جمال اإلدارة  مديري املدراسعدم إملام 

أثناء عمله  يفيف العمل املدرسي. إضافة إىل ملحوظات الباحث  ممارستهاضعف ، واالسرتاتيجية

 االسرتاتيجية. لإلدارةاملدارس  ممارسة مديريضعف ل مؤشرًا يعد مماامليداني، 

الدِّراَسات امليدانيَّة يف اجملتمع، ونتيجة التَّطورات العلميَّة والتكنولوجية، كان  ونظًرا لقلة

إىل مفهوم وخصائص اإلدارة  -وخاصة املدرسة-الُبدَّ من مواكبة التَّغيري والوصول باملنظمات 

االسرتاتيجية. وميثل التساؤل أدناه توضيح ملشكلة الدراسة: ما واقع ممارسة مديري املدراس يف 

 إلدارة االسرتاتيجية؟لحمافظه املهرة باجلمهورية اليمنية 

 أسئلة الدارسة:

 االسرتاتيجية؟ إلدارةل مديري املدارس يف حمافظه املهرة باجلمهورية اليمنية ما واقع ممارسة .1

إلدارة لمبحافظة املهرة  املدارسما درجة اختالف آراء عينة الدراسة حنو ممارسة مديري  .2

 (؟عدد سنوات اخلربة –االسرتاتيجية باختالف متغريات الدراسة )اجلنس 

 أهداف الدراسة:

 :اآلتيةتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف 

 لإلدارة حمافظه املهرة باجلمهورية اليمنيةمديري املدارس يف  التعرف على واقع ممارسة .1

 .االسرتاتيجية

دارة يف حمافظة املهرة لإل ة مديري املدارسممارسحنو التعرف على آراء عينة الدراسة  .2

 (.عدد سنوات اخلربة –االسرتاتيجية باختالف متغريات الدراسة )اجلنس 

 أهمية الدراسة:

 :يأتيتتلخص أهمية الدراسة فيما 

 العلمية:األهمية 

تعد الدراسة األوىل اليت تطبق يف حمافظة املهرة حبسب علم الباحث، وتناولت اإلدارة  .1

 للممارسات اإلدارية ملديري املدارس. جديًدا أساًسا بوصفهاالسرتاتيجية، 
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 إلدارة االسرتاتيجية.لتقدم معلومات عن واقع ممارسة مديري املدارس  .2

 .احملافظة يف املدرسي األداء تفّعل جديدة أفكار لعرض للباحثني اجملال تفتح قد .3

 األهمية التطبيقية:

بأهمية اإلدارة االسرتاتيجية  الوزارة يف يف تبصري أصحاب القرار نتائج الدراسة أن تسهم يؤمل .1

 .كمدخل حديث، والتوجيه بتنمية مديري املدارس لتطبيق اإلدارة االسرتاتيجية يف مدارسهم

يؤمل أن تسهم نتائج الدراسة يف حصر جوانب القوة والفرص املتاحة، ونقايف الضعف  .2

 والتهديدات، وحماولة االستفادة منها يف حتسني جودة التعليم العام. 

 حدود الدراسة:

ديري مدارس التعليم العام احلكومي ممارسة متركز هذه الدراسة على درجة  احلدود املوضوعية:

 .اجلمهورية اليمنية لإلدارة االسرتاتيجيةبيف حمافظة املهرة 

مدرسة من مدارس التعليم العام احلكومي يف  28طبقت هذه الدراسة على  احلدود املكانية:

 حمافظة املهرة باجلمهورية اليمنية.

احلكومية يف حمافظة  املدارساستهدفت هذه الدراسة آراء معلمني ومعلمات  احلدود البشرية:

 ة.نياليماملهرة باجلمهورية 

 م.2018/2018طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي  احلدود الزمانية:

 مصطلحات الدراسة:

 :مدير املدرسة

هو "املسؤول األول عن سري العمل يف املدرسة من مجيع النواحي، كما أنه املسؤول عن 

لتحقيق األهداف التعليمية والرتبوية مجيع أفراد اجملتمع املدرسي يف إجناز أعماهلم املدرسية 

 م(.2015املنشودة للمدرسة )البابطني، 

ويعرفه الباحث إجرائيًّا: بأنه الشخص املعني رمسيًّا يف املدرسة ليكون مسؤواًل عن مجيع 

جوانب العملية اإلدارية والفنية واالجتماعية داخل املدرسة وهو املسؤول األول عن اختاذ اإلجراءات 

 لتحقيق أهداف املدرسة بالتنسيق مع اإلدارات الرتبوية العليا. املناسبة
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 اإلدارة االسرتاتيجية: 

"جمموعة من القرارات واألفعال ينتج عنها صياغة وتنفيذ  :بأنهااإلدارة االسرتاتيجية تعرف 

 .(41، 2008اسرتاتيجيات ثم تصميمها للوصول ألغراض املنظمة" )آرمسرتونج، 

عبارة عن جهود منظمة ومرتبة حتدد فيها رؤية املدرسة ائيًّا بأنها: ويعرفها الباحث إجر

وصياغة رسالتها، وأهدافها وإعداد االسرتاتيجيات والسياسات والربامج املزمنة، ووضع امليزانيات 

 واخلطط التشغيلية، لتنفيذها ومتابعتها.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 يف الدول ، من أهم األولويات سواءاإلدارة املدرسيةألخص ، وعلى اباإلدارة االهتمام يعدُّ

 ميثل أبرز العوامل مدير املدرسة. وال يزال من أسس جناح النظام التعليميالنامية، فهو  مأ املتقدمة

الصدارة يف  مكان . ولذلك فقد كان وما يزال حيتلعلى العملية التعليمية أكرب األثر اليت هلا

تربوي. فجودة  نظام وحتقيق أهداف أي تقوم عملية إجناح املديركل األنظمة الرتبوية، فعلى عاتق 

تطوير لن تكون جمدية ال ات، وعمليإدارته للمدرسةالتعليم تعتمد يف األساس على جودة وكفاءة 

ل مصادر متنوعة تثري شاماًل جلميع اجملاالت العلمية والرتبوية من خال اإلدارةما مل يكن تطوير 

 .بنائهعملية 

أهمية التفكري االسرتاتيجي يف اإلدارة املدرسية حقيقة واضحة خالصتها أن املدير ف

كيف ميكن إجياد األهداف اليت حتقق رسالة املدرسة وغايتها   ااالسرتاتيجي يتساءل دائًم

األهداف بأفضل بأحسن ما يكون، وكيف ميكن صياغة االسرتاتيجيات بأساليب تضمن حتقيق 

 .(2010ما يكون من حيث الزمان واملكان والتكاليف واجلودة )الشهري، 

اإلدارة االسرتاتيجية أحد املفاهيم اإلدارية اليت ميكن استخدامها يف خمتلف أنواع 

مدخاًل إداريًّا شاماًل يساعد  بوصفهااملؤسسات بصفة عامة، واملؤسسات التعليمية بصفة خاصة، 

حل املختلفة هلا، يف حتقيق طفرات اسرتاتيجية يف أدائها، وذلك حبشد طاقاتها من خالل املرا

 (.2005لتحقيق إجنازات اسرتاتيجية طبقًا لألولويات اليت تضعها اإلدارة )شحادة، 

م( بأنها 2008رمحة ) فعرَّفهاالعديد من الباحثني والكتاب اإلدارة االسرتاتيجية  عرَّفوقد 

لنشاطات اليت تتصل بصياغة وتنفيذ االسرتاتيجية ورقابة القرارات "جمموعة من القرارات وا



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

312 

والنشاطات ذات الصلة باسرتاتيجية املنظمة". ومصطلح االسرتاتيجية يستخدم حاليًّا يف ميدان 

النشايف اإلنساني للداللة على اخلطة الطويلة األمد اليت تنطوي على جمموعة من املبادئ، 

 األساليب، والوسائل اليت حتقق هذه األهداف.  وجمموعة من املهمة،واألهداف 

 األجل، طويلة واألهداف وااللتزامات القرارات من جمموعة حتديد عملية بأنها ُتعرَّف كما

 واإلمكانات املوارد وختصيص املستقبلية، األهداف لتحقيق املالئم االسرتاتيجي األسلوب وحتديد

 .(2016 حممد،) األهداف هذه حتقيق من لتمكنها فعالة بطريقة والتنظيمية والبشرية املادية

 واخلطط للمنظمة، املستقبلية الرؤى تصور على االسرتاتيجية اإلدارة مفهوم ويرتكز

 طويلة أهداف حتقيق أجل من للمنظمة واخلارجية الداخلية البيئة مع للتعامل شاملة التنفيذية

 هذه إىل الوصول إىل تهدف اسرتاتيجيات وتطبيق بوضع املديرون بها يقوم عملية وهي األجل،

 .للمدرسة الداخلية للعوامل املتاحة البيئية الظروف ظل يف األهداف

وتسعى اإلدارة االسرتاتيجية إىل حتقيق عدد من األهداف والغايات، ومن هذه األهداف 

 (.(Davies, 2007كما أوردها 

اهليكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد  ا بإجراء التعديالت يفا وخارجيًّتهيئة املنظمة داخليًّ -

واألنظمة والقوى العاملة بالشكل الذي يزيد من قدرتها على التعامل مع البيئة اخلارجية 

 بكفاءة وفاعلية.

 اختاذ القرارات املهمة واملؤثرة بهدف زيادة فعاليات املنظمة. -

 والقصرية، جل،األ طويلة األهداف وضع يتم حبيث النسبية واألهمية األولويات حتديد -

 .األولويات بهذه واالسرتشاد املوارد ختصيص عمليات وإجراء والسياسات

استثمار الفرص ومقاومة التهديدات هو العيار  أنالرتكيز على البيئة اخلارجية، باعتبار  -

 األساسي لنجاح املنظمة.

يح زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختاذ القرار، والتنسيق والرقابة واكتشاف وتصح -

 االحنرافات لوجود معايري واضحة تتمثل يف األهداف االسرتاتيجية.

 املنظمة رسالة ويساندون يفهمون عندما وجتديدًا ابتكارًا أكثر والعاملني املديرين جعل -

 .واسرتاتيجياتها وأهدافها
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 ظل يف وخاصة احلديث، الوقت يف أساسيًا متطلبًا يعدُّ االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق أن كما

 اإلدارة ألن املدارس، وخاصة عام بشكل العامل يشهدها اليت واهلائلة السريعة التغريات

 ميكن وال مؤسسة، ألي واخلارجية الداخلية التغريات وحتليل فهم من أساسًا تنطلق االسرتاتيجية

 .متغريات من وحوهلا داخلها يدور عما مبنأى تعمل أن مؤسسة ألي

 هو ما منها واملنافع املزايا، من عدٍد يف الرتبوية للمنظمات االسرتاتيجية اإلدارة أهمية وتظهر

 إنها إذ عملها، وبيئة التعليمة، املنظمة بني اإلجيابي التفاعل ومنها املستقبلية، الرؤية بوضوح مرتبط

 (.2013والعاجز،  احلاج) ؛(2002قحف،  أبو) ؛(2004 اخلفاجي،: )اآلتي حتقيق على تساعد

 .الوصول إليها حتاول للمنظمة مستقبلية صورة ورسم للعمل، املستقبلية الرؤية توضيح -

 مع الظروف، التعامل على املنظمة التفاعل هذا يساعد إذالبعيد،  املدى على البيئي التفاعل -

 .املتغريات مع التكيف على القدرة ويعطيها واملستجدات،

واقع  تطوير يف رغبة وقابليات تولد قدرات، تطوير يف تساهم جديدة إبداعية تبين إمكانية -

 .وإجيابيه مستمرة، تغريات إجراء خالل من املنظمة

اىل  إضافة اإلدارية، املستويات جلميع وإبرازها ،يريللتغ احلاجة لتحديد معني أساس توفري -

 يًدا.تهد سيكفرصة ول يريالتغ إىل النظر يف املساعدة

خمتلف  على منها النادرة وخاصة واإلمكانات، املوارد، لتخصيص وسليمة علمية، أسسًا تضع -

 املنظمة.  يف الوظائفية واألنشطة األعمال، وحدات

 دةيالشد التنافسية الظروف مواجهة على املنظمة قدرة ادةيز يف االسرتاتيجية اإلدارة تساهم -

 ادية،امل مواردها استخدام خالل من االستفادة على وتساعدها والدولية، منها، ةياحملل

 .التنافسية زةيامل قيحتق هلا كفلي مبا ة، واملاليةيوالفن

 ل.ي األداء الكلي للمنظمة يف األجل الطونيالتميز يف األداء املالي، وتطوير، أو حتس -

 كلًيا.توضيح األهداف، والتوجيه الالزم ملستقبل املنظمة  -

 والفرص.تساعد اإلدارة االسرتاتيجية املنظمات يف توقع مشكالت املستقبل،  -

 ئ وضوح األهداف، والتوجهات املرتبطة مبستقبل املنظمة، وآفاق تطورها.يته -
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 وحدسية التحليل، بعقالنية تتسم إبداعية، عملية ذاتها حد يف -االسرتاتيجية اإلدارة- وهي

 املتاحة املدرسة موارد وتوجيه إدارة خالل من املدرسة رسالة حتقيق إىل وتسعى اإلنساني، التصور

 وفرص، تهديدات من املتغرية األعمال بيئة حتديات مواجهة على والقدرة وفعالة، كفؤة بطريقة

 يف أساسية ارتكاز نقطة من انطالقًا أفضل مستقبل حتقيق بغية خمتلفة، وخماطر ومنافسة

 (.2011 واملليجي، ضحاوي) احلاضر

 :وهي ،مي بعدة مميزات( اإلدارة االسرتاتيجية يف اجملال التعلي2010وقد مَيز العساف )

صنع القرار االسرتاتيجي يعين القدرة على بقاء املدرسة وعامليها يف حالة نشايف دائم وغري  -

 الوظيفي. بواقعهمسلبيني فيما يتعلق 

ترمي اإلدارة االسرتاتيجية إىل مزيد من التقدم والتطور، وتركز على بقاء املدرسة يف حالة  -

 تناسب مع البيئة املتغرية.

تركز اإلدارة االسرتاتيجية جل اهتمامها على اخلطط املوثقة والتحليل والتنبؤ واألهداف ال  -

 بقدر اهتمامها بعملية صنع القرارات.

عملية صنع القرار االسرتاتيجي متثل خليطًا من التحليل املنطقي واالقتصادي واحلنكة 

 اون واملشاركة.ثم فهي عملية على درجة عالية من التع ومنوالتفسري السيكولوجي، 

كما أن لإلدارة االسرتاتيجية عدة عمليات، وخطوات جيب على من يطبقها أن يسري عليها، 

 وسيعرض الباحث هذه العمليات بشيء من التفصيل:

يف عمليات  األوىل اخلطوة ورسالتها املدرسة رؤية صياغة تعدُّ: صياغة رؤية ورسالة املدرسة .1

 يفلفكرة العامة اجملردة ذات املضمون الفلسفي، والقريبة اإلدارة االسرتاتيجية وتبنى على ا

 ومصدر العاملني، إلدارة مستقبلي منظور أيضًا وهي اإلنساني، احللم طبيعة من فضائلها

 الزمن يف اتساعًا واآلفاق املعاني أكثر عادة تتضمن والرؤية املشرتك، واالنتماء بالوالء شعور

 .(2014)احلديدي،  املستقبل حنو االجتاه ويف

وتعرف الرؤية االسرتاتيجية بأنها: "املسار املستقبلي للمؤسسة، الذي حيدد الوجهة اليت 

 .(2005ترغب يف الوصول إليها" )إدريس واملرسي، 

 ظل يف حتقيقها ميكن ال اليت وطموحاتها املنظمة، أحالم: "بأنها كذلك وتعرف
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 (.2001 عوض،" )الطويل األجل يف إليها الوصول ميكن كان وإن احلالية، اإلمكانات

لذلك جيب على مدير املدرسة، أن يضع ملدرسته رؤية مستقبلية طويلة املدى، حول نوع 

طريقًا إلعادة ربط  تعدُّوشكل وحجم التغريات اليت ترغب يف إحداثها يف العملية التعلمية، فهي 

قط من ناحية تطوير التعليم، بل من املدرسة باجملتمع احمليط بها، وتعكس حاجات اجملتمع ليس ف

أجل بناء ثقافة داخل املدرسة وبناء عالقة قوية بني املدرسة واجملتمع، كما تعمل على حتديد القيم 

 .(2014)العطار،  واالعتقادات اليت ستوجه سياسة املمارسة العملية للمدرسة

لعملية اإلدارة االسرتاتيجية، وهي عبارة عن  املهمةوهو أحد املكونات  التحليل البيئي: .2

جمموعة األدوات تستخدمها اإلدارة االسرتاتيجية، لتشخيص مدى التغري احلاصل يف البيئة 

اخلارجية، وحتديد الفرص والتهديدات، وتشخيص السمات أو امليزات التنافسية يف املنظمة، 

 اإلجيابيةدارة يف حتقيق العالقة من أجل السيطرة على بيئتها الداخلية، وبشكل يساعد اإل

 بني التحليل االسرتاتيجي للبيئة، وحتديد أهداف املنظمة، وحتديد االسرتاتيجية املطلوبة.

: تعد تنفيذ االسرتاتيجية املرحلة قبل األخرية من عمليات اإلدارة تنفيذ االسرتاتيجية .3

اليت مت اختيارها إىل أفعال االسرتاتيجية، وأن أحد أهداف التنفيذ هو حتويل االسرتاتيجية 

 ملموسة ذات داللة واضحة. 

 يعرف إذ االسرتاتيجي، التنفيذ ملفهوم دقيق حتديد من بد ال التنفيذ أهمية حتديد ولغرض

 اليت االسرتاتيجية متطلبات وتتضمن بع ، مع بعضها املرتابطة األنشطة من سلسلة عن عبارة" بأنه

 املعلومات، ونظم التنظيمية، والسياسات التنظيمي، الرتكيب األنشطة هذه وتشمل اختيارها، يتم

 (.2006 الدوري،) والرقابة والتقويم التخطيط ونظام املكافتت، ونظام والقيادة واألفراد

 النتائج، حتقيق عملية فهو االسرتاتيجية، صياغة يف املنظمة قررته ملا استجابة التنفيذ ويأتي

 موضع االسرتاتيجيات لوضع واملديرين العاملني وتوجيه عبئةت يعين االسرتاتيجية فتنفيذ لذلك

 والتضحية االلتزام تتطلب فهي لذا االسرتاتيجية؛ اإلدارة مراحل أصعب من مرحلة وتعدُّ التنفيذ،

 (.2003 العارف،)

يف الرؤية والرسالة إىل الواقع  املصاغة األفكار ترمجة مرحلة هي التنفيذ فمرحلة عمومًا

العملي، ويتطلب ذلك تعبئة املوارد البشرية واملادية، واإلجراءات والسياسات، ودعم االلتزام من 

 جانب مجيع العاملني يف املدرسة. 
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: تربز أهمية الرقابة يف كونها وسيلة فعالة تزيد من قوة اإلدارة يف الرقابة وتقييم االسرتاتيجية .4

تها االسرتاتيجية بصورة مستمرة، وذلك بسبب التقلبات املستمرة يف املتغريات تعديل خيارا

البيئية املختلفة، فالقيام بعمليات الرقابة باستمرار تعكس حالة تكيف املنظمة مع بيئتها 

 (.2006اخلارجية والداخلية )الدوري، 

قابلة للقياس ويراعي مرحلة الرقابة والتقييم، أن تكون العناصر اليت ختضع للرقابة 

مبوضوعية وبدرجة عالية من الثبات، والرتكيز على العناصر ذات األهمية الكربى يف عملية 

التنفيذ، ومقارنة النتائج باألهداف على أن تتسم هذه العملية بالدقة والشمول، وتناسب البديل 

طلوبة يف الوقت االسرتاتيجي مع نظام الرقابة والتقييم مع تزويد متخذي القرار باملعلومات امل

املناسب، ومراعاة التوقيت السليم يف نظام الرقابة والتقييم، وربط عملية الرقابة والتقييم مبراحل 

 مديرالتخطيط والتصميم والتنفيذ وبشكل مرحلي ومستمر ملتابعة سلبيات العمل، مع إجراء 

 من أكثر وإشراك والعاملني، واملسؤولني، اللجان مع دوري بشكل واجتماعات لقاءات املدرسة

 .الكافية املوازنة توفري مع التقييم عملية يف طرف

هبة، وومن املتطلبات جناح تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية يف مدارس التعليم العام هي ) 

2008): 

 هيكل تنظيمي واضح للمدرسة. .1

 صورة واضحة عن البيئة الداخلية واخلارجية، وإدراك القصور فيها. .2

 خل.إ، والتمويل، واحملاسبة،... واإلعالم التخطيط، مهارة ميتلكوجود فريق متنوع املهارات  .3

 االلتزام الكامل باالسرتاتيجية من قبل اإلدارة واملوظفني. .4

 قناعة املشاركني باخلطة حبجم الفوائد املرتتبة على تطبيق اخلطة االسرتاتيجية.  .6

املنظمات التعليمية ال تلجأ هلذا األسلوب؛  من كثرًيا فإن االسرتاتيجية اإلدارة أهمية ومع 

 (:2004وذلك لوجود عدة صعوبات منها )رستم، 

 عدم رغبة املستويات اإلدارية العليا تقبل اإلدارة االسرتاتيجية. .1

 املالية املتوفرة واملوارد البشرية يف املدارس. إلمكاناتضعف  .2

اتيجية، واالعتقاد اخلاطئ بأن التخطيط عدم وضوح املسؤوليات املتعلقة باإلدارة االسرت .3
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واإلدارة االسرتاتيجية هي مسؤولية هيئة أو فئة معينة، وليست مسؤولية اإلدارة مبختلف 

 املستويات.

 ضعف نظام املعلومات يف املدارس. .4

 عدم توفر الوقت وانشغال اجلسم اإلداري بأعباء العمل اليومي. .6

 ،(2006) عساف أجرى فقد االسرتاتيجية، اإلدارة الدراسات من جمموعة تناولت وقد

 تطبيق مدى ورصد االسرتاتيجية، اإلدارة معايري ضوء يف اإلدارة واقع على التعرف إىل هدفت دراسة

 استبانة وصمم التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم غزة، حمافظة مدارس يف املعايري هذه

 لديهم املدارس مديري أن: إىل الدراسة وتوصلت ومديرة، مديًرا 128 قوامها عينة على طبقت

 إال املدرسية اإلدارة يف تطبيقها حنو إجيابية واجتاهات االسرتاتيجية، اإلدارة ملبادئ واضحة مفاهيم

 العينة أفراد تقديرات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد وال ،%82 بنسبة ميارسونها أنهم

 للمتغريات تعزى االسرتاتيجية اإلدارة معايري ضوء يف املدارس مديري لدى اإلدارية املمارسات حول

 ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد حني يف(. اخلربة سنوات عدد العلمي، املؤهل اجلنس،)

 .الثانوية املرحلة لصاحل التعليمية املرحلة

املستويات املتوقعة ( إىل التعرف على Steadham, 2006كما هدفت دراسة ستدهام )

واحلقيقية للكفاءات الضرورية لإلدارة االسرتاتيجية الفعالة بني وجهات نظر كل من مديري 

القوى البشرية واملديرين التنفيذيني يف كليات اجملتمع يف والية تكساس، واستخدم يف دراسته 

أن املديرين التنفيذيني املنهج الوصفي التحليلي، وأعد لذلك استبانة. وقد أظهرت نتائج الدراسة: 

ومديري القوى البشرية اتفقوا يف تقديرهم للكفاءات الضرورية املتوقعة لألداء االسرتاتيجي ملديري 

القوى البشرية، على الرغم من أن مديري القوى البشرية يعتقدون أن الكفاءة احلقيقية منسجمة 

فيذيني، وأن مديري القوى البشرية مع درجة الكفاءة املطلوبة أو املتوقعة بعكس املديرين التن

لديهم مبالغة يف عوامل الكفاءة يف اإلدارة االسرتاتيجية عند مقارنتها بوجهات نظر املديرين 

 التنفيذيني.

 اإلصالحات اسرتاتيجية مراحل دراسة إىل هدفت دراسة (David, 2006) ديفيد وأجرى

 واستخدمت التقين، والتعليم والثانوي ياالبتدائ التعليم على بالرتكيز سنغافورة يف التعليمية
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 واإلصالحات التعليمية اإلصالحات بني التوازي أن إىل وتوصلت احلالة، دراسة منهج الدراسة

 والوكاالت، احلكومية، الوزارات خمتلف بني املشرتك التعاون خالل من يكون االقتصادية

 القوى وتطوير توفري حنو اجلهود توحيد يف ساهم مبا املهمة الوزارات بني املشرتكة اللجان وتكوين

 توفر مدى على باالستناد واالسرتاتيجية التعليمية اإلصالحات يف األولوية مبدأ مراعاة وأن العاملة،

 يتم أن ينبغي الالمركزية إىل املركزية من فاالنتقال عالية، قدرات متتلك تربوية قيادات

 خالل من التعليم جودة توفري على القدرة هلا بشرية قوى توافر يتطلب فالتمكني بالتدريج،

 للقوى واملستقبلية احلالية االحتياجات لتلبية واملهارات املعارف مستوى ورفع. سليمة ممارسات

 توفري يف يساهم مبا العمل رأس على بالتدريب املرتبط الفين التعليم من قويًا أساسًا يتطلب العاملة

 إجراء يف املرونة على القائم التعليمي اإلصالح لعملية االسرتاتيجي والتخطيط. الفنية اخلربة

 .الرتبوي القرار صنع عملية يف الواقعية والكفاءة املطلوبة التغيريات

 اإلدارية املمارسات درجة على التعرف إىل هدفت دراسة ،(2008) شحادة أجرى حني يف

 متوسط يف الفروق عن والكشف االسرتاتيجية، اإلدارة معايري ضوء يف والتعليم الرتبية ملديري

 معايري ضوء يف اإلدارية املمارسات ملستوى األقسام ورؤساء الرتبويني املشرفني تقديرات درجات

 معايري ضوء يف والتعليم الرتبية ملديري اإلدارية املمارسات تطوير سبل واقرتح االسرتاتيجية، اإلدارة

 184 على الدراسة عينة واشتملت التحليلي الوصفي املنهج الباحث واستخدم. االسرتاتيجية اإلدارة

 إذ غزة، مبحافظة والتعليم الرتبية لوزارة التابعة والتعليم الرتبية مديريات يف قسم ورئيس مشرًفا

 تصميم عمليات ميارسون والتعليم الرتبية مديري أن إىل الدراسة وتوصلت. االستبانة عليهم طبقت

 إىل وتوصلت متوسطة، بدرجة والرقابة التقويم ومهارات االسرتاتيجية تنفيذ ومهارات االسرتاتيجية

 اخلدمة، لسنوات تعزى العينة أفراد تقديرات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه

 .واجلنس العلمي، واملؤهل

 اإلدارة اعتماد إمكانية مدى حتديد إىل هدفت دراسة( 2010) احلربي أجرت كما

 املنهج الباحثة واستخدمت باململكة، والتعليم الرتبية إدارات لتطوير كمدخل االسرتاتيجية

 بنني) اململكة يف والتعليم للرتبية العامة اإلدارات مسؤولي على الدراسة جمتمع واقتصر الوصفي،

 بدرجة تتفق التعليمو الرتبية إلدارات احلالية اإلدارية املمارسات أن إىل الدراسة وتوصلت(. وبنات

 هذه لدى االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق متطلبات وأن االسرتاتيجية، اإلدارة منهجيات مع متوسطة
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 أهمية حنو والتعليم الرتبية إدارات مسؤولي توجه مستوى وأن متوسطة، بدرجة متوفرة اإلدارات

 بني موجبة ارتباطية عالقة توجد كما. التأييد من عالية درجة إىل يصل االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق

 داللة ذات فروق وجود وعدم االسرتاتيجية، اإلدارة ومنهجيات املتفقة اإلدارية املمارسات مستوى

 منهجيات مع احلالية اإلدارية املمارسات اتفاق حول العينة أفراد درجات متوسطات بني إحصائية

 الدورات الوظيفية، اخلربة التعليم، إدارة جمال العلمي، املؤهل) ملتغريات وفقًا االسرتاتيجية اإلدارة

 التدريبية.

 املرحلة مبدارس املدرسية اإلدارة أداء واقع معرفة إىل هدفت دراسة( 2012) العتييب وأجرى

 الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد االسرتاتيجية، اإلدارة ضوء يف الرياض مبدينة املتوسطة

 الدراسة أفراد أن إىل الدراسة وتوصلت املعلومات، جلمع أداًة االستبانة استخدم كما املسحي،

 الدراسة أفراد وأن عالية، بدرجة االسرتاتيجية تصميم لعمليات املدرسة مدير ممارسة على موافقون

 أفراد وأن جدًا، عالية بدرجة االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق تواجه صعوبات هناك أن على موافقون

 .املدرسية اإلدارة أداء تطوير يف تسهم اليت املقرتحات على متامًا متفقون الدراسة

 اإلدارة تطبيق درجة على التعرف إىل هدفت( 2018) دراسة والعلياني درادكة أجرى حني يف

 اإلدارة تطبيق معوقات معرفة وإىل الطائف، مبدينة الثانوية املدارس مديري لدى االسرتاتيجية

 الوكالء نظر وجهة من االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق يف تسهم اليت واملقرتحات االسرتاتيجية،

 اختريوا  ومعلمًا، وكياًل( 353) من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، املنهج استخدام ومت. واملعلمني

 أن: إىل الدراسة وتوصلت ،(1236) عددهم البالغ الدراسة جمتمع من البسيطة العشوائية بالطريقة

 العام التعليم مدارس مديري لدى االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق درجة بشأن الدراسة أفراد استجابات

 متوسطة بدرجة التطبيق معيقات على استجابتهم جاءت كما متوسطة، كانت الطائف مبدينة

 داللة ذات فروق توجد وال موافق، بدرجة املقرتحة احللول على كذلك استجابتهم وجاءت أيًضا،

 درجة بشأن الدراسة أفراد استجابات متوسطات بني( α ≤ 0.06) الداللة مستوى عند إحصائية

 والدورات اخلربة، وسنوات العلمي، واملؤهل الوظيفي، للمسمى وفقًا االسرتاتيجية اإلدارة تطبيق

 .التدريبية
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 إجراءات الدراسة:

 :منهج الدراسة

بوصفه منهجًا مالئمًا، للتعبري عن الواقع تعبريًا استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي 

كميًا وكيفيًا والوصول إىل استنتاجات مفيدة تساعد يف وضع تطوير مديري مدارس التعليم العام 

 يف حمافظة املهرة باليمن.

 جمتمع الدراسة وعينته: 

 املهرة حمافظة يف احلكومية العام التعليم مدارس معلمي مجيع من الدراسة جمتمع يتكون

 الدراسة عينة أما ومعلمة، معلٍم( 1200) تقريبًا عددهم والبالغ م،2018/ 2018 الدراسي للعام

 من عشوائية بطريقة اختريت%( 25) وبنسبة الدراسة، جمتمع من ومعلمة معلم( 310) من تكونت

 . مدرسة 28

 ( 1جدول )
 عينة الدراسة تبعًا ملتغريات الدراسة.

 اجملموع النسبة العدد الوصف املتغري

 310 %63 153 ذكور اجلنس

 %48 148 إناث

 310 %42 129 سبع سنوات وأقل عدد سنوات اخلربة

 %68 181 أكثر من سبع سنوات

  :أداة الدراسة

مت بناء األداة املستخدمة يف هذه الدراسة وهي االستبانة من خالل الرجوع إىل األدبيات ذات 

  تضمنت االستبانة يف صورتها النهائية ما يأتي:وقد  الصلة مبوضوع البحث.

 سنوات اخلربة(.عدد  - اجلزء األول: البيانات األولية عن أفراد جمتمع الدراسة وهي )اجلنس

 : اجلزء الثاني: حماور الدراسة

 ( عبارات.10احملور األول : صياغة االسرتاتيجية وعدد عباراتها )

 ( عبارات.8وعدد عباراته ) احملور الثاني: األهداف االسرتاتيجية
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 ..عبارة( 11احملور الثالث: التحليل البيئي وعدد عباراته )

 ( عبارات.8احملور الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية وعدد عباراته )

 ( عبارات.8التقويم والرقابة وعدد عباراته ) احملور اخلامس:

ييب للمتغريات باستخدام مت االعتماد على درجة التطبيق يف االستبانة على القياس الرتت

 –املقياس الرباعي، حبيث يقابل كل عبارة من العبارات أربعة خيارات لإلجابة هي: )عالية 

( على التوالي، ولقياس 1، 2، 3، 4منخفضة جدًا(، واملتناسبة مع األوزان ) –منخفضة  –متوسطة 

 اآلتيةمستوى تطبيق فقرات االستبانة مت تطبيق املعادلة 

 = 4( ÷1-4عدد تدرجات املقياس = )÷ الدرجة األدنى(  -= )الدرجة األعلى  طول الفرتة

وهو الفاصل بني املستوى والذي يليه. وبناء عليه، مت اعتماد املقياس اآلتي ألغراض حتليل  86,0

 النتائج:

 (2جدول )
 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة الدراسة

 مدى املتوسطات الوصف

 00,4إىل أقل من  26,3من  عالية

 26,3إىل أقل من  60,2من  متوسطة

 60,2إىل أقل  86,1 من منخفضة

 86,1إىل أقل  1من  منخفضة جدًا

 :صدق االستبانة

( وقد مت التأكد من ذلك عن 2012 يقصد به أن تقيس األداة ما أعدت لقياسه )العساف،

 طريق:

عرضها على عدد من أعضاء هيئة  جرى التحقق من صدق احملكمني لالستبانة من خالل

التدريس، وبناًء على آراء احملكمني املختصني ُأجِرَيت التعديالت املتمثلة يف الصياغة اللغوية، 

( 46واقرتاح بع  املؤشرات اإلضافية، أو حذف بعضها اآلخر. فأصبحت االستبانة مكونة من )

 عبارة.
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ي تنتمي إليه باالعتماد على بيانات العينة أما قيم االتساق الداخلي بني كل فقرة واحملور الذ

(. وتظهر النتائج وجود داللة 2مديرًا ومديرة، ويوضحها اجلدول ) 30االستطالعية وعددها 

 بني تراوحت( الرتبايف كل فقرة مبحورها، كما أن قوة االرتبايف 0.01إحصائية عند مستوى )

 :اآلتي النحو على االرتبايف قيم صنفا وقد ،(2013) وحنفي النجار تصنيف حسب والعالي املتوسط

 : متثل ارتباطًا ضعيفًا. 0.30من الصفر إىل أقل من -

 : متثل ارتباطًا متوسطًا. 0.80إىل أقل من  0.30من  -

 : متثل ارتبايًف عاليًا1إىل  0.80من  -

 (3جدول )
 (.30( لكل فقرة مع حمورها )ن =Pearson Correlationمعامل ارتبايف بريسون )

 العبارة احملور
ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها

:  :األول

 صياغة

 االسرتاتيجية

1 885,0** 6 880,0** 9 838,0** 

2 881,0** 5 855,0** 10 802,0** 

3 854,0** 8 684,0**  

4 838,0** 8 836,0** 

 :الثاني

 األهداف

 االسرتاتيجية

1 841,0** 4 835,0** 8 560,0** 

2 814,0** 6 836,0** 8 888,0** 

3 885,0** 5 888,0**  

: الثالث

 البيئي التحليل

1 611,0* 6 828,0** 9 854,0** 

2 530,0** 5 869,0** 10 838,0** 

3 888,0** 8 838,0** 11 841,0** 

4 891,0** 8 802,0**  

 : تنفيذالرابع

 االسرتاتيجية

1 855,0** 4 818,0** 8 848,0** 

2 682,0* 6 869,0** 8 811,0** 

3 836,0** 5 832,0**  

 *548,0 8 **814,0 4 **891,0 1: اخلامس
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 العبارة احملور
ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها
 العبارة

ارتباطها 

 مبحورها

 التقويم

 والرقابة

2 885,0** 6 823,0** 8 832,0** 

3 584,0** 5 818,0**  

 1011مستوى الداللة عند ** 

فقرة وحمورها الذي تنتمي إليه.  وهذه النتيجة تشري إىل مستوى ارتبايف مناسب بني كل

وعلى الرغم من كون االتساق الداخلي بني فقرات احملور الواحد ال تؤكد بشكل مباشر أن 

هذه القيم مع نتائج مراجعة احملكمني للفقرات  فقرات احملور تقيس ما يفرتض أن تقيسه، إال أن

 ور.تؤكد أن مجيع فقرات احملور الواحد تقيس ما يفرتض أن يقيسه احمل

 ثبات أداة الدراسة:

( 30للتأكد من ثبات األداة، مت حساب االتساق الداخلي على عينة استطالعية وعددها )

مديرًا ومديرة، حسب معادلة كرونباخ ألفا، واجلدول أدناه يبني هذه املعامالت، واعتربت هذه 

 النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.

 (4جدول )
 (.30لألداة ولكل حمور من حموريها )ن=  (Cronbach's Alpha)معامل ألفا كرونباخ  

 معامل ألفا كرونباخ احملور

 0,853 األول: صياغة االسرتاتيجية

 0.811 الثاني: األهداف االسرتاتيجية

 0,888 الثالث: التحليل البيئي

 0.855 الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية

 0,884 اخلامس: التقويم والرقابة

 0.903 بأكملهااألداة 

 املعاجلة اإلحصائية: 

 :اآلتيملعاجلة البيانات إحصائيًا مت استخدام 

ومستوى  كلًياللتعرف على مستوى ثبات األداة  (Cronbach's Alpha): معامل ألفا كرونباخ -

 .ثبات كل حمور من حماورها
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فقرة من للتعرف على مستوى ارتبايف كل  (Pearson Correlation) :معامل ارتبايف بريسون -

 .فقرات األداة مبحورها الذي تنتمي إليه

 .التكرارات والنسب املئوية: للتعرف على درجة تكرار البيانات الدميوغرافية لعينة البحث -

املتوسطات واالحنرافات املعيارية: للتعرف على متوسط استجابة عينة البحث لكل عبارة من  -

 .تشتت القيم عن املتوسطات عبارات االستبانة ولكل حمور من حماورها، ومستوى

للعينات املستقلة: لدراسة الفروق بني متوسطات اراء عينة الدراسة  (T-Test) اختبار )ت( -

 سنوات اخلربة.عدد حسب متغريي اجلنس، 

 نتائج الدراسة:

 املهرة حمافظه يف املدارس مديري لدى االسرتاتيجية اإلدارة ممارسة واقع ما إجابة السؤال األول:

 ؟اليمنية باجلمهورية

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسِّطات احلسابيَّة إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 

عبارات حماور االستبانة )صياغة االسرتاتيجية، األهداف االسرتاتيجية، التحليل البيئي، تنفيذ 

احملاور حسب متوسِّطاتها تنازليًّا. . ومت ترتيب كاملةاالسرتاتيجية، التقويم والرقابة( لألداة 

 ( يوضح ذلك.5واجلدول رقم )

 (5جدول )
 :الدراسة ترتيب املتوسطات احلسابية حملاور االستبانة حسب إجابات عينة

 درجة التطبيق املتوسط احلسابي احملور رقم احملور ترتيب احملور

 متوسطة 2.83 تنفيذ االسرتاتيجية 4 1

 متوسطة 2.54 التقويم والرقابة 6 2

 منخفضة 2.23 األهداف االسرتاتيجية 2 3

 منخفضة 14,2 التحليل البيئي 3 4

 منخفضة جدًا 61,1 صياغة االسرتاتيجية 1 6

 منخفضة 2.28 املتوسط العام جلميع احملاور



 
 

 
 

325 

 لإلدارة االسرتاتيجيةواقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة باجلمهورية اليمنية  (.2022، محود. )السليمي

325 

 ( ما يلي:6يتضح من اجلدول رقم )

تكونت االستبانة من مخسة حماور متثل واقع تطبيق مديري املدارس لإلدارة االسرتاتيجية  -

البيئي، تنفيذ االسرتاتيجية، وهي: )صياغة االسرتاتيجية، األهداف االسرتاتيجية، التحليل 

 التقويم والرقابة،(.

(، وعلى هذا 2.83 -61,1تراوح املتوسط احلسابي لدرجة تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية بني ) -

كان درجة تطبيق اإلدارة االسرتاتيجية جلميع حماور الدراسة متوسطة ومنخفضة، ومنخفضة 

  جدًا.

(. وهذا يعين أن درجة 4( من أصل )2.28دراسة بلغ )أن املتوسط احلسابي العام جلميع حماور ال -

  تطبيق مديري املدارس لإلدارة االسرتاتيجية منخفضة.

جاء ترتيب حماور الدراسة حسب درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة 

 حسب قيم املتوسطات احلسابية. -ا حيث جاءت مرتبة تنازليًّ -باجلمهورية اليمنية 

 (. 2.83حسابي ) مبتوسط األوىل حمور تنفيذ االسرتاتيجية جاء باملرتبة 

 ( 2.54ويف املرتبة الثانية جاء حمور التقويم والرقابة مبتوسط حسابي.) 

 ( 2.23ويف املرتبة الثالثة جاء حمور األهداف االسرتاتيجية مبتوسط حسابي.) 

 ( 14,2ويف املرتبة الرابعة جاء حمور التحليل البيئي مبتوسط حسابي.) 

 ( 61,1ويف املرتبة اخلامسة جاء حمور صياغة االسرتاتيجية مبتوسط حسابي.) 

 :اآلتي النحو علىوسوف يتم استعراض كل حمور بالتفصيل 

 :احملور األول: صياغة االسرتاتيجية

 (6جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور األول: صياغة االسرتاتيجية

ترتيب 

 العبارة
 الفقرات م

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

 منخفضة جدًا 624,0 83,1 .يضع رؤية تتالءم مع متغريات البيئة 4 1

 منخفضة جدًا 668,0 53,1  .يتبادل الرؤية مع العاملني 2 2
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ترتيب 

 العبارة
 الفقرات م

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

 منخفضة جدًا 553,0 53,1 .يضع رؤية تقود إىل عملية التغري اإلداري 6 3

 منخفضة جدًا 638,0 51,1 .تستشرف آفاق املستقبليصوغ رؤية واضحة  1 4

6 3 
يأخذ بعني االعتبار الوضع احلالي لإلدارة 

 .املدرسية
 منخفضة جدًا 686,0 51,1

5 9 
يصوغ الرسالة مبا يتناسب وقيم ومعتقدات 

 ثقافة اجملتمع.
 منخفضة جدًا 504,0 64,1

 منخفضة جدًا 863,0 38,1 يصوغ رسالة تعرب عن فلسفة اإلدارة املدرسية. 5 8

8 10 
يصوغ رسالة تنسجم مع الغايات واألهداف 

 .االسرتاتيجية
 منخفضة جدًا 585,0 34,1

9 8 
يراعي الثقافة السائدة يف اإلدارة املدرسية عند 

 صياغة الرسالة.
 منخفضة جدًا 845,0 33,1

 منخفضة جدًا 854,0 28,1 يشرك العاملني يف صياغة الرسالة. 8 10

 منخفضة جدًا 61,1 املتوسط العام  

 :يأتي ما( 5يتضح من اجلدول )

( عبارات، مجيعها حصلت على درجة منخفضة 10تكون حمور صياغة االسرتاتيجية من ) -

 جدًا. ومل حتصل أي من عبارات احملور على درجة ممارسة منخفضة أو متوسطة أو عالية.

( واليت تنص على 4جاءت العبارة رقم ) فقد(، 2.83-1.28تراوحت املتوسطات احلسابية بني )  -

 (.1.83"يضع رؤية تتالءم مع متغريات البيئة" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ )

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 1.61) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

أظهرت النتائج أن أبرز وا. نخفضة جدًّاملدارس يف حمافظة املهرة حملور صياغة االسرتاتيجية جاءت م

( مرتبة 2، 4على درجة ممارسة أعلى من قبل مديري املدارس هي العبارات رقم ) حصلت عبارتني

( وهي "يضع رؤية 4العبارة رقم ) جاءت: اآلتيا وفقًا للمتوسط احلسابي، وذلك على النحو تنازليًّ

( وهي "يتبادل 2والعبارة رقم ) (83,1سط حسابي بلغ )تتالءم مع متغريات البيئة" باملرتبة األوىل مبتو

. يف حني جًدا( بدرجة ممارسة ضعيفة 53,1الرؤية مع العاملني" باملرتبة الثانية مبتوسط حسابي بلغ )

أن ممارسة مديري املدارس أقل يف صياغة االسرتاتيجية يف بع  اجلوانب ذات العالقة بصياغة 

ايات واألهداف االسرتاتيجية، ومراعاة الثقافة السائدة يف اإلدارة رسالة املدرسة وانسجامها مع الغ
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 .العاملني يف صياغة الرسالة وإشراك املدرسية عند صياغة الرسالة،

ورمبا يكون سبب حصول هذه النتيجة إىل ضعف معظم مديري املدارس للتخطيط 

ا يف ء املدارس أكادمييًّمدراء املدرا مديري ضعف إعداداالسرتاتيجي والتخطيط الرتبوي، إضافة 

جمال اإلدارة، وكذلك ضعف منظومة اإلشراف الرتبوي وإدارات التدريب إلكسابهم املعرفة 

 العلمية باألسس النظرية لإلدارة االسرتاتيجية.

(، واليت توصلت إىل أن درجة 2008من شحادة ) كلٍّوختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

 مع أيضًاممارسة املديرين كانت بدرجة متوسطة يف حمور صياغة االسرتاتيجية، كما ختتلف 

(، واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة اإلدارات 2012(، والعتييب )2010من احلربي ) كلٍّ نتيجة

 االسرتاتيجية كانت بدرجة عالية.لإلدارة 

 :لثاني: األهداف االسرتاتيجيةاحملور ا

 (7جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور الثاني: األهداف االسرتاتيجية

 ترتيب

 العبارة
 العبارة م

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

درجة 

 املمارسة

1 4 
يعمل على توفري البيئة اإلنسانية احملفزة للعاملني 

 باملدرسة.
 متوسطة 0.666 2.50

 متوسطة 0.518 2.66 حيدد األهداف االسرتاتيجية بوضوح. 2 2

 منخفضة 0.820 2.48 مكانات املتاحة.حيدد أهدافها يف ضوء اإل 1 3

 منخفضة 0.895 2.28 يضع اخلطط للتطوير والنمو للمدرسة. 3 4

 منخفضة 0.884 2.21 هداف العمل املستقبلي للمدرسة.أحيدد  6 6

 منخفضة 0.859 2.12 باإلشراف اإلداري على املدرسة وتوجيه أنشطتها.يقوم  5 5

8 8 
يشرك مجيع العاملني يف إعداد أهداف االسرتاتيجية 

 املدرسية.
 منخفضة 0.820 1.91

 منخفضة 0.848 1.83 يوثق العالقة بني املدرسة واجملتمع. 8 8

 منخفضة 2.23 املتوسط العام  



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

328 

 :يأتي ما( 8يتضح من اجلدول )

جاءت بدرجة ممارسة  عبارتان ( عبارات، منها8تكون حمور األهداف االسرتاتيجية من ) -

 فإنها( 8 ،8، 5، 6، 3، 1(، أما بقية العبارات، وهي )2، 4متوسطة، وهي العبارات رقم )

حتصل أي من عبارات جمال األهداف  جاءت بدرجة ممارسة منخفضة، وأخريًا مل

 .املدارسا أو عالية من قبل مديري االسرتاتيجية على درجة ممارسة منخفضة جدًّ

( واليت تنص على 4العبارة رقم )جاءت  إذ(، 2.50-1.83تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

األوىل ومبتوسط حسابي  يعمل على توفري البيئة اإلنسانية احملفزة للعاملني باملدرسة" يف املرتبة"

 (.2.50بلغ )

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 2.23) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

 املدارس يف حمافظة املهرة حملور األهداف االسرتاتيجية جاءت منخفضة.

( يف نطاق الدرجة املتوسطة ونصهما "العمل على توفري البيئة 2، 4رغم حصول العبارتني )

بقية العبارات  فإناإلنسانية احملفزة للعاملني باملدرسة" و"حتديد األهداف االسرتاتيجية بوضوح"، 

 أهداف حتديد يف وخاصةجاءت درجة ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة منخفضة 

مجيع العاملني  بإشراك العالقة، ويف بع  اجلوانب ذات املتاحة اإلمكانات ضوء يف تيجيةاالسرتا

 أن الباحث ويرى. واجملتمع املدرسة بني العالقة وتوثيقيف إعداد أهداف االسرتاتيجية املدرسية، 

 فمن ثم ومن اجلامعة؛ دون شهادات حيملون منهم كبرية نسبة أن إىل عائدًا يكون رمبا السبب

 اإلدارة تعد إذ بها، واإلملام احلديثة الرتبوية باالجتاهات كافية دراية غري على يكونوا أن الطبيعي

 .االجتاهات هذه إحدى االسرتاتيجية

توصلت إىل أن درجة ممارسة  اليت(، 2008وختتلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شحادة ) -

 نتيجة مع أيضًا كما ختتلفتيجية، املديرين كانت بدرجة متوسطة يف حمور األهداف االسرتا

(، واليت توصلت إىل أن درجة ممارسة اإلدارات 2012(، والعتييب )2010من احلربي ) كلٍّ

 لإلدارة االسرتاتيجية كانت بدرجة عالية. 
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 :احملور الثالث: التحليل البيئي

 (8جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور الثالث: التحليل البيئي

ترتيب 

 العبارة

   رقم

 العبارة
 الفقرات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

 منخفضة 0,839 34,2 حيدد أثر العوامل السياسية على اإلدارة املدرسية. 4 1

 منخفضة 0,881 26,2 يراعي اهليكل التنظيمي الداخلي للمدرسة. 10 2

3 
9 

التغريات اليت حتدث بالبيئة يعمل مبرونة كاملة ملواكبة 

 والتكيف معها.
23,2 0,869 

 منخفضة

 منخفضة 0,883 23,2 . املدرسةحيدد التهديدات اليت تؤثر على  6 4

 منخفضة 0,846 18,2 حيدد املوارد البشرية الالزمة داخل املدرسة. 11 6

 منخفضة 0,898 15,2 يشجع على إثارة التحدي الذي يؤدي إىل التميز. 8 5

 منخفضة 0,808 16,2 يتعرف على العناصر الفاعلة يف اجملتمع. 5 8

 منخفضة 0,856 11,2 يهتم مبصادر القوة والضعف يف اإلدارة املدرسية. 8 8

9 
3 

يتابع املتغريات التكنولوجية ومدى تأثريها على اإلدارة 

 املدرسية.
10,2 0,860 

 منخفضة

10 
2 

لصاحل اإلدارة يكشف عن الفرص اليت ميكن استثمارها 

 املدرسية.
02,2 0,833 

 منخفضة

 منخفضة 0,848 92,1 يدرس منظومة القيم واالجتاهات السائدة يف اجملتمع  1 11

 منخفضة 14,2 اجملموع

 :يأتي( ما 8يتضح من اجلدول )

( عبارة، مجيعها حصلت على درجة منخفضة. ومل حتصل 11تكون حمور التحليل البيئي من ) -

 احملور على درجة ممارسة منخفضة جدًا، أو متوسطة أو عالية.أي من عبارات 

( واليت تنص على 4جاءت العبارة رقم ) فقد(، 2.34 -1.92تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي بلغ ل السياسية على اإلدارة املدرسية"حيدد أثر العوام

(34,2). 
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(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة 14,2) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

مديري املدارس يف حمافظة املهرة حملور األهداف االسرتاتيجية جاءت منخفضة. رغم حصول مجيع 

اجلدول يبني أن ممارسة مديري املدارس يف حمافظة  ، فإنالعبارات يف نطاق الدرجة املنخفضة

أعلى يف حتديد أثر العوامل السياسية على اإلدارة املدرسية، ومراعاة اهليكل  املهرة كانت

 والتكيف بالبيئة حتدث اليت التغريات ملواكبة كاملة مبرونة ، ويعملالتنظيمي الداخلي للمدرسة

أقل يف متابعة املتغريات التكنولوجية ومدى  كانت. يف حني أن درجة ممارسة مديري املدارس معها

تأثريها على اإلدارة املدرسية، واكتشاف الفرص اليت ميكن استثمارها لصاحل اإلدارة املدرسية، 

ويرى الباحث أن السبب قد يعود إىل أن  .ودراسة منظومة القيم واالجتاهات السائدة يف اجملتمع

 املعرفة تنقصهم ثم ومنصي يف جمال اإلدارة الرتبوية معظم مديري املدارس يف احملافظة غري متخص

 بشكل االسرتاتيجي والتخطيط عام بشكل والتخطيط اإلدارة يف احلديثة باألساليب العلمية

 سوات ومنوذج. Pfieffer فيفر كنموذج التخطيط عملية يف مهمًّا جزًءا البيئي التحليل ويعد خاص،

(SWOT.) 

 الداخلية، البيئة حتليل يف( 2018) والعلياني درادكة دراسة نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق

 حتليل يف معها ختتلف حني يف ضعيفة، كانت املديرين ممارسة درجة أن إىل الدراسة توصلت فقد

 كما. متوسطة بدرجة االسرتاتيجية لإلدارة للمديرين املمارسة درجة كانت واليت اخلارجية البيئة

 االسرتاتيجية لإلدارة املديرين تطبيق درجة أن إىل توصلت واليت ،(2010) احلربي دراسة مع ختتلف

 .عالية بدرجة كانت

 :احملور الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية

 (9جدول )
 إجابات عينة الدراسة على عبارات احملور الرابع: تنفيذ االسرتاتيجية

ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

 عالية 0.459 3.66 حيدد للعاملني األدوار واملهام املتوقعة منهم. 1 1

 متوسطة 0.491 3.19 يوفر برامج لتنفيذ العمليات واألنشطة املختلفة. 2 2
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ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

حيرص على وجود نظام اتصال فعال داخل اإلدارة  5 3

 املدرسية وخارجها.

 متوسطة 0.568 3.12

خطوات التنفيذ اليت مت وضعها يف عملية يراعي  3 4

 إعداد االسرتاتيجية.

 متوسطة 0.653 2.89

يضع نظامًا يرتبط مبقدار اإلجناز والتقدم يف  4 6

 تنفيذ االسرتاتيجية.

 متوسطة 0.511 2.51

 متوسطة 0.516 2.69 يضع نظامًا عاداًل يسهم يف احلد من األخطاء. 6 5

بني األقسام لتنفيذ يعمل على مبدأ املشاركة  8 8

 اخلطة.

 متوسطة 0.865 2.48

يعتمد على منهجية حمددة للتعامل مع مقاومي  8 8

 التغيري

 متوسطة 0.865 2.31

 متوسطة 2.83 املتوسط العام  

 :يأتي( ما 9يتضح من اجلدول )

( عبارات، منها عبارة واحدة فقط جاءت بدرجة 8تكون حمور تنفيذ االسرتاتيجية من ) -

 فإنها( 6 ،4 ،8، 8، 3، 5، 2(، أما بقية العبارات، وهي )1عالية، وهي العبارة رقم ) ممارسة

 االسرتاتيجية تنفيذ جمال عبارات من أي حتصل مل وأخريًا متوسطة، ممارسة بدرجة جاءت

 .املدارس مديري قبل من منخفضة أو جدًا منخفضة ممارسة درجة على

( واليت تنص على 1جاءت العبارة رقم ) فقد(، 3.66-2.31تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

 (.3.66"حيدد للعاملني األدوار واملهام املتوقعة منهم" يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسابي بلغ )

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 2.83) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور 

حصلت مجيع العبارات كما املدارس يف حمافظة املهرة حملور تنفيذ االسرتاتيجية جاءت متوسطة. 

يف نطاق الدرجة العالية واملتوسطة إال أن ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة كانت أعلى يف 

واملهام املتوقعة من العاملني، وتوفري برامج لتنفيذ العمليات تنفيذ االسرتاتيجية يف حتديد األدوار 

واألنشطة املختلفة، واحلرص على وجود نظام اتصال فعال داخل اإلدارة املدرسية وخارجها. يف حني 
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تنفيذ االسرتاتيجية يف بع  اجلوانب ذات العالقة  يف أقل كانتممارسة مديري املدارس درجة أن 

 األقسام بني املشاركة مبدأ على يعملددة للتعامل مع مقاومي التغيري، باعتماد على منهجية حم

 يسهم يف احلد من األخطاء. عادل نظامووضع  .اخلطة لتنفيذ

 اليومي بالروتني املمارسات هذه تعلق إىل الدرجة هذه على احملور هذا حصول سبب يعود وقد

 وإمنا اجلامعات، يف عليه املتعارف األكادميي اإلداري الفكر يتطلب ال قد والذي املدرسة داخل

 نتيجة مع النتيجة هذه وتتفق. املدارس مديرو ميتلكها اليت املكتسبة اإلدارية اخلربة من ناتج هي

 ممارسة درجة أن إىل توصلتا اللتني ،(2015) والعلياني درادكة ودراسة( 2008) شحادة دراسة

 مع النتيجة هذه ختتلف حني يف. متوسطة بدرجة كانت االسرتاتيجية تنفيذ حملور املدارس مديري

 درجة أن إىل توصلتا اللتني ،(2012) العتييب ودراسة ،(2010) احلربي من كلٍّ دراسة نتيجة

 .عالية كانت االسرتاتيجية لإلدارة املديرين ممارسة

 :احملور اخلامس: التقويم والرقابة

 (11جدول )
 ور اخلامس: التقويم والرقابةاحمل جابات عينة الدراسة على عباراتإ

ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

 متوسطة 0.683 2.84 يتأكد من تطبيق اإلجراءات الصحيحة  3 1

 متوسطة 0.481 2.89 يعمل على االستفادة من نتائج التقييم  2 2

 متوسطة 0.418 2.85 عن أداء اإلدارة املدرسيةيعد تقارير شاملة   4 3

  اجليد وفق نظام لألداءحيدد معايري ومعايري   1 4

 شفاف

 متوسطة 0.648 2.84

 متوسطة 0.638 2.56 نتائج التقويم ومناقشتها يوضح للعاملني  5 6

أداء العاملني دوريًا بناًء على معايري  يق وِّم  6 5

 واضحة

 متوسطة 0.524 2.69

 متوسطة 0.524 2.41 يهتم بتحليل االحنرافات والكشف عنها  8 8
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ترتيب 

 العبارة

رقم 

 العبارة
 العبارة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 درجة املمارسة

  يركز يف عملية الرقابة على النواحي  8 8

 االسرتاتيجية

 متوسطة 0.855 2.36

 متوسطة 2.54 املتوسط العام  

 :يأتي( ما 10يتضح من اجلدول )

( عبارات، مجيعها حصلت على درجة متوسطة. ومل 8حمور التقويم والرقابة من ) تكوَّن -

 ا، أو منخفضة أو عالية.حتصل أي من عبارات احملور على درجة ممارسة منخفضة جدًّ

( واليت تنص على 3جاءت العبارة رقم ) فقد(، 2.84-2.36تراوحت املتوسطات احلسابية بني ) -

 (2.84لصحيحة " يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي بلغ )" يتأكد من تطبيق اإلجراءات ا

(، وهذا يدل على أن درجة ممارسة مديري 2.54) كاماًلبلغ املتوسط احلسابي العام للمحور  -

 املدارس يف حمافظة املهرة حملور التقويم والرقابة جاءت متوسطة.

 يف املدارس مديري فإن ممارسة املتوسطة الدرجة نطاق يف العبارات مجيع حصول رغم

 الصحيحة، اإلجراءات تطبيق من التأكد يف كانت والرقابة التقويم يف أعلى املهرة حمافظة

 أن حني يف. املدرسية اإلدارة أداء عن شاملة تقارير وإعداد التقييم، نتائج من االستفادة على والعمل

 على بناًء دوريًا العاملني أداء تقويم يف والرقابة التقويم يف أقل كانت املدارس مديري تطبيق درجة

 على الرقابة عملية يف والرتكيز. عنها والكشف االحنرافات بتحليل واالهتمام واضحة، معايري

 .االسرتاتيجية النواحي

 وحمددات املدارس مديري لدى واضحة معايري لغياب يعود رمبا السبب أن الباحث ويرى 

 واضحة رؤية إىل للوصول تهدف بدورها واليت املدرسة داخل والعاملني املعلمني أداء تقييم وضوابط

 للجودة الوصول إىل وتهدف االسرتاتيجية، من املنشودة األهداف وحتقيـق واملخرجـات، للمـدخالت

 .األداء يف

 مبحافظة املدارس مديري ممارسة حنو الدراسة عينة آراء اختالف درجة ماإجابة السؤال الثاني: 

 ؟(اخلربة سنوات عدد – اجلنس) الدراسة متغريات باختالف االسرتاتيجية لإلدارة املهرة
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لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار )ت( للعينات املستقلة للتعرُّف على مدى وجود 

( آراء عينة الدراسة حول حنو وتطبيق مديري املدارس 0.05فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى )

 (.11سنوات اخلربة )جدول عدد لإلدارة االسرتاتيجية تبعًا الختالف )اجلنس، 

 (11جدول )
مديري املدارس ملتطلبات اإلدارة  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بني آراء عينة الدراسة حنو ممارسة 

 سنوات اخلربة.عدد اجلنس، واالسرتاتيجية تبعًا الختالف 

 العدد نوع العينة البعد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 0.40 2.16 153 ذكر اجلنس
3.63 0.21 

غري 

 0.46 2.40 148 أنثى دالة

عدد 

سنوات 

 اخلربة

 0.40 2.34 129 سبع سنوات وأقل

0.34 0.83 
غري 

 دالة
سبع أكثر من 

 سنوات
181 2.31 0.64 

 :يأتي( ما 11يتضح من اجلدول )

( يف آراء عينة الدراسة حنو تطبيق متطلبات 0.01قيمة )ت( غري دالة إحصائيًا عند مستوى ) أن -

عدد سنوات اإلدارة االسرتاتيجية لدى مديري املدارس يف حمافظة املهرة تبعًا الختالف اجلنس و

( حنو تطبيق 06,0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )اخلربة. وهذا يدل على أنه 

سنوات عدد متطلبات اإلدارة االسرتاتيجية لدى مديري املدارس تبعًا الختالف اجلنس، و

 اخلربة.

أن قيمة )ت( غري دالة ملتغري اجلنس، وهذا يعين أن عينة الدراسة  إىل (11يشري اجلدول )و

متفقون جتاه عبارات أداة الدراسة، وقد يعود السبب إىل طبيعة  سواء أكانوا ذكوًرا أم إناًثا

التعامل اإلداري املرتاكم لدى مديري املدارس يف حمافظة املهرة جعل النمط القيادي ال خيتلف لدى 

 اجلنسني. 

اخلربة، وهذا عدد سنوات يضًا إىل أن قيمة )ت( غري دالة ملتغري أ (11كما يشري اجلدول )

عدد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة تبعًا ملتغري  يشري أيضًا إىل
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اخلربة، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أنه ال يوجد حتسن ملحوظ يف تطبيق متطلبات اإلدارة سنوات 

أغلب مديري املدارس هم غري املتخصصني  إن إذاالسرتاتيجية لدى مديري املدارس مبرور الزمن، 

لضعف برامج التنمية املهنية احلالية ملديري املدارس اليت  مؤشًرال اإلدارة، وهذا قد يعطي يف جما

مع مرور الزمن. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  بوضوحمل يلحظ أثرها على امليدان الرتبوي 

ت داللة توصلتا إىل أنه ال يوجد فروق ذا اللتني( 2018( ودراسة درادكة والعلياني )2010احلربي )

إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حنو تطبيق متطلبات اإلدارة االسرتاتيجية تبعًا 

إىل  اتوصلت اللتني ،(2008دراسة شحادة )( و2006عساف )الوظيفية، كما تتفق مع نتيجة  للخربة

  نس.للجعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات أفراد عينة الدارسة تبعًا 

 التوصيات:

 :يأتيبناء على ما توصلت إليه نتائج الدراسة يوصي الباحث مبا 

 لإلدارة املهرة حمافظة يف املدارس مديري ممارسة واقع أن الدراسة نتائج كشفت .1

 مفهوم نشر على بالعمل الباحث يوصي لذا منخفضة؛ بدرجة كان عام بشكل االسرتاتيجية

 وتوعيتهم املدراس مديري قبل من ممارستها وتفعيل املدارس يف االسرتاتيجية اإلدارة وثقافة

  باملدرسة. اإلداري العمل يف مداخلها بأهمية

كشفت نتائج الدراسة أن واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة لإلدارة  .2

االسرتاتيجية يف حمور صياغة االسرتاتيجية كان بدرجة ضعيفة جدًا؛ لذا يوصي الباحث 

 التفكري مبهارات تزويدهم على والعمل املدارس ملديري لوعي االسرتاتيجيا بتطوير

  االسرتاتيجي.

كشفت نتائج الدراسة أن واقع ممارسة مديري املدارس يف حمافظة املهرة لإلدارة  .3

االسرتاتيجية، والتحليل البيئي كانا بدرجة ضعيفة؛ لذا  االسرتاتيجية يف حمور األهداف

حتليل  على والقدرة بوضوح أهداف صياغة إتقان أهمية على يوصي الباحث بالتدريب

املناسبة، مع إجراء  واألساليب الوسائل واختيار اهلدف، خلدمة اخلربات وتسخري حمتواها،

 .احملتملة ومتغرياته حتليل للبيئة الداخلية واخلارجية بشكل دوري للتنبؤ باملستقبل
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Abstract:  

The research aimed to uncover the alternative perceptions of the 

doctrinal concepts with middle school students, and then to identify the 

effectiveness of the Cognitive Conflict strategy in correcting these 

alternative Concepts. The researcher used two descriptive methods to 

reveal alternative concepts in doctrinal concepts, and the experimental 

method of design based on the experimental and control groups to 

determine the effectiveness of the cognitive conflict strategy in correcting 

alternative Concepts. The study tool consisted of a test in concepts to 

diagnose alternative concepts in doctrinal concepts, and to measure the 

effectiveness of the cognitive conflict strategy in correcting the alternative 

Concepts of the doctrinal concepts of the average third graders, The 

teacher's guide was designed according to the cognitive conflict strategy 

in correcting the alternative Concepts of the concepts. Results revealed 

there were alternative Concepts of varying proportions of the doctrinal 

concepts contained in the units of "magic" and "the priesthood and 

divination" of the students of the third grade intermediate. Results also 

Revealed Statistically significant difference at (0.001) between the 

average scores of the students of the experimental group (taught using the 

cognitive conflict strategy) and the control group (taught in the traditional 

way) in the post-application to the alternative concepts test of the 
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doctrinal concepts in favor of the experimental group. Some 

recommendations and suggestions were presented in light of the research 

results. 

Key words: the cognitive conflict strategy, the alternative perceptions, 

the doctrinal concepts.  
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فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة . (2022). الشتوي، أحالم، العتييب، نايف

 955 –921 (،1) 8جملة العلوم الرتبوية،  .املتوسطة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة

فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية 

 لدى طالبات املرحلة املتوسطة

 (1)نايف بن عضيب بن فاحل العصيمي العتييب د.

 (2)أحالم بنت صاحل  ار  الشتوي أ.

 املستخلص: 

الكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة  استهدف البحث

الوقوف على فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب تلك التصورات البديلة. ثمَّ املتوسطة، 

ذلك اختبار يف املفاهيم العقدية املضمنة يف الوحدتني الرابعة واخلامسة من حمتوى قياس وصمم ل

تشخيص التصورات البديلة يف  ألجلالفصل الدراسي األول؛  ،صف الثالث املتوسطمنهج التوحيد لل

املفاهيم العقدية، وقياس فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم 

لطالبات الصف الثالث املتوسط، كما صممت مادة حبثية هي: دليل املعلمة وفق  ،العقدية

راع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية، وتكونت عينة البحث إسرتاتيجية الص

( طالبة؛ لتحديد التصورات البديلة يف املفاهيم 60من ) وتكونت من عينتني، األوىل العينة الوصفية

 .( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط58من ) وتكونتالعينة التجريبية األخرى العقدية، و

البحث إىل النتائج اآلتية: وجود تصورات بديلة بنسب متفاوتة للمفاهيم العقدية الواردة يف  خلصو

وحدتي "السحر" و "الكهانة والعرافة" لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. كما وجد فرق ذو 

( بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية )اليت تدرس 0.001داللة إحصائية عند مستوى )

تخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف( واجملموعة الضابطة )اليت تدرس بالطريقة التقليدية( يف باس

 ،ويف مفهوم السحر ،التطبيق البعدي الختبار التصورات البديلة للمفاهيم العقدية ك ُكل

لصاحل اجملموعة التجريبية. ويف ضوء ما أسفرت عنه النتائج أوصى البحث  ؛والكهانة والعرافة

                                                           
 .جام   اإلمام عنيدالرمحن ةن ف صل -كا   المجة   ابلدمام،  أيماذ اوةاهج ؛طرائق تدايس المجة   اإليالم   اوشااك  (1)
 .ابحث  يف جمال اوةاهج ؛طرائق تدايس المجة   اإليالم    (2)
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ة تشخيص التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية قبل تدريسها؛ واستخدام إسرتاتيجية بضرور

أخرى تتعلق بتصويب التصورات البديلة يف  دراسات وأحباًثا الصراع املعريف يف تصويبها، واقرتح

 تتعلق بإسرتاتيجية الصراع املعريف. أخرىاملفاهيم الشرعية، و

 إسرتاتيجية الصراع املعريف، التصورات البديلة، املفاهيم العقدية. الكلمات املفتاحية:
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 ا، وحتقيقهاوتكامله االرتبيِة اإلسالميِة عن بقية املناهج الرتبوية بشموهل مناهج متتاز

يف حياة اإلنسان  ا مهمَّاجانًبوتقدميها املعرفية، والوجدانية، والسلوكية،  ؛ملختلف اجلوانب

الدِّين اإلسالمي، فاالعتقاد املبين  اتالذي يعد من أهم لبنات وأساس ؛وهو اجلانب العقدي املسلم،

ما  هو؛ -خريه وشره  -على اإلميان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر 

آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإل ْيِه ، قال تعاىل: لصرايف املستقيم، ويهتدي به إىل ااملرء ويسمو بروحه يرفع

ُسِلِه َوق اُلوا َسِمْعَنا ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن ِباللَِّه َوَمل اِئك ِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ل ا ُنف رُِّق َبْيَن أ َحٍد مِّن رُّ

(286)ِإل ْيك  اْلَمِصرُيَوأ ط ْعَنا ُغْفَراَنك  َربََّنا َو
  :وقال تعاىل: [.286]البقرة  َوأ نَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما

]األنعام:  163)َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه ل َعلَُّكْم َتتَُّقوَن ف اتَِّبُعوُه َول ا َتتَِّبُعوا السُُّبَل ف َتف رََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه

163.] 

للطالب يف املراحل التعليمية املختلفة باململكة العربية اجلانب العقدي نظًرا ألهمية و

على ضرورة "متكني العقيدة  ـه1390عام  أصدرتاليت  سياسة التعليم فقد أكدت السعودية؛

اإلسالمية يف نفس الطالب، وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته، وتنمية حمبة اهلل، وتقواه، 

 (.10، ص1415، ليا لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعوديةاللجنة الع) وخشيته يف قلبه"

االهتمام باملفاهيم العقدية؛ ألنها تشكل قلب  ،وإن من أساسيات بناء العقائد الصحيحة

كله ينطلق من  تعبديكما أن السلوك ال، أو اكتسابها ،واستيعابها ،املعرفة يف تكوينها

 بالتصور البديلهتمام اال دادومن هنا يز ،وخطأ حوهلا صحًة ويدور ،ويبنى عليها ،املفاهيم العقدية

 (. 2006 ،وجزاًء )قناوي ًكا،وسلو ا،فهًم ،إذ تتأسس عليه بقية الشعائر الدينية ،يف املعتقد

 بعملييت واملهتمني الرتبويني من من املوضوعات اليت القتللمفاهيم، وتعد التصورات البديلة 

"حيث إن الطالبات ال يأتني إىل املدرسة وعقوهلن ؛ رًيا يف اآلونة األخريةاهتماًما كب والتعليم التعلم

حتملن الكثري من املفاهيم من واقع جئن وقد ردنه، بل يصفحات بيضاء تنقش عليها املعلمات ما 

 (. 2001وخليل، يبة حياتهن وخرباتهن اليومية" )خطا

الطالبات ال تقتصر على فئة عمرية معينة، وتكوين التصورات البديلة للبنية املفاهيمية لدى 

أو مرحلة تعليمية حمددة، بل إن تلك الظاهرة تشمل مجيع الفئات العمرية، ومجيع املراحل 

وهذه التصورات تنعكس على  ، (Nussbaum & Novak, 1976; Hashweh, 1986)التعليمية

بع  املعتقدات سلوكيات الطالبات، وتكوين أفكارهن حول هذه القضايا، ولعل شيوع 
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االجتماعية اليت ختالف العقيدة لدى بع  طوائف املسلمني يف اجملتمع يؤكد ذلك، فانتشار أعمال 

احلسد، والسِّحر، و العني وادِّعاء معرفة الغيب، وتعليق التَّمائم خشية ،الشعوذة والدَّجل والكهانة

نتاج فهم غري مستقيم ألمور هي إال  ، مااألعمال الشركية وغريها من ،وقراءة الكف والفنجان

إذا سيما  صعبة التغيري، هذه التصورات البديلة يف جمال العقيدةتصبح العقيدة اإلسالمية، و

 بثالعديد من املصادر اليت ت مثة(. و2008، جاد احلقامتزجت باجلوانب الوجدانية لدى الطالبات )

 التصورات البديلة لدى الطالبات، منها:

 واستقاء املعلومات واملعرفة من وسط غري علمي، مثل:  ،عل الطالبة معهاالبيئة احمليطة وتفا

 (، هـ1433، علي ؛2004األصدقاء، والعائلة، واألقران )بعارة، والطراونة، 

 لطالباتهن  أسرع من النار يف اهلشيم فإنها تنتقل يهن،عند وجود تصورات بديلة لد ،واملعلمات

 .(هـ1433علي،  ؛1998)زيتون، 

  الكامل للشرح وافتقارها املدرسية مبا حتمله من كثافة معرفية مطروحة،والكتب 

 .(2005)السيد،  سطحية يف معرفة الطالبة تارات ينتج عنها للمفهوم،

 قد تسهم يف إكساب الطالبات تصورات  -وخباصة التقليدية-إسرتاتيجيات التدريس أيًضا و

  .(2012بديلة، وأفكاًرا غري سليمة شرًعا حول املفاهيم العقدية )أمني، 

  البنية املعرفية السابقة للمتعلمة حيث تتأثر املفاهيم اليت تدرسها الطالبات مبا يف كذلك

 (. هـ1433علي، ؛ 2005بنيتهن املعرفية من مفاهيم )السيد، 

اجتهت أنظار  ،عن التصورات البديلة للمفاهيم الشرعية بصفة عامةوألهمية الكشف 

وحماولة عالجها باقرتاح برامج، أو تطبيق إسرتاتيجيات، ومناذج تدريسية، الباحثني لدراستها، 

 تسهم يف ذلكم الكشف.

، وهدفت إىل بناء برنامٍج لتصويب األفكار (هـ1419دراسة عرابي ): ومن هذه الدراسات 

ودراسة اخلاطئة يف بع  اجلوانب املرتبطة بالعقائد لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. والتصورات 

، اليت هدفت إىل الكشف عن تصورات تالميذ املرحلة اإلعدادية للقضايا (هـ1421طنطاوي )

؛ اليت هدفت إىل معرفة فعالية منوذج دائرة التعلم (2006ودراسة قناوي )حول العقيدة.  اجلدلية

اليت  (هـ1425دراسة وزة ) تعديل بدائل املفاهيم العقدية اإلسالمية لدى طفل املدرسة. وحاسوبًيا يف



 
 

 
 

الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم فاعلية إسرتاتيجية  (2022العتييب، نايف. الشتوي، أحالم. )

 لعقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة

347 

347 

هدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط يف تصويب التصورات البديلة 

اليت سعت إىل  (هـ1431ودراسة األمسري )عند طالب الثانوية املعاقني مسعًيا؛  شرعيةالللمفاهيم 

اح برنامج لتصويب التصورات البديلة ملفاهيم مصطلح احلديث لدى طالب الثانوية، وحصرت اقرت

اليت عنيت بتصويب الفهم  (هـ1434ودراسة اجلمل )أكثر أنواع املفاهيم البديلة شيوًعا لديهم؛ 

آل ودراسة اخلاطئ للمفاهيم يف مادة التوحيد، لدى الطالب الناطقني بغري العربية جبامعة األزهر؛ 

اليت حنت منحنى آخر يف املتغري املستقل؛ حيث سعت إىل االهتمام بالنظرية  (هـ1434عواض )

البنائية، واستخدام منوذج )باييب( يف تصويب التصورات البديلة ملفاهيم مقرر الثقافة اإلسالمية. 

والثقافة  ،يف التوحيد، واحلديث ئطاإىل وجود العديد من أمنايف الفهم اخلت مجيعها وصلتو

 اإلسالمية، والقضايا اجلدلية حول العقيدة، والتصورات البديلة حول الكثري من املفاهيم الشرعية

  .عموًما

التدريسية اليت تعنى بتصويب وتعد إسرتاتيجية الصراع املعريف من أبرز اإلسرتاتيجيات 

واضع الصراع املعريف التصورات البديلة للمفاهيم عامة، واملفاهيم الشرعية خاصة، وقد تعددت م

والسنة النبوية، ومن األدلة  يف القرآن الكريم الدافعية، وتزيد االستطالع، وحب االنتباه، تثري اليت

َول ا الظُُّلَماُت َول ا  (19)َواْلَبِصرُيَوَما َيْسَتِوي اْلأ ْعَمى  :-تعاىل-قوله  اليت مجعت متناقضني معًا؛

 أ نَت َوَما َيَشاُء َمن ُيْسِمُع اللََّه ِإنََّوَما َيْسَتِوي اْلأ ْحَياُء َول ا اْلأ ْمَواُت  (21) َول ا الظِّلُّ َول ا اْلَحُروُر (20)النُّوُر

(22)اْلُقُبوِر ِفي مَّن ِبُمْسِمٍع
  :بن عمرواهلل عبد[. ومن السنة حديث 22-19]فاطر  اهلل  أن رسول

 وهل يشتم الرجل والديه؟ قال:  !قالوا: يا رسول اهلله" الكبائر شتم الرجل والدي قال: "من

(. 284، ص 2هـ، ج1431)النووي،  "أمه فيسب ،أمه ويسب ،فيسب أباه ،سب أبا الرجلي ،نعم"

 ؛)شتم الرجل والديه( :وهي ،بصورة مباشرة احدًثا متناقًض م الرسول في هذا احلديث قّدف

)وهل يشتم الرجل  :لوااءوتس -أيًضا-وتعجبهم فضول وحب استطالع الصحابة  فهومفأثار هذا امل

 ،يهممعرفًيا لد االذي سبب صراًع فهومتقديم تفسري هلذا امل مستطعمني من الرسول ( ؟!والديه

 هـ(.1432)ماضي،  ذلك واجتماع هلم كيفية حدوث الرسول  بنيف

وهي إسرتاتيجية  ،إسرتاتيجية تعتمد الفلسفة البنائية أساًسا هلا (Niaz)نياز  اقرتح وقد

على املفاهيم املتعارضة مع ما متتلكه الطالبات من مفاهيم يف بنيتهن  الصراع املعريف اليت تركز

املعرفية؛ مما ينتج عنه حالة من عدم االتزان، تؤدي إىل إثارة اهتمام الطالبات ملعرفة هذا التناق ، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya22.html
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9783#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9783#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=79&ID=9783#docu
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ومن ثم اإلجابة عنه من خالل عملية البحث واالستقصاء، وبهذا تصل الطالبة إىل حالة من االتزان 

 (.(Niaz, 1995 املعريف

عبارة عن جمموعة من التحركات التعليمية اليت يتم من إسرتاتيجية الصراع املعريف: و

خالهلا وضع الطالبة يف حالة عدم اتــزان معريف عن تصوراتها حول األمنايف املختلفة للمفاهيم 

ة ـيواملعقول ،Minimal Understandingم ـن الفهـى مـإىل احلد األدن اًلالعلمية، وصو

للتصورات العلمية املرتبطة بتلك املفاهيم؛ حتـقيًقا لتصويب تلك   Initial Plausibilityةـاألولي

، (Trumper, 1997)املفاهيم البديلة، واالحتفاظ باملفاهيم الصحيحة، ووضعها يف مواقف جديدة 

(Dreyfus, 1990) ،.(Smith, 1984)  

 اهيماملفب استبداهلاو ،املفاهيم البديلة هاإسرتاتيجية الصراع املعريف يف إضعاف ربز أهميةوت

إىل رف  املفهوم  ابه من خالل حل وكشف التناق ، ومالحظة الطالبة له؛ مما يؤدي، ةاجلديد

( إىل أن أهمية هـ1426والدوسري )، (هـ1435يشري عطية )كما  ،(هـ1422اجلديد )الرؤساء، 

اع املعريف تنبع من كونها تولد رغبة واندفاًعا لدى الطالبة حنو التعلم وبناء إسرتاتيجية الصر

شاركة معلى أن التعلم فيها املعرفة، من خالل ما حيدثه املفهوم املتناق  من إثارة لدى الطالبة، و

ر ويعهن على االخنرايف يف عمليات التعلم، وتطي، وتشجهناخلربات بني الطالبات، وشد انتباه

 ب أمنايف الفهم البديل،ي، وتصوة، وحل املشكالت، واكتساب املعرفلديهن التفكريمهارات 

 تنمية و التعلم، عملية وتنظيم واإلبداعي، الناقد والتفكري التعلم حنو الطالبات اجتاهات وحتسني

عل عملية جيو املعريف، الصراع حلل واملثابرة واحلماس االستطالع وحب العلمي، البحث مهارات

 .سهلة التحقيق التدريس

من خالل ما سبق تتضح أهمية استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات 

البديلة للمفاهيم العقدية، ودورها الفعال يف إثارة دافعية الطالبات، حيث تتعامل معهن جبدية عرب 

اه إجيابي حنو عملية باألمثلة الواقعية؛ مما يساعدهن على تكوين اجت ةاملواقف املتناقضة، مستعين

صورة واضحة عن أصل  متنحهنالتعلم، كما تطور أمنايف التعلم ومعاجلة املواقف لديهن، و

 املفهوم، وكيفية حدوثه؛ لتكوين بنية مفاهيمية سليمة.

ويركز التدريس القائم على إسرتاتيجية الصراع املعريف على عرض التصورات البديلة حول 



 
 

 
 

الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم فاعلية إسرتاتيجية  (2022العتييب، نايف. الشتوي، أحالم. )

 لعقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة

349 

349 

م العمل على معاجلة وتصويب تلك التصورات، والعمل على التكيف املفاهيم املراد تدريسها، ث

هـ( على 1430هـ؛ وعفانة واجليش، 1435هـ؛ وعطية، 1426ويؤكد كل من: )الدوسري، املعريف، 

 أن استخدام هذه اإلسرتاتيجية ال بد أن مير باملراحل التدريسية الثالث التالية: 

ويف هذه اخلطوة يتم جذب انتباه  ة تقديم املفهوم املتناق ":املرحلة األوىل: املرحلة التمهيدية "مرحل

إىل  ، األمر الذي يؤديهالطالبات حول املفهوم املتناق ، وتشجيعهن على طرح األسئلة حول

إحداث دهشة واستغراب لدى الطالبات؛ بسبب وجود تعارض يف التوقعات املوضوعية لديهن، 

جتعلهن يف حالة من الغموض وعدم التوازن،  إىل تولد اضطراب وإرباك وحرية؛ مما يؤدي

األمر الذي حيثهن على سد الفجوة املفقودة بني خرباتهن السابقة وخربات املوقف اجلديد أو 

حياولن إعادة بناء الرتاكيب املعرفية لديهن،  -يف هذه احلالة-املتناق ؛ ولذا فإن الطالبات 

 فهوم. حبيث تصبح صورة جديدة قابلة للتعامل مع هذا امل

بعد عرض املفهوم املتناق  على  املرحلة الثانية: مرحلة الصراع "مرحلة البحث عن حل التناق ":

الطالبات يتولد لديهن شغف إلجياد حل للتناق  املتضمن يف املفهوم املقدم، ومن خالل 

حماوالتهن حلل التناق  تستطيع املعلمة تقديم أنشطة للطالبات تساعدهن يف حل 

املقدرة على املالحظة، وتسجيل  -يف هذه اخلطوة-بذلك تكتسب الطالبات التناق ، و

البيانات، والتنبؤ، والتطبيق، والتصنيف، من خالل حماوالتهن للوصول إىل حل الصراع 

من تعلم الكثري من  -يف هذه اخلطوة-والنزاع املعريف لديهن، إذ تتمكن الطالبات 

 املضامني واملفاهيم العلمية للدرس.

ويف هذه املرحلة تتوصل الطالبات  حلة الثالثة: مرحلة القرار "مرحلة التوصل إىل حل التناق ":املر

واالستقصاء،  والتنقيب صلن حلل التناق  املعريف؛ نتيجة البحث،ي إذلالتزان املعريف؛ 

املفهوم املتناق ، وتكتسب كشف واألنشطة، والتطبيقات املباشرة اليت استخدمنها يف 

: )مهارة مجع املعلومات، املالحظة، التعاون هيعدة مهارات، خالل هذه املرحلة الطالبة 

اجلماعي، طرح األسئلة( باإلضافة إىل املهارات األخرى اليت تتصل بعمليات التعلم، أي أنه 

يف هذه املرحلة يتم تثيبت وتأكيد صحة املفهوم السليم عرب تقديم املفهوم العقدي الصحيح 

اليت  املعلمة، وربط املفهوم الصحيح باألدلة والرباهنيمن قبل ، ومن ثم اًلأومن قبل الطالبات 

ر الستقراحداث عملية ا، مع إبراز العالقة بينه وبني املفاهيم املرتبطة به؛ إلترسخه يف الذهن
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 والوصول إىل حالة من التوازن املعريف. الذهين،

شغلت  تصويب التصورات البديلة؛ فقد ونظًرا ألهمية وفاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف

فتعددت فيها الدراسات  نالت اهتمام الباحثني على املستوى العربي واألجنيب،و تفكري الدارسني،

 ;Dreyfus; Jungwirth)  : دراسة دريفوس؛ جونغويرث؛ إليوفيتشومن تلك الدراسات واألحباث؛

& Eliovitch, 1990)  ام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف حتقيق اليت هدفت إىل معرفة تأثري استخد

اليت هدفت  (Niaz, 1995) التغري املفهومي لبع  التصورات البديلة يف مادة األحياء؛ ودراسة نياز

إىل استقصاء أثر الصراع املعريف كإسرتاتيجية تدريس يف حل بع  املشكالت الكيميائية؛ 

اع املعريف يف تصحيح التصورات البديلة وعنيت بقياس فعالية خرائط الصر (2005) ودراسة طلبة

لرؤساء لبع  املفاهيم، وحل املسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي؛ ودراسة ا

اليت هدفت إىل الكشف عن أمنايف التصورات البديلة ملفاهيم القوة واحلركة الشائعة  (هـ1422)

صاء فعالية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف ، ومن ثم استق-قسم الفيزياء-بني طالبات الفرقة األوىل 

ري اليت هدفت إىل حت (Kang, & Noh, 2010كانق نوه )تعديل التصورات البديلة؛ ودراسة 

اليت قد تنشأ من خالل األحداث املتعارضة،  ،العالقات بني الصراع املعريف واالهتمام الظريف

؛ ودراسة وذلك يف جمال تعلم مفهوم الكثافة ؛االهتمام، وبذل اجلهد للتعلم، والتغيري املفاهيميو

اليت هدفت إىل استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف حتقيق التغيري املفاهيمي لدى  (2010) علي

 (2012)سعيد و الوارثعبد طالب معلمي العلوم، وتنمية بع  أبعاد البنية املعرفية لديهم. ودراسة

راع املعريف يف تعديل التصورات البديلة يف الفيزياء، اليت سعت لتعرف فاعلية إسرتاتيجية الص

اليت هدفت إىل  (2013)عمران وتنمية التفكري الناقد لدى طالبات الصف األول ثانوي؛ ودراسة 

تعرف أثر استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تدريس اجلغرافيا على تصويب التصورات البديلة 

ي ببع  القضايا البيئية املعاصرة لدي طالب املرحلة الثانوية؛ للمفاهيم اجلغرافية، وتنمية الوع

تأثريات إدارة للكشف عن  ؛ اليت سعت(Budiman & Meerah, 2014) ودراسة بادميان ومريه

 ,Rahim & Zaid)ودراسة رحيم وزيد  ؛الصراع املعريف على التطوير املعريف واإلجناز العلمي

سرتاتيجية الصراع إالسابقة بغرض حتديد عناصر  دراساتلحتليل ومراجعة االيت سعت إىل  (2015

خالل استخدام املواد التعليمية متعددة من أجل حتسني التغيري املفاهيمي للطالب  من املعريف

اليت هدفت إىل قياس فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف  (هـ1435)عجوة  ودراسة ؛الوسائط
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علمية والتحصيل الدراسي يف العلوم لدى طالبات املرحلة تعديل التصورات البديلة للمفاهيم ال

 املتوسطة. 

فاعلية إسرتاتيجية الصراع  الدراسات السابقة: كان من أهم النتائج اليت توصلت إليهاو

 . ؛ كل يف جمالهاملعريف يف تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

سرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب إل األثر اإلجيابي من نتائج الدراسات السابقة ويتضح

الب يف لدى الط واالجتاهات التصورات البديلة، ورفع املستوى التحصيلي، وتنمية مهارات التفكري

ويتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف استخدامه إسرتاتيجية املراحل التعليمية املختلفة. 

تعرُّف التصورات البديلة للمفاهيم  هدف إىلحيث  ؛الصراع املعريف، وخيتلف عنها من حيث اهلدف

العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة، وكذلك تعرُّف فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف 

 تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

 :اإلحساس باملشكلة

اكتسابها اكتساًبا صحيًحا، إال أن ضرورة و ،على الرغم من أهمية املفاهيم العقدية

(، ودراسة قناوي هـ1421(، ودراسة طنطاوي )هـ1419دراسة عرابي ) :العديد من الدراسات مثل

د العديد من املفاهيم العقدية البديلة اليت قد ووجكشفت عن ( هـ1434(، ودراسة اجلمل )2006)

 قدية بشكل صحيح.تكون عائًقا للمتعلمني يف عملية تعلم املفاهيم الع

ان بإجراء دراستني الباحث ؛ قامة جديرة بالدراسة والبحثيللتأكد من وجود مشكلة حقيقو

( معلمة من معلمات الرتبيِة 12مقابالت شخصية مع )الدراسة األوىل استطالعيتني، أجري يف 

( مشرفات يف الرتبية اإلسالميِة من مدينة الدمام، 4اإلسالمية من مدارس متوسطة خمتلفة، و)

كانت حماور املقابلة تدور حول التصورات البديلة وهـ، 1435خالل الفصل الدراسي الثاني لعام 

. وكشفت نتائج الدراسة عن التوحيد توى منهجسطة يف حملدى طالبات املرحلة املتواألكثر شيوًعا 

وجود العديد من التصورات البديلة لدى طالبات املرحلة املتوسطة، حول عدة مفاهيم ما زلن 

حيتفظن بها حتى بعد معرفتهن للمفاهيم الصحيحة، وذلك مثل: أعياد احلب، قراءة الكف، قراءة 

األمور الغيبية، سب الدهر، الربا، النذر لغري اهلل تعاىل، الفنجان، السِّحر، التنجيم، البحث يف 

 االستعانة باجلن، التمائم.

( طالبة؛ 50لـ )عداد اختبار تشخيصي ، ومتثلت يف إالدراسة الثانيةكما أجرت الباحثة 
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 املتوسطالصف الثالث كشف عن التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات وهدفت إىل ال

استها مسبًقا يف الفصل الدراسي األول حملتوى منهج التوحيد، وكان االختبار ذا اليت متت در

شقني، الشق األول: ركز على التصور البديل للمفهوم العقدي، بينما اشتمل الشق الثاني: على 

كيفية حتليل الطالبة الختيارها، ونتج عن هذا االختبار وجود تصوراٍت بديلة يف املفاهيم املتعلقة 

%، وهذا يعين وجود تصوراٍت بديلٍة 86حر، والتنجيم، واالستعانة، والكهانة والعرافة بنسبة بـالس

 يف البنيِة املعرفيِة لدى الطالبات.

يعود لعدَّة أسباب من  للمفاهيم العقدية لدى الطالبات وجود تلك التصورات البديلة ولعل

مهمَّا يف العملية  اجزًءعلها وعدم ج ،أهمها: االنصراف عن دراسة مصادر اإلسالم األصلية

 اًلالتعليمية، وعدم التقيد باملنهج املدرسي، وتركيز املناهج الدراسية على املعلومات املقروءة، بد

كيفية استخدامها استخداًما صحيًحا، وتسرب الكثري من العادات والتقاليد اليت ال العناية ب من

ت بالسحر، قراءة الكف والفنجان، ادِّعاء علم متت لإلسالم بصلة، مثل: األعياد، حتقيق األمنيا

ال تهتم بالتصورات البديلة،  -غالًبا-عن القصور يف طرائق التدريس اليت  اًلالغيب وغريها، فض

 وكيفية معاجلتها.

 :مشكلة البحث وأسئلته

تتحدد مشكلة البحث احلالي يف وجود تصوراٍت بديلة للمفاهيم العقدية عند طالبات 

متكنهن من أداء العبادات والشعائر التعبدية حتول دون و ،الفهم احلقيقيتعوق  ؛املتوسطةاملرحلة 

ثم  ،اًلأو وميكن حل هذه املشكلة عرب تشخيص تلك التصورات البديلة .وفق الضوابط الشرعية

  معاجلة نواحي القصور والضعف، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤلني التاليني:

 لة لدى طالبات الصف الثالث املتوسط حول املفاهيم العقدية؟ما التصورات البدي .1

ما فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى  .2

 طالبات الصف الثالث املتوسط؟

 البحث: ضفر

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند "التالي: ض حاول البحث احلالي اختبار صحة الفر

 بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية )اليت درست باستخدام (α ≤ 0.06ستوى )م
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إسرتاتيجية الصراع املعريف( واجملموعة الضابطة )اليت درست بالطريقة التقليدية( يف التطبيق 

العقدية  واملفاهيم يف مفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، البعدي الختبار التصورات البديلة

  ".ك ُكل

 :أهداف البحث

يسعى البحث احلالي إىل الكشف عن التصورات البديلة املوجودة يف البنية املعرفية السابقة 

عرب استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف،  تهاومعاجل ،حول بع  املفاهيم العقدية، للطالبات

إىل السلوك السليم لديهن، ويتم  ضيةاملف قادراٍت على اختاذ القرارات السليمة الطالبات ليُكنَّ

 حتقيق هذه الغاية بتحقيق األهداف اآلتية: 

 التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة. الكشف عن .1

فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم  الكشف عن .2

 العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

 أهمية البحث: 

 إفادة يف اجلوانب التالية: منتربز أهمية البحث احلالي فيما ميكن أن يسهم به 

 اجلانب األول: األهمية العلمية النظرية:

 ذا البحث فيما يأتي:تتمثل األهمية العلمية هل

عقيدة اإلسالمية، اليت هي أصل الدين وأساسه، وعليها مدار كل شيء يف الدنيا أهمية ال .1

 أ ْعَماُلُهْم َحِبط ْت ِئك َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه ف َيُمْت َوُهَو ك اِفر  ف ُأول واألخرى، قال تعاىل: 

(218)َخاِلُدوَن ِفيَها ُهْمْصَحاُب النَّاِر أ  َوُأول ِئك  َواْلتِخَرِة الدُّْنَيا ِفي
  :[. 218]البقرة 

للتوصيات الرتبوية اليت تنادي بضرورة الكشف عن التصورات البديلة ملفاهيم يعد استجابة  .2

لالجتاهات الرتبوية احلديثة الرتبية اإلسالمية عامة، واملفاهيم العقدية اإلسالمية خاصة، و

بإحداث التعلم ، اليت تهتم إسرتاتيجيات التغري املفهوميتوظيف ضرورة  ىؤكد علاليت ت

الفعال ذي املعنى؛ وذلك من خالل تشجيع الطالب على انتزاع املفاهيم البديلة، ومن ثم 

 إكسابهم الفهم السليم.

كيفية توظيف إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة نظريًّا ل اًليقدم تأصي .3
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بعًدا معرفيًّا  -بإذن اهلل-سيضيف هذا البحثف؛ ومن ثّم للمفاهيم العقدية لدى الطالب

 جديًدا يف هذا اجملال.

 اجلانب الثاني: األهمية العملية:

 :فيما تفيده الفئات التالية منها مليةالعاألهمية وتتمثل 

تشخيصي للكشف هم باختبار إمدادمن خالل  خمططو مناهج الرتبية اإلسالمية ومطوريها: .1

عن التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى الطالب، وتزويدهم بدليل املعلم باستخدام 

 إسرتاتيجية الصراع املعريف؛ مما سيسهم يف تطوير مناهج الرتبية اإلسالمية.

من خالل وقوفهن على ما لدى طالبات الصف الثالث املتوسط من  معلماُت العلوم الشرعية: .2

ٍة للمفاهيم العقدية، وإمدادهن بإسرتاتيجية ُتساعدهن يف تصويب هذه تصوراٍت بديل

 التصورات البديلة.

املقررة  العقديةمن تصوراٍت بديلٍة للمفاهيم  نعلى ما لديه نوقوفهمن خالل  الطالبات: .3

 عليهم، وتصويبها.

الستخدام إسرتاتيجيات خمتلفة يف تصويب التصورات  همفتح اجملال أماممن خالل  الباحثون: .4

 اإلسالمية. البديلة يف مفاهيم الرتبية

 :حدود البحث

 :احلدود التالية اقتصر البحث احلالي على

وحدتني من حمتوى منهج التوحيد املقرَّر على طالبات اقتصر البحث على  احلدود املوضوعية: .1

(، وهما: الوحدة ـه1438هـ/ 1438األول )طبعة الصف الثالث املتوسط يف الفصل الدراسي 

حتليل التصورات البديلة وكذلك الرابعة "السحر" والوحدة اخلامسة "الكهانة والعرافة". 

 لدى عينة من طالبات الصف الثالث املتوسط. بهما للمفاهيم العقدية املتعلقة 

 (.ـه1438/ ـه1438)طبق البحث يف الفصل الدراسي األول من عام  احلدود الزمانية: .2

 طبق البحث مبدينة الدمام باململكة العربية السعودية. احلدود املكانية: .3

 :مصطلحات البحث
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 :Cognitive Conflict Strategyإسرتاتيجية الصراع املعريف  .1

جمموعة من اإلجراءات واخلطوات املتتابعة بأنها:  ُتعرَّف إسرتاتيجية الصراع املعريف

من خالهلا بتقديم املعلومات للطالب يف صورة متعارضة ومتناقضة للخربات واملتسلسلة، يقوم املعلم 

واملفاهيم السابقة املوجودة يف أذهانهم؛ مما يؤدي إىل حدوث صراع بني هذه اخلربات السابقة وبني 

 املعلومات اجلديدة املقدمة إليهم، فيشعر الطالب بنوع من عدم االتزان؛ مما يدفعهم للبحث عن حل

 (.2014هاشم،  أبوشكلة اليت وقعوا فيها )لتلك امل

ُتَعرَّف إجرائًيا بأنها: جمموعة من املراحل والتحركات واملواقف التعليمية اليت تتبعها معلمة و

الرتبية اإلسالمية؛ بهدف وضع طالبات الصف الثالث املتوسط يف حالة عدم الثقة، وعدم االتزان 

ثالث مراحل: املرحلة التمهيدية "مرحلة تقديم املفهوم  املعريف حول معلومات سابقة، وذلك من خالل

 املتناق "، وهي تقديم املفهوم املتناق  الذي يستثري دافعية الطالبات للبحث وراء املفهوم

أو موقف حمري، ثم  ،، عرب تقدميه من خالل احلوار واملناقشة، أو عرضه كمشكلةالصحيح

وهي مرحلة البحث عن حل هلذا التناق ، من  مرحلة الصراع "مرحلة البحث عن حل التناق "،

 لتوصل إىل حل، ومناقشتهاتساعدهن يف اخالل إعطاء املعلمة الطالبات أنشطة وأساليب خمتلفة؛ 

باحلجج والرباهني اليت تؤيد أو تعارض النتائج اليت توصلن إليها، وبعدها مرحلة القرار  معهن

ها تثيبت املفهوم السليم عرب تقديم املفهوم العقدي "مرحلة التوصل إىل حل التناق "، واليت يتم في

، مع إبراز العالقة املرسخة له يف أذهان الطالبات الصحيح من قبل املعلمة، وربطه باألدلة والرباهني

والوصول إىل حالة من التوازن املعريف،  الذهين، لالستقرارسعًيا بينه وبني املفاهيم املرتبطة به؛ 

 أو أجوبة جديدة تعرب عن حدوث التعلم.وقد تنتهي إىل معارف 

 Alternative Conceptions of the Doctrinalالتصورات البديلة للمفاهيم العقدية .2

Concepts: 

ما : "بأنهاالتصورات البديلة للمفاهيم الشرعية ( 119هـ، ص 1430القادر )عبدو عطيو ُيَعرِّف

الشرعية، ال بع  املفاهيم ميتلكه املتعلم من أفكار ومعلومات وأطر نظرية يف بنيته املعرفية عن 

 ."تلك املفاهيم بطريقة صحيحة وحتول دون فهم، وتفسرياته تتفق مع صحيح الدين اإلسالمي

 

لثالث بأنها: ما لدى طالبات الصف اإجرائيًّا ُتَعرَّف التصورات البديلة للمفاهيم العقدية و
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معرفية عن بع  املفاهيم العقدية املرتبطة بـــالسحر، الكهانة  ًىَوبنمعلومات  املتوسط من

احلقيقة تتعارض مع التصور الشرعي يف هن، وهي يلإوالعرافة؛ واليت تبدو منطقية بالنسبة 

الصحيح، وتعيق العملية التعليمية للمفاهيم العقدية بشكل صحيح؛ نتيجة مرورهن خبربات 

 اليب تدريسية غري مالئمة، ويقاس ذلك من خالل اختبار التصورات البديلة املعد لذلك.وأس

 ثانًيا: إجراءات البحث: 

يستهدف البحث احلالي تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية، وذلك من خالل 

اإلجراءات استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف عملية التصويب؛ ولتحقيق اهلدف السابق اتبعت 

 التالية:

استخدم البحث املنهج الوصفي؛ وذلك للكشف عن التصورات البديلة للمفاهيم  منهج البحث: (أ 

التصميم شبه  يمن خالل االختبار التشخيصي، واملنهج التجرييب ذ ،العقدية لدى الطالبات

لمفاهيم التجرييب؛ لقياس فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة ل

 العقدية.

تكوَّن جمتمع البحث احلالي من مجيع طالبات الصف الثالث املتوسط  جمتمع البحث وعينته: (ب 

 -ـ ه1438مبدارس التعليم العام، الالتي درسن يف الفصل الدراسي األول، من العام الدراسي 
هـ بإدارة التعليم مبدينة الدمام يف املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية. وتكونت 1438

ممن درسن حمتوى  ،( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط60عينة البحث الوصفية من )

بطريقة عشوائية؛ بهدف حتديد انتقني هـ؛ 1438 -ـه1435منهج التوحيد يف العام الدراسي 

ت البديلة للطالبات يف وحدتي "السحر، والكهانة والعرافة". أما عينة البحث التصورا

( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط التابعات للمدارس 58التجريبية فتكونت من )

( طالبة باملدرسة املتوسطة الرابعة والعشرين، 34) وقوامها جمموعة جتريبية ؛احلكومية

باملدرســة املتوسطة السابعة والثالثني، بهدف  أيًضا طالبة( 34) وقوامها وجمموعة ضابطة

 لية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تعديل التصورات البديلة. عحتديد فا

 

 أداة البحث: اختبار التصورات البديلة للمفاهم العقدية
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 اختبار التصورات البديلة للمفاهيم العقدية من خالل اخلطوات التالية:  صمم

 :بتحليل حمتوى الوحدتني الرابعة )السحر(، واخلامسة  ثانقام الباح حتليل احملتوى الدراسي

)الكهانة والعرافة( يف حمتوى منهج التوحيد للصف الثالث املتوسط، لتحديد املفاهيم العقدية 

ساب ح ومت( مفهوًما عقدًيا. 28ج عن حتليل الوحدتني الرابعة واخلامسة )ونت ،الواردة فيهما

  .%95.3كانت نسبة االتفاق بني هذين التحليلني و ،عملية التحليل عادةثبات التحليل، بإ

 مع جمموعة من معلمات ومشرفات الرتبيِة اإلسالميِة، حيث وذلك  :إجراء املقابالت الشخصية

لمة من معلمات الرتبيِة اإلسالميِة من مدارس متوسطة خمتلفة، َو ( مع18بلغ عدد املعلمات )

عدَّة مقابالت شخصية على  أجريت( مشرفات يف الرتبيِة اإلسالميِة يف مدينة الدمام، كما 8)

توسط، الالتي سبق هلن دراسة املفاهيم العقدية املتضمنة يف املعينة من طالبات الصف الثالث 

( طالبة من 50الدراسي األول، وتكونت عينة الطالبات من ) حمتوى منهج التوحيد الفصل

بالدمام. وكانت حماور  ةمتوسطة األمري حممد بن فهد بالدمام، واملتوسطة احلادية عشر

املقابلة تدور حول التصورات البديلة األكثر شيوًعا يف الوحدتني الرابعة واخلامسة من حمتوى 

 مصادر تلك التصورات من وجهة نظرهن.الفصل الدراسي األول، و ،منهج التوحيد

 :حتديد التصورات البديلة للمفاهيم العقدية املرتبطة بالوحدة  حتديد اهلدف من االختبار

الرابعة واخلامسة من حمتوى منهج التوحيد للصف الثالث املتوسط لدى طالبات الصف الثالث 

عريف يف تصويب املتوسط، واستخدامه يف الكشف عن فاعلية إسرتاتيجية الصراع امل

 التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات املرحلة املتوسطة. 

 :مت االستعانة بقائمة املفاهيم العقدية يف بناء أسئلة االختبار، حيث  صياغة مفردات االختبار

ثنائي الشق، الشق األول: يتكون من أجوبة من نوع  أسئلة من نوع االختيار من متعدٍد أعدت

. أما الشق بديل واحد فقط هو الصحيح يكون ار من متعدد ذي أربعة بدائل، حبيثاالختي

منها  ،الثاني: فيتكون من أربعة تفسريات حمتملة للشق األول من نوع االختيار من متعدد أيًضا

 ثالثة تفسريات عقدية بديلة، والرابع هو التفسري العقدي الصحيح. 

 :دنىاألد وهو احلترتاوح قيمة الدرجات على االختبار ككّل من )صفر(  تصحيح االختبار، 

على؛ حبيث حتصل الطالبة على )درجتني( إذا أجابت عن السؤال األد درجة وهو احل( 65إىل )

بشقيه إجابة صحيحة، َو )درجة واحدة( إذا أجابت عن الشق األول من السؤال دون اإلجابة عن 

 املعاجلة
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مل جتب عن السؤال األول بشقيه إجابة صحيحة، أو إذا أجابت عن  الشق الثاني، َو )صفر( إذا

  .الشق الثاني إجابة صحيحة دون اإلجابة عن الشق األول

 :على السادة احملكمني الذين بلغ  -يف صورته األولية-مت عرض االختبار  صدق االختبار

 يالت املطلوبة.ومت إجراء التعد( اثنني وعشرين حمكًما، إلبداء الرأي حوله، 22عددهم )

 :اًل( مثانية وعشرين سؤا28مت تطبيق االختبار املكون من ) التجربة االستطالعية لالختبار 

( طالبة من طالبات الصف الثالث املتوسط؛ للتأكد من 28على عينة استطالعية عددها )

 ( دقيقة. كما مت حساب50وضوح تعليمات االختبار، وبلغ الزمن املناسب ألداء االختبار )

باستخدام معامل ارتبايف بريسون بني  معامالت االتساق الداخلي الختبار التصورات البديلة

، ولقد درجات كّل فقرة من فقرات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه

ا عند ( وهي دالة إحصائي0.88ًّ -0.41تراوحت معامالت االتساق الداخلي للفقرات بني )

استخدم طريقة ا مت حساب ثبات اختبار التصورات البديلة ب(، أيًض0.06)مستوى داللة 

(، وهي قيمة 0.88، وقد بلغت قيمة معامل الثبات )(Spearman Brown)التجزئة النصفية 

 (.0.01دالة إحصائًيا عند مستوى )

 كّل ، وأعطيت اًل( سؤا28تكون االختبار يف صورته النهائية من ) :الصورة النهائية لالختبار

طالبة درجتني لكًل سؤال تكون اإلجابة عنه صحيحة، وبذلك تكون الدرجة النهائية 

 .درجة( 65الختبار التصورات البديلة )

مادة املعاجلة التجريبية: دليل املعلمة وفق إسرتاتيجية الصراع املعريف لتصويب التصورات البديلة د( 

 .وسطيف املفاهيم العقدية لدى طالبات الصف الثالث املت

مت إعداد دليل املعلمة لدروس الوحدتني الرابعة واخلامسة من حمتوى منهج التوحيد للصف 

الثالث املتوسط يف الفصل الدراسي األول، وفق إسرتاتيجية الصراع املعريف، وتكون هذا الدليل 

الصراع إسرتاتيجية ه، واهميته، ونبذة عن هداف، وأمقدمة الدليل هي:ومن العديد من املكونات، 

، دور املعلمة واملتعلمة يف إسرتاتيجية الصراع خطواتها، األساس العلمي هلا، املعريف )مفهومها

، التوزيع الزمين ملوضوعات الوحدتني الرابعة واخلامسة: "السحر، والكهانة والعرافة"، و(املعريف

 .لدروس اإلجرائيةااإلسرتاتيجية، وتوجيهات عامة لتنفيذ للدروس، و التوزيع الزمين التفصيليو

على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف الرتبية اإلسالمية، واملناهج وطرائق  َضِروُع
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من مناسبته لطالبات الصف الثالث املتوسط، ومت  ، والتأكدلضبطه ؛تدريس العلوم الشرعية

 .التعديل واإلضافة وفق آراء احملكمني

 ا:تطبيق أدوات البحث قبليًّ

ا على طالبات كلتا البحث )اختبار التصورات البديلة للمفاهم العقدية( قبليًّمت تطبيق أداة 

ويبني اجلدول التالي نتائج هـ، 15/1/1438يوم األحد املوافق يف  اجملموعتني: الضابطة، والتجريبية

 التطبيق القبلي ألداة البحث:

 ( 1جدول رقم )
تغري التصورات البديلة بوحدتي السحر والكهانة تكافؤ جمموعيت البحث التجريبية والضابطة قبلًيا يف م

 والعرافة

الوحدة 

 الدراسية
 املتوسط  ن اجملموعة

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 السحر
 3.54 11.05 34 اجملموعة التجريبية

55 0.11 
غري دالة 

 0.06عند 
 3.29 11.16 34 اجملموعة الضابطة

الكهانة 

 والعرافة 

 4.51 8.41 34 اجملموعة التجريبية
55 1.68 

غري دالة 

 3.88 10.03 34 اجملموعة الضابطة 0.06عند 

اختبار 

التصورات 

البديلة 

 ككل

 5.11 18.88 34 اجملموعة التجريبية

55 1.683 
غري دالة 

 6.83 21.18 34 اجملموعة الضابطة 0.06عند 

وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات طالبات كال  يتضح من اجلدول عدم

اجملموعتني: التجريبية، والضابطة على أداة البحث قبليًّا )اختبار التصورات البديلة(؛ مما يؤكد 

 تكافؤ جمموعيت البحث قبليًّا.

 

 

 التدريس جملموعيت البحث: 
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، ومتثل بالدمامعشرون( الرابعة والاملتوسطة أجريت مقابلة مع معلمة التوحيد يف مدرسة )

"اجملموعة التجريبية"، بهدف تدريبها على كيفية تطبيق مراحل إسرتاتيجية الصراع املعريف، 

وتنفيذ األنشطة الواردة يف الدليل وخطواتها اإلجرائية بصورة صحيحة، وبدأ تطبيق التجربة يف يوم 

ابطة للمعاجلة التجريبية، ومت التدريس بينما مل تتعرض اجملموعة الض، هـ21/2/1438اإلثنني 

 للمجموعتني؛ التجريبية والضابطة يف نفس الظروف؛ من حيث زمن التدريس، وعدد احلصص. 

 التطبيق ألدوات البحث بعديًّا: 

بعد االنتهاء من التدريس للمجموعتني التجريبية والضابطة يف العام الدراسي، مت تطبيق أداة 

هـ، ثم 5/4/1438 – 6لبديلة بعديًّا يف يومي الثالثاء واألربعاء املوافق البحث اختبار التصورات ا

 رصدت نتائج هذا التطبيق.

 ثالًثا: نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:

جاءت نتائج  ضه،، والتحقق من صحة فرأسئلتهلإلجابة عن السعي و ،يف ضوء مشكلة البحث

 على النحو التالي: وتفسريها ومناقشتها البحث

 نتائج املتعلقة بتحليل التصورات البديلة لدى عينة البحث حول املفاهيم العقدية:ال .1

قام الباحثان بتحليل التصورات البديلة، وحساب التكرارات لكّل مفهوم عقدي على حدة؛ 

 نسب املئوية لتصورات الطالبات حول املفاهيم الفرعية املرتبطة مبفهوم السحرالستخراج ال

 ( ذلك.2)ويوضح جدول رقم  والكهانة والعرافة،

 (2جدول رقم )
 النسب املئوية اإلمجالية للتصورات البديلة يف املفاهيم العقدية لوحدتي " السحر، والكهانة والعرافة"

 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي ميتلكن 

تصورات وتفسريات خاطئة مًعا 

 همايأو كل
 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي 

تصورات ميتلكن 

 وتفسريات خاطئة مًعا أو

 كليهما

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

 %48 24 الشرك باهلل %48 24 السحر

 %82 35 الكهانة %48 24 سحر التأثري

 %52 31 العرافة %62 25 سحر النفث

 %65 28 االستعانة %58 34 سحر التولة
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 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي ميتلكن 

تصورات وتفسريات خاطئة مًعا 

 همايأو كل
 املفهوم العقدي

عدد الطالبات الالتي 

تصورات ميتلكن 

 وتفسريات خاطئة مًعا أو

 كليهما

 النسبة املئوية العدد النسبة املئوية العدد

 %42 21 اتيالغيب %44 22 سحر التخييل

 %68 29 اخلط على الرمل %80 36 سحر اخلداع

 %62 25 الضرب باحلصى %80 40 الشعوذة

 %68 29 الضرب بالودع %88 39 السحر اجملازي

النظر يف احلروف  %55 33 الردة

 اهلجائية

28 65% 

 %20 10 قراءة الكف %85 38 السحرة

 %62 25 قراءة الفنجان %88 39 األحجبة

 %88 39 البلورة النظر يف %28 14 الدفن

 %55 33 حتضري األرواح %40 20 النشرة

 %80 36 النظر يف النجوم %44 22 التداوي

السحر، ة يف املفاهيم العقدية لوحدتي: "( يتضح وجود تصورات بديل2من اجلدول رقم )

%(، وهي 88%( و)20والكهانة والعرافة" لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، بنسب تراوحت بني )

%( فأكثر على وجود تصورات 26نسب تدل على انتشار التصورات البديلة، وقد مت اعتماد معيار )

ين ارتضوا هذه بديلة يف املفاهيم العقدية؛ استناًدا إىل الدراسات السابقة، وجلنة من احملكمني الذ

النسبة، وهناك بع  الدراسات تفصل يف نسبة شيوع التصورات البديلة، وفًقا للمعيار التالي 

 (: 212هـ، ص1434املشار إليه يف الزهراني،  124هـ، ص 1429)األمسر، 
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 ( 3جدول رقم )
 املعايري الدالة على وجود التصورات البديلة

 النسبة املئوية املستوى

 %100 -% 80 مرتفع

 %59 -% 60 متوسط

 %49 -% 30 منخف 

وبناء على ما سبق من معايري الدراسات السابقة، وبالنظر إىل النتيجة السابقة اليت توصل 

%( َو 20إليها البحث احلالي؛ ُوجد أن نسب التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية تراوحت ما بني )

 %(؛ لذا فهي تدل على وجود تصورات بديلة يف املفاهيم العقدية، مما يستدعي البحث عن88)

 إسرتاتيجية تدريسية ذات فاعلية يف تصويبها. 

( أن هناك العديد من املفاهيم العقدية اليت 2ويتضح من النتيجة السابقة يف اجلدول رقم )

%(، وهي نسبة شيوع مرتفعة؛ وقد متثلت يف 80جتاوزت نسبة شيوع التصورات البديلة فيها )

سحر اجملازي، السحرة، األحجبة، الكهانة، املفاهيم العقدية اآلتية: سحر اخلداع، الشعوذة، ال

النظر يف البلورة، النظر يف النجوم. وهناك بع  التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية، تراوحت 

%(؛ وهي نسبة شيوع متوسطة، وقد متثلت يف املفاهيم العقدية اآلتية: 59 -% 60نسبتها ما بني )

الستعانة، اخلط على الرمل، الضرب باحلصى، سحر النفث، سحر التولة، الردة، العرافة، ا

الضرب بالودع، النظر يف احلروف اهلجائية، قراءة الفنجان، حتضري األرواح. وهناك بع  

%(؛ وهي نسبة شيوع 49-% 30التصورات البديلة يف املفاهيم العقدية تراوحت نسبتها ما بني )

سحر التأثري، سحر التخييل، النشرة،  منخفضة، وقد متثلت يف املفاهيم العقدية اآلتية: السحر،

 التداوي، الشرك باهلل، الغيبيات. 

ويتضح أن أغلب املفاهيم العقدية البديلة تقع ضمن املستويني: املتوسط، واملرتفع؛ وهذا يدل 

على وجود تصورات بديلة حقيقية، وقد يرجع تكون هذه التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى 

اخلربات الشخصية، وتأثرهن ببع  التصورات اخلاطئة املرتبطة بهذه املفاهيم يف الطالبات إىل 

احلياة الواقعية، وبعد حمتوى كتب التوحيد عن واقع الطالبات وبيئتهن، وضعف تطبيقهن 

عرض  يف لمةاقتصار املعللمفاهيم العقدية، والتباس املصطلحات العقدية وتداخلها يف أذهانهن، و
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واعتمادها على الطرق التقليدية يف تدريس املفاهيم العقدية، ، على أمثلة حمدودة عقديةاملفاهيم ال

وضعف قدرتها على إيصال هذه املفاهيم إىل أذهان الطالبات بسهولة، وخاصة أن طبيعة موضوعات 

العقيدة اإلسالمية عقلية وجمردة، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة اليت أكدت على وجود 

بديلة يف مفاهيم الرتبية اإلسالمية عامة أو املفاهيم العقدية لدى الطالب يف املراحل  تصورات

، (هـ1421ودراسة طنطاوي )،  (هـ1419عرابي )التعليمية املختلفة، ومن هذه الدراسات: دراسة 

ودراسة اجلمل ، (هـ1431ودراسة األمسري )، (هـ1425دراسة وزة )، و(2006ودراسة قناوي )

 .(هـ1434ودراسة آل عواض )، (هـ1434)

النتائج املتعلقة باستخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة املرتبطة  .2

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند للتحقق من صحة فرض البحث التالي: "باملفاهيم العقدية: 

ية )اليت درست باستخدام بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريب (α ≤ 0.06مستوى )

إسرتاتيجية الصراع املعريف( واجملموعة الضابطة )اليت درست بالطريقة التقليدية( يف التطبيق 

 واملفاهيم يف مفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، البعدي الختبار التصورات البديلة

حث: التجريبية، " مت تطبيق اختبار التصورات البديلة على جمموعيت البالعقدية ك ُكل

؛ T-testوالضابطة بعد تنفيذ التجربة، ومت استخراج درجات الطالبات، وتطبيق اختبار "ت" 

( املتوسطات 4للتعرف على الفروق بني اجملموعتني: التجريبية والضابطة، ويوضح جدول )

يف احلسابية، واالحنرافات املعيارية لطالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة وقيمة )ت( 

القياس البعدي الختبار التصورات البديلة يف مفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، 

 واملفاهيم العقدية ككل:

 ( 4جدول رقم )
البديلة اختبار التصورات  يفوالضابطة  اجملموعتني التجريبية طالباتدرجات  متوسطيقيمة )ت( للفرق بني 

 للمفاهيم العقدية

 املتوسط  ن اجملموعات املتغري التابع
االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

 مفهوم السحر
 4.98 22.41 34 اجملموعة التجريبية

55 12.41 
دالة عند 

 3.20 9.82 34 اجملموعة الضابطة 0.001
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 املتوسط  ن اجملموعات املتغري التابع
االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

مفهوم الكهانة 

 والعرافة 

 4.81 19.89 34 اجملموعة التجريبية
55 9.83 

دالة عند 

 3.95 9.41 34 اجملموعة الضابطة 0.001

اختبار التصورات  

البديلة للمفاهيم 

 العقدية

 8.88 42.21 34 اجملموعة التجريبية

55 12.82 
دالة عند 

0.001 
 6.58 19.24 34 اجملموعة الضابطة

وهذا يدل على وجود  ،(0.001ا عند مستوى )( أن قيم "ت" دالة إحصائًي4نتائج جدول ) تشري

والضابطة على  ،التجريبية :اجملموعتنيالبات درجات ط متوسطيداللة إحصائية بني  يذ قفر

 ككل، ملفهوم السحر، ومفهوم الكهانة والعرافة، واملفاهيم العقدية اختبار التصورات البديلة

الصراع املعريف(  اتيجيةإسرتولبيان حجم تأثري املتغري املستقل ). اجملموعة التجريبيةالبات لصاحل ط

 ذلك:يوضح  التالي(، واجلدول 1998 رشدي،( )d( وقيمة )2مت حساب مربع إيتا )

  (5رقم )جدول 
ملفهوم اختبار التصورات البديلة  يفإلسرتاتيجية الصراع املعريف ( ومقدار حجم التأثري 2قيمة )ت( وقيمة )

 السحر والكهانة والعرافة واملفاهيم العقدية 

املتغري 

 املستقل
 املتغري التابع

ختبار
ا

 
ت"

"
حلرية 

ت ا
جا

در
 

مربع إيتا
 


2

حجم  

 التأثري

 dقيمة 

مقدار 

حجم 

 التأثري

صراع 
جية ال

رتاتي
س

إ

يف
املعر

 

 *كبري 3.04 0.800 55 12.41 يف مفهوم السحر  التصورات البديلة

يف مفهوم  التصورات البديلة

 الكهانة والعرافة

 كبري 2.42 0.694 55 9.83

 كبري 3.31 0.810 55 12.82 التصورات البديلة للمفاهيم ككل

 

                                                           

 (108( أكرب من )**)
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يتضح من اجلدول السابق أن حجم تأثري استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف اختبار 

ولالختبار ككل كبري، وتشري  ،فهوم الكهانة والعرافةمو ،التصورات البديلة ملفهوم السحر

النتائج السابقة إىل فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة املتعلقة مبفهوم 

السحر لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، وهذا يدل على الدور الكبري إلسرتاتيجية الصراع 

السبب يف ذلك إىل أن استخدام  ىزاملعريف يف تصويب التصورات البديلة ملفهوم السحر، ويع

إسرتاتيجية الصراع املعريف تؤكد قدرة الطالبة على بناء معرفتها بنفسها، وتكوين بنائها 

املفاهيمي، وتصويب تصوراتها البديلة، وأن تقديم املفهوم املتناق  يف صورة مشكلة أو موقف 

دية الصحيحة، وأسباب تكونها وراء حمري؛ يثري دافعية الطالبة وفضوهلا؛ للوصول إىل املفاهيم العق

املفهوم املتناق ، كما أن استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف تتيح للمتعلمة استبصار العالقة بني 

املفاهيم، من خالل املدركات احلسية املدعمة للمفاهيم، باإلضافة إىل األنشطة التعليمية اليت 

اتيجية، واعتماد مواقف التعلم من خالل متارسها الطالبة يف كّل مرحلة من مراحل اإلسرت

كّل ذلك  إسرتاتيجية الصراع املعريف على التشجيع، واملناقشة، واملتابعة، والتعاون فيما بينهن،

كان سبًبا مباشًرا يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طالبات الصف الثالث 

 وزة، ؛Aydogdu, 2009) & Akpinar :املتوسط، وقد اتفقت هذه النتائج مع حبث كّل من

 (.هـ1431األمسري، هـ؛ 1425

كما تشري النتائج إىل فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات البديلة 

املتعلقة مبفهوم الكهانة والعرافة لدى طالبات الصف الثالث املتوسط، وهذا يدل على الدور 

 ىيف تصويب التصورات البديلة ملفهوم الكهانة والعرافة، ويعز الكبري إلسرتاتيجية الصراع املعريف

ساعد الطالبات على حل ، السبب يف ذلك إىل أن التدريس باستخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف

ومبنطق صحيح، من خالل االستدالل الشرعي، كما  ،التناقضات والتصورات البديلة حبرية تامة

رنة َومتفاعلة، يتخللها حرية إبداء اآلراء، وحرية املناقشة، وتبادل أن توفري بيئة تعليمية ثرية َوم

ل هذه العوامل تدعم تصويب التصورات كاألفكار واملعلومات حول املواقف واملشكالت احملرية، 

البديلة للمفاهيم العقدية، واستخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تناول قضايا ومشكالت 

طالبات، من خالل إعادة صياغة الوحدة املختارة باستخدام إسرتاتيجية واقعية مرتبطة حبياة ال

الصراع املعريف، والرتكيز على صياغتها يف صورة مشكالت نهايتها مفتوحة، يطلب من الطالبات 
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الوصول حللول هلا، أو معاجلة اخللل احلاصل بها، ساهم يف معرفة املفاهيم العقدية الصحيحة، 

 وقد اتفقت هذه النتائج مع حبث كّل من: قات السببية بينها،وتفسريها، وإبراز العال

 (. Budiman & Meerah, 2014هـ؛ 1434، اجلمل ؛2006، قناوي هـ؛1421،)طنطاوي

باإلضافة إىل ذلك تشري النتائج إىل فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تصويب التصورات 

الثالث املتوسط، ويرجع ذلك إىل أن استخدام  البديلة للمفاهيم العقدية ككل لدى طالبات الصف

إسرتاتيجية الصراع املعريف تؤكد على إجيابية الطالبات، باعتبارها طريقة تعليمية جديدة، هلا 

خطواتها اليت ختتلف عن الطريقة التعليمية التقليدية، حيث تؤدي إىل إثارة عدم االتزان املعريف، 

للمفاهيم العقدية الصحيحة، كما أن "فاعلية إسرتاتيجية  والذي ميهد لعملية البناء املفاهيمية

الصراع املعريف ترجع إىل أنها ال تؤكد على أن املفهوم املتناق  ميكن من خالله إحداث عملية 

بأن هناك شيًئا ما خطأ، وجاء ذلك  -فقط-ولكنه خيرب الطالبة  ،تصويب التصورات البديلة

(، كما أن جتاوب الطالبات للعمل يف جمموعات، يسهل عليهن 2005)متفًقا مع ما ذكره طلبة 

تبادل املعرفة، وحماولة تصويب التصورات البديلة واخلطأ يف املتناقضات فيما بينهن، وكذلك 

ملشاركة مع زميالتهن، وحماولة إبداء رأيهن؛ إذ تعطي على اتشجيع الطالبات منخفضات التحصيل 

لكّل طالبة يف اجملموعة، كّل على حسب تفكريها وقدراتها  إسرتاتيجية الصراع املعريف دوًرا

 ،على التفاعل مع أفراد جمموعتها، وبهذا يتضح أثر استخدام إسرتاتيجية الصراع املعريف

 :وفاعليتها يف عالج التصورات البديلة لدى الطالبات، وقد اتفقت هذه النتائج مع حبث كلٍّ من

 ؛Kang et al., 2010؛ 2010علي،  ؛2009، فاوياحلل ؛2005، طلبة هـ؛1422، )الرؤساء

 (.هـ1435، عجوة؛ 2013، عمران؛ 2012، سعيدو عبدالوارث

 توصيات البحث:رابًعا: 

 يوصي الباحثان مبا يلي:  يف ضوء ما أسفر عنه البحث احلالي من نتائج

االستفادة من أدوات التقويم ومواد املعاجلة اليت مت بناؤها واستخدامها يف البحث احلالي:   .1

)اختبار التصورات البديلة للمفاهيم العقدية، دليل املعلمة وفق إسرتاتيجية الصراع املعريف يف 

 تصويب التصورات البديلة(.

املناهج الدراسية للمرحلة  إعادة النظر يف كيفية تقديم املفاهيم العقدية، وتنظيمها يف .2
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خذ يف احلسبان مستوى فهم الطالبات للمفاهيم العقدية، وأنواع التصورات يؤاملتوسطة؛ حبيث 

 البديلة املوجودة يف البنية املعرفية لديهن.

االهتمام بتشخيص التصورات البديلة لدى الطالبات يف مفاهيم الرتبية اإلسالمية عامًة،  .3

؛ وذلك ليكون تصحيحها نقطة انطالق لتدريس املوضوعات اجلديدة واملفاهيم العقدية خاصًة

 املتعلقة بهذه املفاهيم.

ضرورة اهتمام القائمني على ختطيط املناهج وإعدادها بتقديم النماذج اليت تيسر عملية  .4

 الكشف عن التصورات البديلة، وتقديم اإلسرتاتيجيات والنماذج العالجية املناسبة.

شرفات ومعلمات الرتبية اإلسالمية على استخدام إسرتاتيجيات التدريس العمل على تدريب م .6

 احلديثة القائمة على أفكار النظرية البنائية، واليت منها إسرتاتيجية الصراع املعريف.

 البحث: مقرتحات: خامًسا

 يف ضوء نتائج البحث وتوصياته يقرتح الباحثان ما يلي:

يف يف تصويب التصورات البديلة للمفاهيم العقدية يف دراسة فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعر .1

 مراحل التعليم املختلفة.

، مثل: التحصيل الدراسي، أخرى دراسة فاعلية إسرتاتيجية الصراع املعريف يف تنمية متغريات .2

التفكري التأملي، التفكري الناقد، حل املشكالت، وغريها من متغريات يف مراحل التعليم 

 املختلفة.
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 الزقازيق.رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية، جامعة الزقازيق: 

أثر دورة التعلم يف تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العقدية لدى طلبة  .(ـه1429) .األمسر، رائد

اجلامعة اإلسالمية، كلية  .رسالة ماجستري غري منشورة .الصف السادس واجتاهاتهم حنوها

 الرتبية: غزة.

هيم مصطلح احلديث لدى برنامج مقرتح لتصويب الفهم اخلطأ ملفا .(ـه1431) .األمسري، علي

قسم املناهج  .رسالة ماجستري غري منشورة .ثانوي مبنطقة عسريالطالب الصف الثالث 

 وطرائق التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللك خالد: عسري.
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التصورات اخلطأ يف مادة العلوم وتنمية االجتاه حنوها لدى طالبات املرحلة املتوسطة 
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-1 ،(94) ، جامعة األزهرجملة كلية الرتبيةومناهج الرتبية الدينية اإلسالمية يف مواجهتها. 
119. 
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-3 (42 ،)58. (ASEPدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )لدى طالب املرحلة الثانوية. 
106. 

ا يف تعديل املفاهيم العقدية التعلم حاسوبيًّم( فعالية استخدام منوذج دائرة 2006قناوي، شاكر )
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Digital Citizenship Awareness Among Arabic Language Teachers and 

Supervisors in Riyadh 

Dr. Ebtisam Abbas Afshi 

Professor of Curriculum and teaching methods of Arabic language - College of Education 

Princess Nourah University - Riyadh 

eaafeshe@pnu.edu.sa 

 

This study aims to uncover some of the dimensions of digital citizenship 

awareness among middle and high school teachers of Arabic language and their 

educational supervisors in Riyadh and test any statistical significance of three 

variables: qualification, type of job and educational stage been taught (middle or 

high school). To validate the hypotheses of this research and answer its 

questions, the researcher used the descriptive survey method and designed a 

questionnaire that included some of the dimensions of digital citizenship and its 

indicators such as digital communication, digital etiquette and digital security. 

The study was conducted during the second semester of the school year 1439-

1440 Hijri. The study sample consisted of 158 middle school teachers of Arabic 

language, 150 High school teachers of Arabic language and 47 educational 

supervisors. The results of the study show that the average level of digital 

citizenship awareness among teachers of middle and high schools and 

supervisors was fairly high. The study also shows that there is no effect 

regarding the variable of the educational stage in the case of teachers and 

supervisors, whereas the variables of qualification and type of job affected the 

level of awareness of digital citizenship.  

Keywords: Digital citizenship, Arabic Language Teachers. 
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الرقمية لدى معلمات الل ة العربية ومشرفاتها مستوى الوعي بأبعاد املواطنة . (2022)عافشي، ابتسام. 

 212 –951 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، الرتبويات .دينة الرياض

شرفاتها مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى معلمات الل ة العربية وم

 (1)الرتبويات .دينة الرياض

 أ.د. ابتسام بنت عباس عافشي

 املستخلص:

الدراسة الكشف عن مستوى وعي معلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات استهدفت 

للمرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض ببع  أبعاد املواطنة الرقمية، ومعرفة أثر متغري 

)املرحلة، املؤهل، الوظيفة(، يف ذلك. وللتحقق من أسئلة البحث وفروضه استخدمت الباحثة املنهج 

سحي، وصممت استبانة تضمنت بع  أبعاد املواطنة الرقمية واملؤشرات املندرجة حتتها الوصفي امل

متثلت يف: التواصل الرقمي، السلوك الرقمي، األمن الرقمي. مت تطبيقها يف الفصل الدراسي الثاني 

( 160( معلمة من معلمات اللغة العربية للمرحلة املتوسطة، و )168هـ على )1440 -1439من العام 

( مشرفة تربوية. أظهرت النتائج أن املتوسط العام ملستوى وعي معلمات 48علمة للمرحلة الثانوية و )م

املرحلة املتوسطة والثانوية ومشرفاتها الرتبويات بأبعاد املواطنة الرقمية جاء بدرجة تقدير كبرية. 

يؤثر املستوى العلمي  كما أنه ال يوجد أثر ملتغري املرحلة عند كل من املعلمات واملشرفات، بينما

 والوظيفة يف مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية.

 . معلمات اللغة العربية، املواطنة الرقميةالكلمات املفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  الرمحن.بية، جامعة األمريل نورل بنت عبدكلية الرت، أستاذ املناهج بطرق تدريس اللغة العربية  (1)

eaafeshe@pnu.edu.sa 
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 مقدمة:

تواجه منظومة الرتبية مجلة من التحديات املؤثرة نتيجة التطور اهلائل يف استخدام التقنية يف 

يف ظل توجيه التكنولوجيا لشتى جماالت احلياة ، واقتصاديا وثقافيا واجتماعياأنظمة اجملتمعات 

صبح على الرتبية مسؤولية إعداد األفراد للعيش يف اجملتمع الرقمي والوقاية من أخطار أ

 التكنولوجيا واإلفادة املثلى من إجيابياتها.

 عامل بال حواجز، ونتيجة لذلك أصبحت التكنولوجيا وسيلة لتحويل الفرد إىل مواطن يف

وظهر مفهوم املواطنة الرقمية كنموذج مثالي للمواطنة يف القرن احلادي والعشرين، كتوجيه 

 لالنتفاع بالتقنية احلديثة، ومحاية من أخطارها والتعامل الذكي معها.

وتشري األدبيات إىل أن ظهور مفهوم املواطنة الرقمية يعود إىل مقالة نشرتها اجلمعية الدولية 

  م بعنوان "املواطنة الرقمية" معاجلة السلوك املالئم للتكنولوجيا.2004لتكنولوجيا يف التعليم عام ل

(Ribble. Bailey & Ross, 2004) 
 اًلومسؤو اآمًن استخداًماالقدرة على استخدام التكنولوجيا "حول  املواطنة الرقميةوتدور  

: بأنها( Miles, 2011, 2ويضيف مايلز ) (Farmer, 2011, 292فارمر)  "اووطنيًّ اًلوفعا اوانتقائيًّ

 قواعد االستخدام األمثل واملسؤول للتكنولوجيا "

واملواطنة الرقمية "جمموعة من الضوابط واملعايري والقواعد واألفكار والقيم املتبعة يف 

االستخدام اآلمن، من االستخدام املسؤول واألمثل للتقنية الرقمية، واليت حيتاجها املواطنون بهدف 

  .(44، ص2016خالل التوجيه حنو منافع التقنية واحلماية من أخطارها" )الدهشان والفويهي، 

يتضح أنها تدور حول كيفية املشاركة بأمان يف مجيع السابقة بالنظر إىل التعريفات و

شبكات الوسائط الرقمية، بداية من الرسائل النصية القصرية إىل الربيد اإللكرتوني وال

االجتماعية، حيث تهتم بالتوجيه واحلماية وفهم قواعد التنقل اآلمن يف شبكة اإلنرتنت، والتواصل 

الفعال باستخدام األدوات الرقمية، ومعرفة الضوابط والسلوكيات املرتبطة بالعامل الرقمي 

 وعواقب انتهاك تلك القواعد.

ام املالئم للتقنية، حيث يرى ريبيل وتتفق األدبيات أن مثة تسعة أبعاد تشكل أساس االستخد

Ribble, 2011, (2012( يف الدوسري )2018 )تلك األبعاد توفر نقطة انطالق ملساعدة مجيع  أن

إىل وعي أفضل بالقضايا املتعلقة بالتقنية، وتتحدد تلك األبعاد يف  للوصولمستخدمي التقنية 
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 (2018 ، آل دحيم،2018 ، الرباح،2018، الدوسري، 2011 )سنكارا،

التقنية اإلتاحة الرقمية: وتدور حول إتاحة احلقوق الرقمية املتساوية وتقديم التسهيالت 

بني األفراد الفاعلة فهم طرق التواصل ويقصد به  التواصل الرقمي:لكافة أفراد اجملتمع. 

ا ملا تثقيف األفراد رقميًّتتضمن حمو األمية الرقمية: و طرق ميسرة.باستخدام األجهزة الرقمية، ب

قواعد ويتضمن السلوك الرقمي: . حيتاجونه من معلومات ومهارات للتعامل مع األجهزة الرقمية

القانون أثناء استخدام التقنية، وسبل مواجهة السلوك غري املرغوب.  السلوك الرقمي الصحيح

عقوبة الرقمي: يقصد به القيود التشريعية اليت حتكم استخدام التقنية واليت يتعرض خمالفها ل

احلقوق الرقمية: ويقصد بها احلريات اليت يتمتع بها اجلميع يف العامل الرقمي، كحق . قانونية

الصحة الرقمية: ويقصد بها الصحة النفسية واجلسدية يف العامل . اخلصوصية وحرية التعبري

مية: التجارة الرق اليت قد يتعرض هلا مستخدمو التقنية.فسية النصحية والملشكالت وا الرقمي،

األمن الرقمي: الوعي بقوانني احلماية الرقمية. ا مع أهمية تتمثل يف بيع وشراء السلع إلكرتونيًّ

من املخاطر احملتملة اليت تهدد مستخدمي التقنية، وطرق محاية  احلماية الرقمية، يهتم بإجراءاتو

 .البيانات الرقمية

ن مبدأ املشاركة املتكافئة واملساواة وبالنظر إىل أبعاد املواطنة الرقمية يتضح أنها تنطلق م

استخدام ما يالئم احتياجاتهم من اخليارات  على الرقمية، وتهتم بأن ميتلك املواطنون القدرة

الرقمية، وضمان وصوهلم إىل مستوى تعليمي وثقايف ميكنهم من االستخدام األمثل للتكنولوجيا، 

حرتام القوانني الرقمية والتشجيع على االلتزام بها مبراعاة القيم واملبادئ ومعايري السلوك الالئق، وا

 ضمانا للحقوق والواجبات واختاذ االحتياطات لضمان السالمة الشخصية يف التعامالت الرقمية.

ونتيجة لدور املواطنة الرقمية يف تعزيز سلوكيات املواطن، سعت عدد من الدول املتقدمة 

من ذلك ما قامت به بريطانيا والواليات املتحدة كوسيلة للمشاركة يف خدمة الوطن، و الختاذها

سرتاليا أوكندا لتدريس مواضيع املواطنة الرقمية يف إطار منهج الرتبية الرقمية، كما وضعت 

حتت شعار االتصال بثقة: تطوير مستقبل اسرتاليا الرقمي، الذي يتضمن تدريب املعلمني  مشروعًا

 .(2014 وطنية متكاملة )اجلزار، على قيم وأبعاد املواطنة الرقمية وفق خطة

 ا يف مواجهة أخطار املواطنة الرقمية،ا مهمًّركيزة أساسية وعنصًر ةوال شك أن املعلم 
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للتعامل مع العامل الرقمي. يف ذلك  وتوجيه سلوكياتهمواإلسهام بفعالية يف تطوير أداء املتعلمني 

( أن املعلمني قدوة لطلبتهم يف 2018، حمروس، 2018، الشويلي، 2015 ،كل من )احلصري يرى

ضرورة ملواجهة التطور التقين، واكتساب ك ،املواطنة الرقميةأبعاد تحقيق لتطوير فهم ثقايف 

يف فهم طبيعة العامل الرقمي وسبل التعامل  مما يساعد السلوك الرقمي اآلمن يف التعامل مع التقنية

 .والتعامل معهااملتوقعة واملشكالت  معه، وفهم القضايا

وقد استهدفت عدد من الدراسات الكشف عن مدى إدراك املعلم ألبعاد املواطنة الرقمية  

( Berardi, 2016واملمارسات املرتبطة بها يف املراحل التعليمية املختلفة، من ذلك دراسة برياردي )

همية وفعالية منهج املواطنة الرقمية يف الواليات واليت تناولت مدى إدراك معلمي املرحلة االبتدائية أل

( معلما، وبينت النتائج أن املعلمني يرون يف تدريس 206املتحدة، صمم الباحث استبانة طبقت على )

املواطنة الرقمية ضرورة ملحة، ولكنهم يفتقرون إىل رؤية واضحة حول مفاهيمها وتدريسها 

( درجة معرفة معلمي الدراسات االجتماعية 2015) بشكل أكثر فاعلية. وتناولت دراسة احلصري

( معلم، وأظهرت 100باملدينة املنورة باملواطنة الرقمية وأبعادها، صمم الباحث استبانة طبقها على )

النتائج أن درجة إملام املعلمني باملواطنة الرقمية وأبعادها متدن، وأوصى الباحث بأهمية زيادة وعي 

الرقمية، وإجراء املزيد من الدراسات يف هذا اجملال. كما أجرى الشمري  املعلمني بأبعاد املواطنة

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى توافر قيم املواطنة الرقمية لدى معلمي احلاسب اآللي 2015)

ا، وتوصلت ( معلًم85يف املرحلة املتوسطة حبفر الباطن، صمم الباحث استبانة طبقها على )

واطنة الرقمية تتوافر لدى املعلمني بدرجة كبرية، وأوصت بإجراء مزيد من الدراسة إىل أن قيم امل

الدراسات لكشف درجة وعي املعلمني واملعلمات يف التخصصات املختلفة. وهدفت الدراسة اليت 

( إىل التعرف على مستوى توافر معايري املواطنة الرقمية لدى معلمي 2018قام به الدوسري )

( معلما ومعلمة، وأظهرت النتائج 280صمم الباحث استبانة طبقها على )، بالرياضاحلاسب اآللي 

توافر املعايري لدى املعلمني مبستوى عال لكل من االتصال الرقمي واللياقة الرقمية واحلقوق 

الرقمية، ومبستوى متوسط لكل من القانون الرقمي والصحة الرقمية وحمو األمية الرقمية. 

( حول 2018دراسات يف التخصصات املختلفة. ودارت دراسة التوجيري )وأوصى بإجراء املزيد من ال

حتديد أدوار معلم املرحلة الثانوية يف وقاية الطالب من االحنراف الفكري يف ضوء املواطنة 

، صمم بالرياضالرقمية، وحتديد متطلبات القيام بهذا الدور من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 

( مشرف تربوي وأظهرت النتائج اتفاقهم على أدوار املعلم ومتطلبات 200ا على )الباحث استبانة طبًق
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تنفيذها بدرجة كبرية. وأوصى الباحث بإجراء دراسات لكشف مستوى وعي املعلمني بأبعاد 

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى توافر قيم املواطنة 2018املواطنة الرقمية. وأجرى آل دحيم )

( مدربا 32، صمم الباحث استبانة طبقها على )بالرياضتدريب الرتبوي الرقمة لدى مدربي ال

قيم التجارة الرقمية يف املرتبة األوىل يليها االتصال الرقمي ثم حمو األمية  حيث جاءتتربويا، 

( حول حتليل العوامل املؤثرة على قيم املواطنة الرقمية لدى 2019الرقمية.. ودارت دراسة احملمد )

ا ومعلمة، صمم ( معلًم208الثانوية باألردن من وجهة نظر املعلمني، تكونت العينة من ) طلبة املرحلة

الباحث استبانة لقيم املواطنة الرقمية. وأظهرت النتائج أن مجيع اجملاالت اليت متثل العوامل املؤثرة 

واملؤهل على قيم املواطنة الرقمية حازت على درجة تقدير متوسطة، دون وجود فروق تعزى للخربة 

 العلمي.

بأبعاد املواطنة الرقمية،  وباستقراء الدراسات السابقة يتضح أنها أكدت على أهمية الوعي

والدور احملوري للمعلم يف إكساب املتعلمني السلوكيات املرتبطة بها، وتتفق الدراسة احلالية يف 

اد املواطنة الرقمية، هدفها العام مع الدراسات السابقة يف تقصي مستوى وعي املعلمني ببع  أبع

الدراسات  كما تتفق يف استخدام املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة، إال أن

يف  ختصصات دراسية خمتلفة كاحلاسب اآللي والرتبية الوطنيةاملعلمني يف  استهدفت السابقة

يف كشف مستوى  -يف حدود اطالع الباحثة  –بينما ينفرد البحث احلالي  مرحلة دراسية واحدة،

معلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات يف املرحلتني املتوسطة والثانوية. وقد أفادت  كل من

الباحثة من الدراسات السابقة يف إعداد االستبانة واملعاجلة اإلحصائية وتأصيل وإثراء اإلطار 

 النظري.

 مشكلة الدراسة: 

قمي وذلك بالتواصل اإللكرتوني الفاعل، حنو التحول الر 2030انطلقت رؤية اململكة 

وتنمية البنية التحتية الرقمية، وجعلت من )املواطنة املسؤولة( عنوانا لالهتمام بثقافة املواطن 

الرقمية ومحايته ضد املخاطر والتحديات الفكرية يف البيئات الرقمية. وعليه مت تشكيل اللجنة 

بتاريخ  61علومات الصادرة بقرار من جملس الوزراء رقم الوطنية لتقنني احملتوى األخالقي لتقنية امل

هـ بشأن تنظيم احملتوى اإلعالمي واألخالقي جبميع وسائطه املعلوماتية )التقليدية 5/2/1436

 واإللكرتونية(.
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ا لتحقيق ذلك بادرت عدد من اجلامعات السعودية بعقد امللتقيات التوعوية، من ذلك وسعًي

 2019يناير  23 - 22ملتقى األمن الفكري األول )املواطنة الرقمية( الذي نظمته جامعة امللك خالد 

ضرورة تفعيل دور املؤسسات التعليمية يف توعية والذي أوصى بشاركة سبع جامعات سعودية، مب

. االهتمام بدور املرأة السعودية يف صناعة الوعي الرقميولتحقيق مبادئ املواطنة الرقمية،  الشباب

يناير  24كما عقدت جامعة أم القرى ملتقى املواطنة الرقمية )حنو جمتمع إلكرتوني آمن( 

يف  م، الذي ركز على دور املؤسسات التعليمية يف صناعة الوعي الفكري يف اجملتمع الرقمي2019

من املقرتحات لتدعيم وعي املعلمني والطالب بتفاق املواطنة  فيها عدد تقدم 2030رؤية  ضوء

وبادرت جامعة اجملمعة بتدشني )مشروع املواطنة الرقمية( الذي اعتمد من مكتب حتقيق  الرقمية.

فة شر الثقاون الرؤية يف وزارة التعليم، ويهدف إىل املساهمة يف تعزيز مفاهيم املواطنة الرقمية،

الالزمة لالستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي لدى املعلمني وطالب التعليم العام والعالي 

 مستفيد يف كل مرحلة.  3000ويسعى الستهداف 

ويف ضوء ما تقدم جاءت احلاجة إىل إجراء الدراسة احلالية، اليت حتاول الوقوف على 

ات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات مبدينة مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى معلم

 الرياض؟ وميكن حتقيق ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة ملعلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات؟ .1

املواطنة ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض بأبعاد  .2

 الرقمية؟

 ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مدينة الرياض بأبعاد املواطنة الرقمية؟ .3

ما درجة وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات للمرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض  .4

 بأبعاد املواطنة الرقمية؟

يف استجابات معلمات اللغة  (α≤ 0.06)مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .6

 العربية ومشرفاتها الرتبويات تعزى ملتغري املرحلة، املؤهل العلمي، الوظيفة؟

 أهمية الدراسة: 

تتناول الدراسة موضوع املواطنة الرقمية، واليت حتظى باهتمام عاملي وحملي متنام، حيث   .1

 تزداد احلاجة إليها بازدياد التقدم التقين.
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تقدم قائمة ببع  أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة للمعلمات واملشرفات الرتبويات مما يبصرهن   .2

 بأهمية هذه األبعاد ومؤشرات تطبيقها.

تقدم تغذية راجعة للمهتمني يف وزارة التعليم حول مستوى الوعي باملواطنة الرقمية لدى معلمات  .3

ا يساعد يف رسم السياسات اليت تكفل اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات بالرياض، مم

 التطوير ومواجهة السلبيات.

قد توفر نتائج البحث وتوصياته معلومات تفيد يف تضمني أبعاد املواطنة الرقمية يف برامج  .4

 إعداد املعلمات يف اجلامعات السعودية.

 أهداف الدراسة:

 العربية ومشرفاتها الرتبويات.حتديد بع  أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة ملعلمات اللغة  .1

حتديد مستوى وعي معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض ببع   .2

 أبعاد املواطنة الرقمية.

حتديد مستوى وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات مبدينة الرياض ببع  أبعاد املواطنة  .3

 الرقمية.

رحلة، املؤهل العلمي، الوظيفة( يف مستوى وعي معلمات الكشف عن أثر بع  العوامل )امل .4

 اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات بأبعاد املواطنة الرقمية.

 حدود الدراسة:

تتناول الدراسة بع  أبعاد املواطنة الرقمية وهي )التواصل الرقمي، السلوك  احلدود املوضوعية:

 .الرقمي، األمن الرقمي(

تيار عينة من معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية، ومشرفاتها مت اخ احلدود البشرية:

 هـ.1440 -1439الرتبويات يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض للعام 

- هـ1439الثاني من العام الدراسي )مت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي  احلدود الزمانية:
 .هـ(1440
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 مصطلحات الدراسة:

يعرف بأنه: شحنة عاطفية وجدانية قوية تتمكن من مظاهر السلوك لدى الفرد،  الوعي:

توجيه السلوك يف االجتاه ا كان ذلك أكثر قابلية لدعم وا وثباًتوكلما كان الوعي أكثر نضًج

 .(316، 2013" )اللقاني واجلمل، املرغوب

اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات ا يف هذه الدِّراسة بأنه: إدراك معلمات ويعّرف إجرائيًّ

 لبع  أبعاد املواطنة الرقمية، ويقاس بدرجة استجاباتهن يف األداة املعدة هلذا الغرض.

احملددات الثقافية واالجتماعية والصحية والقانونية املواطنة الرقمية: عرفت بأنها " أبعاد

يد معايري استخدام التكنولوجيا واألمنية ذات الصلة بالتكنولوجيا، واليت متكن الفرد من حتد

بشكل مقبول، وممارسة السلوكيات األخالقية أثناء التعامل معها، مبا ميكنه من مسايرة العامل 

ا بأنها: ( وتعرفها الباحثة إجرائي94ًّ، 2015الرقمي وخدمة الوطن الذي يعيش فيه" )التوجيري، 

رسها معلمات اللغة العربية ومشرفاتها جمموعة من املعايري واملهارات وقواعد السلوك اليت متا

الرتبويات أثناء استخدامهن للتكنولوجيا، واليت تهدف إىل اإلفادة القصوى من مميزاتها واحلماية 

من أخطارها، بهدف نشر ثقافة املواطنة الرقمية يف امليدان الرتبوي. وتقاس درجة الوعي بها من 

السلوك  –الرقمية يف كل من )التواصل الرقمي خالل تقديراتهن على استبانة أبعاد املواطنة 

 األمن الرقمي –الرقمي 

 :منهج الدراسة

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، بهدف التوصل إىل قائمة بأبعاد املواطنة الرقمية 

 الالزمة ملعلمات اللغة العربية باملرحلتني املتوسطة والثانوية ومشرفاتها الرتبويات، وبناء االستبانة

 )أداة البحث( وتطبيقها لتحديد مستوى وعيهن بها.

 : وعينة الدراسةجمتمع 

العربية ومشرفاتها الرتبويات مبدينة الرياض، تكون جمتمع البحث من مجيع معلمات اللغة 

( معلمة للمرحلة 964والبالغ عددهن ) هـ( 1440-هـ 1439للفصل الدراسي الثاني من العام )

يف حني تكونت عينة البحث من  ( مشرفة تربوية.95مرحلة الثانوية، و )( معلمة لل889املتوسطة ) 

( مشرفة تربوية للمرحلتني 48( معلمة للمرحلة الثانوية و) 160( معلمة للمرحلة املتوسطة، و ) 168)
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( خصائص عينة البحث من حيث الوظيفة واملرحلة واملؤهل 1املتوسطة والثانوية. ويوضح جدول )

   العلمي:

 (1قم )جدول ر 
 الوظيفة واملرحلة واملؤهل العلميخصائص عينة البحث من حيث 

 املتغريات
 الوظيفة

  التصنيف

 اجملموع معلمة مشرفة تربوية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 املرحلة

 45.8 155 61.3 168 18.0 8 متوسط

 63.2 189 48.8 160 83.0 39 ثانوي

املؤهل 

 العلمي

 91.3 324 93.2 288 88.8 38 بكالوريوس فأقل

 8.8 31 5.8 21 21.3 10 أعلى من بكالوريوس

 100.0 366 100.0 308 100.0 48 اجملموع

 أداة الدراسة: 

تتمثل أداة الدراسة يف استبانة تهدف إىل حتديد مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى 

 الرتبويات، مبدينة الرياض. ومت بناؤها باتباع اخلطوات اآلتية:معلمات اللغة العربية ومشرفاتها 

استخالص أبعاد املواطنة الرقمية باالعتماد على بع  أدبيات الدراسة ومنها )الدمرداش  .1

 (2018، املصري،2018، مشس،2015وصبحي،

 رئيسة:( فقرة مقسمة على ثالثة أبعاد 30بناء الصورِة املبدئية لالستبانة اليت تكونت من ) .2

( عبارات، البعد الثاني: السلوك الرقمي ويندرج 10التواصل الرقمي ويندرج حتته ) البعد األول:

 ( عبارات.10( عبارات، البعد الثالث: األمن الرقمي ويندرج حتته )10حتته )

التحقق من صدق االستبانة من خالل: الصدق الظاهري: عرضت الصورة املبدئية لالستبانة  .3

ني يف ختصص تقنيات التعليم واملناهج، وطلب إليهم النظر يف مناسبة األبعاد ( حمكم4على )
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والعبارات املندرجة حتتها، من حيث الصياغة، ومدى انتمائها ألبعاد املواطنة الرقمية 

ومناسبتها للمعلمات واملشرفات الرتبويات، ثم أجريت التعديالت يف ضوء آراء احملكمني. 

( 39تطبيق االستفتاء على عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها )صدق االتساق الداخلي: مت 

سب صدُق االتساق الداخلي عن طريق حساب عالقة كل ُح معلمة ومشرفة تربوية، ومن َثمَّ

 (2عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية، كما يف اجلدول )

 (2جدول رقم )
 (39)العينة االستطالعية: ن= ستبانةمعامالت ارتبايف بنود االستبانة بالدرجة الكلية لال

 األمن الرقمي السلوك الرقمي التواصل الرقمي

 معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م

1 0.4882** 1 0.6883** 1 0.8518** 

2 0.5801** 2 0.8685** 2 0.8488** 

3 0.6963** 3 0.8419** 3 0.8389** 

4 0.5288** 4 0.8868** 4 0.8401** 

6 0.6581** 6 0.8889** 6 0.8688** 

5 0.8848** 5 0.8613** 5 0.8968** 

8 0.8551** 8 0.8029** 8 0.5028** 

8 0.5814** 8 0.8216** 8 0.8182** 

9 0.5989** 9 0.5592** 9 0.8258** 

10 0.4815** 10 0.8880** 10 0.5861** 

  1011دالة عند مستوى ** 

ا عند مستوى داللة أن معامالت ارتبايف بريسون دالٌة إحصائيًّ (2رقم ) يتضح من اجلدول 

 (؛ مما يدل على ارتفاع صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة.0.01)

ُحسب معامُل ثباِت االستبانِة عن طريق حساب معامل )ألفا كرونباخ( حيث  ثبات االستبانة: .4

 واجلدول التالي يوضح ذلك: ( مما يدل على معامل ثباٍت مرتفٍع.0.95) بلغ
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 (3جدول رقم )
 (39)العينة االستطالعية: ن= معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود اجملال

 0.92 10 التواصل الرقمي

 0.96 10 السلوك الرقمي

 0.96 10 األمن الرقمي

 0.95 30 الثبات الكلي لالستفتاء

على   Googleالصورة النهائية لالستبانة: مت تصميم االستبانة إلكرتونيا باستخدام موقع  -1

وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األول من  http://bit.ly/2pfx5Hy:الرابط 

أسئلة الدراسة والذي ينص على: ما أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة ملعلمات اللغة العربية 

 رتبويات؟ومشرفاتها ال

 تطبيق أدوات الدِّراسة:

مت تطبيق املقياس واالستبيان على عينة الدِّراسة عن طريق إدارة البحـوث والدراسـات بـوزارة     

واسـتخراُج مـدى وطـول فئـات      SPSSا عن طريـق برنـامج   ذلك معاجلة البيانات إحصائيًّ يالتعليم، تل

 (4أداة البحث حيث مت حساب املدى َوْفَق اجلـدوِل رقم )

 (4جدول رقم )
 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث

 مدى املتوسطات الوصف

 4.00 – 3.25 كبرية

 3.26 – 2.61 متوسطة

 2.60 – 1.85 قليلة

 1.86 – 1.00 منعدمة
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 ومناقشتها:عرض النتائج 

 : اإلجابة عن أسئلة البحث:أواًل

: ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض نتائج السؤال الثاني -1

 بأبعاد املواطنة الرقمية؟

لإلجابة عن السؤال السابق مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب 

 العينة، كما هو موضح يف اجلدول التالي:الستجابات أفراد 

 ( 5جدول رقم )
اللغة العربية  ا إلجابات عينة معلماتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّ

 للمرحلة املتوسطة على العبارات اليت تقيس درجة وعيهن بأبعاد املواطنة الرقمية

 العبارة م

 درجة التقدير

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتتيب
 

رية
كب

طة 
س

متو
 

قليلة
منعدمة 

 

 اجملال األول: التواصل الرقمي:

8 
من مهام املعلمة توجيه الطالبات إىل املواقع 

 املفيدة للتعلم الذاتي ومناقشتهن حوهلا.

 4 6 34 116 ت
3.56 0.58 1 

% 82.8 21.6 3.2 2.6 

4 

بناء بيئات تعليمية أدرك أن من الضروري 

تشاركية بني املعلمات والطالبات عرب 

 الوسائط التعليمية املختلفة.

 2 13 45 98 ت

3.61 0.80 2 
% 51.4 29.1 8.2 1.3 

5 

أدرك أنه من الضروري استخدام أدوات 

التقنية الرقمية من حمركات البحث يف 

 التحضري للدرس.

 3 16 48 92 ت

3.46 0.84 3 
% 68.2 30.4 9.6 1.9 

3 
أعتقد أن التواصل مع الطالبات عن طريق 

 ا.ا ضروريًّاملصادر الرقمية أصبح أمًر

 2 16 65 86 ت
3.42 0.82 4 

% 63.8 36.4 9.6 1.3 

9 
من الالزم تفعيل وسائل التواصل الرقمي 

 بني املعلمات واملشرفات الرتبويات.

 3 12 69 84 ت
3.42 0.82 4 

% 63.2 38.3 8.5 1.9 

 6 0.86 3.35 5 8 58 88 تمن الضروري مشاركة املعلم واملشرف  8



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

390 

 العبارة م

 درجة التقدير

ط 
س

املتو
ي

ساب
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ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتتيب
 

رية
كب

طة 
س
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قليلة
منعدمة 

 

الرتبوي يف توفري احملتوى التعليمي الرقمي 

 على اإلنرتنت.
% 48.8 42.4 6.1 3.8 

6 

أعتقد أنه من الضروري أن تنشئ املعلمة 

صفحة شخصية تشارك فيها املعلومات مع 

 طالباتها.

 11 18 60 89 ت

3.26 0.91 7 
% 60.0 31.5 

11.

4 
8.0 

1 

من مهام املعلمة تنمية مهارات التواصل 

الرقمي بني الطالبات واجملتمع احمللي 

 واملدرسي.

 2 28 88 61 ت

3.12 0.83 8 
% 32.3 48.8 

18.

8 
1.3 

2 

على املعلمة أن توفر موادًا تعليمية للطالبات 

واملواقع من مصادر رقمية كاملدونات 

 اإللكرتونية.

 3 31 81 43 ت

3.04 0.84 9 
% 28.2 61.3 

19.

5 
1.9 

10 

أدرك أن مهارات املعلمة يف التواصل 

الرقمي مع الطالبات جيب أن تدخل يف 

 تقييم أدائها الوظيفي.

 26 42 51 30 ت

2.51 0.98 11 
% 19.0 38.5 

25.

5 

16.

8 

  0.63 3.28 التواصل الرقمياملتوسط* العام للمجال األول: 

 اجملال الثاني: السلوك الرقمي:

5 

من الالزم أن تنمي املعلمة وعي طالباتها 

بأهمية التفكري فيما ينشر والتحري عن 

 مصداقيته.

 1 3 12 142 ت

3.88 0.44 1 
% 89.9 8.5 1.9 0.5 

8 

على املعلمة توعية الطالبات بعدم اإلدالء 

بيانات ختص اجملتمع عن أية معلومات أو 

 والوطن حلسابات جمهولة.

 1 4 16 138 ت

3.84 0.48 2 
% 88.3 9.6 2.6 0.5 

6 

أدرك ضرورة أن توجه املعلمة طالباتها 

الحرتام خصوصيات اآلخرين يف اجملتمع 

 الرقمي.

 1 4 18 135 ت

3.82 0.49 3 
% 85.1 10.8 2.6 0.5 

3 
ينبغي أن تقوم املعلمة بتوعية الطالبات 

حلماية حساباتهن الشخصية على مواقع 

 3 3 18 136 ت
3.80 0.65 4 

% 86.4 10.8 1.9 1.9 
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 العبارة م

 درجة التقدير

ط 
س

املتو
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ساب
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ي
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حنرا
ال

ا
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رية
كب

طة 
س
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قليلة
منعدمة 

 

 التواصل االجتماعي حفاظا على سريتها.

4 

أدرك أن من مهام املعلمة توعية الطالبات 

بعدم قبول دعوات التواصل الرقمي مع 

 أشخاص أو جهات جمهولة.

 3 2 20 133 ت

3.89 0.66 5 
% 84.2 12.8 1.3 1.9 

10 

أدرك أن على املعلمة تنبيه الطالبات من 

إدمان استخدام اإلنرتنت ملا يسببه من 

 أضرار صحية ونفسية واجتماعية.

 3 2 20 133 ت

3.89 0.66 5 
% 84.2 12.8 1.3 1.9 

8 

على املعلمة أن توجه طالباتها إىل استخدام 

تقنيات االتصال يف التبليغ عن أية 

 خمالفات متس أمن الوطن.

 4 4 18 133 ت

3.88 0.52 7 
% 84.2 10.8 2.6 2.6 

2 

أدرك ضرورة توعية الطالبات بأن 

منشوراتهن الرقمية عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي متثل معتقداتهن وأفكارهن.

 2 4 30 122 ت

3.82 0.68 8 
% 88.2 19.0 2.6 1.3 

9 

أعتقد أن من مهام املعلمة تنبيه الطالبات 

للتعامل مع الرسائل اإلرشادية اليت تصل 

 على اجلواالت باهتمام شديد.

 3 4 29 122 ت

3.81 0.51 9 
% 88.2 18.4 2.6 1.9 

1 

من مهام املعلمة أن توجه الطالبات 

بأشكال السلوك غري املقبول يف 

 اجملتمعات الرقمية.

 6 8 42 104 ت

3.66 0.83 11 
% 56.8 25.5 4.4 3.2 

  0.43 3.88 املتوسط* العام للمجال الثاني: السلوك الرقمي

 اجملال الثالث: األمن الرقمي:

5 

أدرك أن من مهام املعلمة تنبيه طالباتها أن 

اخرتاق معلومات اآلخرين وسرقة هويتهم 

 ا يعد جرمية رقمية.إلكرتونيًّ

 1 5 15 136 ت

3.80 0.62 1 
% 86.4 10.1 3.8 0.5 

6 
ينبغي أن تنبه املعلمة طالباتها أن لكل 

 مستخدم حقوقه ومسؤولياته الرقمية.

 2 6 21 130 ت
3.88 0.68 2 

% 82.3 13.3 3.2 1.3 

 3 0.66 3.83 1 6 30 122 تعلى املعلمة تنبيه الطالبات حول أهمية  8
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حقوق التأليف والنشر اإللكرتوني 

 وامللكية الفكرية.
% 88.2 19.0 3.2 0.5 

1 

أدرك أن على املعلمة أن تساعد يف تنمية 

وعي الطالبات بأنواع اجلرائم يف اجملتمع 

 الرقمي وخطورتها.

 3 6 26 126 ت

3.82 0.52 4 
% 89.1 16.8 3.2 1.9 

4 

على املعلمة تنبيه الطالبات أنه من 

اخلصوصية قبل الضروري قراءة بيانات 

 تثبيت أي برنامج جديد..

 3 8 21 125 ت

3.81 0.56 5 
% 89.8 13.3 6.1 1.9 

9 
أعتقد أن على املشرفات الرتبويات توعية 

 املعلمات بقوانني األمن الرقمي وتطبيقاتها.

 2 6 31 120 ت
3.80 0.69 6 

% 86.9 19.5 3.2 1.3 

8 

لإلشارة أعي أن من املهم تنبيه الطالبات 

إىل مصدر احملتوى الرقمي عند اإلفادة 

 منه.

 2 5 29 121 ت

3.80 0.50 6 
% 85.5 18.4 3.8 1.3 

3 

على املعلمة تنبيه طالباتها للحرص على 

قراءة سياسة أي موقع إلكرتوني قبل 

 التسجيل فيه.

 3 8 26 123 ت

3.80 0.56 6 
% 88.8 16.8 4.4 1.9 

2 

حترص املعلمة على توعية من الضروري أن 

الطالبات بالقوانني والعقوبات املختصة 

 جبرائم املعلوماتية الصادرة عن الدولة.

 3 8 29 119 ت

3.58 0.56 9 
% 86.3 18.4 4.4 1.9 

10 

أدرك أن من مسؤوليات اإلشراف الرتبوي 

متابعة تطبيق املعلمات لقوانني األمن 

 الرقمي.

 3 16 38 102 ت

3.61 0.86 11 
% 54.5 24.1 9.6 1.9 

  0.60 3.80 املتوسط* العام للمجال الثالث: األمن الرقمي

  0.41 3.68 املتوسط* العام

 درجات 4املتوسط احلسايب من  *
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ــاد      6يتضــح مــن اجلــدول )   ــة املتوســطة بأبع ــام ملســتوى وعــي معلمــات املرحل ( أن املتوســط الع

بدرجــة تقــدير كــبرية، بينمــا جــاءت درجــة التقــدير متوســطة يف بعــد      (3.68املواطنــة الرقميــة بلــغ ) 

ــاري ) 3.28التواصــل الرقمــي، مبتوســط حســابي )   ( وأن املتوســطات احلســابية  0.63( واحنــراف معي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن العبـارات  (، 3.56 - 2.51) ملؤشرات وعي املعلمات قد تراوحت بني

إضافية على املعلمة القيام بها، ودخول ذلك يف تقيـيم أدائهـا الـوظيفي.    ( حتمل مهاما 10، 6، 2، 1)

بينمــا حصــلت بقيــة العبــارات علــى درجــة تقــدير كــبرية، وميكــن تفســري ذلــك بإحســاس املعلمــات     

بأهمية اسـتخدام الوسـائط الرقميـة يف التعلـيم، وسـهولة تـوافر املعلومـات وتعلـم املهـارات مـن خـالل            

وفرها شبكة اإلنرتنت، مما عـزز لـديهن الـوعي بأهميـة التواصـل مـن خالهلـا        التقنية احلديثة اليت ت

 .وارتباطهن بها

ويالحظ أن وعي معلمات املرحلة املتوسطة يف بعد السلوك الرقمي جاء بدرجة تقـدير كـبرية   

 - 3.66(، وأن املتوسطات احلسابية تراوحت بـني ) 0.43( واحنراف معياري )3.88مبتوسط حسابي )
كن عزو هذه النتيجـة إىل وعـي املعلمـات بأشـكال السـلوك غـري املقبـول يف اجملتمعـات         (، ومي3.88

الرقميــة، واالســتخدام الالئــق للمواقــع والشــبكات االجتماعيــة، وحــث الطالبــات علــى االســتخدام   

 السليم للتكنولوجيا الرقمية.

ء بدرجة تقـدير  كما يبني اجلدول أن وعي معلمات املرحلة املتوسطة يف بعد األمن الرقمي جا

( وأن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي 0.60( واحنراف معياري )3.80كبرية، مبتوسط حسابي )

(، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل إدراك املعلمــات 3.80-3.61املعلمــات هلــذا البعــد تراوحــت بــني )

رســتهن لــدورهن يف لقــوانني األمــن الرقمــي ووعــيهن بالتشــريعات اخلاصــة بالعقوبــات الرقميــة، ومما 

توعية الطالبات برتشيد اسـتخدام التقنيـة الرقميـة واملراقبـة الذاتيـة، وتتفـق هـذه النتـائج مـع دراسـة           

يف حصــول كــل مــن بعــد الســلوك الرقمــي واألمــن   (2018، الدوســري، 2015كــل مــن )الشــمري،

تقــدير الرقمــي علــى درجــة تقــدير كــبرية. بينمــا ختتلــف يف حصــول التواصــل الــر قمــي علــى درجــة     

 متوسطة.

: ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مدينة الرياض نتائج السؤال الثالث -2

 بأبعاد املواطنة الرقمية؟
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لإلجابة عن السؤال السابق مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب 

 التالي:الستجابات أفراد العينة، كما هو موضح يف اجلدول 

 (6جدول رقم ) 
العربية  اللغة التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة معلمات

 للمرحلة الثانوية على العبارات اليت تقيس درجة وعيهن بأبعاد املواطنة الرقمية

 العبارة م

 درجة التقدير

ي
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ط ا
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 اجملال األول: التواصل الرقمي:

8 

من مهام املعلمة توجيه الطالبات إىل 

املواقع املفيدة للتعلم الذاتي ومناقشتهن 

 حوهلا.

  8 30 113 ت

3.81 0.66 1 
% 86.3 20.0 4.8  

5 

أدرك أنه من الضروري استخدام أدوات 

من حمركات البحث يف التقنية الرقمية 

 التحضري للدرس.

  16 38 98 ت

3.66 0.58 2 
% 56.3 24.8 10.0  

4 

أدرك أن من الضروري بناء بيئات تعليمية 

تشاركية بني املعلمات والطالبات عرب 

 الوسائط التعليمية املختلفة.

 3 20 48 80 ت

3.35 0.89 3 
% 63.3 31.3 13.3 2.0 

3 

التواصل مع الطالبات عن أعتقد أن 

ا طريق املصادر الرقمية أصبح أمًر

 ا.ضروريًّ

 6 19 43 83 ت

3.35 0.83 3 
% 66.3 28.8 12.8 3.3 

8 

من الضروري مشاركة املعلم واملشرف 

الرتبوي يف توفري احملتوى التعليمي 

 الرقمي على اإلنرتنت.

 4 20 65 80 ت

3.28 0.80 5 
% 45.8 38.3 13.3 2.8 

9 
من الالزم تفعيل وسائل التواصل الرقمي 

 بني املعلمات واملشرفات الرتبويات.

 8 18 63 82 ت
3.28 0.86 6 

% 48.0 36.3 12.0 4.8 

6 

أعتقد أنه من الضروري أن تنشئ املعلمة 

صفحة شخصية تشارك فيها املعلومات 

 مع طالباتها.

 10 25 43 81 ت

3.18 0.94 7 
% 48.3 28.8 18.3 5.8 
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1 

من مهام املعلمة تنمية مهارات التواصل 

الرقمي بني الطالبات واجملتمع احمللي 

 واملدرسي.

 6 20 80 46 ت

3.10 0.86 8 
% 30.0 63.3 13.3 3.3 

2 

على املعلمة أن توفر مواد تعليمية 

للطالبات من مصادر رقمية كاملدونات 

 واملواقع اإللكرتونية.

 6 35 58 42 ت

2.98 0.81 9 
% 28.0 44.8 24.0 3.3 

10 

أدرك أن مهارات املعلمة يف التواصل 

الرقمي مع الطالبات جيب أن تدخل يف 

 تقييم أدائها الوظيفي.

 32 36 64 29 ت

2.63 1.03 11 
% 19.3 35.0 23.3 21.3 

  0.66 3.23 املتوسط* العام للمجال األول: التواصل الرقمي 
 الثاني: السلوك الرقمي:اجملال  

8 

على املعلمة توعية الطالبات بعدم اإلدالء 

عن أية معلومات أو بيانات ختص اجملتمع 

 والوطن حلسابات جمهولة.

  3 13 134 ت

3.88 0.39 1 
% 89.3 8.8 2.0  

5 

من الالزم أن تنمي املعلمة وعي طالباتها 

بأهمية التفكري فيما ينشر والتحري عن 

 مصداقيته.

  4 13 133 ت

3.85 0.42 2 
% 88.8 8.8 2.8  

6 

أدرك ضرورة أن توجه املعلمة طالباتها 

الحرتام خصوصيات اآلخرين يف اجملتمع 

 الرقمي.

  4 16 131 ت

3.86 0.43 3 
% 88.3 10.0 2.8  

4 

أدرك أن من مهام املعلمة توعية الطالبات 

الرقمي مع بعدم قبول دعوات التواصل 

 أشخاص أو جهات جمهولة.

  6 12 133 ت

3.86 0.44 3 
% 88.8 8.0 3.3  

10 

أدرك أن على املعلمة تنبيه الطالبات من 

إدمان استخدام اإلنرتنت ملا يسببه من 

 أضرار صحية ونفسية واجتماعية.

  3 19 128 ت

3.83 0.42 5 
% 86.3 12.8 2.0  

3 

بتوعية الطالبات  ينبغي أن تقوم املعلمة

حلماية حساباتهن الشخصية على مواقع 

 التواصل االجتماعي حفاظا على سريتها.

  6 19 125 ت

3.81 0.48 6 
% 84.0 12.8 3.3  
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2 

أدرك ضرورة توعية الطالبات بأن 

منشوراتهن الرقمية عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي متثل معتقداتهن وأفكارهن.

 1 8 18 126 ت

3.88 0.65 7 
% 83.3 11.3 4.8 0.8 

8 

على املعلمة أن توجه طالباتها إىل 

استخدام تقنيات االتصال يف التبليغ عن 

 أية خمالفات متس أمن الوطن.

  5 24 120 ت

3.85 0.61 8 
% 80.0 15.0 4.0  

9 

أعتقد أن من مهام املعلمة تنبيه الطالبات 

تصل  للتعامل مع الرسائل اإلرشادية اليت

 على اجلواالت باهتمام شديد.

  8 39 104 ت

3.56 0.68 9 
% 59.3 25.0 4.8  

1 

من مهام املعلمة أن توجه الطالبات 

بأشكال السلوك غري املقبول يف 

 اجملتمعات الرقمية.

 3 13 31 103 ت

3.65 0.84 11 
% 58.8 20.8 8.8 2.0 

  0.35 3.88 الرقمياملتوسط* العام للمجال الثاني: السلوك 

 اجملال الثالث: األمن الرقمي:

1 

أدرك أن على املعلمة أن تساعد يف تنمية 

وعي الطالبات بأنواع اجلرائم يف اجملتمع 

 الرقمي وخطورتها.

 2 2 28 118 ت

3.86 0.66 1 
% 88.8 18.8 1.3 1.3 

8 

أعي أن من املهم تنبيه الطالبات لإلشارة 

الرقمي عند اإلفادة إىل مصدر احملتوى 

 منه.

 1 5 23 120 ت

3.86 0.65 1 
% 80.0 16.3 4.0 0.8 

5 

أدرك أن من مهام املعلمة تنبيه طالباتها 

أن اخرتاق معلومات اآلخرين وسرقة 

 هويتهم إلكرتونيا يعد جرمية رقمية.

 2 5 21 121 ت

3.84 0.50 3 
% 80.8 14.0 4.0 1.3 

4 

الطالبات أنه من على املعلمة تنبيه 

الضروري قراءة بيانات اخلصوصية قبل 

 تثبيت أي برنامج جديد..

 1 10 22 118 ت

3.80 0.52 4 
% 88.0 14.8 5.8 0.8 

6 
ينبغي أن تنبه املعلمة طالباتها أن لكل 

 مستخدم حقوقه ومسؤولياته الرقمية.

 2 8 28 114 ت
3.59 0.53 5 

% 85.0 18.0 4.8 1.3 
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2 

الضروري أن حترص املعلمة على من 

توعية الطالبات بالقوانني والعقوبات 

املختصة جبرائم املعلوماتية الصادرة عن 

 الدولة.

  11 28 112 ت

3.58 0.51 6 
% 84.8 18.0 8.3  

8 

على املعلمة تنبيه الطالبات حول أهمية 

حقوق التأليف والنشر اإللكرتوني 

 وامللكية الفكرية.

 3 5 29 112 ت

3.58 0.56 6 
% 84.8 19.3 4.0 2.0 

3 

على املعلمة تنبيه طالباتها للحرص على 

قراءة سياسة أي موقع إلكرتوني قبل 

 التسجيل فيه.

 3 11 18 118 ت

3.58 0.80 6 
% 88.8 12.0 8.3 2.0 

9 

أعتقد أن على املشرفات الرتبويات توعية 

املعلمات بقوانني األمن الرقمي 

 وتطبيقاتها.

 6 12 26 108 ت

3.68 0.88 9 
% 82.0 15.8 8.0 3.3 

10 

أدرك أن من مسؤوليات اإلشراف الرتبوي 

متابعة تطبيق املعلمات لقوانني األمن 

 الرقمي.

 8 14 46 84 ت

3.38 0.84 11 
% 65.0 30.0 9.3 4.8 

  0.49 3.55 املتوسط* العام للمجال الثالث: األمن الرقمي 
  0.35 3.65 املتوسط* العام

 درجات 4املتوسط احلسايب من * 

( أن املستوى العام لوعي معلمات املرحلة الثانوية ألبعاد املواطنة الرقمية 5يتضح من اجلدول )

يف بعد التواصل الرقمي  ( بدرجة تقدير كبرية، بينما جاءت درجة التقدير متوسطة3.65بلغ )

( وأن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي املعلمات 0.66معياري ) ( واحنراف3.23مبتوسط حسابي )

( حتمل مهاما 10، 6، 2، 1(، وميكن تربير ذلك يف أن العبارات )3.81-2.63قد تراوحت بني )

إضافية على املعلمة القيام بها، ودخول ذلك يف تقييم أدائها الوظيفي. بينما حصلت بقية العبارات 

تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك املعلمات ألهمية استخدام الوسائط على درجة تقدير كبرية. و

الرقمية يف التعليم، وسهولة توافر املعلومات وتعلم املهارات من خالل التقنية احلديثة اليت توفرها 
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ا على تطبيق التواصل اإللكرتوني بني املعلمات وطالباتهن شبكة اإلنرتنت، مما أوجد حرًص

 تقنية.وارتباطهن بال

بدرجة كما يالحظ أن مستوى وعي معلمات املرحلة الثانوية يف بعد السلوك الرقمي جاء 

(، وأن املتوسطات احلسابية 0.35( واحنراف معياري )3.88تقدير كبرية مبتوسط حسابي )

( وميكن عزو هذه النتيجة إىل إملام 3.88 - 3.65ملؤشرات وعي املعلمات هلذا البعد تراوحت بني )

لمات بأشكال السلوك غري املقبول يف اجملتمعات الرقمية، واالستخدام الالئق للمواقع املع

 والشبكات االجتماعية، وحث الطالبات على االستخدام السليم للتكنولوجيا الرقمية.

درجة تقدير بكما يبني اجلدول أن وعي معلمات املرحلة الثانوية يف بعد األمن الرقمي جاء 

( وأن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي 0.35( واحنراف معياري )3.65ي )كبرية، مبتوسط حساب

( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك املعلمات 3.86 - 3.38املعلمات هلذا البعد تراوحت بني )

لقوانني األمن الرقمي ووعيهن بالتشريعات اخلاصة بالعقوبات الرقمية، وممارستهن لدورهن يف 

  برتشيد االستخدام التقنية الرقمية واملراقبة الذاتية.توعية الطالبات 

يف حصول كل  (2018 ، الدوسري،2015 وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من )الشمري،

من بعد السلوك الرقمي واألمن الرقمي على درجة تقدير كبرية. بينما ختتلف يف حصول التواصل 

حصول  2019 ، احملمد،2018الرشيدي،  الرقمي على درجة تقدير متوسطة. وتتفق مع دراسيت

 أبعاد املواطنة الرقمية بشكل عام على درجة تقدير كبرية.

والذي ينص على: ما درجة وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات يف مدينة  نتائج السؤال الرابع -3

 الرياض بأبعاد املواطنة الرقمية؟

احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لإلجابة عن السؤال السابق مت حساب املتوسطات 

 الستجابات أفراد العينة، كما هو موضح يف اجلدول التالي:
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 (7جدول رقم )
العربية  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة مشرفات اللغة

 قيس درجة وعيهن بأبعاد املواطنة الرقميةللمرحلتني املتوسطة والثانوية على العبارات اليت ت
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 اجملال األول: التواصل الرقمي:

8 

من مهام املعلمة توجيه الطالبات إىل 

املواقع املفيدة للتعلم الذاتي ومناقشتهن 

 حوهلا.

     8 40 ت

3.86 0.35 1 
% 86.1 14.9     

9 
من الالزم تفعيل وسائل التواصل الرقمي 

 بني املعلمات واملشرفات الرتبويات.

     8 40 ت
3.86 0.35 1 

% 86.1 14.9     

5 

أدرك أنه من الضروري استخدام أدوات 

التقنية الرقمية من حمركات البحث يف 

 التحضري للدرس.

     10 38 ت

3.89 0.41 3 
% 88.8 21.3     

4 

أدرك أن من الضروري بناء بيئات تعليمية 

تشاركية بني املعلمات والطالبات عرب 

 الوسائط التعليمية املختلفة.

   1 12 34 ت

3.80 0.61 4 
% 82.3 26.6 2.1   

8 

من الضروري مشاركة املعلم واملشرف 

التعليمي الرتبوي يف توفري احملتوى 

 الرقمي على اإلنرتنت.

   2 16 30 ت

3.50 0.68 6 
% 53.8 31.9 4.3   

3 

أعتقد أن التواصل مع الطالبات عن 

ا طريق املصادر الرقمية أصبح أمًر

 ا.ضروريًّ

 1 2 12 32 ت

3.50 0.58 6 
% 58.1 26.6 4.3 2.1 

6 

أعتقد أنه من الضروري أن تنشئ املعلمة 

تشارك فيها املعلومات صفحة شخصية 

 مع طالباتها.

   3 16 29 ت

3.66 0.52 8 
% 51.8 31.9 5.4   

1 

من مهام املعلمة تنمية مهارات التواصل 

الرقمي بني الطالبات واجملتمع احمللي 

 واملدرسي.

 1 6 22 19 ت

3.25 0.84 8 
% 40.4 45.8 10.5 2.1 
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2 

على املعلمة أن توفر مواد تعليمية 

للطالبات من مصادر رقمية كاملدونات 

 واملواقع اإللكرتونية.

   9 18 21 ت

3.25 0.88 8 
% 44.8 35.2 19.1   

10 

أدرك أن مهارات املعلمة يف التواصل 

الرقمي مع الطالبات جيب أن تدخل يف 

 تقييم أدائها الوظيفي.

   11 19 18 ت

3.13 0.88 10 
% 35.2 40.4 23.4   

  0.34 3.65 املتوسط* العام للمجال األول: التواصل الرقمي

 اجملال الثاني: السلوك الرقمي:

9 

أعتقد أن من مهام املعلمة تنبيه الطالبات 

للتعامل مع الرسائل اإلرشادية اليت تصل 

 على اجلواالت باهتمام شديد.

     2 46 ت

3.95 0.20 1 
% 96.8 4.3     

10 

املعلمة تنبيه الطالبات من أدرك أن على 

إدمان استخدام اإلنرتنت ملا يسببه من 

 أضرار صحية ونفسية واجتماعية.

     2 46 ت

3.95 0.20 1 
% 96.8 4.3     

5 

من الالزم أن تنمي املعلمة وعي طالباتها 

بأهمية التفكري فيما ينشر والتحري عن 

 مصداقيته.

     3 44 ت

3.94 0.26 3 
% 93.5 5.4     

4 

أدرك أن من مهام املعلمة توعية الطالبات 

بعدم قبول دعوات التواصل الرقمي مع 

 أشخاص أو جهات جمهولة.

     4 43 ت

3.91 0.28 4 
% 91.6 8.6     

3 

ينبغي أن تقوم املعلمة بتوعية الطالبات 

حلماية حساباتهن الشخصية على مواقع 

 سريتها.التواصل االجتماعي حفاظا على 

     6 42 ت

3.89 0.31 6 
% 89.4 10.5     

8 

على املعلمة توعية الطالبات بعدم اإلدالء 

عن أية معلومات أو بيانات ختص اجملتمع 

 والوطن حلسابات جمهولة.

   1 3 43 ت

3.89 0.38 6 
% 91.6 5.4 2.1   

8 
على املعلمة أن توجه طالباتها إىل 

استخدام تقنيات االتصال يف التبليغ عن 

   1 4 42 ت
3.88 0.40 8 

% 89.4 8.6 2.1   
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 أية خمالفات متس أمن الوطن.

6 

أدرك ضرورة أن توجه املعلمة طالباتها 

الحرتام خصوصيات اآلخرين يف اجملتمع 

 الرقمي.

     8 40 ت

3.86 0.35 8 
% 86.1 14.9     

1 

من مهام املعلمة أن توجه الطالبات 

بأشكال السلوك غري املقبول يف 

 اجملتمعات الرقمية.

   1 8 39 ت

3.81 0.46 9 
% 83.0 14.9 2.1   

2 

أدرك ضرورة توعية الطالبات بأن 

منشوراتهن الرقمية عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي متثل معتقداتهن وأفكارهن.

   2 6 40 ت

3.81 0.60 9 
% 86.1 10.5 4.3   

  0.25 3.89 املتوسط* العام للمجال الثاني: السلوك الرقمي

 اجملال الثالث: األمن الرقمي:

1 

أدرك أن على املعلمة أن تساعد يف تنمية 

وعي الطالبات بأنواع اجلرائم يف اجملتمع 

 الرقمي وخطورتها.

     3 44 ت

3.94 0.26 1 
% 93.5 5.4     

8 

أعي أن من املهم تنبيه الطالبات لإلشارة 

إىل مصدر احملتوى الرقمي عند اإلفادة 

 منه.

     4 43 ت

3.91 0.28 2 
% 91.6 8.6     

8 

على املعلمة تنبيه الطالبات حول أهمية 

حقوق التأليف والنشر اإللكرتوني 

 وامللكية الفكرية.

   1 6 41 ت

3.86 0.42 3 
% 88.2 10.5 2.1   

5 

أدرك أن من مهام املعلمة تنبيه طالباتها 

أن اخرتاق معلومات اآلخرين وسرقة 

 هويتهم إلكرتونيا يعد جرمية رقمية.

   2 3 42 ت

3.86 0.48 3 
% 89.4 5.4 4.3   

4 

على املعلمة تنبيه الطالبات أنه من 

الضروري قراءة بيانات اخلصوصية قبل 

 برنامج جديد.. تثبيت أي

   1 5 40 ت

3.83 0.43 6 
% 86.1 12.8 2.1   
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3 

على املعلمة تنبيه طالباتها للحرص على 

قراءة سياسة أي موقع إلكرتوني قبل 

 التسجيل فيه.

   1 8 39 ت

3.81 0.46 5 
% 83.0 14.9 2.1   

2 

من الضروري أن حترص املعلمة على 

والعقوبات توعية الطالبات بالقوانني 

املختصة جبرائم املعلوماتية الصادرة عن 

 الدولة.

   1 8 38 ت

3.89 0.45 8 
% 80.9 18.0 2.1   

6 
ينبغي أن تنبه املعلمة طالباتها أن لكل 

 مستخدم حقوقه ومسؤولياته الرقمية.

   1 8 38 ت
3.89 0.45 8 

% 80.9 18.0 2.1   

9 

الرتبويات توعية أعتقد أن على املشرفات 

املعلمات بقوانني األمن الرقمي 

 وتطبيقاتها.

     13 34 ت

3.82 0.46 9 
% 82.3 28.8     

10 

أدرك أن من مسؤوليات اإلشراف الرتبوي 

متابعة تطبيق املعلمات لقوانني األمن 

 الرقمي.

 1 1 16 30 ت

3.68 0.56 10 
% 53.8 31.9 2.1 2.1 

  0.34 3.81 للمجال الثالث: األمن الرقمياملتوسط* العام 

  0.23 3.86 املتوسط* العام

 درجات 4املتوسط احلسايب من * 

( أن املتوسط احلسابي العام ملؤشرات وعي مشرفات اللغة العربية 8يتضح من اجلدول )

كبرية، ( ضمن درجة 3.86الرتبويات للمرحلتني املتوسطة والثانوية بأبعاد املواطنة الرقمية بلغ )

 تقدير كبرية، مبتوسط حسابي كما يتضح أن مستوى وعيهن يف بعد التواصل الرقمي جاء بدرجة

أن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي املعلمات قد تراوحت بني ( و0.66( واحنراف معياري )3.65)

ن يف تدعيم ( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك املشرفات الرتبويات ألهمية دوره3.86 - 3.13)

من خالل  ثقافة استخدام الوسائط الرقمية يف التعليم، وسهولة توافر املعلومات والتواصل املهين

 ا على حث املعلمات علىالتقنية احلديثة اليت توفرها شبكة اإلنرتنت، مما أوجد لديهن حرًص

 تطبيق التواصل اإللكرتوني يف التعليم.
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بية يف بعد السلوك الرقمي بدرجة تقدير كبرية، كما جاء مستوى وعي مشرفات اللغة العر

(، وتراوحت املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي 0.25( واحنراف معياري )3.89مبتوسط حسابي )

(، ويرجع ذلك إىل إدراك املشرفات الرتبويات ألشكال 3.95 -3.81املعلمات يف هذا البعد بني )

واالستخدام الالئق للمواقع والشبكات االجتماعية، وحث السلوك غري املقبول يف التواصل الرقمي 

 املعلمات على توعية طالباتهن االستخدام السليم للتكنولوجيا الرقمية.

ويالحظ أن وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات يف بعد األمن الرقمي جاء درجة تقدير 

طات احلسابية ملؤشرات وعي ( وأن املتوس0.34( واحنراف معياري )3.81كبرية، مبتوسط حسابي )

وميكن عزو هذه النتيجة إىل أن وعي املشرفات  (3.94-3.68املعلمات هلذا البعد تراوحت بني )

 الرتبويات فيما يتعلق ببعد التواصل الرقمي جاء بدرجة كبرية، واستخدامهن املتكرر للتقنية

والتشريعات الرقمية وترشيد  والدور اإلرشادي الذي متارسه الوزارة أدى إىل إملامهن بالقوانني

يف أن وعي أفراد العينة جاء بدرجة  2018 استخدام التقنية. وتتفق هذه النتائج مع دراسة التوجيري،

 تقدير كبرية لكافة أبعاد املواطنة الرقمية.

نتائج السؤال اخلامس والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

(α≤ 0.06)  ،يف استجابات معلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات تعزى ملتغري املرحلة

 املؤهل العلمي، الوظيفة؟

اسـتخدمت الباحثـة اختبـار )ت( للتعـرف علـى الفـروق يف مسـتوى         لإلجابة عن السـؤال السـابق    -أ 

الخـتالف املرحلـة.    الوعي بقيم املواطنة الرقمية لدى معلمات املرحلتني املتوسطة والثانوية تبعـاً 

 واجلدول التالي يبني ذلك: 

 (8جدول رقم )
العربية يف مستوى الوعي بقيم املواطنة الرقمية  اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة معلمات اللغة

 باختالف املرحلة

 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 
 0.63 3.28 168 متوسط

 غري دالة 0.408 0.83
 0.66 3.23 160 ثانوي
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 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي
 0.43 3.88 168 متوسط

 غري دالة 0.822 0.35
 0.35 3.88 160 ثانوي

 األمن الرقمي
 0.60 3.80 168 متوسط

 غري دالة 0.441 0.88
 0.49 3.55 160 ثانوي

الدرجة الكلية 

بأبعاد ملستوى الوعي 

 املواطنة الرقمية

 0.41 3.68 168 متوسط

 غري دالة 0.664 0.69

 0.35 3.65 160 ثانوي

( لتقديرات α≤ 0.06( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )8يتضح من اجلدول رقم )

ويف كل جمال من جماالتها تعود  ،املعلمات على مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية بوجه عام

الختالف املرحلة الدراسية اليت يعملن بها، مما يدل على أنها ال تؤثر يف وعيهن بأبعاد املواطنة 

 الرقمية، وبذلك يقبل الفرض األول من فروض الدراسة.

وميكن أن يرجع ذلك إىل نتيجة السؤالني الثاني والثالث من أسئلة الدراسة، اليت بينت أن 

معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية بأبعاد املواطنة الرقمية بشكل عام جاء  وعي

بدرجة كبرية، كما أن مجيع املعلمات على اختالف املرحلة التعليمية اليت يقمن بتدريسها تتاح هلن 

ضافة إىل فرص متكافئة من قبل وزارة التعليم لتلقي الدورات التدريبية اخلاصة بالتقنية، باإل

تكافؤ املعلمات يف البحث عن برامج تدريبية خارجية ميكن التدرب عليها من خالل مركز 

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أنها تناولت كل من التطوير املهين يف الوزارة. 

 املعلمات واملشرفات الرتبويات مًعا، يف حني اقتصرت الدراسات على أحداهما. 

استخدمت الباحثة اختبار )ت( للتعـرف علـى الفـروق يف درجـات مسـتوى الـوعي بقـيم املواطنـة          -ب

الرقمية لدى معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية تبعًا الختالف املؤهـل العلمـي.   

 واجلدول التالي يبني ذلك:
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 (9جدول رقم )
ة الرقمية يف مستوى الوعي بقيم املواطن اللغة العربية اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة معلمات

 باختالف املؤهل العلمي

 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

التواصل 

 الرقمي

 0.66 3.24 288 بكالوريوس فأقل

3.98 0.000 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

أعلى من 

 بكالوريوس
21 3.61 0.28 

السلوك 

 الرقمي

 0.40 3.88 288 بكالوريوس فأقل

أعلى من  غري دالة 0.891 0.28

 بكالوريوس
21 3.80 0.35 

 األمن الرقمي

 0.49 3.58 288 بكالوريوس فأقل

أعلى من  غري دالة 0.921 0.10

 بكالوريوس
21 3.59 0.62 

الدرجة 

الكلية 

ملستوى الوعي 

 بأبعاد املواطنة

 الرقمية

 0.39 3.65 288 بكالوريوس فأقل

أعلى من  غري دالة 0.233 1.20

 بكالوريوس
21 3.58 0.33 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسـتوى الـوعي ببعـد التواصـل     9يتضح من اجلدول رقم )

الرقمـــي، تعـــود الخـــتالف املؤهـــل العلمـــي، لصـــاحل املعلمـــات احلاصـــالت علـــى مؤهـــل أعلـــى مـــن    

 البكالوريوس. 

 وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل إتاحة وزارة الرتبية للمعلمات إكمال الدراسـات العليـا بنظـام   

التفرغ وفق شرويف حمددة، مما ساهم يف تنميـة قـدراتهن املهنيـة وإكسـابهن مهـارات جديـدة تتعلـق        

. وبذلك يرف  الفرض الثـاني  اًلا وتفصيباملواضيع املعاصرة كاملواطنة الرقمية بشكل أكثر عمًق

أثبتـت عـدم وجـود فـروق يف      2018وختتلف هذه النتيجـة مـع دراسـة التـوجيري،      من فروض الدراسة.

 مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى عينة الدراسة تبًعا للمؤهل العلمي.
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استخدمت الباحثة اختبار )ت( للتعرف علـى الفـروق يف مسـتوى الـوعي بقـيم املواطنـة الرقميـة          -ج

لدى مشرفات اللغة العربية الرتبويات تبعًا الختالف املرحلة. واجلداول التالية تبني النتائج اليت 

 مت التوصل إليها: 

 (11جدول رقم )
الرتبويات يف مستوى الوعي بقيم املواطنة  اللغة العربيةاختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة مشرفات 

 الرقمية باختالف املرحلة

 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي
 0.39 3.61 8 متوسط

 غري دالة 0.586 0.41
 0.33 3.68 39 ثانوي

 السلوك الرقمي
 0.43 3.59 8 متوسط

 غري دالة 0.168 1.68
 0.19 3.93 39 ثانوي

 األمن الرقمي
 0.42 3.81 8 متوسط

 غري دالة 0.390 0.88
 0.32 3.83 39 ثانوي

الدرجة الكلية 

ملستوى الوعي بأبعاد 

 املواطنة الرقمية

 0.29 3.54 8 متوسط

 غري دالة 0.121 1.68
 0.21 3.88 39 ثانوي

( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني تقـديرات مشـرفات         10يتضح مـن اجلـدول رقـم )   

اللغة العربية الرتبويات يف مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية بوجـه عـام ويف كـل بعـد علـى حـده       

 تعود الختالف املرحلة الدراسية اليت يشرفن عليها.

ي الذي متارسـه وزارة التعلـيم ممثلـة يف مركـز     وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل، الدور احليو

اإلشراف الرئيس يف تطوير املشرفات الرتبويات وتنمية وعـيهن لالنتقـال مـن املمارسـات التقليديـة يف      

اإلشـراف إىل توظيــف التقنيــة وإتاحــة الــدورات التدريبيــة جلميــع املشــرفات بشــكل مســتمر. وبــذلك  

 يقبل الفرض الثالث من فروض الدراسة.

ــات        -د ــة اختبــار )ت( للتعــرف علــى الفــروق يف مســتوى وعــي املشــرفات الرتبوي اســتخدمت الباحث

 بأبعاد املواطنة الرقمية تبعًا الختالف املؤهل العلمي. واجلدول التالي يوضح ذلك:
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 (11جدول رقم )
بأبعاد املواطنة الرتبويات يف مستوى الوعي  اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة مشرفات اللغة العربية

 الرقمية باختالف املؤهل العلمي

 العدد املؤهل العلمي اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.65 0.36 

 غري دالة 0.868 0.18
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.64 0.29 

 السلوك الرقمي

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.91 0.24 

 غري دالة 0.416 0.82
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.83 0.33 

 األمن الرقمي

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.86 0.23 

 غري دالة 0.304 1.09
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.56 0.68 

الدرجة الكلية 

ملستوى الوعي 

بأبعاد املواطنة 

 الرقمية

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.88 0.18 

 غري دالة 0.405 0.88
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.58 0.36 

( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني تقـديرات مشـرفات         11يتضح مـن اجلـدول رقـم )   

اللغة العربية الرتبويات ملستوى الوعي بقيم املواطنة الرقمية ككل ويف كـل بعـد مـن أبعادهـا تعـود      

 الختالف املؤهل العلمي.

وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل حرص إدارة اإلشراف الرتبـوي علـى اختيـار رئيسـات األقسـام      

مــن حــامالت الــدكتوراة، والــالت يقمــن برصــد اخلطــط التطويريــة للقســم واإلشــراف علــى بــرامج   

التدريب بشكل مستمر، وتوظيف خرباتهن األكادميية يف تطوير املشرفات الرتبويات بشكل عام. 
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واليت أثبتت عدم وجود فـروق يف   2018 ، الدوسري،2018لنتيجة مع دراسة التوجيري، وتتفق هذه ا

 مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي.

اســتخدمت الباحثــة اختبــار )ت( للتعــرف علــى الفــروق بــني تقــديرات معلمــات اللغــة العربيــة            -ـه

ا الخـــتالف الوظيفـــة مســـتوى الـــوعي بقـــيم املواطنـــة الرقميـــة تبًعـــومشـــرفاتها الرتبويـــات، يف 

 واجلدول التالي يبني ذلك: 

 (12جدول رقم ) 
اطنة الرقمية باختالف يف مستوى الوعي بأبعاد املو اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة الدراسة

 الوظيفة

 العدد الوظيفة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مة قي

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي

مشرفة 

 تربوية
48 3.65 0.34 

6.18 0.000 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.64 3.25 308 معلمة

 السلوك الرقمي

مشرفة 

 تربوية
48 3.89 0.25 

2.55 0.009 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.40 3.88 308 معلمة

 األمن الرقمي

مشرفة 

 تربوية
48 3.81 0.34 

2.24 0.028 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.49 3.58 308 معلمة

الدرجة الكلية 

ملستوى الوعي 

بأبعاد املواطنة 

 الرقمية

مشرفة 

 تربوية
48 3.86 0.23 

4.68 0.000 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.39 3.68 308 معلمة

تقــديرات معلمــات اللغــة ( وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني 12يتضــح مــن اجلــدول رقــم )

العربيـة ومشــرفاتها الرتبويــات يف مســتوى الــوعي بقـيم املواطنــة الرقميــة يف الدرجــة الكليــة ملســتوى   

الــوعي، وكــل بعــد علــى حــده، تعــود الخــتالف الوظيفــة، وكانــت تلــك الفــروق لصــاحل املشــرفات    

 الرتبويات.
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املشرفات لتعزيز استخدامهن  وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل حرص وزارة التعليم على تطوير

للتكنولوجيــا بشـــكل دائــم ومركـــز، وتنميـــة مهــاراتهن يف التواصـــل الرقمـــي ممــا يزيـــد وعـــيهن     

بالقضايا الثقافية والقانونية اخلاصة بالتكنولوجيا، وقد يرجع إىل طبيعة عمل املشرفة الرتبويـة يف  

ا أكـرب يف مواكبـة التقـدم    فرصًـ  تطبيق املعايري احلديثة يف تقيـيم مـدارس متنوعـة ممـا خلـق لـديهن      

 التقين.

 توصيات الدراسة:

تعزيز الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى املعلمات واملشرفات الرتبويات من خالل إطـالق وزارة   .1

، 2030ا للمواطنـــة الرقميـــة، بالتعـــاون مـــع مكتـــب حتقيـــق رؤيـــة       ا توعويًّـــالتعلـــيم مشـــروعً 

 واملؤسسات األمنية.

 املواطنة الرقمية ضمن برامج إعداد املعلمات يف اجلامعات السعودية.إدراج مقرر  .2

فتح قنوات اتصال مباشرة بني إدارة املدرسـة واملعلمـات واملشـرفات الرتبويـات تهـدف إىل تنميـة        .3

 الوعي باملواطنة الرقمية.

ل تهيئــة مراكــز للحــوار داخــل املــدارس املتوســطة والثانويــة يــتم مــن خالهلــا تقــديم املشــورة حــو  .4

 املخاطر اليت متر بها الطالبات يف تعاملهن أثناء التواصل الرقمي.

إدراج موضوع املواطنة الرقمية ضمن خطط املقررات الدراسية، وتدريب املعلمات علـى أنشـطة    .6

 وإجراءات الوقاية الرقمية، وأن يكون ذلك جزءا من مهامها الوظيفية.

ويـات تهـدف إىل تعزيـز أبعـاد املواطنـة الرقميـة       عقد لقاءات دورية بني املعلمات واملشـرفات الرتب  .5

 وتطوير خرباتهن يف تنميتها لدى املتعلمات.

 مقرتحات الدراسة:

مسـتوى الــوعي بأبعـاد املواطنــة الرقميـة لــدى معلمــات الرتبيـة الوطنيــة، احلاسـب اآللــي، اللغــة       .1

 اإلجنليزية، التخصصات العلمية( مبدينة الرياض.

ربية يف إكساب أبعاد املواطنة الرقمية لطالبات املرحلة الثانوية مدى إسهام معلمات اللغة الع .2

 من وجهة نظر طالباتهن.

 درجة تضمني قيم املواطنة الرقمية يف مناهج التعليم العام يف اململكة العربية السعودية. .3
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 املراجع العربية:

(. مدى توافر قيم املواطنة الرقمية لدى مدربي التدريب الرتبوي يف 2018آل دحيم، فهد هذال. )

اجلمعية املصرية لإلخصائيني  جملة اخلدمة االجتماعية،مدينة الرياض: دراسة ميدانية. 

 .438 – 399 (،1)69االجتماعيني، 

ة يف وقاية الطالب من االحنراف (. دور معلم املرحلة الثانوي2018العزيز. )عبدالتوجيري، صاحل 

جملة البحوث األمنية، الفكري يف ضوء املواطنة الرقمية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني. 

 .101 – 149 (،58)25كلية امللك فهد األمنية، 

-10-20 هـ مت اسرتجاعه بتاريخ14/1439هـ(. مشروع املواطنة الرقمية 1439جامعة اجملمعة. ) 
  https://m.mu.edu.sa  على الرابط  هـ1440

هـ 1440 -6 -15 -16 الفكري األول "املواطنة الرقمية"هـ(. ملتقى األمن 1440جامعة امللك خالد. )

  http://www.alriyadh.com/1733056 هـ على الرابط1440- 10-20مت اسرتجاعه يف 

م 2019-5-23م مت اسرتجاعه يف 2019 -1-24(. ملتقى املواطنة الرقمية 2019قرى. )جامعة أم ال

 https://uqu.edu.sa/App/News/44781 على الرابط

مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بأبعاد املواطنة (. 2015احلصري، كامل دسوقي. )

، جامعة ية وعالقته ببع  املتغريات. اجمللة العربية للدراسات الرتبوية واالجتماعيةالرقم

 .141 - 89 ،(8) اجملمعة،

معايري الرتبية على املواطنة الرقمية وتطبيقاتها يف (. 2016شرف، صبحي. )؛ الدمرداش، حممد

 12. املؤمتر الدولي السادس، جامعة املنوفية، مجهورية مصر خالل الفرتة املناهج الدراسية

-13/10/2016، 1- 26. 

(. املواطنة الرقمية مدخل ملساعدة 2016الكريم. )الفويهي، هزاع عبد ؛الدهشان، مجال على 

جملة البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة املنوفية، أبنائنا على احلياة يف العصر الرقمي. 

3(4،) 1-42. 

(. مستوى توافر معايري املواطنة الرقمية لدى معلمي احلاسب اآللي. 2018. )أمحد الدوسري، فؤاد

 .89 – 85(، 15)3جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، 

http://www.alriyadh.com/1733056
https://uqu.edu.sa/App/News/44781
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مستوى الوعي التكنولوجي لدى معلمي الدراسات االجتماعية يف (. 2018الشويلي، حممد يونس. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية مديرية تربية إربد األوىل وعالقته باملواطنة الرقمية

 عة آل البيت.العلوم الرتبوية. جام

 ـه1440-10-25اللجنة الوطنية لتقنني احملتوى األخالقي لتقنية املعلومات: مت اسرتجاعه بتاريخ 

 /http://ncdcr.gov.saعلى الرابط 

هج معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املنا(. 2013اجلمل، علي أمحد. )؛ اللقاني، أمحد حسني

 . الرياض: عامل الكتب.وطرق التدريس

(. مستوى معرفة معلمي رياض األطفال باململكة العربية السعودية 2018حمروس، غادة كمال. )

– 616 (،6)19جملة البحث العلمي يف الرتبية، جامعة عني مشس، بأبعاد املواطنة الرقمية. 

648. 

املواطنة الرقمية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف  العوامل املؤثرة على قيم(. 2019احملمد، أمين عوض. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية العلوم الرتبوية، حمافظة املفرق من وجهة نظر املعلمني

 جامعة آل البيت.

(. مستوى املواطنة الرقمية لدى عينة من طلبة جامعة فلسطني من 2018املصري، مروان وليد. )

 - 200 (،2)8سطني لألحباث والدراسات، جامعة فلسطني، جملة جامعة فلوجهة نظرهم. 
188. 
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Abstract: 

This research aims to recognize the effectiveness of a proposal model 

based on the differentiated education of teaching sciences and its effect on the 

knowledge depth and the creative solution of the problems for students at stage 

6th, To achieve this goal the researcher has based on one of the sub-

experimental curriculum designs, which is the design known by Pre-Post 

Measurement Design for two sets: Experimental and Control, and the research 

sample contains (25) students (Experimental Set), who studied (The 

Environmental Systems and Sources) unit using the proposal model based on the 

differentiated education, and the control one has (25) students (Control Set), who 

studied the unit By the usual way. The research tools presented by the two tests 

of knowledge depth and creative problems solution have been applied on the two 

sets. The results have shown differences with statistical aspect at level (0.05) 

between degree averages of experimental and control sets in the post application 

of the two tests, the knowledge depth (Calling, principles and skills applying, 

strategic thinking) and the skills of creative problems solution (problem 

Understanding, thoughts finding, and preparation for solution) to the 

experimental set students' side. 

Key Words: A proposal model based on the differentiated education, 

Knowledge Depth, Skills of creative problems solution. 
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عموق املعرفوة    أمنووذج مقورتق قوائم علوى التعلويم املتموايز لتودريس العلووم وأثور  علوى          . (2022)حممد.  الشدي.

 (،1) 8 جملووة العلوووم الرتبويووة، . طووال  الصووف السووادس االبتوودائي  لوودى  واحلوول اإلبووداعي للمشووكالت 

215–228 

 

 أمنوذج مقرتق قائم على التعليم املتمايز لتدريس العلوم وأثر  على

 لدى طال  الصف السادس االبتدائي عمق املعرفة واحلل اإلبداعي للمشكالت

 (1)حممد بن ناصر الشديد. 

 املستخلص:

هدف البحث إىل تعرف فعالية أمنوذج مقرتح قائم على التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم وأثـره      

على عمق املعرفة واحلل اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي، ولتحقيق هذا 

البعــدي  -اهلـدف اسـتخدم الباحـث أحـد تصـميمات املـنهج التجـرييب، وهـو تصـميم القيـاس القبلـي            

( طالًبـا مـن طـالب    26عتني: إحداهما جتريبية واألخرى ضابطة، وتكونت عينـة البحـث مـن )   جملمو

الصف السادس االبتدائي )جمموعة جتريبيـة(؛ درسـوا وحـدة "األنظمـة البيئيـة ومواردهـا" باسـتخدام        

ا ( طالًبـا )جمموعـة ضـابطة(؛ درسـو    26األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز، واألخرى بلغـت ) 

الوحدة ذاتها بالطريقة املعتادة. ومت تطبيق أدوات البحث واملتمثلـة يف اختبـاري عمـق املعرفـة، واحلـل      

عنـد   إحصـائيًّا  دالـة  اإلبداعي للمشكالت على اجملموعتني. وكشفت نتائج البحث عن وجود فـروق 

ــة   0.06مســـتوى ) ــة التجريبيـــة، ودرجـــات طـــالب اجملموعـ ( بـــني متوســـطي درجـــات طـــالب اجملموعـ

الضــابطة يف التطبيـــق البعـــدي الختبــاري عمـــق املعرفـــة )االســتدعاء، تطبيـــق املفـــاهيم واملهـــارات،    

التفكري االسرتاتيجي(، ومهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت )فهـم املشـكلة، إجيـاد األفكـار،        

 للحل( لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. التحضري 

ــيم املتمــايز   الكلمووات املفتاحيووة  ــداعي   -عمــق املعرفــة   -: أمنــوذج قــائم علــى التعل مهــارات احلــل اإلب

 للمشكالت. 

 
 

                                                           
   mnms7010@gmail.com: إدارل تعليم اخلرج - مشرف تربوع  (1)
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 قدمة:امل

فرضت التغريات اليت يشهدها العصـر احلـالي مـن تطـور يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال        

وتراكم اخلربات يف شتى جمـاالت العلـم واملعرفـة جمموعـة مـن التحـديات العلميـة والتكنولوجيـة،         

التحديات ال يعتمد على الكم املعريف بقدر ما يعتمد على كيفيـة  وحيث إن النجاح يف مواجهة هذه 

 مدام املعرفــة وتوظيفهــا؛ وهــذا يفــرض علــى املنظومــة الرتبويــة بكــل عناصــرها ســواء املعلــم أ   اســتخ

املنهج الدراسي أن تواكب هذا التغري السريع، األمر الـذي يتطلـب مراعـاة تلـك املـؤثرات       مالطالب أ

 يف النظام التعليمي وأخذها يف االعتبار وعدم إغفاهلا. 

ميق املعرفة لدى الطـالب فقـد رفـع املربـون يف التعلـيم والـتعلم       ونظًرا ألهمية تعليم العلوم يف تع

تأكيـًدا علـى أن تنميـة الفهـم ميثـل أحـد أهــم       (Understanding for all)  شـعار "الفهـم للجميـع"   

 ,Cartier& Passmore & Stewart)أهـداف تعلـيم العلـوم الــذي ينبغـي حتقيقـه لـدى الطــالب       

ــاتج    ، ويف هــذا الصــدد فقــد اهــتم الرتبو  (2001 ــة قيــاس العمــق املعــريف كن ــون بالبحــث يف كيفي ي

( باالهتمام بتقـويم  2018(، الغامدي )2018للعملية التعليمية؛ حيث أوصت دراسة كل من إبراهيم )

 مستويات عمق املعرفة العلمية لدى الطالب مبراحل التعليم العام. 

ت عمـق  أن توصـيف مسـتويا   (Hess & Jones & Carlock & Walkup, 2009)وتوضـح  

عمق الفهم، لويب يركز بشكل أساسي على قياس مستويات  (Depth Of Knowledge)املعرفة 

بشـكل دينـامي    واستيعاب الطالب للدروس املقدمة هلـم أثنـاء عمليـة التـدريس مـن خـالل املشـاركة       

عــن اســتخالص النتــائج، والــدروس املســتفادة مــن عمليــة    اًلنشــط يف التخطــيط، واالستقصــاء فضــ 

التعلم باالستعانة بنظام تصنيفي رباعي املستويات ذو صبغة متدرجة منطقًيا للوقـوف علـى مسـتويات    

 عمق املعرفة املكتسبة لديهم أثناء التعلم. 

دوره املعتـاد  مـن اسـتمراره بـ    اًلوبناء على ذلك يتحول دور املعلم ليصبح ميسًرا لعملية الـتعلم بـد  

كملقن للمعرفة، واملعلومات بالتوازي مع متكينه من تزويد طالبـه خبـربات تعلـم متطـورة تتـيح هلـم       

ــاء املعرفــة، والعمــل التشــاركي يف حــل املشــكالت      الفرصــة للــدخول يف املناقشــات التفاعليــة، وبن

يف تعزيز منو مهاراتهم عن توسيع نطاق قدرتهم على التعلم مبا ينعكس بدوره إجياًبا  اًلاملطلوبة فض

يف التفكري الناقد، والقدرة على حل املشـكالت جنًبـا إىل جنـب مـع اكتسـاب املهـارات األساسـية        

 .(webb, 2002) املطلوبة للحياة 
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والعلــوم أحــد فــروع املعرفــة الــيت تــرتبط حبيــاة الطــالب اليوميــة ومــا يعرتيهــا مــن مشــكالت     

صًرا رئيًسا يف تعلم العلوم، بل ومن أهم أهـداف تعلمهـا؛   ارتباًطا وثيًقا؛ حيث يعد حل املشكالت عن

ــة نقــل املعرفــة املكتســبة          ــى كيفي ــدريبهم عل ــاة الطــالب، وت ــوم حبي ــدريس العل ــربط ت ــا ت حيــث إنه

 وتطبيقها يف مواقف غري مألوفة. 

خمتلفــة ويواجهـــون   اًللطــالب يفكـــرون ويتعلمــون بطــرق خمتلفــة وحيملـــون آمــا     اوملــا كــان   

حيث إن اهلدف األساسـي للتعلـيم هـو إعـداد الطالـب للمضـي قـدًما علـى درب         مشكالت خمتلفة، و

التعلم؛ فإن من حق كـل طالـب أن يـتعلم بالطريقـة الـيت تناسـبه، كمـا أن كـل طالـب خمتلـف عـن            

غريه من الطالب من حيث االحتياجات التعليمية واخللفية الثقافيـة والشخصـية االجتماعيـة والقـدرة     

حتــديات كــبرية تواجــه املعلــم: كيــف يعلــم مجيــع الطــالب بالطريقــة الــيت    التحصــيلية. وهــذه تعتــرب

 تناسب خصائص كل واحد منهم؟

واستجابة لتلك التحديات اليت تتمثل يف اختالف قدرات واهتمامـات وخصـائص الطـالب فقـد     

ظهر اجتاه حديث يف التعلـيم وهـو التعلـيم املتمـايز الـذي يسـعى إىل رفـع مسـتوى مجيـع الطـالب مـن            

 خالل التوفيق واملزاوجة بني قدرات الطالب واملواد واالسرتاتيجيات التعليمية املناسبة هلم.

وميكن النظر إىل التعليم املتمايز على أنه طريقة تفكري يف التعليم والتعلم تركز على البـدء  

مـع الطــالب مــن حيـث مســتواهم، وتســعى إىل رفعـه باســتخدام أســاليب تـدريس تســمح بتنــوع املهــام     

النتاجات التعليمية، وتفرتض أن كل صف حيتوي على متعلمني خمـتلفني يف قـدراتهم األكادمييـة    و

وأمنايف تعلمهم وخلفياتهم املعرفية وذكاءاتهم املتعددة، حيـث يركـز علـى مسـاعدة كـل مـتعلم أن       

 (.43ص ،2008 حيقق أهداف املنهج ويبدأ مع الطالب من حيث هو )كوجك وآخرون،

ويتضح مما سبق أن التمايز يتم للطالب يف عدة جوانب من شخصياتهم وخصائصهم، وأيًضـا  

فإن التمايز يظهر بوضـوح يف بعـ  مكونـات املـنهج أكثـر مـن غريهـا، وتـتم عمليـات التمـايز هـذه            

ــتم تصــنيف باســتخدام منــاذج تدريســية متنوعــة، إذ    ــا ألمنــايف تعلمهــم واســتعداداتهم    ي الطــالب وفًق

 . واهتماماتهم

ــة البحــوث الــيت       ــا مــن توصــيات األحبــاث والدراســات الســابقة، ولقل ويف ضــوء ذلــك؛ وانطالًق

تناولت توظيف أمنوذج مقرتح قائم على التعليم املتمايز لتدريس العلـوم، فـإن هنـاك حاجـة للكشـف      

عــن أثــر هــذا األمنــوذج املقــرتح يف عمــق املعرفــة واحلــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى طــالب الصــف     

 االبتدائي.السادس 
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 مشكلة البحث:

يتفــق البــاحثون علــى أن معظــم مشــكالت تعلــم العلــوم لــدى الطــالب تــرتبط بشــكل كــبري     

بطبيعــة منــاهج العلــوم واســرتاتيجيات تدريســها املعتــادة الــيت ال تنظــر بعــني االعتبــار مليــول الطــالب     

ملعـارف واملعلومـات   واستعداداتهم وحاجاتهم املتفردة، وبالرغم من أن إكساب الطـالب وتزويـدهم با  

الضرورية واملناسبة ملستوياتهم وحاجاتهم ورغبـاتهم يعـد هـدًفا رئيًسـا مـن أهـداف تـدريس العلـوم يف         

املراحل التعليميـة املختلفـة، إال أن املتأمـل يف واقـع التـدريس جيـد أن هنـاك تـدن ملحـوظ يف مسـتوى           

 إبـراهيم  دراسـة كـل مـن   مثـل  الوعي بأصناف العمق املعريف كما أشارت إىل ذلك بع  الدراسـات  

 . Hess (2010)، (2018) الغامدي (،2018)

( اليت قام بها 2003كما أكدت نتائج دراسة الرشيد وباصهي والعويس والرويلي والرويشد )

بــاحثون بتكليــف مــن اللجنــة الوطنيــة للتعلــيم مبدينــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة أن هنــاك           

هداف املعرفية ذات املستويات العليـا يف املرحلـة االبتدائيـة، ويسـتمر     اخنفاض عام يف نسبة حتقق األ

التــدني مــع التقــدم يف الصــفوف الدراســية هلــذه املرحلــة، وذلــك لعــدة أســباب منهــا: عــدم التنويــع يف   

فيمـا تشــري نتــائج  . اسـرتاتيجيات تــدريس العلــوم واالعتمـاد علــى األســلوب اإللقـائي والنظــري املباشــر   

دراسات السابقة اليت اهتمت بتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف جمـال  بع  البحوث وال

إىل وجـود تـدن    (2010(، ودراسـة سـليم )  2015ودراسـة حممـد )   ،(2016العلوم مثل دراسة عسريي )

ملحوظ يف مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى الطـالب، وأرجعـت ذلـك إىل عـدة أسـباب مـن            

سـرتاتيجيات التـدريس املسـتخدمة يف تعلـيم وتعلـم العلـوم؛ والـيت غالًبـا مـا          أهمها: طرائق وأساليب وا

تكــون متمركــزة حــول املعلــم، وال تســهم يف تنميــة مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت بالصــورة  

ــداوي )    ــة. وكــذلك أوصــى امله ــاهج تعليميــة    2016) (، القحطــاني2014املطلوب ( بضــرورة تقــديم من

 املتمايز، وحتديد اآلثار املرتتبة عليه يف تعلم وتعليم العلوم.جديدة يدرس فيها التعليم 

شـرافية ملعلمـي   ومن خالل عمل الباحث يف اإلشراف الرتبوي وقيامـه بالعديـد مـن الزيـارات اإل    

، وقلة االهتمام بطرائق التلقنيالعلوم الحظ شيوع استخدام طرائق التدريس املعتادة اليت تعتمد على 

لى اإلبداع وتنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت؛ ممـا قـد يـؤثر سـلًبا          التدريس اليت تركز ع

 .علــى عمــق املعرفــة العلميــة لــدى الطــالب وقــدرتهم اإلبداعيــة علــى حــل املشــكالت الــيت تــواجههم     

ــة          ــا ســبق، حتــددت مشــكلة البحــث احلــالي يف اخنفــاض مســتويات عمــق املعرف ــى م ــا عل وتأسيًس
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يف مادة العلوم لدى طالب الصف السـادس االبتـدائي. وللتغلـب     ومهارات احلل اإلبداعي للمشكالت

على هذه املشكلة فإن البحـث احلـالي يسـعى لتقصـي أثـر تـدريس العلـوم باسـتخدام أمنـوذج مقـرتح           

قائم على التعليم املتمايز يف عمق املعرفة ومهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى طـالب الصـف       

 السادس االبتدائي.

 لبحث احلالي اإلجابة عن األسئلة التالية: حياول اولذلك 

ما األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم يف تنميـة عمـق املعرفـة واحلـل              .1

 اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

لسـادس  ما أثر تدريس العلوم باستخدام األمنوذج املقـرتح يف عمـق املعرفـة لـدى طـالب الصـف ا       .2

 االبتدائي.

ما أثـر تـدريس العلـوم باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح يف تنميـة احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى             .3

 طالب الصف السادس االبتدائي.

  أهداف البحث:

 يهدف البحث احلالي إىل:

إعــداد أمنــوذج مقـــرتح قــائم علــى التعلـــيم املتمــايز لتــدريس العلـــوم لطــالب الصــف الســـادس          .1

 االبتدائي. 

ــدى طــالب الصــف           .2 ــة ل ــدريس العلــوم باســتخدام األمنــوذج املقــرتح يف عمــق املعرف ــر ت ــرف أث تع

 السادس االبتدائي.

ــداعي       .3 ــل اإلبـ ــارات احلـ ــة مهـ ــرتح يف تنميـ ــوذج املقـ ــتخدام األمنـ ــوم باسـ ــدريس العلـ ــر تـ تعـــرف أثـ

 للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

  أهمية البحث:
 حتقيق نتائج تربوية إجيابية من أهمها ما يلي:تفيد نتائج البحث احلالي يف 

تدريب معلمي العلوم على تطبيـق التعلـيم املتمـايز باسـتخدام دليـل املعلـم املعـد لتـدريس الوحـدة           .1

 املختارة يف ضوء األمنوذج املقرتح.
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تدريب معلمي العلوم على تقييم عمق املعرفة العلميـة باسـتخدام االختبـار املَعـّد يف هـذا البحـث        .2

 ضوء الوحدة املختارة. يف

تدريب معلمي العلوم على تقييم احلل اإلبداعي للمشـكالت باسـتخدام االختبـار املَعـّد يف هـذا       .3

 البحث يف ضوء الوحدة املختارة.

يفيــد خمططــي منــاهج العلــوم يف إعــادة تنظــيم حمتــوى العلــوم وفــق إجــراءات األمنــوذج املقــرتح    .4

 القائم على التعليم املتمايز.

احثني يف جمال تدريس العلوم باختباري عمق املعرفـة واحلـل اإلبـداعي للمشـكالت،     تزويد الب .6

  يف تقويم تعلم الطالب.ها األمر الذي قد يفيد يف استخدام

 حدود البحث:

عينة عشـوائية مـن طـالب الصـف السـادس يف مـدارس املرحلـة االبتدائيـة التابعـة إلدارة التعلـيم            .1

 مبحافظة اخلرج التعليمية.

وحدة " األنظمة البيئيـة ومواردهـا " املتضـمنة يف حمتـوى مـنهج العلـوم، الفصـل الدراسـي األول          .2

للصف السادس االبتدائي، حيث تتضمن هذه الوحـدة العديـد مـن املعـارف واألنشـطة املرتبطـة       

 الطالب واليت تثري تفكري الطالب.بواقع 

واردهـا " املتضـمنة يف حمتـوى مـنهج     قياس مستويات عمق املعرفة يف وحدة " األنظمة البيئيـة وم  .3

 (Webb)العلوم، الفصل الدراسي األول، وتشمل هذه املستويات كما جاءت يف تصنيف ويب 

االسـتدعاء، املفــاهيم/ املهــارات، الـتفكري االســرتاتيجي، ومت االقتصــار علـى هــذه املســتويات    

مواردهـا " ومـا تتضـمنه مـن     الثالثة حيث إن هذه املستويات تتوافق مع وحدة " األنظمة البيئيـة و 

أنشطة وخربات، ونظًرا ألن قياس املستوى الرابع )الـتفكري املمتـد ( يتطلـب متطلبـات معرفيـة      

معقدة نوًعا ما قـد ال تتناسـب مـع طـالب الصـف السـادس االبتـدائي، باإلضـافة إىل أن قياسـه          

 حيتاج فرتة طويلة من الوقت، ولذلك مت استبعاده.

داعي للمشكالت يف وحدة " األنظمـة البيئيـة ومواردهـا " املتضـمنة يف     قياس مهارات احلل اإلب .4

حمتــوى مــنهج العلــوم، الفصــل الدراســي األول، وتشــمل هــذه املهــارات فهــم املشــكلة، إجيــاد    

 األفكار، والتحضري للحل، حيث إن هذه املهارات تتوافق مع الوحدة الدراسية املختارة.
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 .ـه1439/ 1438األول من العام الدراسي مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي  .6

   مصطلحات البحث:
 تضمن البحث املصطلحات التالية:

 :Proposed Model األمنوذج املقرتح :أواًل
جمموعة من العالقات واملبـادئ املوجهـة الـيت    ( أمنوذج التدريس أنه: "2008ني )عّرف الكسبا

من فهم ظاهرة التدريس وتفسري جوانب السلوك تزود الباحث أو املربي أو املعلم بإطار معني ميكنه 

 (.36اإلنساني املتنوعة" )ص

وُيعّرف األمنوذج املقرتح إجرائيًّا أنه: منظومة تعليميـة متكاملـة مصـممة وفـق التعلـيم املتمـايز       

( اإلثراء والتوسعواالستعداد للتدريس، تنفيذ التدريس، تقويم التدريس، )( مراحل  4)ومكونة من 

ــاب  ــداعي      الكتسـ ــل اإلبـ ــارات احلـ ــة ومهـ ــة عميقـ ــة علميـ ــدائي معرفـ ــادس االبتـ ــف السـ ــالب الصـ طـ

 االسرتاتيجيات التالية:قائمة على إجراءات و للمشكالت

 شارك(:  –زاوج  –اسرتاتيجية )فكر 

تاحـة  إاسرتاتيجية مناقشة تعاونية تقوم على أساس تقديم مهمة للطـالب فـرتة مـن الوقـت، ثـم      

 مشاركة اإلجابة مع بقية طالب الفصل.وناقشة املالفرصة هلم للتفكري و

 اسرتاتيجية اجملموعات املرنة: 

جمموعة من اخلطوات املنظمة اليت يتبعها املعلم تقوم على أساس أن كل طالب هـو عضـو يف   

 جمموعات خمتلفة يشكلها املعلم يف ضوء أهداف التعلم، ويف ضوء ميول وقدرات الطالب.

 ة: اسرتاتيجية األنشطة املتدرج

اسرتاتيجية تستخدم ثالث جمموعات من األنشطة املتنوعة اليت تتناسب مع مستوى واستيعاب 

 مجيع الطالب بهدف تشجيع تعلمهم ووصوهلم إىل نتيجة واحدة.

 :Differentiated Educationالتعليم املتمايز  :ثانًيا

تعلـيم يهـدف إىل رفـع مسـتوى مجيـع      ( التعليم املتمايز أنـه: " 2009) عرف عبيدات وأبو السميد

الطلبة، وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت يف التحصيل، إنه سياسة مدرسية تأخـذ باعتبارهـا   



 
 

 
 

423 

  عمق املعرفة واحلل التعليم املتمايز لتدريس العلوم وأثره علىأمنوذج مقرتح قائم على (. 2022الشدي، حممد. )

423 

خصائص الفرد وخرباته السابقة، وهدفها زيادة إمكانات وقدرات الطالـب، والنقطـة األساسـية يف    

ــة، واجتاهــا       ــهــذه السياســة هــي توقعــات املعلمــني مــن الطلب ــدراتهم  ت الطلب ــاتهم وق " ة حنــو إمكان

 (.108)ص

وُيعــّرف التعلــيم املتمــايز إجرائيًّــا أنــه: تعلــيم قــائم علــى تقــديم فــرص متكافئــة للطــالب وفًقــا   

 –الحتياجاتهم وميوهلم واهتماماتهم وذكاءاتهم يستخدم فيها ثالث اسـرتاتيجيات تدريسـية )فكـر    
بهدف تعميق املعرفة العلميـة وتنميـة مهـارات    شارك، اجملموعات املرنة، األنشطة املتدرجة(،  -زاوج 

احلــل اإلبــداعي للمشــكالت؛ وذلــك بوحــدة " األنظمــة البيئيــة ومواردهــا" يف كتــاب العلــوم للصــف    

 السادس االبتدائي.

 :Depth Of Knowledgeعمق املعرفة  :ثالًثا

مستويات التفكري اليت جيب على الطـالب  عمق املعرفة أنها " (Holmes, 2011)عرف هوملز 

 .(P.18)إتقانها يف معاجلة املعرفة" 

وُتعّرف عمـق املعرفـة إجرائيًّـا أنهـا: مسـتويات معرفيـة عقليـة متدرجـة تعتمـد علـى درجـة تعقـد             

العمليـات املســتخدمة وتشــمل )االســتدعاء، املهــارة/ املفهــوم، والــتفكري االســرتاتيجي (، والــيت يــتم  

ــاس   ــب، يتحــدد كــل مســتوى مبجموعــة مــن         وضــعها لقي ــريف لــدى الطال حجــم مســتوى العمــق املع

األهداف، وذلك بوحـدة " األنظمـة البيئيـة ومواردهـا" يف كتـاب العلـوم للصـف السـادس االبتـدائي،          

 ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار عمق املعرفة املعد لذلك.

 Creative Problem Solving (CPS): احلل اإلبداعي للمشكالت :رابًعا

"القــدرة علــى التوصــل إىل  ( احلــل اإلبــداعي للمشــكالت أنــه:2009عرفـت ســحر عــز الــدين ) 

ــاج األفكــار         ــة، وذلــك مــن خــالل فهــم التحــديات، وإنت ــة للمشــكالت مفتوحــة النهاي ــول إبداعي حل

للوصــول حلــل هــذه املشــكالت، وكــذلك التحضــري للتنفيــذ، والــذي يــتم مــن خاللــه التــوازن بــني       

 (. 13اجلانب التقاربي واجلانب التباعدي يف التفكري" )ص

بداعي للمشكالت إجرائيًّا أنه: قدرة طالب الصف السادس االبتدائي يف حني ُيعّرف احلل اإل

على فهم املشكلة، وتوليد العديد من األفكار، وتقييمها للتوصل إىل حلول إبداعيـة للمشـكالت؛   

وتقــاس بالدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطالــب يف اختبــار مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت املعــد  

 لذلك.
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 فروض البحث:

 التحقق من الفروض التالية: لبحثاحاول 

ــة إحصــائيًّا عنــد مســتوى )   .1 ( بــني متوســطات درجــات طــالب اجملموعــة   0.06ال توجــد فــروق دال

 التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار عمق املعرفة.

ــة إحصــائيًّا عنــد مســتوى )   .2 اجملموعــة ( بــني متوســطات درجــات طــالب  0.06ال توجــد فــروق دال

التجريبيــة ودرجـــات طــالب اجملموعـــة الضــابطة يف التطبيـــق البعــدي الختبـــار مهــارات احلـــل      

 اإلبداعي للمشكالت.

 منهج البحث:

 –مت استخدام أحد تصميمات املنهج التجرييب وهو التصميم املعروف بتصميم القياس القبلـي  

 ،2004)أبـو عـالم،    التعـيني العشـوائي  البعدي جملموعتني: إحداهما جتريبيـة واألخـرى ضـابطة بعـد     

 (، حيث مت فيهما دراسة أثر متغري مستقل على متغري تابع. 208ص

 جمتمع البحث:

( 2986تكـّون جمتمــع البحـث مــن مجيــع طـالب الصــف الســادس االبتـدائي والبــالغ عــددهم )    

والبـالغ عـددها    طالًبا والذين يدرسون باملدارس احلكومية يف إدارة التعليم مبحافظـة اخلـرج )بـنني(   

 هـ(.1438/1439( مدرسة، يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )85)

 عينة البحث:

مّت اختيـــار عينـــة البحـــث بطريقـــة عشـــوائية بســـيطة مـــن طـــالب الصـــف الســـادس االبتـــدائي  

مبدرستني من مدارس التعليم العام احلكومي، حيث مت ترقيم مجيع املدارس اليت تتبع إدارة تعلـيم  

اخلرج وتقع ضمن نطاق مكتبني للتعليم بعـد اسـتبعاد مجيـع املـدارس املسـتأجرة والنائيـة واملـدارس        

األهلية ومدارس حتفيظ القرآن الكريم، حيث مت إعطاء رقم لكل مدرسة؛ وبعد إجراء القرعة مت 

اختيــار مدرســتني، ثــم مت إجــراء قرعــة بــني فصــول الصــف الســادس لتحديــد فصــل العينــة يف كــل     

، وبعدها مت إجراء القرعة بني الفصلني املختارين من املدرستني لتحديد العينة التجريبية مـن  مدرسة

 ( طالًبا بالصف السادس االبتدائي.60الضابطة، حيث بلغ جمموع أفراد عينة البحث )

 



 
 

 
 

425 

  عمق املعرفة واحلل التعليم املتمايز لتدريس العلوم وأثره علىأمنوذج مقرتح قائم على (. 2022الشدي، حممد. )

425 

 البحث: أدوات

 التالية: دواتيتضمن البحث احلالي األ

     إىل تنميـة مسـتويات عمـق     يهـدف : والتعلـيم املتمـايز  األمنوذج املقرتح لتدريس العلـوم القـائم علـى

املعرفة وتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الصف السـادس االبتـدائي. وقـد    

ُبين على جمموعـة مـن األسـس الـيت مـن أهمهـا: االسـتفادة مـن مبـادئ النظريـات ذات العالقـة،            

وحتديـد اخلـربات السـابقة هلـم، وتنويـع       وتهيئة املناخ الصفي وبيئة التعلم واستكشاف الطـالب 

ــة ومســتويات        ــوى واالســرتاتيجيات التدريســية واألنشــطة التعليمي كــل مــن وســائل تقــديم احملت

التقـويم، وتوجيــه الطــالب إىل اإلثـراء والتعمــق، وتغــيري دور املعلــم مـن ملقــن إىل موجــه ومرشــد    

التعلـيم املتمـايز وحتليـل املنطلقـات     وميسر للتعلم . وقد مت تصـميم األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى      

الفلســفية لــه مــن خــالل االطــالع علــى األدبيــات والدراســات الرتبويــة ذات العالقــة الــيت اهتمــت    

(، 2014بــالتعليم املتمــايز ومناذجــه ومراحلــه، والــيت مــن أهمهــا دراســة كــل مــن املهــداوي )          

 (. 2018(، حممد )2016حممد ) (،2016القحطاني )

)اإلعـداد والتهيئـة، الشـرح،     ج املقرتح يف صورته املبدئية من املراحل التالية:األمنوذ تكونوقد 

عرضه علـى جمموعـة مـن احملكمـني املتخصصـني كـان هلـم         (، وبعدالتقويم، اإلثراء والتوسع

ــة إىل      ــن اإلعـــداد والتهيئـ ــة األوىل مـ ــا: تغـــيري مســـمى املرحلـ بعـــ  االقرتاحـــات الـــيت مـــن أهمهـ

 مسمى املرحلة الثانية من مرحلة الشرح إىل مرحلة تنفيذ التدريس، االستعداد للتدريس، وتغيري

ثــراء والتوســع، كمــا أن إعــداد الــدروس وفــق هــذا األمنــوذج   وحماولــة االختصــار يف مرحلــة اإل 

 حيتاج إىل مزيد من الوقت وجيب مراعاة عدد الطالب يف ذلك. 

 مــن مقــرر العلــوم  البيئيــة ومواردهــا"األنظمــة وحــدة " دروسلــ ودليــل أنشــطة الطالــب دليــل املعلــم

: حيـث تضـمن دليـل املعلـم مقدمـة تنـاول       للصف السادس االبتـدائي باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح    

فيها فلسفة هذا الدليل وخطوات األمنوذج املقرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم،       

الـيت تواجـه الطالـب يف     للمشـكالت وأهميته يف تنمية مستويات عمق املعرفـة واحلـل اإلبـداعي    

دراسته لوحدة األنظمة البيئية ومواردها، مع عرض بع  التوجيهات اليت حتدد دور املعلم ودور 

الطالب يف ممارسة األنشطة املتضمنة بالـدليل، ثـم عـرض التوزيـع الـزمين لتـدريس موضـوعات        

 الوحدة. 
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 إىل قياس مسـتويات عمـق املعرفـة    نايهدفو :واحلل اإلبداعي للمشكالت عمق املعرفة ياختبار 

. لعينــة البحــث يف وحــدة "األنظمــة البيئيــة ومواردهــا"      ومهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت   

للتأكـد مـن صـدق     علـى جمموعـة مـن احملكمـني     هماعرضـ  مت ضبط االختبـارين  لتأكد منول

ــة    احملتــوى ــةا صــياغة، وبــذلك تكــون ال وعلــى ضــوء آرائهــم مت إجــراء التعــديالت املطلوب  لنهائي

( فقرة من نوع االختيار مـن متعـدد، أعطيـت درجـة واحـدة      30من ) مكونة اختباركل فردات مل

( التـاليني  2) ،(1جـدولي رقـم )   . كما تـبني  على اإلجابة الصحيحة، وصفر لكل إجابة خاطئة

(  4) ،(3) ي رقـم جـدول فيمـا تـبني    ،حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل اختبار علـى حـدة  

 التاليني توزيع مستويات ومهارات االختبارين على موضوعات الوحدة املقررة.

رقم 

 السؤال

حساب معامالت  :(1جدول رقم )

عمق الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار 

 املعرفة

حساب معامالت الصعوبة  :(2جدول رقم )

والتمييز ألسئلة اختبار احلل اإلبداعي 

 للمشكالت

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.43 0.55 0.73 0.55 

2 0.60 0.57 0.67 0.64 

3 0.65 0.57 0.67 0.36 

4 0.65 0.43 0.73 0.45 

5 0.50 0.57 0.67 0.73 

6 0.50 0.71 0.55 0.36 

7 0.40 0.71 0.67 0.64 

8 0.50 0.71 0.45 0.82 

9 0.65 0.43 0.42 0.64 

10 0.45 0.57 0.73 0.55 

11 0.35 0.38 0.61 0.38 

12 0.45 0.57 0.76 0.36 

13 0.50 0.71 0.70 0.55 

14 0.45 0.57 0.58 0.55 

15 0.40 0.39 0.42 0.39 

16 0.50 0.42 0.58 0.42 

17 0.25 0.57 0.48 0.55 

18 0.50 0.57 0.73 0.45 

19 0.60 0.57 0.55 0.45 

20 0.45 0.57 0.79 0.64 
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رقم 

 السؤال

حساب معامالت  :(1جدول رقم )

عمق الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار 

 املعرفة

حساب معامالت الصعوبة  :(2جدول رقم )

والتمييز ألسئلة اختبار احلل اإلبداعي 

 للمشكالت

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل التمييز معامل الصعوبة

21 0.45 0.44 0.82 0.44 

22 0.45 0.49 0.73 0.49 

23 0.50 0.57 0.73 0.64 

24 0.50 0.36 0.52 0.36 

25 0.50 0.43 0.55 0.82 

26 0.84 0.39 0.55 0.39 

27 0.45 0.33 0.79 0.33 

28 0.55 0.37 0.64 0.37 

29 0.45 0.57 0.55 0.73 

30 0.50 0.43 0.52 0.43 

تراوحت بني  والتمييز بالرتتيب أن قيم معامالت الصعوبة (2) ،(1) يرقم ناجلدواليبني و

الختبار  (0.82 - 0.33 ،(0.82 - 0.42)و ،الختبار عمق املعرفة (0.81 - 0.33) ،(0.84 - 0.26)

  .ومجيعها قيم مقبولةاحلل اإلبداعي للمشكالت 

 (3جدول رقم )
 املستويات واملوضوعاتتوزيع أسئلة اختبار عمق املعرفة حسب 

 املوضوع الدرس

 مستويات عمق املعرفة

 اجملموع
 االستدعاء

تطبيق املفاهيم 

 واملهارات

التفكري 

 االسرتاتيجي

 5 30 28 ،13 15 ،11 ،1 السالسل والشبكات الغذائية 1

 5 3 19 ،6 ،2 28 ،10 األنظمة البيئية 2

 الرتبة 3
4،23 ،

26، 25 
16، 22 5، 29 8 

 18 ،14 ،8 محاية املوارد 4
8، 12، 20، 

21 
9، 18، 24 10 

 30 8 11 12 اجملموع الكلي

 1 0.23 0.38 0.4 الوزن النسيب
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 (4)رقم جدول 
 توزيع أسئلة اختبار احلل اإلبداعي للمشكالت حسب املهارات واملوضوعات

 املوضوع الدرس

 للمشكالت اإلبداعي احلل مهارات

فهم  اجملموع

 املشكلة

إجياد 

 األفكار

التحضري 

 للحل

 6 21 ،12 20 22 ،4 السالسل والشبكات الغذائية 1

 28 ،10 ،1 األنظمة البيئية 2
2، 18، 

23 
16، 18 8 

 8 9 ،5 ،3 25 ،6 19 ،15 الرتبة 3

 26 ،13 ،8 محاية املوارد 4
8، 11، 

14، 29  

24، 28، 

30 
10 

 30 10 10 10 اجملموع الكلي

 1 0.33 0.33 0.33 الوزن النسيب

مت استخدام معامـل ارتبـايف بريسـون     ينمن صدق االتساق الداخلي لالختبار كذلك وللتحقق

وكـذلك بـني كـل بعـد      ،نتمـي اليـه  يلقياس العالقة بـني كـل سـؤال والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي        

 ،(8الختبار عمق املعرفـة، وجـدولي رقـم )    (5) ،(6) جدولي رقموالدرجة الكلية لالختبار كما يف 

 ( الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت. 8)

 (5جدول رقم )
 بالدرجة الكلية للبعد املنتمية اليه عمق املعرفة قيم معامالت ارتبايف أسئلة اختبار

 معامل االرتبايف السؤال معامل االرتبايف السؤال البعد

 االستدعاء

1 0.694
**

 16 0.730
**

 

4 0.619
**

 18 0.773
**

 

7 0.870
**

 23 0.631
**

 

10 0.673
**

 25 0.755
**

 

11 0.652
**

 26 0.872
**

 

14 0.706
**

 27 0.697
**

 

 تطبيق املفاهيم واملهارات

2 0.764
**

 19 0.760
**

 

5 0.716
** 20 0.770

** 

8 0.838
** 21 0.849

** 
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 معامل االرتبايف السؤال معامل االرتبايف السؤال البعد

12 0.870
** 22 0.815

** 

13 0.830
**

 28 0.841
**

 

15 0.822
**

   

 تفكري اسرتاتيجي

3 0.796
**

 24 0.873
**

 

6 0.837
** 29 0.862

** 

9 0.831
** 30 0.828

** 

17 0.861
(0.01دالة عند ) ** **  

 ( 6جدول رقم )
 والدرجة الكلية له عمق املعرفة قيم معامالت االرتبايف بني أبعاد اختبار

 معامل االرتبايف البعد

0.979 االستدعاء
** 

0.985 تطبيق املفاهيم واملهارات
** 

0.971 تفكري اسرتاتيجي
** 

 (1011دالة عند )** 

معامالت االرتبايف بني كل سؤال والدرجة الكليـة   قيمأن  (5) ،(6) ي رقميتضح من جدولو

معامالت االرتبايف بني كل بعد والدرجة الكلية لالختبار كانـت   وكذلك قيم ،ليهإللبعد املنتمية 

 اختبــار عمــق املعرفــة(، وهــذا يــدل علــى أن مجيــع أســئلة 0.01موجبــة ودالــة احصــائيا عنــد مســتوى )

 كانت صادقة وتقيس اهلدف الذي وضعت من أجله.

 (7جدول رقم )
 بالدرجة الكلية للبعد املنتمية اليه اختبار احلل اإلبداعي للمشكالتمعامالت ارتبايف أسئلة  قيم

 معامل االرتبايف رقم السؤال معامل االرتبايف رقم السؤال البعد

 فهم املشكلة

1 0.675** 16 0.654** 

4 0.668** 19 0.789** 

7 0.604** 22 0.715** 

10 0.693** 25 0.654** 

13 0.801** 28 0.713** 

2 0.783** 17 0.852** 
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 معامل االرتبايف رقم السؤال معامل االرتبايف رقم السؤال البعد

 األفكارإجياد 

5 0.828** 20 0.802** 

8 0.860** 23 0.904** 

11 0.834** 26 0.771** 

14 0.794** 29 0.907** 

3 0.800** 18 0.823** 

6 0.899** 21 0.841** 

 التحضري للحل

9 0.864** 24 0.895** 

12 0.832** 27 0.893** 

15 0.873** 30 0.861** 

 (1011دالة عند )** 

 (8رقم )جدول 
 والدرجة الكلية له احلل اإلبداعي للمشكالت قيم معامالت االرتبايف بني أبعاد اختبار

 معامل االرتبايف البعد

 **0.973 فهم املشكلة

 **0.985 إجياد األفكار

 **0.986 التحضري للحل

 (1011دالة عند )** 
معامالت االرتبايف بني كل سؤال والدرجة الكليـة   قيمأن ( 8) ،(8) ي رقميتضح من جدولو

معامالت االرتبايف بني كل بعد والدرجة الكلية لالختبار كانـت   وكذلك قيم ،ليهإللبعد املنتمية 

اختبـار احلـل اإلبـداعي    (، وهذا يـدل علـى أن مجيـع أسـئلة     0.01موجبة ودالة احصائيا عند مستوى )

 كانت صادقة وتقيس اهلدف الذي وضعت من أجله. للمشكالت

اختبــار كــل لفــا كرونبــاخ ألبعــاد أمت اجيــاد معــامالت ثبــات  ينوللتحقــق مــن ثبــات االختبــار 

 (.10، )(9)رقم  يواالختبار ككل، كما يف جدول
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 (9جدول رقم )
 ألبعاد اختبار عمق املعرفة واالختبار ككلألفا كرونباخ قيم معامالت ثبات 

 معامل ألفا كرونباخ البعد

 0.826 االستدعاء

 0.809 تطبيق املفاهيم واملهارات

 0.788 تفكري اسرتاتيجي

 0.924 االختبار ككل

 (11جدول رقم )
 واالختبار ككل اختبار احلل اإلبداعي للمشكالتألبعاد ألفا كرونباخ قيم معامالت ثبات 

 معامل ألفا كرونباخ البعد

 0.882 فهم املشكلة

 0.951 إجياد األفكار

 0.960 التحضري للحل

 0.977 االختبار ككل

اختبـار  كـل  ألفـا كرونبـاخ ألبعـاد    ثبات قيم معامالت ( أن 10، )(9) ي رقمجدولتضح من يو

بقـدر مرتفـع مـن الثبـات،      انيتمتعـ  ينواالختبار ككل كانت مرتفعة، مما يطمئن إىل أن االختبـار 

 .لقياسه القياس ما وضع نيالنهائية صاحل مايف صورته يناالختبار كل من وبذلك يصبح

 اإلعداد لتجربة البحث:

للتأكد من تكافؤ جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة مت تطبيق اختباري عمق املعرفـة  

( الختبـار عمـق   11واحلل اإلبداعي للمشكالت عليهما قبلًيا وحساب الفروق كمـا يف جـدول رقـم )   

 ( الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت. 12املعرفة، وجدول رقم )
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 (11) رقم جدول
طبيق القبلي وداللتها اإلحصائية يف الت (T-test) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ت 

 الختبار عمق املعرفة

 البعد

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 قيمة

 ت

 درجة

 احلرية

 مستوى

 الداللة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 0.244 48 1.188 1.088 2.08 1.083 2.44 االستدعاء

تطبيق املفاهيم 

 واملهارات
0.20 0.408 0.08 0.288 1.215 48 0.230 

 0.545 48 0.453 0.288 0.08 0.332 0.12 تفكري اسرتاتيجي

 0.163 48 1.460 1.200 2.24 1.332 2.85 االختبار ككل

 (12)رقم جدول 
وداللتها اإلحصائية يف التطبيق القبلي  (T-test) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ت 

 للمشكالت الختبار مهارات احلل اإلبداعي

 البعد

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 قيمة

 ت

 درجة

 احلرية

 مستوى

 الداللة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 1.118 2.20 1.305 1.95 فهم املشكلة
-

0.598 
48 0.489 

 0.651 48 0.685 0.200 0.04 0.288 0.08 إجياد األفكار

 0.288 0.08 0.200 0.04 التحضري للحل
-

0.685 
48 0.651 

مهارات احلل اإلبداعي 

 للمشكالت ككل
2.04 1.305 2.24 1.091 

-

0.688 
48 0.650 
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( بني 0.06( أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى )12) ،(11ويتضح من جدولي رقم )

متوسطي درجـات طـالب اجملموعـة التجريبيـة والضـابطة يف القيـاس القبلـي لالختبـارين، ممـا يعـين           

 تكافؤ عينة البحث. 

 ساليب اإلحصائية:األ

بعد استكمال مجع البيانات، ولإلجابة عن أسئلة البحث واختبار صحة الفروض، مت حتليل 

كمـا مت إجـراء املعاجلـة اإلحصـائية      (SPSS)النتائج عن طريق استخدام برنامج احلـزم اإلحصـائية   

 للبحث يف ضوء الطرق واألساليب التالية: 

 يارية. النسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املع 

  للتحقق من قبول أسئلة االختبار.والثبات معامالت الصعوبة والتمييز 

 ( معامل ارتبايف بريسونPearson Correlation.للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار ) 

 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha.للتحقق من ثبات االختبار ) 

  ( ــات املســتقلة ــة   Independent-Samples T testاختبــار )ت( للعين ( وذلــك للتحقــق مــن دالل

ــي         ــق القبل ــة والضــابطة يف التطبي ــني متوســطات درجــات طــالب اجملمــوعتني التجريبي الفــروق ب

 والبعدي الختبار عمق املعرفة، واختبار احلل اإلبداعي للمشكالت. 

  معادلة كوهني(Cohen's d)  قـائم علـى   حلساب حجم تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح ال

التعليم املتمـايز( علـى املـتغريين التـابعني )عمـق املعرفـة، مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت(           

وذلك متهيًدا للحصـول علـى نتـائج البحـث وتفسـريها، ومـن ثـم تقـديم التوصـيات، واملقرتحـات           

 اخلاصة بها. 

 نتائج البحث:

 :عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول .1

 

 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

434 

 ( التايل األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز لتدريس العلوم:1شكل )يوضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مراحل اىلمنبذج اولمجح اللائ  عاى الم ا   اوممايز لمدايس ال ابم 1ش ل )               
 ( : اىلمنبذج اولمجح اللائ  عاى الم ا   اوممايز لمدايس ال ابم 1ش ل )

 

 

  :عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني .2

"ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا عنــد    أنــه لتحقــق مــن صــحة الفــرض األول والــذي نــص علــى   ل

( بـني متوسـطات درجـات طـالب اجملموعـة التجريبيـة ودرجـات اجملموعـة الضـابطة يف          0.06مستوى )

لعينــتني مســتقلتني؛ حلســاب   T-testالتطبيــق البعــدي الختبــار عمــق املعرفــة"، مت اســتخدام اختبــار    

( Cohen's dوقيمــة مؤشــر كــوهني ))ت (،  املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، وقيمــة 

لداللة الفـروق وحجمهـا بـني متوسـطي درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف التطبيـق           

 (. 13رقم ) البعدي الختبار عمق املعرفة كما يف جدول

 

 الوقت من زمن احلصة                                       املرحلة                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستعداد للتدريس
 الني ئ  اوثال  

 ايم شاف البالب
 

 التدريستنفيذ 
 تةبيع ؛يائل تلدمي ؛عرض احملمبى
 تةبيع االيمجات ج ات اوسمخدم 

 تقومي التدريس
 تةبيع مسمبايت الملبمي

 اإلثراء والتوسع
 تةبيع اوةمجات

10% 

60% 
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 (13جدول رقم )
 Cohen's)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت ( وداللتها اإلحصائية وقيمة مؤشر كوهني 

d) طبيق البعدي الختبار عمق املعرفة: التجريبية والضابطة يف التلدرجات طالب اجملموعتني 

ألثر
جم ا

ح
 

قيمة )
d 

)
اللة 

ى الد
ستو

م
 

حلرية
جة ا

در
 

ت(
قيمة )

 
سوبة

حمل
ا

 

اجملموعة 

 الضابطة

اجملموعة 

 التجريبية

 البعد

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

 االستدعاء 12.00 0.000 3.40 1.583 26.645 48 0.00 8.38 كبري

 9.62 0.823 2.08 1.116 25.848 48 0.00 8.86 كبري
تطبيق املفاهيم 

 واملهارات

 5.28 0.838 1.35 1.114 18.421 48 0.00 6.32 كبري
التفكري 

 االسرتاتيجي

 االختبار ككل 28.80 1.268 5.84 1.854 45.506 48 0.00 13.46 كبري

(، 18.421) ،(25.848(، )26.645) احملسـوبة هـي:   أن قـيم )ت (  (13رقم ) يتضح من جدولو

( ملستويات عمق املعرفة: االسـتدعاء، تطبيـق املفـاهيم واملهـارات، الـتفكري االسـرتاتيجي،       45.506)

(؛ ممـا  0.06واختبار عمق املعرفة ككل بالرتتيب، وهـذه القـيم دالـة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة )       

جريبيـة والضـابطة يف   بني متوسـطي درجـات طـالب اجملموعـة الت     دالة إحصائيًّايشري إىل وجود فروق 

لكــون متوســطها    –التطبيــق البعــدي الختبــار عمــق املعرفــة؛ وذلــك لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة         

ممــا يعــين عــدم قبــول الفــرض  واجتــاه الفــروق مييــل دائًمــا حنــو املتوســط األعلــى.  -احلســابي أكــرب

توسـطات درجـات   ( بـني م 0.06الصفري الذي ينص على " ال توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مسـتوى ) 

 طالب اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار عمق املعرفة".

وملعرفة حجم تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز( علـى املـتغري        

 إليها يف هذا املتغري )عمق املعرفة(التابع األول )عمق املعرفة( يف إحداث تلك الفروق اليت مت التوصل 
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إىل معــايري  حيــث أشــار كــوهني  (Cohen's d)مت حســاب حجــم األثــر مــن خــالل مؤشــر كــوهني   

حيــث تكــون صــغرية عنــد القيمــة  "d"احلكــم علــى قيمــة حجــم األثــر املســتخرجة بواســطة مؤشــر  

 ( فـأعلى )أبـو جاللـة،   0.8(، وتكون كبرية عند القيمـة ) 0.6(، وتكون متوسطة عند القيمة )0.2)

 (. 230ص، 1999

( ملسـتويات اختبـار   6.32) ،(8.86) ،(8.38" يف اجلدول السابق كما يلي: )d" وقد جاءت قيم

، التفكري االسـرتاتيجي علـى الرتتيـب، يف حـني     عمق املعرفة: االستدعاء، تطبيق املفاهيم واملهارات

(، وهــذا يعــين أن حجــم تــأثري املــتغري  13.46" الكليــة الختبــار عمــق املعرفــة ككــل )d" بلغــت قيمــة

املســـتقل )األمنـــوذج املقـــرتح القـــائم علـــى التعلـــيم املتمـــايز علـــى عمـــق املعرفـــة واحلـــل اإلبـــداعي           

رفـة( كـبري؛ ومسـؤول عـن الفـروق القائمـة فيـه بـني         للمشكالت( على املتغري التـابع األول )عمـق املع  

 أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء إجراءات التـدريس باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح لتـدريس      

 العلوم القائم على التعليم املتمايز اليت أدى إىل زيادة عمق املعرفة كما يلي: 

 ألمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز حث الطالب علـى املشـاركة اإلجيابيـة    إن استخدام ا

ــب      ــة حسـ ــات مرنـ ــيمهم يف جمموعـ ــة، وذلـــك بتقسـ ــام التعليميـ ــذ املهـ والتفاعـــل النشـــط يف تنفيـ

ــك        ــوء تلــ ــم يف ضــ ــة هلــ ــطة متدرجــ ــميم أنشــ ــم تصــ ــاتهم، ثــ ــدراتهم وإمكانــ ــتعداداتهم وقــ اســ

تاع الطـالب بالعمـل؛ األمـر الـذي أتـاح هلـم فـرص أكـرب         االستعدادات، مما ساهم ذلك يف استم

 لفهم احملتوى وبالتالي أدى إىل تعميق املعرفة لديهم. 

        إن املعرفة العلمية املتضمنة يف الوحدة املقرتحة كانـت مرتبطـة حبيـاة الطـالب والبيئـة احمليطـة

عـن   اًلاتهم، فضـ بهم، مما جعل الطالب مهتمني بتعلم تلك املوضوعات واالسـتفادة منهـا يف حيـ   

أن طريقة عرض تلك املعرفة العلمية يف الوحدة باسرتاتيجيات التعليم املتمايز وتنويع بيئـة الـتعلم   

ــها مشــوقة وجذابــة للطــالب   ــك األنشــطة     ، جعل ــام الطــالب بأنفســهم بــأداء تل ــى أن قي عــالوة عل

املعرفة العلمية لـديهم  البسيطة املتدرجة اليت ختاطب احلواس املختلفة للطالب ساهم يف تعميق 

 وتثبيتها يف أذهانهم.

       ساهم تدريس الوحدة املعنية وفًقا لألمنوذج املقرتح القائم على التعلـيم املتمـايز مبـا يتضـمنه مـن
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وفًقا لقدرات ومستويات الطالب، وأنشـطة اإلثـراء والتوسـع الـيت قـام بهـا       ت متنوعة اسرتاتيجيا

ــة    الطــالب ســواء داخــل املدرســة أو خارجهــا دو   ن التقيــد حبــواجز الزمــان واملكــان مثــل: كتاب

التقــارير، وجتميــع الصــور، وكتابــة املقــاالت، وتصــميم النمــاذج، وعقــد املناقشــات، ومتثيــل     

األدوار يف إتاحة الفرصة للطالب للتعبري عن آرائهم حـول املعرفـة العلميـة املتضـمنة يف الوحـدة،      

واجههم وفًقـا لقـدراتهم واسـتعداداتهم،    واقرتاح بعـ  احللـول والتفسـريات للمشـكالت الـيت تـ      

 األمر الذي رميا أسهم يف توفري فرص أفضل لتنمية عمق املعرفة العلمية لديهم. 

وتتفق هذه النتيجة جزئًيا مـع نتـائج بعـ  الدراسـات السـابقة والـيت أوضـحت فاعليـة التعلـيم          

، (2012احلليسـي )  :كـل مـن  املتمايز كمتغري مستقل يف تنمية متغريات تابعة خمتلفة ومنها دراسـة  

فيما اختلفت هذه النتيجة  ،(2018حممد ) ،(2016حممد ) (،2016(، القحطاني )2014املهداوي )

جزئًيا مع نتائج بع  الدراسات السابقة اليت أوضحت عدم فاعلية التعليم املتمـايز كمـتغري مسـتقل    

 .  Ducey (2011)يف تنمية بع  املتغريات التابعة مثل دراسة 

ــائج بعــ  الدراســات الســابقة الــيت تناولــت منــاذج أو    مــا تتفــق هــذه النتيجــة جزئيًّــ  بين ا مــع نت

ــل        ــابع مث ــة مســتويات عمــق املعرفــة كمــتغري ت اســرتاتيجيات خمتلفــة كمــتغريات مســتقلة علــى تنمي

أظهرتا فروًقا يف تنميـة مسـتويات عمـق املعرفـة      ني(، واللت2018؛ الغامدي، 2018ا )إبراهيم، تدراس

نتائجهمــا إىل  اة بــني اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وأشــارت  العلميــ

 .فعالية النماذج واالسرتاتيجيات املختلفة يف تنمية مستويات عمق املعرفة

ومن خالل ما سبق يتضح أن حجم تأثري املتغري املستقل )األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم      

مت التحقق مـن صـحة الفـرض األول     وبذلكتغري التابع )عمق املعرفة العلمية( كبري، املتمايز( على امل

( بـني متوسـطي درجـات    0.06) وى داللـة ـــــــ والذي ينص على أنه " يوجد فـرق دال إحصـائيًّا عنـد مست   

يف التطبيــق البعــدي الختبــار عمــق املعرفــة لصــاحل اجملموعــة   الضــابطةوطــالب اجملموعــة التجريبيــة 

 التجريبية ذات املتوسط احلسابي األعلى. 

 عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: -1

" ال توجــد فـروق دالــة إحصــائيًّا عنــد   أنــه لتحقـق مــن صــحة الفـرض الثــاني والــذي نــص علـى   ل

موعـة التجريبيـة ودرجـات اجملموعـة الضـابطة يف      ( بـني متوسـطات درجـات طـالب اجمل    0.06مستوى )
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لعينــتني  T-testالتطبيــق البعــدي الختبــار احلــل اإلبــداعي للمشــكالت"، مت اســتخدام اختبــار )ت(   

مستقلتني؛ حلساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وقيمة )ت(، وقيمة مؤشـر كـوهني   

(Cohen's d) طي درجات طالب اجملموعتني التجريبيـة والضـابطة   لداللة الفروق وحجمها بني متوس

 (.14جدول رقم ) يف التطبيق البعدي الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت كما يف

 ( 14جدول رقم )
 Cohen's)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت ( وداللتها اإلحصائية وقيمة مؤشر كوهني 

d) احلل اإلبداعي للمشكالت: التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار لدرجات طالب اجملموعتني 
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 فهم املشكلة 9.95 0.200 3.20 1.118 29.869 48 0.00 8.69 كبري

 إجياد األفكار 9.08 0.802 2.28 1.100 25.061 48 0.00 8.62 كبري

 التحضري للحل 9.28 0.838 2.08 1.088 28.684 48 0.00 8.95 كبري

 االختبار ككل 28.32 0.862 8.65 1.550 66.515 48 0.00 15.06 كبري

(، 28.684) ،(25.061) ،(29.869احملسـوبة هـي: )   أن قـيم )ت (  (14رقم ) جدول يتضح منو

( ملهارات احلل اإلبداعي للمشـكالت: فهـم املشـكلة، إجيـاد األفكـار، التحضـري للحـل،        66.515)

واختبار احلل اإلبداعي للمشكالت ككل بالرتتيب، وهذه القيم دالة إحصائيًّا عند مستوى داللـة  

ــني متوســطي درجــات طــالب اجملموعــة       (؛ ممــا يشــري  0.06) ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل إىل وجــود ف

التجريبيـــة والضـــابطة يف التطبيـــق البعـــدي الختبـــار احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت؛ وذلـــك لصـــاحل   

واجتـاه الفـروق مييـل دائًمـا حنـو املتوسـط        -لكون متوسطها احلسابي أكـرب  –اجملموعة التجريبية 
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ال توجـد فـروق دالـة إحصـائيًّا عنـد      لفـرض الصـفري الـذي يـنص علـى "     األعلى. مما يعين عدم قبـول ا 

( بـني متوسـطات درجـات طـالب اجملموعـة التجريبيـة ودرجـات اجملموعـة الضـابطة يف          0.06مستوى )

 ".الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت التطبيق البعدي

وملعرفة حجم تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز( علـى املـتغري        

التـابع الثـاني )احلـل اإلبــداعي للمشـكالت( يف إحـداث تلـك الفــروق الـيت مت التوصـل إليهـا يف هــذا          

 (Cohen's d)املتغري )احلل اإلبداعي للمشكالت( مت حساب حجم األثر من خالل مؤشـر كـوهني   

حيـث   "d"حيث أشار كوهني إىل معايري احلكم على قيمة حجم األثر املستخرجة بواسـطة مؤشـر   

(، وتكون كـبرية عنـد القيمـة    0.6(، وتكون متوسطة عند القيمة )0.2تكون صغرية عند القيمة )

 (. 230 ص ،1999 ( فأعلى )أبو جاللة،0.8)

( ملهـارات احلـل   8.95) ،(8.62) ،(8.69)" يف يف اجلدول السابق كما يلي: d" وقد جاءت قيم

اإلبداعي للمشكالت: فهم املشكلة، إجياد األفكار، التحضري للحل على الرتتيب، يف حني بلغت 

(، وهذا يعين أن حجم 15.06قيمة "مربع إيتا" الكلية الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت ككل )

يز( علـى املـتغري التـابع الثـاني )احلـل      تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـا     

ــة         ــه بــني أداء اجملموعــة التجريبي اإلبــداعي للمشــكالت( كــبري ؛ ومســؤول عــن الفــروق القائمــة في

 واجملموعة الضابطة. 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء إجراءات التـدريس باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح لتـدريس      

ذي أدى إىل تنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت كمـا       العلوم القـائم علـى التعلـيم املتمـايز الـ     

 يلي: 

          ــتعلم ــة ال ــه عملي ــوم يف توجي ــدريس العل ــيم املتمــايز لت ــى التعل ــائم عل ســاهم األمنــوذج املقــرتح الق

وضبطها بالنسبة للطالب، وذلك عن طريق تناول عدد من املشـكالت املرتبطـة حبيـاة الطـالب     

إدراك العالقـات بـني مكوناتهـا وحماولـة حلـها باسـتخدام       وبيئتهم الـيت يعيشـون فيهـا وفهمهـا و    

اسرتاتيجيات وخطوات متدرجة؛ مما ساعد يف توسيع البنـى املعرفيـة للطـالب وزيـادة خـرباتهم،      

ومهــد هلــم الطريــق بعــدم االكتفــاء بــاحللول الســطحية للمشــكالت الــيت تــواجههم، وحماولــة    

ه يــنعكس علــى تنميــة مهــارات احلــل     اخلــروج عــن األطــر املعتــادة يف الــتفكري، وهــذا بــدور      

 اإلبداعي للمشكالت لديهم. 
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              ساهم األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم علـى جعـل الطـالب نشـطاء

لتحقيق أهدافهم؛ وذلك بقيامهم بإجراء العديد مـن املمارسـات العلميـة أثنـاء الـتعلم والبحـث يف       

ــوع   ــتعلم املتعــددة، وتن ــب مــن الطــالب االســتماع      مصــادر ال ــة الــيت تتطل االســرتاتيجيات التعليمي

واملناقشة واملشاهدة والبحث والتجريب والقـراءة واملالحظـة واالسـتنتاج الـيت تـؤدي إىل اسـتثارة       

عن تنمية االجتاهـات اإلجيابيـة حنـو الـتعلم مثـل املثـابرة، التعـاون، حـب          اًلتفكري الطالب فض

ليتوصلوا إىل األفكار واملعارف العلميـة   اإلبداعي للمشكالت االستطالع وتنمية مهارات احلل

 بصورة وظيفية حماولني اإلبداع والبعد عن اإليداع.

            إن تدريس الوحدة املختـارة وفًقـا لألمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز سـاهم يف جـذب

واستعداداتهم؛ ممـا أتـاح    انتباه الطالب إىل الدروس وبناء خربات يف ضوء احتياجاتهم وقدراتهم

هلم بناء جسر من العالقات بني ما يوجـد يف البنيـة املعرفيـة السـابقة والبنيـة املعرفيـة اجلديـدة،        

  مما أسهم بشكل فاعل يف فهم املشكالت اليت تواجههم وتنمية مهارات احلل اإلبداعي هلا.

ــائج بعــ  الدراســات الســابقة الــيت       ــا مــع نت أكــدت أن اســتخدام  وتتفــق هــذه النتيجــة جزئًي

اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس تساعد على تنمية مهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت أكثـر مـن      

(، عبــــدالوهاب 2011الطريقــــة املعتــــادة. ومــــن هــــذه الدراســــات دراســــة كــــل مــــن: الشــــهري )        

 ,Chen)، (Hung, 2003)، (Chang & Cheng, 2000)(، 2003حممـد والشـربيين )  ،(2010)

2004) ، (Cheng & Liu & Chang, 2007) . 

ومن خالل كل ما سـبق يتضـح أن حجـم تـأثري املـتغري املسـتقل )األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى           

التعليم املتمايز لتدريس العلوم( على املتغري التابع )احلل اإلبداعي للمشكالت( كبري، ويف ضوء ما 

ف  الفرض الصـفري وقبـول الفـرض    سبق مت التحقق من صحة الفرض الثاني من فرضي البحث بر

( بــني متوســطي 0.06البــديل؛ والــذي يــنص علــى أنــه " يوجــد فــرق دال إحصــائيًّا عنــد مســتوى داللــة ) 

درجــات طــالب اجملموعــة التجريبيــة وطــالب اجملموعــة الضــابطة يف التطبيــق البعــدي الختبــار احلــل  

 ابي األعلى. اإلبداعي للمشكالت لصاحل اجملموعة التجريبية ذات املتوسط احلس

 ملخص نتائج البحث:

 أسفرت نتائج البحث عن اآلتي: 

( بـــني متوســطات درجـــات طــالب اجملموعـــة   0.06لـــة إحصــائيًّا عنـــد مســتوى )  اوجــود فــروق د   .1
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التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار عمـق املعرفـة لصـاحل    

 طالب اجملموعة التجريبية.

( بـــني متوســطات درجـــات طــالب اجملموعـــة   0.06لـــة إحصــائيًّا عنـــد مســتوى )  اوجــود فــروق د   .2

ــداعي        ــار احلــل اإلب ــق البعــدي الختب ــة ودرجــات طــالب اجملموعــة الضــابطة يف التطبي التجريبي

 للمشكالت لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. 

وم القـائم  وبالتالي فإن البحث احلالي خيلـص إىل أن اسـتخدام األمنـوذج املقـرتح لتـدريس العلـ      

على التعليم املتمايز له أثر إجيابي يف عمق املعرفة، وتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت لدى 

طالب الصف السادس االبتدائي، حيث كان حجم األثر كبري لتأثري املتغري املستقل علـى املـتغريين   

 التابعني.

 توصيات البحث: 

التوصـل إليـه مـن نتـائج، فـإن الباحـث يوصـي        يف ضوء ما مت يف البحث من إجراءات، وما مت 

 مبا يلي:

تبين األمنوذج املقرتح لتدريس العلوم القائم على التعليم املتمايز كأحد النماذج املسـاعدة علـى    .1

التعلم، واستخدامه لرفـع مسـتوى العمـق املعـريف وتنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت          

 لدى الطالب. 

علمي العلوم باملرحلة االبتدائية وذلك لتـدريبهم علـى منـاذج قائمـة     عقد دورات تدريبية مكثفة مل .2

 على التعليم املتمايز يف تدريس العلوم. 

مشاركة خرباء املناهج وطرق تدريس العلوم املهتمني بالتعليم املتمايز يف عملية ختطيط مناهج  .3

 العلوم وتقوميها. 

للمشـكالت لـدى الطـالب مـن خـالل      مهـارات احلـل اإلبـداعي    وتنمية مستويات العمـق املعـريف    .4

 املناهج الدراسية وتدريب املعلمني عليها. 

اســتعانة معلمــي العلــوم باختبــار عمــق املعرفــة، واختبــار احلــل اإلبــداعي للمشــكالت؛ لقيــاس     .6

مســتوى الطـــالب يف عمـــق املعرفــة، وتنميـــة مهـــارات احلــل اإلبـــداعي للمشـــكالت يف وحـــدة    

 "األنظمة البيئية ومواردها".



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

442 

 :البحوث املقرتحة

 املقرتحة ومنها: بحوثتنبثق من نتائج البحث احلالي بع  ال

أثر تـدريس العلـوم باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز يف مـتغريات أخـرى             .1

 مثل: التفكري التأملي، التفكري البصري، عادات العقل. 

 ات العلوم باملراحل التعليمية املختلفة.املضمنة يف مقرر مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت .2

أثر استخدام األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز يف احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى      .3

 الطالب العاديني وذوي صعوبات التعلم.

 أثر األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز يف مواد أخرى غري العلوم.  .4

سـتخدام األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز يف مراحـل تعليميـة          أثر تـدريس العلـوم با   .6

 أخرى.
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 املراجع:

 املراجع العربية:

ــراهيم، عاصــم حممــد )  ــة     2018إب ــة يف تنمي ــتعلم الرقمي ــوم باســتخدام وحــدات ال ــر تــدريس العل (. أث

مســتويات عمــق املعرفــة العلميــة والثقــة باملقــدرة علــى تعلــم العلــوم لــدى طــالب الصــف الثــاني     

 . 146 -99(،  2) 126، اجمللة الرتبويةاملتوسط. 

 التقـويم الرتبـوي وبنـاء االختبـارات وبنـوك      اجتاهات معاصرة يف(. 1999أبو جاللة، صبحي محدان )

 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.  األسئلة.

ــو عــالم، رجــاء حممــود )   ــة   (. 2004أب ــوم النفســية والرتبوي ــاهج البحــث يف العل . مصــر: دار النشــر  من

 للجامعات.

التحصـيل الدراسـي   أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز علـى  (. 2012احلليسي، معي  حسن )

رســـالة ماجســـتري غـــري ) يف مقـــرر اللغـــة االجنليزيـــة لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. (.منشورة

الرشــيد، عبــداهلل؛ وباصــهي، عبــداهلل؛ والعــويس، أمحــد؛ والرويلــي، موافــق؛ والصــويغ، محــد؛           

رحلة االبتدائية واملتوسطة للبنني والبنات يف دراسة تعليم العلوم بامل(. 2003والرويشد، حممد )

 . الرياض: مطابع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. السعودية

ــد  ــداهلل ســليم، عب ــة احلــل االبتكــاري     (. 2010اهلادي )عب ــدرييب مســتند إىل نظري ــامج ت ــة برن فاعلي

رســالة دكتــوراه غــري ) للمشــكالت "تريــز" يف تنميــة الــتفكري االبتكــاري والــتفكري الناقــد  

 .، اجلوفجامعة اجلوف (.منشورة

أثر استخدام خرائط الـتفكري علـى تنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي       (. 2011) الشهري، فيصل حسن

ــانوي     ــدى طــالب الصــف األول الث ــة ل  (.رســالة ماجســتري غــري منشــورة  ) للمشــكالت الفيزيائي

 جامعة امللك خالد، أبها. 

(. فاعلية برنـامج تعليمـي قـائم علـى احلـل اإلبـداعي للمشـكالت        2010عبدالوهاب، صالح شريف )

جملـة  يف تنمية الدافعيـة املعرفيـة والتحصـيل الدراسـي لـذوي صـعوبات الـتعلم يف مـادة العلـوم.          

 . 148-81(،1)6، البحوث النفسية والرتبوية

يات التدريس يف القـرن احلـادي والعشـرين    اسرتاتيج(. 2009عبيدات، ذوقان؛ وأبو السميد، سهيلة )
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 : دار الفكر.، األردن، عمان"دليل املعلم واملشرف الرتبوي "
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 (.رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ) للمشكالت الكيميائية لدى طالبات الصف الثـاني الثـانوي  

 .، أبهاجامعة امللك خالد
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 . أبها، جامعة امللك خالد (.رسالة دكتوراة غري منشورة) لدى طالب الصف السادس االبتدائي

أثـر اسـتخدام اسـرتاتيجية التعلـيم املتمـايز علـى تنميـة التحصـيل         (. 2016القحطاني، عاطف مسفر )

ومهــارات الــتفكري اإلبــداعي لــدى طــالب الصــف الثــاني الثــانوي يف مقــرر الفيزيــاء مبحافظــة 

  ، الرياض.جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (.رسالة ماجستري غري منشورة) القويعية

التدريس مناذج وتطبيقات يف العلوم والرياضيات واللغـة العربيـة   (. 2008) لكسباني، حممد السيدا

 . القاهرة: دار الفكر العربي.والدراسات االجتماعية

وأمحــد، عليــة؛  الــدين؛ صــالح ،خضــرو فرمــاوي؛ كوجــك، كــوثر؛ والســيد، ماجــدة؛ وفرمــاوي، 

التدريس يف الفصـل: دليـل املعلـم لتحسـني طـرق      تنويع م(. 2008وعياد، أمحد؛ وفايد، بشرى )

ــي   ــيم والــتعلم يف مــدارس الــوطن العرب ــة يف   التعل . بــريوت: مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للرتبي

 الدول العربية.

فاعلية مدخل التدريس املتمايز يف تـدريس العلـوم علـى تنميـة املفـاهيم       (.2016حممد، حامت حممد )

جملـة  تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة باململكـة العربيـة السـعودية.       العلمية واالجتاه حنو العلوم لدى 

 .265-219(، 1)18 الرتبية العلمية،

(. برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي العلوم 2015حممد، كرمية )

البهـم.  باملرحلة اإلعدادية وأثره على تنمية الفهم ومهارات احلل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى ط   

 .63-1(،105) 2 ،جملة كلية الرتبية
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(. وحــدة مقرتحــة يف العلــوم قائمــة علــى التعلــيم املتمــايز إلكســاب املفــاهيم  2018حممــد، كرميــة )

 . 49-1(،1)20، جملة الرتبية العلميةالعلمية واحلس العلمي لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. 
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Abstract:  

The current study aimed to examine self-determination skills that teachers 

promote to their students, and the importance of these skills for students with 

intellectual disabilities. To achieve the purpose of the study, the researcher 

utilized the descriptive method and used the survey as a tool to collect 

information. The sample of the study consisted of 72 middle and high school 

teachers in Riyadh city. 

The study revealed that teachers promote self-determination skills to their 

students with intellectual disabilities with a high mean of 3.58, and the findings 

of the study indicated that teachers are aware of the importance of self-

determination skills with a very high mean of 4.5. The results of the study also 

illustrated that there were statistically significant differences between the 

participants regarding promoting self-determination skills based on the 

differences in school levels (i.e., middle vs. high school). There were no 

statistically significant differences involving the practice of promoting self-

determination skills when other variables were taken into account (such as 

gender, teachers' academic degree, educational settings, and years of 

experience). The findings also showed that there were statistically significant 

differences between the teachers' responses regarding the importance of self-

determination skills based on the differences in gender, teachers' academic 

degree, educational settings, and years of experience. There were no statistically 

significant differences based on the school levels. 

Keywords: self-determination skills, successful transition to post-school, 

students with intellectual disability 
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املصري لدعم االنتقاِل الناجح ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِ  تعزيُز مهارات تقرير . (2022)املالكي، حسني. 

 282 – 251 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، ذوي اإلعاقِة الفكريَِّة

 

تعزيُز مهارات تقرير املصري لدعم االنتقاِل الناجح ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِ  

 ذوي اإلعاقِة الفكريَِّة

 (1)د. حسني بن علي املالكي

 املستخلص:

مهارات تقرير املصري للطالِب ذوي مدى تعزيز هدفِت الدراسُة احلالية إىل التعّرف على 

اإلعاقة الفكريَّة، ومستوى أهميتها هلم من وجهة نظر املعّلمني واملعّلمات يف مدينة الرياض. 

ستبانة كأداٍة استخدم الباحث املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ معتمًدا على اال ؛ولتحقيق أهداف الدراسة

املرحلتني املتوّسطة ومرحلة  معّلًما ومعّلمة يف 82جلمع البيانات، وقد بلغت عّينة الدراسة حوالي 

 .)الثانوية( الربنامج الرتبوي التأهيلي

لقد كشف ت نتائُج الدراسة أّن معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرّية يعززون مهارات تقرير 

، وتوصَّلت أيًضا إىل أّن 3.58املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية بدرجٍة عاليٍة ومبتوسط حسابي 

، 4.5 ابياملعّلمني واملعّلمات يدركون أهمية مهارات تقرير املصري بدرجة عالية جدًّا ومبتوّسط حس

فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات استجابات عّينة الدراسة حول  كما بّينِت النتائُج وجوَد

مهارات تقرير املصري، واليت ترجع الختالف املرحلة الدراسية، إال أنَّها مل تكشف عن  تعزيزمدى 

ر، مثل: )اجلنس، املؤهل وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة يف بقيَّة املتغيِّرات حول هذا احملو

، وعدد سنوات اخلربة(، لكنَّها كشفت عن وجود فروٍق ذات داللة املكان الرتبويالدراسي، 

إحصائّية بني متوّسطات استجابات املعّلمني واملعّلمات حول حمور أهمية مهارات تقرير املصري تبًعا 

وات اخلربة، ومل جتد الدراسُة ، وعدد سناملكان الرتبويلــ: اختالف اجلنس، املؤهل الدراسي، 

 فرًقا يف هذا احملور يف املرحلة الدراسية.

، الطالُب ذوو اإلعاقة االنتقاُل الناجُح ملرحلة ما بعد املدرسةتقريِر املصري،  كلمات مفتاحية:

  الفكريَّة.

                                                           
 h.almalky@psau.edu.sa أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك، جامعة األمري س ام بن عبدالعزيز:  (1)

mailto:h.almalky@psau.edu.sa
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 :امُلقدمة

اكتسب تقرير املصري حديًثا أهميًة كبريًة من حيث املفهوم يف جمتمع ذوي اإلعاقة، 

تعزيُز مهارات تقرير املصري للطالب إذ يعترب وأصبح عنصًرا بارَز األهميَِّة يف جمال الرتبية اخلاّصة؛ 

 ما بعدها عمليَّة االنتقال من احلياة املدرسيَّة إىليف ذوي اإلعاقة الفكرية من أفضل املمارسات 

(Test et al., 2009) ؛ إذ تعطي الطالب ذوي اإلعاقة احلقَّ يف توجيه حياتهم اخلاصَّة. ويربُز ذلك

ملهارات تقرير املصري جليًّا يف مرحلة ختطيط وتقديم اخلدمات االنتقالية اليت تستند إىل املهم الدور 

هذا اهلدف؛ جيُب على الطالب أن احتياجاِت الطالب ومراعاِة اهتماماتهم وتفضيالتهم. ولتحقيق 

يكونوا على استعداٍد تام للُمشاركة يف التخطيط ملستقبلهم؛ إال أنَّ تقريَر املصري ال يتحقَّق جملرد 

أْن ميلك الفرد بعَ  املعارف واملهارات املطلوبة؛ لذا فمن املهم أيًضا أن يوفَر األشخاص واملؤسسات 

 Aberyعلى تقرير املصرِي وتقديم الفرص والدعم الالزم )الرئيسة يف حياة الشخص سياًقا يساعد 

& Stancliffe, 1996.) 

لطالب ذوي اإلعاقة ل املهاراِت املرتبطة  بتقرير املصري تعزيزوقد أثبتِت الدراسات أنه ميكُن 

Algozzine, Browder, Karvonen, Test, & Wood, 2001) ؛ فقد الحظ ميسون وآخرون)

(Mason et al., 2004)   أنَّ املشاركة الفعَّالة يف عملية ختطيط االنتقال تزيُد من فرص الطالب

 إىل أنَّ  (Test et al., 2004)للمشاركة يف أنشطة تقرير املصري، كما أشار تيست وآخرون

ت الفرصة الستخدام املهارات ذا متنحهمالطالب يف اجتماعات الربنامج الرتبوي الفردي  ةشاركم

الصلة بتقرير املصري، مثل: املطالبة باحلقوق الذاتية، الوعي الذاتي، االستقالل الذاتي، اختاذ 

 القرارات، حتديد األهداف.

   ُمشكلة الدراسة:

على الرغم من االهتمام بالطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من ناحية دجمهم يف فصول ملحقة 

باملدارس العادية، ومن ناحية عدد الربامج املستحدثة هلم، إال أن ذلك االهتمام قد يركز على 

اجلانب األكادميي ويهمل مهارات مهمة مثل مهارات تقرير املصري. وقد أشارت دراسة ليكاردو 

إىل عدم إدراك بع  املعلمني ألهمية هذه املهارات  (Licardo & Schmidt, 2016) ومشيدت

وعدم تعزيزها بصورة كافية مما ينعكس سلبًا على قدرة الطالب يف مواجهة متطلبات احلياة 

وخاصة بعد إنهاء املراحل الدراسية وتوقف تلقي الدعم من املدرسة. كما أشارت العديد من 
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اإلجيابي على مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة يف امتالك مهارات تقرير املصري  الدراسات إىل تأثري

املهارات اليت جتعلهم قادرين على التخطيط للمستقبل، واختاذ القرارات املناسبة، ووضع األهداف 

 Soresi et) االنتقال من املدرسة الثانوية ملا بعدها بسهولة والعمل على حتقيقها، وزيادة فرص جناح

al., 2011; Wehmeyer, Agran, & Hughes, 2000; Chirkov et al., 2003 ملا (. ونظًرا

أشارت له بع  هذه الدراسات األجنبية من وجود قصور لدى املعلمني يف تعزيز مهارات تقرير 

جاءت هذه الدراسة هذه املهارات للطالب،  هميَّة، وأل(Licardo & Schmidt, 2016) املصري

 ومستوى إدراكهم ألهميتهاهارات تقرير املصري ملاملعلِّمني واملعلِّمات  عزيزتمدى لتتعرف على 

وبعبارة أخرى، ميكن صياغة ُمشكلة  .يف مدينة الرياض ذوي اإلعاقة الفكريةمن  هملطالب

التساؤل التالي: هل يعزز املعلمون واملعلمات مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الدراسة يف 

 ما مدى أهمية تعزيز هذه املهارات من وجهة نظرهم؟الفكرية؛ و

 أسئلُة الدراسة:

ما مدى تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي  .1

 ومعّلمات الرتبية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي )الثانوية(؟

مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي ما مستوى أهمية  .2

 ومعّلمات الرتبية الفكرية يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي )الثانوية(؟

( بني متوّسطات استجابات املعّلمني 0.06هل يوجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

حمور مدى تعزيز مهارات تقرير املصري، وكذلك حمور أهمية مهارات تقرير  واملعّلمات حول

 املصري تبًعا الختالف اجلنس واملؤهل الدراسي واملكان الرتبوي وسنوات اخلربة؟

 أهداف الدراسة: 

 تتعرَّف على ما يلي:  جاءت هذه الدراسة لكي

الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي مدى تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة  .1

 .()الثانوية ومعّلمات الرتبية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

مستوى أهمية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر معّلمي  .2

 .()الثانوية لة الربنامج الرتبوي التأهيليومعّلمات الرتبية الفكرية يف املرحلتني املتوّسطة ومرح
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( بني متوّسطات 0.06فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الكشف عمَّا إذا كان هناك .3

استجابات املعلِّمني واملعلِّمات حول حمور مدى تعزيز مهارات تقرير املصري، وكذلك حمور 

ؤهل الدراسي، املكان الرتبوي، أهمية مهارات تقرير املصري تبًعا لــ: اختالف اجلنس، امل

 سنوات اخلربة.

 أهمية الدراسة: 

  األهميَّة النظريَّة: :أواًل

أن تكون إضافة مهمة للمكتبة العربية، وللمعلمني واملعلمات على وجه هذه الدراسة تأمل 

 نظرًا ألنها تبحث موضوع يف غاية األهمية للطالب والذي مل يتم التطرق له بالدراسة  اخلصوص

مع معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية. ومن املتوقع أن تساهم الدراسة يف  -يف حدود علم الباحث–

تزويد أصحاب القرار ومدراء املدارس واملعلمني واملعلمات مبعلومات مهمة حول مدى تعزيز مهارات 

 .تقرير املصري وأهميتها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية يف مدينة الرياض

 األهميَّة التطبيقيَّة: :ثانيًا

أصحاب القرار يف وزارة التعليم ويف إدارة الرتبية اخلاصة  تأَمل هذه الدراسة أن تساعَد

، كما تأمل الدراسة احلالية تعزيز مهارات تقرير املصري لطالبهمعلى املعلِّمني واملعلِّمات بتدريب 

ية يف اجلامعات السعودية بالرتكيز على هذه أن تقوم برامج إعداد معلمي ومعلمات اإلعاقة الفكر

املهارات بإضافة مقررات تدرب طالبها عليها وعلى اسرتاتيجيات تعزيزها عند ذوي اإلعاقة 

 الفكرية.

 :حدود الدراسة

 احلدود املكانّية: 

اقتصر تطبيق الدراسة احلالّية على معاهد الرتبية الفكرّية والربامج امللحقة مبدارس التعليم 

 ام يف املرحلتني املتوسطة والثانوّية مبدينة الرياض.الع

 احلدود الزمنية:

 .هـ1439/1440 مت إجراء هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
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 احلدود املوضوعية:

اليت تدعم االنتقال الناجح ملرحلة مهارات تقرير املصري  تعزيزعلى احلالية الدراسة  ركزت

 الفكرّية.املدرسة للطالب ذوي اإلعاقة  دما بع

 :مصطلحات الدراسة

 فيما يلي تعريف مصطلحات الدراسة:

 :تقرير املصري

مزيج  من املهاراِت واملعارِف واملعتقداِت اليت متكِّن الفرد من االخنرايف يف سلوك موجَّه حنو 

اهلدف، ذاتي التنظيم، والسلوك املستقل. ففْهُم َمواطن القوَّة والقيود إىل جانب اإلميان بالذات بأنها 

على أساس هذه املهارات قادرة وفعَّالة أمران أساسيان لتقرير املصري، وعندما يتصرَّف األفراُد 

واملواقف؛ فإنهم يتمتعون بقدرة أكرب على السيطرة على حياتهم واالضطالع بدور البالغني 

 (.(Field, Martin, Miller, Ward, & Wehmeyer, 1998الناجحني يف جمتمعنا 

ته من يعّرفها الباحُث إجرائيًّا على أنها قدرة الفرد على االختيار واختاذ القرارات حول حياو

 دون تدخالت خارجيَّة مؤّثرة.

 :الناجُح ملرحلة ما بعد املدرسة االنتقاُل

يعّرفه الباحث بأنه قدرُة الطالب على التكيُِّف وحتقيِق احلّد األدنى من النجاح يف اجملاالت 

ياة اليت ميكن أن تتاح له بعد التخرُّج، مثل: التعليم ما بعد الثانوي، التدريب املهين، التوظيف، احل

 املستقلة، املشاركة اجملتمعية.

 :الطالُب ذوو اإلعاقة الفكريَّة

واليت  ،التكيفي والسلوك الوظيفي لعقلياملحوظ يف كل من األداء  باخنفاض يتصفون

لفرد الثامنة عشرة ا. وهذه اإلعاقة تظهر قبل بلوغ والتطبيقيةاملهارات املفاهيمية واالجتماعية  تغطي

 .(AAIDD, 2007) من عمره

يعّرفهم الباحث إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنهم الطالب امللتِحقون مبعاهِد وبرامِج الرتبيِة و

والذين ترتاوح درجات ، ()الثانوية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

 .للذكاء وكسلر مقياس على درجة 80-66 ذكائهم بني
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 :اإلطار النظري

تؤّثر شدُة اإلعاقة ونوُعها على قدرة الفرد من ذوي اإلعاقة الفكرّية على امتالك مهارات 

تقرير املصري، وقد أشارت عدد من الدراسات إىل أنَّ إعاقات الطالب وقدراتهم تؤّثر على فرصهم 

 ,Carter, Owens)يف اكتساب مهارات تقرير املصري )كارتر، أوينز، ترينر، صن، و سويدن 

Trainor, Sun, & Sweden, 2009)  ،؛ فقد كشفت دراسة كارتر، ترينر، أوينز، سويدن

. أنَّ الطالَب ذوي املهارات (Carter, Trainor, Owens, Sun, & Sweden, 2010)وصن 

الوظيفيَّة واالجتماعيَّة والتواصليَّة املتدّنية )مثل ذوي اضطراب طيف التوحُّد واإلعاقات املتعّددة 

عاقة الفكرّية الشديدة( واجهوا صعوبات يف اكتساب املهارات املتعلِّقة بتقرير الشديدة واإل

 املصري، وكانت فرُصهم أقّل يف ممارسة تقرير املصري.

 :أهمية تقرير املصري

ُيعترُب تقريُر املصري واحًدا من أهم املهارات الضروريَّة إلعداد الطالِب ذوي اإلعاقة ملواجهة 

مهارات تقرير املصري يف احلاجة ألن يكوَن الطالُب قادرين على التخطيط احلياة، وتربز أهمية 

ملستقبلهم فيما يتعلَّق مبرحلة ما بعد الدراسة، وبالتالي فإنَّ َمن ميتلك مهارات تقرير مصرٍي جيدة 

يستطيع املشاركة النشطة يف عمليات التخطيط واالنتقال، وقد أشار شوجرن، ومياير، باملر، 

إىل أنَّ   (Shogren, Wehmeyer, Palmer, Rifenbark, & Little, 2015)ليتلريفنبارك، و

تعزيز تقرير املصري يؤدي إىل نوعية حياة أفضل، وإىل خمرجات أفضل للكبار )مثل: العيش 

املستقل، التعليم بعد الثانوي، العمل(. وملا هلذه املهارات من أهمية بالغة؛ فإنه ينبغي أن يبدأ تعزيز 

قريَر املصري يف مرحلة مبكرة من خالل األسرة، ثم مع دخول الطالب املدرسة  يف املرحلة مهارات ت

 االبتدائيَّة، ويستمر تلقي هذه املهارات يف املراحل الالحقة. 

وقد أظهرِت الدراسات أنَّ الطالَب ذوي اإلعاقة الذين أنهوا املدرسة الثانوية مبهارات تقرير 

لية مبرتني من أقرانهم الذين لديهم مهارات تقرير مصري ضعيفة يف مصري جيدة كانوا أكثر احتما

(، كما Wehmeyer & Palmer, 2003احلصول على عمل خالل السنة األوىل بعد التخرُّج )

(، (McGuire & McDonnell, 2008ارتبط تعزيز تقرير املصري بزيادة املشاركة اجملتمعيَّة 

، وزيادة نوعيَّة احلياة Anctil, Ishikawa, & Scott, 2008)والنجاح يف التعليم ما بعد الثانوي )

(Lachapelle et al., 2005.) 
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 :مكوِّنات تقرير املصري

مهارات تقرير  (Wehmeyer, Agran, & Hughes, 1998) أقران، وهيوز ،حّدد ومياير

األهداف املصري املهمة للطالب، وهي: اختاُذ القرار، صنُع القرار، حلُّ املشكالت، وضُع 

وحتقيقها، العيُش املستقل، املطالبُة باحلقوق الذاتية والقيادة، املراقبة الذاتية، التقييم والتعزيز، 

قدرة حتكم داخلية، الفعالية الذاتية اإلجيابيَّة وتوقُّع النتائج، الوعي الذاتي وفهم الذات والتعليم 

 الذاتي.

أربَع خصائص أساسية  (Wehmeyer & Shogren, 2013)وقد ذكر ومياير وشوغرن 

( 2( يتصرَّف الفرد بشكل ُمستقل1 :كما يليلسلوك الفرد الذي ميتلك مهارات تقرير املصري، 

( 4 ( يبدأ الفرد ويستجيب لألحداث بطريقة تعكس متكُّنه النفسي3 السلوكيات منظَّمة ذاتيًّا

يَّة ما إذا كان للفرد قدرٌة إذ تبّين هذه اخلصائص الوظيف يتصرَّف الفرد بطريقة مدركة لذاته.

 لتكون تصرفاته ذاتّية أو ال.

 :تقريَر املصري الفكرية مهارات الطالب ذوي اإلعاقة اكتساب

الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة مهارات تقرير املصري بشكل أكثر فاعليَّة من  يكتسب

ب األخطاء والتفكري خالل جتربة العامل احلقيقي، واليت تنطوي بطبيعتها على املخاطرة وارتكا

يف النتائج؛ إذ تساعد هذه التجارب الطالب على اختبار َمواطن القوَّة والقصور لديه وحتديد 

األهداف املناسبة على املدى القصري والطويل. ولكن يف كثري من األحيان، تعمل العائالت 

ب ذوي اإلعاقة من واملعلمني وغريهم من األشخاص املقربني ـــ وبنية حسنةــ على محاية الطال

ارتكاب األخطاء، وجيّنبونهم ُمناقشة التفاصيل والعواقب احملتملة؛ مما يعيق جتربتهم هلذه 

املهارات. وبداًل من ذلك، يرّكزون على اإلجيابّية ويوجهون الطالب بعيًدا عن العديد من التجارب 

جيه ُمستقبلهم؛ فُهم لتجنُّب احتماالت الفشل؛ لذلك ينبغي منحهم الفرصة لكي يستطيعوا تو

حيتاجون إىل معرفة أنفسهم وفْهم كيف ميكن أن تؤّثر إعاقتهم على: التعلُّم األكادميي، 

العالقات، العمل، املشاركة يف جمتمعاتهم، وحاجتهم إىل الدعم؛ وبالتالي فإَّنهم مع هذه املعرفة 

 لتجربة. يكونون يف وضٍع أفضَل لوضع اخلط ط واختاذ القرارات والتعلُّم من ا

وميكُن تعزيز مهارات تقرير املصري من خالل تدريسها عرب مناهج واسرتاتيجيات خمصَّصة 
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لذلك، وخاصة للطالب يف سن االنتقال، كما ويعتقد العديد من الباحثني أن مناهج تقرير املصري 

 Martin etميكن أن يكون هلا تأثري كبري على األفراد ذوي اإلعاقة يف خمتلف جوانب حياتهم )

al. 2003 ؛ إذ ُيعترب تدريُس املهارات املرتبطة بتقرير املصري وسيلًة لتطوير املناهج الدراسية)

للطالب، وذلك من خالل تزويدهم باسرتاتيجيات لوضع األهداف وحل املشكالت اليت تواجههم 

 & ,Konrad, Fowler, Walker, Test)من أجل حتقيق تلك األهداف ومراقبة وتقييم التقدم 

Wood, 2007)( وحتقيق األهداف األكادميية واألهداف االنتقالية ،(Agran, Blanchard, & 

Wehmeyer, 2000  والوصول إىل منهاج التعليم العام(Lee, Wehmeyer, Palmer, Soukup, 

& Little, 2008). 

وقد أكدِت الدراسات أن الطالَب ذوي اإلعاقة ميكنهم تعلُّم واستخدام اسرتاتيجيات، 

مثل: التعليم الذاتي واملراقبة الذاتية والتقييم الذاتي، واالسرتاتيجيات لتعّلم احملتوي األكادميي، 

هارات مثل: مهارات القراءة أو الرياضيات أو لتحسني أداء يف جماالت، مثل: التعليم املهين وامل

 .(Wehmeyer, Palmer, Shogren, Williams-Diehm, & Soukup, 2013)املعيشية املستقلة 

ومن الضروري إنشاء شراكات مع أولياء األمور لضمان مشاركة فعَّالة لتطوير هذه 

املهارات لدى الطالب من ذوي اإلعاقة، فالرتكيُز على تقرير املصري ال يعين استبعاَد اآلباء واألسرة 

ن اختاذ القرارات والتخطيط الرتبوي؛ ولذلك ال بدَّ أن يكون للعمل الذي تقوم به املدرسة لتعزيز م

مهارات تقرير املصري ما يوازيه من أنشطة يف املنزل؛ وذلك لكي يكون تعزيز هذه املهارات أكثر 

 فعالية.

 الدراسات السابقة:

ب ذوي اإلعاقة بشكل عام تناولِت العديد من الدراسات موضوع تقرير املصري للطال

واإلعاقة الفكرية بشكل خاص؛ وقد أيَّدت الدراسات الرأَي القائَل بأن امتالك الطالب ملهارات 

 وشوارتز: أجرى ومياير اًلتقرير املصري يف املرحلة الثانوية له عالقة بنتائج انتقال إجيابية، فمث

(Wehmeyer and Schwartz, 1997دراسًة تتبعيًَّة جملمو ) عة من الطالب الذين خترجوا من

سنة من ذوي  ١١و ٢١طالًبا وطالبة ترتاوح أعمارهم بني  ٢٠املدرسة الثانوية. ومشلت الدراسة 

اإلعاقة الفكرية أو صعوبات التعلم، وقد ُجمعت بيانات تقرير املصري قبل خترجهم من املدرسة 

، وهو مقياس The Arc’s Self-Determination Scaleاملصري الثانوية باستخدام مقياس تقرير 
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عبارة، ويتضمن: درجة كلية لتقرير املصري ودرجات فرعيَّة لبع  مكوِّنات  82 لتقرير املصري من

تقرير املصري، كاالستقاللية والتنظيم الذاتي والتمكني النفسي والوعي الذاتي، وقد قيِّمت 

خمرجات الطالب باستخدام املقياس الذي مأله الوالدان. وبعد عام تقريًبا من التخرُّج، أظهرِت 

الطالب الذين أشارت درجاتهم يف املدرسة الثانويَّة إىل مستوى أعلى من تقرير املصري النتائُج أنَّ 

كانوا أكثر احتمااًل يف احلصول على خمرجات إجيابيَّة للكبار، مبا يف ذلك زيادة فرص 

 احلصول على عمل.

 ,Wehmeyer, Palmer)ودرس كل  من ومياير، باملر سوكوب، غارنر، ولورانس 

Soukup, Garner, & Lawrence, 2007)   مساهمة  تقرير املصري يف املعارف واملهارات املتعلِّقة

طالًبا وطالبة من ذوي اإلعاقة. وباستخدام حتليل  180 بالتخطيط لالنتقال لعينة مكوَّنة من

هاًما للمعرفة واملهارات املتعّلقة االحندار املتعّدد؛ وجدِت الدراسُة أنَّ تقريَر املصري كان مؤشًرا 

بتخطيط االنتقال، فضاًل عن عوامل ختطيط االنتقال املتعّلقة باملعرفة واملهارات حول فريق الربنامِج 

الرتبويِّ الفرديِّ واألهداف وصنع القرار. عالوة على ذلك، عندما ُجزِّئ تقرير املصري إىل مكوِّناته 

جود هذه املكونات، وخاصة التنظيم الذاتي والوعي الذاتي، من اليت ُأدِرجت يف التحليل؛ أصبح و

  املؤشرات اليت تدل على امتالك املعرفة واملهارات املتعّلقة بالتخطيط لالنتقال.

دراسة هدفت إىل معرفة واقع تقديم معلم الرتبية اخلاصة  (Dubberly, 2008)أجَرت دبرلي 

معلًما ومعلمة يف  ٢٠هلم، وقد تكونت العّينة من  مهارات تقرير املصري لذوي اإلعاقة وأهميتها

أنَّ هناك ضعًفا يف تقديم مهارات تقرير  يف فلوريدا، لكنَّ نتائج الدراسة قد أظهرت املرحلة الثانوية

مهارات تقرير  على الرغم من أنَّ املعلِّمني كانوا يرون أهمية تقديم املصري للتالميذ من ذوي اإلعاقة؛

 .املصري لطالبهم

( دراسة هدفت إىل معرفة التصوُّرات والقضايا املتعّلقة ,Lee 2009قد أجرى لي )و

معلًِّما ومعلِّمة من معلمي  18 باملمارسات التعليمية اليت تعّزز تقرير املصري، وأجرى مقابالت مع

ومعلمات الرتبية اخلاصة، وعشرة من أولياء أمور الطالب ذوي اإلعاقة، وقد أظهرِت النتائج 

رار احلاجة إىل تزويد املدرسني واآلباء بالفرص للتعرُّف على مفهوم تقرير املصري وكيفية استم

 تعزيز تقرير املصري لدى الطالب ذوي اإلعاقة.

؛ فقد هدفت إىل معرفة (Shogren, & Broussard, 2011) وبراوساردأما دراسة شوجرن 
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ية عن مهارات تقرير املصري، وكانت تصوُّرات الطالب يف مرحلة املراهقة من ذوي اإلعاقة الفكر

أجريت مقابالتهم ملعرفة رأيهم عن فوائد تقرير املصري؛  طالًبا، 18 عّينة الدراسة مؤلَّفة من

فكشفِت النتائُج أنَّ الطالب من ذوي اإلعاقة يعتقدون أنَّ مهارات تقرير املصري جتعلهم قادرين على 

م؛ وبالتالي فهم قادرون على وضع األهداف والعمل االختيار والسيطرة والتحكم يف جمريات حياته

 .من أجل حتقيقها

(، واليت (Wehmeyer et al., 2013، وآخرونويف نفس السياق، جاءت دراسة ومياير، 

هدفت إىل معرفة تأثري تدخالت تعزيز تقرير املصري لطالب املدارس الثانويَّة الذين يتلقون خدمات 

تربية خاصَّة من ذوي اإلعاقة الفكريَّة وصعوبات التعلم؛ فقد وزَّعوا عّينة الدراسة إىل جمموعتني: 

تدريًسا  (١٠٢خل )ن = التدجتريبية وأخرى ضابطة بشكل عشوائي، وتلقَّى الطالب يف جمموعة 

باستخدام جمموعة متنوِّعة من الطرق التعليميَّة لتعزيز تقرير املصري، وُأشركوا يف اجتماعات 

ن = )الضابطة التخطيط الرتبوي على مدى ثالث سنوات. يف حني، مل يتلقَّ الطالب يف اجملموعة 

مقياسني معيارّيني لتقرير مثل هذا التدخُّل، وقيَس تقريُر املصري لكل طالب باستخدام ( 132

سنوات من  ثالثاملصري عرب ثالث فرتات قياس: )قبل التدخل، بعد سنتني من التدخل، بعد 

التدخل(. كشفِت النتائُج أنَّ الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية الذين شاركوا يف التدخالت الرامية 

جيابيًّا يف نتائج تقرير املصري إىل تعزيز تقرير املصري على مدى فرتة ثالث سنوات أظهروا تطوًرا إ

 .اليت أحرزوها مقارنة بالطالب الذين مل يتعرضوا للتدخالت لتعزيز تقرير املصري

 ,Shogren, Wehmeyer, Palmerشوجرن، ومياير، باملر، وريفنبارك، وليتل أما دراسة 

Rifenbark, and Little, 2015) )رات تقرير هدفت إىل معرفة فعالية التجربة لتعزيز مها فقد

املصري يف املرحلة الثانويَّة وعالقتها باملخرجات بعد سنة إىل سنتني من التخرُّج، وشارك يف الدراسة 

طالًبا من ذوي اإلعاقة بشكل عشوائي من خالل جمموعتني؛ جتريبيَّة وأخرى ضابطة. وقد  ١١٢

الثانوية يتنبأ بنتائَج إجيابيٍة يف أشارِت النتائج إىل أنَّ مستوى تقرير املصري عند التخرُّج من املدرسة 

فرص احلصول على العمل واالندماج يف اجملتمع بعد سنة واحدة من التخرُّج من املدرسة الثانوية، 

كما كشفِت النتائج أيًضا أنَّ التعرَُّض لتدخالت تقرير املصري يف املدرسة الثانوية قد يؤدي إىل 

 أطول.  مزيد من االستقرار يف خمرجات الطالب لوقٍت

دراسة هدفت إىل معرفة واقع تقديم مهارات تقرير املصري  (2018) كما أجرى القريين

املعّلمني، وكانت عّينة الدراسة مؤلَّفة  للتالميذ ذوي اإلعاقات املتعددة وأهميتها هلم من وجهة نظر
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ئج أنَّ واقع معلًما ومعلمة يف معاهد الرتبية اخلاصة يف مدينة الرياض، وقد كشفِت النتا 168 من

وكانت وجهة نظر املعلمني تعطي  تقديم مهارات تقرير املصري هلؤالء الطالب ما زال متوّسًطا،

ومل تظهر النتائُج فروًقا  أهميَّة عالية لتقديم مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقات املتعددة،

نس واملؤهل العلمي تبًعا الختالف اجل ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة

 .دراسيَّة عن مهارات تقرير املصري تدريب أو مقرَّرات اخلربة، واحلصول على وسنوات

دراسة لتحديد الفروق يف تقرير املصري وأبعاده )االستقالل، تنظيم ب (2018) حسن وقام

وطالبة من ا طالًب 190 الذات، التمكني النفسي، حتقيق الذات(، وكانت عّينة الدراسة مؤلَّفة من

ذوي اإلعاقة الفكريَّة وذوي اضطراب طيف التوحُّد يف مرحلة املراهقة يف املدارس احلكومية 

-Arc's Selfومراكز الرتبية اخلاصة يف مصر، واسُتخدم مقياس تقرير املصري آرك )

Determination Scaleة (؛ فأظهرِت النتائُج توافَر تقرير املصري مبستوى متوّسط عند ذوي اإلعاق

الفكرّية، ومبستوى منخف  عند ذوي اضطراب طيف التوحد، باإلضافة إىل وجود فروٍق ذات 

 داللة إحصائية وفًقا لشدة اإلعاقة لصاحل ذوي اإلعاقة الفكرة البسيطة.

دراسة هدفت إىل معرفة مهارات تقرير املصري لدى  (2018) أجرى املعيقل والعتييب وأخريًا 

ة ومعيقات اكتسابها من وجهة نظر املعّلمني وأولياء األمور، وُطّبقت الطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّ

وقد أشارت النتائج  من املعلمني وأولياء األمور، 262 االستبانة جلمع املعلومات على عّينة مكوَّنة من

متوّسطة،  إىل أنَّ مستوى امتالك التالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة سلوك  تقرير املصري كان بدرجة

النوع   تكشِف النتائج عن فروٍق ذات داللة إحصائية يف مهارات تقرير املصري وفق متغّيريومل

للمعلِم ووليِّ األمر واملكان الرتبوي للمعلم، وكشفِت النتائج أيًضا أنَّ أهمَّ معوقات اكتساب 

 .مهارات تقرير املصري هو عدم وجود َمنهج خاص لتدريسها

 التعقيب على الدراسات السابقة:

يتَّضح من الدراسات السابقة اليت مت تناوهلا أهمّية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي 

اإلعاقة بشكل عام وذوي اإلعاقة الفكريَّة بشكل خاص؛ فقد أوضحت بع  الدراسات نتائج 

إجيابيَّة يف دعم األفراد ذوي اإلعاقة يف جماالت مهمة، مثل: االستقاللية وتنظيم الذات، ووضع 

كما أوضحت  واختاذ القرارات املناسبة، األهداف وحتقيقها، وختطيط املستقبل، وقدرة االختيار

 بع  الدراسات أنَّ نوع اإلعاقة وشّدتها تلعبان دوًرا مهمًّا يف امتالك مهارات تقرير املصري.
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من أوائل  دوختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة اليت اسُتعرضت؛ ألنها ُتع 

دراسات اليت تبحُث تعزيَز مهارات تقرير املصري اليت تدعم النجاح يف مرحلة االنتقال عند ذوي ال

 اإلعاقة الفكرية يف السعودية، كما أنها استخدمت استبياًنا من إعداد الباحث جلمع املعلومات.

 .واختلفت عّينة الدراسة أيًضا، واليت كانت من مدينة الرياض

 :اسةَمنهجيَّة وإجراءات الدر

للتعّرف على واقع تعزيز مهارات  استخدمت هذه الدراسة املنهَج الوصفيَّ املسحيَّ؛ وذلك

تقرير املصري لدعم انتقال الطالب بنجاح ملا بعد املدرسة، ومدى إدراك معّلمي الرتبية الفكرية 

عّلمني فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات استجابات امل ألهمية هذه املهارات، ومدى وجود

وسنوات  املكان الرتبويواملعّلمات حول حماور الدراسة تبًعا الختالف اجلنس واملؤهل الدراسّي 

املنهُج الوصفيُّ املسحيُّ بأنه نوع  من أنواع املنهج الوصفي، ويهتمُّ ببيان احلالة اخلربة. ويعرَّف 

لفئة معّينة من اجملتمع أو احلاضرة لظاهرة أو ُمشكلة جمتمعيَّة معّينة من خالل املسح الشامل 

ناحية من النواحي االجتماعيَّة أو الصحيَّة من أجل تربير هذه الظاهرة أو وضع حلوٍل مستقبليَّة 

 (.2008 للُمشكلة حمّل الدراسة )العزاوي،

 :جمتمع الدراسة وعينتها

معّلم ومعّلمة تربية فكرية يف املرحلتني املتوسطة  (188) يتكون جمتمع الدراسة احلالية من

(. ونظًرا هـ1440 يف مدينة الرياض )وزارة التعليم، ()الثانوية ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

ا؛ فقد مت اختيار مجيع جمتمع الدراسة للمشاركة يف االستبيان، سواء لصغر جمتمع الدراسة نسبيًّ

معلًما  (82) انت العّينة املشاِركة بعد استبعاد االستبانات غري املكتملةا أو ورقيًّا. وكإلكرتونيًّ

 .%٢٠ومعلمة، وبنسبة مشاركة بلغت 

 اخلصائص الدمي رافية للعينة:

 (1)جدول 
 توزع العينة حسب خصائصهم الدميغرافية

 النسبة املئوية العدد التصنيف

 اجلنس
 75.0 54 ذكر

 25.0 18 أنثى
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 النسبة املئوية العدد التصنيف

 املرحلة الدراسية
 69.4 50 متوسط

 30.6 22 ثانوي

 املؤهل العلمي

 55.6 40 بكالوريوس تربية خاصة

 12.5 9 بكالوريوس مع دبلوم تربية خاصة

 25.0 18 ماجستري

 6.9 5 دكتوراه

 املكان الرتبوي

 8.3 6 معهد تربية فكرية

 75.0 54 برنامج ملحق مبدرسة

 16.7 12 مركز تربية خاصة

 سنوات اخلربة

 

 30.6 22 أقل من سنتني

 16.7 12 من سنتني إىل مخس سنوات

 30.6 22 من مخس سنوات إىل عشر سنوات

 22.2  16 عشر سنوات فأكثر

 يوضح خصائص العينة الدميغرافية كما يلي: (1) اجلدول رقم

 .ًا% كانوا إناث26% من عينة البحث كانوا ذكورًا مقابل 86.0يتضح أن اجلنس:  -

% من عّينة البحث هم معّلمون يف املرحلة 59.43جند من نفس اجلدول أّن  الدراسية:املرحلة  -

 %.30.5املتوسطة؛ بينما بلغت نسبة معّلمي املرحلة الثانوّية من العّينة 

% 12.6%، و66.5بلغت نسبة من حيملون )بكالوريوس تربية خاصة( من العينة  املؤهل العلمي: -

 .% )دكتوراه(5.9مع دبلوم تربية خاصة(، و% )بكالوريوس 26.0)ماجستري(، و

%، 86.0بلغت نسبة معّلمي العّينة من امُللتِحقني يف )برنامج ملحق مبدرسة(  :املكان الرتبوي -

 % معهد تربية فكرية.8.3%، و15.8ومركز تربية خاصة 

بلغت نسبة ذوي اخلربة )أكثر من مخس سنوات إىل عشر سنوات(، وكذلك  سنوات اخلربة: -

% )من سنتني إىل مخس 15.8سنوات(، و 10من  % )أكثر22.2%، و30.5ن سنتني( )أقل م

 .سنوات(



 
 

 
 

463 

 ح ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِبتعزيُز مهارات تقرير املصري لدعم االنتقاِل الناج(. 2022املالكي، حسني. )

463 

 أداة الدراسة:

بناًء على هدف الدراسة وبعد مراجعة الباحث ألدبيات موضوع الدراسة؛ أعّد الباحث استبانة 

 وقد تكونت أداة الدراسة مّما يلي:  الستخدامها لإلجابة عن تساؤالت الدراسة احلالية.

املكان يف العّينة مثل: اجلنس، املؤهل الدراسي،  لقسم األول: ويتضمن معلومات عن املشاركنيا

 (، وسنوات اخلربة. ، مركز)برنامج، معهد الرتبوي

القسم الثاني: يتضمن حمورين، يتعلق األول مبهارات تقرير املصري اليت يتم تعزيزها، ويتعلق احملور 

   جهة نظر معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرية.الثاني بأهمية تلك املهارات من و

 صدق األداة: 

 :الصدق الظاهري - أ

عرَض الباحث أداة الدراسة )االستبانة( على ستة حمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف 

العزيز. راجع األعضاء الستة االستبانة من ناحية عبدقسم الرتبية اخلاصة جبامعة األمري سطام بن 

وعالقتها مبوضوع الدراسة، ثمَّ عدََّل الباحث املالحظات يف ضوء اقرتاحات وضوح العبارات 

 احملكمني.

 االتساق الداخلي: - ب

مت حساب صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامل ارتبايف بريسون بني فقرات كل 

 تشري إىل (2) حمور والدرجة الكلّية لذلك احملور، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم

وجود اتساق داخلي بني الفقرات، وكذلك الصدق البنائي من خالل حساب معامل ارتبايف بريسون 

 كل حمور والدرجة الكلية للمقياس.بني 

 (2)اجلدول 
 معامل ارتبايف بريسون بني فقرات كل حمور والدرجة الكلية لذلك احملور 

 الفقرة
  املصريأهمية مهارات تقرير   تعزيز مهارات تقرير املصري

  معامل ارتبايف بريسون  معامل ارتبايف بريسون

1 .807** .913** 

2 .867** .793** 

3 .621** .592** 
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 الفقرة
  املصريأهمية مهارات تقرير   تعزيز مهارات تقرير املصري

  معامل ارتبايف بريسون  معامل ارتبايف بريسون

4 .821** .771** 

5 .772** .324** 

6 .854** .716** 

7 .924** .708** 

8 .876** .855** 

9 .837** .709** 

 1011 معامل االرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة** 

 :(3) وكانت نتائج معامل ارتبايف بريسون لالستبانة ككل كما يلي يف جدول رقم

 (3)اجلدول 
 نتائج معامل االرتبايف بريسون لالستبانة 

 مقياس األهمية مقياس الوجود 

 معامل االرتبايف معامل االرتبايف احملور

 **870. **839.  مهارات تقرير املصري

 الثبات:

وللتحقق من ثبات األداة؛ قام الباحث حبساب معامل االتساق الداخلي باستخدام )معادلة 

كرونباخ ألفا(؛ إلجياد ثبات األداة، وتبّين أّن االستبانة تتمتع بثباٍت عاٍل لتحقيق أهداف الدراسة، 

 (.٢ويتضح ذلك من خالل اجلدول )

 (4)جدول 
 ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

 عدد الفقرات درجة األهمية درجة الوجود اجملال

 9 894. 944. مهارات تقرير املصري

ملعرفة املعيار اإلحصائي ملستوى تعزيز مهارات تقرير  (6) وميكن الرجوع للجدول رقم

 املصري وأهميتها.
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 (5)اجلدول 
 املعيار اإلحصائي 

تعزيز مهارات مستوى 

 تقرير املصري
 متدني جدًا متدني متوسط عالي عالي جدًا

 متدني جدًا متدني متوسط عالي عالي جدًا األهمية درجة

 1.80أقل من  2.50 -1.81 3.40-2.51 4.20-3.41 6-4.21 املتوسط احلسابي

 األساليب اإلحصائية: 

(، وإجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات SPSS 25مت تفريغ البيانات باستخدام برنامج )

املعيارية والرتبة لعبارات حمور تعزيز مهارات تقرير املصري؛ وذلك لإلجابة على السؤال األول، ومت 

إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل عبارة من عبارات حمور أهمية 

ى السؤال الثاني. أما لإلجابة على السؤال الثالث؛ فقد مهارات تقرير املصري؛ وذلك لإلجابة عل

اسُتخدم حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ودرجات احلرية، باإلضافة الختبار )مان 

وتين( الالمعّلمي بالنسبة ملتغّير اجلنس واملرحلة الدراسّية، واسُتخدم اختبار حتليل التباين 

 اخلربة. ، وسنواتاملكان الرتبويس ملتغّيرات املؤهل العلمّي، الالمعلمي األحادي كروسكال والي

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر  مدىما  السؤال األول:

 معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكريَّة يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج الرتبوي التأهيلي

 (؟)الثانوية

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 

 بارة من عبارات حمور تعزيز مهارات تقرير املصري.ع
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 (6)جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لواقع تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي االعاقة 

 الفكرية

 تعزيز مهارات تقرير املصري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

الشخصية للطالب )يف املستقبل، مثل حتديد األهداف  1

 الوظيفة، السيارة، الزواج، اخل(

3.42 1.351 7 

 8 1.330 3.42 مساعدة الطالب يف وضع خطط لتحقيق األهداف الشخصية 2

متكني الطالب من اختيار البدائل املناسبة بناء على  3

 اهتماماته

3.61 1.284 4 

املناسبة ملستقبلة )مثال، متكني الطالب من اختاذ القرارات  4

 حتديد نوعية العمل بعد التخرج(

3.39 1.327 9 

تدريب الطالب للمطالبة حبقوقه )مثال، املطالبة بالتعديالت  6

 يف املكان مبا يتناسب مع اعاقته(

3.61 1.284 5 

تدريس الطالب اسرتاتيجيات حلل املشكالت اليت تعيق  5

 تقدمه

3.61 1.369 6 

 1 1.281 3.78 الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذاتتدريب  8

 2 1.386 3.78 التخطيط ليصل الطالب إىل الوعي بذاته واحتياجاته 8

التدريب ليصل الطالب إىل مرحلة فهم بنتائج أفعاله  9

 وتصرفاته

3.69 1.440 3 

  1.196 3.58 كلي 

أنَّ املعلِّمني واملعلِّمات يعّززون مهارات تقرير املصري مبستوى  (5)يتضح من خالل اجلدول رقم 

قيم املتوّسطات احلسابيَّة إلجابات  (، وتراوحت3.68تعزيز عاٍل، ومتوسط حسابي هلذا احملور بلغ )

عّينة الدراسة عن احملور األول )واقُع تعزيز مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكرّية( 

( ومبستوى تعزيز يرتاوح بني املتوسط والعالي، وجاءت يف املرتبة األوىل العبارة 3.39-3.78بني )

( ومبستوى 3.88السابعة "تدريُب الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذات" مبتوسط حسابي )

موافقة عاٍل؛ وكذلك تكرَّرت يف نفس املرتبة األوىل العبارة الثامنة "التخطيط ليصَل الطالب إىل 
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( ومبستوى موافقة عاٍل؛ ولعلَّ ذلك ُيعزى إىل أّن 3.88الوعي بذاته واحتياجاته" مبتوسط حسابي )

مهارة تنظيم الذات ومهارة الوعي بذاته تسّهل على املعلِّم تدريس الطالب وفق احتياجاته، وكذلك 

 هلاتني املهارتني تساعد يف تنظيم األنشطة اليوميَّة للطالب يف املدرسة؛ مما يفسر تعزيز املعلِّمني

بشكل عاٍل، وهذا يتفق مع دراسات كشف ت أنَّ املعلمني يعّززون مهارَتي التنظيم الذاتي والوعي 

( ودراسة Wehmeyer and Schwartz, 1997) الذاتي بدرجة عالية، كدراسة ومياير وشوارتز

ه من اختاذ القرارات . يف حني، حّلت العبارة الرابعة "متكين(2018) ودراسة القريين (2018) حسن

( 3.39املناسبة ملستقبله، مثل: حتديد نوعية العمل بعد التخرُّج" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابي )

متوّسط؛ كما حلَّت العبارتني األوىل والثانية يف املرتبة قبل األخرية، وهي على  تعزيزومبستوى 

ل، مثل: الوظيفة، السيارة، الزواج... إخل" و التوالي: "حتديد األهداف الشخصيَّة للطالب يف املستقب

. ويفّسر 3.42"مساعدة الطالب يف وْضع خطط لتحقيق األهداِف الشخصيَّة"، ومبتوسط حسابي 

الباحُث ذلك بأنَّ العبارات الثالث األخرية يف الرتتيب هلا عالقة بالتخطيط لالنتقال ملرحلة ما بعد 

 من املدارس املتوسطة والثانوية. على أية حال، وإن جاءت املدرسة، والذي عادة ال يطبَّق يف كثري

هذه العبارات الثالث يف املراتب األخرية؛ إال أنَّ مستوى التعزيز هلذه املهارات بني املتوسط والعالي، 

وهذا يتفق مع نتائج دراسات وجَدت أنَّ املعلِّمني يعّززون مهارات تقرير املصري اخلاصة بوْضع 

يَّة للطالب، والتخطيط لتحقيق تلك األهداف، واختاذ القرارات املناسبة له األهداِف الشخص

(Wehmeyer et al., 2007.) 

أهمية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة الفكريَّة من وجهة نظر  مستوىما  السؤال الثاني:

 الرتبوي التأهيلي معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرية يف املرحلتني املتوّسطة ومرحلة الربنامج

 (؟)الثانوية

لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجياد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لكل 

 عبارة من عبارات حمور أهمية مهارات تقرير املصري.
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 (7)جدول 
للطالب ذوي االعاقة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لدرجة أهمية مهارات تقرير املصري 

 الفكرية

 أهمية مهارات تقرير املصري م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

1 
حتديد األهداف الشخصية للطالب )يف املستقبل، 

 مثل الوظيفة، السيارة، الزواج، اخل(
4.39 0.832 7 

2 
مساعدة الطالب يف وضع خطط لتحقيق األهداف 

 الشخصية
4.33 0.856 8 

3 
متكني الطالب من اختيار البدائل املناسبة بناء على 

 اهتماماته
4.31 0.914 9 

4 
متكني الطالب من اختاذ القرارات املناسبة ملستقبلة 

 )مثال، حتديد نوعية العمل بعد التخرج(
4.53 0.691 2 

6 
تدريب الطالب للمطالبة حبقوقه )مثال، املطالبة 

 مع اعاقته(بالتعديالت يف املكان مبا يتناسب 
4.44 0.803 3 

5 
تدريس الطالب اسرتاتيجيات حلل املشكالت اليت 

 تعيق تقدمه
4.44 0.870 4 

 1 0.690 4.56 تدريب الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذات 8

 5 0.729 4.44 التخطيط ليصل الطالب إىل الوعي بذاته واحتياجاته 8

9 
بنتائج أفعاله التدريب ليصل الطالب إىل مرحلة فهم 

 وتصرفاته
4.42 0.835 6 

  0.650 4.50 كلي 

أنَّ املعلِّمني واملعّلمات يرون أنَّ مهارات تقرير املصري مهّمة  (8) يتضح من خالل اجلدول رقم

(، كما أنَّ قيم املتوّسطات 4.5مبستوى أهمّية عاٍل جدًّا، ومبتوسط حسابي هلذا احملور بلغ )

العّينة عن احملور الثاني )أهمّية مهارات تقرير املصري للطالب ذوي اإلعاقة احلسابّية إلجابات 

( ومبستوى أهمية عاٍل جدًّا، وجاء يف املرتبة األوىل املهارة 4.31-4.65الفكرّية( تراوحت بني )

( ومبستوى أهمية 4.65السابعة "تدريب الطالب على التنظيم الذاتي وإدارة الذات( مبتوسط حسابي )
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جدًّا؛ ولعّل ذلك ُيعزى إىل إدراك معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرّية بأهميَّة أْن ُيزّوَد الطالب عاٍل 

مبهارة التنظيم الذاتي وإدارة الذات؛ مما يساعد الطالب يف املرحلة الدراسيَّة وما بعدها ويف احلياة 

 ,Wehmeyer and Schwartzاليومية بشكل عام. وتّتفق هذه النتيجة مع دراسة ومياير وشوارتز 

، اليت كشفت عن اعتقاد املعّلمني بأنَّ مهارة التنظيم وإدارة الذات (2018) ( ودراسة حسن(1997

كانت من أهم مهارات تقرير املصري لطالبهم. وجاء يف الرتتيب الثاني " متكني الطالب من اختاذ 

( 4.63"، مبتوسط حسابي )القرارات املناسبة ملستقبله، مثل: حتديد نوعية العمل بعد التخرج

ومبستوى أهمية عاٍل جدًّا، وهذا يدل على أنَّ املعلِّمني يدركون أهميَّة هذه املهارة يف حياة الطالب 

ليقّرَر مصريه يف كل شؤون حياته بعيًدا عن تدخُّالت اآلخرين، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة تيست 

عالية ملهارة اختاذ القرار من وجهة نظر املعلِّمني اليت وجدت أهميَّة  (Test et al., 2004)وآخرون 

واملعلِّمات. يف حني، حلَِّت املهارُة الثالثة "متكني الطالب من اختيار البدائل املناسبة بناء على 

( ومبستوى أهمية عاٍل جًدا؛ ولكن وإن حلَّت 4.31اهتماماته" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابي )

األخرية إال أنَّ املتوسط احلسابي ُيعترب عالًيا جًدا، وهذا يدّل على أّن املعّلمني  هذه املهارة يف املرتبة

يشعرون بأهمّية كبرية جدًا لتعزيز هذه املهارة للطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية. وجاءت عبارة 

"مساعدُة الطالب يف وْضع ُخطط لتحقيق األهداف الشخصية" يف الرتتيب قبل األخري، مبتوّسط 

( ومبستوى أهمية عاٍل جدًّا؛ ولكن وإن كانت هذه املهارة يف الرتتيب قبل األخري، 4.33ابي )حس

إال أنَّ املعلِّمني واملعلِّمات ينظرون إىل هذه املهارة مبستوى أهمية عاٍل جدًّا؛ إذ تساعد هذه املهارة 

ف اليت وضعها، الطالب يف التخطيط ألهدافه؛ مما يدفع الطالب للعمل على حتقيق تلك األهدا

وبالتالي زيادة فرص النجاح يف اجلانب )الشخصي، األكادميي، االجتماعي، واملهين(، وتتفق هذه 

، حيث اتفقت هذه الدراسات ((Wehmeyer et al., 2013، وآخرونالنتيجة مع دراسة ومياير، 

 على أهمية أن يكون الطالب قادرًا على التخطيط ألهدافه املستقبلية.

( بني متوّسطات استجابات 0.06هل يوجد فروق  ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الث:السؤال الث

تعزيز مهارات تقرير املصري، وكذلك حمور أهمية  مدىاملعّلمني واملعّلمات حول حمور 

وسنوات واملكان الرتبوي مهارات تقرير املصري تبًعا الختالف اجلنس واملؤهل الدراسي 

 اخلربة؟

 ئية كما يلي:ساليب اإلحصااأل بع  استخدامولإلجابة على هذا السؤال مت 
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 (8)اجلدول رقم 
نتائج اختبار مان ويتين للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب متغري  

 اجلنس

 Z Sig مان ويتين متوسط الرتب العدد اجلنس اجملال

تعزيز مهارات تقرير 

 املصري

 34.20 54 ذكر
362.00 -1.664 0.096 

 43.39 18 أنثى

أهمية مهارات تقرير 

 املصري

 31.50 54 ذكر
216.00 -4.017 0.000 

 51.50 18 أنثى

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بني تصّورات كل من الذكور واإلناث حول تعزيز مهارات  -

 .0.06أكرب من تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة 

وجود فرق ذي داللة إحصائية بني تصّورات كل من الذكور واإلناث حول أهمّية ومهارات  -

 .0.06تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

 (9)اجلدول 
نتائج اختبار مان ويتين للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب متغري  

 املرحلة الدراسية

 اجملال
مستوى 

 التحصيل
 Z Sig مان ويتين متوسط الرتب العدد

تعزيز مهارات تقرير 

 املصري

 30.58 50 متوسط
254.0 

-

3.734 
0.000 

 49.95 22 ثانوي

أهمية مهارات تقرير 

 املصري

 35.78 50 متوسط
514.0 

-

0.503 
0.615 

 38.14 22 ثانوي

 ، يتضح:(9) من اجلدول

وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات كل من معّلمي املرحلة املتوسطة والثانوّية حول  -

 .0.06تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات كل من معّلمي املرحلة املتوسطة والثانوّية  -
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 .0.06حول أهمّية مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 

 (11)اجلدول 
بسبب نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني 

 متغري املؤهل العلمي

 متوسط الرتب العدد املؤهل العلمي اجملال
كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

تعزيز 

مهارات 

 تقرير املصري

بكالوريوس تربية 

 خاصة

40 40.25 

6.935 3 0.074 
بكالوريوس مع دبلوم 

 تربية خاصة

9 42.83 

 26.61 18 ماجستري

 30.70 5 دكتوراه

أهمية 

مهارات 

 تقرير املصري

بكالوريوس تربية 

 خاصة

40 41.68 

7.683 3 0.053 
بكالوريوس مع دبلوم 

 تربية خاصة

9 29.83 

 31.50 18 ماجستري

 25.10 5 دكتوراه

 الذي يبّين نتائج اختبار كروسكال واليس، جند: (10) من اجلدول

تصّورات املعّلمني باختالف مؤهلهم العلمي حول عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني  -

 .0.06درجة تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف مؤهلهم العلمي حول  -

 .0.06درجة أهمّية مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 
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 :املكان الرتبوي

 (11)اجلدول 
نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب 

 املكان الرتبويمتغري 

 العدد املكان الرتبوي اجملال
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

تعزيز مهارات 

 تقرير املصري

 36.17 6 تربية فكريةمعهد 

0.316 2 0.854 
برنامج ملحق 

 مبدرسة

54 35.87 

 39.50 12 مركز تربية خاصة

أهمية مهارات 

 تقرير املصري

 18.50 6 معهد تربية فكرية

9.239 2 0.010 
برنامج ملحق 

 مبدرسة

54 39.94 

 30.00 12 مركز تربية خاصة

 الذي يبّين نتائج اختبار كروسكال واليس، جند: (11) من اجلدول

حول  املكان الرتبويعدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف  -

 .0.06درجة تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أكرب من 

حول  الرتبوياملكان وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف  -

 .0.06درجة أهمية مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

وملعرفة مصدر الفرق مت إجراء املقارنات البعدية وباستخدام اختبار مان وتين وكانت النتائج 

 :(12) كما يف اجلدول

 

 

 



 
 

 
 

473 

 ح ملرحلة ما بعد املدرسة للطالِبتعزيُز مهارات تقرير املصري لدعم االنتقاِل الناج(. 2022املالكي، حسني. )

473 

 (12جدول رقم )
نتائج اختبار مان ويتين للفروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة على حمور أهمية مهارات تقرير املصري  

 املكان الرتبويحسب متغري 

 مستوى الداللة Z مان ويتين متوسط الرتب العدد املكان الرتبوي

 13.5 6 معهد تربية فكرية
60.00 -2.932 0.003 

 32.39 54 برنامج ملحق مبدرسة

 8.5 6 معهد تربية فكرية
30.00 -0.604 -0.546 

 10.0 12 مركز تربية خاصة

 35.06 54 برنامج ملحق مبدرسة

240.00 -1.644 0.001 
 26.50 12 مركز تربية خاصة

أن مصدر الفرق احلاصل يف اختبار كروسكال واليس سببه الفرق  (12) جند من اجلدول

 . "برنامج ملحق مبدرسة"و "تربية فكريةمعهد املكان الرتبوي "بني 

 سنوات اخلربة:

 (13)جدول 
نتائج اختبار كروسكال واليس للعينات املستقلة ملعرفة داللة الفرق بني متوسطات تصورات املعلمني بسبب 

 متغري سنوات اخلربة

 متوسط الرتب العدد سنوات اخلربة اجملال
كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

تعزيز 

مهارات 

تقرير 

 املصري

 31.77 22 أقل من سنتني

1.913 3 0.591 

من سنتني إىل 

 مخس سنوات

12 37.33 

من مخس سنوات 

 إىل عشر سنوات

22 37.95 

عشر سنوات 

 فأكثر

16 40.38 
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 متوسط الرتب العدد سنوات اخلربة اجملال
كروسكال 

 واليس

درجات 

 احلرية
Sig 

أهمية 

مهارات 

تقرير 

 املصري

 42.50 22 أقل من سنتني

5.259 3 0.154 

من سنتني إىل 

 مخس سنوات

12 38.00 

من مخس سنوات 

 إىل عشر سنوات

22 35.14 

عشر سنوات 

 فأكثر

16 29.00 

 الذي يبني نتائج اختبار كروسكال واليس، يتضح: (13) من اجلدول

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف سنوات اخلربة حول درجة  -

 .0.06مستوى الداللة أكرب من  تعزيز مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن

وجود فرق ذي داللة إحصائّية بني تصّورات املعّلمني باختالف سنوات اخلربة حول درجة أهمية  -

 .0.06مهارات تقرير املصري؛ إذ إّن مستوى الداللة أقل من 

فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات  وجوَدومن خالل نتائج السؤال الثالث يتضح 

مهارات تقرير املصري، واليت ترجع الختالف املرحلة  تعزيزاستجابات عّينة الدراسة حول مدى 

، وقد تكون نتيجة طبيعية لرتكيز املعلمني واملعلمات يف املرحلة الثانوية إلعداد طالبهم الدراسية

يز على مهارات تقرير املصري يف هذه املرحلة أكثر ملا بعد التخرج من املدرسة. حيث يكون الرتك

وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة يف بقيَّة املتغيِّرات حول هذا من املرحلة املتوسطة. كما يتضح عدم 

والذي يشري إىل  ، وعدد سنوات اخلربة(،املكان الرتبوياحملور، مثل: )اجلنس، املؤهل الدراسي، 

لطالبهم بدرجة عالية، والذي قد يرجع إىل  مهارات تقرير املصري ونأن املعلمني واملعلمات يعزز

الربنامج إدراك املعلمني الحتياج الطالب هلذه املهارات خاصة بعد تغيري مسمى املرحلة الثانوية إىل 

بغ  النظر عن جنسهم أو مؤهلهم أو مكان اخلدمة -والذي يوجه جهود املعلمني  الرتبوي التأهيلي

 حنو تزويد الطالب باملهارات اليت ستساعدهم يف حياتهم املستقبلية بعد التخرج. -ةأو سنوات اخلرب

وجود فروٍق ذات داللة إحصائّية بني متوّسطات استجابات كذلك تبّين نتائج السؤال الثالث 

املعّلمني واملعّلمات حول حمور أهمية مهارات تقرير املصري تبًعا لــ: اختالف اجلنس، املؤهل 
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والذي يفسره الباحث إىل أن اختالف متوسطات  ، وعدد سنوات اخلربة،املكان الرتبوي، الدراسي

االستجابات قد يكون بسبب اختالف الفرص بني الطالب والطالبات يف ممارسة مهارات تقرير 

املصري، فعلى سبيل املثال عند اختيار البدائل املناسبة املتعلقة بالعمل تكون هذه البدائل أكثر 

، ومن هنا تتشكل االختالفات بني املعلمني واملعلمات يف اهتمامهم مبهارات تقرير املصري . للطالب

كما يؤثر املؤهل الرتبوي العالي إجيابًا يف اعتقاد املعلم واملعلمة بأهمية مهارات تقرير املصري. 

كان  وكذلك عدد سنوات اخلربة فكلما أمضى املعلم سنوات أكثر يف تقديم اخلدمة هلذه الفئة

لديه معرفة أكثر باملهارات املهمة اليت تساعد الطالب على النجاح بعد التخرج مثل مهارات تقرير 

. وبالنسبة للمكان الرتبوي فقد يكون دمج الطالب يف املدراس العادية يشعر املعلمني املصري

ن ذوي اإلعاقة واملعلمات بأهمية كبرية لتعزيز مهارات تقرير املصري واليت قد حتسن دمج الطالب م

ومل جتد  الفكرية يف املدرسة وتزيد مشاركته مع أقرانه العاديني يف أنشطة املدرسة بفاعلية.

حيث كانت استجابات املعلمني واملعلمات عالية  الدراسُة فرًقا يف هذا احملور يف املرحلة الدراسية

 املرحلة الدراسية.جدا والذي يعين إدراكهم بأهمية هذه املهارات لطالبهم بغ  النظر عن 

 التوصيات:

كشفت نتائج الدراسة احلالّية عن مستوى عاٍل لتعزيز مهارات تقرير املصري من معّلمي 

ومعّلمات الرتبية الفكرّية يف املرحلتني املتوسطة والثانوّية لطالبهم من ذوي اإلعاقة الفكريَّة، 

تقرير املصري لطّلابهم. وبناًء على تلك وكان ذلك نتيجة إدراكهم مبستوى عاٍل جدًّا ألهمّية مهارات 

النتائج؛ يقّدم الباحث عدًدا من التوصيات اليت ميكن أن ُتسهم يف تعزيز مهارات تقرير املصري 

للطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية، واليت ميكن أن تنعكس على جناح انتقاهلم إىل حياة 

ُمشاركة جمتمعية فعَّالة، احلصول على الراشدين بعد التخرج مبخرجات إجيابيَّة، مبا فيها من: 

 وظائف مناسبة، احلياة املستقلة، االندماج يف اجملتمع. وجاءت التوصيات كما يلي:

يعترب اكتساب مهارات تقرير املصري من أهم املؤشرات على جناح الطالب سواء يف املراحل  -

من الثانوية؛ ولذلك ينبغي على معّلمي ومعّلمات الرتبية الفكرّية  التخرُّجبعد  الدراسية أو

 الرتكيز على مثل هذه املهارات يف براجمهم التعليميَّة.

ينبغي الرتكيُز على تعزيز مهارات تقرير املصري من مرحلة مبكرة، ابتداء من األسرة ومن ثم  -

أنَّ التدخُّل لتعزيز مهارات تقرير  املراحل الدراسيَّة وخاصَّة املبكرة؛ فقد بيَّنت الدراسات
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املصري من مراحل مبكرة ولفرتات طويلة من حياة الطالب يؤّدي إىل مزيٍد من االستقرار يف 

 خمرجات الطالب بعد التخرُّج ولوقت أطول.

ينبغي كذلك االستفادُة من املمارسات العامليَّة املبنيَّة على األدّلة يف تعزيز مهارات تقرير  -

طالِب ذوي اإلعاقة الفكريَّة، مثل: إشراكهم يف التخطيط لرباجمهم الرتبويَّة املصري لل

 وغريها من االسرتاتيجيات الفاعلة.والتخطيط للخدمات االنتقالية الفرديَّة 

هناك حاجة ملزيد من الدراسات املشابهة على مستوى اململكة؛ للتعّرف على واقع تعزيز   -

دن يف اململكة، وكذلك من وجهات نظر خمتلفة مهارات تقرير املصري يف خمتلف امل

 كالطالب وأسرهم؛ وأيًضا مع إعاقات خمتلفة.
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 سلمه)ا( اهلل  ،،،املعلمة عزيزي املعلم/

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد ...

للطالب ذوي اإلعاقة وأهميتها  مهارات تقرير املصرييقوم الباحث بإجراء دراسة علمية عن 

 . واليت تستهدف املعلمني واملعلمات يف املرحلة املتوسطة والثانوية فقط. الفكرية

مزيج  من املهاراِت واملعارِف واملعتقداِت اليت متكِّن الفرد بأنها  وتعرف مهارات تقرير املصري

من االخنرايف يف سلوك موجَّه حنو اهلدف، ذاتي التنظيم، والسلوك املستقل. ففْهُم َمواطن القوَّة 

والقيود إىل جانب اإلميان بالذات بأنها قادرة وفعَّالة أمران أساسيان لتقرير املصري، وعندما 

على أساس هذه املهارات واملواقف؛ فإنهم يتمتعون بقدرة أكرب على السيطرة على يتصرَّف األفراُد 

 حياتهم واالضطالع بدور البالغني الناجحني يف جمتمعنا 

 ويشتمل هذ االستبيان حموران:

 .مستوى تعزيزك ملهارات تقرير املصرياحملور األول: 

 وجهة نظرك. للطالب من مهارات تقرير املصرياحملور الثاني: مدى أهمية 

علما بأن مجيع البيانات اليت سيتم احلصول عليها ستعامل بسرية تامة وستستخدم ألغراض  

 البحث العلمي فقط، ويستغرق إكمال هذا االستبيان مخس دقائق تقريبًا.

 ولكم خالص الشكر لتجاوبكم ومشاركتكم يف تعبئة هذه االستبانة.
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 واقع دور املدرسة الثانوية يف تعزيز القيم اإلجيابية لدى طالبها (2021اهلامشي، عبداحلميد. )

 معلومات املعلم/املعلمة:أواًل: 

 أمام االختيار املناسب: √))أرجو وضع عالمة 

    معلمة                معلم اجلنس:     .1

  ثانوي   ، متوسط املرحلة الدراسية:  .2

  ،  بكالوريوس تربية خاصة ،  بكالوريوس مع دبلوم تربية خاصةاملؤهل العلمي: .3

 دكتوراه  ،  ماجستري

    برنامج ملحق مبدرسة    معهد تربية فكرية   نظام املؤسسة التعليمية: .4

 مركز تربية خاصة  

      مخس سنواتمن سنة اىل      سنة فأقل    سنوات اخلربة  .6

           عشر سنوات فأكثر      عشر سنواتاىل مخس من    

 : مهارات تقرير املصري: ثانيًا

 أمام العبارة اليت تعكس وجهة نظرك: √)وضع إشارة ) يرجى

 تعزيز مهارات تقرير املصريالبعد األول:   
مهارات تقرير البعد الثاني: مدى أهمية 

 للطالب املصري

 م
مهارات تقرير 

 املصري

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

1 

حتديد األهداف 

الشخصية للطالب )يف 

املستقبل، مثل 

الوظيفة، السيارة، 

 الزواج، اخل(

          

2 

مساعدة الطالب يف 

وضع خطط لتحقيق 

 األهداف الشخصية

          

3 

متكني الطالب من 

اختيار البدائل 

املناسبة بناء على 

 اهتماماته
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 تعزيز مهارات تقرير املصريالبعد األول:   
مهارات تقرير البعد الثاني: مدى أهمية 

 للطالب املصري

4 

متكني الطالب من 

اختاذ القرارات 

املناسبة ملستقبلة 

)مثال، حتديد نوعية 

 العمل بعد التخرج(

          

6 

تدريب الطالب 

للمطالبة حبقوقه 

)مثال، املطالبة 

يف املكان بالتعديالت 

مبا يتناسب مع 

 اعاقته(

          

5 

تدريس الطالب 

اسرتاتيجيات حلل 

املشكالت اليت تعيق 

 تقدمه

          

8 

تدريب الطالب على 

التنظيم الذاتي وإدارة 

 الذات

          

8 

التخطيط ليصل 

الطالب إىل الوعي 

 بذاته واحتياجاته

          

9 

التدريب ليصل 

مرحلة الطالب إىل 

فهم بنتائج أفعاله 

 وتصرفاته

          

                           

 شاكر لكم املشاركة يف تعبئة االستبيان..
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Abstract: 

The study aimed to identify the reality of women's sports, the 

opportunities, challenges, and needs that will develop in the light of the Saudi 

Arabia's vision 2030. A descriptive approach was used based on data collection 

through environmental analysis SWOT. The core sample was (1323) randomly 

selected women from (13) administrative regions in Saudi Arabia. Content 

analysis, interview, and a questionnaire was devised of a two-track exercise and 

non-practice for sport and physical activity. The most important results are the 

SWOT analysis of women's sports in Saudi. Among the most important aspects 

of strength (S) is the ambition of the Kingdom's Vision 2030 to promote 

women's sports, the establishment of the Saudi Federation of Community Sports, 

and the opening of academic programs for girls under the name of sports science 

and physical activity in Saudi universities, and the inclusion the of physical 

education for girls in public education schools. The most important weaknesses 

(W) are the lack of awareness among women of the importance of practicing 

physical activity, the lack of sufficient qualified trainers and administrators, the 

high cost of participating in health clubs, the small number of women's fitness 

centers, and the lack of exploitation of government facilities in universities, 

clubs and neighborhood centers to practice sports. Women's. One of the most 

important opportunities (O) is the issuance of many royal orders that contribute 

to the empowerment of Saudi women. Among the most important threats (T) 

customs and traditions constitute an obstacle to women's exercise of sport and 

physical activity, and one of the most important recommendations is the need to 

coordinate between all institutions and bodies responsible for sports in Saudi 
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Arabia to work to spread the culture and philosophy of sports and physical 

activity of women and the importance of exercising their activities in all stages 

of life. 

Keywords: Women's Sports, Physical Activity, Obstacles to practicing sports, 

Vision 2030. 
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 2090واقع الرياضة النسائية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية . (2022). رخا، أمحد. خالد ،أبووردة

 522 – 285 (،1) 8جملة العلوم الرتبوية،  .التطلعات(-التحديات -)الفرص

 

  2090واقع الرياضة النسائية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

 التطلعات(-التحديات -)الفرص

 (2)أمحد حسن حسن رخاد.  (1)خالد إبراهيم أبووردةد.  

 املستخلص:

واقع ممارسة املرأة للرياضة فى ضوء رؤية اململكة العربية هدفت الدراسة اىل التعرف على 

ومت  والوقوف على الفرص والتحديات واالحتياجات اليت من شأنها تطويرها، 2030السعودية 

استخدام املنهج الوصفي باستخدام األسلوب التحليلي القائم على مجع املعلومات من خالل التحليل 

( إمرأة مت اختيارهن بالطريقة 1323العينة االساسية ) ، بلغتEnvironmental Scanالبيئي 

العشوائية من ثالثة عشر منطقة إدارية باململكة، ومت استخدام حتليل احملتوى، واملقابلة، وتصميم 

استبيان مكون من مسارين للممارسات وغري املمارسات للرياضة والنشايف البدني كل مسار 

 SWOTيالتى مت التوصل إليها مصفوفة التحليل البيئيتضمن ثالثة حماور، ومن أهم النتائج 

Analysis ( للرياضة النسائية باململكة، ومن أهم نواحى القوةS)  2030طموح رؤية اململكة 

لإلرتقاء بالرياضة النسائية، وإنشاء اإلحتاد السعودي للرياضة اجملتمعية، وفتح برامج أكادميية 

البدني باجلامعات السعودية، وإدارج حصة الرتبية  للبنات حتت مسمي علوم الرياضة والنشايف

( عدم وجود وعي لدي املرأة Wالبدنية للبنات فى مدارس التعليم العام، ومن أهم نواحي الضعف )

بأهمية ممارسة النشايف البدني، وعدم توافر العدد الكايف من املدربات واالداريات املؤهالت، 

الصحية، وقلة عدد مراكز اللياقة البدنية النسائية، وعدم والكلفة العالية لإلشرتاك فى األندية 

استغالل املرافق احلكومية باجلامعات واألندية ومراكز احلي ملمارسة الرياضة النسائية، ومن 

( صدور العديد من األوامر امللكية السامية التى تسهم من متكني املرأة Oأهم الفرص )

                                                           
كليتة الرتبيتة، جامعتة القرتتيما أستتاذ مستاعد بكليتتة الرتبيتة الريا تية للبتتن          أستتاذ مشتارك قستم الرتبيتتة البدنيتة بعلتوم ا ركتتة،       (1)

 k.libda@qu.edu.sa  :جامعة بورسعيد بالبنات

أستاذ مساعد قسم الرتبية البدنية بعلوم ا ركة،كلية الرتبية، جامعة القريما أستاذ مساعد بكلية الرتبية الريا ية للبتن  بالبنتات     (2)

 a.rakha@qu.edu.sa :جامعة بورسعيد

mailto:k.libda@qu.edu.sa
mailto:a.rakha@qu.edu.sa
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ا أمام ممارسة املراة للرياضة العادات والتقاليد عائًق( تشكل Tالسعودية، ومن أهم التهديدات )

 عن املسئولة واهليئات املؤسسات مجيع بني التنسيق والنشايف البدني، ومن أهم التوصيات ضرورة

 للمرأة الرياضة والنشايف البدني ثقافة وفلسفة نشر على للعمل باململكة العربية السعودية الرياضة

 حياتها.  مراحل مجيع يف أنشطتها ممارسة وأهمية

، 2030رؤية  ،الرياضة النسائية، النشايف البدني، معوقات ممارسة الرياضة الكلمات املفتاحية:

 التحليل البيئي
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 مقدمة ومشكلة الدراسة:

اململكة العربية السعودية تتطلع إىل مستقبل  أنأكد ولي العهد األمري حممد بن سلمان 

 ،مشرق، وأنها قادرة على أن تصنعه بثرواتها البشرية والطبيعية واملكتسبة اليت أنعم اهلل بها عليها

املرأة مكّون أساسي من اجملتمع، وهلا دور هام يف حتقيق رؤية  كما أشار ولي العهد إىل أن 

 اململكة.

ورة يف حياة املرأة والرجل على السواء، فممارسة الرياضة بأي ويف الواقع تعد الرياضة ضر

شكل من أشكاهلا تعمل على حتسني الدورة الدموية يف جسم اإلنسان وختفيف نسبة 

الكولسرتول يف اجلسم. كما أن ممارستها بانتظام تؤدي إىل الوقاية من العديد من األمراض، 

القلب وتصلب الشرايني، وآالم أسفل الظهر، ومنها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض 

واملشاكل النفسية، وأمراض السرطان وغريها، وحبكم الطبيعة الفسيولوجية للمرأة، فإن 

ا ما يؤثر على صحة املتغريات الفيزيائية احملددة للحركة قد تؤثر على صحتها مبقدار يفوق كثرًي

حتمية للحفاظ على صحتها لتؤدي دورها  الرجل، وعلى ذلك باتت ممارسة املرأة للرياضة ضرورة

 . اجملتمعي بأفضل صورة

ومن املعروف ان ممارسة النشايف الرياضي ال يقتصر على جمموعة معينة من االفراد او 

نواع العالج والتأهيل خصوًصا عند اجنس من االجناس واصبحت الرياضة حاجة ملحة ونوع من 

اعي فان املرأة اليوم اصبحت تنافس الرجال يف ممارسة املرأة لتكوينها الفسيولوجي ودورها االجتم

االنشطة البدنية اضافة اىل حاجتها املاسة للممارسة بهدف احلفاظ على صحتها ورشاقتها وحتى 

 (2014 رضا،. )حالتها النفسية واالنفعالية واالجتماعية

 واشنطنبالتعاون مع جامعة الصحة الدراسة البحثية اليت نفذتها وزارة  تأوضحولقد 

متت على عينة ممثلة للمجتمع السعودي من كافة املناطق اإلدارية، ومشلت  ( و التى2014)

الدراسة أن معدل انتشار السمنة  وأظهرت سنة، 16األشخاص البالغني الذين تزيد أعمارهم على 

بة يف هذا املسح، وكانت أعلى عند اإلناث بنس( %28.8) بلغ 2كغ/م 30وفًقا ملؤشر كتلة اجلسم 

%( لدى الذكور، كما يزيد معدل انتشار السمنة مع التقدم بالعمر؛ حيث 24.1) %( مقارنة بـ33.6)

 كما أظهرت%(، 48.0( سنة مبعدل وصل حتى )54 -66بلغت النسبة أعالها يف الفئة العمرية )

 الذكورلدى اإلناث يف اجملتمع السعودى أعلى من  الدراسة أن معدل اإلصابة بالسمنة املرضية

 .الذكور لدى%( 2.6) باملقارنة %( لدى اإلناث4.8( بلغ )2كغ/م 40مؤشر كتلة اجلسم )حيث 

وفيما يتعلق بالنشايف البدني، وجد املسح أن حنو نصف اإلناث السعوديات غري ممارسات ألي 
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كور، %( منهن ميارسن نشاًطا بدنيًّا خفيًفا، أما عند الذ29نشايف بدني على اإلطالق، يف حني أن )

%( وبالنسبة نفسها تقريًبا 33فبلغت نسبة الرجال غري املمارسني ألي نشايف بدني على اإلطالق )

 (2020)وزارة الصحة السعودية،  .كانت نسبة ممارسي النشايف البدني اخلفيف

على األطفال  تحبوث فسيولوجيا النشايف البدني اليت أجريأن  ( اىل1996)أشار اهلزاع 

استخدام أجهزة ضربات القلب عن بعد أو أجهزة قياس احلركة أو حساب والناشئة ومت فيها 

 للصحة(ممارسة احلد األدنى من النشايف البدني املعزز  )عدماخلطى أن نسبة اخلمول البدني 

سنة  23إىل  18% لدى الشباب من سن  81وتتجاوز  13إىل  8% لدى األطفال من سن 50تقارب 

 بني انتشار اخلمول البدنيالدراسة على أن كد نتائج ما أ. كوكذلك األطفال يف سنة الروضة

وصل البنني  بينما %88أكثر من  نسبة اخلمول البدني لدى اإلناث بلغتحيث  املراهقني السعوديني

أن اجليل احلالي من الناشئة السعوديني يعيش منطًا خمتلفًا ( 1999) %. كما أكد اهلزاع46حوالي 

جيال املاضية خاصة فيما يتعلق بأسلوب التغذية ومنط النشايف البدني عما كان عليه أقرانهم يف األ

 ."والسلوك اخلامل "اجللوس لوقت طويل أمام الشاشة

( إىل مكانة الرياضة والنشايف البدني 2030) وقد كشفت اسرتاتيجية ورؤية اململكة

البدنية بشكل  كأحد أهم أهدافها االسرتاتيجية من أجل زيادة نسبة ممارسة الرياضة واألنشطة

منتظم، وإطالق برامج جديدة للرياضة املدرسية، ورفع نسبة السعوديني العاملني يف قطاع رياضة 

%( املوجودة حاليًا، ورفع نسبة الشباب املشاركني يف برامج اهليئة 26%( من الـ)40) النخبة إىل

يطة ونسبة األصول العامة للرياضة، وإضافة نسبة العائد على استثمار املالعب واألراضي احمل

املستغلة يف القطاع الرياضي، مما يوضح مدى أهمية دور الرياضة ومكانتها يف رؤية اململكة، يف 

ا، ا وصحيًّا واجتماعيًّا وعقليًّا ونفسيًّخلق جمتمع حيوي، وتطوير اجليل القادم من الشباب بدنيًّ

)رؤية السعودية،  املستوى. ومتكني وضمان استدامة رياضي النخبة من أجل حتقيق أداء عالي

2019). 

لواقع احلركة الرياضية؛ فبالرغم من  اًلوتشكل الرياضة النسائية يف أي جمتمع جزًءا فاع

زال اليوجد رصد دقيق لواقع وإحتياجات املرأة ما النسائية؛ إال أنه  إهتمام اململكة بالرياضة

حباجة إىل رعاية وإهتمام ودعم من  أن الرياضة النسائية ىالرياضية يف اململكة، مما يؤكد عل

 املؤسسات واالحتادات الرياضية.

وباستعراض الباحثان للدراسات املرتبطة فى جمال الرياضة النسائية، والتى متكنا من 
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جتاهات املرأة حنو ممارسة الرياضة والنشايف البدني مثل االتوصل إليها وجدو أن بعضها قد تناول 

( 2004) سة كل من ستيلزر وايرنست وفينسرت والجنفورد(، ودرا2003) دراسة أبوصاحل

Langford Stelzer, Ernest, Fenster &(، ودراسة عامر 2006) ودياب ، ودراسة صادق

(، وقد أسفرت أهم النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجتاه حنو 2015وعبدالسالم )

طالبات لصاحل الطالب وكذلك بني املمارسات ممارسة الرياضة والنشايف البدني بني الطالب وال

وغري املمارسات للنشايف البدني لصاحل املمارسات؛ والبع  اآلخر تناول ممارسة النشايف البدني 

(، ودراسة خالف 2014) (، ودراسة هاني وغازي2015) لدي النساء مثل دراسة مطهر والرياضة

 & Khalaf, Ekblom, Kowalski, Berggren(2013وايكبلوم وكوالسكى وبريجني وهزاع )

Hazzaa  وقد أسفرت أهم النتائج عن أن العوامل البيئية واجلامعة واألسرة تؤثر بشكل كبري يف ،

النشايف البدني للطالبات فيما يؤثر اإلعالم بشكل متوسط يف النشايف البدني لدى الطالبات؛ 

(، ودراسة 2008) دراسة كنعانوالبع  اآلخر تناول معوقات ممارسة املرأة للنشايف الرياضي مثل 

عوقات مرتبطة باجلانب الديين (، وقد أسفرت النتائج عن أبرز امل2010) وعبد ربه أمحد

واإلمكانات الرياضية والتسهيالت، وكذلك معوقات مرتبطة باجلانب النفسي واالجتماعي 

( فى 2006والصحي؛ والبع  اآلخر تناول واقع الرياضة النسائية مثل دراسة الديوان وعبد ماحل )

( لدى طلبة جامعة 2011) ( فى قطاع غزة، وجاسم وزعالن ولفته2010) حمافظة البصرة، واملصرى

( فى مملكة 2016) ( فى وسط وجنوب العراق، والقطان وحسني2012) البصرة، والدليمى

( فى اجلزائر، وقد أسفرت أهم النتائج عن قلة وجود 2015) البحرين، وحممد وبوعزي وعبداحلق

الرياضية يف الساحات املناسبة للتدريب وكذلك التجهيزات الرياضية وضعف مساعدة االحتادات 

تطوير الالعبات والفرق الرياضية النسوية، وضعف مشاركة الفرق النسوية يف األلعاب الرياضية 

 املختلفة.

ومن خالل استعراض الدراسات املرتبطة يتضح أنها فى حدود علم الباحثان مل تتناول واقع 

دراسة بهدف التعرف على الرياضة النسائية فى اململكة، وهو األمر الذى دفعهما إىل إعداد تلك ال

نواحي القوة والضعف ملمارسة املرأة للرياضة فى ضوء رؤية اململكة، وكذلك التعرف على الفرص 

واالحتياجات الرياضية املناسبة هلا، من أجل الدفع مبسرية النمو واالرتقاء يف اجملال الرياضي، ومن 

اململكة، وأهم األسباب جهة أخرى معرفة أسباب عزوف املرأة عن ممارسة الرياضة فى 

 االجتماعية والصحية والنفسية، واملعوقات اليت حتول دون ممارسة املرأة للرياضة.

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 :أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إىل: 

"التعرف على نواحي القوة والضعف ملمارسة املرأة للرياضة فى ضوء رؤية اململكة العربية 

 ديات واإلحتياجات اليت من شأنها تطويرها". ، والوقوف على الفرص والتح2030السعودية 

 وميكن حتقيق هدف الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ماهو واقع )نواحي القوة والضعف( ممارسة املرأة للرياضة يف اململكة؟ .1

 ماهى أهم الفرص املتاحة لدعم ممارسة املرأة للرياضة يف اململكة؟ .2

 املرأة ملمارسة الرياضة يف اململكة؟ ماهى التحديات اليت تواجه .3

 ماهى أهم االحتياجات اليت من شأنها تطوير ممارسة املرأة للرياضة يف اململكة؟ .4

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة حنو ممارسة الرياضة تعزى ملتغريات  .6

، الدخل الشهري، )العمر، اجلنسية، احلالة االجتماعية، عدد األبناء، املستوى التعليمي

 الوظيفة، ممارسة الرياضة والنشايف البدني، املنطقة السكنية(؟

 املصطلحات املستخدمة يف الدراسة:

 :هو كل حركة جسمانية تؤديها العضالت اهليكلية وتتطّلب استهالك قدرًا  النشايف البدني

املهام املنزلية والسفر من الطاقة، مبا فى ذلك األنشطة اليت تزاول أثناء العمل واللعب وأداء 

 (.Who, 2019) وممارسة األنشطة الرتفيهية"

 :تنظيمي وتؤدى طابع ا وذوهلا مسبًق البدني خمطط النشايف أشكال حمددة من يه الرياضة 

 (.Who, 2019)املكتسبة بانتظام بهدف احلصول على اللياقة البدنية أو مهارات 

 التحليل البيئي SWOT:  مينكلر يعرفه Minkler (2012)  بأنه "عملية يقوم بها فريق عمل

لتحديد جوانب القوة والضعف فى البيئة الداخلية للمنظمة، والفرص، والتهديدات فى البيئة 

اخلارجية اليت تؤثر علي الفاعلية احملتملة هلا، مما يسهم فى تطوير االسرتاتيجيات وتنمية 

 والتهديدات". جوانب القوة والفرص املتاحة والتغلب على جوانب الضعف
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 إجراءات الدراسة:

  :منهج الدراسة

مت استخدام املنهج الوصفي باستخدام األسلوب التحليلي القائم على مجع املعلومات من  

 ملالئمته لطبيعة الدراسة. Environmental Scanخالل التحليل البيئي 

  : جمتمع الدراسة

 باململكة العربية السعودية.ميثل جمتمع الدراسة النساء السعوديات واملقيمات 

 عينة الدراسة:

مرأة من جمتمع الدراسة ومن خارج العينة االساسية، إ( 120) العينة اإلستطالعية: بلغت .1

( إمرأة المتارس الرياضة 50و) ( إمرأة ممارسة للرياضة والنشايف البدني،50) واشتملت على

 والنشايف البدني.

اختيارهن بالطريقة العشوائية من ثالثة عشر منطقة ( إمرأة مت 1323) العينة االساسية:بلغت .2

%( 94.41إدارية باململكة العربية السعودية، ومن حيث اجلنسية اشتملت العينة على )

 %( مقيمة، ومن حيث ممارسة الرياضة والنشايف البدني اشتملت العينة على6.69سعودية، و)

مرأة ممارسة ا%( 64.82تظم، و)%( إمرأة ممارسة للرياضة والنشايف البدني بشكل من19.56)

%( إمرأة المتارس الرياضة والنشايف 26.53للرياضة والنشايف البدني بشكل متقطع، و)

 ( توصيف عينة الدراسة.1) ( وشكل1) البدني، ويوضح جدول

 ( 1جدول )
 توصيف عينة الدراسة وفقًا ملتغري املنطقة االدارية

قة
ط

ملن
ا

 

ف
جلو

ا
 

حة
با

ال
 

ان
جنر

 

ان
از

ج
 

د 
دو

حل
ا

ية
ال

شم
ال

 

ئل
حا

 

ك
بو

ت
 

ري
س

ع
 

ية
رق

ش
ال

 

يم
ص

لق
ا

رة 
نو

امل
ة 

ين
ملد

ا
 

مة
كر

امل
ة 

ك
م

 

ض
يا

لر
ا

 

وع
جملم

ا
 

دد
لع

ا
 

7
 

4
 

6
 

7
 

1
2

 

2
4

 

1
3

 

5
5

 

7
6

 

6
0

2
 

8
4

 

1
1

8
 

3
1

5
 

1
3

2
3

 

%
 0

.5
3

 

0
.3

 

0
.4

5
 

0
.5

3
 

0
.9

1
 

1
.8

1
 

0
.9

8
 

4
.1

6
 

5
.7

4
 

4
5

.5
 

6
.3

5
 

8
.9

2
 

2
3

.8
1

 

1
0

0
 

 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

494 

 جازان نجران الباحة الجوف
الحدود 
 الشمالية

 القصيم الشرقية عسير تبوك حائل
المدينة 
 المنورة

مكة 
 المكرمة

 الرياض
المجمو

 ع

% 0.53 0.3 0.45 0.53 0.91 1.81 0.98 4.16 5.74 45.5 6.35 8.92 23.81 100

0.53 0.3 0.45 0.53 0.91 1.81 0.98 4.16 5.74 

45.5 

6.35 8.92 
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 ملتغري املنطقة االدارية( توصيف عينة الدراسة وفقاً 1) شكل

( توصيف عينة الدراسة وفقًا لطبيعة ممارسة 2) وحتقيًقا ألهداف الدراسة يوضح جدول

 الرياضة والنشايف البدني.

 ( 2جدول )
 توصيف عينة الدراسة وفقًا لطبيعة ممارسة الرياضة والنشايف البدني

 املتغريات

متارس الرياضة والنشايف 

 بشكل منتظم البدني

الرياضة متارس 

 والنشايف البدني

الرياضة  ال متارس

 والنشايف البدني

 % العدد % العدد % العدد

 أواًل: وفقًا للجنسية

 24.11 319 52.53 695 17.76 235 سعودية

 1.51 20 2.19 29 1.89 25 سعودية )مقيمة( غري

 ثانًيا: وفقًا للحالة االجتماعية

 0.38 5 0.45 6 0.38 5 أرملة

 1.28 17 1.81 24 1.59 21 مطلقة

 9.60 127 17.69 234 5.29 70 متزوجة

 14.36 190 34.77 460 12.40 164 عزباء



 
    

 
 

495 

 2090ة اململكة العربية السعودية واقع الرياضة النسائية يف ضوء رؤي(. 2022. رخا، أمحد. )خالد، أبووردة

495 

 املتغريات

متارس الرياضة والنشايف 

 بشكل منتظم البدني

الرياضة متارس 

 والنشايف البدني

الرياضة  ال متارس

 والنشايف البدني

 % العدد % العدد % العدد

 ثالًثا: وفقًا لعدد االبناء

 15.65 207 38.10 504 13.91 184 يوجد ال

 5.29 70 8.54 113 3.10 41 3 - 1من 

 4.69 62 8.09 107 2.65 35 فأكثر  4

 التعليميرابًعا: وفقًا للمستوى 

 1.28 17 1.51 20 0.91 12 وأقل متوسط

 7.03 93 14.29 189 4.84 64 ثانوي

 15.19 201 35.60 471 11.49 152 جامعي

 2.12 28 3.33 44 2.42 32 عليا دراسات

 خامًسا: وفقًا ملكان السكن

 1.59 21 2.19 29 0.91 12 قرية

 0.38 5 0.83 11 0.23 3 مركز

 9.07 120 18.75 248 5.22 69 حمافظة

 14.59 193 32.96 436 13.30 176 مدينة

 سادًسا: وفقًا ملستوى الدخل الشهري

 13.30 176 31.29 414 9.52 126 5000من  أقل

 5.82 77 11.19 148 2.72 36 10000حتى  5000 من

 3.70 49 6.50 86 3.25 43 15000حتى  10000 من

 2.80 37 5.74 76 4.16 55 فأكثر 15000

 سابًعا: وفقًا لطبيعة املهنة

 8.24 109 14.74 195 6.12 81 أعمل )ربة منزل( ال

 11.41 151 26.30 348 8.24 109 طالبة

 5.97 79 13.68 181 5.29 70 موظفة

 25.62 339 54.72 724 19.65 260 اإلمجالي
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 ال تمارس الرياضة والنشاط البدني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والنشاط البدين( توصيف عينة الدراسة وفقاً لطبيعة ممارسة الرايضة 2شكل )

 :أدوات الدراسة

 :أواًل: حتليل احملتوي

( للمملكة العربية السعودية، ونشرة مسح ممارسة األسرة 2030) مت حتليل وثيقة رؤية

 (2019 )وثيقة اهليئة العامة لإلحصاء، (.2018) للرياضة

  :املقابلة ا:ثانًي

مع بع  املسؤولني من اهليئة واهلاتفية مقابلة(  2)عدد مت عقد عدد من اللقاءات الشخصية 

، وذلك بهدف التعرف على واقع الرياضة النسائية فى اململكة، مقابالت( 6)عدد  العامة للرياضة

ومجع املعلومات عن عدد األندية احلكومية النسائية، وعدد املراكز والصاالت النسائية اخلاصة، 

 حتت إشراف اهليئة.وعدد الفرق الرياضية النسائية، وعدد البطوالت التى تقام 
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 :االستبيان ثالثًا:

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبيان، وذلك من خالل االطالع على 

املراجع العلمية املتخصصة، والدوريات، واألحباث العلمية املرتبطة مبوضوع البحث، وكذلك 

 يلي: االستعانة بتراء اخلرباء، واشتملت خطوات بناء اإلستبيان على ما

 حتديد مسارات وحماور االستبيان: .1

 لتحقيق أهداف الدراسة ومن خالل اإلطالع على الدراسات املرتبطة توصل الباحثان إىل

املسارات واحملاور الرئيسة لالستبيان، واليت متثلت فى مسارين رئيسني، وستة حماور، على النحو 

 التالي:

بشكل متقطع(، ويشتمل  –البدنى)بشكل منتظم املسار األول: املمارسات للرياضة والنشايف  . أ

 عبارة، وهي: (34) على ثالثة حماور تتضمن

 (عبارة.11احملور األول: معلومات دميوغرافية ويتكون من ) 

 ( عبارات، وقد 10) احملور الثاني: واقع ممارسة الرياضة والنشايف البدني، ويتكون من

( عبارات تهدف إىل 4) باإلضافة إىلال(،  )نعم، مت استخدام مقياس ليكرت الثنائي

 التعرف على عدد أيام املمارسة ومدتها، وماهو اهلدف من املمارسة ومع من متارس. 

 ( عبارات، 9) احملور الثالث: مقرتحات تطوير الرياضة النسائية باململكة، ويتكون من

 )موافقة بشدة، موافقة، إىل حدما، غري وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي

 موافقة، غري موافقة بشدة(.

املسار الثانى: الغري ممارسات للرياضة والنشايف البدني، ويشتمل على ثالثة حماور تتضمن  . ب

 عبارة، وهي: (48)

 عبارة. (11) احملور األول: معلومات دميوغرافية ويتكون من 

 سة احملور الثاني: أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة والنشايف البدني، ويتكون من مخ

 عبارة، على النحو التالي: (28حماور بإمجالي )

 عبارات. (4) أسباب وعوائق بدنية وصحية، ويتكون من 

 عبارات. (4) أسباب مادية، ويتكون من 
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 عبارات. (5) أسباب نفسية، ويتكون من 

 عبارات. (5) أسباب اجتماعية، ويتكون من 

 ( عبارة.2) أسباب إداريه، ويتكون من 

  ،عبارات. (6ويتكون من )أسباب اإلمكانات 

 ( عبارات، 9) احملور الثالث: مقرتحات تطوير الرياضة النسائية باململكة، ويتكون من

وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي )موافقة بشدة، موافقة، إىل حد ما، غري 

موافقة، غري موافقة بشدة(، وهى نفس الفقرات التى مت طرحها على املمارسات للرياضة 

بشكل متقطع(، للتعرف على وجهه نظر  –والنشايف البدنى )بشكل منتظم

 غرياملمارسات للرياضة والنشايف البدني.

 املعامالت العلمية لالستبيان حساب .2

 صدق احملتوى )احملكمني(:  .أ 

املتخصصني فى جمال علوم  من حمكمني (6) مت عرض االستبيان فى صورته األولية على

وفقرات االستبيان ومدى  إلبداء رأيهم فى حمتوي مسارات وحماورالرياضة والنشايف البدني، 

عبارات، وبذلك  (5) إرتباطها بأهداف الدراسة، وقد مت تعديل وصياغة بع  العبارات، ومت حذف

ستخدام ا، وقد مت  (Hays & Revicki, 2005)عبارة. (81) بلغ عدد عبارات اإلستبيان الكلي

ى صورة إلكرتونية، كما يتضح من خالل الرابط التاىل: مناذج جوجل فى تصميم اإلستبيان ف

https://forms.gle/yrWrmbpfD3npMZMD7  

 صدق االتساق الداخلى: .ب 

مت تطبيق االستبيان االلكرتوني على عينة الدراسة االستطالعية، وقد مت حساب معامالت 

الداللة بني كل فقرة واحملور الذى تنتمى إليه، وجاءت قيم معامالت اإلرتبايف االرتبايف ومستوى 

( 0.06) جلميع عبارات االستبيان والدرجة الكلية للمحور الذى تنتمى إليه دالة عند مستوي داللة

  (Hays & Revicki, 2005)مما يؤكد على صدق االتساق الداخلى لالستبانة.

 االجتاهات:معامل الثبات ملقياس  .ج 

، حلساب معامل التمييز Cronbach’s Alphaمت استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ 

https://forms.gle/yrWrmbpfD3npMZMD7
https://forms.gle/yrWrmbpfD3npMZMD7
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( وهو معامل 0.88، 0.84) لكل فقرة والدرجة الكلية لكل حمور لالستبيان، وقد تراوح ما بني

ثبات مناسب ومقبول فى الدراسات اإلنسانية لفقرات االستبيان والدرجة الكلية لكل حمور. 

(Taber, 2018) 

 الدراسة االستطالعية:

على  26/3/2019 إىل 1/3/2019 اإلستطالعية فى الفرتة الزمنية من مت إجراء الدراسة

 عينة الدراسة االستطالعية.

 الدراسة األساسية:

على عينة الدراسة  16/5/2019إىل  6/4/2019مت إجراء الدراسة فى الفرتة الزمنية من 

 االساسية.

 املستخدمة: اإلحصائية املعاجلة

 -النسبة املئوية - ( للمعاجلات اإلحصائية التالية )التكراراتSPSS) مت استخدام برنامج
معامل الفا كرونباخ  - Pearsonمعامل االرتبايف  - االحنراف املعياري - املتوسط احلسابي

Cronbach’s Alpha - التوزيع االعتدالي اختبار - معامل االلتواء Shapiro-Wilk test ) 

احملسوبة من  Z تطبيق اختبار التوزيع االعتدالي الستجابات عينة الدراسة أتضح أن قيمةوب

)منتظم،  حسب طبيعة املمارسة قسمة معامل اإللتواء على اخلطأ املعياري الستجابات عينة الدراسة

 ,Kim)( مما يشري إىل عدم اعتدالية توزيع البيانات 1.95±)متقطع، ال متارس(، أكرب من 

حيث إلعتدالية استجابات عينة الدراسة  Shapiro-Wilk Testوقد أكد ذلك اختبار ، (2013

(، مما يدل على أن استجابات عينة الدراسة 0.06) أصغر من مستوى معنوية كان مستوي الداللة

 Mann-Whitneyاختبار ) ختبار الالبارومرتياإلا، وبالتالي جيب استخدام التتوزع توزيًعا اعتداليًّ

U اختبار لداللة الفروق بني اجملموعتني، و Kruskal-Wallis Test لداللة الفروق بني الثالث

 .(Shapiro & Wilk ,1965) (جمموعات

 عرض ومناقشة النتائج:

عرض ومناقشة التساؤل األول والذى ينص على "ماهو واقع )نواحي القوة والضعف( ممارسة  أواًل:

 املرأة للرياضة يف اململكة العربية السعودية؟" 

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحثان بتصميم املسار األول للممارسات للرياضة والنشايف 
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مسح للبيانات الدميوغرافية، وحمور  بشكل متقطع(، والذى يشتمل على –البدنى )بشكل منتظم

( فقرات، وقد مت استخدام مقياس 10) واقع ممارسة الرياضة والنشايف البدني، والذى يتكون من

 .ليكرت الثنائي )نعم، ال(

 ( 3جدول )
لداللة الفروق بني اجملموعتني من املمارسات للرياضة والنشايف البدني بشكل  Mann-Whitney Uاختبار 

 طع( فى حمور واقع ممارسة الرياضة والنشايف البدني )منتظم، متق

 امرأة 824(=2املمارسات للرياضة بشكل متقطع )ن امرأة 250(=1املمارسات للرياضة بشكل منتظم )ن

 U العينة الفقرة م
مستوى 

 الداللة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

األهمية 

 النسبية

ب
رتتي

ال
 

اجتاة 

 الفقرة

1 

هل تفضلني  

ممارسة 

الرياضة فى 

 املنزل ؟

بشكل 

 منتظم
 نعم 4 77.34 0.5 1.55 0.24 90108

بشكل 

 متقطع

2 

ضلني هل تف

ممارسة 

الرياضة نادى 

 صحي خاص؟

بشكل 

 منتظم
 نعم 3 82.06 0.48 1.64 0.01 85622

بشكل 

 متقطع

3 

هل تفضلني 

ممارسة 

الرياضة فى 

املنتزهات 

 العائلية؟

بشكل 

 منتظم

 ال 6 68.04 0.48 1.36 0.01 85658
بشكل 

 متقطع

4 

هل متارسني 

الرياضة فى 

برنامج منظم 

من قبل هيئة 

حكومية 

 متخصصة؟

بشكل 

 منتظم

 ال 10 60.26 0.4 1.21 0.00 78068
بشكل 

 متقطع

5 
هل متارسني 

الرياضة حتت 

بشكل 

 منتظم
 ال 8 63.87 0.45 1.28 0.00 62206
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 U العينة الفقرة م
مستوى 

 الداللة

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

األهمية 

 النسبية

ب
رتتي

ال
 

اجتاة 

 الفقرة

اشراف مدرب 

 متخصص؟

بشكل 

 متقطع

6 

دين هل جت

نفسك قادرة 

على ختطيط 

وتنفيذ 

برناجمك 

الرياضي 

 بنفسك؟

بشكل 

 منتظم

 نعم 2 83.08 0.47 1.66 0.00 83794
بشكل 

 متقطع

7 

ارسني هل مت

الرياضة 

 صباحًا؟

نعم بشكل 

 منتظم
 ال 7 67.78 0.48 1.36 0.00 76152

نعم بشكل 

 متقطع

8 
ارسني هل مت

 الرياضة مساًء؟

نعم بشكل 

 منتظم
 نعم 1 90.8 0.39 1.82 0.14 90270

نعم بشكل 

 متقطع

9 

هل متارسني 

رياضة 

 مجاعية؟ 

نعم بشكل 

 منتظم
 ال 9 61.59 0.42 1.23 0.00 80464

نعم بشكل 

 متقطع

10 
هل متارسني 

 رياضة فردية؟ 

نعم بشكل 

 منتظم
 ال 5 72.56 0.5 1.45 0.00 79024

نعم بشكل 

 متقطع

 Mann-Whitney( احملسوبة بتطبيق اختبار Uلقيمة ) أن مستوى الداللة (3) يوضح جدول

لداللة الفروق بني اجملموعتني من املمارسات للرياضة والنشايف البدني بشكل )منتظم، متقطع( 

(، قد 10، 9، 8، 5، 6، 4، 3، 2فى حمور واقع ممارسة الرياضة والنشايف البدني فى العبارات )
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(، ممايشري إىل وجود فروق دالة 0.06) ( وهو أصغر من مستوى داللة0.01–0.00) تراوح مابني

ائيًّا بني اجتاهات اجملموعتني، وفى حمور واقع ممارسة الرياضة والنشايف البدني فى العبارتني إحص

(، مما يشري إىل عدم 0.06) ( وهو أكرب من مستوى داللة0.24 – 0.14) (، قد تراوح مابني8، 1)

 & McKnight) وجود فروق دالة إحصائيًّا بني اجتاهات اجملموعتني فى االستجابة للعبارتني.

Najab, 2010)  

كما يتضح أن اجملموعتني قد أتفقت على أفضلية ممارسة الرياضة والنشايف البدني مساًء، 

%(، وكان اجتاه الفقرة 90.8) ( فى املرتبة األوىل وبأهمية نسبية بلغت8) حيث جاءت العبارة رقم

 .)نعم(

ختطيط وتنفيذ ( والتى تنص على "هل جتدين نفسك قادرة على 5) وقد جاءت العبارة رقم

%(، وكانت هناك فروق 83.08) برناجمك الرياضي بنفسك؟" فى املرتبة الثانية بأهمية نسبية بلغت

ذات داللة احصائية بني اجملموعتني، ولصاحل اجملموعة املمارسة بشكل منتظم فى القدرة على 

 ختطيط وتنفيذ الربنامج الرياضى بشكل ذاتى، حيث كان اجتاه الفقرة )نعم(.

( والتى تنص على "هل تفضلني ممارسة الرياضة فى نادى صحي 2) ءت العبارة رقموجا

%(، وكانت هناك فروق ذات داللة احصائية 82.05) خاص؟" فى املرتبة الثالثة بأهمية نسبية بلغت

بني اجملموعتني، ولصاحل اجملموعة املمارسة بشكل منتظم فى أفضلية ممارسة الرياضة فى نادى 

 )نعم(. كان اجتاه الفقرةصحى خاص، حيث 

( والتى تنص على "هل تفضلني ممارسة الرياضة فى املنزل؟" فى 1) كما جاءت العبارة رقم

%(، وكانت هناك فروق ذات داللة احصائية بني 88.43) املرتبة الرابعة بأهمية نسبية بلغت

الرياضة فى املنزل، اجملموعتني، ولصاحل اجملموعة املمارسة بشكل متقطع فى أفضلية ممارسة 

 حيث كان اجتاه الفقرة )نعم(.

وقد كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعتني ولصاحل اجملموعة املمارسة 

)ال(، وتعكس تلك  (، وكان اجتاه الفقرات10، 9، 8، 6، 4، 3) بشكل منتظم، فى العبارات

منتظم، فى ممارسة الرياضة  الفقرات عدم رغبة عينة الدراسة خاصة من املمارسات بشكل

والنشايف البدني فى املنتزهات العائلية، وكذلك عدم الرغبة فى ممارسة الرياضة والنشايف البدني 

صباحًا، عالوة على أن االستجابات تعكس عدم توافر برامج رياضية منظمة من قبل اهليئات 
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اضات وااللعاب الفردية احلكومية، وعدم توفر مدربات متخصصات بالقدر الكايف ملمارسة الري

(، 2006) واجلماعية. وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه كل من دراسة الديوان وعبد ماحل

(، ودراسة 2012) (، ودراسة الدليمى2011(، ودراسة جاسم وزعالن ولفته )2010) ودراسة املصرى

 (.2015) بوعزي وعبداحلق (، ودراسة حممد و2016) القطان وحسني

عرض ومناقشة التساؤل الثاني الذى ينص على "ماهى أهم الفرص املتاحة لدعم ممارسة  ثانًيا:

 املرأة للرياضة يف اململكة العربية السعودية؟"

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحثان بإجراء العديد من املقابالت الشخصية، واهلاتفية مع 

لعاملني فى اجملال الرياضي فى اململكة، مسؤولني باهليئة العامة للرياضة، ومن املتخصصني وا

ومسح ملصادر املعلومات اإللكرتونية، واالطالع على صفحات التواصل االجتماعى الرمسية للهيئات 

املتاحة يف البيئة اخلارجية،  Opportunitiesواملنظمات ذات العالقة، من أجل حصر أهم الفرص 

ختلفة سواء التنظيمية أو االقتصادية أو االجتماعية واليت تنتجها التغريات والتطورات بأبعادها امل

أوالتقنية فى اجملتمع، لتنتج تفاعل ثنائي مع عناصر القوة يف البيئة الداخلية، والتى ميكن أن 

يصدر منها سياسات ومبادرات تطويرية لواقع الرياضة النسائية، ومن أهم الفرص التى مت التوصل 

 :إليها

مللكية السامية التى أسهمت فى متكني املرأة السعودية بسوق صدور العديد من األوامر ا .1

العمل وممارسة العمل التجاري واالستثماري أو غري ذلك، وصناعة القرار سواء االجتماعي أو 

( من %20االقتصادي أو السياسي، ومتكني املرأة يف اجملالس البلدية، ومتثيل املرأة بنسبة )

من امليزانية العامة للتعليم لتعليم الفتاة، وزيادة  (%50) مقاعد جملس الشورى، وختصيص

 نسبة السعوديات امللتحقات بالقطاع اخلاص، ومن أهم القرارات صدور األمر السامي رقم

( لتحسني وضع املرأة وتعزيز دورها الريادي، والذي يقضي 2018 أبريل 18( بتاريخ )33322)

ات هلا أو إنهاء اإلجراءات اخلاصة بها، وهو بعدم اشرتايف موافقة ولي األمر عند تقديم اخلدم

األمر الذى سوف يؤدى بالشك إىل توسيع املشاركة للمرأة يف صناعة واختاذ القرار يف كل 

 اجملاالت، ومن أهمها جمال الرياضة النسائية.

( باعتماد تطبيق أحكام نظام 2018 سبتمرب 25( بتاريخ )906) صدور األمر السامي رقم .2

ه التنفيذية مبا فيها إصدار رخص القيادة على الذكور واإلناث على حد سواء، املرور والئحت
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وهو األمر الذى يتيح للمرأة السعودية واملقيمة الفرصة املناسبة لسهوله االنتقال إىل األندية 

 الرياضية واملنتزهات ملمارسة الرياضة وفى األوقات التى تتناسب معها .

ا يقضي البدء بتطبيق برنامج الرتبية البدنية يف مدارس البنات إصدار معالي وزير التعليم قراًر .3

(، حبيث يتم تنفيذ الربنامج وفق الضوابط الشرعية 1438/1439اعتبارًا من العام الدراسي )

وبالتدريج حسب اإلمكانات املتوفرة يف كل مدرسة، إىل حني تهيئة الصاالت الرياضية يف 

 .رية النسائية املؤهلةمدارس البنات وتوفري الكفاءات البش

إطالق جامعة امللك سعود، ممثلًة بكلية علوم الرياضة والنشايف البدني، برنامج بكالوريوس  .4

علوم الرياضة والنشايف البدني للطالبات، باإلضافة إىل برنامج الدبلوم العالي يف الرتبية 

(، وذلك 1439/1440) البدنية بالشراكة مع وزارة التعليم بداية من الفصل الدراسي الثاني

للمساهمة يف إعداد الكوادر النسائية املؤهلة لرفع مستوى الوعي اجملتمعي عن أهمية 

 .ممارسة املرأة السعودية للرياضة واألنشطة البدنية

وجود العديد من كليات الرتبية الرياضية للبنات فى العديد من اجلامعات العربية واإلقليمية،  .6

من الكفاءات املتخصصة فى علوم الرياضة، كنقطة انطالق وهو األمر الذي يوفر العديد 

لتفعيل الرتبية البدنية املدرسية للفتيات، واعداد الكفاءات الوطنية املتخصصة فى اجملال 

الرياضي من خالل الربامج األكادميية باجلامعات على مستوى البكالوريوس والدراسات 

 العليا.

وجيه وفق إسرتاتيجية وخطة مدروسة مبا يتوافق مع تفعيل اإلستثمار فى القطاع الرياضي وت .5

( لسد العجز احلاد فى املوارد البشرية واملالية فى 2030) التوجهات املستقبلية لرؤية اململكة

 القطاع الرياضي.

توافر العديد من وسائل اإلعالم املتعددة واملختلفة والتى ميكن من خالهلا وضع برامج لتثقيف  .8

 ة ممارسة الرياضة والنشايف البدني.وتوعية املرأة بأهمي

ينص على "ماهى التحديات اليت تواجه املرأة  يثالًثا: عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث الذ

 ملمارسة الرياضة يف اململكة العربية السعودية؟".

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحثان بتصميم املسار الثاني لالستبانة، واملوجه اىل فئة غري 
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يشتمل على مسح للبيانات الدميوغرافية، وحمور  ياملمارسات للرياضة للنشايف البدنى، والذ

 ( فقرة.28) أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة والنشايف البدني، والذى يتكون من عدد

 ( 4جدول )
البدني املتوسط احلسابي واالحنراف املعيارى لعبارات حمور أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة والنشايف 

 إمرأة 338وذلك لعينة غري املمارسات للرياضة والنشايف البدني ن= 

 العبارة م احملور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 اجتاه العبارة

ب
سبا

اًل: أ
أو

 
حية

ص
بدنية و

 

1 
أعتقد بأن ممارسة النشايف الرياضي 

 يزيد من التعب واإلرهاق البدني
 موافقة 22 1.260 2.31

2 
أشعر باالرتياح عندما ال أحترك 

 وأبقى جالسة
 اىل حد ما 19 1.420 2.77

3 
ضعف لياقتى البدنية ال تساعدني فى 

 حتمل عبء النشايف البدني
 اىل حد ما 15 1.306 3.26

4 
هل ينتابك القلق على صحتك إذا مل 

 متارسي النشايف الرياضي
 موافقة 9 1.366 3.51

ب مادية
سبا

ثانيًا: أ
 

5 

الكلفة العالية لالشرتاك فى األندية 

الصحية ومراكز اللياقة البدنية 

 النسائية

 موافقة 5 1.398 3.75

6 
ارتفاع أسعار األدوات واألجهزة 

 الرياضية املنزلية
 موافقة 4 1.313 3.76

7 
ارتفاع أسعار املالبس الرياضية 

 النسائية
 اىل حد ما 17 1.404 3.18

8 
الكايف ملمارسة عدم توفر الوقت 

 النشايف البدني والرياضة
 موافقة 12 1.294 3.44

ب 
سبا

ثالثًا: أ

سية
نف

 

9 

أخجل من ممارسة النشايف البدني 

والرياضة مبفردى فى املنتزهات 

 العائلية

 اىل حد ما 18 1.567 2.82
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 العبارة م احملور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 اجتاه العبارة

 موافقة 23 1.422 2.24 أخجل من ارتداء املالبس الرياضية 10

11 
النسائية حاجة ثانوية أعترب الرياضة 

 وليست أساسية
 موافقة 25 1.332 2.15

12 

أعتقد ان ممارسة النشايف الرياضي 

مضيعة للوقت وتؤثر على تأخري عن 

 الدارسة أو العمل

 موافقة 26 1.279 1.94

13 
أعتقد أن الطفلة من حقها ممارسة 

 النشايف البدني والرياضة
 موافقة 1 1.190 3.96

14 

ممارسة النشايف البدني أعتقد أن 

والرياضة مضر مبظهر املرآة و 

 صحتها

 موافقة 27 1.349 1.83

عية
جتما

ب ا
سبا

رابعًا: أ
 

15 
عدم تفهم اجملتمع ألهمية ممارسة 

 املرأة للنشايف البدنى والرياضي
 اىل حد ما 16 1.521 3.20

16 
شعور األسرة باخلجل من وجود إمرأة 

 رياضية لديهم
 موافقة 24 1.463 2.24

17 
عدم تشجيع االسرة للمرأة ومنعها من 

 ممارسة الرياضة
 اىل حد ما 20 1.525 2.74

18 
تشكل العادات والتقاليد عائقًا أمام 

 ممارسة املرأة للرياضة
 اىل حد ما 21 1.497 2.68

19 
االنشغال بأعمال املنزل وتربية 

 األطفال واالرتباطات العائلية
 موافقة 13 1.409 3.42

20 
االنشغال بربامج التواصل االجتماعي 

 وتصفح اإلنرتنت
 موافقة 10 1.431 3.46

سًا: 
خام

ب إدارية
سبا

أ
 

21 
قلة تنظيم األنشطة والبطوالت 

 الرياضية التى تشارك فيها املرأة
 اىل حد ما 14 1.496 3.34

 موافقة 11 1.395 3.46عدم تصميم برامج طويلة متعلقة  22
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 العبارة م احملور
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 اجتاه العبارة

 بالنشايف البدني والرياضة النسائية

ت
كانا

إلم
ب ا

سبا
سًا: أ

ساد
 

23 
عدم توفر صاالت رياضية مغلقة 

 ملمارسة املرأة للرياضة
 موافقة 7 1.444 3.53

24 
عدم توفر املرافق الصحية املناسبة 

 الستخدامها من قبل املرآة
 موافقة 8 1.460 3.51

25 
عدم توفر وسائل مواصالت تنقل 

 املرأة اىل أماكن التدريب
 موافقة 6 1.404 3.72

26 
قلة توفر مدربات متخصصات فى 

 النشايف البدني والرياضة
 موافقة 3 1.351 3.77

27 
عدم وجود دورات تدريبية لصقل 

 وتأهيل املدربات للرياضة
 موافقة 2 1.327 3.81

( التكرارات والنسبة املئوية واملتوسط احلسابي واالحنراف املعيارى 4يوضح جدول )

حمور أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة والنشايف البدني، وذلك لعينة غري املمارسات  لعبارات

 للرياضة والنشايف البدني، وبدرجات تقييم كالتالي:

( على تقييم 28، 25، 26، 24، 23، 22، 20، 19، 13، 8، 5، 6، 4حصلت العبارات )

( على تقييم "موافقة" وهي 15 ،14، 12، 11، 10، 1والعبارات )، عبارات اجيابية ي"موافقة" وه

 .( على تقييم "إىل حد ما"21، 18، 18، 16، 9، 8، 3، 2والعبارات )، عبارات سلبية

وتشري تلك النتائج إىل أن من أهم أسباب عزوف املرأة عن ممارسة الرياضة والنشايف البدني 

هو الكلفة العالية لالشرتاك فى األندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية النسائية، وإرتفاع أسعار 

رياضة األدوات واألجهزة الرياضية املنزلية، باإلضافة إىل عدم توفر الوقت الكايف ملمارسة ال

والنشايف البدني، واالنشغال بأعمال املنزل وتربية األطفال واالرتباطات العائلية، باإلضافة إىل 

االنشغال بتطبيقات التواصل االجتماعي وتصفح االنرتنت، عالوة على ذلك أشارت عينة غري 

ناسبة املمارسات إىل عدم توافر صاالت رياضية مغلقة خمصصة للرياضة النسائية ومرافق صحية م

وبالقدر الكايف، وعدم وجود وسائل مواصالت متكن املرأة من اإلنتقال إىل صاالت التدريب، 
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 وعدم توافر مدربات مؤهالت فى الرياضة والنشايف البدني بالقدر الكايف.

( إىل وجود بع  املعتقدات اخلاطئة لدى املرأة غري املمارسة 4) كما أشارت نتائج جدول

ي من أهمها اإلعتقاد بأن الرياضة تزيد من التعب واالرهاق البدني، وأن للرياضة والنشايف البدن

الرياضة مضرة مبظهر املرأة، وأنها حاجة ثانوية وليست أساسية، باإلضافة إىل اخلجل من إرتداء 

املالبس الرياضية املالئمة، كما أكدت النتائج على الدور السليب لألسرة فى تشجيع املرأة على 

ة والنشايف البدني، وشعورها باخلجل من وجود مرأة رياضية لديها، وتتفق هذه ممارسة الرياض

(، وجاسم 2010) (، واملصرى2006) النتائج مع ما توصلت إليه كل من دراسة الديوان وعبد ماحل

 (، وحممد وبوعزي وعبداحلق2016) (، والقطان وحسني2012) (، والدليمى2011) وزعالن ولفته

(2015.) 

ينص على "ماهى أهم االحتياجات اليت من شأنها  يومناقشة نتائج التساؤل الرابع الذ عرض رابعًا:

 تطوير ممارسة املرأة للرياضة يف اململكة العربية السعودية؟"

لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحثان بتصميم حمور االحتياجات اليت من شأنها تطوير 

مقرتحات( وقد مت استخدام مقياس  9تكون من عدد)ي يممارسة املرأة للرياضة يف اململكة، الذ

ليكرت اخلماسي )موافقة بشدة، موافقة، إىل حد ما، غري موافقة، غري موافقة بشدة(، باإلضافة 

 اىل سؤال مفتوح.

 ( 5جدول )
ستجابات عينة الدراسة حسب طبيعة ممارسة ال املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري واالهمية النسبية

 الرياضة لعبارات حمور أهم االحتياجات اليت من شأنها تطوير ممارسة املرأة للرياضة 

 الفقرة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

األهمية 

 النسبية

ب
رتتي

ال
 

اجتاه 

 الفقرة

 موافقة 5 81.09 1.22 4.05 زيادة إهتمام املسؤولني بالرياضة النسائية .1

ختصيص أماكن ومواعيد للنساء فى األندية  .2

 العامة
 موافقة 6 80.60 1.29 4.03

زيادة عدد األندية الصحية ومراكز تدريب  .3

 اللياقة البدنية للنساء
4.30 1.10 86.08 2 

موافقة 

 بشدة
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 الفقرة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

األهمية 

 النسبية

ب
رتتي

ال
 

اجتاه 

 الفقرة

التنويع فى الربامج الرياضية النسائية  .4

 مبراكز اللياقة البدنية لتناسب كل األعمار
4.30 1.08 86.09 1 

موافقة 

 بشدة

تكوين الفرق النسائية فى كافة فروع  .6

 الرياضة الفردية واجلماعية
 موافقة 8 77.58 1.31 3.88

زيادة االهتمام بإعداد الكوادر الفنية املؤهلة  .5

 واملشرفة على الربامج الرياضية النسائية 
4.20 1.15 84.08 3 

موافقة 

 بشدة

واملتفوقات رياضيًا توفري حوافز للممارسات  .8

 وإعطائهم املكانة املالئمة فى اجملتمع
 موافقة 7 80.03 1.26 4.00

توفري وسائل مواصالت مناسبة اىل أماكن  .8

 التدريب
 موافقة 4 81.90 1.27 4.10

زيادة إهتمام وسائل اإلعالم املختلفة  .9

 باألنشطة الرياضية النسائية
 موافقة 9 75.00 1.35 3.75

املتوسط احلسابي واالحنراف املعيارى لعبارات حمور أهم االحتياجات اليت  (6) يوضح جدول

من شأنها تطوير ممارسة املرأة للرياضة، وذلك الستجابات عينة الدراسة حسب طبيعة ممارسة 

 ( وبدرجات تقييم كالتالي:4.30 –3.86الرياضة، وقد تراوح املتوسط احلسابي ما بني )

( والتى تنص 4) تقييم "موافقة بشدة"، وجاءت العبارة رقم ( على5 ،4 ،3) حصلت العبارات .أ 

على "التنويع فى الربامج الرياضية النسائية مبراكز اللياقة البدنية لتناسب كل األعمار" على 

والتى تنص على "زيادة عدد  (3) %(، يليها العبارة رقم85.09) املرتبة األوىل بأهمية نسبية بلغت

 ريب اللياقة البدنية للنساء" فى املرتبة الثانية بأهمية نسبية بلغتاألندية الصحية ومراكز تد

( والتى تنص على "زيادة االهتمام بإعداد الكوادر الفنية 5) %(، يليها العبارة رقم85.08)

إداريات( "فى املرتبة الثالثة -املؤهلة واملشرفة على الربامج الرياضية النسائية )مدربات

 %(.84.04) بأهمية نسبية بلغت

وفق الرتتيب باألهمية النسبية،  "موافقة" ( على تقييم9، 6، 8، 2، 1، 8) العباراتحصلت و .ب 

زيادة " فى املرتبة الرابعة، و"توفري وسائل مواصالت مناسبة اىل أماكن التدريبحيث جاءت "

ختصيص أماكن ومواعيد " فى املرتبة اخلامسة، و"إهتمام املسؤولني بالرياضة النسائية
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" يف املرتبة السادسة، يليها يف املرتية السابعة والثامنة والتاسعة فى األندية العامة للنساء

توفري حوافز االحتياجات املرتبطة بفئة املمارسات لألنشطة الرياضية، والتى اشتملت على 

تكوين الفرق ، وللممارسات واملتفوقات رياضيًا وإعطائهم املكانة املالئمة فى اجملتمع

زيادة إهتمام وسائل اإلعالم املختلفة ، وكافة فروع الرياضة الفردية واجلماعية النسائية فى

 .باألنشطة الرياضية النسائية

(، واملصرى 2006وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه كل من دراسة الديوان وعبد ماحل )

د وعزي (، وحمم2016(، والقطان وحسني )2012(، والدليمى )2011(، وجاسم وأخرون )2010)

(، حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إىل ضعف اهتمام املسؤولني بالرياضة 2015) وعبداحلق

النسائية، وعدم التوجيه بتكوين الفرق النسائية فى كافة فروع الرياضة الفردية واجلماعية، 

 وندرة إهتمام وسائل اإلعالم املختلفة باألنشطة الرياضية النسائية، وضعف مساعدة املؤسسات

واالحتادات الرياضية يف تطوير الالعبات والفرق الرياضية النسوية، وقلة وجود الساحات املناسبة 

 للتدريب والتجهيزات الرياضية املناسبة هلن.

خامًسا: عرض ومناقشة نتائج التساؤل اخلامس "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة 

 مكان السكن - احلالة االجتماعية - )العمرالدراسة حنو ممارسة الرياضة تعزى ملتغريات 

 عدد األبناء(؟" - الدخل الشهرى - الوظيفة – املستوى التعليمي -

 اختبار الفروق طبًقا ملتغريات الدراسة: -1

 ( 7جدول )
لداللة الفروق بني استجابات عينة الدراسة فى الدرجة الكلية حملاور  Kruskal-Wallis H Test اختبار 

 –الوظيفة  -املستوى التعليمي  –مكان السكن  -احلالة االجتماعية  –االستبانة طبًقا  ملتغريات )العمر 
 عدد األبناء( - الدخل الشهرى

 H احملور املتغري
درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 العمر

حمور واقع ممارسة النشايف البدني إمجالي درجات 

 والرياضة
30.29 3 0.00 

إمجالي درجات حمور مقرتحات تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة
51.39 3 0.00 
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 H احملور املتغري
درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
1.30 3 0.73 

احلالة 

 االجتماعية

النشايف البدني إمجالي درجات حمور واقع ممارسة 

 والرياضة
22.47 3 0.00 

إمجالي درجات حمور مقرتحات تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة
33.59 3 0.00 

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
0.84 3 0.84 

مكان 

 السكن

إمجالي درجات حمور واقع ممارسة النشايف البدني 

 والرياضة
14.63 3 0.00 

إمجالي درجات حمور مقرتحات تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة
3.26 3 0.35 

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
5.12 3 0.16 

املستوى 

 التعليمي

إمجالي درجات حمور واقع ممارسة النشايف البدني 

 والرياضة
7.28 3 0.06 

درجات حمور مقرتحات تطوير الرياضة  إمجالي

 النسائية باململكة
6.41 3 0.09 

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
8.17 3 0.04 

 الوظيفة

إمجالي درجات حمور واقع ممارسة النشايف البدني 

 والرياضة
3.21 2 0.21 

الرياضة إمجالي درجات حمور مقرتحات تطوير 

 النسائية باململكة
25.58 2 0.00 

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
1.68 2 0.43 
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 H احملور املتغري
درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

مستوى 

الدخل 

 الشهري

إمجالي درجات حمور واقع ممارسة النشايف البدني 

 والرياضة
7.26 3 0.06 

إمجالي درجات حمور مقرتحات تطوير الرياضة 

 باململكةالنسائية 
24.18 3 0.00 

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
11.27 3 0.10 

 عدد األبناء

إمجالي درجات حمور واقع ممارسة النشايف البدني 

 والرياضة
8.63 2 0.01 

إمجالي درجات حمور مقرتحات تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة
67.59 2 0.00 

إمجالي درجات حمور أسباب العزوف عن ممارسة  

 الرياضة والنشايف البدني 
0.51 2 0.77 

( احملسوبة بتطبيق اختبار H) ( أن مستوى الداللة االحصائية لقيمة8) يتضح من جدول

 كروسكال واليس لداللة الفروق بني استجابات عينة الدراسة: 

   البــدني والرياضــة، طبًقــا ملــتغريات )العمــر، فــى الدرجــة الكليــة حملــور واقــع ممارســة النشــايف

( وهـو أصـغر مـن    0.01، 0.00) احلالة االجتماعية، مكان السكن، عدد االبناء( تراوح ما بني

(، مما يشري إىل وجود فـروق دالـة إحصـائيًّا بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة،        0.06) مستوى داللة

، 0.05) الـدخل الشـهري( تـراوح مـا بـني     وطبقا ملتغريات )املسـتوى التعليمـي، الوظيفـة، مسـتوى     

 ( مما يشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا.0.06( وهو أكرب من مستوى داللة)0.21

      ،فى الدرجة الكلية حملور مقرتحات تطوير الرياضة النسائية باململكـة طبًقـا ملـتغريات )العمـر

( وهو أصـغر مـن   0.00) اء( بلغاحلالة االجتماعية، الوظيفة، مستوى الدخل الشهري، عدد األبن

(، مما يشري إىل وجود فـروق دالـة إحصـائيًّا بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة،        0.06) مستوى داللة

( وهـو أكـرب   0.36، 0.09) وطبقا ملتغريات )مكان السكن، املسـتوى التعليمـي( تـراوح مـا بـني     

 .( مما يشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا0.06) من مستوى داللة

     فى الدرجة الكلية حملور أسباب العزوف عن ممارسة الرياضة والنشايف البـدني طبًقـا ملـتغريات
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(، مما يشـري إىل وجـود فـروق    0.06) ( وهو أصغر من مستوى داللة0.04) )املستوى التعليمي( بلغ

ــة،        ــة االجتماعي ــة الدراســة، وطبقــا ملــتغريات )العمــر، احلال ــة إحصــائيًّا بــني اســتجابات عين دال

( 0.84، 0.10كان السكن، الوظيفة، مستوى الدخل الشهري، عدد األبناء( تراوح مـا بـني )  م

 ( مما يشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا.0.06) وهو أكرب من مستوى داللة

إجراء املقارنات البعدية ملعرفة مصدر الفروق بني استجابات عينة الدراسة فى الدرجة الكلية   -2

 حملاور االستبانة 

 ( 8جدول )
لتوضيح مصدر الفروق يف استجابات عينة الدراسة    Games-Howell post-hoc testاختبار جيمس هويل

 فى الدرجة الكلية حملاور االستبانة

 الفئات احملور املتغري

حتى 

19 

 سنة

 20من 

حتى 

29 

 سنة

 30من 

 39حتى 

 سنة

سنة  40

 فأكثر

املتوسط 

 احلسابي

الفرق 

 لصاحل

ري العمر
طبقا ملتغ

 

امجاىل درجات 

حمور واقع 

ممارسة النشايف 

 البدني والرياضة

 19حتى 

 سنة
  

 19حتى  1.49 0.000 0.000 0.025

 سنة

حتى  20من 

 سنة 29
      

 20من  1.46 0.000

 29حتى 

 سنة

حتى  30من 

 سنة 39
        

1.43 

  

سنة  40

 فأكثر
        

1.39 

  

امجاىل درجات 

حمور مقرتحات 

تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة

 19حتى 

     سنة

 19حتى  4.21 0.000 0.028

 سنة

حتى  20من 

 سنة 29
      

 ٢0من  4.15 0.000

حتى 

 سنة ٢٧

حتى  30من 

 سنة 39
      

 00من  3.96 0.011

حتى 

 سنة 0٧
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سنة  40

         فأكثر

3.63 

  

 عزباء متزوجة مطلقة أرملة الفئات احملور املتغري
املتوسط 

 احلسابي

الفرق 

 لصاحل

عية
جتما

ال
حلالة ا

ري ا
طبقا ملتغ

 

امجاىل درجات 

حمور واقع 

ممارسة النشايف 

 البدني والرياضة.

 أرملة 1.55   0.018     أرملة

   1.46         مطلقة

 عزباء 1.42 0.000       متزوجة

 1.47         عزباء
  

امجاىل درجات 

حمور مقرتحات 

تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة

     أرملة
    3.72   

       مطلقة
  3.86   

       متزوجة
 عزباء 3.87 0.000

 عزباء
        

4.19   

 

 مدينة حمافظة مركز قرية الفئات احملور املتغري
املتوسط 

 احلسابي

الفرق 

 لصاحل

كان 
ري م

طبقا ملتغ

كن
س

ال
امجاىل درجات  

حمور واقع 

ممارسة النشايف 

 البدني والرياضة.

   1.49         قرية

   1.48         مركز

 مدينة 1.43 0.003       حمافظة

 1.47         مدينة
  

 الفئات احملور املتغري
ال 

 أعمل 
   موظفة طالبة

املتوسط 

 احلسابي

الفرق 

 لصاحل

ظيفة
ري الو

طبقا ملتغ
 

امجاىل درجات 

حمور مقرتحات 

تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة

ال أعمل )ربة 

 (منزل
 طالبة 1.44     0.002  

 طالبة 1.46   0.000     طالبة

   1.45         موظفة

 الفئات احملور املتغري

أقل 

من 

6000 

من 

6000 

حتى 

10000 

من 

10000 

حتى 

16000 

16000 

 فأكثر

املتوسط 

 احلسابي

الفرق 

 لصاحل

طبقا 

ري 
ملتغ

ى 
ستو

م

خل 
الد

شهر
ال

ي
 

امجاىل درجات 

حمور مقرتحات 

أقل من 

6000 
  

أقل من  4.19     0.001

6000 
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تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة

 6000من 

 10000حتى 
      

  3.90 
  

 10000من 

 16000حتى 

0.008 
    

أقل من  3.92  

6000 

16000 

 فأكثر
        

3.98 

  

 الفئات احملور املتغري
ال 

 يوجد

 1من 

- 3 

4 

 فأكثر
  

املتوسط 

 احلسابي

الفرق 

 لصاحل

ألبناء
عدد ا

ري 
طبقا ملتغ

 

امجاىل درجات 

حمور واقع 

ممارسة النشايف 

 البدني والرياضة.

 ال يوجد 1.46   0.014     ال يوجد

   1.44         3 - 1من 

       فأكثر 4
  

1.42   

امجاىل درجات 

حمور مقرتحات 

تطوير الرياضة 

 النسائية باململكة

     ال يوجد
    4.20   

 3 - 1من 

    
0.000 

  
4.03 

 1من 

- 3 

     0.000 فأكثر 4
 ال يوجد 3.56  

 ( على النحو التالي:0.06) وجود فروق دالة عند مستوى( 8) يتضح من اجلدول رقم

  بني استجابات عينة الدراسـة فـى الدرجـة الكليـة      إحصائيًّاطبًقا ملتغري العمر، توجد فروق دالة

ــدني والرياضــة وحمــور مقرتحــات تطــوير الرياضــة النســائية          ــع ممارســة النشــايف الب حملــور واق

سنة( على باقى الفئات العمرية األخرى، كمـا   19)حتى  باململكة، حيث تفوقت الفئة العمرية

سـنة فـأكثر( فـى الدرجـة      40) سـنة( علـى الفئـة العمريـة     29حتى  20)من  تفوقت الفئة العمرية

الكليــة للمحــوريني، ويعــزو الباحثــان ذلــك إىل أن تلــك الفئــات متثــل فئــة الطفولــة واملراهقــة          

نشــايف البــدني والرياضــة عــرب قنــوات مــن أكثــر الفئــات توجًهــا إىل ممارســة ال يوالشــباب، وهــ

ومؤسســات حكوميــة مثــل املدرســة واالنديــة واملؤسســات الرياضــية باجلامعــات، ممــا يتــيح هلــا  

فرصة أكرب ملمارسة النشايف البدني والرياضة، خاصة بعد إدخال مقرر الرتبية البدنيـة للبنـات   

 عمادات شؤون الطـالب،  فى املدارس، واألنشطة والربامج الرياضية املنظمة فى اجلامعات عرب

سـنة فـأكثر( فـى     40) سـنة( علـى الفئـة العمريـة     39حتـى   30)مـن   كمـا تفوقـت الفئـة العمريـة    

الدرجة الكلية حملور مقرتحات تطـوير الرياضـة النسـائية باململكـة، ممـا يعكـس حاجـة تلـك         
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البـدني فـى   الفئة إىل املقرتحات التطويرية لتـوفري الـربامج واملـدربني وأمـاكن ممارسـة النشـايف       

 األوقات املناسبة وبأسعار مقبولة. 

              طبًقـا ملـتغري احلالـة االجتماعيـة، توجـد فـروق دالـة إحصـائيًّا بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة فــى

الدرجة الكلية حملور واقع ممارسة النشايف البدني والرياضة وحمور مقرتحات تطوير الرياضـة  

ذلـك   )املتزوجة(، ويعزو الباحثان ملة( على الفئة)العزباء، األر النسائية باململكة، حيث تفوقت

اىل أعباء ومسؤوليات األسرة التى تقع علـى عـاتق املـرأة املتزوجـة والتـى تشـكل عائًقـا ملمارسـة         

 النشايف البدنى والرياضة باإلضافة إىل عدم وضعها ضمن األولويات احلياتية األخرى.

   ًّا بــني اســتجابات عينــة الدراســة فــى  طبًقــا ملــتغري مكــان الســكن، توجــد فــروق دالــة إحصــائي

 الدرجة الكلية حملور واقع ممارسة النشايف البدني، ولصاحل سكان املدينـة، ويعـزو الباحثـان   

ذلك إىل االهتمام باملـدن وتـوافر املنتزهـات العائليـة واألنديـة الصـحية الرياضـية للسـيدات بهـا،          

 والرياضة.وهو األمر الذى حيفز املرأة على ممارسة النشايف البدني 

       ــا ملــتغري الوظيفــة، توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا بــني اســتجابات عينــة الدراســة فــى الدرجــة طبًق

 )الطالبـة( علـى فئـة    الكلية حملور مقرتحات تطوير الرياضة النسـائية باململكـة، حيـث تفوقـت    

ــر إحتكاًكــا         ــة تكــون أكث ــة الطالب ــان ذلــك إىل أن فئ ــزو الباحث ــزل(، ويع ــة املن )املوظفــة، رب

مارســة الرياضــة والنشــايف البــدني عــرب املدرســة واجلامعــة، وبالتــاىل تكــون أكثــر طموًحــا     مب

 لتطوير الرياضة النسائية.

  طبًقا ملتغري مستوى الدخل الشهري، توجد فروق دالة إحصائيًّا بني استجابات عينة الدراسة فى

فوقت فئة )أقـل مـن   الدرجة الكلية حملور مقرتحات تطوير الرياضة النسائية باململكة، حيث ت

( على باقى الفئات، ويعزو الباحثان ذلك إىل االحتياج الشديد لتلك الفئة لتطوير الرياضة 6000

ــة باســعار        ــزات العامــة واحلكومي ــربامج واملــدربني وتطــوير املرافــق والتجهي ــوفري ال النســائية وت

 مقبولة تتناسب ومستوى دخلها.

    ة إحصـائيًّا بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة فـى الدرجـة        طبًقا ملتغري عدد االبناء، توجـد فـروق دالـ

الكليــة حملــور واقــع ممارســة النشــايف البــدني والرياضــة وحمــور مقرتحــات تطــوير الرياضــة           

ــة   ــة   النســائية باململكــة، حيــث تفوقــت الفئ ــاء( علــى الفئ فــأكثر( فــى الدرجــة   4) )اليوجــد أبن

-1) )اليوجد أبناء( علـى الفئـتني   الكلية للمحور مماسة النشايف والرياضة، كما تفوقت الفئة
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فأكثر( فى الدرجـة الكليـة حملـور مقرتحـات تطـوير الرياضـة النسـائية باململكـة،          4 ابناء، 3

ويعزو الباحثان ذلك إىل األعباء واملسؤوليات التى تقع علـى عـاتق األم فـى رعايـة أبنائهـا، والتـى       

لــب مزيــد مــن بــرامج التوعيــة   قــد تعيقهــا عــن ممارســة النشــايف البــدني، وهــو األمــر الــذى يتط   

لألمهــات خاصــة، واألســرة عموًمــا، حنــو ممارســة النشــايف البــدني، وحماولــة خلــق منــط حيــاة   

صحى، ووضع ممارسة النشايف البدنى ضـمن احلاجـات واألولويـات االساسـية لألسـرة للحفـاظ       

 أن علــى معــدالت اللياقــة البدنيــة املرتبطــة بالصــحة، خاصــة وأن النتــائج ســبق وأن أشــارت إىل     

 ((Ruxton & Beauchamp, 2008 الرياضة متثل حاجة ثانوية وليست أساسية لديها.

(، دراسـة هـاني وغـازي    2015) وتتفق تلك النتائج مع ما توصـلت إليـه كـل مـن دراسـة مطهـر      

، حيث أشارت نتـائج تلـك الدراسـات إىل    Khalaf, et al. (2013) (، ودراسة خالف وآخرون2014)

بشكل عـام، ووعـى األسـرة ومسـتوى التعلـيم تـؤثر بشـكل كـبري علـى ممارسـة           أن العوامل البيئية 

 املرأة للرياضة والنشايف البدني. 

 االستخالصات:

للرياضـة   SWOT Analysisمن خالل عرض ومناقشة النتائج مت استخالص التحليل البيئى 

 النسائية باململكة على النحو التالي: 

 نواحى الضعف نواحى القوة

( لإلرتقاء 2030) اململكةطموح رؤية  .1

بالرياضة النسائية والوصول بها إىل مرحلة 

املنافسة والبطولة العاملية من خالل أهداف 

 اسرتاتيجية واضحة وحمددة.

إنشاء اإلحتاد السعودي للرياضة اجملتمعية،  .2

 يهتم بتطوير الرياضة النسائية. يوالذ

فتح برامج أكادميية حتت مسمي علوم  .3

البدني باجلامعات الرياضة والنشايف 

السعودية احلكومية واألهلية إلعداد 

الكوادر املؤهلة من املعلمات، واملدربات، 

 واإلداريات فى اجملال الرياضي.

توافر املرافق والتجهيزات الرياضية باألندية  .4

ضعف الوعي لدي املرأة بأهمية ممارسة  .1

د بع  وجو ىالنشايف البدني عالوة عل

املعتقدات اخلاطئة بأنها تسبب التعب 

واإلرهاق البدني وأنها مضيعة للوقت وتأثر 

على الدراسة و العمل و أنها حاجة ثانوية 

 وليست أساسية.

قلة عدد الصاالت الرياضية ملمارسة املرأة  .2

للرياضة، واملرافق الصحية املناسبة، وعدم 

توافر وسائل مواصالت لنقل املرأة ألماكن 

 دريب. الت

عدم توافر العدد الكايف من املدربات  .3

 اجملال الرياضي. واالداريات املؤهالت يف
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 نواحى الضعف نواحى القوة

احلكومية، واجلامعات، واملدارس، ونوادي 

احلي، واملنتزهات العائلية اليت ميكن 

التجهيزات، وختصيص تأهيلها من حيث 

أوقات مناسبة ملمارسة املرأة للرياضة 

والنشايف البدني، مبا يتوافق مع العادات 

 والتقاليد اجملتمعية.

وجود العديد من الشركات الرياضية اليت  .6

تتوافر لديها اإلمكانيات الالزمة لتصميم 

املناسب ملمارسة املرأة للرياضة  الزي الشرعي

 والنشايف البدني.

ية قوية من خالل اهليئة العامة وجود رعا .5

للرياضة واهليئة العامة للرتفيه حنو اقامة 

املهرجانات واملنافسات والبطوالت الرياضية 

النسائية، وتشجيع العديد من الشركات 

واملستثمرين للتسوق للمشاركة فى عمليات 

 التنظيم.

إرتفاع أسعار األدوات واملالبس واألجهزة  .4

 الرياضية املنزلية.

الكلفة العالية لإلشرتاك فى األندية  .6

الصحية، ومراكز اللياقة البدنية النسائية 

 اخلاصة.

األندية عدم استغالل املرافق احلكومية من  .5

الرياضية ومراكز احلي بالشكل املناسب 

 ملمارسة الرياضة والنشايف البدني للمرأة

عدم تصميم برامج طويلة املدى متعلقة  .8

بالنشايف البدني من قبل اهليئات احلكومية 

وقلة األنشطة والبطوالت واملنافسات التى 

 تشارك فيها املرأة. 

عدم رغبة ممارسة الرياضة والنشايف البدني  .8

املنتزهات العائلية واملتوفرة فى املناطق  فى

واألحياء السكنية، والرغبة فى ممارسة 

 الرياضة مساًء بشكل كبري.

عدم توفر إحصائيات حمددة ومعتمدة  .9

باألندية الصاالت الرياضية النسائية 

احلكومية واألهلية وكذلك عدد 

 املشرتكات فيها لدي اهليئة العامة للرياضة.

 

 التهديدات الفرص

صدور العديد من األوامر امللكية السامية  .1

التى تسهم من متكني املرأة السعودية بسوق 

العمل وممارسة العمل التجاري واالستثماري 

أوغري ذلك، وصناعة القرار سواء االجتماعي 

أواالقتصادي أوالسياسي، ومتكني املرأة يف 

( ٪20) اجملالس البلدية، ومتثيل املرأة بنسبة

 جملس الشورى، وختصيصمن مقاعد 

( من امليزانية العامة للتعليم لتعليم 50٪)

عدم تفهم اجملتمع بالقدر الكافى لألهمية   .1

ممارسة املرأة للرياضة والنشايف البدني 

حيث تشكل العادات والتقاليد عائقا أمام 

ممارستها للرياضة والنشايف البدني، وعدم 

تشجع األسرة للمرأة للرياضة والنشايف 

 البدني.

رتبية التدني الواضح ملستوى تطبيق درس ال  .2

البدنية للبنات فى املدارس، ممايعيق 
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 نواحى الضعف نواحى القوة

الفتاة، وزيادة نسبة السعوديات امللتحقات 

بالقطاع اخلاص، عدم اشرتايف موافقة ولي 

األمر عند تقديم اخلدمات هلا أو إنهاء 

 اإلجراءات اخلاصة بها.

صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام  .2

التنفيذية مبا فيها إصدار املرور والئحته 

رخص القيادة على الذكور واإلناث على حد 

 سواء.

وجود العديد من كليات الرتبية الرياضية  .3

للبنات فى العديد من اجلامعات العربية 

واالقليمية، وهو األمر الذي يوفر العديد من 

 الكفاءات املتخصصة فى علوم الرياضة.

توجية تفعيل اإلستثمار فى القطاع الرياضي و .4

سرتانيجية وخطة مدروسة مبا يتوافق مع اوفق 

( لسد 2030التوجهات املستقبلية لرؤية )

العجز احلاد فى املوارد البشرية واملالية فى 

 القطاع الرياضي.

توافر العديد من وسائل اإلعالم املتعددة  .6

واملختلفة والتى ميكن من خالهلا وضع برامج 

ة النشايف لتثقيف وتوعية املرأة بأهمية ممارس

 البدني والرياضة.

إكساب املهارات احلركية واللياقة البدنية 

وزيادة الوعي بأهمية ممارسة الرياضة 

 وإكتشاف املوهوببني.

تقليص امليزانيات واإلعتمادات املالية   .3

 املخصصة للهيئات الرياضية.

 التوصيات:

 اللياقة البدنية لتناسب كل األعمار.التنويع فى الربامج الرياضية النسائية مبراكز  .1

 زيادة عدد األندية الصحية ومراكز تدريب اللياقة البدنية للنساء. .2

زيادة االهتمام بإعداد الكوادر الفنية املؤهلة واملشرفة على الربامج الرياضية النسائية  .3

 إداريات(. -)مدربات

االنتقال إىل أماكن  توفري وسائل مواصالت مناسبة وبكلفة منخفضة، متكن املرأة من .4

 التدريب.
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ختصيص أماكن ومواعيد للنساء فى األندية العامة باشرتاك منخف ، وجتهيزها باملرافق  .6

 الصحية املناسبة.

يشجع املرأة على ممارسة الرياضة والنشايف  يتطوير املنتزهات العائلية بالشكل املناسب الذ .5

فى مناطق خاصة بالنساء فقط، البدنى، من خالل توفري ممشى رياضى، وأجهزة رياضية 

 وتوفري اإلضاءة املناسبة التى متكنهم من ممارسة الرياضة مساًء وفًقا لرغبتهم. 

 توفري حوافز للممارسات واملتفوقات رياضيًا وإعطائهم املكانة املالئمة فى اجملتمع. .8

 تكوين الفرق النسائية فى كافة فروع الرياضة الفردية واجلماعية. .8

انب وسائل اإلعالم بإعداد برامج إعالمية عن الرياضة والنشايف البدني للمرأة االهتمام من ج .9

 وتصحيح املفاهيم واملدركات اخلاطئة عن ممارسة املرأة للرياضة.

 نشر على للعمل باململكة الرياضة عن املسئولة واهليئات املؤسسات مجيع بني التنسيق ضرورة  .10

 مراحل مجيع يف أنشطتها ممارسة وأهمية رأةللم الرياضة والنشايف البدني ثقافة وفلسفة

 .حياتها

 بأهمية املرأة لتوعية احلمالت بع  وتنظيم واللقاءات واملؤمترات الندوات عقد ضرورة .11

 خماطر على والتعرف املعاصرة احلياة ومتطلبات وأعباء ضغويف ملواجهة للرياضة ممارستها

 .احلركة نقص عن الناجتة البدانة واألمراض

 الشكر:

يتقدم الباحثان جبزيل الشـكر جلامعـة القصـيم ممثلـة بعمـادة البحـث العلمـي علـي دعمهمـا          

ــة  coe-2018-1-14-S-3973املــادي هلــذا البحــث حتــت رقــم )   هـــ / 1440( خــالل الســنة اجلامعي

 م  2018
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