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 لة التعريف باتجل

جملة جامعة األمري سطام بن عبد العزيز للدراسات الرتبوية جملة علمية حمَكمـة، وهـي دوريـة    

نصف سنوية ُتعنى بنشر البحوث وتطـوير املعرفـة العلميـة يف جمـال الرتبيـة، ومـا يتصـل بهـا مـن          

، مبــا يتفــس ورســالة اجلامعــة   كافــة  عمليــة الرتبويــة يف املراحــل التعليميــة العلــوم الــم اــدم ال 

 .وأهدافها، وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

 :األهداف

تهدف اجمللة بشكل عام إىل تسليط الضوء على بعض جوانب النشاط العلمي يف جامعة األمـري  

ث العلميـة األصـيلة يف جمـال العلـوم الرتبويـة، مـن       ومن خـالل نشـر البحـ   سطام بن عبد العزيز، 

، كمـا  خالل تـوفري وعـاء للنشـر يلـيب حاجـات البـاحثني املتخصصـني داخـل اجلامعـة وخارجهـا          

 :تهدف اجمللة بشكل خاص إىل حتقيس األهداف التالية

الفاعل مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي احمللية والعاملية إلثـراء حركـة    إلسهاما .3

 .البحث يف اجملال الرتبوي
طـــرح املعاجلـــات العلميـــة املتعمقـــة واملبتكـــرة لالبـــاحثني املتميـــزين همـــم اســـتنها   .6

 .للمستجدات والقضايا الرتبوية املعاصرة
 .الرتبوية والنفسية العلمية األصيلة يف التخصصات بحوثتوفري وعاء لنشر ال .1
 .متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4
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 قواعد النشر وإجراءاته

القواعد العلمية واملنهجيـة  وتتبع ، تتميز باألصالةأن  املقدمة للنشر يف اجمللة بحوثيشرتط يف ال

، ويــتم العمـل علــى   الرتبويـة املتعـارف عليهـا يف كتابــة البحـوث األكاد يـة يف جمــاالت العلـوم      

 :نشر هذه البحوث من خالل اتباع اإلجراءات والقواعد التالية

 Microsoft، مطبوعـة علـى برنـام     للمجلـة رسـال البحـوث عـرب الربيـد اإللكرتونـي      إيـتم   .3

Word علـى  ( سم6)، مع ترك هامش (سم64×سم37)، ويكون تصميم الصفحات بقياس

صفحة وأسفلها، و كن االستعانة بـالنموذج املتـوافر   أعلى ال( سم6.2)اجلانبني، وهامش 

 .على املوقع اإللكرتوني للمجلة يف ذلك

، ومراعيــال لقواعــد بالعربيــة أو اإليليزيــة يراعــى أن يكــون البحــث مكتوبــال بل ــة ســليمة  .6

ــكال    ــوم واألشــ ــة الرســ ــبط ودقــ ــدت  –الضــ ــنط   -إن وجــ ــال ببــ ــط ( 32)ومطبوعــ وخبــ

(Traditional Arabic )وخـط   36ملكتوبة بالل ة العربية، وبنط للبحوث ا(Times New 

Roman )   للبحوث املكتوبة بالل ة اإليليزية، مع مراعاة أن يكون التباعد بـني السـطور

 .ويكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة( 31)مسافة مفردة، وبني الفقرات 

( 0111)يزيــد عــن  كلمــة، وال ( 4111)يشــرتط أال يقــل عــدد كلمــات ملــف البحــث عــن     .1

، واهلـــوامش، واملراجـــع، كمـــا ينب ـــي أن تكـــون اجلـــداول املســـتخل كلمـــة متضـــمنة 

ــات اإليضــاحية       ــاوين والبيان ــا الصــحيحة، وأن تشــمل العن واألشــكال مدرجــة يف أماكنه

الضــرورية، ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال واجلــداول مســاحة الصــفحة، ويســتخدم   

يف مـ  اجلـداول يف البحـوث العربيـة، واخلـط      ( 31)بنط ، (Traditional Arabic)اخلط 

(Times New Roman) يف م  اجلداول يف البحوث اإليليزية( 0)، بنط. 

أن يكـون البحـث ملتزمـال بدقـة التوثيـس، وحسـن اسـتخدام املصـادر واملراجـع، مـع           ُيراعى  .4

علــم الــنفس  األخــذ يف احلســبان أن نظــام التوثيــس املعتمــد فـــي اجمللــة هــو نظــام مجعيــة         

American Psychological Association, APA, 6)األمريكيـة اإلصـدار السـادس    
th
 

Edition.) 

ومراجعة النموذج املتوافر  ، وم  صفحات البحث واملستخل  ، ، تبع يف تنسيس العنوانُي .2

  . على املوقع اإللكرتوني للمجلة
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ــره   ُي .2 ــراد نشـ ــث املـ ــس بالبحـ ــتخل رفـ ــة  مسـ ــة اإليليزيـ ــث  ،  بالل ـ ــان البحـ ــة وإذا كـ بالل ـ

( 621-321)يف حـدود   ، ويكون املسـتخل   بالل ة العربيةفريفس مبستخل  اإليليزية 

 .، وينتهي بالكلمات املفتاحية ملوضوع البحث كلمة

بيانـات التواصـل   و يتضمن امسه كامالل، ووظيفتـه، للباحث،  تعريف موجزيرفس بالبحث  .7

 .الربيدي، واإللكرتوني، واهلاتفي معه

، ويقدم الباحـث   يشرتط أال يكون البحث قد سبس نشره أو ُقدم للنشر يف أي جهة أخرى .0

 بـنن يفيـد بـذلك، كمـا يفيـد     ( إن وجـدوا )الرئيس تعهدال موقعـال منـه ومـن مجيـع البـاحثني      

 .البحث لن ُيقدم للنشر يف جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشننه

األّولي للبحث، وتقرير أهليتـه للتحكـيم، أو رفضـه دون إبـداء     هليئة التحرير حس الفح   .9

 .يف أعداد اجمللة احلس يف حتديد أولويات نشر البحوث، كما أن هلا األسباب

يف حال قبول البحث مبدئيال، يتم إشعار الباحـث، ومـن ثـم اتـار هيئـة التحريـر حكمـني         .31

 .ه عند احلاجةمن ذوي االختصاص، باإلضافة إىل حكم مرجح لالستعانة برأي

علـى األكثـر    ــــيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه للنشر من عدمها خالل ستة أشهر  .33

 .من تاريخ استالم البحث ـــ

يف حـــال ورود مالحظـــات مـــن احملكمـــني، ترســـل تلـــك املالحظـــات إىل الباحـــث إلجـــراء  .36

 .يع من إرساهلا إليهالتعديالت الالزمة ، على أن تعاد للمجلة خالل مدة أقصاها ثالثة أساب

 .تم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحثنيتث الم ال بحوال .31

حتتفظ اجمللة حبقها يف إخراج البحث، وإبراز عناوينـه مبـا يتناسـب وأسـلوبها يف التحريـر       .34

 .والنشر

فـي حال قبـول البحـث للنشـر تـؤول كافـة حقـوق النشـر للمجلـة، وال  ـوز نشـره فــي أي             .32

 .ورقيال أو إلكرتونيال، دون إذن كتابي من هيئة حترير اجمللة منفذ نشر آخر

 نح أصحاب البحـوث املنشـورة نسـخة واحـدة مـن عـدد اجمللـة املنشـور حبثـه فيـه، وعشـر             .32

 .من املستلة( PDF)مستالت من حبوثهم، باإلضافة إىل نسخة إلكرتونية 

 .تبعة يف اجمللةالقواعد واإلجراءات املمراسلة اجمللة تعين قبول شروط النشر و .37

اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عـن وجهـة نظـر البـاحثني، وال تعـرب بالضـرورة عـن         .30

  .رأي اجمللة
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 احملتويات

 الصفحة الباحث عنوان البحث

 7  العدد افتتاحية

 االجتماعيــة الدراســات معلمــات اســتخدام مــدى

 املدم  للتعليم الريا  مبدينة الثانوية املرحلة يف
 9 احلناكي علي إبراهيم لولوة. د

 الرياضـيات  ملعلمـي  املهـين  للتطـوير  ُمْقَترح َتصوُّر

 العلـوم  لتوّجه وْفقال السعودية العربية اململكة يف

 (STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية

 43 علي عثمان طاهر علي

ــة التدريســية املمارســات تقيــيم ــدريس هليئ  يف الت

ــتري ــدبلومات املاجسـ ــوء يف والـ ــاد  ضـ ــيم مبـ  تعلـ

 الكبار

 77 الناجي عمر بن عبدالسالم. د

 العلــوم كتــب يف والســالمة الصــحة موضــوعات

 السـعودية  العربية اململكة يف االبتدائية باملرحلة

 عامال وأربعني مخسة خالل

 القرني سيال آل حسن بن مصلح

 احلديثي سليمان بن صاحل. د
317 

ــدى  كليـــات يف اإللكرتونيـــة اإلدارة تطبيـــس مـ

 شقراء جامعة
 362 الروقي مطلس بن مقعد بن مطلس. د

 طــالب لــدى الكيميــاء كتــب مقروئيــة مســتوى

 الريا  مدينة يف الثانوية املرحلة

 املفم حممد نعمان عبده

 الشايع سليمان بن فهد. د. أ
322 

 احلاسب مقّررات يف األخالقّية القيم توافر مدى

ــّي ــة اآللـ ــات وتقنيـ ــرحلتني املعلومـ ــطة للمـ  املتوسـ

 والّثانوّية

 391 احملمدي حممد بن عطيان بنت يوى. د

 666  املستخلصات بالل ة اإليليزية
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 العددافتتاحية 

ــم الــذي هلل احلمــد ــالقلم، عل ــم ب ــم، مل مــا اإلنســان عل ــى والســالم والصــالة يعل ــم عل  معل

 .وبعد ، الدين يوم إىل أثره اقتفى ومن وصحبه آله وعلى عبداهلل، بن حممد البشرية

، وحلقة تواصل علمية وتربوية تضيفها اجمللة «جملة العلوم الرتبوية»يصدر من  جديد عدد

ة جامعـة األمـري   لتعزيز أواصـر التواصـل الرتبـوي ، واملسـاهمة يف حتقيـس رسـال      إىل عددها األول 

يف جمــاالت العلــوم  بـني البــاحثني والتواصــل العلمــي  البحــثتشـجع  بشــنن سـطام بــن عبــدالعزيز  

فاجمللة تسعى لتطوير العلـوم الرتبويـة والنفسـية وتطبيقاتهمـا مـن خـالل نشـر        . الرتبوية والنفسية

لني يف كافـة  جريبيـة ذات التميـز واألصـالة واالرتبـاط الوثيـس بهـذين اجملـا       البحوث النظريـة والت 

 .املستويات التعليمية

 

سبعة أحباث، تنوعـت يف موضـوعاتها   « جملة العلوم الرتبوية»من  الثانيوقد تضمن العدد 

تقيــيم املمارســات التدريســية هليئــة التــدريس يف  ا حـول الرتبويـة والتعليميــة، حيــث تناولــت أحباث ــ 

ــار     ا ، وتطبيقــات التقنيــة مــن خــالل تنــاول     ملاجســتري والــدبلومات يف ضــوء مبــاد  تعلــيم الكب

تـوافر  ، و دى استخدام معلمات الدراسـات االجتماعيـة للتعلـيم املـدم     موضوعات ذات عالقة مب

مـدى  يف مراحـل التعلـيم العـام، و   القيم األخالقّيـة يف مقـّررات احلاسـب اآللـّي وتقنيـة املعلومـات       

إضـافة إىل ذلـك، تنـاول هـذا العـدد      . علـى مسـتوى التعلـيم اجلـامعي    دارة اإللكرتونيـة  تطبيس اإل

ــوم والرياضــيات يف التعلــيم العــام مــن حيــث      مســتوى جمموعــة مــن األحبــاث تناولــت كتــب العل

الصــحة والســالمة يف كتــب العلــوم باملرحلــة  ، و املرحلــة الثانويــة يفمقروئيــة كتــب الكيميــاء 

لتطوير املهين ملعلمـي الرياضـيات يف اململكـة    ، وأخريال ، ا وأربعني عامالاالبتدائية خالل مخسة 

 .(STEM)لتوّجه العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات  وفقاالعربية السعودية 

 

الشـكر والتقـدير   بأن تتقـدم  « جملـة العلـوم الرتبويـة   »يسر هيئـة حتريـر   وبهذه املناسبة، ف

ــاحثني يف  تلـــف     ــة ، وكـــذلك البـ ــة للمجلـ ــيم األحبـــاث املقدمـ ــاركني يف حتكـ جلميـــع املشـ
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 العدد افتتاحية:  الرتبوية العلوم جملة

التخصصــات الرتبويــة والنفســية الــذين تقــدموا بطلــب النشــر يف اجمللــة ، ودعمهــم املتواصــل ،     

 .والذي سيكون له األثر اإل ابي على استمرارية اجمللة وصدور أعدادها بشكل دوري منتظم

 

ترحيبها الدائم مبقرتحات الزمالء « جملة العلوم الرتبوية»ئة حترير هيتؤكد وختاما،    

على النشر  ال الرتبوي والتعليميباجملميع الباحثني والكّتاب واملهتمني الباحثني، وتشجيعها جل

لنصـل معـا إىل مراتـب متقدمـة وتصـنيفات عاليـة يف جمـال البحـث العلمــي،         ، العلمـي يف اجمللـة  

 .يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية وإثراء املكتبة العربية

 

 

 والسداد التوفيس دوام ولكم لنا نسنل واهلل

 

 تحريرال هيئة رئيس

 اجلرب حممد بن جرب. د. أ
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  الثانوية املرحلة يف االجتماعية الدراسات معلمات استخدام مدى

 املدمج للتعليم الرياض مبدينة

  احلناكي علي إبراهيم لولوة. د

 :املستخل  

 يف االجتماعيـة  الدراسـات  معلمـات  قبـل  مـن  املـدم   التعلـيم  استخدام مدى معرفة إىل الدراسة هذه تهدف

ــة ــة املرحل ــا ، مبدينــة الثانوي ــزات تــوافر ودرجــة الري ــة التجهي ــى املســاعدة املادي ــات تطبيقــه، عل  ومعوق

 مـن  الدراسـة  عينـة  وتكونـت  الوصـفي،  املـنه   الدراسـة  هـذه  يف الباحثـة  واتبعت التدريس، يف استخدامه

 االجتـاه  أحـادى  التبـاين  حتليل استخدام ومت البيانات، جلمع كنداة االستبانة واستخدمت معلمة،( 321)

 اإلحصــائية احلزمــة برنــام  خــالل مــن ألفاكرونبــا  ومعامــل لبريســون، االرتبــاط ومعامــل( ت) واختبــار

(SPSS)، املتوسـط  جـاء  حيـث  املـدم   التعلـيم  أهميـة  حملـور  العينـة  أفـراد  موافقة الدراسة نتائ  وأظهرت 

 يشـري  مـا  وهـو ( 1.22) املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  درجة حملور العام املتوسط جاء بينما ،(1.21) بنسبة العام

 للمعلمـات  املسـاعدة  املاديـة  التجهيـزات  تـوافر  درجـة  حملـور  املتوسـط  جـاء  كمـا  العينـة،  أفـراد  موافقة إىل

 كمــا ،(1.21) املــدم  للتعلــيم املعلمــات اســتخدام معوقــات حمــور يف العــام املتوســط جــاء بينمــا ،(1.49)

 الفئـة ) مـت ري  يف وذلـك  العينـة  أفـراد  اسـتجابات  بـني  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجود عدم النتائ  أظهرت

 .(.التدريبية الدورات عدد – اخلربة سنوات عدد – العلمي املستوى- العمرية

 .الثانوية املرحلة ــ االجتماعية الدراسات ــ املدم  التعليم :الكلمات املفتاحية 

 

 :املقدمة 

 عــن يبحــث جمتمــع أي ينشــدها تطــوير حركــة أي يف األساســية الركيــزة التعلــيم يعتــرب

 إىل جيـل  مـن  احلضـارة  النتقـال  الزم وهو حياته، طوال لإلنسان مالزم فالتعلم ر،فوالتطو النمو

 ( .377 ص ،3999 ودويدار، عبداخلالس) وأساسية شاملة عملية وهو جيل،

ــة علـــى قـــادر غـــري التقليـــدي التعليمـــي النظـــام أن( Altun,2008,p138) التـــون ويـــرى  تلبيـ

 جديـدة  تعليميـة  ومنـاذج  أساليب ظهرت لذا التكنولوجيا وتعزيز اجلديدة التعليمية االحتياجات

 .العاملي املستوى على التحديات تلك ملواجهة

 كـبري  تـنثري  هلـا  كـان  كـبرية،  وتكنولوجيـة  علميـة  ثورة األخرية الفرتة يف العامل ويعيش

 جديـدة،  تعليميـة  ومناذج أساليب عن بالبحث مطالبا التعليم وأصبح احلياة، جوانب مجيع على

 عدد نق  مع التعليم على الطلب زيادة منها العاملي، املستوى على التحديات من العديد ملواجهة
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 الـــتعلم منـــوذج فظهـــر املعرفـــة فـــروع مجيـــع يف املعلومـــاتي الكـــم وزيـــادة التعليميـــة املؤسســـات

 ( . 679ص ،6117 وموسى، استيتية)  اإللكرتوني

 العملية يف وتوظيفها استخدامها على اإلقبال وزيادة اإللكرتوني التعلم أمناط انتشار ومع

ــة، ــم الصــعوبات بعــض ظهــرت التعليمي ــا مــن حتــول قــد ال ــا، أو تطبيقه ــا فاعليته ــاب ومنه  غي

 -واإلدارة والطـالب،  املعلمـون،  -التعليميـة  العمليـة  عناصـر  بـني  املباشر االجتماعي االتصال

 الـتعلم  أمنـاط  تطبيـس  أن كمـا  املتعلمني، لدى االجتماعي االتصال مهارات على سلبيا يؤثر مما

 يف تتــوفر ال قــد عاليــة تكلفــة تتطلــب ومعــدات أجهــزة مــن حتتيــة بنيــة إىل حيتــاج اإللكرتونــي

 احلاجـة  ظهـرت  الصـعوبات  هلـذه  ونتيجـة  املختلفـة،  التعليميـة  املؤسسـات  لـدى  األحيان من كثري

 بـالتعلم  مسـي  مـا  وهـو  التقليدي التعليم ومزايا اإللكرتوني، التعلم مزايا بني  مع جديد لنمط

 ( .6،ص6112 سالمة،) املدم 

 يف كـبريال  دورال تلعـب  التقنيـة  أصـبحت  العصـر  هـذا  يف أنـه ( 6ص ،6133) أناجريـة  وتشري

 يبحثــون الرتبــويني جعــل مــا وهــذا التعلــيم منظومــة علــى ذلــك وانعكــس حياتنــا، منــاحي شــتى

 ثـم  ومـن  التعليمية، العملية تواجه الم التحديات ملواجهة جديدة طرق عن ومستمر جاد بشكل

 .النتائ  أفضل إىل للوصول وتطويرها حتسينها

 التكنولوجيـة  والوسـائط  اإلمكانـات  كافـة  توظيـف  فيـه  يـتم  أسلوب هو املدم  والتعليم

 يتم تقليدية أو إلكرتونية كانت سواء للتعلم وأداة أسلوب من أكثر بني باجلمع وذلك املتاحة،

 الدارســني خصــائ  يناســب الــتعلم مــن فعــال أســلوب لتقــديم بعضــها، مــع لتتكامــل تصــميمها

ــدرييب احملتــوى طبيعــة ويناســب ناحيــة مــن واحتياجــاتهم  نســعى الــم التعليميــة واألهــداف الت

 ( . 6119 وعصر، اجلزار،)  أخرى ناحية من لتحقيقها

 دور هـو  املعلـم  دور يكـون  وأن البـد  املـدم   التعلـيم  يف أنـه (  374ص ،6112) قنديل وترى

 وابتكـار  التقنيـة  الوسـائل  اسـتخدام  علـى  الطـالب  حيث فهو واإلبداع املعرفة توليد على احملفز

 ووجهـات  آرائهـم  بطـرح  الدراسـية  باملـادة  الـتحكم  هلـم  ويتيح حيتاجونها، الم التعليمية الربام 

 .نظرهم

ــز ــيم ويتمي ــه املــدم  التعل ــى بقدرت ــف مــع التعامــل عل ــتعلم أســاليب  تل ــراء ال  املوقــف وإث

ــه التعليمــي ــى الطــالب ومســاعدة بنكمل ــدة مهــارات تطبيــس عل  بشــكل العمــل ميــدان يف جدي

 مــع الشــبكي الــتعلم منــاذج مــن لالســتفادة مرونــة أكثــر الطالــب يصــبح خاللــه فمــن أســرع،

 &Bonk) لوجـه  وجهـا  التعلـيم  يف يتـوافران  اللذان الفردي واالنتباه التفاعل بإمكانية االحتفاظ
Graham,2005. ) 
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 اإللكرتوني التعليم مناذج أفضل يعد املدم  التعلم منوذج أن املتخصصني من كثري ويرى

 تتمحـور  بيئـة  يف الـتعلم  يـتم  حيـث  اإللكرتونـي،  والتعلـيم  التقليـدي  التعلـيم  مزايا بني  مع ألنه

 الطالـب  بـه  يقـوم  الذي الناجح االستكشاف أساس على التعلم ويقوم املعلم، وليس املتعلم حول

 يسـتطيع  مواقـف  بتخطـيط  يقوم وموجهال مرشدال أصبح املعلم أن يعين وهذا املعرفة، الكتساب

 بكيفيـة  الطـالب  معرفـة  يتطلـب  املستوى وهذا بننفسهم، املعرفة اكتساب خالهلا من الطالب

)  التقنية مع التفاعل على الطالب تدريب املعلم من ويتطلب واإلنرتنت، اآللي احلاسب استخدام

 .(34ص ،6110 الكنعان،

 

 :مشكلة الدراسة 

 من التفاعل على التعلم فيه يعتمد الذي اإللكرتوني للتعلم توجه الم النقد أوجه ضوء يف

 مـن  خاليـال  يظـل  فإنـه  تعليميـة،  برجميـة  خـالل  مـن  تعليميـة  مـواد  مـع  أو اإلنرتنـت،  شبكة خالل

 مـن  يتبعـه  ومـا  التقليـدي  التعلـيم  أن يد وباملقابل االجتماعي، والتفاعل البشري التفاعل حيوية

 وأن الفصـل،  داخـل  املعلـم  يسـتخدمها  الـم  األسـاليب  بـني  كـبريال  جهـدال  يشكل زال ال أساليب

 . اآلخرين مساعدة على حتصيلهم يف كبرية بدرجة واعتمادال سلبية أكثر الطالب

 يف املسـتخدمة  التـدريس  أسـاليب  لتنويـع  حاجـة  وجـود  مـن  احلاليـة  الدراسة مشكلة وتنبع

 ثــورة أن فيــه شــك ال وممــا االجتماعيــة، الدراســات مــادة يف وخاصــة والتعلــيم، الــتعلم جمــال

 والقـائمني  للرتبـويني  حتديال تشكل احلالي، عصرنا يف املتزايدة التعليم وتكنولوجيا املعلومات

 حتسني يريد جمتمع كل على يستوجب مما املتالحقة، التطورات ظل يف التعليمية العملية على

 .املعلوماتي بالعصر اللحاق العملية هذه وتطوير

 قدرة من به يتمتع ملا ونظرا التعليم، يف جديد كنسلوب املدم  التعليم أهمية منطلس ومن

 مـن  اإلفـادة   كـن  وبـذلك  التعلـيم،  يف التقليديـة  األسـاليب  مع احلديثة التكنولوجيا دم  على

 . التعليم يف واإلنرتنت احلاسوب واستخدام التقليدي التعليم من كل مزايا

 املرونـة  توفري يف يساعد املدم  التعليم أن إىل( 69 -67 ص ص ،6117) ال امدي وتشري

 أن علـى  يركز كما  تلفة، بطرق للتعلم الفرص من العديد تقديم خالل من وذلك للمتعلمني

 .بالتلقني وليس تفاعلية بطريقة التعلم يكون

 نتائجهـا  وأشـارت  املـدم   التعلـيم  فاعلية بدراسة اهتمت الم الدراسات من العديد وهناك

 االجتاهـــات وتنميـــة والـــتعلم التعلـــيم عملـــيم يف وفاعليتـــه املـــدم  الـــتعلم اســـتخدام أهميـــة إىل
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 ودراســة  ،(Taylor 2007) ودراســة  ،(Maguire 2005) دراســة  مثــل الطــالب عنــد اإل ابيــة

 (.6131 يوسف) ودراسة( 6110 الشمري)  ودراسة( 6117 شاهني)

 االجتماعيــة الدراســات معلمــات اســتخدام مــدى ملعرفــة الدراســة هــذه يف الباحثــة وتســعى

 .املدم  للتعليم الريا  مبدينة الثانوية باملرحلة

 

 :أسئلة الدراسة 

 :التالي الرئيس السؤال يف الدراسة مشكلة تتمثل

 للتعلـيم  الريـا   مبدينـة  الثانويـة  باملرحلـة  االجتماعية الدراسات معلمات استخدام مدى ما   

 ؟ املدم 

 : التالية الفرعية األسئلة الرئيس، السؤال هذا من ويتفرع

 باملرحلـة  االجتماعيـة  الدراسـات  تـدريس  يف املدم  للتعليم املعلمات استخدام أهمية مامدى .3

 ؟الثانوية
ــا .6 ــدم  للتعلــيم املعلمــات اســتخدام درجــة م ــدريس يف امل  باملرحلــة االجتماعيــة الدراســات ت

 ؟ الثانوية
 تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  تطبيس على للمعلمات املساعدة املادية التجهيزات توافر درجة ما .1

 ؟ الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات

 باملرحلــة االجتماعيــة الدراســات تــدريس يف املــدم  التعلــيم املعلمــات اســتخدام معوقــات مــا .4

 ؟الثانوية
 : اآلتية للمت ريات تعزي العينة أفراد استجابة يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

  .التعليمي املستوى( ب.                               )العمرية الفئات(  أ) 

 .التدريبية الدورات عدد(  د.                           ) اخلربة سنوات عدد( ج)

 :أهداف الدراسة  

 : التالية األهداف حتقيس إىل الباحثة تسعى وأهميتها الدراسة مشكلة ضوء يف

ــن الكشـــف .3 ــدى عـ ــة مـ ــتخدام أهميـ ــات اسـ ــيم املعلمـ ــدم  للتعلـ ــدريس يف املـ ــات تـ  الدراسـ

 .الثانوية باملرحلة االجتماعية

 االجتماعيــة الدراســات تــدريس يف املــدم  للتعلــيم املعلمــات اســتخدام درجــة علــى التعــرف .6

 .الثانوية باملرحلة
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 املـدم   التعلـيم  تطبيـس  علـى  للمعلمـات  املساعدة املادية التجهيزات توافر درجة على التعرف .1

 .الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف

 االجتماعيـة  الدراسـات  تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  املعلمـات  اسـتخدام  معوقات على التعرف .4

 .الثانوية باملرحلة

ــود علـــى التعـــرف .2 ــة ذات فـــروق وجـ ــات اســـتخدام يف – وجـــدت إن -إحصـــائية داللـ  معلمـ

 املـت ريات  علـى  بناء  املدم  للتعليم الريا  مبدينة الثانوية املرحلة يف االجتماعية الدراسات

 .(التدريبية الدورات عدد اخلربة، سنوات عدد التعليمي، املستوى العمرية، الفئات) اآلتية

 :أهمية الدراسة 

ــوافر درجــة عــن الكشــف يف تســهم قــد .3 ــة املــدارس يف التعليميــة التقنيــات ت ــات الثانوي  للبن

 قبـل  مـن  االجتماعيـة  الدراسات مادة تدريس يف استخدامها  كن والم الريا ، مبدينة

 .املعلمات

 الثانويـة  باملرحلـة  االجتماعيـة  الدراسـات  معلمـات  وتشـجيع  دعـم  يف الدراسـة  هذه تسهم قد .6

 . التدريس يف املدم  التعليم استخدام على

 . أنفسهن على االعتماد على وحتفيزهن الطالبات مساعدة يف الدراسة هذه تسهم قد .1

 تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  ممارسـة  دون حتـول  الـم  الصـعوبات  عـن  الكشف يف تسهم قد .4

 . للبنات الثانوية باملدارس االجتماعية الدراسات مادة

 :حدود الدراسة 

 : التالي النحو على احلالية الدراسة حدود تتحدد

 : املوضوعية احلدود -

 . املدم  للتعليم الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات معلمات استخدام مدى معرفة يف تتمثل

 : البشرية احلدود -

 . الثانوية املرحلة يف االجتماعية الدراسات معلمات

 : املكانية احلدود -

  الريا  مبدينة الثانوية البنات مدارس

 : الزمانية احلدود -

 .ه3417- 3412 الدراسي العام يف الدراسة تطبيس مت
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:مصطلحات البحث   
 :Blended Learning املدم  التعليم .3

 املـتعلم  ويسـاعد  يوجه متكامل نظام هو املدم  التعليم أن( Singh,2003,p51) ساين يرى

 وجهـا  للتعلـيم  التقليـدي  األسـلوب  بـدم   النظـام  هذا ويقوم التعليم مراحل من مرحلة كل خالل

 .فاعلية األكثر التعليمية اخلربة خللس اإللكرتوني التعليم أشكال مع لوجه

ــه ــون ويعرفـ ــه( 320 ،ص6112) زيتـ ــد بننـ ــاط أحـ ــتعلم أمنـ ــم الـ ــدم  الـ ــا ينـ ــيم فيهـ  التعلـ

 التعلـــيم أدوات توظـــف حيـــث واحـــد، إطـــار يف التقليـــدي الصـــفي التعلـــيم مـــع اإللكرتونـــي

 داخـل  الـدروس  يف اإلنرتنت شبكة على أو التعليمية الربجميات على املعتمدة سواء اإللكرتوني

 . لوجه وجها الطالب مع املعلم ويلتقي الذكية الفصول أو ، اآللي احلاسب معامل

 التقليديـة،  الصـفي  التعلـيم  أسـاليب  بـني  مـزج  أو دم  عملية بننه: إجرائيا تعريفه و كن

ــام ــول يف واملقـ ــني التقليديـــة، الفصـ ــتعلم أســـاليب وبـ ــدريس يف اإللكرتونـــي، الـ  الدراســـات تـ

 .الثانوية املرحلة لطلبة االجتماعية

 

 :الثانوية املرحلة .6

 املتوسـط  التعلـيم  تلـي  الـم  التعليميـة  املرحلـة  هي  أنها على( 62ص ،3992) متولي عرفها

 (.30 -32)  العمرية الفئة وحتتضن

ــة وتعرفهــا ــا الباحث ــة هــي: إجرائي ــة اململكــة يف التعليمــي الســلم مراحــل مــن مرحل  العربي

 الثـانوي،  الثـاني  والصـف  الثـانوي،  األول الصف يف وتتمثل املتوسطة املرحلة تلي وهي السعودية

 .الثانوي الثالث والصف

 

 :الدراسات السابقة 

 طلبـة  حتصـيل  يف املتمـازج  التعلـيم  أثـر  تقصـي  إىل (Maguire 2005) مـاجور  دراسـة  هدفت

 علـى  الدراسـة  طبقـت  حيـث  كنـدا،  يف تورنتـو  منطقـة  يف الرياضـيات  مادة يف املتوسطة املرحلة

 النتـائ   وأظهـرت  الرياضـيات،  ملـادة  تدريسـهم  يف املتمـازج  التعلـيم  يسـتخدمون  ممـن  معلمال( 22)

 . املتمازج التعليم خالل من التدريس طريقة إىل تعزي الطلبة درجات بني فروقال

 الكمبيـوتر،  اسـتخدام  مهـارات  تنمية إىل هدفت دراسة( Miianga 2005) مويان  وأجرى

ــت وشــبكة ــدى اإلنرتن ــة املعلمــني الطــالب ل ــة بكلي ــام  باســتخدام الرتبي ــيم برن ــدم ، التعل  امل

 إداوارد، جامعـة  الرتبيـة  بكلية الثالثة الفرقة طالب من طالبال( 371) من البحث عينة وتكونت
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 علـى  الدراسـة  وأكـدت  ، املهـارات  تنمية يف املدم  التعليم برنام  فاعلية إىل الدراسة وتوصلت

 نـوات   لتحقيـس  التعلـيم  يف احلديثـة  اإللكرتونية واألساليب التقليدية األساليب بني الدم  أهمية

 . أفضل تعليمية

 مهـارات  تنمية على املدم  التعلم أثر معرفة إىل هدفت دراسة( Taylor 2007) تايلور وقدم

 التجربـة،  هـذه  يف اجملمـوعتني  ذي التجـرييب  املـنه   اسـتخدام  ومت الطالب، لدى البدنية الرتبية

 وجتريبيـة  ضـابطة  جممـوعتني  علـى  توزيعهم مت وطالبة طالب( 311) من الدراسة عينة وتكونت

 لصـاحل  إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة هذه إليها توصلت الم النتائ  ومن بالتساوي،

 .املدم  التعليم بطريقة درست الم التجريبية اجملموعة

 التحصــيل علــى املــدم  التعلــيم فاعليــة علــى التعــرف إىل( 6117) شــاهني دراســة وهــدفت

 الدراسـة  عينة وتكونت حنوها، واجتاهاتها االبتدائية املرحلة تالميذ لدى العلم عمليات وتنمية

ــن ــالب مـ ــف طـ ــامس الصـ ــدائي اخلـ ــ  االبتـ ــددهم وبلـ ــال( 41) عـ ــوزعني طالبـ ــاوي مـ ــى بالتسـ  علـ

 اختبـار  يف الباحثـة  اسـتخدمتها  الـم  الدراسـة  أدوات ومتثلـت  والضـابطة،  التجريبية اجملموعتني

 الـتعلم  عمليات تنمية يف املدم  التعليم فاعلية الدراسة هذه نتائ  ومن اجتاه، ومقياس حتصيلي

 . التعليم حنو الطالب دافعية وزيادة

 يف املدم  التعلم استخدام استقصاء إىل الدراسة هذه هدفت( 6110) الشمري دراسة ويف

 واجتاهاتهم الباطن حفر حمافظة يف املتوسط الثالث الصف طالب على اجل رافيا مادة تدريس

 الباحـث  اسـتخدمها  الـم  الدراسـة  وأدوات طالبـال، ( 24) مـن  الدراسـة  عينة تكونت وقد حنوه،

 الــتعلم حنــو الطلبــة اجتاهــات لقيــاس الطلبــة اجتاهــات لقيــاس واســتبانة حتصــيلي اختبــار هــي

(  1.12)  داللـة  مسـتوى  عنـد  إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  الدراسـة  هـذه  نتائ  ومن املدم ،

 وهـذه  اجل رافيـا  تـدريس  يف املـدم   الـتعلم  اسـتخدام  أثر إىل تعزي للطلبة الكلية العالمات بني

 اجل رافيـــا معلمــي  تــدريب  بضـــرورة الدراســة  وأوصــت  التجريبيـــة، اجملموعــة  لصــاحل  الفــروق 

 . التدريس يف املدم  التعلم أسلوب استخدام على وتشجيعهم

 إكســاب  يف املــدم   التعلــيم  فاعليــة  علــى  التعــرف  إىل( 6131) ال امــدي  دراســة  وســعت 

ــاني الصــف لطالبــات( power point) التقد يــة العــرو  برنــام  مهــارات ــانوي الث ــة الث  مبدين

 وتكونـت  الدراسـة،  هـذه  إلجـراء  التجرييب وشبه الوصفي املنه  الباحثة واستخدمت الريا ،

 –اســتبانة)  يف ومتثلــت الدراســة أدوات الباحثــة واســتخدمت طالبــة،( 20) مــن الدراســة عينــة

 فـروق  وجـود : الدراسـة  إليها توصلت الم النتائ  أهم ومن ،(حتصيلي اختبار – مالحظة بطاقة

 الضـابطة  اجملمـوعتني  بـني  الدراسـي  التحصيل يف( 1.12) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
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ــود التجريبيـــة، لصـــاحل والتجريبيـــة ــروق ووجـ ــة ذات فـ ــتوى عنـــد إحصـــائية داللـ  يف( 1.12) مسـ

 الضـــابطة اجملمـــوعتني بـــني( power point) التقد يـــة العـــرو  برنـــام  مهـــارات اكتســـاب

 . التجريبية لصاحل والتجريبية

 طـالب  حتصيل على املتمازج التعليم أثر معرفة إىل هدفت الم( 6131) يوسف دراسة ويف

 بثانويــة طالبــال( 11) مــن الدراســة عينــة وتكونــت حنوهــا، واجتاهــاتهم الفقــه مــادة يف الثانويــة

 الدراسـة  نتـائ   ومـن  االجتاهـات،  واسـتبيان  حتصـيلي،  اختبـار  فهـي  الدراسـة  أدوات أمـا  تبوك،

 الفقـه  مـادة  يف تبـوك  بثانويـة  الثانويـة  املرحلـة  طالب حتصيل يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 عالمــات ومتوســط التجريبيــة اجملموعــة عالمــات متوســط بــني البعــدي التحصــيلي االختبــار يف

 إىل السعي بضرورة الباحث أوصى وقد التجريبية، اجملموعة لصاحل الضابطة اجملموعة طالب

 التعليميـــة املراحـــل يف الدراســـية املـــواد  تلـــف ت طـــي تربويـــة تعليميـــة حاســـوبية بـــرام  إنتـــاج

 .  املعلمني تدريب مراكز يف للمعلمني تدريبية دورات وعقد مجيعها،

 املـدم   اإللكرتونـي  الـتعلم  استخدام واقع على التعرف إىل( 6133) العتييب دراسة وسعت

ــدريس يف ــدى الت ــة أعضــاء ل ــدريس هيئ ــادة يف الت ــة التحضــريية الســنة عم ــك جبامع  ســعود، املل

( 314) مـن  تكونـت  الـم  الدراسـة  عينـة  علـى  استبانة وطبس الوصفي، املنه  الباحث واستخدم

 تـوافر  علـى  العينـة  أفـراد  موافقـة  عـن  النتـائ   وأسـفرت  طالبـال، ( 290)و التـدريس،  هيئـة  أعضاء

 اإللكرتونـي  الـتعلم  باسـتخدام  اخلاصـة  والفنيـة  والتقنيـة  التعليمية املتطلبات من متطلبات سبعة

 أربعـة  تـوافر  علـى  العينـة  أفـراد  وموافقـة  التحضـريية،  السـنة  عمـادة  يف جدال عالية بدرجة املدم 

 املـدم   اإللكرتونـي  الـتعلم  باستخدام اخلاصة والفنية والتقنية التعليمية املتطلبات من متطلبات

 تـوافر  علـى  العينـة  أفـراد  وموافقـة  حماضـر،  العلميـة  رتـبهم  الـم  الدراسة عينة من عالية بدرجة

 عمـادة  يف املـدم   اإللكرتوني التعلم منوذج لتطبيقات التدريس هيئة أعضاء استخدام من واحد

 .جدال عالية بدرجة التحضريية السنة

ــدفت ــة وهـ ــة دراسـ ــة إىل( 6133) أناجريـ ــة معرفـ ــة درجـ ــات ممارسـ ــيم املعلمـ ــدم  للتعلـ  املـ

 الباحثـة  واسـتخدمت  املكرمـة،  مبكـة  الثانويـة  باملرحلـة  الكيميـاء  مـادة  تـدريس  يف وصعوباته

 مشـرفة، ( 34) و معلمـة، ( 97) علـى  تطبيقها مت حيث استبانة، إعداد خالل من الوصفي املنه 

  كـن  والـم  التعليميـة  التقنيـات  تـوافر  درجـة  أن:  منهـا  النتـائ   من جمموعة الدراسة وأظهرت

 املعلمـات  ممارسة مستوى وكذلك متوسطة، بدرجة جاءت الكيمياء مادة لتدريس استخدامها

 الـم  الصـعوبات  درجـة  بينمـا  أيضـال،  متوسـطة  جـاءت  الكيميـاء  مـادة  تـدريس  يف املدم  ليمللتع

 . عالية بدرجة جاءت الكيمياء معلمات قبل من املدم  التعليم ممارسة دون حتول
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 يف الرياضــيات معلمــات اســتخدام واقــع علــى التعــرف إىل( 6136) العــريين دراســة وســعت

 مقابلـة  بطاقـة  وطبقـت  الوصفي، املنه  الباحثة واتبعت املدم ، التعلم ملهارات املتوسطة املرحلة

 مهــارات تــوافر عــن الدراســة نتــائ  وأســفرت الريــا ، مدينىــة يف معلمــة( 96) علــى ومالحظــة

 يف منخفضـة  بدرجـة  الريـا   مبدينة املتوسطة املرحلة يف الرياضيات معلمات لدى املدم  التعلم

 وتوجـد  ،% 11 -%  62 بـني  مـا  االخنفـا   نسـبة  وتـرتاوح  والتقويم، والتنفيذ التخطيط مرحلة

 املرحلــة يف الرياضــيات معلمــات باســتخدام املتعلقــة املتوســطات بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق

 تدريبيـة  دورات علـى  احلاصـالت  وكذلك اخلربة، ذوات لصاحل املدم  التعلم ملهارات املتوسطة

 .الكرتونية

 :يلي ما يتضح السابقة الدراسات نتائ  وباستعرا 

 ودراسـة  مـاجور،  دراسـة  مثل التدريس يف املدم  التعليم وفاعلية أثر تناولت دراسات هناك .3

 .يوسف ودراسة ال امدي، ودراسة الشمري، ودراسة شاهني، ودراسة تايلور،

 مثــل املــدم  للتعلــيم املعلمــات وممارســة اســتخدام واقــع معرفــة إىل هــدفت دراســات هنــاك .6

 دراسـة  سـعت  بينمـا  احلاليـة،  الدراسـة  مع يتفس ما وهذا العريين، ودراسة أناجرية، دراسة

 أعضاء لدى التدريس يف املدم  اإللكرتوني التعلم استخدام واقع على التعرف إىل العتييب

 .التدريس هيئة

 دراسـات  فهنـاك  الدراسـة،  أهـداف  لتحقيـس  متباينـة  أساليب السابقة الدراسات استخدمت .1

 ودراسـة  تـايلور،  ودراسـة  مـاجور،  دراسـة  الدراسـات  هـذه  ومـن  التجـرييب  املنه  استخدمت

 استخدمت أخرى ودراسات يوسف، ودراسة ال امدي، ودراسة الشمري، ودراسة شاهني،

 مــع يتفــس وهــذا العتــييب ودراســة العــريين، ودراســة أناجريــة، دراســة مثــل الوصــفي املــنه 

 .احلالية الدراسة

 اهتمـت  دراسـات  فهنـاك  املسـتهدفة،  التعليمية املراحل حيث من السابقة الدراسات تباينت .4

 الثانويـة  باملرحلـة  اهتمـت  ودراسات العتييب، ودراسة مويان ، دراسة مثل اجلامعية باملرحلة

 دراسـة  مثل املتوسطة باملرحلة اهتمت دراسات وهناك يوسف، ودراسة ال امدي دراسة مثل

 مثــل األساســية باملرحلــة اهتمــت ودراســات العــريين، ودراســة الشــمري، ودراســة مــاجور،

 . شاهني دراسة

 النظــري، واألدب الدراســة، أداة بنــاء يف الســابقة الدراســات مــن الدراســة هــذه اســتفادت .2

 .اإلحصائي والتحليل للدراسة، العام واإلطار
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 :واإلجراءات الدراسة منه 

 :الدراسة منه 

 لطبيعــة ملالءمتــه نظــرا الدراســة هــذه مشــكلة ملعاجلــة الوصــفي املــنه  الباحثــة اعتمــدت

 الظـاهرة  دراسـة  علـى ( 611ص ، 6114) وآخـرون  عبيـدات  ذكر كما يعتمد والذي املشكلة،

 فــالتعبري كميــال، أو كيفيــال عنهــا ويعــرب وواضــحا، دقيقــا وصــفا بوصــفها ويهــتم بــالواقع ويهــتم

 مـن  رقميـا  وصـفا  يعطينـا  الكمـي  التعـبري  أما خصائصها، ويوضح الظاهرة لنا يصف الكيفي

 .املختلفة الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها أو الظاهرة هذه مقدار توضيح خالل

 

 :الدراسة وعينة جمتمع

 املـدارس  يف الثانويـة  باملرحلـة  االجتماعيـة  الدراسـات  معلمـات  مجيـع  الدراسة جمتمع  ثل

 معلمة،( 120) عددهن والبال  ه،3417 – ه3412 الدراسي العام من الريا  مبدينة احلكومية

 االجتماعية الدراسات معلمات من طبقية عشوائية بطريقة احلالية الدراسة عينة حتديد مت وقد

 للبنـات،  ثانوية مدرسة( 66)  ثلن معلمة،( 612) من الدراسة عينة وتكونت الثانوية، باملرحلة

 مت وقـد . الريـا   مبدينـة  مكاتـب  تسـعة  عـددها  البـال   الرتبوي اإلشراف مكاتب كافة  ثلن

 يف الثانويـــة باملرحلـــة االجتماعيـــة الدراســات  معلمـــات مـــن طبقيــة  عشـــوائية بطريقـــة اختيارهــا 

 املعلمـات  علـى  توزيعهـا  مت استبانة( 612: ) كالتالي موزعة الريا  مبدينة احلكومية املدارس

 اسـتبانة (37) لباحثـة ا واستبعدت استبانة( 377) املسرتدة االستبيانات عدد وكان العينة، أفراد

 للتحليــل واجلــاهزة املســتوفاة االســتبيانات عــدد أصــبح ذلــك وعلــى للتحليــل، صــالحيتها لعــدم

 .احلالية الدراسة عينة من% (  70)  بنسبة احلالية العينة أفراد متثل( 321)

 

 :الدراسة عينة خصائ  

 لبيانـــاتهن وفقـــا هلـــن وصـــفا يلـــي فيمـــا معلمـــة،( 321) الدراســـة عينـــة أفـــراد عـــدد يبلـــ 

 (التدريبية الدورات - اخلربة سنوات - التعليمي املستوى - العمر)  يف املتمثلة الشخصية
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 اخلربة وسنوات التعليمي واملستوى العمر مت ريات حسب الدراسة عينة أفراد توزيع :(3)جدول 

 التدريبية والدورات

 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير

 العمر
 % 03 03 سنة فأقل 03

 % 03 03 سنة 03سنة إلى  03من 
 % 31 03 سنة 03أكبر من 

 المستوى التعليمي
 % 10 301 بكالوريوس

 % 0 0 ماجستير

 سنوات الخبرة

 سنوات 0أقل من 
 سنوات 33أقل من  – 0من 

 30أقل من  – 33من 
 سنة فأكثر 30من 

03 
03 
13 
33 

03 % 
03 % 
3120 % 
520 % 

 التدريبية الدورات

 ال يوجد
 دورة واحدة
 دورتان

 ثالث دورات فأكثر

00 
53 
03 
30 

11 % 
0،20 % 
03 % 
120 % 

 

 :الدراسة أدوات

 معلمــات اســتخدام مــدى حــول الدراســة عينــة آراء ملعرفــة واحــدة اســتبانة اســتخدام مت 

 إيضــاح يلــي وفيمــا املــدم ، للتعلــيم الريــا  مبدينــة الثانويــة املرحلــة يف االجتماعيــة الدراســات

 .تطبيقها وإجراءات وثباتها صدقها وقياس الدراسة أداة بناء خلطوات

 :التالية باخلطوات الدراسة أداة بناء أجل من الباحثة قامت: الدراسة أداة بناء(  أ) 

 تناولــت الــم وخاصــة ، عــام بشــكل املــدم  التعلــيم تناولــت الــم لألدبيــات نظريــة دراســة -

 . االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم  التعليم

 . البحث مبوضوع الصلة ذات واألجنبية العربية الدراسات من العديد على اإلطالع -

 أداة وتكونـت  األوليـة،  صـورتها  يف الدراسـة  أداة ببنـاء  الباحثـة  قامـت  سـبس  ما خالل ومن

 . حماور( 4) عدد على موزعة النهائية صورتها يف مفردة( 73) عدد من( االستبانة) الدراسة
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 : التالية األجزاء من االستبانة وتتكون

 : على تشتمل وهي األولية املعلومات على يشتمل :األول اجلزء

 .  التدريبية الدورات – العمل جمال يف اخلربة سنوات – العلمي املؤهل - العمر

 : هي حماور أربعة من ويتكون االستبانة مفردات على يشتمل :الثاني اجلزء

ــور  الدراســــات تــــدريس يف املــــدم  التعلــــيم اســــتخدام أهميــــة :األول احملــ

 . عبارة( 64( على ويشتمل الثانوية باملرحلة االجتماعية

 الدراسـات  معلمـات  قبـل  مـن  املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  درجـة  :الثـاني  احملور

 . عبارة( 34) على ويشتمل الثانوية باملرحلة االجتماعية

 مرحلـة  يف املـدم   التعليم يف املستخدمة التقنيات توفر درجة :الثالث احملور

 . عبارة( 33) على ويشتمل الثانوية

 الدراســـات تــدريس  يف املـــدم  التعلــيم  اســـتخدام معوقــات  :الرابـــع احملــور 

 . عبارة( 66) على ويشتمل الثانوية مرحلة يف االجتماعية

 إىل موافـس  – موافـس  – بشـدة  موافـس )  اخلماسي ليكرت مقياس الباحثة استخدمت وقد

 موافــس لالســتجابة( 2) الدرجــة إعطــاء مت حيــث ،( بشــدة موافــس غــري – موافــس غــري – مــا حــد

 والدرجـة  مـا،  حـد  إىل موافـس  لالسـتجابة ( 1) والدرجـة  موافـس،  لالستجابة( 4) والدرجة بشدة،

 بشدة موافس غري لالستجابة( 3) والدرجة موافس، غري لالستجابة( 6)

 وقــد ،(االســتبانة) الدراســة أداة صــدق مــن بالتنكــد الباحثــة قامــت: الدراســة أداة صــدق( ب)

 :صدقها من للتحقس طريقتني اتبعت

 : احملكمني على املعتمد الظاهري الصدق: األوىل الطريقة

 صـدق  مـن  بالتحقس الباحثة قامت األولية، صورتها يف الدراسة أداة إعداد من االنتهاء بعد

 قامــت حيــث احملكمــني، بصـدق  يعــرف والــذي الظــاهري الصـدق  خــالل مــن وذلــك حمتواهـا، 

ــة ــر  الباحثـ ــتبانة بعـ ــورتها يف االسـ ــة صـ ــى األوليـ ــة علـ ــن جمموعـ ــني مـ ــربة ذوي احملكمـ  اخلـ

 آراء علـى  للتعـرف  خاصـة  اسـتمارة  الباحثة أعدت وقد التدريس، وطرق املناه  يف واالختصاص

 (. ودقتها صياغتها وضوح - االستبانة حملاور الفقرات مناسبة)  حول احملكمني،
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 : النهائية صورتها يف االستبانة

 مكونـة  النهائيـة  صـورتها  يف االسـتبانة  ظهرت السابقة، التعديالت إجراء من االنتهاء بعد

 : هما جزأين من

 جمـال  يف اخلـربة  سـنوات  – العلمـي  املؤهل - العمر)  األولية املعلومات :األول اجلزء

 (. التدريبية الدورات – العمل

 :هي حماور أربعة من ويتكون االستبانة مفردات :الثاني اجلزء

ــور  الدراســــات تــــدريس يف املــــدم  التعلــــيم اســــتخدام أهميــــة :األول احملــ

 . عبارة( 63) على ويشتمل الثانوية باملرحلة االجتماعية

 الدراسـات  معلمـات  قبـل  مـن  املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  درجـة  :الثـاني  احملور

 . عبارة( 31) على ويشتمل الثانوية باملرحلة االجتماعية

 مرحلـة  يف املـدم   التعليم يف املستخدمة التقنيات توفر درجة :الثالث احملور

 .عبارة( 9)  على ويشتمل الثانوية

 الدراســـات تــدريس  يف املـــدم  التعلــيم  اســـتخدام معوقــات  :الرابـــع احملــور 

 .عبارة( 63) على ويشتمل الثانوية مرحلة يف االجتماعية

 

 : لألداة الداخلي االتساق صدق: الثانية الطريقة

 واملقيــاس املقيــاس وحــدات مــن وحــدة كــل بــني االرتبــاط معــامالت حســاب علــى ويقــوم

 اجلانـب  قياس يف نفسه مع االختبار اتساق يعين القياس أدبيات يف الصدق ألن ونظرال ككل،

 ولـذلك  التجربـة،  تكـرار  حالـة  يف الـدرجات  اتسـاق  مـدى  علـى  يـدل  أنـه  أي لقياسـه،  بـين  الذي

 بـني  ارتبـاط  معامـل  حبسـاب  وذلـك  للمقيـاس،  الـداخلي  االتسـاق  من التحقس على الصدق يعتمد

 حمــور كــل بــني االرتبــاط ومعــامالت لــه، تنتمــي الــذي للمحــور الكلــي واجملمــوع فقــرة كــل

 :االرتباط ملعامالت اإلحصائي التحليل جداول يلي وفيما للمقياس، الكلي واجملموع
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 : له تنتمي الذي للمحور الكلي واجملموع فقرة كل درجة بني االرتباط معامالت .3

 له تنتمي الذي للمحور الكلي واجملموع فقرة كل درجة بني االرتباط معامالت :(6)جدول 

 المحور الرابع  المحور الثالث المحور الثاني المحور األول 
رقم 
 الفقرة 

معامل 
 االرتباط 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
رقم  معامل االرتباط الفقرة

 معامل االرتباط الفقرة

3 32500** 3 32000** 3 32013** 3 32،50** 
1 32،3،** 1 32،30** 1 32530** 1 32030** 
0 32،33** 0 32،00** 0 32،05** 0 3201،** 
0 32505** 0 32،00** 0 32001* 0 32،0،** 
0 320،0** 0 32،03** 0 32510** 0 3200،* 
5 32001* 5 32،00** 5 32000** 5 32550** 
، 32،10** ، 320،1** ، 32050* ، 32،01** 
0 32501** 0 32031** 0 32،00** 0 32515** 
1 32،03** 1 32030** 1 32،31** 1 32031** 
33 32513** 33 32010**  --32033** 33 32000** 
33 32500**  -- -- --32500** 33 32003** 
31 32015**  -- -- -- --31 32030** 
30 32،00**  -- -- -- --30 320،0** 
30 32،،3**  -- -- -- --30 32،00** 
30 32،33**  -- -- -- --30 32500** 
35 32،30**  -- -- -- --35 32011** 
3، 32،00**  -- -- -- --3، 32،10** 
30 325،1**  -- -- -- --30 32030** 
31 32،31**  -- -- -- --31 32511** 
13 32،30**  -- -- -- --13 32،01** 
13 32510**  -- -- -- --13 32،11** 

 (1.13)إحصائي ا عند مستوى  ةدال(           ** 1.12)إحصائي ا عند مستوى  ةدال* 
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 واجملمـوع  فقـرة  كـل  درجـة  بـني  االرتبـاط  مبعـامالت  واخلـاص  السـابس  اجلدول من يتضح

 مبحورهـا  االرتبـاط  معـامالت  يف فقـرة  كـل  درجـة  جاءت حيث له، تنتمي الذي للمحور الكلي

(  1.039 اىل1.260)  وبــني األول، للمحــور( 1.771  اىل1.246)  بــني حمصــورة لــه تنتمــي الــذي

 للمحـــور( 1.001اىل1.227)  وبـــني الثالــث،  للمحـــور( 1.031اىل 1.221)  وبــني  الثـــاني، للمحــور 

 باحملور االستبانة عبارات من عبارة كل ارتباط إىل وتشري مرتفعة إىل متوسطة قيم وهي الرابع

 .االستبانة حماور من حمور كل عبارات اتساق إىل يشري مما إليه تنتمي الذي

 : لالستبانة الكلي واجملموع حمور كل درجة بني االرتباط معامالت .6

 لالستبانة الكلي واجملموع حمور كل درجة بني االرتباط معامالت :(1)جدول 

 معامل االرتباط عدد العبارات المحور
أهمية استخدام المعلمات التعليم المدمج في تدريس الدراسات االجتماعية 

 بالمرحلة الثانوية
13 32،0،** 

درجة استخدام المعلمات التعليم المدمج من قبل معلمات الدراسات 
 االجتماعية بالمرحلة الثانوية

33 32510** 

 **32515 1 التقنيات المستخدمة في التعليم المدمج في مرحلة الثانويةدرجة توفر 

معوقات استخدام التعليم المدمج في تدريس الدراسات االجتماعية في 
 المرحلة الثانوية

13 32،،1** 

 لالســتبانة الكلـي  واجملمــوع حمـور  كــل درجـة  بــني االرتبـاط  معــامالت جـدول  خــالل مـن 

ــة أتضــح  الكليــة الدرجــة مــع االســتبانة حمــاور مــن لكــل االرتبــاط معــامالت مجيــع أن للباحث

 االسـتبانة  اتسـام  إىل يشـري  ممـا ( 1.13) داللـة  مستوى عند إحصائية داللة ذات كانت لالستبانة

 .الدراسة عينة استجابات قياس على استطاعته ثم ومن حماوره جبميع الصدق من عالية بدرجة

 

 : الدراسة أداة ثبات

ــات حســاب مت ــس عــن الدراســة ألداة الثب ــا  معامــل حســاب طري ــاس ألفاكرونب  مــدى لقي

 :كرونبا  أللفا الثبات معامالت نتائ  يوضح التالي واجلدول االستبانة، ألبعاد الثبات
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 االستبانة ألبعاد أللفاكرونبا  الثبات معامالت :(4) جدول

معامل الثبات  عدد العبارات المحور
 ألفاكرونباخ

استخدام التعليم المددمج فدي تددريس الدراسدات االجتماعيدة بالمرحلدة أهمية 
 الثانوية من وجهة نظر معلمات الدراسات االجتماعية بمدينة الرياض

13 32110 

درجة اسدتخدام التعلديم المددمج فدي تددريس الدراسدات االجتماعيدة بالمرحلدة 
 الرياضالثانوية من وجهة نظر معلمات الدراسات االجتماعية بمدينة 

33 32100 

درجدددددددة تدددددددوفر التقنيدددددددات التعليميدددددددة المسدددددددتخدمة فدددددددي تددددددددريس الدراسدددددددات 
 الرياض بمدينة االجتماعية الدراسات معلمات نظراالجتماعية من وجهة 

1 32135 

معوقدددددات اسدددددتخدام التعلددددديم المددددددمج فدددددي تددددددريس الدراسدددددات االجتماعيدددددة 
 بالمرحلة الثانوية بمدينة الرياض 

13 32101 

 32101 53 العامالثبات 

ــة اتضــح الســابس اجلــدول مــن ــاع للباحث ــامالت درجــة ارتف ــات مع ــا  ثب ــاد ألفاكورنب  ألبع

 نتائجـه  علـى  االعتمـاد  إمكانيـة  مـع  لقياسه، وضع ما لقياس صاحل أنه إىل يشري مما االستبانة

 .هلا توصل الم

 :اإلحصائية املعاجلة أساليب

 مـــن العديـــد اســـتخدام مت مجعهـــا، مت الـــم البيانـــات وحتليـــل البحـــث أهـــداف لتحقيـــس

 هلـا  يرمـز  والـم  االجتماعيـة،  للعلـوم  اإلحصـائية  احلزم باستخدام املناسبة اإلحصائية األساليب

( والعليــا الــدنيا احلــدود) اخلماســي املقيــاس خاليــا طــول ولتحديــد ،(SPSS) بــالرمز اختصــار ا

 املقيـاس  خاليـا  عـدد  علـى  تقسيمه ثم( 4=3-2) املدى حساب مت البحث، حماور يف املستخدم

 أقـل  إىل القيمـة  هـذه  إضـافة  مت ذلـك  بعـد ( 1.01=4/2) أي الصـحيح  اخلليـة  طـول  على للحصول

 هلـذه  األعلـى  احلـد  لتحديـد  وذلـك  ،(الصـحيح  الواحـد  وهـي  املقيـاس  بدايـة ) أو املقياس يف قيمة

 :يلي كما اخلاليا طول أصبح وهكذا اخللية،

 (.بشدة موافس غري) متثل 3.01 إىل 3 من 

 (.موافس غري) متثل 6.21 إىل 3.03 من 

 (.ما حد إىل موافس) متثل 1.41 إىل 6.23 من 

 (.موافس) متثل 4.61 إىل 1.43 من 

 (.بشدة موافس) متثل 2 إىل 4.63 من 



 
 

 

 3410/6132( 6) العدد ،( 3) اجمللد:  الرتبوية العلوم جملة

25 

ــاب مت حيـــث ــرارات حسـ ــة، والنســـب التكـ ــرف املئويـ ــى للتعـ ــائ  علـ ــية اخلصـ  الشخصـ

 الرئيسـة  احملـاور  عبـارات  جتـاه  مفرداتهـا  اسـتجابات  وحتديـد  البحـث،  عينـة  ملفردات والوظيفية

 .البحث أداة تتضمنها الم

 :التالية اإلحصائية املقاييس حساب مت ذلك وبعد

ــاط معامــل .3 ــة " Person Correlation"  بريســون االرتب ــاط درجــة ملعرف ــني االرتب  ب

 الدرجـة  وبـني  عباراتها من عبارة كل إليه تنتمي الذي واحملور االستبانة عبارات

 .لالستبانة الكلية

 .البحث أداة ثبات مدى الختبار(: Cronch'lph) كرونبا  ألفا معامل .6

  .االجتاه أحادي التباين حتليل .1

 .املستقلة للعينات(  ت)  اختبار .4

 :ومناقشتها الدراسة نتائ 

 االجتماعيـة  الدراسـات  تـدريس  يف املـدم   للتعلـيم  املعلمـات  استخدام أهمية ما: األول السؤال

 ؟  الثانوية باملرحلة

 املتوسطات وهي الوصفية، اإلحصاءات باستخدام الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 يف املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة  يوضـح  التالي واجلدول تنازليا املتوسطات وترتيب احلسابية

 .الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس

  املدم  التعليم استخدام أهمية حملور احلسابية املتوسطات :(2) جدول

 الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

ترتيب 
 العبارة

 30 0203 مراعاته للقدرات العقلية للطالبات 3
 ،3 0200 مراعاته للخلفيات الثقافية للطالبات 1
 3 0215 التعلميزيد من دافعية الطالبات نحو  0
 30 0200 يراعي الفروق الفردية بين الطالبات 0
 35 0200 يمكن الطالبات من التعلم ذاتيا 0
 0 02،3 يساعد في رفع مهارة استخدام الحاسب اآللي لدى الطالبات 5
 13 0213 ة التفاعل بين المعلمة والطالباتيزيد من درج ،
 0 0251 يوفر للطالبات مصادر تعلم مختلفة 0
 30 0200 يزيد من جاذبية المادة العلمية 1
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

ترتيب 
 العبارة

 13 0210 يسهم في تحقيق أهداف الدرس التي تم تحديدها  33
 33 0203 يشجع الطالبات على المشاركة في األنشطة العملية  33
 5 0250 يساعد على توفير الوقت والجهد 31
 1 0213 يرفع مستوى ثقافة الحاسب اآللي ومهاراته عند الطالبات  30
 0 02،0 .يقدم المادة العملية بطريقة مشوقة  30
 31 0201 يساعد الطالبات على االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول  30
 31 0210 يقدم التغذية الراجعة الفورية والمستمرة للمتعلم  35
 30 0200 يشجع الطالبات على المشاركة بدال من االستماع ،3
 0 0253 يثري المنهج التعليمي 30
 33 0205 يساعد على تواصل األسرة مع المدرسة لمتابعة وتوجيه أبنائهم  31
 ، 0250 يساعد على التقليل من الدروس الخصوصية  13

13 
يمكددن الطالبددات مددن خددالل الددتعلم الددذاتي مددن خددالل األقددرا  المدمجددة 

 واالنترنت 
0200 1 

 -- 0200 المتوسط العام للمحور

  يف املــدم  التعلــيم اســتخدام أهميــة حملــور العــام املتوســط أن الســابس اجلــدول مــن يتضــح

ــيم اســتخدام ــدريس يف املــدم  التعل ــة الدراســات ت ــة االجتماعي ــة باملرحل ــة مــن الثانوي  نظــر وجه

 التعلـيم  اسـتخدام  مـدى  على الدراسة أفراد موافقة درجة أن إىل يشري ما وهو( 1.21= ) املعلمات

 تراوحـت  حيـث  مرتفعـة،  بدرجة جاءت الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم 

 حيـث  مـا،  حد إىل موافس درجة إىل موافس درجة بني ما احملور هذا فقرات على املوافقة درجات

=  مبتوسـط  األوىل املرتبـة  يف الـتعلم  حنـو  الطالبـات  دافعيـة  مـن  يزيـد : بــــــ  اخلاصة الفقرة جاءت

 الفقــرة جــاءت بينمــا الفقــرة   هــذه علــى موافقــون الدراســة أفــراد أن إىل يشــري مــا وهــو(  1.92)

 الثانيـة  املرتبـة   يف الطالبـات  عنـد  ومهاراتـه  اآللـي  احلاسـب  ثقافة مستوى من يرفع: بـــــ اخلاصة

 يرفــع املــدم  التعلـيم  أن علــى موافقـون  الدراســة أفـراد  أن إىل يشــري مـا  وهــو( 1.93= ) مبتوسـط 

 يقـدم : بــ  اخلاصـة  الفقـرة  جـاءت  حـني  يف الطالبات، عند ومهاراته اآللي احلاسب ثقافة مستوى

 أفــراد أن إىل يشــري مــا وهــو( 1.70= ) مبتوســط الثالثــة املرتبــة يف مشــوقة بطريقــة العلميــة املــادة

 الفقرة جاءت بينما مشوقة، بطريقة العلمية املادة يقدم املدم  التعليم أن على موافقون الدراسة

( 1.61= ) مبتوسـط  األخـرية  املرتبـة  يف والطالبـات  املعلمـة  بني التفاعل درجة من يزيد: بـ اخلاصة
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 التفاعـل  مـن  يزيد املدم  التعليم أن على ما حد إىل موافقون الدراسة أفراد أن إىل يشري ما وهو

 إىل موافقــة درجــات بــني مــا احملــور هــذا احملــور فقــرات بــاقي وجــاءت والطالبــات، املعلمــة بــني

 (. 1.73 إىل 1.64)  بني ما هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث ما حد إىل موافقة

 التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة  علـى  الدراسة عينة أفراد اتفاق يتضح السابقة النتائ  خالل ومن

 ،(6117) وتـايلور  ،(6112) مـاجور  مـن  كـل  دراسـة  نتـائ   مـع  يتفـس  وهـذا  التـدريس،  يف املدم 

 وفاعليتـه  املـدم   التعلـيم  أهميـة  علـى  نتائجها اتفقت والم ،(6131) ويوسف ،(6117) وشاهني

 . التعليم حنو الطالب دافعية وزيادة التعلم عمليات تنمية يف

 االجتماعيـة  الدراسـات  تـدريس  يف املـدم   للتعلـيم  املعلمات استخدام درجة ما: الثاني السؤال

 ؟ الثانوية باملرحلة
 املتوسطات وهي الوصفية، اإلحصاءات باستخدام الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 للتعلـيم  املعلمـات  اسـتخدام  درجـة  يوضـح  التـالي  واجلـدول  تنازليـا  املتوسـطات  وترتيـب  احلسابية

  .الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم 

 املدم  للتعليم املعلمات استخدام درجة حملور احلسابية املتوسطات: ( 2)جدول 

 الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

ترتيب 
 العبارة

 1 0201 تستخدم المعلمة السبورة التفاعلية في عرض الدروس 3
 0 02،0 تتحاور المعلمة مع الطالبات بواسطة مواقع التواصل االجتماعي 1
 0 0201 يتم استخدام معامل الحاسب في شرح بعض الدروس  0
 ، 0203 يتم استخدام المحادثات الصوتية للتواصل مع الطالبات  0
 0 0201 تطلب المعلمة من الطالبات تسليم الواجبات بواسطة البريد اإللكتروني 0
 5 ،020 يتم إرسال المواد التعليمية للطالبات واستقبال ردودهم عبر اإلنترنت  5

، 
تحر  المعلمة على إثدرا  المعلومدات مدن خدالل الدروابط إلدى مصدادر 

 المعلومات في مواقع مختلفة 
021، 3 

0 
توفر المدرسة للمعلمة مصادر متعددة ومتباينة للمعلومات تتيح فر  

 المقارنة والمناقشة والتحليل والتقويم
0211 33 

 0 0203 أنواعها في تدريس المنهجتستخدم المعلمة شاشات العرض باختالف  1
 1 0205 تستخدم المعلمة نظارات العرض اإللكترونية في تدريس المنهج  33

 -- 0205 المتوسط العام للمحور
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ــيم اســتخدام درجــة حملــور العــام املتوســط أن الســابس اجلــدول مــن يتضــح  يف املــدم  التعل

 يشـري  مـا  وهـو ( 1.22= ) املعلمـات  نظـر  وجهـة  من الريا  مبنطقة االجتماعية الدراسات تدريس

 الدراسـات  تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  درجـة  علـى  الدراسـة  أفـراد  موافقـة  درجة أن إىل

 علـى  املوافقـة  درجـات  تراوحـت  حيـث  موافـس  بدرجـة  جـاءت  املعلمـات  نظـر  وجهـة  من االجتماعية

 اخلاصـة  الفقـرة  جاءت حيث ما حد إىل موافس درجة إىل موافس درجة بني ما احملور هذا فقرات

 مواقــع يف املعلومــات مصــادر إىل الــروابط خــالل مــن املعلومــات إثــراء علــى املعلمــة حتــرص: بـــــــ

 علـى  موافقـون  الدراسـة  أفـراد  أن إىل يشـري  مـا  وهـو ( 1.97= ) مبتوسط األوىل املرتبة يف  تلفة

ـــ اخلاصــة الفقــرة جــاءت بينمــا الفقــرة، هــذه  عــر  يف التفاعليــة الســبورة املعلمــة تســتخدم:بــــ

 علـى  موافقـون  الدراسـة  أفـراد  أن إىل يشـري  مـا  وهـو ( 1.09= )مبتوسط الثانية املرتبة يف الدروس

ـــ اخلاصــة الفقــرة جــاءت بينمــا الفقــرة، هــذه ــات مــع املعلمــة تتحــاور:بــــ  مواقــع بواســطة الطالب

 الدراســة أفــراد أن إىل يشــري مــا وهــو( 1.74= ) مبتوســط الثالثــة املرتبــة يف االجتمــاعي التواصـل 

 بينمـا  االجتمـاعي،  التواصـل  مواقـع  بواسطة الطالبات مع املعلمة بني حتاور وجود على موافقون

 فـرص  تتـيح  للمعلومـات  ومتباينة متعددة مصادر للمعلمة املدرسة توفر: ـ بـ اخلاصة الفقرة جاءت

 أن إىل يشـري  مـا  وهـو ( 1.69= ) مبتوسـط  األخـرية  املرتبـة  يف والتقـويم  والتحليل واملناقشة املقارنة

 ومتباينــة متعــددة مصــادر للمعلمــة تــوفر املدرســة أن علــى مــا حــد إىل موافقــون الدراســة أفــراد

 مـا  احملـور  هذا فقرات باقي وجاءت والتقويم، والتحليل واملناقشة املقارنة فرص تتيح للمعلومات

 1.12) بـني  ما هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث ما حد إىل موافقة إىل موافقة درجات بني

 .(1.29 إىل

 

 املدم  التعليم تطبيس على للمعلمات املساعدة املادية التجهيزات توافر درجة ما: الثالث السؤال

 ؟الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف

 املتوسطات وهي الوصفية، اإلحصاءات باستخدام الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 املاديــة التجهيــزات تــوافر درجــة يوضــح التــالي واجلــدول تنازليــا املتوســطات وترتيــب احلســابية

 باملرحلـــة االجتماعيـــة الدراســـات تـــدريس يف املـــدم  التعلـــيم تطبيـــس علـــى للمعلمـــات املســـاعدة

 .الثانوية
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 للمعلمات املساعدة املادية التجهيزات توافر درجة حملور احلسابية املتوسطات: ( 7)جدول

 الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم  التعليم تطبيس على

 

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

ترتيب 
 العبارة

 ، 0210 يوجد في المدرسة معامل حاسب آلي بدرجة كافية  3
 0 0253 توفر شبكة اإلنترنت في المعامل  1
 0 0200 يوجد شبكة إنترنت داخل المدرسة متاحة للمعلمات  0
 0 0230 يتوفر جهاز حاسب آلي لكل طالبة في الفصل  0
 3 0230 توفر السبورة الذكية في قاعات المدرسة  0
 0 ،020 يوجد مقرر إلكتروني للمادة العلمية  5
 1 02،0 توفر مواقع لها عالقة بالمادة على شبكة اإلنترنت  ،

0 
تدددوفر المدرسدددة دعمدددا فنيدددا مدددن خدددالل متخصصدددين فدددي الحاسدددب اآللدددي 

 ومكونات اإلنترنت 
0203 5 

 1 0231 يوجد موقع إلكتروني للمدرسة على اإلنترنت 1
 -- 0201 المتوسط العام للمحور

 

 املساعدة املادية التجهيزات توافر درجة حملور العام املتوسط أن السابس اجلدول من يتضح

 مبدينـة  الثانويـة  باملرحلـة  االجتماعيـة  الدراسـات  تـدريس  يف املدم  التعليم تطبيس على للمعلمات

 علـى  الدراسة أفراد موافقة درجة أن إىل يشري ما وهو( 1.49= ) املعلمات نظر وجهة من الريا 

 الدراســات تـدريس  يف املـدم   التعلــيم تطبيـس  علـى  للمعلمـات  املســاعدة املاديـة  التجهيـزات  تـوافر 

 املوافقـة  درجات تراوحت حيث موافس بدرجة جاءت الريا  مبدينة الثانوية باملرحلة اعيةاالجتم

 الفقـرة  جـاءت  حيـث  مـا،  حـد  إىل موافـس  درجـة  إىل موافـس  درجة بني ما احملور هذا فقرات على

 وهـو ( 4.34= ) مبتوسـط  األوىل املرتبـة  يف املدرسة قاعات يف الذكية السبورة توفر:بـــــ اخلاصة

 بينمـا  املدرسـة،  قاعـات  يف الذكيـة  السـبورة  تـوفر  علـى  موافقون الدراسة أفراد أن إىل يشري ما

 الثانيـة  املرتبـة  يف اإلنرتنـت  شـبكة  علـى  باملـادة  عالقـة  هلا مواقع توفر:بـــــ اخلاصة الفقرة جاءت

 حــني يف الفقــرة، هــذه علــى موافقــون الدراســة أفــراد أن إىل يشــري مــا وهــو( 1.70= ) مبتوســط

( 1.23= ) مبتوسـط  الثالثـة  املرتبـة  يف املعامـل  يف اإلنرتنـت  شبكة توفر: بـ اخلاصة الفقرة جاءت

 جاءت بينما املعامل، يف اإلنرتنت شبكة توفر على موافقون الدراسة أفراد أن إىل يشري ما وهو

=   مبتوسـط  األخرية املرتبة يف.االنرتنت على للمدرسة إلكرتوني موقع يوجد: بــ اخلاصة الفقرة
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 إلكرتونــي موقــع وجـود  علــى مــا حـد  إىل موافقــون الدراســة أفـراد  أن إىل يشــري مــا وهـو ( 1.19)

 إىل موافقــة درجــات بــني مــا احملــور هــذا احملــور فقــرات بــاقي وجــاءت اإلنرتنــت، علــى للمدرســة

 ( . 1.27 إىل 1.34)  بني ما هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث ما حد إىل موافقة

 املاديــة التجهيــزات تــوافر حمــور علــى الدراســة أفــراد موافقــة الســابقة النتــائ  مــن يتضــح

 النتيجـة  وهـذه  االجتماعيـة،  الدراسات تدريس يف املدم  التعليم تطبيس على للمعلمات املساعدة

 سـبعة  تـوافر  علـى  العينـة  أفراد موافقة عن نتائجها أسفرت الم( 6133) العتييب دراسة مع تتفس

 املـدم   اإللكرتونـي  الـتعلم  باستخدام اخلاصة والفنية والتقنية التعليمية املتطلبات من متطلبات

 الـم ( 6133) أناجريـة  دراسـة  عـن  خيتلـف  وهـذا  التحضـريية،  السنة عمادة يف جدال عالية بدرجة

 .احملور هذا حول متوسطة بدرجة نتائجها جاءت

 

 االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم  التعليم املعلمات استخدام معوقات ما: الرابع السؤال

 الثانوية؟ باملرحلة

 املتوسطات وهي الوصفية، اإلحصاءات باستخدام الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 التعلـيم  املعلمـات  اسـتخدام  معوقـات  يوضح التالي واجلدول تنازليا املتوسطات وترتيب احلسابية

 .الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم 

 املدم  التعليم املعلمات استخدام معوقات حملور احلسابية املتوسطات( : 0)جدول

 الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

ترتيب 
 العبارة

 ، 0253 انخفاض الوعي بالتعليم المدمج  3
 0 ،،02 ضعف البنية التحتية في المدرسة  1
 5 ،025 النق  في مصادر التقنية  0
 3 0210 عدم توافر الكوادر المؤهلة للتعامل مع التعليم المدمج  0
 0 02،5 النق  في أجهزة الحاسب اآللي  0
 0 0205 عدم توافر المقررات اإللكترونية  5
 1 0213 عدم توافر شبكة اإلنترنت في منازل الطالبات  ،
 33 0200 ضعف مهارة الطالبات في استخدام الحاسب اآللي  0
 33 0200 صعوبة التحول من طريقة التعليم التقليدية إلى طريقة التعليم المدمج  1
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

ترتيب 
 العبارة

 0 02،0 األعطال المفاجئة في أجهزة الحاسب اآللي  33
 1 0201 الفصول الدراسية غير مهيأة لتطبيق التعليم المدمج 33
 30 0203 المفاجئة في شبكة اإلنترنتاألعطال  31

30 
نق  الخبرة والمهارة الكافية للتعامل مع أجهزة الحسب اآللي 

 .والشبكات لدى المعلمات 
0200 30 

30 
يحد من دور المعلمة في توجيه الطالبات مما يؤثر في سلوكهن 

 وأخالقهن 
0201 35 

30 
تركيز الطالبات على وسائل التقنية دون االهتمام بالمحتوى العلمي 

 مما يقلل من استيعابهن 
0211 31 

 13 0210 يزيد من أعبا  الطالبة ومسؤولياتها 35
 ،3 0203 قلة المخصصات المالية تحول دون تأمين أجهزة الحاسب اآللي ،3
نتاج البرمجيات التعليمية  30  30 0200 التكلفة العالية في تصميم وا 

31 
عدم اقتناع المعلمات في المدارس السعودية باستخدام الوسائط 

 اإللكترونية الحديثة في التدريس أو التدريب
0203 31 

13 
تخوف أعضا  هيئة التدريس من التقليل من دورهم في العملية 

إلي مصممي البرمجيات التعليمية التعليمية وانتقال دورهم 
 واختصاصي تكنولوجيا التعليم

0213 13 

 30 0201 صعوبة تطبيق أدوات ووسائل التقويم  13
  0203 المتوسط العام للمحور

 

 التعلــيم املعلمــات اســتخدام معوقــات حملــور العــام املتوســط أن الســابس اجلــدول مــن يتضــح

 املعلمات نظر وجهة من الريا  مبدينة الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم 

 املعلمــات اســتخدام معوقــات علــى الدراســة أفــراد موافقــة درجــة أن إىل يشــري مــا وهــو( 1.21= )

 حيـث  مرتفعـة  بدرجة جاءت قد الثانوية باملرحلة االجتماعية الدراسات تدريس يف املدم  التعليم

 ما حد إىل موافس درجة إىل موافس درجة بني ما احملور هذا فقرات على املوافقة درجات تراوحت

 يف املــدم  التعلــيم مــع للتعامــل املؤهلــة الكــوادر تــوافر عــدم: بـــــــ اخلاصــة الفقــرة جــاءت حيــث

 الفقـرة،  هـذه  علـى  موافقون الدراسة عينة أن إىل يشري ما وهو( 1.91= ) مبتوسط األوىل املرتبة

 الثانية املرتبة يف الطالبات منازل يف اإلنرتنت شبكة توافر عدم:بـــــ اخلاصة الفقرة جاءت بينما
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 شــبكة تــوافر عــدم أن علــى موافقــون الدراســة أفــراد أن إىل يشــري مــا وهــو( 1.93= ) مبتوســط

 تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  املعلمات استخدام معوقات أهم أحد يعد الطالبات منازل يف اإلنرتنت

 التحتيـة  البنيـة  ضـعف : بـ اخلاصة الفقرة جاءت حني يف الثانوية، باملرحلة االجتماعية الدراسات

 موافقــون الدراســة أفــراد أن إىل يشــري مــا وهــو( 1.77= ) مبتوســط الثالثــة املرتبــة يف املدرســة يف

 االجتماعيـة  الدراسات تدريس يف معوقات أهم أحد هو املدرسة يف التحتية البنية ضعف أن على

 مـن  التقليـل  مـن  التـدريس  هيئة أعضاء اوف:بـــــ اخلاصة الفقرة جاءت بينما الثانوية، باملرحلة

ــة العمليــة يف دورهــم ــات مصــممي إلــي دورهــم وانتقــال التعليمي  واختصاصــي التعليميــة الربجمي

 الدراســة أفـراد  أن إىل يشـري  مـا  وهـو ( 1.63= ) مبتوســط األخـرية  املرتبـة  يف التعلـيم  تكنولوجيـا 

ــى مــا حــد إىل موافقــون ــة أعضــاء اــوف عل ــدريس هيئ ــل مــن الت ــة يف دورهــم مــن التقلي  العملي

 هـو  التعليم تكنولوجيا واختصاصي التعليمية الربجميات مصممي إلي دورهم وانتقال التعليمية

 باملرحلـــة االجتماعيــة  الدراســـات تــدريس  يف املـــدم  التعلــيم  اســـتخدام يف املعوقــات  أهـــم أحــد 

 مـا  حـد  إىل موافـس  إىل موافـس  درجـات  بـني  مـا  احملـور  هـذا  احملور فقرات باقي وجاءت الثانوية،

 دراسـة  مـع  النتـائ   هـذه  وتتفـس (. 1.72 إىل 1.62) بـني  ما هلا احلسابية املتوسطات تراوحت حيث

 .مرتفعة بدرجة احملور هذه حول نتائجها جاءت الم( 6133) أناجرية

 للمت ريات تعزي العينة أفراد استجابة يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: اخلامس السؤال

 ؟(التدريبية الدورات عدد ــ اخلربة سنوات عدد ــ التعليمي املستوى ــ العمرية الفئات) اآلتية

 :العمر حسب الفروق(  أ) 

 الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط يف للفروق" األحادي التباين حتليل" نتائ : (  9) جدول 

 العمر مت ري اختالف إىل طبقال

مجموع  مصدر التباين المحاور
 مربعات

درجاااااااات 
 الحرية

متوساااااااط 
 المربعات

قيمااااااااااة 
 (F)ف 

الداللااااااااااااة 
 اإلحصائية

أهميددددددددددددددة اسددددددددددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 ،3200 1 120،0 بين المجموعات
 320،3 ،30 1052،13 داخل المجموعات 32030 32130

  301 1012010 المجموع

درجدددددددددددددددة اسدددددددددددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 32553 1 32013 بين المجموعات
 32000 ،30 1152003 داخل المجموعات 32500 ،3200

  301 11،2133 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحاور
 مربعات

درجاااااااات 
 الحرية

متوساااااااط 
 المربعات

قيمااااااااااة 
 (F)ف 

الداللااااااااااااة 
 اإلحصائية

التجهيدددددددزات الماديدددددددة 
المسداعدة فدي تطبيددق 

 التعليم المدمج

 32013 32،11 1 02000 بين المجموعات
 
 

32101 
 
 

 32101 ،30 ،131203 داخل المجموعات
  301 13525333 المجموع

معوقدددددددددات اسدددددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 12،01 1 02050 بين المجموعات
 32330 ،30 3،02105 داخل المجموعات 32300 12033

  301 3،12033 المجموع
 مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أعاله املوضحة النتائ  خالل من يتضح

 التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة ) الدراسـة  حماور حول الدراسة عينة أفراد إجابات يف فنقل 1.12 داللة

 التعلــيم  تطبيــس يف املســاعدة  املاديــة التجهيــزات  -املــدم  التعلــيم  اســتخدام درجــة -املــدم 

 .العمر مت ري باختالف(  املدم  التعليم استخدام معوقات-املدم 

 :التعليمي املستوى مت ري حسب الفروق( ب)

 عينــة أفــراد إجابــات متوســط بــني إحصــائية داللــة ذات فــروق هنــاك كــان إذا مــا للتعــرف

 العينــات اختبــار اسـتخدم  مت التعليمــي املســتوى الخـتالف  تعــزى الدراســة حمـاور " حــول الدراسـة 

 إجابـات  متوسـط  بـني  اإلحصائية الداللة فروق لتوضيح ،Independent Samples Test  املستقلة

ــة أفــراد  يوضــحها كمــا النتــائ  وجــاءت التعليمــي املســتوى الخــتالف تعــزى الــم الدراســة عين

 :التالي اجلدول

 الدراسة عينة أفراد إجابات بني للفروق املستقلة العينات اختبار نتائ : (  31) جدول 

 التعليمي للمستوى طبقال

 المحاور
المستوى 
 العدد التعليمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 أهمية استخدام التعليم المدمج
 3203 02،01 301 بكالوريوس

32155- 32013 
 32،3 02103 0 ماجستير

 درجة استخدام التعليم المدمج
 3211 ،0251 301 بكالوريوس

32133 -32050 
 3205 02310 0 ماجستير

التجهيدددزات الماديدددة المسددداعدة فدددي تطبيدددق 
 التعليم المدمج

 3213 025،3 301 بكالوريوس
32330 32130 

 3251 02510 0 ماجستير

 معوقات استخدام التعليم المدمج
 3200 02000 301 بكالوريوس

32000 -32510 
 3251 02510 0 ماجستير
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 مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أعاله املوضحة النتائ  خالل من يتضح

 التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة ) الدراسـة  حماور حول الدراسة عينة أفراد إجابات يف فنقل 1.12 داللة

 التعلــيم تطبيــس يف املســاعدة املاديــة التجهيــزات - املــدم  التعلــيم اســتخدام درجــة - املــدم 

 .التعليمي املستوى مت ري باختالف( املدم  التعليم استخدام معوقات - املدم 

 :اخلربة سنوات عدد حسب الفروق(  ج )

 عينة أفراد استجابات متوسط يف للفروق" األحادي التباين حتليل" نتائ : (  33) جدول 

 اخلربة سنوات عدد مت ري اختالف إىل طبقال الدراسة

مجموع  مصدر التباين المحاور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 (F)ف 

الداللة 
 اإلحصائية

أهميدددة اسدددتخدام التعلددديم 
 المدمج

 ،3205 0 32033 بين المجموعات
32000 

32،0، 
 

 32011 305 1352133 داخل المجموعات
  301 13،2533 المجموع

درجدددة اسدددتخدام التعلددديم 
 المدمج

 32030 0 32030 بين المجموعات
 32001 305 1102050 داخل المجموعات 32،13 32001

  301 11021،0 المجموع
التجهيددددددددددددزات الماديددددددددددددة 
المسددددداعدة فدددددي تطبيدددددق 

 التعليم المدمج

 32301 0 02315 بين المجموعات
 32013 305 1302150 داخل المجموعات 32031 32،01

  301 1312310 المجموع

معوقددددددددددددددات اسددددددددددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 12010 0 21،3، بين المجموعات
 32000 305 1032503 داخل المجموعات 32311 320،3

  301 10،2133 المجموع

 مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أعاله املوضحة النتائ  خالل من يتضح

 التعلـيم  استخدام أهمية) الدراسة حماور حول الدراسة عينة أفراد إجابات يف فنقل  1.12  داللة

 التعلــيم تطبيــس يف املســاعدة املاديــة التجهيــزات - املــدم  التعلــيم اســتخدام درجــة - املــدم 

 النتيجة وهذه. اخلربة سنوات عدد مت ري باختالف(  املدم  التعليم استخدام معوقات - املدم 

ــروق وجــود إىل توصــلت الــم( 6136) العــريين دراســة مــع اتلــف  بــني إحصــائية داللــة ذات ف

 املــدم  الـتعلم  ملهــارات املتوسـطة  املرحلــة يف الرياضـيات  معلمــات باسـتخدام  املتعلقــة املتوسـطات 

 .اخلربة ذوات لصاحل
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 :التدريبية الدورات عدد حسب الفروق(  د )

 الدراسة عينة أفراد استجابات متوسط يف للفروق األحادي التباين حتليل" نتائ : (  36) جدول 

 التدريبية الدورات عدد مت ري اختالف إىل طبقال

مجموع  مصدر التباين المحاور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

أهميدددددددددددة اسدددددددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 12،35 0 02300 بين المجموعات
 32153 305 3152005 داخل المجموعات 32310 12305

  301 1302510 المجموع

درجددددددددددددة اسددددددددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 12001 0 20،0، بين المجموعات
 321،3 305 3102111 داخل المجموعات 32315 32100

  301 1302533 المجموع
التجهيددددزات الماديددددة 
المسدددددددددددددداعدة فددددددددددددددي 
تطبيدددددددددددددق التعلددددددددددددديم 

 المدمج

 12010 0 020،3 بين المجموعات

 32105 305 31020،1 داخل المجموعات 32300 12155

  301 1312000 المجموع

معوقددددددات اسددددددتخدام 
 التعليم المدمج

 ،1230 0 520،3 بين المجموعات
 32100 305 3102503 المجموعات داخل 32350 32،11

  301 1332333 المجموع

 مسـتوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أعاله املوضحة النتائ  خالل من يتضح

 التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة ) الدراسـة  حماور حول الدراسة عينة أفراد إجابات يف فنقل  1.12داللة

 ـــ  املـدم   التعلـيم  تطبيـس  يف املساعدة املادية التجهيزات ــ املدم  التعليم استخدام درجة ــ املدم 

 مـع  اتلـف  النتيجـة  وهـذه . التدريبية الدورات عدد باختالف(   املدم  التعليم استخدام معوقات

 املتعلقة املتوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل توصلت الم( 6136) العريين دراسة

 احلاصـالت  لصـاحل  املـدم   الـتعلم  ملهـارات  املتوسـطة  املرحلـة  يف الرياضـيات  معلمـات  باستخدام

 .إلكرتونية تدريبية دورات على
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 :الدراسة نتائ  مناقشة

 إىل يشـري  مـا  وهـو  ،(1.21) املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة  حملـور  العام املتوسط جاء .3

 الدراسات تدريس يف املدم  التعليم استخدام أهمية على الدراسة أفراد موافقة درجة

 لتطــوير والوسـائل  الطـرق  أفضــل مـن  أن الباحثـة  وتــرى الثانويـة،  باملرحلـة  االجتماعيـة 

 تعليميـة  بيئـة  مـن  يوفره ملا املدم ، التعليم استخدام هو االجتماعية الدراسات تدريس

 واملهارات باملعلومات وتزودهم للتعلم، دافعيتهم وتثري الطالب، اهتمام جتذب تفاعلية

 اإلنســـانية اجلوانـــب وتعـــزز واخلـــربات، األفكـــار تبـــادل علـــى وتشـــجعهم املطلوبـــة،

 إحساســهم وتنمــي معلمــيهم، وبــني بيــنهم وفيمــا الطــالب بــني االجتماعيــة والعالقــات

 .اجملتمع إىل باالنتماء

 ،(1.22) املـدم   التعليم استخدام درجة حمور على الدراسة أفراد موافقة درجة جاءت .6

 للـت ري  وتفهمهـن  العينـة  أفراد إدراك هو النتيجة هذه ظهور يف السبب أن الباحثة وترى

 تارخيية نقلة من واملعلومات االتصاالت ثورة أفرزته وما التكنولوجيا، على طرأ الذي

ــالي اإلنســاني، للمجتمــع ــد وبالت ــات هــذه مــن االســتفادة مــن الب ــيم لــدعم التقني  التعل

 تطــوير يف كـبرية  أهميـة  مــن لـه  ملـا  املــدم  التعلـيم  تطبيـس  يف التــنخر وعـدم  التقليـدي 

 . التعليمية العملية

 املساعدة املادية التجهيزات توافر درجة حمور على الدراسة أفراد موافقة درجة جاءت .1

 الدراسـة  أفـراد  موافقة إىل يشري ما وهو ،(1.49) املدم  التعليم تطبيس على للمعلمات

 تدريس يف املدم  التعليم تطبيس على للمعلمات املساعدة املادية التجهيزات توافر على

 املســاندة الــدعم وســائل تــوفري يف الدولــة دور يوضــح مــا وهــو االجتماعيــة، الدراســات

 ذلـك  بعـد  ويـنتي  ياحهـا،  يف وتسـهم  التعليميـة   العملية تطوير يف تساعد الم للمعلم

 حيث األهمية، بال  دور وهو باملدارس، املتاحة الوسائل مجيع استخدام يف املعلم دور

 ما والتعليمية، الرتبوية العملية ياح ويف املتعلمني، مساعدة يف الزاوية حجر  ثل أنه

 ممـا  الفعالـة،  التـدريس  وأساليب والرتبوية، العلمية اخلربات من بالتمكن املعلم يلزم

 .ومبدعني متفوقني متعلمني خيرج أن على يساعد

 التعلــيم املعلمــات اســتخدام معوقــات حمــور علــى الدراســة أفــراد موافقــة درجــة جــاءت .4

ــة إىل يشــري مــا وهــو( 1.21)املــدم  ــى الدراســة أفــراد موافق  تعــوق معوقــات وجــود عل

 الثانويـة،  باملرحلـة  االجتماعيـة  الدراسات تدريس يف املدم  التعليم املعلمات استخدام

 هـو  املعوقـات  تلـك  وجـود  على الدراسة أفراد موافقة ظهور يف السبب أن الباحثة وترى
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 يطبـس  الـم  باآللية إملامهن وعدم العينة أفراد لدى املدم  التعليم ملاهية الفهم اختالف

 السـعودية،  العربيـة  اململكـة  يف املـدم   التعلـيم  جتربـة  نضـوج  عدم إىل باإلضافة بها،

 الدراسـات  تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  استخدام تواجه معوقات هناك أن إىل باإلضافة

 املؤهلـة  الكـوادر  تـوافر  عـدم : املعوقـات  تلـك  أبـرز  ومـن  الثانويـة،  باملرحلة االجتماعية

 وضـعف  الطالبات، منازل يف اإلنرتنت شبكة توافر وعدم املدم ، التعليم مع للتعامل

 يف دورهـم  مـن  التقليـل  مـن  التـدريس  هيئـة  أعضـاء  واوف املدرسة، يف التحتية البنية

ــة ــة العملي ــال التعليمي ــي دورهــم وانتق ــات مصــممي إل ــة الربجمي  واختصاصــي التعليمي

 .التعليم تكنولوجيا

 العينـة  أفـراد  اسـتجابة  يف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائ  أظهرت .2

ــزي ــت ريات تعـ ــة للمـ ــات) اآلتيـ ــة الفئـ ــتوى - العمريـ ــي املسـ ــدد -التعليمـ ــنوات عـ  سـ

 التعلـيم  اسـتخدام  أهميـة ) الدراسـة  حمـاور  حـول  ،(التدريبيـة  الـدورات  عدد -اخلربة

 تطبيـس  يف املسـاعدة  املاديـة  التجهيـزات  - املـدم   التعلـيم  اسـتخدام  درجة - املدم 

 تلـك  بـنن  ذلـك  الباحثـة  وتفسر ،(  املدم  التعليم استخدام معوقات - املدم  التعليم

  الدراسة عينة أفراد عند كربى أهمية هلا احملاور

 :الدراسة توصيات

 باملرحلة االجتماعية الدراسات ملعلمات املناسبة والتنهيل التدريب فرص توفري ضرورة .3

 .التعليم من النوع هذا لتطبيس املالئمة البيئة وتوفري الثانوية،
 حمـددة  مواقـع  علـى  املقـررات  حمتـوى  نشـر  علـى  الثانويـة  املرحلـة  معلمـي  حـث  ضرورة .6

ــى ــبكة علـ ــت شـ ــى اإلنرتنـ ــم وعلـ ــل دعـ ــع التواصـ ــم مـ ــن طالبهـ ــالل مـ ــفحات خـ  الصـ

 . املدرسية اإللكرتونية

 تـدريس  يف املـدم   التعلـيم  متطلبـات  جبميع الدراسية والفصول املعامل جتهيز ضرورة .1

 . االجتماعية الدراسات

 التعلـيم  إىل التقليـدي  التعلـيم  من لالنتقال الثانوية للمدارس واملادي املالي الدعم زيادة .4

 . املدم 

 .مستمرة بصورة والشبكات األجهزة وصيانة الفين الدعم توفري ضرورة .2
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 :العربية راج امل

،  لكرتونـي تكنولوجيـا التعلـيم والتعلـيم اإل   (: 6117)استيتية، دالل ملحس، وموسى ، عمر سـرحان  

 .دار وائل للنشر، عمان

مســتوى ممارســة املعلمــات للتعلــيم املــدم  وصــعوباته الــم  (: 6133)أناجريــة، ابتهــال عبــداهلل حممــد  

، رسالة ماجستري، قسم املناه  وطرق تواجههن يف تدريس مادة الكيمياء مبكة املكرمة

 .جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية ،التدريس، كلية الرتبية

تصميم بيئة تعليميـة قائمـة علـى منـط التـدريب      (: 6119)اجلزار، منى حممد، عصر، أمحد مصطفى

 ةهيئـ لكرتونيـة لـدى أعضـاء    إدارة بيئـات الـتعلم اإل   املدم  لتنميـة مهـارات اسـتخدام نظـم    

 .26-9، ص ص (21)، ع(32)، جملة مستقبل الرتبية العربية، م التدريس ومعاونيهم

املفهـوم، القضــايا،   ـــ  ياإللكرتونـ الـتعلم   ـــ رؤيـة جديـدة يف التعلـيم    (:  6112) زيتـون، حسـن حسـني    

 .الدار الصولتية للرتبية  ،الريا التطبيس ،التقويم،

، اجمللة الرتبوية،العدد لكرتونيالتعلم اخلليط التطور الطبيعي للتعلم اإل(: 6112)سالمة، حسن علي 

 .، كلية الرتبية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي (66)

 فاعلية التعليم املدم  على التحصيل وتنمية عمليات التعلم لدى تالميذ(: 6110)شاهني، سعاد أمحد 

 .، كلية الرتبية، جامعة طنطااملرحلة االبتدائية واجتاهاتهم حنوها

أثر استخدام التعلم املدم  يف تـدريس مـادة اجل رافيـا علـى حتصـيل      (: 6117)الشمري، حممد خزيم 

، رسالة دكتوراه، طالب الصف الثالث املتوسط يف حمافظة حفر الباطن واجتاهاتهم حنوه

 .ة األردنية، األردن كلية الدراسات العليا، اجلامع

ــام    (: 6131)ال امــدي، خد ــة علــي مشــرف   ــتعلم املــدم  يف إكســاب مهــارات وحــدة برن ــة ال فاعلي

، رسالة لطالبات الصف الثاني الثانوي مبدينة الريا  (power point)العرو  التقد ية 

 .ماجستري، قسم تقنيات التعليم، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، الريا  

ــد  ــدالفتاح حممــد     ساخلــالعب ــدار ، عب ــد، دوي ، أصــوله ومبادئــه : علــم الــنفس (: 3999)، أمحــد حمم

 .دار املعرفة اجلامعية  ،اإلسكندرية

البحث العلمي مفهومه وأدواتـه  (: 6114) ، كايدس، وعبد احلن، وعدس، عبد الرمحذوقان،عبيدات

 .،عمان، دار الفكر 0، طوأساليبه
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واقع استخدام التعلم اإللكرتوني املدم  يف عمادة السـنة التحضـريية   (: 6133)العتييب، فهد بن طلس 

، رسالة ماجستري، قسم تقنيات التعليم، جامعـة  جبامعة امللك سعود واجتاهات الطلبة حنوه

 .امللك سعود، الريا 

واقـع اسـتخدام معلمـات الرياضـيات يف املرحلـة املتوسـطة       (: 6136)العريين، سهام بنت عبـد الـرمحن   

ــار ــدم  مله ــة العلــوم       ات الــتعلم امل ــدريس، كلي ــاه  وطــرق الت ــتري، قســم املن ، رســالة ماجس

 .االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الريا 

 .، القاهرة، عامل الكتب  احلديثة ابالتكنولوجيالتدريس (: 6112)قنديل، أمحد إبراهيم 

، ملتقـــى التعلـــيم   رتونـــي يف التـــدريس  لكاســـتخدام التعلـــيم اإل  (: 6110)الكنعـــان، هـــدى حممـــد   

 .االلكرتوني األول، الريا ، مايو

، تقويم التجارب املستحدثة يف تنويع التعليم الثانوي يف ضوء أهدافها(: 3992)متولي، مصطفى حممد 

 .الريا ، مكتبة الرتبية العربي لدول اخللي  

 –لكرتونــي التعلــيم اإل(: 6112)ز املوســى، عبــداهلل بــن عبــد العزيــز، املبــارك ، أمحــد بــن عبــد العزيــ  

 .، الريا ، مكتبة العبيكان األسس والتطبيقات

يف حتصيل طالب املرحلـة  ( اخلليط) أثر استخدام التعليم املتمازج (: 6131) سعبد اخلاليوسف، حيي 

، ص ص 99عـدد  –مصـر   –جملـة القـراءة واملعرفـة    ، الثانوية يف مادة الفقه واجتاهـاتهم حنـوه  

11- 72 . 
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 السعودية العربية اململكة يف الرياضيات ملعلمي املهين للتطوير ُمْقَترح َتصوُّر

 (STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم لتوّجه وْفقًا

 علي عثمان طاهر علي

 

 : املستخل 

 والتقنيـة  العلوم تكامل توجُّه وفس الرياضيات ملعلمي املهين للتطوير مقرتح تصوُّر تقديم إىل البحث هدف

 كتوجٍُّه ،Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) والرياضيات واهلندسة

 ومت التحليلي، املنه  الباحث استخدم البحث هدف ولتحقيس. الرياضيات وتعلم تعليم يف ومعاصٍر حديٍث

ــوي األدب اســتقراء خــالل مــن اســتبانة تصــميم  باملوضــوع  املتصــلة والتجــارب الســابقة والدراســات الرتب

( Delphi) دلفـاي  أسـلوب  باسـتخدام  الرياضـيات  وتعلـم  تعلـيم  جمـال  يف خـبريال  عشـر  سـبعة  آراء الستطالع

 حمـاور  مخسـة  وفـس  التصـور  تقـديم  إىل البحـث  خلـ   الـثالث  اجلـوالت  وبعد. متباعدة جواالت ثالث على

ــة واملهــارات املتعّمــس، املعــريف احملتــوى وتطــوير التعليمــي، النظــام تطــوير: هــي أساســية،  الالزمــة الرتبوي

 واملسـاندة  والـدعم  ،STEM جمـال  يف املهـين  التطـوير  وآليـات  وإسرتاتيجيات ،STEM جمال يف للمعلمني

 عنـد  مراعاتهـا  أهميـة  يـرى  الـم  التوصـيات  بـبعض  الباحث أوصى كما. STEM جمال يف املهين للتطوير

 .STEM جمال يف الرياضيات ملعلمي املهين التطوير برام  تطبيس

 والرياضـيات  واهلندسـة  والتقنيـة  العلـوم  توجُّـه  ـــ  الرياضـيات  معلمـو  ـــ  املهـين  التطوير :املفتاحية الكلمات

STEM. 

 

 :الدراسة مقدمة

 ألهميته وذلك املعاصر  الرتبوي األدب يف كبريال حيزال للمعلم املهين التطوير موضوع أخذ

 وفــس وتطويرهــا ومهاراتــه املعلــم معرفــة علـى  احلفــاظ يف ولــدوره التعليميــة، العمليــة يف احملوريـة 

 مــن عــددال مســتخدمةل املوضــوع هــذا الرتبويــة والكتابــات الدراســات تناولــت حيــث. املســتجدات

 املهـين،  النمـو  أو املهنيـة  والتنميـة  اخلدمـة،  أثنـاء  يف التـدريب  مفهوم: مثل واملصلحات، املفاهيم

 مـع  املفهـوم  ذات إىل تشري مصطلحات ظهرت كما املستمر، املهين والتطوير ، املهين والتطوير

 (. Simon & Campbell, 2012) واملهنية الفلسفية االختالفات بعض
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 مشـروع  أي يـاح  عناصـر  أهـم  أحـد  أن الرتبويـة  اإلصـالحية  واملشاريع التجارب وأوضحت

 حيـث  والفشـل،  النجاح مفتاح  لك من فهو املعلم، على األوىل الدرجة يف يقع تعليمي إصالحي

 أي يف الفقـري  العمود املعلم متثيل على( Wallace & Loughran, 2012) ولويهران واالس يؤكد

 التطـوير  علـى  السـعودية  العربيـة  اململكـة  يف التعليم وزارة رّكزت لذا. للتعليم إصالحي مشروع

 وتنوعـت  تعـددت  حيث املدرسية، الرتبية إصالح حركات ملواكبة سعيها إطار يف للمعلم املهين

ــيم لتطــوير الوطنيــة اإلســرتاتيجية مبــادرات  النظــام أداء يف النــوعي التحــول لضــمان العــام التعل

ــيم مبواكبــة اجملتمعيــة التطلعــات وحتقيــس الســعودي، التعليمــي  املعــايري ألعلــى باململكــة التعل

 (. 3413 التعليم، لتطوير اهلل عبد امللك مشروع) الدولية

 6131 عـام  الـوزارة  عـن  الصـادرة  STEM مبـادرة  اململكـة  يف التعليم وزارة جهود أبرز ومن

 ويرتكــز(. 6131 والتعلــيم، الرتبيــة وزارة) العــام التعلـيم  لتطــوير الوطنيــة اإلســرتاتيجيات ضـمن 

 بـني  احلواجز وإزالة والرياضيات، العلوم مناه  مع والتقنية اهلندسة تكامل على STEM تعليم

 كمـا  حقيقيـة،  ملشـكالت  إبداعيـة  حلـول  إ ـاد  إىل هـذا  يهدف كما املعرفية، اجملاالت هذه

 االخـرتاع  عامل إىل الدخول من و ّكنهم احلياة، مدى التعلم استمرار على الطالب قدرة ينّمي

 وفاعليتهــا، احللــول، تصــميم عمليــة علــى للتنكيــد اهلندســي العنصــر دور ويــربز واالبتكــار،

 الالزمــة املهــارات مــن تعــد الــم الناقــد الــتفكري مهــارات ينمــي ممــا إليهــا، التوصــل وكيفيــة

 عاليـة  وسـرعة  عامليـة  بكفـاءة  للمشـكالت  حلـول  إل ـاد  الـتقين  العنصـر  مـن  ويستفاد للحياة،

(Kennedy & Odell, 2014 .) 

 حتســني خــالل مــن العــام التعلــيم تطــوير إىل STEM مبــادرة خــالل مــن الــوزارة وتســعى

 الدراسـي  حتصـيلهم  وزيـادة  العلمـي،  والـتفكري  العمليـة  املهارات واكتسابهم الطالب استيعاب

 سعيال والتعلم التعليم لدعم رقمية تعليمية مواد تطوير تتضمن الم اإلجراءات من عدد خالل من

 بــــؤرة ضــــمن كونــــه والرياضــــيات، واهلندســــة التقنيــــة العلــــوم يف الطــــالب أداء حتســــني إىل

ــوعات ــة املوضـ ــم احليويـ ــت الـ ــام نالـ ــاملي، اهتمـ ــا عـ ــعى كمـ ــوير إىل تسـ ــدرات تطـ ــني قـ  املعلمـ

 والرياضـية  العلميـة  واملهـارات  املعـارف  تطبيـس  فـرص  وتوسـيع  الفاعـل،  التـدريس  من ومتكينهم

 العامة العلمية الثقافة وتطوير العلمية، واملسابقات املعار  خالل من اإل ابية االجتاهات وبناء

 خالل من للمعلمني املهين التطوير برام  على حاليال املبادرة وترّكز العلمية، املراكز خالل من

 املراكـز  وإنشـاء  والرياضـيات،  العلـوم  تعلـيم  يف رائـدة  وجامعـات  منظمـات  مـع  عاملية شراكات

 .(6131 والتعليم، الرتبية وزارة) والتعّلم للتعليم الداعم الرقمي احملتوى وبناء العلمية،
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 :الدراسة مشكلة

 يف املعلمـني  تطـوير  بنهميـة  وأوصـت  واكبـت  الـم  واملـؤمترات  والدراسـات  البحوث توالت

ــوم تكامــل جمــال ــة العل ــك ، STEM والرياضــيات واهلندســة والتقني ــم وتل ــنن أوصــت ال ــتم ب  ي

 ,NRC, NCTM العامليـة  املعـايري  إىل باالسـتناد  مهنيـال  املعلمـني  لتطـوير   STEM بـرام   تصميم
ISTE, and ITEA standards (Lantz & Ed, 2009 .) مارغريـت  دراسـة  الدراسـات  هـذه  ومـن 

 ,Margret, Rowley, Preiss, Franco, Blust Beach) بيـتش  وبلوست وفرانكو وبريسس ورولي

ــك يف مبــا األنشــطة مــن متنوعــة جمموعــات يف املتعلمــون فيهــا شــارك والــم ،(2013  بعــض ذل

 كانـت  الـربام   هـذه  أن الدراسـة  وأظهـرت . املشـاريع  وتصميم هلندسيا االبتكار يف اإلجراءات

 املعلمــني وتهيئــة تــدريب يف الربنــام  تلــك مــن باالســتفادة وأوصــت أهــدافها، حتقيــس يف ناجحــة

 ,Fang) فـانس  دراسـة  أظهـرت  كمـا . STEM والرياضـيات  واهلندسـة  والتقنية العلوم تعليم جملال

 جمـال  جتـاه  اهتمـامهم  إلثـارة  حتفيزيال برناجمال تضمنت لدراسة خضعوا الذين الطالب أن( 2014

STEM  ــروا  بــرام  مــدربو يــدرج أن الدراســة واقرتحــت الربنــام ، جتــاه إ ابيــال محاســال أظه

STEM تعزيـز  نفسـه  الوقـت  ويف فعالية، أكثر اجملال هذا تعليم جلعل الذهين العصف أسلوب 

 واقـع  حتليـل  تناولـت  الـم ( 6132) الدوسـري  دراسـة  كذلك. املتعلمني لدى األفكار تبادل تعلم

 وتدريبيـة  تنهيليـة  بـرام   بـإجراء  وأوصـت  الدوليـة،  التجارب ضوء يف السعودية يف STEM تعليم

 ،STEM تعليم على التعليم بوزارة والرياضيات العلوم معلمي وتدريب لتنهيل اخلدمة وأثناء قبل

 والرياضيات العلوم توجه) والرياضيات العلوم وتعلم تعليم يف األول التميز مؤمتر أوصى كذلك

 م7/2/6132-2 الفــرتة  خــالل ســعود امللــك  جبامعــة ُعقــد الــذي ( STEM واهلندســة والتقنيــة

 ووضـع  السـعوديني  املعلمـني  وأداء ممارسات وصف إىل املستندة البحوث من املزيد إجراء بنهمية

ــرام  يف STEM تــدريس لتحســني الالزمــة الــربام  ــيم ب ــة باململكــة، العــام التعل ــة وكيفي  تهيئ

 . االجتاه هذا يف املعلمني قدرات وتنمية

 ملعلمــي  املهــين  األداء لتطــوير  مقــرتح  تصــوُّر  تقــديم إىل ســعت  الدراســة  هــذه  فــإن  وعليــه

 كتوجــهٍ (STEM)  والرياضــيات واهلندســة والتقنيــة  العلــوم تكامــل لتوجــه  وفقــال الرياضــيات

 الرياضيات وتعليم تعلُّم يف ومعاصر حديٍث

 :الدراسة أسئلة

 ملعلمــي املهــين للتطــوير املقــرتح التصــور مــا: التــالي الســؤال عــن لإلجابــة الدراســة ســعت

 ؟(STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم لتوّجه وفقال الرياضيات
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 :الدراسة أهداف

 لتوّجــه وفقــال الرياضــيات ملعلمــي املهــين للتطــوير مقــرتح تصــور تقــديم إىل الدراســة هــدفت

 . (STEM) والرياضيات  واهلندسة والتقنية العلوم

 :الدراسة أهمية

 :يلي فيما الدراسة أهمية تتضح

 يف التعلــيم سياســات صــّناع يسـاعد  أن  كــن الدراســة هــذه قدمتـه  الــذي املقــرتح التصـوُّر  .3

 .التوجه هذا وفس الرياضيات ملعلمي مهين تطوير برام  تصميم ذلك ومن ،STEM جمال

ــذي املقــرتح التصــوُّر .6 ــه ال ــات يســاعد أن  كــن الدراســة قدمت ــة كلي ــات يف الرتبي  اجلامع

 .املنحى هذا على قائمة لتكون املعلمني  إعداد برام  تطوير يف السعودية

 معلمـي  أداء تطـوير  يف الرتبـويني  املشـرفني  يسـاعد  قد الدراسة قدمته الذي املقرتح التصوُّر .1

 .اخلدمة أثناء يف الرياضات

 .ذاتيال أنفسهم تطوير يف الرياضيات معلمي يساعد قد الدراسة قدمته الذي املقرتح التصوُّر .4

 ملعلمـــي املهـــين التطـــوير تناولـــت الـــم ـــــ الباحـــث علـــم حـــدود يف ـــــ األوىل الدراســـات مـــن .2

 يف العربيـة  للدراسات رافدال الدراسة هذه تشّكل أن  كن لذا  STEM  وفس الرياضيات

 .اجملال هذا

 :الدراسة حدود.

 وفقـال  الرياضـيات  ملعلمـي  املهـين  للتطـوير  مقـرتح  تصـور  تقـديم  على الدراسة هذه اقتصرت

 املمثلــة الدراسـة  عينــة نظـر  وجهـة  مــن( STEM) والرياضـيات   واهلندسـة  والتقنيــة العلـوم " لتوّجـه 

 .هـ3412/3417 لعام والثاني األول الدراسي الفصل يف الرياضيات، تعليم يف خبريال بعشرين

 :الدراسة مصطلحات

 :(STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم توجُّه( 3)

 : إىل( 6132 الدوسري، ; William & Dugger, 2014) STEM أحرف اختصارات ترمز

 احلرف (S )العلوم Science :فهمه إىل والسعي الطبيعي العامل مع التعامل. 

  احلــرف (T ) التقنيــة Technology : اإلنســـان رغبــات  لتلبيــة  الطبيعــي  العـــامل تعــديل 

 .واحتياجاته
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 احلــرف (E )اهلندســة Engineering :ــس ــارف تطبي ــوم املع ــة، الرياضــية والعل  والطبيعي

ــرق لتطــوير حكيمــال تطبيقــال واملمارســة، واخلــربة الدراســة خــالل مــن املكتســبة  ُط

 .البشرية لصاحل اقتصاديال الطبيعة العوامل است الل

 احلرف (M )الرياضيات Mathematics :والعالقات األمناط علم. 

ــيم تكامــل الجتــاه عــدة تعريفــات وردت وقــد ــوم تعل ــة العل  والرياضــيات واهلندســة والتقني

STEM ، ساندرز تّعرفه حيث (Sanders, 2009, p21) إىل يسعى الذي النه  يشمل تعليم: " بننه 

 بـني  أو ،STEM  موضوع جماالت من أكثر أو اثنني أي بني فيما والتعلم التدريس استكشاف

 ,Lantz, 2009) ليـنش  وتّعرفـه ". األخـرى  الدراسـية  املـواد  مـن  أكثـر  أو وواحـد   STEM موضـوع 

p12 )املدرســة مســتوى علــى املعلمــني انضــباط حيقــس مبــا املعــايري إىل املســتند التعلــيم: "بننــه 

ــوم وخباصــة ــة، العل ــاع ،STEM الرياضــيات و واهلندســة، والتقني ــنه  وإتب ــيم متكامــل م  للتعل

 وزارة وتّعرفـه ". متكاملـة  ديناميكيـة  دراسـة  كوحـدة  معـني  حمتـوى  تدريس يتم حيث والتعلم،

 يقصد الم الربام  تلك: "بننه( Ministry of Education, 2010, p7) املتحدة الواليات يف التعليم

 يف STEM والرياضـيات  واهلندسـة،  والتقنيـة،  العلوم، تعزيز أو لـلعلوم، الدعم توفري أساسال بها

 ويليام ويعرفه". الكبار تعليم ذلك يف مبا العليا، املستويات خالل من والثانوية االبتدائية املرحلة

ــدريس: "بننــه( William, Dugger, 2013)  ودوجــر  والتقنيــة للعلــوم املتكاملــة املوضــوعات ت

 ضعف إىل للتصدي كآلية به املهتمني قبل من STEM تعليم إىل وُينظر والرياضيات، واهلندسة

 ". التخصصات متعدد نه  باستخدام فردي بشكل األربعة التخصصات تدريس  رجات نتاج

 يدرسـها  معرفيـة  علـوم  ألربعة اختصار بننه STEM لـ اإلجرائي تعريفه الباحث ويستخل 

 Science, Technology, Engineering and) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم وهي الطالب
Mathematics )ــك تتكامــل حبيــث ــوم تل ــة تــوفري مــع وتعلمهــا تعليمهــا يف العل ــة وتهيئ ــتعلم بيئ  ال

 متّكـنهم  تعليميـة  ومشـاريع  عمـل  ورش يف واالخنـراط  االسـتمتاع  علـى  املـتعلمني  تساعد بطريقة

 متكاملــة بصــورة وإدراكهــا املختلفــة العلــوم فهــم هلــم يتــيح مبــا ومهــاراتهم معــارفهم تنميــة مــن

 .ممتع تعلم وبنسلوب وسهلة ميسرة وبطريقة ، ومرتابطة

 :للمعلم املهين التطوير( 6)

ــه( 130 ،6117) الُعمـــر ُيعّرفـــه ــة: " بننـ ــرام  جمموعـ ــتم وأنشـــطة بـ ــا تصـــميمها يـ  وبناؤهـ

 طالبهـم،  وأداء حتصـيل  مسـتوى  علـى  يـنعكس  ومهاريـال  معرفيال منوال للمعلمني لتحقس وتنفيذها

: بننـه ( 492 ،6119) إبـراهيم  ويعرفـه ". اخلدمـة  أثنـاء  املعلمـني  تـدريب  يف الربام  هذه وتستخدم
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 لكـي  املعلمـني  واجتاهـات  واملهـارات،  املهنية، املعرفة لزيادة مصممة وأنشطة مستمرة عمليات"

 مسـتوى  فـع ر بننـه  إجرائيـال  الباحـث  ويعرفـه ". جيـد  تعلـم  أجـل  من تدريسهم حتسني من متكنهم

 منـوال  للمعلمـني  لتحقـس  وتنفيـذها  وبناؤهـا  تصـميمها  يـتم  وأنشطة برام  خالل من املعلمني، أداء

 والرياضـيات  واهلندسـة  والتقنيـة  العلـوم  موضـوعات  تدريس مهارات إلكسابهم ومهاريال  معرفيال

STEM إىل الوصــول يف الطــالب علــى يــنعكس ممــا متكاملــة، ديناميكيــة دراســة كوحــدة 

 .بها املتعلقة للموضوعات واملرتابطة الشاملة املعرفة

 

 :امُلْقَترح الَتصوُّر( 1)

 واألحـداث  ال ائبـة  األشـياء  مـن  العقليـة  الصـورة : "بننـه  ل ويال( 321 ،6112) القيسي ُيعّرفه

( 34 ،6136) العليــان وُيعرِّفـه ". فعــالل الوجـود  حيــز بعـد  تبلــ  مل الـم  األشــياء جانـب  إىل املاضـية 

 بننه إجرائيال الباحث ويعرفه". للمعلمني املهين التطوير لتحقيس مستقبلية إسرتاتيجية رؤية: "بننه

 حبيــث ،STEM توجـه  ضـوء  يف الرياضـيات  ملعلمـي  املهــين للتطـوير  مقرتحـة  رؤيـة  أو آليـة  تقـديم 

 بوضـع  يتعلـس  مـا  ومنهـا  التعليمـي،  بالنظام يتعلس ما منها املباد ، من عدٍد إىل اآللية هذه تستند

 ذلـك  يتطلـب  ومـا  الرياضـيات،  ملعلمـي  الالزمـة  الرتبويـة  املهارات وتطوير لتحديد اإلسرتاتيجيات

 .ومساندة  دعٍم من

 

 :الدراسة أدبيات

 :للمعلمني املهين التطوير -

 الرياضـيات،  ملعلمـي  املهـين  التطوير لربام  مشرتكة أهداٍف أربعَة( Lee, 2005) لي حدَّد

 تفعـل  تدريسـية  وإسـرتاتيجيات  منـاذج  وتطبيـس  للمعلـم،  التخصصـي  اجملـال  يف الفهم زيادة: وهي

 التسـاؤل  مهـارات  وتطبيقات معرفة وزيادة التقويم، وبدائل وتطبيقات معرفة وزيادة املتعلم، دور

 املهـــين التطـــوير بـــرام  إىل باإلضـــافة أنـــه أيضـــال أوضـــح كمـــا. واحلـــوار واملناقشـــة والكتابـــة

 ينب ـي  أخرى برام  هناك فإن واملؤمترات، النقاش، وحلقات العمل، بورش واملتمثلة التقليدية،

ــاء  النصــح وبــرام  اإللكرتونيــة، التواصــل وجمموعــات الــتعلم، جمموعــات: وهــي بهــا، االعتن

 حتـدث  الـم  املدرسـية  واللقـاءات  الفـردي،  والتـدريب  للممارسات، الـتنملية واملراجعة واملشورة،

 املعــريف منــوه ربــط علــى املعلــم تســاعد األســاليب وهــذه ،تنفيــذه أو للتــدريس، التخطــيط عنــد

( Shulman & Shulman, 2004) وشـوملان  شـوملان  ويؤكـد . مباشـرال  ربطـال  الصـفية  باملمارسـات 
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 يتطلـب  للمعلـم  املهـين  التطوير حدوث أن على والرياضيات العلوم معلمي تناولت الم بدراستهما

 باملعرفــة متســلحال) وقــادرال ،(الدافعيــة  لــك) وراغبــال ،(رؤيتــه حمــددال) مســتعدال يكــون أن منــه

ــة، ــى والقــدرة العلمي ــم ومــن ،(األداء عل ــنمالل يكــون ث ــه ومتواصــالل ،(ممارســاته يف) مت  بكون

 . مستمر مهين وتطور تعلم جمموعات يف فاعالل عضوال

 العمـل،  ورش املهـين  التطـوير  بـرام   جتاوز ضرورة على( Quint, 2011) كيونت ويؤكد

 الصـيفي،  التـدريب  معاهد: مثل مستمرة، برام  إىل واحدة، ملرة تقدم الم التدريبية والدورات

 ولـويهران  واالس يؤكـد  كمـا .الفردي والتدريب واملشورة، النصح وبرام  املتابعة، وجمموعات

(Wallace & Loughran, 2012( )6131 الشايع، عن نقالل )يف متعددة جهات إسهام ضرورة على 

 التطـوير  بـرام   يـاح  يف القـوة  وأن التعلـيم،  وإدارات اجلامعـات، : مثـل  للمعلـم،  املهـين  رالتطوي

 املدرسـية،  والقيـادة  والطـالب،  املعلمـون، : وهـي  العناصـر،  مـن  عـدد  تكامـل  يف تكمن املهين

 هــاموس وأشــار. والتنظيمــي األكــاد ي، والــدعم البحــث، علــى القــائم التطــوير حنــو والتوجــه

 العلـوم  هيئة من املدعومة املهين التطور مشاريع إسهام إىل(  Hamos, at.al, 2009, p12)وزمالؤه

 باملــدارس  املهنيــة الــتعلم وجمموعــات اجلامعــات بــني الشــراكة تعزيــز يف األمريكيــة القوميــة

 أدوات وتطـوير  الواقـع،  أر  علـى  اجلديـدة  الرتبويـة  والتجـارب  األفكـار  تطبيـس  أجل من وذلك

ــدة، وأســاليب ــاء ( 6136) الرواشــدة أوضــح كمــا. أثرهــا ودارســة جدي ــى بن ــة عل  حبــوث مراجع

 بـرام   يف والواسـعة  الشـاملة  الوطنيـة  املشـاركة  أهميـة  والعلـوم  الرياضيات ملعلم املهين التطوير

 .والعلمية املهنية واجلمعيات اجلامعات به تضطلع الذي الكبري والدور املهين، التطوير

 :(STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم توجه مفهوم -

 احلديثـة  التوجهـات  أهـم  مـن (  STEM) والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم" َتوجُّه يعد

 بــني مشــرتكال اهتمامــال القــت والــم الرتبــوي، اإلصــالح صــعيد علــى بهــا االهتمــام كثــر الــم

 امتـــدادال التوجـــه هـــذا ويعـــد. والرتبـــوي واالقتصـــادي، السياســـي، القـــرار وصـــناع املســـؤولني،

 هـذه  بـني  مجعـت  رؤيـة  أول كانـت  وإن قـرن،  من ألكثر متتد سابقة تربوية إصالحية لتوجهات

ــة التخصصــات ــرت األربع ــث م،3991 عــام يف ظه ــة اســتخدمت حي ــة املنظم ــة القومي  األمريكي

 فيما  STEM أصبح الذي االختصار وهو التوجه، هذا على للداللة( SMET)  تصر للعلوم

 باجلوانـب  وثيـس  بشـكل  وارتـبط  التوجـه،  بهـذا  االهتمـام  تنـامى  اجلديدة األلفية بداية ومع. بعد

ــامي مــع وخاصــة واالقتصــادية، السياســية ــدول اعتمــاد تن ــى ال  وتوســعت. املعــريف االقتصــاد عل
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 كـبري،  بشـكل  املاضـية،  سـنوات  اخلمـس  خـالل  التوجـه،  هلـذا  الداعمـة  احلكومية املبادرات

 (.6132 الشايع،) الرتبوي التوجه هذا خالل من املنشود التطوير بإمكانية إ انال

ــب ــس ويتطل ــيم فكــرة حتقي ــوفري  STEMالتكــاملي التعل ــة ت ــة وتهيئ ــتعلم بيئ  بطريقــة ال

 ومتكـنهم  العلـوم،  تلـك  بـني  تكامـل  عمـل  ورش يف واالخنراط االستمتاع على املتعلمني تساعد

 وسـهلة  ميسـرة  بطريقـة  وإدراكهـا  املختلفـة  العلـوم  فهم له يتيح مبا ومهاراتهم معارفهم تنمية من

 وعـرب  احليـاة  يف املتعلم نشاطات كل ليشمل املهارات تلك أثر  تد حبيث ممتع، تعلم وبنسلوب

ــع ــه مجي ــة، مراحل ــن التعليمي ــتعلم فصــول خــالل وم  & Gonzalez)والالصــفية الصــفية ال
Kuenzi, 2012 . )ــل ــروع وتتكامــ ــة STEM فــ ــوم،: األربعــ ــة، العلــ ــة، والتقنيــ  واهلندســ

 زيتـون، (: )3) اجلـدول  يف ورد كمـا  التكامـل  هذا توضيح و كن بينهم، فيما والرياضيات،

6131  (Honey, Pearson, and Schweingruber, 2014 )) الدوســري  عــن نقــالل 

(6132، 217.) 

 "والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم: "األربعة STEM فروع بني التكامل(: 3) جدول
 

 تعريفه الفرع

 العلوم

دراسة العالم الطبيعي2 بما في ذلك قوانين الطبيعة المرتبطة بالفيزيا  والكيميدا  وعلدم األحيدا  وعلدم 
األرض؛ لمعالجددة أو تطبيددق الحقددائق والمبدداده والمفدداهيم2 أو المددرتبط بهددذل التخصصددات؛ والعلددوم 

تحقددق والتحددري هددو البنيددة المعرفيددة التراكميددة علددى مددر الددزمن2 والتددي تددم معالجتهددا بطددرق البحددث وال
 . 2 فتولدت معارف جديدة تشكل القاعدة العلمية للتصاميم الهندسية(االستقصا )العلمية 

 التقنية

هيكددل مددن : قددد ال تكددون تخصصدداع بددالمعنى الحرفددي للكلمددة2 وتتضددمن منظومددة بأكملهددا تتكددون مددن
الخبددرا 2 والفنيددين2 والعمددال باإلضددافة إلددى " المعرفددة المنظمددة وعمليددات تطبيقهددا2 المددوارد البشددرية 

م التدددي والتسدددهيالت المكانيدددة؛ والمدددواد الخدددا: مثدددل األجهدددزة واآلالت( الماديدددة)المدددوارد غيدددر البشدددرية 
 . تدخل في إنشا  وتشغيل المنتجات التكنولوجية2 فضال عن إنتاج المواد والوسائل التعليمية أيضا

نتدداج األشددديا  الضدددرورية  وعلددى مدددر التددداري  اسددتخدم البشدددر التقنيدددة لتلبيددة احتياجددداتهم ورغبددداتهم2 وا 
ديثة نتداج للعلدوم والهندسدة2 الكثير من مواد التقنية الح(. الوظيفة االجتماعية للتقنية)لراحة اإلنسان 

 .كما أن األدوات التقنّية تستخدم في كال المجالين

 الهندسة

نشددا  المنتجددات البشددرية2 وعمليددات حددل المشددكالت . تتضددمن هيكددل المعرفددة العلميددة عددن تصددميم وا 
التصاميم الهندسية التي تسدتخدم قدوانين الطبيعدة2 والعلدوم2 : وُتصمم العمليات تحت محددات2 وهي

. نيعوالوقددددت2 والمددددال2 والمددددواد واألدوات المتددددوفرة2 وبيئددددة العمددددل2 واللددددوائح البيئيددددة2 وقابليددددة التصدددد
و الهندسدة ُتعددد الفدرع األجدد واألحدددث . تسدتخدم الهندسدة مفداهيم العلددم والرياضديات و أدوات التقنيدة

 STEMالذي تم إدراجه بتخصصات 
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 تعريفه الفرع

 الرياضيات

و طريقدة . أنواع عديدة من األنماط والعالقات بين الكميات2 واألعداد2 والرموز2 واألشدكال2 والفدرا 
وهندددداك (. التواصددددل الرياضددددي)قددددة لحددددل المشددددكالت2 والتواصددددل فددددي التفكيددددر واالسددددتدالالت2 وطري

مفدداهيم محددددة بالرياضدديات ومصددنفة؛ وتتضددمن األعددداد والحسدداب2 والجبددر2 والهندسددة2 واإلحصددا  
وعلى عكس العلوم حيث األدلة التجريبية والبراهين والنزعة الشكّية تسدعى إلدى تبريدر . واالحتماالت

والشدددواهد الجديددددة2 فتبريدددر المسدددّلمات فدددي الرياضددديات عبدددر أو نقدددض المسدددّلمات فدددي ضدددو  األدلدددة 
الحجدج المنطقيددة القائمددة علددى االفتراضددات األساسددية2 حيددث ُيسددّلم بصددحة االفتراضددات بشددرط عدددم 

وُتكتسددب المعرفددة . والحجددج المنطقيددة جددز  مددن طبيعددة الرياضدديات. تناقضددها مددع النسددق الرياضددي
 (. االستقرائي2 واالستدالل القياسياالستدالل )الرياضية استدالليا من خالل 

 

 :STEM والرياضيات واهلندسة والتقنية العلوم لتوّجه وفقال للمعلمني املهين التطوير -

الـم  ( 62، 6132احمليسـن وخجـا،   نقالل عن ) (Willson, 2013) مت األحباث والتقاريرقّد

عــددال مــن التوصــيات للتطــوير   STEMتناولــت املبــادرات الــم تهــتم بقضــايا التعلــيم التكــاملي   

 : من أهمها، املهين ملعلمي العلوم والرياضيات يف الكليات واجلامعات

ســــرتاتيجيات تـــــدريس مبتكـــــرة ومصــــممة لتخصصـــــات العلـــــوم   إتقــــديم بـــــرام  و  .3

 .  والرياضيات
دراسة فعالية الربام  املقدمة مـن خـالل متابعـة حتصـيل الطـالب اخلـر ني يف بـرام          .6

 . م على وجه اخلصوصالرياضيات والعلو
ــز التواصــل مــع املــدارس وإعــداد        .1 ــة املبكــرة للخــر ني، وتعزي ــة اخلــربات املهني متابع

 .وتقديم الدعم للمعلمني املبتدئني
 . ترقية وزيادة الدورات التدريبية للطالب اجلامعيني يف جمال العلوم والرياضيات .4
د مــا إذا كــان املعلمــون  مراجعــة املنــاه  اجلامعيــة وتعلــيم العلــوم والرياضــيات لتحديــ   .2

املرشحون، ومجيع طالب اجلامعـات، يتعرضـون هلـذا النـوع مـن التعلـيم عـالي اجلـودة         

 . STEMليكونوا مدرسني يف جمال التعليم التكاملي 
تعزيـــز االتصـــاالت بـــني املـــدارس والعمـــل علـــى حتســـني الفعاليـــة مـــن خـــالل اآلليـــات     .2

واضـيع الدراسـية بكليـات العلــوم    ســرتاتيجية للماملشـرتكة، مثـل حتديـد األهـداف اإل    

 . والرياضيات ضمن برام   صصة إلعداد املعلمني املمارسني ومعلمي املستقبل
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إطــارال حتليليــال لتجميــع أفضــل املمارســات   (Charles Coble, 2012)وقــدم شــالز كوبــل

لـتعلم  تضـمنت أربعـة مبـاد       STEMلربام  إعداد املعلمني الفعالة يف جمال التعلـيم التكـاملي   

 : هموتطوير املعلمني

  .تعلم املعلمني مسؤولية اجلميع .3
 .K-12وضع األسس الم تربط املعلمني بعالقات وثيقة مع مدارس التعليم  .6
  .الرتكيز على برام  إعداد املعلمني املوثوق بها .1
 .سرتاتيجيات التقنية واالتصاالت جلعل التعلم أكثر كفاءة وفعاليةإاحتضان  .4

 : ول مخسة عناصرويتمحور اإلطار ح

  .القيادة والسياسات العامة، واهلياكل األساسية .3
  .التعيني واالختيار والقبول .6
   .احملتوى، وطرق التدريس، واملمارسات األساسية .1
  .االبتداء من دعم املعلم .4
 .تنمية املعلم واملدرسة .2

 ,Presley and Coble) د بريسـلي وكوبـل  حّدفقد  (6132)احمليسن وخجا وكما يذكر 

 : STEMأربعة أسس لربام  تطوير املعلمني يف جمال التعليم التكاملي   (2012

أن تكون متطلبات التعيني معتمدة وصـارمة وانتقائيـة للمعـارف واملهـارات والسـمات       .3

ــاك معـــايري أداء        ــون هنـ ــوم، وأن تكـ ــيات والعلـ ــد للرياضـ ــدريس اجليـ ــة بالتـ املرتبطـ

ول علـى رخصـة املعلـم يف العلـوم     وتقييمات صارمة جلميع املرشـحني السـاعني للحصـ   

 . والرياضيات
أن يســـتند الـــتعلم علـــى املمارســـات اإلجرائيـــة الشـــاملة واملســـتندة إىل احلقـــائس مـــن    .6

 .  املدارس والفصول الدراسية والتجارب الواقعية
 . STEMالتكامليمتكني املعلمني من املهارات الرتبوية جملال التعليم  .1
  .ة لتحسني إعداد املعلمتوفري التقييم واألحباث املستمر .4

املكلفة بالّتعرف علـى املـدارس الـم حققـت     ( NSF)حددت مؤسسة العلوم الوطنية كما 

مـدارس انتقائيـة، ومـدارس تركـز      :ثالثـة أنـواع مـن املـدارس     STEMملموسـة يف تعلـيم    الأهداف

، وقد كشفت STEMالوظيفي والتعليم التقين، ومدارس عامة تطبس تعليم  STEMعلى جمال 
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ــان فـــاعالل وذا أثـــر    STEMأن التعلـــيم التكـــاملي  ــان مـــن أهـــم   يفكـ الطـــالب األوائـــل، وكـ

 : STEM (NRC, 2011)املتطلبات الم ينب ي توفرها لتحقيس تعليم 

   . القيادة املدرسية .3
 . القدرات املتقدمة للمعلمني .6
 .هاوخارجاملدرسة بناء جسور العالقات داخل  .1
 .  ة التعلمالطالب هو حمور عملي .4
 . التوجيهات اإلرشادية للمعلمني .2

أربعــة عشــر مؤشــرال ( (NRC, 2011 حت املؤسســة يف إطــار التقيــيم  للمــدارسكمــا رّشــ

 : ، من أهمهاSTEMم حتسني التعليم التكاملي حت أنه  كن استخدامها لتتبع تقدُّوّض

  .K-5يف صفوف التعليم  رياضيات والعلومحتديد الوقت املخص  لتدريس ال .3
 . يف املدارس االبتدائية رياضيات والعلومتوفري فرص التعلم ذات الصلة بال .6
الـــم جتســـد املعـــايري األساســـية لتعلـــيم       K-12صـــفوف  لاعتمـــاد املـــواد التعليميـــة ل    .1

 . لرياضيات والعلوما
عـــايري وُأطـــر تعلـــيم املت طيـــة احملتـــوى واملمارســـات داخـــل الفصـــول الدراســـية ضـــمن  .4

 .رياضيات والعلومال
 

 :السعودية العربية اململكة يف للمعلمني املهين التطوير واقع -

 ملعلمــي  املهــين  التطــور  واقــع  معرفــة  إىل هــدفت  دراســة ( 6136) والــراجح  البلــوي  أجــرى 

 وجماالتـــه ومصـــادره املهـــين التطـــور نشـــاطات معرفـــة تضـــمنت حيـــث الرياضـــيات، ومعلمـــات

 معلمـال  262 فيهـا  شـارك  اسـتبيانة  طريـس  عـن  وذلـك  أنفسـهم،  املعلمـني  نظـر  وجهـة  مـن  ومعوقاته

: هـي  ممارسـة  املهـين  التطـور  نشـاطات  أكثـر  أن النتـائ   وبينـت . تعليمية إدارات أربع من ومعلمة

 مسـتوى  لتحسـني  األمـور   أوليـاء  مع والتواصل الرتبوي، املشرف وتوجيهات تقارير من االستفادة

 إجــراء يف التعــاون: وهــي ،"منخفضــة" بدرجــة ممارسـات  تســع جــاءت حــني يف. الدراســي أبنـائهم 

 علــى اإلشــراف يف واملشــاركة الرتبــوي، أم التخصصــي اجملــال يف ذلــك أكــان ســواء البحــوث

 التدريسـية  املمارسـات  يف البحـوث  وإجـراء  العليـا،  الدراسـات  ومواصـلة  امليدانيـة،  الرتبية طالب

 وكتابـة  الرتبويـة،  أو العلميـة،  اللجـان  يف واملشـاركة  امليـدان،  يف املعلمني وتدريب الشخصية،

 وجـاءت . والنـدوات  واحملاضـرات  املـؤمترات  وحضـور  التدريسـية،  املمارسات يف النقدية املقاالت
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 يعتمـد  الم املصادر أبرز أن الدراسة نتائ  وأوضحت". متوسطة" بدرجة النشاطات بقية ممارسة

 واجملـالت،  الكتـب، : مثـل  الذاتيـة،  واملصـادر  املهنـة،  زمـالء : هـي  املهـين  تطوره يف املعلم عليها

": منخفضـــة" وبدرجـــة إســـهامال أقلـــها كـــان حـــني يف. الرتبـــوي واملشـــرف الرتبويـــة، والـــدوريات

 وجـاءت . واملختصـون  واخلـرباء  والرتبويـة،  العلميـة  واجلمعيـات  واجلامعـات،  األهلية، املؤسسات

. اإلعـالم  ووسـائل  واملـدارس،  التعلـيم،  بـإدارات  ومتثلـت  ،"متوسـطة " بدرجـة  املصادر بقية إسهام

 تلـك  اسـتهدفتها  الـم  والرتبويـة  التخصصـية  املهـين  التطـور  جمـاالت  أبـرز  الدراسـة  حددت كما

 . النشاطات

 التطـور  واقـع  معرفـة  إىل( 6136) والـدهمش  والرشـود  والقضـاة  الشـمراني  دراسة وهدفت

 تناولـت  حيـث  نظـرهم،  وجهة من السعودية العربية باململكة العلوم ومعلمات معلمي لدى املهين

 معلـم  243 عينتهـا  وضـمت  ومعوقاتهـا،  وجماالتهـا ، ومصـادرها ، املهين التطور نشاطات حتديد

 املهـــين التطـــور نشـــاطات أكثـــر أن عـــن نتائجهـــا وأســـفرت. تعليميـــة إدارات أربـــع مـــن ومعلمـــة

 املشــرف تقــارير مــن االســتفادة: هــي ،"عاليــة" ممارســة درجــة علــى حصــلت والــم ممارســة،

 اإلعــالم وســائل عــرب تعليمهــا أو بــالعلوم، العالقــة ذات للمســتجدات اهلادفــة واملتابعــة، الرتبــوي

 مثانيـة  ممارسـة  أقلها أن حني يف. األمور أولياء مع التواصل ثم املتخصصة، والقراءات، املختلفة

 البحــوث إجــراء يف املشــاركة: وهــي ،"ضــعيفة" ممارســة درجــة علــى حصــلت والــم نشــاطات،

ــة، أو التخصصــية، ــا، الدراســة ومواصــلة التدريســية، املمارســات يف اإلجرائيــة أو الرتبوي  العلي

 النقدية، التقارير وكتابة املعلمني، وتدريب امليدانية، الرتبية طالب على اإلشراف يف واإلسهام

" متوسـطة " بدرجـة  نشـاطات  تسـعة  ممارسـة  وجاءت. والتخصصية الرتبوية اللجان يف واملشاركة

 وتبـادل  واحملاضـرات،  واملـؤمترات،  العمل، وورش الدورات، يف املشاركات معظمها يف تتناول

 أن الدراسـة  نتـائ   بينـت  كمـا . التخص  جمال يف اخلرباء مع والتواصل املعلمني، مع الزيارات

 فـزمالء ، والـدوريات  واجملـالت  الكتب: مثل الذاتية، املصادر: هي النشاطات تلك مصادر أبزر

 واخلـرباء  اإلعـالم،  ووسـائل  التعلـيم،  وإدارة املدرسـة،  إسـهام  جـاء  حـني  يف، املشـرف  ثـم ، املهنة

 واجلمعيـات  اجلامعـات، : هي إسهامال املصادر تلك أقل وكانت ،"متوسطة" بدرجة واملختصني،

 املهــين التطــور نشــاطات أن الدراســة نتــائ  وأظهــرت. األهليــة واملؤسســات والرتبويــة، العلميــة،

 . العلمية اجلوانب تعزيز يف إسهامها من أكرب إسهامال الرتبوية اجلوانب تعزيز يف أسهمت

 شــركة حاليــال تقدمــه الــذي للمعلمــني املهــين التطــوير مشــروع أن( 6132) العمــر وتــذكر

 مـؤهلني  مـدربني  مـع  دورات خـالل  مـن  للمتدربني مباشر ا تدريب ا ُيقدِّم التعليمية للخدمات تطوير
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 تعـد  الـم " للفهـم  التخطـيط " حقيبة على املعلمني تدريب املباشر التدريب ويستهدف املهمة، هلذه

 مهــين تطـوير  برنــام  ضـمن  عليهــا واملعلمـات  املعلمــني تـدريب  يــتم الـم  التدريبيــة احلقائـب  أوىل

 عـن   يبـون  ومـوجهني  مشـرفني  ومتابعـة  إدارة حتـت  إلكرتوني ـا  تـدريب ا  ُيقـدِّم  وكما متكامل،

 تـدريب  سـاعة  62 «اإللكرتونـي  التـدريب » حقيبـة  وتتضـمن  مناقشاتهم، ومواضيع استفساراتهم

 وتــوفري إلكرتوني ــا، واملــديرين الرتبــويني واملشــرفني للمعلمــني متنوعــة تدريبيــة بــرام  تقــديم يف

 الشـركة  أطلقـت  فقـد  التعليميـة  للخـدمات  تطوير لشركة ووفقلا. مساندة رقمية تربوية مصادر

 والطـائف  املنـورة  واملدينـة  وجدة الريا  هي تعليمية مناطس 2 يف تدريبية دورة 36( 6134) العام

 املشروع يح وقد. إلكرتوني تدريب ومشرف مركزي مدرب 411 من أكثر استهدفت وأبها،

 علـى  اململكـة  منـاطس   تلـف  مـن  ومعلمة معلم( 7111) من أكثر وتنهيل تدريب يف 6131 منذ

 .ومعلمة معلم( 11.111) تدريب يف 6134 العام يح حني يف للفهم، التخطيط حقيبة

 

 واهلندسة والتقنية العلوم لتوّجه املعلمني تنهيل يف األمريكية املتحدة الواليات جتربة -

 :STEM والرياضيات

مــن التجــارب الرائــدة، حيــث   STEM يف تعلــيمالواليــات املتحــدة األمريكيــة   ةجتربــ ُتعــّد

، وأنشـطة  STEMبرنـام  تعليمـي خـاص     626إىل  312 مـا بـني  أن هناك حوالي  ونأوضح احمللل

وكالة تعليمية، وخيدم هـذا النظـام مجيـع املنظمـات التعليميـة       32 إىل 31تعليمية خاصة به يف 

 Heather, Jeffrey)يف مرحلة ما بعد الثانوية أيض ا، كما أنه يسهم يف متويل الطالب لدراسته  

ــادرة إيف و .(2012 ــس مبــ ــيط واالســــتعداد لتطبيــ ــار التخطــ ــرئيس   STEM طــ أصــــدر جملــــس الــ

 ,President’s Council for Science and Technology (PCASTمريكـي للعلـوم والتقنيـة    األ
لتـدريس يف  مـن ا معلـم   311.111من التوصيات األساسية كان من أهمها متكـني   مجلةل( 2010

علـى  ، وذلـك مـن خـالل الرتكيـز     STEMجمال تكامل العلوم والتقنيـة واهلندسـة والرياضـيات    

احملتوى املعـريف واملهـارات الرتبويـة الالزمـة لتعلـيم املوضـوعات املتعلقـة بهـذا االجتـاه، والتوجيـه           

عرب  تلف املراحل التعليمية لتمكينها من تدريس احلقـول   مدرسة 311.111للحكومة بدعم 

ني على ، وتقديم الدعم القوي للربام  املصممة إلنتاج مثل هؤالء املعلمSTEMالنوعية يف جمال 

مكافـآت ومرتبـات متميـزة للمعلمـني املتمكـنني يف       مت اصـي  مدى العقود القادمـة، كمـا   

 . هذا اجملال، وتطوير برام  املاجستري لتطوير األداء املهين للمعلمني يف ذات االجتاه



 

 

54 

 الرياضيات ملعلمي املهين للتطوير ُمْقَترح َتصوُّر:  علي طاهر علي

 ,PCAST)ويصـف التقريـر الصـادر عـن جملـس الـرئيس األمريكـي للعلـوم والتقنيـة               
رة وحمورها، حيث تركز املبادرة على ثالثة حماور رئيسة تعـد إطـارال شـامالل    إطار املباد( 2010

 :وهي  STEMالتكامليللتعليم 

 . STEMمتكني معلمي العلوم والرياضيات من جماالت  .3
يف جمـــاالت ( معلمـــي املســـتقبل)حتســـني املمارســـات التدريســـية لطـــالب اجلامعـــة  .6

STEM . 
 اتلفئــات األقليــ  STEMتوســيع نطــاق فــرص التعلــيم واحليــاة الوظيفيــة يف جمــال     .1

 . النساءو

بليـون دوالر   1.4 إىل 6.0مـا بـني   ميزانيـات سـنوية ضـخمة تـرتاوح     وقد رصـدت الواليـات      

مشـاريع املبـادرة    لـدعم وذلـك   STEMلتحقيس حماورها وغاياتها الكربى يف التعلـيم التكـاملي   

 .STEMبرام  التطوير املهين للمعلمني يف جمال تعليم : ومن أهمها ها ،وبراجم

أنه ال ينب ي الرتكيز يف املرحلة احلاليـة علـى املـدخالت، أي فهـم      وقد أوضح التقرير     

، ولكن بدالل من ذلك ينب ـي يف املقـام   STEMالصفات الم جتعل املعلمني متمكنني يف حقول 

ــو  ــار املعلمــني يف الفصــول الدراســية، ويف اســتجابة املعلمــني       األول حصــر الن ــيس آث ــم تق ات  ال

ويرى التقرير أنه من املرجح أن يست رق تـوفري  . احملتملني وتطوير برام  التدريب يف هذا االجتاه

ولـذلك ال بـد مـن مواجهـة هـذا التحـدي عـن        ، هذا الـنمط مـن املعلمـني عشـر سـنوات أو أكثـر       

شــجيع بــرام  تــدريب املعلمــني يف إطــار هــذا االجتــاه، وأوضــح أن تطــوير    طريــس االســتثمار يف ت

 :ينب ي أن يتضمن الرتكيز على حمورين رئيسني STEMاملعلمني يف جمال 

  :احملتوى املعريف املتعمس: األول

مبــا  كــنهم مــن    STEMأن يفهــم املعلمــون بعمــس موضــوع التعلــيم التكــاملي   .3

تفسري املفـاهيم واإلجـراءات مـن وجهـات نظـر متعـددة، وبالتـالي توجيـه الطـالب          

 . لتحقيس االكتشافات اخلاصة بهم
ــي       .6 ــامل احلقيقـ ــكالت العـ ــايا ومشـ ــني بقضـ ــريف للمعلمـ ــوى املعـ ــدم  احملتـ أن ينـ

 ( . STEM)تعليم التكامليبالواألحداث اجلارية ذات الصلة 
للطالب املتحمسني واملوهوبني والـم   ئهاوبنا األسئلة  من تصميمنيمتكني املعلم .1

 . STEMالتكامليحتفزهم وتتحداهم لالجتاه حلقول التعليم 
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تطــوير أداء املعلمــني لتشــجيع الطــالب علــى وضــع الفــرو  واألســئلة، بــدالل مــن     .4

تلك األسـئلة، وبهـذه الطريقـة     نتوجيهها هلم، وكذلك معرفة أساليب اإلجابة ع

ن خـــالل ممارســـات هـــؤالء املعلمـــني مـــن تطـــوير القـــدرات  يـــتمكن الطـــالب مـــ

األساســية الــم متثــل طريقــة العلمــاء واملهندســني وعلمــاء الكمبيــوتر وعلمــاء         

 .الرياضيات

ــيم    : الثــاني ــة الالزمــة للتطــوير املهــين للمعلمــني يف جمــال التعل املهــارات الرتبوي

 STEM التكاملي
لـن يكـون     STEMإن متكن املعلمني من احملتوى املعريف يف جمال التعليم التكـاملي     

ــس التطــوير املهــين للمعلمــني يف ســياق هــذا االجتــاه        ــال مبفــرده لتحقي ــي أن  ، كافي ولكــن ينب 

متكن بـرام  التنميـة املهنيـة املعلمـني مـن املهـارات الرتبويـة املتعمقـة الـم متكـنهم مـن تطبيـس             

 :توى يف فصوهلم الدراسية ومن أهم تلك املهاراتوعكس ذلك احمل

أن يكــون لــدى املعلمــني الفهــم الــدقيس لطريقــة تعلــم املــتعلمني يف جمــال التعلــيم   .3

 .STEMالتكاملي 
ف املعلمون على املفاهيم اخلاطئة الطبيعية الم  كن أن تنشـن يف هـذا   أن يتعّر .6

 .عنهااجملال، ومعرفة السبل الم تساعد الطالب على التخلي 
أن يتمكنـوا مــن توجيــه الطــالب للبحــث العلمــي، وتصــميم التجــارب، ومعاجلــة   .1

 .البيانات
وإثارة الطـالب ملواضـيع التعلـيم التكـاملي      تعلمالأن يتعرفوا على كيفية حتفيز  .4

STEM 

 

 :الدراسة منه 

( 3992)استخدم الباحث املنه  الوصفي التحليلي يف هذه الدراسـة الـذي يعرفـه العسـاف     

، كمـا اسـتخدم الباحـث    "املنه  الذي يرتبط بظـاهرة معاصـرة بقصـد وصـفها وتفسـريها     "بننه 

سلسـلة مـن   "بننـه  ( 92، ص 6111عـالم،  )الـذي يعرفـه    Delphi Techniqueأسلوب دلفـاي  

اإلجــراءات ألخــذ آراء جمموعــة مــن األفــراد جتــاه موضــوع أو قضــية معينــة وتصــفية هــذه اآلراء   

 ".حول القضية املطروحةبهدف التوصل إىل اتفاق مجاعي 
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 : جمتمع وعينة الدراسة

ــة التــدريس العــاملني يف اجلامعــات الســعودية       ــع أعضــاء هيئ جمتمــع الدراســة يشــمل مجي

يف  واملاجسـتري  كما يشـمل محلـة الـدكتوراه   ، هاوتعلم املتخصصني يف جمال تعليم الرياضيات

قــد اختارهــا الباحــث بطريقــة الدراســة فأمــا عينــة . التعلــيموزارة تعلــيم الرياضــيات العــاملني يف 

قصدية معتمدال على معرفته خبـربة األفـراد املسـتهدفني، وهـو مـا حيقـس أغـرا  هـذه الدراسـة          

ويتناســب مــع أســلوب دلفــاي الــذي يتطلــب أن يكــون اخلــرباء املختــارون علــى درايــة بالقضــايا       

أداة الدراسة علـى واحـد   مت توزيع  ، حيثفردال العينة سبعة عشر مشلتاملطروحة للنقاش، وقد 

 فــردال والثالثــة ســبعة عشــر وللجولــة الثانيــة ،  عشــروناســتجاب للجولــة األوىل وعشــرين فــردال، 

 .خصائ  عينة الدراسة (6) ويبني اجلدول. فقط

 توزيع أفراد العينة حبسب الدرجة العلمية واخلربة : (6)جدول 
 

 الدرجة العلمية
 الخبرة في الدرجة العلمية الحالية

 مجموع
 أقل إلى1من  سنة أقل من

 سنوات 5من 
 الى 5من 
 سنوات عشر

 11 أكثر من
 سنوات

 5 1 1 1 3 أستاذ
 ، 3 1 0 3 أستاذ مشارك
 5 1 3 1 3 أستاذ مساعد
 1 3 3 3 3 محاضر
 13 0 5 0 1 المجموع

 

 :أداة الدراسة 

راجعــة الدراســات الســابقة واستشــارة اخلــرباء  جلمــع وتنظــيم جمــاالت       مب قــام الباحــث 

( METS)العلـوم والتقنيـة واهلندسـة والرياضـيات     "توّجه ل وفقالالتطوير املهين ملعلمي الرياضيات 

 باململكة العربية السعودية، وبالتالي فقد حصر الباحث جمـاالت البحـث يف تعلـيم الرياضـيات    

 اسـتبانة وقد استخدم الباحـث   .فرعيال متطلبال رئيسة وتسعة وعشرينمخسة جماالت يف  هاوتعلم

املســتقاة مـــن مراجعـــة   -الفرعيـــة املتطلبــات  معــدة مـــن قبلــه صـــنف فيهــا اجملـــاالت العامـــة و   

، موافس جدال: تدرج منموضوعة على مقياس مخاسي ي -الدراسات السابقة والتجارب الدولية

 . الة منخفضة، ثم موافس بدرجة منخفضة جدموافس، موافس بدرجة متوسطة، موافس بدرج
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، التطوير املهين ملعلمـي الرياضـيات  ولتصميم أداة البحث  كان ال بد من حتديد جماالت 

 اخلمسـة العامـة،  اجملـاالت   تكونت استبانة الدراسـة مـن  ووصوالل لتحقيس أهداف الدراسة فقد 

STEM (1 )املتعّمـس لتوجُّـه    ملعريفاحملتوى االرتكيز على ( 6) تطوير النظام التعليمي( 3: )هيو

وآليــات ســرتاتيجيات إSTEM (4 )املهــارات الرتبويــة الالزمــة للتطــوير املهــين للمعلمــني يف جمــال 

ملعلمـي  الـدعم واملسـاندة للتطـوير املهـين     STEM (2 )ال علمي الرياضيات يف جمالتطوير املهين مل

من املتطلبات الفرعية بل  جمملها ، ويتضمن كل جمال عام عددال STEMيف جمال الرياضيات 

وفيمــا يلــي تفصــيل للخطــوات اإلجرائيــة يف بنــاء  وتصــميم األداة   .جمــاالل فرعيــال تســعة وعشــرين

 .وتطبيقها

  :وقد مت إتباع اخلطوات التالية، ، والتنكد من صدقها وثباتهاتصميم أداة الدراسة: أوالل

رباء املختصـني يف اجملـال مت حتديـد    من خـالل مراجعـة الدراسـات السـابقة واللقـاء مـع اخلـ        .3

مت اقرتاح تسعة كما . STEMمخسة جماالت للتطوير املهين ملعلمي الرياضيات يف جمال 

اجملـاالت اخلمسـة األساسـية، وكتبـت بشـكل عـام ومل        لتحقيـس  فرعيـال  متطلبـال وعشرين 

ــى حصــر املوضــوعات يف      ، حتــدد يف شــكل موضــوعات   ــدم القــدرة عل ــك لع ــبوذل  املتطل

 .الفرعي الواحد

 :وقد استند الباحث يف حتديد اجملاالت الرئيسة واملتطلبات الفرعية إىل املنطلقات التالية

 :األدب الرتبوي املتصل باملوضوع، من خالل( أ ) 

التقنيـة  العلـوم و ه توّجالتطوير املهين للمعلمني وفس االطالع على ما كتب حول  -

  (.STEM) واهلندسة والرياضيات
خصوصـال الدراسـات الـم      STEMعلـى الدراسـات الـم تناولـت تعلـيم      االطالع -

  واحمليســـن (6132)أجريـــت يف دول اخللـــي  العربـــي، مثـــل دراســـة الدوســـري 

 (.6132)  وامبوسعيدي واحلارثي والشحيمية (6132)وخجا 

التعرف على واقع التطوير املهين ملعلمـي الرياضـيات يف اململكـة العربيـة السـعودية،      ( ب)

 :خاللمن 

االطــالع علــى مــا توصــلت إليــه الدراســات الســابقة الــم تناولــت واقــع التطــوير   -

املهـين ملعلمــي العلـوم والرياضــيات يف اململكـة العربيــة السـعودية، مثــل دراســة     

 (. 6131)ودراسة الشايع ( 6136)، ودراسة البلوي والراجح (6136)العليان 
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ير للخـدمات التعليميــة  يف شـركة تطـو  " متكـني "االطـالع علـى بـرام  مشـروع      -

 .STEMوالذي له جهود وبرام  لتنهيل املعلمني لتوجه 
 

 :، من خاللSTEMالتجارب الدولية يف جمال التطوير املهين للمعلمني يف ضوء (  ج)

وعلـى وجـه اخلصـوص      STEMاالطالع على التجـارب العامليـة يف جمـال تعلـيم      -

املتحدة األمريكيـة واململكـة   يف الواليات  STEMبرام  تنهيل املعلمني لتعليم 

 .املتحدة
ــم أجرتهــا الدوســري       - ــائ  الدراســة ال والــم تناولــت  ( 6132)االطــالع علــى نت

 .يف اململكة استنادال إىل جتارب بعض الدول املتقدمة STEMحتليل واقع تعليم 

ــا للتنكــد مــن صــدق األداة   .6 ــد مت عرضــها  وثباته ــدئي  ، فق ــن   بشــكل مب ــى جمموعــة م عل

رائهم حول مناسبتها والرتكيـز علـى   آاء يف جمال تعليم الرياضيات ألخذ احملكمني اخلرب

وإمكانية إضافة أو حذف اجملاالت العامة أو  ، ووضوح الفقرات، تعديل الصياغة الل وية 

مت وضع االستبانة بصورتها املبدئية يف مخسة جمـاالت عامـة ينـدرج حتتهـا     حيث  ،الفرعية

ــن ا  ، وبعــد هــذا االجــراء   فرعيــال متطلبــالالفرعيــة بل ــت تســعة وعشــرين     ملتطلبــاتعــدد م

أصــبحت األداة جــاهزة لعرضــها علــى اخلــرباء مــن خــالل أســلوب دلفــاي الــذي يتحقــس مــن    

مــن خــالل   -خاللــه صــدق األداة وثباتهــا، إذ أن تكــرار عرضــه علــى فئــة احملكمــني         

مـن بنـود األداة يعطـي     للوصول إىل نسبة اتفاق كـبرية علـى كـل بنـد     -اجلوالت املتعددة

قدرال كبريال من االطمئنـان إىل أن األداة تقـيس مـا وضـعت ألجلـه، وعلـى أنهـا تتمتـع بقـدر          

 .كاٍف من الثبات

قــام الباحــث مبراجعــة أداة الدراســة ووضــعها بصــورتها النهائيــة وهــي عبــارة عــن اســتبانة      .1

موافس بدرجة ( 1)موافس، ( 4)موافس جدال، ( 2. )موضوعة على مقياس مخاسي يتدرج من 

 . موافس بدرجة منخفضة جدا (3)موافس بدرجة منخفضة، ( 6)متوسطة، 

 
 : الدراسة، وقد مت إتباع اخلطوات التالية أداة تطبيس: ثانيال

 وفقـال ملعرفة جماالت التطوير املهين ملعلمـي الرياضـيات يف اململكـة العربيـة السـعودية           

من وجهة نظر اخلرباء يف اجملال، مت تطبيس االستبانة السابقة باستخدام أسـلوب   STEM توجهل
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بننـه  ( (Linstone & Turoff, 2002 الـذي يصـفه لينسـتون وتـروف     Delphi Technique دلفـاي  

أفضل الطرق اإلجرائية واألدوات البحثية املتبعة يف حالة حتديد التصورات املقرتحة يف اجملاالت 

مت ذلـك يف ثـالث جـوالت حيـث مت إرسـال األداة إلكرتونيـال إىل اخلـرباء يف تعلـيم         وقـد  . املختلفة

بعـد شـهر    –الرياضيات، وطلب من كل منهم االستجابة لفقرات االستبانة، ويف اجلولة الثانية 

طلب من أفراد العينة االستجابة لفقرات االستبانة مرة أخرى، مع إحاطتهم بنتائ   -من األوىل

. مع ملخ  إحصائي ألرائهم يشـتمل علـى الوسـط والوسـيط واالحنـراف املعيـاري       اجلولة األوىل

مت إعــادة الفقــرات الــم متثــل اجملــاالت الرئيســة    -بعــد شــهر مــن الثانيــة  –يف اجلولــة الثالثــة 

راء العينة مرة أخرى حول جماالت التطوير املهـين ملعلمـي الرياضـيات يف ضـوء     آوالفرعية وألخذ 

لتحديــد  متــت غربلتهـا وصـياغتها بصـورة نهائيـة    ع اإلجابـات وتفري هـا   ، وبعـد مجـ  STEMتوجـه  

 . STEMجماالت التطوير املهين ملعلمي الرياضيات يف ضوء توجه 

 

 :إجراءات حتليل البيانات

إىل أن معظـم القـيم املسـتخدمة يف هـذا     ( Hsu & Sanford, 2007)يشري هوسـو وسـانفورد   

النــوع مــن الدراســات الــم تســتخدم أســلوب دلفــاي هــي قــيم الوســيط أو املنــوال لتحديــد رتبــة       

ويوصي هوسو وسـانفورد  بتفضـيل   . الفقرة، كما  وز استخدام الوسط يف مثل هذه احلاالت

ــة األدوات الــم تســتخدم مقــاييس أســلوب     . ليكــرت املتــدرج اســتخدام الوســيط خاصــة يف حال

وبالتالي فان الباحث استخدم الوسيط والوسط احلسابي واالحنراف املعياري لتحديـد جمـاالت   

 .Delphiالتطوير املهين يف كل جولة من اجلوالت طبقال ألسلوب دلفاي 

 

 :نتائ  الدراسة

 يالتصــور املقــرتح للتطــوير املهــين ملعلمــ  مــا: "والــذي نصــه لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة، 

، مت بنــاء التصــور ؟("METS)والرياضــيات  العلــوم والتقنيــة واهلندســة " وفقــال لتوّجــه الرياضــيات

املقرتح للتطوير املهين ملعلمي الرياضيات ومن ثم عرضه علـى اخلـرباء باسـتخدام أسـلوب دلفـاي      

 :جبوالته الثالث، وكان التصور املقرتح على النحو التالي
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  STEM ملعلمي الرياضيات وفقال لتوجهتطوير املهين البحث الرئيسة لل جماالت: أوالل

  للتصور املقرتح للتطور املهين ملعلمي الرياضيات ةاجملاالت الرئيس : (1)جدول 

 STEM وفقال لتوجه

 المجال الرئيسي م
 الجولة الثالثة واألخيرة

االنحراف  الوسط الوسيط
 المعياري

الترتيب 
 العام

 3 ،،32 0203 0 .تطوير النظام التعليمي 3
ه  1  STEM. 0 020، 3203 1التركيز على المحتوى المعرفي المتعّمق لتوجُّ

0 
المهددارات التربويددة الالزمددة للتطددوير المهنددي للمعلمددين فددي 

 .STEMمجال 
0 021، 3233 0 

0 
إسددتراتيجيات وآليددات التطددوير المهنددي لمعلمددي الرياضدديات 

 .STEMفي مجال 
020 0203 32،1 0 

0 
الددعم والمسدداندة للتطددوير المهنددي لمعلمددي الرياضدديات فددي 

 .STEMمجال 
0 021، 3200 0 

 

سـرتاتيجيات  ضـع اخلطـط واإل  مـن خـالل   تطوير النظـام التعليمـي   : تطوير النظام التعليمي .3

علــى مســتوى الدولــة والــم تــنعكس بــدورها علــى السياســات واملمارســات يف املؤسســات     

 .التعليمية

خيت  هذا اجملال بتطوير حمتـوى   :STEMالرتكيز على احملتوى املعريف املتعّمس لتوجُّه  .6

 .STEM تالعلوم األساسية جملاال

حتديـد االحتياجـات   : STEMاملهارات الرتبوية الالزمة للتطوير املهين للمعلمني يف جمـال   .1

ر املهــين، وآليــة  التدريبيــة والتطويريــة املطلوبــة، وآليــة حتديــدها، وأنــواع بــرام  التطــوي       

تصميمها، وآليات وأماكن التنفيذ، والتقويم واملتابعة، مبا ّ كـن املعلمـني مـن املهـارات     

 .الرتبوية الم متكنهم من تطبيس ذلك احملتوى يف فصوهلم الدراسية
بنــاء الفهــم : STEMيف جمــال  ملعلمــي الرياضــيات هوآلياتــ ســرتاتيجيات التطــوير املهــينإ .4

 .الرياضيات على التطوير املستمر، والتعلم مدى احلياةوالقدرة لدى معلمي 
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تــوفري الــدعم  : STEMالــدعم واملســاندة للتطــوير املهــين ملعلمــي الرياضــيات يف جمــال       .2

وفــس منحــى )واملســاندة داخــل البيئــة التعليميــة الــم تســاعد بــرام   التطــوير املهــين للمعلــم 

STEM) من حتقيس أهدافها.  

ــي اســتعرا     ــا يل ــا رآهــا اخلــرباء       وفيم ــة للمجــاالت الرئيســة، حســب م ــات الفرعي ملتطلب

 .املتخصصون يف اجلوالت الثالث

ملتطلبات حتقيس جماالت التطوير املهين ملعلمي الرياضيات اجلولة األوىل والثانية   :(4)جدول

  STEMوفقال لتوجه 

 

 المتطلبات الفرعية م
 الجولة الثانية الجولة األولى

االنحراف  الوسط الوسيط
االنحراف  الوسط الوسيط المعياري

 المعياري
 "تطوير النظام التعليمي : " المجال األول 

3 

تطدددددددوير األنظمدددددددة التعليميدددددددة بحيدددددددث 
 STEMتسددددددتوعب متطلبددددددات تعلدددددديم 

وعلدددددى وجددددده الخصدددددو  مدددددا يتعلدددددق 
بتطدددددوير قددددددرات المعلمدددددين فدددددي هدددددذا 

 .الجانب

0 0200 32،0 0 021، 32،0 

1 
تخصددددي  الميزانيددددات الكافيددددة لدددددعم 

ومدا  STEMوتحقيق متطلبات تعلديم 
 .يتعلق به

0 02،، 3200 0 02،3 3211 

0 
تحديد برامج التطوير المهني المقدمدة 
لمعلمددي الرياضدديات وتحديددد األوقددات 

 .المخصصة لتقديمها لهم
0 0200 3203 0 0200 3201 

0 
تحديددددددددددد نظددددددددددام التفريدددددددددد  للمعلمددددددددددين 

 .البرامجالمرشحين لهذل 
0 010 3250 0 0200 3200 

0 

تحديددددددد آليددددددات الحددددددوافز والمكافدددددد ت2 
ونظددددددام الترقددددددي الددددددوظيفي للمعلمددددددين 
الملتحقدددددين ببدددددرامج التطدددددوير المهندددددي 

 .STEMفي مجال 

0 0250 32،1 0 025، 3203 
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 المتطلبات الفرعية م
 الجولة الثانية الجولة األولى

 الوسط الوسيط
االنحراف 
 المعياري

االنحراف  الوسط الوسيط
 المعياري

ه : " المجال الثاني   " STEMالتركيز على المحتوى المعرفي المتعّمق لتوجُّ

5 

تحديددددددددددددد القدددددددددددددرات واالسددددددددددددتعدادات 
والدددوافع لدددى المعلمددين2 بمددا يمكددنهم 
مددن الفهددم المتعمددق لموضددوع التعلدديم 
التكدددددددداملي2 ويمكددددددددنهم مددددددددن تفسددددددددير 
المفددددداهيم واإلجدددددرا ات مدددددن وجهدددددات 

 .عدةنظر 

0 0253 3210 0 0253 321، 

، 

تمكدددين المعلمدددين مدددن تصدددميم وبندددا  
األسدددددددددددددئلة للطدددددددددددددالب المتحمسدددددددددددددين 

تحفدددزهم وتتحدددداهم  والموهددوبين والتدددي
لالتجددددددددددددددددددددددال لحقددددددددددددددددددددددول التعلدددددددددددددددددددددديم 

 . STEMالتكاملي

0 02،0 32501 0 02،0 3250 

0 

تطدددددددددددوير أدا  المعلمدددددددددددين لتشدددددددددددجيع 
الطددددددددالب علددددددددى وضددددددددع الفددددددددروض 
واألسددددئلة2 بدددددالع مددددن توجيههددددا لهدددددم2 
وكدددذلك معرفدددة أسددداليب اإلجابدددة عدددن 

 .تلك األسئلة

0 0255 3200 0 0255 3200 

1 

للتطدوير مدن تحديد المعارف الالزمة 
خالل الخبرات اليوميدة2 بحيدث يددمج 
المحتدددوى المعرفدددي للمعلمدددين بقضدددايا 
ومشددكالت العددالم الحقيقددي واألحددداث 
الجاريدددددددددددددددة ذات الصدددددددددددددددلة للتعلددددددددددددددديم 

 . STEMالتكاملي

0 0213 3210 0 020، 3210 

33 

التأكيددددددد علددددددى بنددددددا  الفهددددددم العلمددددددي 
والقدرات الحالية للمعلمدين فدي مجدال 

STEM  باالسددددددددتناد إلددددددددى معددددددددارفهم
السددددياقية2 وتصددددميم بددددرامج التطددددوير 

 .المهني في سياقات مناسبة

0 02،0 3205 0 02،0 320، 
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33 

تعليميدددة للمعلمدددين  مدددواد تطدددوير
مثدل  STEMفدي مجدال  متخصصدة

 المحاكدداة الرقميددة ومقدداطع بددرامج
 العمليددات توضددح التددي الفيددديو

 تعلددم المركبددة التددي توجدده وتمّكددن
للوصدددددددددول بهدددددددددم للفهدددددددددم المعلمدددددددددين2 

 .المتعمق لهذا المجال

0 0250 3213 0 02،3 3211 

31 

تدددددددوفير المؤلفدددددددات والكتدددددددب العلميدددددددة 
واألبحدددددددددداث العلميددددددددددة فددددددددددي مجددددددددددال 

STEM  للمعلمددددين2 وتدددددوفير وسدددددائل
اإلعدددالم والمدددوارد التقنيدددة التدددي تعمدددل 
علددددددددى توسدددددددديع معددددددددارفهم العلميددددددددة2 
وقددددددرتهم للوصدددددول إلددددددى مزيدددددد  مددددددن 

 .المجالحول هذا  المعرفة

0 0200 3250 0 0200 3203 

30 
نشر البحوث والدراسات الداعمدة فدي 

 STEMمجال 
0 0233 32،0 0 0230 32،5 

 STEMالمهارات التربوية الالزمة للتطوير المهني للمعلمين في مجال : " المجال الثالث

30 
ن الفهددم الدددقيق للمعلمددين لطريقددة  تكددوُّ
تعلددددم المتعلمددددين فددددي مجددددال التعلددددديم 

 .STEMالتكاملي 
0 0230 3231 0 0233 3230 

30 

تعددددرُّف المعلمددددين المفدددداهيم الخاطئددددة 
الطبيعيددددة التددددي يمكددددن أن تنشددددأ فددددي 
هددددذا المجددددال2 ومعرفددددة السددددبل التددددي 
تسددداعد الطدددالب علدددى التخلدددي عنهدددا 

 .الحقيقي باالستناد إلى أساس الفهم

0 1250 3233 0 1250 3 

35 
تمّكددن المعلمددين مددن توجيدده الطدددالب 
للبحدددث العلمدددي2 وتصدددميم التجدددارب2 

 .ومعالجة البيانات
0 0201 3203 0203 0210 3233 

3، 
ثددارة  تعددرُّف المعلمددين كيفيددة تحفيددز وا 

 .STEMتعلم الطالب لمواضيع 
0 0250 3231 0 025، 3230 
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 المتطلبات الفرعية م
 الجولة الثانية الجولة األولى

 الوسط الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 الوسط الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 "STEMإستراتيجيات وآليات التطوير المهني لمعلمي الرياضيات في مجال : " المجال الرابع

30 

اسدددددددددددتخدام إسدددددددددددتراتيجيات متنوعدددددددددددة 
وطويلددددددة المدددددددى ومسددددددتمرة لتمكدددددددين 

 الخبدرات ونقدل تصميم من المعلمين
 الفاعلة التي تعكس تمكنهم التعليمية
مثدددل  STEMفدددي حقدددول  العلمدددي

االستقصددددددددددددددا 2 والتحقيددددددددددددددق وحددددددددددددددل 
 .المشكالت2 والتعلم النشط

0 02،، 32،5 0 0253 321، 

31 

اتسدددداق النتددددائج التددددي يتوصددددل إليهددددا 
المعلمددون مددع فهمهددم العلمددي2 وذلددك 
فددددي بدايددددة مراحددددل التطددددوير المهنددددي 

المعلمددين للمدددنهج عندددما يددتم عدددرض 
 .أو المحتوى الجديد

0 0210 3215 0 0203 321، 

13 

تطوير المعلمين ألسداليبهم التدريسدية 
بمشاركة زمالئهم مدن خدالل التفاعدل 
والمناقشدددددة المسدددددتمرة حدددددول القضدددددايا 
والمشددددددددكالت اليوميددددددددة ذات الصددددددددلة 

 STEMبحقول 

0 02،3 321، 0 020، 3210 

13 

تددددددددددوفُّر الفددددددددددر  للمعلمددددددددددين لددددددددددتعلم 
واسدددددددتخدام أدوات وتقنيدددددددات مختلفدددددددة 
للتأمدددددل الدددددذاتي والتفكيدددددر الجمددددداعي2 
مثدددددددددل تدددددددددددريب األقددددددددددران2 وملفددددددددددات 

 اإلنجاز2 والمجالت

0 0211 3251 0 02،0 320، 

11 

دعدددم تبدددادل الخبددددرات بدددين المعلمددددين 
مددددن خددددالل المشددددرفين والمستشددددارين 
والمدددربين2 والمعلمددين القددادة2 لتددوفير 

 فر  التنمية المهنية

0 0201 32،، 0 02،3 3211 
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يف " يتطـوير النظـام التعليمـ   "املتطلبات الفرعيـة للمجـال الـرئيس األول    ( 4)يبني اجلدول و

ــة األوىل والثانيــة كمــا يراهــا اخلــرباء املتخصصــون يف تعلــيم وتعلــم الرياضــيات        حيــث . اجلول

ومنهـا دمـ  الفقـرة الرابعـة مـع الفقـرة الـم         املتطلبـات الفرعيـة  علـى   كانت مالحظاتهم بسيطة

10 

 الرياضديات معلمدي االسدتفادة مدن
 المتميدز األدا  ذوي والتقنيدة والعلدوم
 فدي بوصدفهم مصدادر للخبدرة للعمدل

 اإلسددتراتيجيات لتشددكيل المدرسددة
 STEMالفعالة فدي مجدال  التدريسية
 بين أقرانهم ونشرها

0 0200 3250 020 0200 3203 

10 

 لددربط التقنيددة اسددتخدام توسدديع
الدتعلم  مجتمعدات شدكل فدي المعلمدين

 المباشددرة واالفتراضددية المخصصددة
 والمصادر الممارسات أفضل لتبادل

 بتخصصاتهم المتعلقة

0 0233 32،0 0 0230 32،5 

10 
تدددوفير فدددر  الدددتعلم وتنميدددة مهدددارات 
البحدددددددث اإلجرائدددددددي لتوليدددددددد معدددددددارف 

 STEMجديدة حول 
0 021، 3210 0 0210 3210 

 STEM"الدعم والمساندة للتطوير المهني لمعلمي الرياضيات في مجال : " المجال الخامس

15 
تدددددوفُّر الفدددددر  الواضدددددحة والمالئمدددددة 
للتطدددددوير المهندددددي للمعلمدددددين ضدددددمن 

 .إطار المدرسة
0 0215 3250 0 0210 3250 

1، 
تددددوفير بيئددددة مناسددددبة داخددددل المدرسددددة  
وخارجهددا يتحقددق مددن خاللهددا تدددريس 

STEM بصورة فّعالة. 
0 0200 3251 0 020، 32،5 

10 

 التعلديم وزارة بدين الشدراكات بندا 
 المجتمع المحلي والدولي ومؤسسات

 فدي والدتعلم التعلديم عمليدة لددعم
 .والتقنية الرياضيات والعلوم

0 0230 3211 0 023، 3233 

11 
االسددتفادة مددن التجددارب العالميددة فددي 
تهيئددددددددددة البيئددددددددددة المدرسددددددددددية لتوجدددددددددده 

STEM 
0 1250 3233 0 1250 3 
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ــة مــع بعــض       تســبقها، واعــادة صــياغة بعــض الفقــرات األخــرى ويظهــر االتفــاق بــني أفــراد العين

ويف اجلولة الثالثة مت عر  هذه . طفيفة يف الوسط والوسيط واالحنراف املعياريالختالفات اال

حبيث أصبحت هـذه املتطلبـات   ة أخرى على اخلرباء مراملتطلبات الفرعية للمجال الرئيس األول 

 .أفراد العينة غالبيةبإمجاع ( 2)اجلدول رقم يف يف اجلولة الثالثة كما 

الرتكيز على احملتـوى  : "الثانياملتطلبات الفرعية للمجال الرئيس ( 4)يبني اجلدول كما 

املتخصصــون يف يف اجلولـة األوىل والثانيـة كمـا يراهـا اخلـرباء      " STEMاملعـريف املتعّمـس لتوجُّـه    

كانـت مالحظـاتهم حـول دمـ  الفقـرة الثانيـة والثالثـة يف الفقـرة         حيـث  . تعليم وتعلم الرياضيات

مـع  االخـرى   املتطلبـات الفرعيـة   وجود اتفاق علىاجلدول  بنييكما . األوىل، مع اعادة صياغتها

ة مت عـر   ويف اجلولـة الثالثـ  . وجود اختالفات طفيفة يف الوسط والوسيط واالحنـراف املعيـاري  

حبيــث أصـبحت هــذه  علــى اخلـرباء مــرة أخـرى   املتطلبـات الفرعيــة للمجـال الــرئيس الثـاني    هـذه  

 .أفراد العينة غالبيةبإمجاع ( 2)اجلدول رقم يف املتطلبات يف اجلولة الثالثة كما 

املهــارات الرتبويــة : " الثالــثأيضــال املتطلبــات الفرعيــة للمجـال الــرئيس  ( 4)يـبني اجلــدول  و

يف اجلولة األوىل والثانية كما يراها اخلرباء  "STEMللتطوير املهين للمعلمني يف جمال  الالزمة

املتطلبـات الفرعيــة  ويف اجلولــة الثالثـة مت عـر  هـذه    . املتخصصـون يف تعلـيم وتعلـم الرياضـيات    

حبيث أصبحت هذه املتطلبات يف اجلولـة الثالثـة   على اخلرباء مرة أخرى للمجال الرئيس الثالث 

 .أفراد العينة غالبيةبإمجاع ( 2)اجلدول رقم يف كما 

ســرتاتيجيات إ" :الرابــعاملتطلبــات الفرعيــة للمجــال الــرئيس  (4)اجلــدول  كمــا يتضــح مــن

ــه يف جمــ  التطــوير املهــين مل  ــة كمــا  " STEMال علمــي الرياضــيات وآليات ــة األوىل والثاني يف اجلول

كانـت مالحظـاتهم حـول إعـادة     حيـث  . يراها اخلـرباء املتخصصـون يف تعلـيم وتعلـم الرياضـيات     

وجـود  اجلـدول   بنييـ كمـا  . صياغة بعض الفقرات ومنهـا الفقـرة األوىل، وحـذف الفقـرة الثانيـة     

ــة اتفـــاق علـــى مـــع وجـــود اختالفـــات طفيفـــة يف الوســـط والوســـيط  األخـــرى  املتطلبـــات الفرعيـ

املتطلبات الفرعية للمجال الـرئيس الرابـع   ويف اجلولة الثالثة مت عر  هذه . واالحنراف املعياري

يف حبيــث أصــبحت متطلبــات اجملــال الرابــع يف اجلولــة الثالثــة كمــا    علــى اخلــرباء مــرة أخــرى  

 .أفراد العينة غالبيةبإمجاع ( 2)اجلدول رقم 

الــدعم واملســاندة للتطــوير املهــين ملعلمــي الرياضــيات يف جمــال    "وأخــريا اجملــال اخلــامس  

"STEM ك شبه اتفاق بني أفراد العينة علـى املتطلبـات الفرعيـة هلـذا اجملـال عـدا       فقد كان هنا
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ــاء  علــى          ــة األخــرية بن ــى الفقــرة األخــرية ، والــم رأى الباحــث حــذفها يف اجلول مالحظــاتهم عل

املتطلبـات الفرعيـة للمجـال الـرئيس     مت عـر  هـذه   عندما ( 2)آرائهم، ويظهر ذلك من اجلدول 

 .يف اجلولة الثالثة ىعلى اخلرباء مرة أخراخلامس 

ملتطلبات حتقيس جماالت التطوير املهين ملعلمي الرياضيات  خريةاجلولة الثالثة واأل :(2)جدول

 STEMوفقال لتوجه 

 المتطلبات الفرعية م
 الجولة الثالثة

االنحراف  الوسط الوسيط
 المعياري

 "تطوير النظام التعليمي: " المجال األول

3 
 STEMتطوير األنظمة التعليمية بحيث تستوعب متطلبدات تعلديم 

وعلى وجه الخصو  ما يتعلق بتطدوير قددرات المعلمدين فدي هدذا 
 .الجانب

020 0203 321، 

1 
تخصدددددي  الميزانيددددددات الكافيددددددة لددددددعم وتحقيددددددق متطلبددددددات تعلدددددديم 

STEM وما يتعلق به. 
0 02،0 3210 

0 
لمعلمدي الرياضديات وتحديدد تحديد برامج التطوير المهندي المقدمدة 

األوقدددددات المخصصدددددة لتقدددددديمها لهدددددم2 ونظدددددام التفريددددد  للمعلمدددددين 
 .المرشحين لهذل البرامج

0 020، 3205 

0 
تحديد آليات الحوافز والمكاف ت2 ونظدام الترقدي الدوظيفي للمعلمدين 

 .STEMالملتحقين ببرامج التطوير المهني في مجال 
0 02،3 3200 

ه :" المجال الثاني   " STEMالتركيز على المحتوى المعرفي المتعّمق لتوجُّ

0 

تحديدد القدددرات واالسددتعدادات والدددوافع لدددى المعلمددين2 بمددا يمكددنهم 
2 ويمكددنهم  STEMمدن الفهددم المتعمددق لموضدوع التعلدديم التكدداملي

مدددددن تفسدددددير المفددددداهيم واإلجدددددرا ات مدددددن وجهدددددات نظدددددر متعدددددددة2 
 .الطالب لتحقيق االكتشافات الخاصة بهموبالتالي توجيه 

0 0250 3211 

5 
تحديدددد المعددددارف الالزمددددة للتطددددوير مدددن خددددالل الخبددددرات اليوميددددة2 
بحيث يدمج المحتوى المعرفدي للمعلمدين بقضدايا ومشدكالت العدالم 

 . STEMالحقيقي واألحداث الجارية ذات الصلة للتعليم التكاملي
0 0210 3215 

، 
التأكيدددد علدددى بندددا  الفهدددم العلمدددي والقددددرات الحاليدددة للمعلمدددين فدددي 

باالسددتناد إلددى معددارفهم السددياقية2 وتصددميم بددرامج  STEMمجددال 
 .التطوير المهني في سياقات مناسبة

0 02،، 3213 
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 المتطلبات الفرعية م
 الجولة الثالثة

االنحراف  الوسط الوسيط
 المعياري

0 

مثدل  STEMفي مجدال  تعليمية للمعلمين متخصصة مواد تطوير
 العمليدات توضدح التدي الفيدديو المحاكداة الرقميدة ومقداطع بدرامج

المعلمددين2 للوصددول بهددم للفهددم  تعلددم المركبددة التددي توجدده وتمّكددن
 .المتعمق لهذا المجال

0 02،0 3210 

1 

تددددوفير المؤلفددددات والكتددددب العلميددددة واألبحدددداث العلميددددة فددددي مجددددال 
STEM  للمعلمددين2 وتددوفير وسددائل اإلعددالم والمددوارد التقنيددة التددي

تعمددل علددى توسدديع معددارفهم العلميددة2 وقدددرتهم للوصددول إلددى مزيددد  
 .حول هذا المجال من المعرفة

0 02013 3215 

 STEM . 0 02،00 3211نشر البحوث والدراسات الداعمة في مجال  33
 STEMالمهارات التربوية الالزمة للتطوير المهني للمعلمين في مجال : " المجال الثالث

33 
ن الفهدددم الددددقيق للمعلمدددين لطريقدددة تعلدددم المتعلمدددين فدددي مجدددال  تكدددوُّ

 .STEMالتعليم التكاملي 
0 0230 3233 

31 
تعددرُّف المعلمددين المفدداهيم الخاطئددة الطبيعيددة التددي يمكددن أن تنشددأ 

ومعرفة السبل التي تسداعد الطدالب علدى التخلدي  في هذا المجال2
 .عنها باالستناد إلى أساس الفهم الحقيقي

0 125، 3230 

30 
تمّكددددن المعلمددددين مددددن توجيدددده الطددددالب للبحددددث العلمددددي2 وتصددددميم 

 .التجارب2 ومعالجة البيانات
0 021، 3233 

30 
ثدددددارة تعلدددددم الطدددددالب لمواضددددديع  تعدددددرُّف المعلمدددددين كيفيدددددة تحفيدددددز وا 

STEM. 
0 02،3 3230 

 STEM إستراتيجيات وآليات التطوير المهني لمعلمي الرياضيات في مجال: "المجال الرابع

30 

 ونقدل تصدميم مدن استخدام إستراتيجيات متنوعة لتمكدين المعلمدين
فدي حقدول  العلمدي الفاعلدة التدي تعكدس تمكدنهم التعليميدة الخبدرات
STEM  مثددددل االستقصددددا 2 والتحقيددددق وحددددل المشددددكالت2 والددددتعلم

النشط2 مما يجعل اإلحساس بالنتائج التي يتوصل إليهدا المعلمدون 
 متسقة مع فهمهم العلمي

0 0203 3203 

35 
تطوير المعلمين ألسداليبهم التدريسدية بمشداركة زمالئهدم مدن خدالل 
التفاعددددل والمناقشددددة المسددددتمرة حددددول القضددددايا والمشددددكالت اليوميددددة 

 STEMذات الصلة بحقول 
0 02،، 3233 
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 المتطلبات الفرعية م
 الجولة الثالثة

االنحراف  الوسط الوسيط
 المعياري

3، 
تدددوفُّر الفددددر  للمعلمددددين لدددتعلم واسددددتخدام أدوات وتقنيددددات مختلفددددة 

األقدددران2 وملفدددات للتأمدددل الدددذاتي والتفكيدددر الجمددداعي2 مثدددل تددددريب 
 اإلنجاز2 والمجالت

0 021، 3200 

30 
دعدددددددم تبدددددددادل الخبدددددددرات بدددددددين المعلمدددددددين مدددددددن خدددددددالل المشدددددددرفين 
والمستشدددارين والمددددربين2 والمعلمدددين القدددادة2 لتدددوفير فدددر  التنميدددة 

 المهنية
020 020، 3201 

31 

 األدا  ذوي والتقنيدة والعلدوم الرياضديات معلمدي االسدتفادة مدن
 لتشدكيل المدرسدة فدي بوصدفهم مصدادر للخبدرة للعمدل المتميدز

بدين  ونشدرها STEMالفعالدة فدي مجدال  التدريسدية اإلسدتراتيجيات
 أقرانهم

0 020، 3200 

13 
الدتعلم  مجتمعدات شدكل فدي المعلمدين لدربط التقنيدة اسدتخدام توسديع

 الممارسددات أفضددل لتبددادل المباشددرة واالفتراضددية المخصصددة
 بتخصصاتهم المتعلقة والمصادر

0 1200 3213 

13 
توفير فر  التعلم وتنمية مهارات البحدث اإلجرائدي لتوليدد معدارف 

 STEMجديدة حول 
0 0233 3235 

 STEMالدعم والمساندة للتطوير المهني لمعلمي الرياضيات في مجال : " المجال الخامس

11 
توفُّر الفر  الواضحة والمالئمة للتطوير المهني للمعلمدين ضدمن 

 .إطار المدرسة
0 021، 3251 

10 
تددددوفير بيئددددة مناسددددبة داخددددل وخددددارج المدرسددددة يتحقددددق مددددن خاللهددددا 

 .بصورة فّعالة STEMتدريس 
0 0203 32،، 

10 
المجتمدع المحلدي  ومؤسسدات التعلديم وزارة بدين الشدراكات بندا ع 

 الرياضديات والعلدوم فدي والدتعلم التعلديم عمليدة لددعم والددولي
 .والتقنية

0 0233 3231 

 

 :النتائ  علىالتعليس 

ــه للتطـــوير املهـــين ملعلمـــي         تـــبني النتـــائ  الســـابقة جمـــاالت التصـــور املقـــرتح ومتطلباتـ

ــوم و هتوّجــل الرياضــيات وْفقــال كمــا رآهــا اخلــرباء  (METS) التقنيــة واهلندســة والرياضــيات العل



 

 

71 

 الرياضيات ملعلمي املهين للتطوير ُمْقَترح َتصوُّر:  علي طاهر علي

اجلـدول  يتـبني مـن   ، حيـث  املختصون يف تعليم وتعلـم الرياضـيات يف اململكـة العربيـة السـعودية     

مـع وجـود   "  يتطوير النظام التعليم "حتديد متطلبات اجملال الرئيس األول وجود اتفاق على ( 2)

، ويتضـح مـن قـيم االحنـراف     يف اجلـولتني األوىل والثانيـة  اختالفات طفيفة يف الوسط احلسابي 

و  1.04بـني   حيـث تـراوح االحنـراف املعيـاري مـا     هذه املتطلبـات  املعياري وجود اتفاق كبري على 

 (. 6132)، وقد جاء هذا اجملال متوافقال مع ما أشارت إليه دراسة احمليسن وخجا 1.97

متطلبـات اجملـال الـرئيس الثـاني، وذلـك      وجـود اتفـاق علـى    ( 32)يتـبني مـن اجلـدول    كما 

مع وجود تقارب كبري يف قيم الوسط احلسابي واالحنـراف  كما جاء يف اجلولة األوىل والثانية 

املهـارات  : " الثالـث حتديد متطلبات اجملال الرئيس وجود اتفاق على ا يتضح أيضا كم. املعياري

ــة الالزمــة للتطــوير املهــين للمعلمــني يف جمــال     مــع وجــود اختالفــات يف الوســط    "STEMالرتبوي

حيـث  هذه املتطلبات يتضح من قيم االحنراف املعياري وجود اتفاق كبري على حيث احلسابي، 

، وهـذه النتـائ  املتعلقـة باجملـالني الثـاني والثالـث       3.12و  3.13بـني   اري مـا تراوح االحنراف املعي

والـم مت استعراضـها يف اإلطـار النظـري     STEM  توافس ما عليـه التجربـة األمريكيـة يف تعلـيم     

 .هلذه الدراسة

سـرتاتيجيات وآليـات التطـوير املهـين ملعلمـي الرياضـيات يف       إ: "اجملال الرابع  وأما ما خي

، فقــد مت االطــالع علــى اآلليــات املتبعــة حاليــال يف بــرام  التطــوير املهــين ملعلمــي      STEMجمــال 

، وقـــد مت الرتكيــز علـــى تبـــادل  STEMالرياضــيات، ومت تطويرهـــا يف ضــوء متطلبـــات توجــه    

نشاء جمتمعات املمارسة بينهم، واالستفادة من املعلمني ذوي اخلربة يف إاخلربات بني املعلمني، و

الـتعلم   جمتمعـات  املعلمـني  لـربط  التقنيـة  اسـتخدام  األربعـة، مـع توسـيع    STEMجمـاالت تعلـيم   

بتخصصـاتهم،   املتعلقـة  واملصـادر  املمارسـات  أفضـل  لتبـادل  املباشـرة واالفرتاضـية املخصصـة   

 .STEMوأخريا توفري فرص التعلم وتنمية مهارات البحث اإلجرائي لتوليد معارف جديدة حول 

عم واملســاندة للتطــوير املهــين ملعلمــي الرياضــيات يف جمــال    الــد"وأخــريال اجملــال اخلــامس  

STEM"،       اسـتفاد الباحــث يف صـياغة متطلبــات هـذا اجملــال ابتـداء  مــن بعـض التجــارب العامليــة

، وبعـد طـرح هـذه    STEMوعلى وجه اخلصوص جتربة املدارس يف اململكة املتحدة لدعم توجه 

أمجعـوا علـى مناسـبة هـذه املتطلبـات، مـع وجـود        املتطلبات عل أفـراد العينـة يف اجلولـة األخـرية     

ــات بســيطة يف الوســط والوســيط واالحنــراف املعيــاري عمــا كــان يف اجلــولتني األوىل         اختالف

 . والثانية
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  توصياتال

 :قّدمت الدراسة بعض التوصيات الم تساعد يف تطبيس التصوُّر املقرتح، وهي

ــرام  إعــداد املعلمــ   .3 ليتواكــب مــع متطلبــات  يف اجلامعــات الســعودية   نيتطــوير ب

STEM ، ووضع معايري جديدة جلودة إعداد املعلمني يف ضوء توجهاتSTEM 
 .STEMعمل لقاءات وندوات ثقافية وتدريبية وإعالمية وتدريسية لنشر توجه  .6
وعالقـة تلـك املعتقـدات     ،METSمعتقـدات املـتعلمني واملعلمـني حنـو توّجـه      تعزيز  .1

النــوع االجتمــاعي للمــتعلمني أو املعلمــني،    : بــبعض املــت ريات املرتبطــة بهــا مثــل    

 .وخصائصهم السكانية، واختالف خربات املعلمني وغريها
 لتنهيل معلمـي الرياضـيات   ءهاأثناويف  تنهيلية وتدريبية قبل اخلدمة برام  عمل .4

 .STEMاملستحدثات املتعلقة بتوجه  وفس هموتدريب
 .STEM تنشيط إنشاء منظمات خاصة وطنية تقّدم الدعم الفين والرتبوي لتعليم .2
ــة افرتاضــية لــدعم التطــو      .2 ــة احرتافي ــم مهني ــات تعّل ــيم  يإنشــاء جمتمع ر املهــين لتعل

STEM. 
 اجملتمع احمللـي والـدولي   ومؤسسات التعليم وزارة بني الشراكاتاالستفادة من  .7

 .STEMلتطوير قدرت املعلمني يف جمال واتفاقيات يف عقد شراكات 
  ليسـهل علـى املعلمـني تطبيـس بـرام       STEM توجهتصميم املنه  الدراسي وفقال ل .0

 . املهين عمليال وفس هذا التوّجهالتطوير 
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 :املراجع العربية

 . القاهرة: عامل الكتب .معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم(. 6119. )إبراهيم، جمدي عزيز

معتقـدات معلمـي العلـوم بسـلطنة     (. 6132)، عبداهلل  واحلـارثي، أمـل  والشـحيمية، أحـالم     أمبوسعيدي

.  وعالقتهـا بـبعض املـت ريات   ( STEM)عمان حنو منحى العلوم والتقانة واهلندسـة والرياضـيات   

ــيات      ــيم وتعلــم العلــوم والرياض ــز األول يف تعل ــه العلــوم والرياضــيات والتقنيــة    : مــؤمتر التمي توج

 .412-193ص. م7/2/6132-2املنعقد جبامعة امللك سعود خالل الفرتة  STEMواهلندسة 

ــوي،  ــد  البلـ ــوال حممـ ــراجح، نـ ــليمان  الـ ــد اهلل سـ ــات   (. 6136). عبـ ــي ومعلمـ ــين ملعلمـ ــور املهـ ــع التطـ واقـ

اجلميعـة السـعودية   ، رسالة الرتبية وعلم الـنفس  جملة .الرياضيات يف اململكة العربية السعودية

 .02-41، 10الرتبوية والنفسية، ع للعلوم 

علـى ضـوء التجـارب     STEMواقع جتربة اململكة العربية السـعودية يف تعلـيم   (. 6132)الدوسري، هند 

ــة ــوم والرياضــيات    .  الدولي ــم العل ــيم وتعل ــز األول يف تعل ــوم والرياضــيات   : مــؤمتر التمي توجــه العل

ــة واهلندســة   ــة امللــك ســعود خــال   STEMوالتقني ص . م7/2/6132-2ل الفــرتة املنعقــد جبامع

299-241. 

اجمللــة الدوليــة . لبحــوث يف التطــور املهــين ملعلــم العلــوم امراجعــة   (.6136. )الرواشــدة، إبــراهيم فيصــل

 .306-322، (4)3 الرتبوية املتخصصة، عمان،

ــوم وتدريســها   (. 6131)زيتــون، عــايش حممــود   ــة املعاصــرة يف منــاه  العل  دار: عمــان. االجتاهــات العاملي

 .314الشروق للنشر والتوزيع، ص

مـؤمتر التميـز األول يف تعلـيم وتعلـم العلـوم      رسالة . ملاذا؟: STEM(. 6132)( أ)بن سليمان الشايع، فهد 

املنعقـد جبامعـة امللـك سـعود      STEMتوجه العلوم والرياضيات والتقنية واهلندسة : والرياضيات

 .م6132العدد األول، فرباير . م7/2/6132-2خالل الفرتة 

تطـوير الرياضـيات   "واقع التطور املهـين للمعلـم املصـاحب ملشـروع     (. 6131( )ب)الشايع، فهد بن سليمان 

. من وجهة نظـر مقـدمي الـربام    " والعلوم الطبيعية يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية

 (.46)ع . رسالة الرتبية وعلم النفس، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية

. حسني، القضاة، باسل حممد، الرشود، جواهر سعود يسعيد حممد  الدهمش، عبد الول ،الشمراني

رسالة جملة . يف اململكة العربية السعودية واقع التطور املهين ملعلمي ومعلمات العلوم(. هـ3411)

 .ي، مكتب الرتبية العربي لدول اخللي ، الريا اخللي  العرب
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يقدم تـدريبا مباشـرا و إلكرتونيـا للمتـدربني     : للمعلمني  املهين شروع التطويرم (.3412) العمر، مشاعل

ــداهلل   ــك عبـ ــروع امللـ ــمن مشـ ــة . ضـ ــة جملـ ــعودية  ) املعرفـ ــيم السـ ــة والتعلـ ــوث  –( وزارة الرتبيـ حبـ

 .41-41، ص ص 614ع ومقاالت،

 .شركة العبيكان، الريا . مدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. 3992.)العساف، 
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 والدبلومات املاجستري يف التدريس هليئة التدريسية املمارسات تقييم

 الكبار تعليم مبادئ ضوء يف

 الناجي عمر بن عبدالسالم. د

 

 :املستخل  

 

ــاد  حتديــد إىل الدراســة هــدفت ــيم مب ــار تعل  مراعــاة ودرجــة، تدريســهم يف مراعاتهــا ينب ــي الــم الكب

 املـنه   الباحـث  واسـتخدم  ، املـت ريات  بعض وفس املراعاة درجة يف فروق يوجد وهل ، هلا التدريس أعضاء

 طـالب  إىل باإلضـافة ،  طالبال( 309) وعددهم الدبلومات طالب مجيع الدراسة جمتمع واشتمل   الوصفي

 مــنهم اســتجاب قــد، ،العزيــز عبـد  بــن ســطام األمــري جامعـة  يف طالبــال( 41) وعــددهم املاجســتري وطالبـات 

 مــن وطالبــة طالبــال( 64) و ، الــدبلومات مــن طالبــال( 93) االســتبانة عــن باإلجابــة قــام حيــث طالبــال،( 332)

 وبيـان ، ممارسـة  وأربعني ثالثة تضم ، الكبار لتعليم مباد  عشرة حتديد: الدراسة نتائ  ومن. املاجستري

 كانت الكبار تعليم ملباد  واملاجستري الدبلوم يف التدريس أعضاء ممارسة لدرجة احلسابي املتوسط أن

 الكبـار  تفضـيل  مبـدأ  يف إال ، العمـر  ملـت ري  تبعال إحصائيا دالة فروق يوجد ال وأنه، (1.24) بنسبة كبرية

 مسـتوى  ملـت ري  تبعـال  الكبـار  تعلـيم  مبـاد   يف إحصـائية  دالة فروقال هناك وأن. عملهم مبجاالت التعلم ربط

 ماجسـتري  لصـاحل  إحصـائيا  دالـة  فـروق  يوجـد  وكـذلك ،  الرتبيـة  دبلـوم  لصـاحل  وذلـك ،  الدراسـة  برنام 

 الكبـار  تعليم مباد  قائمة من باالستفادة الدراسة أوصت وقد   واحلديث التفسري مقابل الرتبوية اإلدارة

 وإعــداد ، الكبــار تعلــيم منــاه  وتنظــيم اطــيط ويف، التــدريس لعضــو ذاتــي تقيــيم اســتمارة إعــداد يف

 .واختيارهم التدريس ألعضاء التدريبية الربام 

 

 .العالي التعليم ــ التقييم ــ التدريسية املمارسات ــ الكبار تعليم مباد  :املفتاحية الكلمات

 

 :التمهيد

تبــدأ مــن الطفولــة مــرورال باملراهقــة فمرحلــة الشــباب  ،  ــر اإلنســان مبراحــل منــو  تلفــة

وكل مرحلة هلا خصائصها الم تـؤثر يف طريقـة تعلـم اإلنسـان يف     .. والرجولة ومن ثم الكهولة 

هذا املعنى وأن الكبري خيتلف عـن الصـ ري وال بـد مـن     ( 6117)تؤكد عبدالشايف، هذه املرحلة
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بــنن مــن (  6117) جــيين  ؤكــد ذلــكيأيضــال و،   الــربام  التعليميــة املقدمــة هلــممراعــاة ذلــك يف

وبالتـالي فإنـه ينب ـي    ،  الالزم أن يسهم املتعلمون الكبار بطريقة فاعلة ونشطة يف عملية الـتعّلم 

للعملية التعليمية وللمعلـم علـى وجـه اخلصـوص مراعـاة ذلـك عنـد عمليـة التعلـيم حبيـث يكـون            

 .تعلم يف التعلم وإبداء الرأي واالختيار أكثر من املراحل العمرية السابقةهامش مشاركة امل

وارتفاع نسـبة احلاجـة إليهـا ألسـباب متعـددة إال      ، هاوتنوع ومع توسع برام  تعليم الكبار

وتشـهد   .مل تلس الدعم الكايف واالهتمام املطلـوب بهـا  ( 6136)الصنات دراسة أنه كما أشارت 

ظــاهرا يف تقــديم بــرام  الــدبلومات واملاجســتري   توســعال الوقــت الــراهنيف  اجلامعــات الســعودية

مبعنى أن عمره على األقل ، ويلتحس بهذه الربام  من أنهى دراسة البكالوريوس ،  والدكتوراه

 .ن عاماليوالعشر نيجتاوز االثن

تعلـيم  عتنـى مببـاد    أن ُي ـــ تنسيسـال علـى اخلصـائ  العمريـة هلـذه املرحلـة        ـــ وهذا يتطلـب  

منسجمة مع طبيعة ، حبيث تكون العملية التعليمية يف مراحل الدبلومات واملاجستري،  الكبار

بـنن الكبـار يكونـون    Jerram  (6116 )ويؤكـد هـذا املعنـى جـرام     ، ها وخصائصـ  هذه املرحلـة 

حيث لديهم العديد من املسؤوليات الم  ـب أن تتـوازن مـع    ،  على عكس األطفال واملراهقني

 .التعلممطالب 

ــيم والتــدريب للكبــار يف برنــاجمي الــدبلومات         و ــس العائــد األكــرب مــن عمليــة التعل حتقي

Weinstein  (6116  )ويؤكـد وينسـ    ، يتطلب االهتمـام مببـاد  تعلمهـم وتعلـيمهم    ، واملاجستري

هذا املعنى بنن مباد  تعليم الكبار توضـح إىل أي مـدى تـؤثر بيئـة الـتعلم والتـدريب علـى جـودة         

فاملمارسات الم تراعـي مبـاد  تعلـيم الكبـار مـن شـننها أن تزيـد مهـارات         ، جات والعائداملخر

 .املوارد البشرية

وقد تناول موضوع مباد  تعليم الكبـار بشـكل مباشـر دراسـات حمـدودة جـدال و كـن        

 :حصر أهم الدراسات الم املتعلقة يف التالي

ــام  ــتعلم وعال  دراســة بعــض ب( 3997) الســعاداتق ــات ال ــار  نظري ــيم الكب ــا بتعل ــد ، قته وق

تضمن دراسة عدة نظريات يف التعلم وعالقتهـا بتعلـيم الكبـار وقـد توصـل الباحـث إىل أننـا يف        

ــى األخــرى      ــتعلم وال نفضــل واحــدة عل ــة واحــدة يف ال ــع نظري ــار ال نتب ــيم الكب ــار ، تعل وأن للكب

 .خصائ  مميزة متيزهم عن غريهم من الدارسني الص ار
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 تعلــيم بــرام  يف عليــا تعليميــة مؤسســات أربــع علــى بدراســةMarilyn   (6114 )وقامــت  

 مـن  واسـعة  جمموعـة  تقـدم  أن  ـب  الكبـار  تعلـيم  بـرام   أن  الدراسة نتائ ومن أهم ، الكبار

ــربام   تصــميم علــى وتعمــل العمليــة، املعلومــات وتــوفر التخصصــات، يف واملتنوعــة املختلفــة ال

 .ةآمن تعليمية بيئات وخلس  النشط، التعلم وخربات التعاونية األنشطة

 املعلمـني  مهـارات  مـع  التعلميـة  الكبـار  مهـارات  توافـس  بدراسـة إدارة (  6119)وقام حممـد  

 بينهمـا،  كيفيـة التوافـس   ثـم  معلمـيهم،  وتدريس الكبار، وقد تضمنت الورقة تعلم، التدريسية

 .التوافسثم مناقشة عملية توفري متطلبات إدارة ، التوافس هذا إدارة وكيفية

 هيئـة  قدرات تنمية التدريبية ملشروع الربام  بدراسة عن تقييم( 6119)وقام سعيد وعطية 

وهــدف البحــث إىل تقــديم قائمــة مببــاد  ، الكبــار تعلــيم مبــاد  ضــوء والقيــادات يف التــدريس

، تعليم الكبار الم ينب ي مراعاتها عند تنفيذ الربام  التدريبية ضمن مشـروع تنميـة القيـادات   

ومـن  ، وتقديم تصور إجرائي لتفعيل املمارسات املرتبطة بتعليم الكبار ضمن الـربام  التدريبيـة  

 .أهم توصيات البحث مراعاة مباد  تعليم الكبار عند تصميم الربام  التدريبية

 يف والتعلــيم الــتعلم نظريــة ضــوء يف الكبــار بدراســة عــن تعلــيم( 6136) وقامــت الصــنات 

تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئـة حـول   : ومن أبرز أهدافها ، حتليلية دراسة -اجملتمع السعودي

ومــن توصــيات الدراســة   إعــداد الكــوادر ، مســتندة إىل نظريــات الــتعلم، طبيعــة تعلــم الكبــار

 .القادرة على اإلسهام يف نشاطات تعليم الكبار تعليمال وإشرافا

الكبار واملمارسات الـم   وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد مباد  تعليم

وتتفـس الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة سـعيد وعطيـة بـالتقييم يف ضـوء          ، تندرج حتت كل ممارسة

مــت الـــربام   فدراســـة ســعيد وعطيــة قو  ، واتلـــف فيمــا يــتم تقييمــه   ، مبــاد  تعلــيم الكبــار   

 .، بينما اهتمت الدراسة احلالية بتقيم املمارسات التدريسيةالتدريبية

حظـــات الباحـــث ألداء جمموعـــة مـــن أعضـــاء التـــدريس يف بعـــض بـــرام   ومـــن خـــالل مال

 هيئـة  وجد تفاوتال يف معرفة بعض أعضاء ــحبكم كونه املشرف عليها ــ الدبلومات واملاجستري 

كمـا الحـظ   ، املبـاديء املتعلقـة بـذلك    و صائ  تعليم الكبارخب فيما يتعلس، ئهموأدا التدريس

وطريقــة تعليمهــا وإشــراكها يف تصــميم عمليــة  ، الشــرحيةيف أســلوب التعامــل مــع هــذه   تفاوتــال

 .هاوتقييم هاواطيط التعلم
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وال خيفى أن تعليم الكبار وفـس مبـاد  تعلمهـم يف غايـة األهميـة ومـؤثر بدرجـة رئيسـة يف         

اختيار معلم الكبـار وتدريبـه وإعـداده يعـد مـن      " أن ( 1ص، 6119)يذكر عبود ، ياح التعليم

 "التحكم بها يف حتسني نوعية التعليم ورفع مستواه أهم العوامل الم  كن

ومن هنا قام الباحث مبحاولة الستقصاء مباد  تعلـيم الكبـار الـم تتوافـس مـع مـرحلتهم       

بــرام  الــدبلومات وخصائصــهم العمريــة ومــن ثــم تقيــيم مــدى التــزام أعضــاء هيئــة التــدريس يف   

 .هذه املباد ب واملاجستري

 

 : وأهدافها أسئلة الدراسة

 :يف السؤال الرئيسيتلخ  عنوان الدراسة 

تقييم املمارسات التدريسية هليئة التدريس يف املاجستري والـدبلومات يف ضـوء مبـاد     ما 

 ؟تعليم الكبار

 :التالية الفرعية األسئلة تهدف الدراسة إىل اإلجابة عنو

ــدبلومات         .3 ــدريس طــالب ال ــا يف ت ــار الــم ينب ــي مراعاته ــيم الكب ــادىء تعل مــا هــي مب

 واملاجستري؟

ــيم الكبــار يف ممارســاتهم التدريســية      .6 مــا درجــة مراعــاة أعضــاء التــدريس ملبــاد  تعل

 لطالب الدبلومات واملاجستري؟

، يف درجـة مراعـاة   ( 1.12)هل هناك فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       .1

مسـتوى برنـام    : أعضاء هيئة التدريس ملبادىء تعليم الكبار يعـزى للمـت ريات التاليـة   

 وعمر الدارسني يف الدبلومات واملاجستري؟( ماجستري ـــدبلوم ) الدراسة 
 

 :أهمية الدراسة

أنها تسهم يف حتديـد مبـاد  تعلـيم الكبـار لطـالب الـدبلومات       تكمن أهمية الدراسة يف 

ليكـون ذلـك   ، وتكشف عن واقع أعضاء هيئة التـدريس يف ممارسـة هـذه املبـاد     ، واملاجستري

ومعينـال علـى   ،  كفـاءة تتناسـب مـع الكبـار     يذ، مدخالل رئيسال يف التحـول حنـو تـدريس فاعـل     

ومن ثم تبصريهم بها وبناء ،    تعليم الكبارحتديد الفجوة لدى أعضاء هيئة التدريس يف مباد

 . برام  التطوير والتدريب
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 :حدود الدراسة

 : تقتصر هذه الدارسة على

تقييم ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملباد  تعليم الكبار وتتعلس ب :احلدود املوضوعية .3

ء فــرتة إجــرا، جبامعــة األمــري سـطام بــن عبــدالعزيز ، يف بـرام  الــدبلومات واملاجســتري 

ــة  ، الدراســة ــوم الرتبي ــاس والتقــويم  ، وتنحصــر يف دبل ــوم القي ــوم اإلرشــاد ، ودبل ، ودبل

ــة الرتبيــة بــاخلرج   ، وماجســتري اإلدارة الرتبويــة  ، وماجســتري احلــديث والتفســري بكلي

 .ودبلوم الرتبية بكلية إدارة األعمال باحلوطة
 .ه3417 -هـ   3412فرتة إجراء الدراسة من الفصل الثاني لعام : احلدود الزمانية .6

 

  :مصطلحات الدراسة

 : املمارسات التدريسية .3

 واألقـوال  واألفعالوالسلوكيات إلسرتاتيجيات او الطرقوبننها األساليب  وتعّرف إجرائيال

، الم يستخدمها عضو هيئة التدريس مع طالب الـدبلومات واملاجسـتري داخـل القاعـة الدراسـية     

 .ب ر  تنمية مهاراتهم املهنية والبحثية واألكاد ية

 : مباد  تعليم الكبار .6
القواعد واملوجهات الم ينب ي أن يلتزم بها عضـو هيئـة التـدريس يف     اهبنن وتعرف إجرائيال

 .لطالب الدبلوم واملاجستريممارساته التدريسية 

 

  :لدراسةاإلطار النظري ل

حمـددال ملفهـوم تعلـيم     ىتتعدد التصـورات واالجتاهـات الـم يتبناهـا البـاحثون لتحديـد معنـ       

إذ يتــنثر املفهــوم بتشــعب مؤسســات تعلــيم الكبــار   ( 6136)ويؤكــد ذلــك  الصــنات  ،  الكبــار

إضافة لتـنثر املفهـوم   ،  وغاياته، وأساليبهوطبيعة الدارسني فيها، وتعدد أهداف تعليم الكبار 

ــزمن    ــار عــرب ال ــيم الكب ــيط  ، بتطــور مفهــوم تعل ــيم يف ظهــر مفهــوم لوأن أ( 6110)يشــري فن  تعل

، أعقبه مفهوم الرتبيـة األساسـية   ثم، امليالدي بعيناتاألراجلماهري يف  تعليم مفهوم هو الكبار

ي للكبـار، ثـم التعلـيم املسـتمر وأخـريال      ثم جـاء بعـده مفهـوم تنميـة اجملتمـع، ثـم التعلـيم الـوظيف        

 .التعليم املستمر مدى احلياة أو الرتبية املستد ة
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ومــن منظــور اإلســرتاتيجية العربيــة لتعلــيم الكبــار والــم أقرهــا وزراء الرتبيــة والتعلــيم         

( 11:ص، 6111)العــرب، فــإن تعلــيم الكبــار حســب املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم    

جممــل العمليــات التعليميــة الــم جتــرى بطريقــة نظاميــة أو غــري نظاميــة، والــم ينمــي     "يتنــاول 

ويثـرون معـارفهم وحيسـنون مـؤهالتهم التقنيـة أو      ، بفضلها األفراد الكبار يف اجملتمع قـدراتهم 

 ".املهنية، أو يسلكون بها سبيال جديدا لكي يلبوا حاجاتهم وحاجات جمتمعهم

الربام  الرتبوية الـم تقـدم للكبـار    " تعليم الكبار بننه  (31:ص، 6116)ويعّرف السعيد 

وذلـك  ، بعـد انتهـاء تعلـيمهم النظـامي    ، أو بطريقة تعتمـد علـى التعلـيم الـذاتي    ، بطريقة مدرسية

بهـــدف اســـتكمال ، لزيــادة كفـــاءتهم وقـــدراتهم املعرفيـــة واالجتماعيــة واالقتصـــادية واملهنيـــة  

، ليمهم النظامي مبا يتفس مع متطلبات احلياة املعاصـرة أو إثراء تع، النق  يف تعليمهم النظامي

 ".أو مبا يتفس مع أدوارهم املت رية يف جمتمعاتهم

بننــه تلــك الدراســات الــم يقبــل   "تعريفــا  لتعلــيم الكبــار  ( 64:ص، 6134)ويــورد حممــد 

ــة  ــن طواعيـ ــراد عـ ــا أفـ ــدون  ، عليهـ ــراد راشـ ــوق  30)أفـ ــا فـ ــنة فمـ ــاءاتهم  ( سـ ــة كفـ ــد تنميـ بقصـ

أجـّل شـننال   ، وليات اجتماعيـة وخلقيـة  تلفـة   ؤهم الشخصية ليستطيعوا القيـام مبسـ  واستعدادات

 ".يف نطاق اجلماعة سواء احمللية أو الوطنية أو الدولية وأعظم خطرال

أن التعريفات الم أطلقت على تعليم الكبـار تؤكـد علـى أن تعلـيم     ( 6134)ويرى رشوان 

 :الكبار

 .تتنوع أهدافه وغاياته -

 .سنة فنعلى 30 يبدأ بعد سن -
أن أغلــب املتخصصــني يـــرون أن تعلــيم الكبــار يتكــون مـــن      ( 6136)وتــذكر الصــنات   

ويتفـس األغلبيـة علـى    ، فـنعلى  62مـن  : واملرحلة الثانية، 64إىل  37من : مرحلتني  املرحلة األوىل

 . 62أن تعليم الكبار يبدأ بعد عمر  
س العامــة والكليــات املــدار:  كــن تقد ــه بواســطة جمموعــة مــن املؤسســات مثــل    -

واملعاهــد الفنيــة واخلــدمات التعاونيــة واحلكومــات واملؤسســات الصــناعية واهليئــات    

 .املهنية

 . نح الدارسون يف نهايته شهادات ورخ  -

 . يتميز باملرونة وأنه اختياري -
 .قد يتلقى الدعم احلكومي أو اخلريي وقد ال يتلقى -
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جمموع العمليات التعليمية الم تقـدم  : بننه ويعرف تعليم الكبار إجرائيال يف هذه الدراسة

  .لطالب الدبلومات واملاجستري بهدف زيادة مؤهالتهم وخرباتهم التخصصية

 

  :مباد  تعليم الكبار

نظريات التعلم ونظريات تعليم الكبار وخصائ  املتعلمني الكبار تعد مصدرال رئيسال يف 

إىل أهـم مبـاد  تعلـيم الكبـار الـم وردت      وسيشري الباحث  ،التعرف على مباد  تعليم الكبار

 :و التاليوفس هذه املصادر على النح

 :وتعليم الكبار  نظريات التعلم: أوالل

 النظرية اإلنسانّية: 

أن النظريــة اإلنســانية تؤكــد علــى أن (  6119) عطيــةوســعيد و( 3997) يشــري الســعادات 

وأن الـتعلم سـيزدهر أكثـر إذا وجـد البيئـة الـم تـدعم هـذا         ، اجتاه طبيعـي للـتعلم   مالناس لديه

، لتسـهيل عمليـة الـتعّلم    ولذا فإن توفري جـو مـن االحـرتام والقبـول والفهـم للكبـار مهمـال       ، التعلم

 : ولذا فإن دور معلم الكبار يتجه إىل

 .خلس منا  دافئ وإ ابي للتعلم -
 .واالنفعالية يف التعلمالتوازن بني املكونات العقلية  -
 .مشاركة املتعلمني أفكارهم بدون سيطرة أو هيمنة -
 .ارتباط حمتوى التعلم باهتمامات املتعلمني -
 .إعالم املتعلمني بنهداف التعلم وإشراكهم بالكامل يف عملية التعلم -

 نظرية كولب للتعلم التجرييب 

ــة   ( 6114)وجــابر وقرعــان  ( 6136)تشــري الصــنات   ــنن هــذه النظري  نيتؤكــد أن املــتعلم ب

فكـل  ، أو األفكـار اجلديـدة   تالكبار ال يتشابهون يف طريقة تعلمهم أو تعاملهم مع املشكال

ووفـس نظريـة كولـب فإنـه يوجـد أربـع       ، شخ  يعتمد علـى طريقـة معينـة يف اكتسـاب املعرفـة     

 :طرق ملعاجلة عملّية التعّلم وهي

 :اخلربة الصلبة .3

خرباتهم السابقة أو الواقع القائم املدرك بـاحلس  الكبار يدركون املعلومة من خالل  -

 .يف التعّلم والشعور  ولذلك  دون املسلك النظري غري جمٍد
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يتعلمون بشكل أفضل من األمثلة والشواهد احلّية وخاصة تلك الم هلم فيها خـربات   -

 .معاشة
دال املتعلمون الكبار هنا مستقلون وذاتي التوجيه واملعلم يتصرف كما لو كان مسـان  -

 .أو معاونال هلم

 :املالحظة املرتدة .6

ــذلك        - ــة  ول ــى املشــاهدة واملالحظــة اخلارجي ــة باالســتناد عل ــدركون املعلوم ــار ي الكب

 .يعتمدون بشدة على املالحظة احلذرة قبل إعطاء األحكام
 .يبحثون عن املعلم املرشد واخلبري -

 :املفاهيم النظرية .1

 . املنطقي والتقييم العقالنيالكبار يدركون املعلومة باالستناد على التفكري -
 .تعّلم الكبار بشكل أفضل، كلما كانت ظروف التعّلم موجهة ومنضبطة -

 :التجربة النشطة .4

 .الكبار يدركون املعلومة باالستناد على التجربة املباشرة من خالل املمارسة والفعل -
، تعلمهم أفضل حينما يكونون مرتبطني بنشاط أو واجب منزلي أو جمموعات نقاش -

 .ويكرهون التعلم السليب، كاحملاضرات

  نظرية نولز لتعليم الكبار 

(  Knowles،3901)تستند هذه النظرية إىل ستة مباد  يف تعليم الكبار كما أشـار نـولز   

 : وهي

معـني قبـل    ءشـي فالكبار حيتاجون ملعرفة ملاذا يتعني عليهم تعلـم  : احلاجة إىل املعرفة -

 ؟البدء يف تعلمه
ولون عـن تعلمهـم وقـادرون    ؤوهم مس، فالكبار لديهم مفهوم عن ذاتهم: التعلم الذاتي -

 .على اااذ قراراتهم بننفسهم ولديهم قدرة على التوجيه الذاتي
تـؤثر علـى تعلمهـم وتعـد مصـدرال      ، فالكبار لديهم خـربات حياتيـة ثريـة   : خربات التعلم -

 .أصيال لتعلمهم
يــرون أن املعلومــات املتعلمــة ذات  فالكبــار يتعلمــون بفاعليــة حينمــا: االســتعداد للــتعلم -

 .صلة حبياتهم ومرتبطة بوظائفهم
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ــتعلم  - ــة    : التوجــه إىل ال ــاة احلقيقي ــار يوجهــون تعلمهــم حنــو مواقــف احلي فهــم ، فالكب

 .يكسبون املعرفة بهدف حل املشكالت اليومية
ولـــذا  ـــب اطـــيط الـــتعلم وفقــــا     ، فالكبـــار لـــديهم أهـــداف خاصــــة   : الدافعيـــة  -

 .يتناسب مع دوافعهم للتعلمومبا ، الحتياجاتهم

وأنهــم ، واقـرتح نــولز أن يكــون منــا  الفصــل الدراسـي مناخــال ُيشــعر الدارســني بــاالحرتام  

كبـاحثني  ، وتوجـد روح تبادلّيـة بيـنهم وبـني معّلـم الكبـار      ، متقبلون ومسـاندون مـن قبـل املعّلـم    

روف الـتعّلم هـي   ألن أفضـل ظـ  ، مشاركني وقادرين على توجيه التعّلم أو املساعدة يف اطيطـه 

الم يقبل فيها املتعّلم على مشاركة املسؤولية يف اطيط التعّلم وتنفيذه معتربال أن املعّلـم يلعـب   

 .دور امليسر يف هذه احلالة

  نظرية التعلم املوجه ذاتيا :Self – Directed Learning(SDL) 

تســب بــدون معّلــم بــنن الــتعلم املوجــه ذاتيــال هــو التعلــيم الــذي يك( 6119)يــذكر إبــراهيم 

وحيدث هذا التعلم الذاتي عندما ال يكون الفرد جمربال على الـتعّلم  ، خارج املؤسسات النظامية

 .وكذلك اآلخرين غري جمربين على التعّلم

: ة ذات صلة استخدمت بشكل متبادل مـع الـتعّلم املوجـه ذاتيـا وهـى     دوهناك مفاهيم عدي

 .التعلم املستقل والتعلم عن بعد

 .ديهم دافعية حنو التعلم ألسباب  تلفة جتعلهم أكثر قدرة على التعلم الذاتيوالكبار ل

 

 نظرية انتقال التعلم مليزرو: 

ــتعلم   ( Mezirow, 1991) يــذكر ميــزرو  ــيم الكبــار يســتند إىل ضــرورة ارتبــاط ال أن تعل

حيـث أن الـتعلم حيـدث ويكـون لـه معنـى فقـط حينمـا         ، خبربات الفرد احلقيقة يف موقع العمـل 

وحـني يسـاعده ذلـك علـى حـل مشـكالت       ، يستطيع الفرد أن يربط بني مـا يتعلمـه وبـني خرباتـه    

 .أي حيدث انتقال ألثر التعلم إىل مواقف مرتبطة مبجال العمل، معقدة

 

  نظرية كروسCross 

ــري  ــع( Cross.1992)يشـ ــة د وييف سـ ــتعلمني  ( 6119)عطيـ ــائ  املـ ــمم خلصـ ــوذج صـ إىل منـ

من مـت ريين     (CAL)ويتكون منوذج   Characteristics of Adults as learners (CAL)، الكبار
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ويرى كروس أن تعلـم الكبـار يتـنثر إىل حـد كـبري بـاملت ري       ، أحدهما شخصي واآلخر وظيفي

ــوظيفي ــار يف        ، ال ــة الكب ــى رغب ــدريب عل ــتعلم أو الت ــؤثر الوقــت واملكــان وإجــراءات ال ــث ي حي

 .املشاركة يف التعلم

 : بعض اإلرشادات ملباد  تعليم الكبار وهي   (CAL)ويقدم منوذج 

 . ب أن تعتمد برام  تعليم الكبار على خربة املشاركني -
 . ب أن تتالءم برام  تعليم الكبار مع حدود العمر الزمين للمشاركني -
ويات أعلـى مـن األداء   تمـن أجـل حتفيـزهم لتحقيـس مسـ       ب أن يواجـه الكبـار بتحـدٍ    -

 .والنمو املهين الذاتي

تعزيزهـا لـدى الدارسـني الكبـار      ،أن هناك أربـع مهـارات رئيسـة   ( 6119)ر حممد ويذك

 : يسهم يف زيادة كفاءة تعلمهم وهي

 .مهارات التعلم املستقل دون االعتماد على اآلخرين -
" ثـم تكـوين خـربة     –فح  نتيجته  –أداء عمل ما ) مهارات اكتساب اخلربة املربية  -

 (.ذه اخلربة إذا كانت نافعة يف موقف آخرثم استدعاء ه –" عقلية أو أدائية 
وفهم الفكـرة الرئيسـة وحتليلـها وكتابـة ملحوظـات عليهـا       ، مهارات قراءة النصوص -

 .وتلخيصها واستقراء معان أخرى يف الن  وإعادة توظيف املقروء يف سياقات جديدة
مـن   وتسـتهدف الفهـم واالسـتيعاب وبلـوس املسـتويات العليـا      ، مهارات احلـوار واملناقشـة   -

 .املعرفة

 خصائ  املتعلمني الكبار: ثانيال

يف ياح تصميم بـرام  تعلـيم    الرئيس اليعد االنطالق من خصائ  املتعلمني الكبار عنصر

بـنن اخلصـائ    (  3907) ويؤكـد هـذا املعنـى هنـدام ومرسـي     ، ها وتنفيـذ  هـا واطيط الكبار

العقليــة ونضــجهم الل ــوي   النفســية للكبــار وحاجــاتهم اجلســمية واالجتماعيــة واســتعداداتهم      

وكـــذلك مشـــكالتهم األســـرية والعلميـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية وعـــاداتهم  ،واالجتمـــاعي

السلوكية وأهدافهم الشخصية، كل ذلك ينب ي أن يكون نقطة البدايـة وموضـع االعتبـار يف    

 .برام  تعليم الكبار سواء عند اطيط هذه الربام  أو تنفيذها وتقو ها ومتابعتها

ــداهلادي       و ــا مــدكور وعب  كــن اســتخالص أهــم خصــائ  الدارســني كمــا أشــار إليه

 :على النحو التالي( 6133)
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ــة  .3 ــة االجتماعي ــديهم      : مــن الناحي ــث يبــدأون الدراســة ول فهــم خيتلفــون عــن غريهــم حي

ــة يف احليــاة، كمــا أن لــديهم دائــرة واســعة مــن العالقــات واملســ     وليات ؤخــربات طويل

، وليات واهتمامات بالقضـايا العامـة احملليـة و العامليـة    ؤمس واألدوار االجتماعية، وهلم

 .باإلطار املرجعي املكتسب( 6136) وتعرب عنه الصنات 

ولـديهم مـن   ، فـإنهم يقبلـون علـى هـذه الـربام  لزيـادة مهـاراتهم        : من الناحيـة املعرفيـة   .6

وتفاعالل عل تعلمهم أكثر ترابطال وحتركال   ما قداخلربات الواسعة واملتنوعة نسبيال 

 .أكثر قدرة على حتديد أهداف تعلمهم علهم و، واتساعال

ــة  .1 ــة االنفعالي ــدارس     : مــن الناحي ــة لل ــاة االنفعالي ــار أن احلي  ــب أن ينخــذ بعــني االعتب

شديدة العمس والتعقيد واحلدة، فما يقدم إليه  ب أن يكـون مقبـوالل حتـى يـتمكن     

أن الكبــار لــديهم دافعيــة  ( 6136)وتشــري الصــنات ، دجمــه يف احليــاة االنفعاليــة مــن 

 .ورغبة عالية يف التعلم

وبعــد تنــاول هــذه النظريــات واخلصــائ  كــون الباحــث تصــورا دقيقــال عــن طبيعــة تعلــم     

ــتعلم  ــار وخصائصــهم يف ال ــيم     ، الكب ــد منهــا يف تعل ــاد  الرئيســة الــم  كــن أن يفي وعــن املب

، م تـدخل حتـت كـل مبـدأ تعلـم     وعن املمارسات ال، الكبار يف مرحلم الدبلومات واملاجستري

 .وكانت مدخالل رئيسال يف إجابة سؤال الدراسة األول

 

 : منه  الدراسة

معتمـدال علـى اسـتمارة     .لإلجابة على أسئلة الدراسـة مت اسـتخدام املـنه  الوصـفي املسـحي     

ــات ،   ــع املعلوم ــات      جلم ــا  حلســاب ثب ــا كرونب ــد اســتخدم الباحــث معامــل الف ، األداة تلــك وق

واملتوسـط احلسـابي واالحنـراف    ، هلـا  تباط بريسـون لتحديـد مـدى االتسـاق الـداخلي      ومعامل ار

واختبـــار حتليـــل التبـــاين ملعرفـــة الفـــروق ، املعيـــاري ملعرفـــة اجتاهـــات اســـتجابات أفـــراد العينـــة 

 ســتخدم ا وقــد ، ملعرفــة مصــدر الفــروق اإلحصــائية    ( Scheffe)واختبــار شــيفيه   ، اإلحصــائية 

)  جــدا كـبرية : املمارســة درجـة  لتقــدير التاليـة  هيئتــه علـى  اخلماســي ليكـرت  مقيــاسالباحـث  

إىل  3.03) ضــعيفة ، ( 1.41إىل   6.23) متوســطة ،( 4.61إىل   1.43)كــبرية ،(  2.1إىل   4.63

 (. 3.01إىل  3) جدا ضعيفة ،(  6.21
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 : جمتمع الدراسة

ــدبلومات      ــع طــالب ال ــث ال يوجــد  يشــمل جمتمــع الدراســة مجي ــذكور حي ــات  مــن ال طالب

 ــــالرتبيـة  ) وتشـمل دبلومـات   ،  بــن عبـد العزبـز   جامعـة األمـري سـطام    ملتحقـات بهـذه الـربام  يف   

بكليــة إدارة األعمــال ( الرتبيــة)يف كليــة الرتبيــة بــاخلرج ودبلــوم ( القيــاس والتقــويم  ــــاإلرشــاد 

رج بقســم يف كليــة الرتبيــة بــاخل هوطالباتــ وطــالب املاجســتري، طالبــال (309)باحلوطــة وعــددهم 

ــ(  41)وعــددهم ، التفســري واحلــديث وقســم اإلدارة الرتبويــة   ، ، حيــث ال يوجــد   وطالبــة الطالب

وجتــدر اإلشــارة إىل أن الــذين اســتجابوا أو كانــت   ، بــرام  ماجســتري يف غريهــا مــن الكليــات  

دارســال ، مــنهم ( 332) اســتماراتهم صــاحلة للتحليــل مــن أفــراد الدراســة كــان جممــوع عــددهم  

 (.3)كما يتضح من اجلدول  ،طالبال وطالبة من املاجستري( 64)بال من الدبلومات وطال 93)(

 عداد أفراد الدراسةأ : (3)جدول 

 

 :املاجستري على النحو التالي/ وفيما يلي توزيع أفراد الدراسة حسب الدبلوم 

 املاجستري/ توزيع أفراد الدراسة حسب الدبلوم  : (6)جدول 

 )%(النسبة  التكرار الماجستير/ الدبلوم 
 ،102 00 التربية دبلوم

 1،20 01 دبلوم اإلرشاد
 1125 15 دبلوم القياس والتقويم
 ، 0 ماجستير إدارة تربوية

 3021 35 ماجستير تفسير وحديث
 333 330 المجموع

مجتمع الدراسة 
 ذكور               إناث: الماجستير الدبلومات إجماالا 

 الدراسة أفراد
 إجماالع 

 إدارة تربوية تفسير وحديث الخرج الحوطة
 إناث ذكور إناث ذكور قياس إرشاد تربية تربية
11 05 00 00 ، 33 31 33 

 11 30 301 المجموع
 111 المجموع
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 :وتوزيع أفراد الدراسة حسب العمر على النحو التالي

 توزيع أفراد الدراسة حسب العمر : (1)جدول 

 )%(النسبة  التكرار العمر
 020 0 سنه 10 – 11
 ،002 03 سنه 03 – 10
 00 53 سنه 03 – 03

 20، 1 سنه 03أكثر من 
 333 330 المجموع

 

 : أدوات الدراسة

وقيــاس صــدق  اســتخدم الباحــث أداة االســتبانة بعــد حتكميهــا وقيــاس صــدقها وثباتهــا    

  .االتساق الداخلي هلا

 

 :نتائ  الدراسة

مـا هـي مبـاد  تعلـيم الكبـار الـم ينب ـي مراعاتهـا يف تـدريس           :السـؤال األول عن إلجابة ل (3)

 طالب الدبلومات واملاجستري؟

ومـن خـالل مـا ورد يف    ، من خالل مـا سـبس مـن نظريـات تعلـم الكبـار وخصـائ  تعلمهـم        

 Marilyn (2004)ودراسـة   Lawler, & King,   (2000)ودراسـة  ( 6119) وعطيـة  دراسـة سـعيد  
ثـم عرضـها علـى    ، حدد الباحث عشرة مباد  كلية لتعلـيم الكبـار   ،Jannette (2004)ودراسة 

توصـل الباحـث إىل قائمـة املبـاد      ، وبعـد التحكـيم وتعـديل مـا يلـزم     ، جمموعة من احملكمـني 

 : التالية

 (التوجيه الذاتي . )الكبار يوجهون أنفسهم بننفسهم -

 (موجهون باألهداف. ) الكبار يبحثون عن غاية تعلمهم -

 (يفضلون ربط التعلم مبجاالت عملهم) .الكبار عمليون -

 . ولون عن تعلمهمؤالكبار مس -

 .الكبار يتعلمون أفضل عندما ُيحرتمون -
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 .الكبار حيتاجون لبيئة تعلم آمنة -

ــون     - ــا يتعلم ــوا جبــدوى م ــون  إذا مل يؤمن ــار   ل ــز وإثــارة  )تــه هلــم  وقيم،  الكب التحفي

 . (الدافعية

 .(االستبقاء والنقل)العمل الكبار حيبون نقل ما تعلموه إىل بيئة  -

 .(أساليب وطرق التعليم)الكبار يتعلمون أكثر باملشاركة  -

 .(التقييم)الكبار حيتاجون معرفة  نتائ  تعلمهم  -

التدريس ملباد  تعليم الكبار يف  هيئة ما درجة مراعاة أعضاء: السؤال الثاني عن إلجابةل (6)

 ممارساتهم التدريسية لطالب الدبلومات واملاجستري؟
ــد      ــد ممارســات لكــل مب ــيم    أقــام الباحــث بإعــداد اســتبانة تتضــمن حتدي ــاد  تعل مــن مب

، والم توصل هلا الباحـث مـن إجابـة سـؤال الدراسـة األول     ، الكبار املناسبة للدارسني الكبار

 :وتوصل إىل املمارسات التالية ،ثم حتكيم هذه املمارسات وتعديل ما يلزم

 واملمارسات التدريسيةمباد  تعليم الكبار  : (4)جدول

 (الكبار يوجهوا أنفسهم بأنفسهم)التوجيه الذاتي 
 يتيح عضو هيئة التدريس للدارسين فرصة المشاركة الفعالة في عمليات التعلم أثنا  المحاضرات .3
 ييسر عضو هيئة التدريس للدارسين فرصة بنا  تعلمهم بأنفسهم أكثر مما يمدهم بالمعلومات .1
التددددريس للدارسدددين اقتدددراح أو تعدددديل موضدددوعات فدددي المقدددرر تتناسدددب مدددع احتياجددداتهم يتددديح عضدددو هيئدددة  .0

 واهتماماتهم
 يشرك عضو هيئة التدريس الدارسين  في تحديد أهداف المقرر .0

 الكبار يبحثون عن غاية تعلمهم
 يخبر عضو هيئة التدريس الدارسين بأهمية تعلم محتوى المقرر في حياتهم  .0
 .األهداف المرجو تحقيقها من المقرر-قبل بداية شرح المقرر -التدريس للدارسين يوضح عضو هيئة  .5
 يعرض عضو هيئة التدريس عناصر محتوى المقرر بوضوح قبل بد  عملية شرح المحاضرات .،

 (يفضلون ربط التعلم بمجاالت عملهم)الكبار عمليون 
 برات الدارسين السابقةيربط عضو هيئة التدريس موضوعات وأنشطة المحاضرات بمعارف وخ .0
 يقدم عضو هيئة التدريس المحتوى العلمي للمقرر كمحتوى تطبيقي له معنى يمكن تنفيذل .1

يدددربط عضدددو هيئددددة التددددريس بددددين المحتدددوى العلمددددي للمقدددرر والتطبيقدددات المرتبطددددة بددده وبددددين مجدددال عمددددل  .33
 .الدارسين

 .والتحديات التي تواجههم في عملهميتيح عضو هيئة التدريس للدارسين فرصة التحدث عن المشكالت  .33
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 الكبار مسؤولون عن تعلمهم
 المعدددارف والخبدددرات المكتسدددبة فدددي حدددلينددداقض عضدددو هيئدددة التددددريس الدارسدددين فدددي كيفيدددة االسدددتفادة مدددن  .31

 المشكالت الحياتية والمهنية
 ُيحّمل  عضو هيئة التدريس الدارسين مسؤولية تحديد منهجية وطريقة تعلمهم  .30
 .ئة التدريس للدارسين فرصة اختيار أنشطة التعلم أثنا  المحاضراتيتيح عضو هي .30
 .يتيح  عضو هيئة التدريس للدارسين فرصة صناعة واتخاذ القرارات المرتبطة بالتعلم .30
 يقوم عضو هيئة التدريس بدور الميسر وليس المسيطر على المحاضرة  .35
 يستخدم عضو هيئة التدريس أساليب التعلم الذاتي .،3

 يتعلمون أفضل عندما ُيحترمونالكبار 
 يقدر عضو هيئة التدريس مشاركة الدارسين بخبراتهم وآرائهم داخل التدريس .30
 ينصت عضو هيئة التدريس للدارسين باهتمام أثنا  المناقشات في قاعة الدرس .31
 يتعامل عضو هيئة التدريس مع الدارسين بأسلوب راق   .13
 إيجابية مع الدارسينيحر  عضو هيئة التدريس على تكوين عالقات  .13

 الكبار يحتاجون لبيئة تعلم آمنة
 يوفر عضو هيئة التدريس بيئة تعلم مريحة قليلة التوتر والضغوط  .11
 يحر  عضو هيئة التدريس على حماية الدارسين من السخرية والتهكم .10
 يهتم عضو هيئة التدريس باحتياجات الدارسين العقلية والعاطفية أثنا  المحاضرات  .10
 عضو هيئة التدريس عالقات وروابط أساسها الثقة بالدارسين يقيم .10

ثارة الدافعية   (يمل الكبار إذا لم يؤمنوا بجدوى وقيمة ما يتعلموا) التحفيز وا 
 يثير عضو هيئة التدريس اهتمام ودافعية الدارسين نحو التعلم  .15
 يهيئ عضو هيئة التدريس لموضوع المحاضرة بطريقة مشوقة وغير تقليدية .،1
 يعلل عضو هيئة التدريس بعض اختياراته وترجيحاته أثنا  شرح المحاضرات .10
 يراعي عضو هيئة التدريس الحاجات الفردية والجماعية للدارسين .11

 (يحب أن ينقل الكبار ما تعلموه إلى بيئة العمل)االستبقاء والنقل 
 حل المشكالت الحياتية والعمليةيركز عضو هيئة التدريس على األفكار الكبرى والمفاهيم التي تساهم في  .03
 يتيح عضو هيئة التدريس للدارسين فرصة تفسير وتطبيق ما تعلمول  على أمثلة واقعية .03
يخطط عضو هيئة التدريس فر  تعلم تسدهم فدي انتقدال مدا يتعلمده الدارسدون فدي المحاضدرات إلدى مواقدف  .01

 العمل الفعلية
 ما يدرسونه في ضو  ما يمارسونه من خبرات عملية  يتيح عضو هيئة التدريس للدارسين الفرصة لتقييم .00
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 (الكبار يتعلمون بالمشاركة)أساليب وطرق التعليم 
2  المناقشدة2 لعدب الددور)يستخدم عضو هيئة التدريس مداخل تدريس متنوعة قائمة على التفاعل والمشداركة  .00

 ...(ورشة عمل2  دراسات حالة2  تمارين
 .تدريسية  متنوعة تتال م مع أنواع الخبرات المختلفة للدارسين يستخدم عضو هيئة التدريس أنشطة .00
صدور 2 أفدالم2 رسدوم بيانيدة وخطيدة)يصمم عضو هيئة التددريس وسدائل إيضداحية  تتديح مشداركة الدارسدين  .05

 ...( عروض  –
.( .البروجددوكتر  –األجهددزة الذكيددة  –السددبورة الذكيددة ) يسددتخدم عضددو هيئددة التدددريس الوسددائط التكنولوجيددة  .،0

 التي تتيح فرصة أكبر لمشاركة الدارسين وتفاعلهم 
مواقدددع )يوجددده عضدددو هيئدددة التددددريس الدارسدددين نحدددو مصدددادر تعلدددم إضدددافية مرتبطدددة بموضدددوع المحاضدددرة  .00

 ....(مؤسسات مجتمعية2 جمعيات علمية2 مراجع2 إلكترونية
 نا  المحاضراتيشجع عضو هيئة التدريس الدارسين على االستفسار وطرح األسئلة دون قيود أث .01

 (الكبار يحتاجون معرفة  نتائج تعلمهم)التقييم 
 يتيح  عضو هيئة التدريس للدارسين فرصة التقييم الذاتي ألدائهم خالل المحاضرات .03
 يتجنب عضو هيئة التدريس  ربط التعلم بالدرجات أو بالنجاح  أو بالرسوب .03
 الدراسيين وأعمالهم يقدم عضو هيئة التدريس تغذية راجعة دقيقة على مشاركات .01
 يزود عضو هيئة التدريس الدارسين بنتائج االختبارات واألعمال التي يقومون بها  .00

 

وقـد  ، االستبانة الم ستوزع على طالب الدبلومات واملاجستري جمتمـع الدراسـة   أعدتثم  

( العمـر  –التخصـ   )تضمنت االستبانة بيانات أولية عن املسـتجيب تضـمنت مـت ريات الدراسـة     

، علـى مقيـاس مخاسـي   ، وفقرات االستبانة املكونة مـن عشـرة مبـاد  بثالثـة وأربعـني ممارسـة      

 :كانت النتيجة كالتالي، تمع الدراسةويعد حتليل نتائ  استجابة جم

 يبني رأي أفراد الدراسة حول ممارسة أعضاء هيئة التدريس ملباد  تعليم الكبار: (2)جدول 

 المبادئ م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 0 متوسطة 32،00 0201 الكبار يوجهون أنفسهم بأنفسهم  3
 0 كبيرة 32113 0200 الكبار يبحثون عن غاية تعلمهم  1
 0 كبيرة 32100 0203 الكبار عمليون  0
 1 متوسطة 320،5 0210 الكبار مسؤولون عن تعلمهم 0
 3 كبيرة ،،320 0210 الكبار يتعلمون أفضل عندما ُيحترمون 0
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المتوسط  المبادئ م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

 1 كبيرة 32000 02،1 الكبار يحتاجون لبيئة تعلم آمنة 5

، 
الكبددددار  يملددددون  إذا لددددم يؤمنددددوا بجدددددوى مددددا 

 يتعلمون وقيمته 
 ، متوسطة 320،3 0203

 5 كبيرة 32150 0203 الكبار يحبون نقل ما تعلمول إلى بيئة العمل 0
 33 متوسطة 32100 0210 الكبار يتعلمون أكثر بالمشاركة  1
 0 كبيرة 32،00 0203 الكبار يحتاجون معرفة  نتائج تعلمهم 33

 %(7150)، ونسبة  15740= ، االنحراف المعياري العام  4553= المتوسط الحسابي العام 

 

أن درجـة ممارسـة أعضـاء التـدريس يف     ( 1.24)يتضح من املتوسط احلسابي العـام والبـال    

 .الدبلوم واملاجستري ملباد  تعليم الكبار كبرية

تعلـيم الكبـار كانـت كـبرية يف     ظهر النتائ  أن درجة ممارسة أعضاء التدريس ملباد  وت

حيتـاجون   الكبـار  -ُيحرتمـون   عنـدما  أفضـل  يتعلمـون  الكبـار : ) املباد  التالية على الرتتيـب 

الكبار يبحثـون عـن غايـة تعلمهـم      -الكبار حيتاجون معرفة نتائ  تعلمهم  -لبيئة تعلم آمنة 

تعلمـوه إىل بيئـة   الكبـار حيبـون نقـل مـا      -عملـهم   مبجـاالت  الـتعلم  ربـط  الكبـار يفضـلون   –

 .(العمل

ويفسر ذلك أن طبيعة أعمار الدارسني وما  لكونه من خربات وما يتحلـون بـه مـن نضـ      

د بيئـة داعمـة قليلـة التـوتر     اإ ـ علـى   هو ـرب ،  احرتامهم التدريس هيئة وخلس يفر  على عضو

: دأالتــدريس ملبــ هيئــة ولــذا فقــد جــاءت درجــة ممارســة عضــو، وبعيــدة عــن الســخرية والــتهكم

وتالهـــا الكبـــار ، الكبـــار يتعلمـــون أفضـــل عنـــدما حيرتمـــون بدرجـــة كـــبرية ويف أعلـــى رتبـــة 

حيـث جـاءت درجـة ممارسـة     ( 6119)وهذا يتفس مـع دراسـة سـعيد وآخـرون    ، حيتاجون لبيئة آمنة

،  حيتاجون لبيئة تعلـم آمنـة   الكبار ـــحيتاجون إلظهار االحرتام  الكبار: أعضاء التدريس ملبدأ

 .عاليةبدرجة 
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ــو     ــرر ولعضـــــــ ــيم للمقـــــــ ــودة يف التقيـــــــ ــة اجلـــــــ ــنتي بعـــــــــض أنظمـــــــ ــدريس وتـــــــ  التـــــــ

(http://www.ncaaa.org.sa/Pages/default.aspx  34/4/3417يف  )  معــــززة لــــبعض املمارســــات

فمثالل تؤكد منـاذج التقيـيم يف اجلـودة علـى ضـرورة عـر  عضـو        ، ضمن مباد  تعليم الكبار

ة تدريسه وطريقة توزيع درجاتـه علـى الدارسـني يف بدايـة     التدريس ألهداف املقرر وحمتواه وخط

عضـو التــدريس الدارســني علــى   إطــالعإضــافة إىل تنكيــد منـاذج اجلــودة علــى  ، تـدريس املقــرر 

ولـذا كانــت درجــة ممارســة  ، وجتنــب التهديــد بالــدرجات، درجـاتهم ومتكيــنهم مــن مناقشـتها  

مهم  وملبـدأ الكبـار يبحثـون عـن غايـة      الكبار حيتاجون معرفة نتائ  تعل: أعضاء التدريس ملبدأ

 . تعلمهم كبرية

 الكبار يفضلون: التدريس كبرية ملبدأ هيئة ويفسر كذلك كون درجة ممارسة أعضاء
 هيئـة  أن أعضـاء ، الكبار حيبون نقل ما تعلموه إىل بيئـة العمـل   -عملهم  مبجاالت التعلم ربط

عليمـي حبكـم االحتكـاك بـالواقع     التـدريس  لكـون خـربة جيـدة ومعرفـة كافيـة بامليـدان الت       

أو مــن خــالل البحــوث الــم  ، ةإمــا مــن خــالل اإلشــراف علــى طــالب الرتبيــة امليدانيــ  ، التعليمــي

، التـدريس عمـل معلمـال قبـل االنتقـال للجامعـة      بعـض أعضـاء هيئـة    أو من خالل كـون  ، يعدونها

فهـم أكثـر جـرأة     إضافة إىل أن معظم الدارسني يف الدبلومات واملاجستري هـم علـى رأس العمـل   

يف طرح حتدياتهم على عضو التدريس وحماولتهم لربط ما يتعلمون بـواقعهم مـن خـالل النقـاش     

 .واحلوار مع عضو التدريس

وأظهرت النتائ  أن درجة ممارسة أعضاء التدريس ملباد  تعليم الكبار كانـت متوسـطة   

ــون إذا مل يؤمنــوا  ) :يف املبــاد  التاليــة علــى الرتتيــب   ـــجبــدوى وقيمــة مــا يتعلمــون   الكبــار  ل  ــ

الكبـار يتعلمـون أكثـر     ــــ تعلمهـم   عـن  ولونؤمسـ  الكبـار  ــــ الكبار يوجهون أنفسهم بننفسهم 

 (باملشاركة

و كــن تفســري توســط درجــة املمارســة لــدى أعضــاء التــدريس يف هــذه املبــاد  بســبب أن  

، ممارسـتها مـع الدراسـني   عضو هيئة التدريس يفتقر للتصور الدقيس عن هذه املباد  ولكيفية 

وبعدم حاجتهم للتشويس للـتعلم  ،  فهو قد يعتقد بعدم حاجة الدارسني  لإلقناع بنهمية التعلم هلم

إضافة ملا بني الدراسني من فروق فردية يصعب ، وربطه باحلياة على اعتبار أن الدارسني كبار

،  وخباصـة يف الـدبلومات  مراعاتها بدرجة جيدة مـع كثـر أعـداد الدراسـني يف الشـعبة الواحـدة       

التــدريس حمكــوم بنظــام يف تدريســه فهــو  هيئــة وممـا يفســر توســط الدرجــة كــذلك أن عضــو 

وبالتــالي ، يتعامــل مــع مقــرر حمــدد يف أهدافــه وموضــوعاته وطريقــة تقو ــه وأنشــطته الرئيســة 
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ممـا  ، جمال إشراك الدراسني يف توجيـه أنفسـهم وحتمـل مسـؤولية تعلمهـم حمـدودة ومتوسـطة        

الكبـار يتعلمـون أكثـر باملشـاركة أن     : التـدريس ملبـدأ   هيئـة  ر تنخر درجة ممارسة أعضاءيفس

والـم تعتمـد   ، التدريس قد يفتقـر حلسـن اختيـار طرائـس التـدريس املناسـبة للكبـار        هيئة عضو

ليــه تصــميم األنشــطة عوقــد يصــعب ، علــى املشــاركة والتفاعــل والبنــاء علــى اخلــربات الســابقة 

وتوجيه الدراسني ملصادر إثـراء للمـنه  حسـب    ، وسائل التعليمية التشاركيةالتعلمية وتصميم ال

 ء هيئـة أعضـا معظم وخباصة أن شرحية وأعمار الدارسني شرحية غري منلوفة لدى ، موضوعاته

 . التدريس

التدريس ملباد   هيئة إىل أن املتوسط العام ملمارسة أعضاء، وتشري نتائ  الدراسة كذلك

وقـد يكـون تربيـر ذلـك أن اختيـار      ، ال جيـد  ئالوهذا يعد شـي ، رجة كبريةتعليم الكبار كان بد

ويتم ،  التدريس الذين يقومون بعملية التدريس يف الدبلوم واملاجستري ينتقون بعناية هيئة أعضاء

هم ءإضـافة إىل أن انتمـا  ، املفاضلة بينهم حبسـب تنهيلـهم وإنتـاجهم العلمـي والتدريسـي السـابس      

 انتشار ممارسات تعليمية مناسـبة للكبـار مـن خـالل التـدريب والتنهيـل       لكلية تربوية أسهم يف

ويؤكـد ذلـك أنـه مل    ، إضافة إىل كون بعضهم حيمل شـهادة تربويـة متخصصـة   ، الذي يتلقونه

 .ضعيفة أو ضعيفة جدال حيصل أي مبدأ على درجة ممارسة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة

ارسـة بدرجـة كـبرية جـدال مـن أعضـاء       وقد يعـزى كـذلك عـدم حصـول أي مبـدأ علـى مم      

ــال أوالل بهـــذه   ، هيئـــة التـــدريس إىل أن املمارســـات الـــم تضـــمنها كـــل مبـــدأ حتتـــاج وعيـــال دقيقـ

 .ومن ثم إىل تنهيل عاٍل ودقيس على ممارستها، املمارسات 

 

إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  هــل هنــاك فــروق ذات داللــة  : الســؤال الثالــث عــن إلجابــةل (1)

ــت ريات       ، يف (1.12) ــار يعــزى للم ــيم الكب ــاد  تعل ــدريس ملب ــة الت درجــة مراعــاة أعضــاء هيئ

ــة ــة  : التاليـ ــام  الدراسـ ــتوى برنـ ــوم ) مسـ ــتري –دبلـ ــدبلومات  ( ماجسـ ــني يف الـ ــر الدارسـ وعمـ

  واملاجستري؟

قـام الباحـث باختبـار    ، ملعرفة الفـروق اإلحصـائية للمحـاور بالنسـبة ملـت ري الدرجـة العلميـة       

 :كالتالي( 2)النتائ  كما يعر  جدول  حتليل التباين وكانت
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يوضح اختبار حتليل التباين لبيان الفروق اإلحصائية بني إجابات أفراد العينة  : (2)جدول 

 حبسب مت ري الدرجة العلمية

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 الذاتي التوجيه
 12300 0 02000 المجموعاتبين 

02000 32331* 
 320،1 333 012103 داخل المجموعات

 باألهداف موجهون
 02103 0 312110 بين المجموعات

02153 32330* 
 32،00 333 032050 داخل المجموعات

 التعلم ربط يفضلون
 عملهم بمجاالت

 02133 0 302503 بين المجموعات
02303 32333* 

 32،00 333 12150، المجموعاتداخل 
 عن مسؤولون الكبار
 تعلمهم

 ،02،0 0 312301 بين المجموعات
،2011 3233* 

 ،3253 333 532300 داخل المجموعات
 يتعلمون الكبار
 عندما أفضل

 ُيحترمون

 32010 0 ،211، بين المجموعات
1201، 3230،* 

 32،03 333 52،30، داخل المجموعات
 لبيئة يحتاجون الكبار
 آمنة تعلم

 12330 0 02001 بين المجموعات
02353 3233،* 

 ،3255 333 5120،0 داخل المجموعات
ثارة التحفيز  وا 
 الدافعية

 32103 0 2033، بين المجموعات
12،01 32300* 

 32،31 333 12510، داخل المجموعات

 والنقل االستبقا 
 02133 0 352031 بين المجموعات

02103 32333* 
 32031 333 0020،3 داخل المجموعات

 التعليم وطرق أساليب
 02015 0 3،2100 بين المجموعات

52300 3233* 
 32،00 333 02001، داخل المجموعات

 التقييم
 32050 0 02000 بين المجموعات

3201، 32103 
 32530 333 512130 داخل المجموعات

   1.12دالة عند )*( 

 :ما يلي( 2)اجلدول رقم يتبني من 
 :التوجيه الذاتي _

، حيـث  (الـذاتي  التوجيه)توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول 

، (1.12)وهـو أصـ ر مـن    ( 1.116)ومسـتوى داللـة   ( 334)عند درجة حريـة  F (4.421 )بل  معامل 
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واتضح أنه توجد فـروق ذات  ( Scheffe)وملعرفة مصدر تلك الفروق أجرى الباحث اختبار شيفيه 

داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبية ودبلوم اإلرشاد لصاحل دبلوم الرتبيـة، واتضـح أنـه توجـد فـروق      

ذات داللة إحصائية بني دبلوم الرتبية ودبلوم القياس والتقويم لصاحل دبلـوم الرتبيـة، واتضـح أنـه     

ــوم الرتبيــة وماجســ    ــة إحصــائية بــني دبل ــوم   توجــد فــروق ذات دالل تري حــديث وتفســري لصــاحل دبل

الرتبية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني دبلـوم اإلرشـاد وماجسـتري إدارة تربويـة       

لصاحل ماجستري إدارة تربوية، واتضح أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني دبلـوم القيـاس         

 .والتقويم وماجستري إدارة تربوية لصاحل ماجستري إدارة تربوية

 :موجهون باألهداف _
، (باألهـداف  موجهـون )توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف اسـتجابات أفـراد العينـة حـول      

وهــو أصــ ر مــن  ( 1.116)ومســتوى داللــة ( 334)عنــد درجــة حريــة  F (4.421 )حيــث بلــ  معامــل 

واتضـح أنـه توجـد    ( Scheffe)، وملعرفة مصدر تلك الفروق أجرى الباحث  اختبار شـيفيه  (1.12)

وق ذات داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبيـة ودبلـوم اإلرشـاد لصـاحل دبلـوم الرتبيـة، واتضـح أنـه         فر

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني دبلوم الرتبية ودبلوم القياس والتقويم لصاحل دبلوم الرتبيـة،  

صـاحل  واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني دبلـوم اإلرشـاد و ماجسـتري إدارة تربويـة ل     

ماجستري إدارة تربوية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني دبلـوم القيـاس والتقـويم      

 .وماجستري إدارة تربوية لصاحل ماجستري إدارة تربوية

 :ربط التعلم مبجاالت عملهم _
 ربـط ) تفضـيل الكبـار  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اسـتجابات أفـراد العينـة حـول     

ومسـتوى داللـة   ( 334)عنـد درجـة حريـة    F (2.301 )، حيـث بلـ  معامـل    (عملـهم  مبجـاالت  التعلم

، وملعرفــة مصــدر تلــك الفــروق أجــرى الباحــث اختبــار شــيفيه    (1.12)وهــو أصــ ر مــن  ( 1.113)

(Scheffe )   واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبية ودبلوم اإلرشـاد لصـاحل

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني دبلــوم الرتبيــة ودبلــوم القيــاس  دبلــوم الرتبيــة، واتضــح أنــه 

والتقويم لصاحل دبلوم الرتبية، واتضح أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني دبلـوم اإلرشـاد         

وماجســتري إدارة تربويــة لصــاحل ماجســتري إدارة تربويــة، واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة          

 .ويم وماجستري إدارة تربوية لصاحل ماجستري إدارة تربويةإحصائية بني دبلوم القياس والتق
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 :ولون عن تعلمهمؤالكبار مس _
 عـن  ولونؤمسـ  الكبـار )توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حـول  

وهـو أصـ ر   ( 1.11)ومستوى داللة ( 334)عند درجة حرية F (7.096 )، حيث بل  معامل (تعلمهم

واتضـح أنـه   ( Scheffe)وملعرفـة مصـدر تلـك الفـروق أجـرى الباحـث  اختبـار شـيفيه         ، (1.12)من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبية ودبلوم اإلرشاد لصاحل دبلوم الرتبيـة، واتضـح   

قــويم لصــاحل دبلــوم أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني دبلــوم الرتبيــة ودبلــوم القيــاس والت

جد فروق ذات داللة إحصـائية بـني دبلـوم الرتبيـة وماجسـتري حـديث وتفسـري لصـاحل         توالرتبية، و

دبلوم الرتبية، واتضح أنه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني دبلـوم اإلرشـاد و ماجسـتري إدارة        

تربوية لصـاحل ماجسـتري إدارة تربويـة، واتضـح أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني دبلـوم            

توجد فـروق ذات داللـة   احل ماجستري إدارة تربوية، ووماجستري إدارة تربوية لص القياس والتقويم

 .إحصائية بني ماجستري تفسري وحديث وماجستري إدارة تربوية لصاحل ماجستري إدارة تربوية

 :حرتمونالكبار يتعلمون أفضل عندما ُي _
 أفضـل  تعلموني الكبار)توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول 

( 1.147)ومسـتوى داللـة   ( 334)عند درجـة حريـة   F (6.497 )، حيث بل  معامل (ُيحرتمون عندما

، (Scheffe)، وملعرفـة مصـدر تلـك الفـروق أجـرى الباحـث اختبـار شـيفيه         (1.12)وهو أص ر من 

واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  دبلــوم الرتبيــة ودبلــوم اإلرشــاد لصــاحل دبلــوم  

ــة      ــروق ذات دالل ــه توجــد ف ــة، واتضــح أن ــوم اإلرشــاد   الرتبي دارة اإلوماجســتري  إحصــائية بــني دبل

رتبويــة، واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني    الدارة اإلرتبويــة لصــاحل ماجســتري  ال

 .رتبويةالدارة اإلرتبوية لصاحل ماجستري الدارة اإلديث وماجستري احلتفسري وال ماجستري

 :الكبار حيتاجون لبيئة آمنة _
 تعلم لبيئة الكبارحاجة )توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول 

وهـو أصـ ر   ( 1.137)ومسـتوى داللـة   ( 334)عند درجة حريـة  F (1.321 )، حيث بل  معامل (آمنة

واتضـح أنـه   ( Scheffe)، وملعرفـة مصـدر تلـك الفـروق أجـرى الباحـث  اختبـار شـيفيه         (1.12)من 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبية ودبلوم اإلرشاد لصاحل دبلوم الرتبيـة، واتضـح   

 دبلــوم أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني دبلــوم الرتبيــة ودبلــوم القيــاس والتقــويم لصــاحل 

الرتبية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني دبلـوم اإلرشـاد وماجسـتري إدارة تربويـة       

 .بويةرلصاحل ماجستري إدارة ت
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 :التحفيز والدافعية _
ــة حــول       ــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد العين ــز)توجــد فــروق ذات دالل ــارة التحفي  وإث

وهــو ( 1.111)ومســتوى داللـة  ( 334)جــة حريـة  عنـد در F (6.719 )، حيــث بلـ  معامــل  (الدافعيـة 

ــار شــيفيه       (1.12)أصــ ر مــن   ــروق أجــرى الباحــث  اختب ــك الف ــة مصــدر تل ( Scheffe)، وملعرف

واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  دبلــوم الرتبيــة ودبلــوم اإلرشــاد لصــاحل دبلــوم  

الرتبيـة ودبلـوم القيـاس والتقـويم     الرتبية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني دبلـوم    

لصاحل دبلوم الرتبية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني دبلـوم اإلرشـاد وماجسـتري    

إدارة تربويــة لصــاحل ماجســتري إدارة تربويــة، واتضــح أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  

 . إدارة تربويةدبلوم القياس والتقويم وماجستري إدارة تربوية لصاحل ماجستري

 :االستبقاء والنقل _
، (والنقــل االســتبقاء)توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد العينــة حــول 

وهــو أصــ ر مــن ( 1.113)ومســتوى داللــة ( 334)عنــد درجــة حريــة F (2.641 )حيــث بلــ  معامــل 

واتضح أنه توجد ( Scheffe)، وملعرفة مصدر تلك الفروق أجرى الباحث  اختبار شيفيه (1.12)

فروق ذات داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبيـة ودبلـوم اإلرشـاد لصـاحل دبلـوم الرتبيـة، واتضـح أنـه         

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني دبلوم الرتبية ودبلوم القياس والتقويم لصاحل دبلوم الرتبيـة،  

ري إدارة تربويـة لصـاحل   واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني دبلـوم اإلرشـاد و ماجسـت    

ماجستري إدارة تربوية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني دبلـوم القيـاس والتقـويم      

 .وماجستري إدارة تربوية لصاحل ماجستري إدارة تربوية

 :أساليب وطرق التعلم _
، (التعليم وطرق أساليب)توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول 

ــ  معامــل   ــة  F (2.312 )حيــث بل ــد درجــة حري ــة  ( 334)عن وهــو أصــ ر مــن  ( 1.11)ومســتوى دالل

واتضح أنه توجد ( Scheffe)، وملعرفة مصدر تلك الفروق أجرى الباحث  اختبار شيفيه (1.12)

فروق ذات داللة إحصائية بني  دبلوم الرتبيـة ودبلـوم اإلرشـاد لصـاحل دبلـوم الرتبيـة، واتضـح أنـه         

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني دبلوم الرتبية ودبلوم القياس والتقويم لصاحل دبلوم الرتبيـة،  

ــوم اإلرشــاد و ماج       ــني دبل ــة إحصــائية ب ــه توجــد فــروق ذات دالل ــة الدارة اإلســتري واتضــح أن رتبوي

رتبوية، واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني دبلوم القيـاس  الدارة اإللصاحل ماجستري 

 .رتبويةالدارة اإلرتبوية لصاحل ماجستري الدارة اإلوالتقويم وماجستري 



 

 

111 

 والدبلومات املاجستري يف التدريسية املمارسات تقييم: عبد السالم الناجي

 :التقييم _
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد العينــة حــول التقيــيم، حيــث بلــ   

 (.1.12)وهو أكرب من ( 1.611)ومستوى داللة ( 334)عند درجة حرية F (3.467 )معامل 

يف مبـاد  تعلـيم الكبـار تبعـال      الدالـة إحصـائي   الحظ من نتائ  الدراسـة أن هنـاك فروقـ   ويال

ويرى الباحث أن ذلك يفسر بنن من ، وذلك لصاحل دبلوم الرتبية، لدراسةملت ري مستوى برنام  ا

يقوم بتدريس دبلوم الرتبية أكثر اصصال يف الرتبية وتلقى تـنهيالل تربويـال اصصـيا يف تعليمـه     

وبالتالي يتوقع أن تنهيلهم وإملامهم باملباد  الرتبويـة أكثـر مـن غريهـم     ،  السابس جبميع مراحله

ت نتـائ  الدراسـة كـذلك وجـود فـروق دالـة إحصـائيا        وأظهـر ، نتـائ  الدراسـة  وهذا ما أكدتـه  

وهـو أن  ، وذلك يعزى لنفس السبب، رتبوية مقابل التفسري واحلديث الدارة اإللصاحل ماجستري 

هـم أكثــر  ، التــدريس الـذين يقومـون بالتــدريس يف برنـام  ماجسـتري إدارة تربويــة     هيئـة  أعضـاء 

 .من غريهم من التخصصات األخرى ـــدبلوم الرتبية  من يدرسون عدب ـــتعرضا للتنهيل الرتبوي 

بسـبب أن أغلـب املمارسـات املتضـمنة هلـذا      ،  فروق دالة إحصائية ب ريوينتي مبدأ التقييم 

التـدريس يشـرتكون يف    هيئـة  وبالتـالي فنعضـاء  ، املبدأ قد ن  عليها نظام التقييم يف اجلامعة

، راجعـة  الت ذيـة  الويقدمون هلـم  ، ت واألعمال الم يقومون بهاتزويد الدارسني بنتائ  االختبارا

 .ويبتعدون عن ربط التعلم بالدرجات

وملعرفة الفروق اإلحصائية للمحاور بالنسبة ملت ري العمر قام الباحث بإجراء اختبار حتليـل  

 :التباين وكانت النتائ  كالتالي

يوضح اختبار حتليل التباين لبيان الفروق اإلحصائية بني إجابات أفراد العينة  : (7)جدول 

 حبسب مت ري العمر

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 الذاتي التوجيه
 32005 0 12030 بين المجموعات

320،0 32311 
 32003 333 002101 داخل المجموعات

 باألهداف موجهون
 32053 0 02000 بين المجموعات

32،00 32353 
 32003 333 002130 داخل المجموعات

 التعلم ربط يفضلون
 عملهم بمجاالت

 12100 0 52،00 بين المجموعات
12،31 32301* 

 32001 333 002301 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

 عن مسؤولون الكبار
 تعلمهم

 32500 0 02131 بين المجموعات
12311 32310 

 32،00 333 02031، داخل المجموعات
 أفضل يتعلمون الكبار
 ُيحترمون عندما

 323،0 0 02013 بين المجموعات
32005 .313، 

 32،01 333 032013 داخل المجموعات
 لبيئة يحتاجون الكبار
 آمنة تعلم

 32030 0 32130 بين المجموعات
32035 32،01 

 32،01 333 52015، المجموعاتداخل 

ثارة التحفيز  الدافعية وا 
 32035 0 12000 بين المجموعات

323،0 32051 
 ،32،0 333 21،5،، داخل المجموعات

 والنقل االستبقا 
 32553 0 02103 بين المجموعات

32003 32305 
 ،3213 333 102313 داخل المجموعات

 التعليم وطرق أساليب
 325،1 0 02300 المجموعاتبين 

321،0 32311 
 32003 333 002010 داخل المجموعات

 التقييم
 32111 0 32010 بين المجموعات

32003 3251، 
 32510 333 502050 داخل المجموعات

   1.12دالة عند )*( 

 :ما يلي( 7)يتبني من اجلدول رقم 

، (الذاتي التوجيه)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول  -

ــ  معامــل    ــث بل ــة   F (3.270 )حي ــد درجــة حري ــة  ( 334)عن وهــو ( 1.339)ومســتوى دالل

 (.1.12)أكرب من 

 موجهــون)ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف اســتجابات أفــراد العينــة حــول         -
ومســتوى داللــة  ( 334)عنــد درجــة حريــة   F (3.720 )، حيــث بلــ  معامــل   (باألهــداف

 (.1.12)وهو أكرب من ( 1.321)

 الكبار يفضلون)توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول أن  -
( 334)عنـد درجـة حريـة    F (6.719 )، حيـث بلـ  معامـل    (عملـهم  مبجـاالت  التعلم ربط

، وملعرفــة مصــدر تلــك الفــروق أجــرى (1.12)وهــو أصــ ر مــن ( 1.149)ومسـتوى داللــة  

واتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مـن  ( Scheffe)الباحث  اختبار شيفيه 

 66لصاحل من عمـرهم مـن    ةسن 11 ــ 62ومن عمرهم من  ة ،سن 62 ــ 66عمرهم من 
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 11 ـــ  62نه توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني مـن عمـرهم مـن      أواتضح  ،ةسن 62ــ 

 .ةسن 41 – 11سنه لصاحل من عمرهم من  41 – 11ومن عمرهم من  ةسن
 ولونؤمس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول الكبار -

ــ  معامــل   عــن ــة ( 334)عنــد درجــة حريــة  F (6.399 )تعلمهــم، حيــث بل ومســتوى دالل

 (.1.12)وهو أكرب من ( 1.191)

 يتعلمـون  الكبـار )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد العينة حول  -
ــدما أفضــل ــ  معامــل  (ُيحرتمــون عن ــة  F (3.242 )، حيــث بل ــد درجــة حري ( 334)عن

 (.1.12)وهو أكرب من ( 1.617)ومستوى داللة 

 حيتاجون الكبار) استجابات أفراد العينة حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -
ومسـتوى داللـة   ( 334)عنـد درجـة حريـة    F (1.432 )، حيث بل  معامل (آمنة تعلم لبيئة

 (.1.12)وهو أكرب من ( 1.746)

 وإثـارة  التحفيـز )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اسـتجابات أفـراد العينـة حـول      -
ــة F (3.170 )، حيـــث بلـــ  معامـــل  (الدافعيـــة ــة ( 334)عنـــد درجـــة حريـ ومســـتوى داللـ

 (.1.12)وهو أكرب من ( 1.126)

ــة حــول       - ــراد العين ــة إحصــائية يف اســتجابات أف ــروق ذات دالل  االســتبقاء)ال توجــد ف
( 1.342)ومسـتوى داللـة   ( 334)عند درجة حرية F (3.013 )، حيث بل  معامل (والنقل

 (.1.12)وهو أكرب من 

 وطـرق  أسـاليب )إحصائية يف اسـتجابات أفـراد العينـة حـول      ال توجد فروق ذات داللة -
( 1.366)ومسـتوى داللـة   ( 334)عند درجة حرية F (3.972 )، حيث بل  معامل (التعليم

 (.1.12)وهو أكرب من 

 وطـرق  أسـاليب )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اسـتجابات أفـراد العينـة حـول      -
( 1.297)ومسـتوى داللـة   ( 334)درجة حرية  عندF (1.401 )، حيث بل  معامل (التعليم

 (.1.12)وهو أكرب من 
 

كانـت يف مبـدأ أن   ، أن الفروق الدالة إحصائيا تبعال ملت ري العمر إىل وتشري نتائ  الدراسة

ذات داللة إحصـائية بـني    الحيث أن هناك فروق، (عملهم مبجاالت التعلم ربط الكبار يفضلون)

 62 ـــ  66لصـاحل مـن عمـرهم مـن      ةسـن  11 ـــ  62ومن عمرهم من  ة،سن 62ــ  66من عمرهم من 

ومن عمرهم  ةسن 11 ــ 62نه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني من عمرهم من أسنه، واتضح 

و كن تربيـر ذلـك بـنن الـدارس كـل       ،ة سن 41 ــ 11لصاحل من عمرهم من  ةسن 41 ــ 11من 
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تـالي فـإن أي خـربة يقـدمها عضـو التـدريس لـه        وبال، خربتـه قليلـة   تكـون  الما كان عمـره صـ ري  

ولـذا فـإن   . فـإن الـدارس سـيجد هلـا أثـرا وفرقـا      ، مرتبطة بعمله وبني مستوى من الـربط والعمـس  

وكـذلك  ،  11ـــ 62مقارنـة مبـن عمـرهم بـني      62ـــ 66الفروق كانـت دالـة إحصـائيال ملـن عمـرهم      

وهذا يؤكد ، 41ــ 11مرهم مقارنة مبن كان ع 11ــ62ملن كان عمرهم  كانت دالة إحصائيال

وبالتــالي فهــو ال ينجــذب إال ، تــه وقدراتــه يف عملــه اأن الــدارس كلمــا تقــدم عمــره ازدادت خرب

ــو       ــه وهــو مــا قــد ال يت ــربط بــني مــا تعلمهــم وبــني عمل ــبعض أعضــاء اخلــربات دقيقــة ت ــة فر ل  هيئ

 .التدريس

خــرى مل يكــن حــظ كــذلك مــن نتــائ  الدراســة أن مبــاد  تعلــيم الكبــار التســعة األ الوُي

و كن تفسري ذلك بـنن  ، ملت ري عمر الدراسني أي أثر يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بينها

أكثـر  ، حتى يظهر أثرها حسب مت ري العمر هذه املباد  حتتاج إىل مهارة وتنهيل يف ممارستها

بهـا عضـو   والم ترتبط يف ال الب بالعمر ونض  التجارب وتعددها الـم مـر   ، من حاجتها للخربة

 .هيئة التدريس يف جمال التخص  وتطبيقاته العملية يف الواقع

 :توصيات الدراسة

 :يوصي مبا يلي، من خالل ما توصل إليه الباحث يف دراسته من نتائ 

االســتفادة مــن قائمــة مبــاد  تعلــيم الكبــار يف إعــداد اســتبانات تقــويم ذاتــي لعضــو هيئــة      -

 .ذاتيال التدريس تسهم يف توجيهه وتطوير مستواه
 .هاوتنظيم االستفادة من قائمة مباد  تعليم الكبار يف اطيط مناه  تعليم الكبار -
إعــداد بــرام  تدريبيــة وعقــد حلقــات نقــاش معمقــة ألعضــاء هيئــة التــدريس يف  تلــف           -

 .اصصاتهم غري تربوية من كانتالتخصصات حول مباد  تعليم الكبار وخباصة 
يس الذين يقومـون بالتـدريس لطـالب الـدبلوم واملاجسـتري      العناية باختيار أعضاء هيئة التدر -

 .كمحدد رئيس يف االختيار، بتدريسه ونواشرتاط اخلربات امليدانية يف اجملال الذي يقوم

 :مقرتحات الدراسة

 .تقويم مناه  تعليم الكبار يف ضوء مباد  تعليم الكبار -
التطبيقيـة ملبـاد  تعلـيم    تقييم درجة ممارسة أعضاء هيئة تدريس يف التخصصات العلميـة و  -

 .الكبار
 .إعادة الدراسة باستخدام أداة املالحظة املقننة ومقارنة النتائ  بالدراسة احلالية -
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   : العربية راجعامل

سرتاتيجيات تعليم الكبار يف املناطس إ( 6111)عبد الراضي ، حممد إبراهيم وإبراهيم، إبراهيم

 .املصريةمكتبة األيلو : مصر، األكثر احتياج ا

مركز القطان : فلسطني. 3ط. أمناط التعلم النظرية والتطبيس( م6114)مها ،وقرعان ،ليانا،جابر

 .للبحث والتطوير الرتبوي

 .دار الفاروق للنشر والتوزيع :القاهرة، ترمجة خالد العامري، التعليم للكبار(  6117) روجرز ، جيين

املنظمة ، علم تعليم الكبار .  اث اإلسالميتعليم الكبار يف الرت( 3991) شكري عباس ، حلمي

 .2ج. العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

سلسلة كتب علم ، األمية اهلجائية والوظيفية وتعليم الكبار(  6134)حسني عبد احلميد ، رشوان

 . مركز اإلسكندرية للكتاب :اإلسكندرية، (91)االجتماع الكتاب رقم 

 :الريا  ،التطبيقات.. اخلصائ  ..تعليم الكبار والتعليم املستمر املفهوم ( 6116)هيا سعد ، الرواف

 .مكتب الرتبية  العربي  لدول اخللي  العربي

جملة كلية الرتبية ، بعض نظريات التعلم وعالقتها بتعليم الكبار( 3997) السعادات، خليل ابراهيم 

 .يونيه،6. ، ج31. ع،جامعة أسيوط  -

دار الفكر : القاهرة، برام  تعليم الكبار إعدادها وتدريسها تقو ها( 6112)سعيد حممد ، السعيد

 .يالعرب

تقييم الربام  التدريبية ملشروع تنمية قدرات هيئة ( 6119) عفاف عطية ، و عطيةعاطف حممد ، سعيد

مؤمتر تعليم الكبار بني الواقع واملنمول ، التدريس والقيادات يف ضوء مباد  تعليم الكبار

 .رمص –

دراسة " تعليم الكبار يف نظرية التعلم والتعليم يف اجملتمع السعودي( 6136)اجلوهرة إبراهيم ، الصنات

 .ديسمرب،  21العد ، جملة الثقافة والتنمية"  حتليلة

 .الدار املصرية اللبنانية: مصر، إطارات تعليم الكبار رؤية مستقبلية( 6110)دينا حسن ، عبد الشايف
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، فاعلية الربام  التدريبية يف حتسني أداء معلمي الكبار مبصر( 6119)ن عبدال ين صالح الدي، عبود

املؤمتر العلمي األول ملركز اخلدمة العامة وتعليم الكبار بكلية الرتبية باإلمساعيلية جامعة 

 .أبريل 11- 69(. تعليم الكبار بني الواقع واملنمول: ) قناة السويس

رسالة "، جبيجل األمية حمو مركز يف تطبيقية دراسة للكبار لغويةال حلاجاتا( 6110)مجال ، فنيط

 .اجلزائر - نطينةطقس ـ منتوري جامعة واآلداب اللغات كليةماجستري غري منشورة 

 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع: القاهرة، تعليم الكبار بني الواقع واملنمول( 6134) نأ ن يس، حممد

مني إدارة توافس مهارات الكبار التعلمية مع مهارات املعل( 6119) مد، مصطفى عبد السميعحم

مركز ، مايو( إدارة تعليم الكبار يف الوطن العربي ) املؤمتر السنوي السابع ، التدريسية

 .مصر،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم -تعليم الكبار، جامعة عني مشس 

دار املسرية  :عمان ،تعليم الكبار والتعليم املستمر النظرية والتطبيس( 6117)علي امحد ، مدكور

 .عر والتوزيللنش

تصميم مناه  وبرام  تعليم الكبار ( 6133)عبد هلادي عبد اخلالس ، علي أمحد وعبد هلل، مدكور

 .تونس املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  إدارة الرتبية( دليل مرجعي)، يف الوطن العربي

 .تونس، لكبار يف الوطن العربياسرتاتيجية تعليم ا( 6111)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

أسسه النفسية   –تعليم الكبار وحمو األمية ( 3907) حممد منري وآخرون، حييى ومرسي، هندام

 .عامل الكتب: القاهرةوالرتبوية، 
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 االبتدائية باملرحلة العلوم كتب يف والسالمة الصحة موضوعات

 عامًا وأربعني مخسة خالل السعودية العربية اململكة يف

 احلديثي سليمان بن صاحل. د  القرني سيال آل حسن بن مصلح

 

 :املستخل  

 الســعودية العربيـة  اململكـة  يف االبتدائيــة باملرحلـة  العلـوم  كتــب تضـمن  مـدى  معرفــة إىل الدراسـة  هـدفت 

 مـع  رئيسة فرتات ألربع وفقال والسالمة الصحة ملوضوعات( هـ3412هـ ــ 3193) عامال وأربعني مخسة خالل

 كتـب  حتليـل  مّت حيـث  التحليلـي،  الوصـفي  املـنه   الدراسـة  يف واسـُتخدم . الفـرتات  هـذه  بـني  مقارنـة  عمل

. العلميـة  بـالطرق  وحتكيمـه  إعـداده  مَت حتليـل  منـوذج  خـالل  مـن  كتابـال  11 بل ـت  والـم  احملـددة  الفـرتات 

 مّت والــم احلاليــة العلــوم كتــب يف والســالمة بالصــحة االهتمــام ضــعف علــى تــدل النتــائ  أبــرز وكانــت

 متضـمنةل ( هــ 3190هـ ــ 3193) األوىل الفرتة كانت إذ السابقة  بالفرتات مقارنة هـ3411 العام يف تطبيقها

 والثالثـة  موضـوعال،  62 تضـمنت ( هـ3439ـ  ــ ه3199) والثانية والسالمة، بالصحة عالقة هلا موضوعال 26

ـــ 3461)  ثالثـــة حاليـــال املطبقـــة الرابعـــة الفـــرتة تضـــمنت حـــني يف موضـــوعال، 16 تضـــمنت( هــــ3469هــــ  ــ

 علـى  والتنكيـد  والسـالمة،  والصـحة  العلـوم  بني الربط إعادة بضرورة الدراسة وأوصت. فقط موضوعات

 تـدريس  يف تضـمينها  وضـرورة  العلميـة  الرتبية توجهات من عامليال توجهال باعتبارها والسالمة الصحة أهمية

 .العلوم

 .االبتدائية املرحلة ــ  العلوم كتب ــ والسالمة الصحة :مفتاحية كلمات

 

 :املقدمة

ــاة، والــم كــان هلــا          ــت ريات املتنوعــة يف شــتى جمــاالت احلي ــا بعــدد مــن ال يتصــف واقعن

انعكــاس وأثــر يف زيــادة الــوعي الصــحي مبشــكالت الصــحة والســالمة، باعتبــار أن تقــدم أي   

جمتمع يعود إىل امتالك الكوادر البشرية املدربة، القادرة على اإلنتـاج والعمـل، مـن أجـل رقـي      

لتالي فإن األفراد يف أي جمتمـع  ثلـون قـوة هائلـة  كـن أن تـدفع عجلـة        وبا. وتقدم اجملتمعات

وُيعـد الطالـب   . التقدم إىل األمام، ولكن ذلـك يتطلـب االهتمـام بهـم صـحيال ونفسـيال واجتماعيـال       

اللبنة األساسية لتكوين اجملتمع، لذلك يسعى القائمون على املناه  يف أي مكان على اختيـار  
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ناســب ليــتم إعــداد الطالــب إعــدادال ســليمال ومتوافقــال مــع متطلبــات العصــر  احملتــوى التدريســي امل

ويعترب موضوع الصحة والسالمة أحد املواضيع الم تش ل الدول واحلكومات عمومـال  . املختلفة

ــونزا        ــوال، وفــريوس إنفل ــا، وفــريوس أيب يف ظــل انتشــار األمــرا  املختلفــة، كفــريوس كورون

ــة مــن األمــرا ، أو    إخل، وقلــة الــوعي لــد ...اخلنــازير  ى كــثري مــن النــاس حــول كيفيــة الوقاي

 . مواجهتها والتعامل معها، أو طريقة اإلسعافات األولية لبعض احلوادث البسيطة

وللصـحة والسـالمة أهميـة بال ـة يف حيـاة الفـرد واجملتمـع بسـبب ارتباطهـا الوثيـس باحليــاة           

ــال،   جبوانبهــا املتعــددة وجماالتهــا املختلفــة، فالصــحة والســالمة   تــرتبط باحليــاة ارتباطــال جوهري

وتتداخل معها بصورة يصعب الفصل فيما بينهما، ولذلك يرى الكـثريون أن الصـحة والسـالمة    

على أهمية رعاية الطفل مـن  ( 6119)وأكدت نايل (. 6116الرازحي، )هما الوجه اآلخر للحياة 

ب ذلك بيئة أسـرية صـحية   كافة اجلوانب اجلسمية، والعقلية، والنفسية، واالجتماعية، ويتطل

توفر للطفل كل مقومات الرعاية واألمان واحلماية من األمـرا  واألخطـار سـواء داخـل املنـزل      

وللمدرســة دور كــبري ومهــم يف توعيــة الطفــل واحملافظــة عليــه باعتبارهــا املؤسســة     . أو خارجــه

ــل   ــاة الطفـ ــة يف حيـ ــة الثانيـ ــة ذات  . الرتبويـ ــايا العامليـ ــى القضـ ــرف علـ ــرب التعـ ــالعلم   ويعتـ ــلة بـ الصـ

والتكنولوجيا ضرورة ُملّحة باعتبارها جزءال ال يتجزأ من مناه  العلـوم، والـم بـدورها سـتؤدي     

صــحة : إىل اكتســاب ســلوكيات وعــادات علميــة ســليمة وصــحية مناســبة، ومــن هــذه القضــايا 

ونظــرال ملكانــة الصــحة والســالمة العاليــة فإنــه مــن       (. Bybee&Mau,1986)اإلنســان ومرضــه  

ري إعداد مناه  مدرسية توفر للطالب حمتوى  مرتبطال باحتياجاتهم الصـحية ومتطلبـات   الضرو

النـاجي وبسيسـو،   )عصرهم، ومواكبة التطور السريع الذي يعيشونه يف مجيع منـاحي احليـاة   

 (.39، ص6111

إىل أنـه مـن الضـروري أن تكـون الـربام  الصـحية فّعالـة،        ( Carin,1993)يشـري كـارين   و

على اااذ القرارات الم  كن تطبيقها للمحافظة على صحتهم حتى تصبح  وتساعد الطالب

جزءال من أسلوب حياتهم اليوميـة، وكـذلك ينب ـي عـدم االكتفـاء مبجـرد اإلرشـادات الصـحية         

( هــ 3432)وشـددت أبـو محيـد    . وامللصقات الـم توضـح خطـورة املمنوعـات علـى صـحة الطـالب       

يف اململكـة العربيـة السـعودية بسـبب وجـود العديـد مـن        على ضرورة االهتمام بالرتبيـة الصـحية   

األمــرا  واملشــكالت الصــحية كمشــكالت الســمنة، والســكري، وارتفــاع ضــ ط الــدم،     

 .وتسوس األسنان، وأمرا  القلب وتصّلب الشرايني
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تعترب املرحلة االبتدائية يف أي نظام تعليمـي القاعـدة الـم يرتكـز عليهـا إعـداد الطـالب        و

يـــة مـــن حيـــاتهم، وهـــي مرحلـــة عامـــة تشـــمل مجيـــع أبنـــاء اجملتمـــع، ومـــن أبـــرز    للمراحـــل التال

ــالب      ــليمة يف نفـــوس الطـ ــات السـ ــحيحة واالجتاهـ ــدة الصـ ــرس العقيـ ــية غـ ــا األساسـ مرتكزاتهـ

 (. هـ3417السنبل، )

وجتدر اإلشارة إىل أن وزارة التعليم يف اململكـة العربيـة السـعودية أولـت اجلانـب الصـحي       

، وُتعـد مـن أقـدم اإلدارات     "إدارة الصـحة املدرسـية  "بإنشـاء إدارة مبسـمى    اهتمامال كبريال وذلك

ويعتـرب  . هــ، وحينـذاك وضـعت اإلدارة إطـارال عامـال ومبـدئيال لعملـها       3174حيث مت إنشـاؤها عـام   

ــا بتقــديم اخلدمــة الصــحية        ــى صــحته ومتابعته ــب واحملافظــة عل حتقيــس النمــو املتكامــل للطال

 (.هـ3464اهلو ل، )يفية له اهلدف الذي رمسته اإلدارة لعملها الوقائية والعالجية والتثق

ويالحظ ارتباط األهـداف العامـة لتـدريس العلـوم يف املرحلـة االبتدائيـة باململكـة العربيـة         

السعودية بالصحة والسالمة  إذ أنهـا تركـز علـى سـالمة حـواس الطـالب، وصـحة أجسـامهم،         

أعضــائهم وطــرق احملافظــة عليهــا والعنايــة بهــا،  ودراســة تركيــب أجســامهم، ومعرفــة وظــائف 

كمــا أن هنــاك إشــارة إىل العــادات اإل ابيــة حنــو البيئــة واحملافظــة عليهــا، ومعرفــة مســببات    

التلوث بشـكل عـام، وبالتـالي فـإن األهـداف أتـت متوافقـة مـع الصـحة والسـالمة بشـكل عـام             

تاجه الفـرد منـذ صـ ره  للتنكيـد     لذا فإن هذا البحث ينتي متوافقال مع ما حي(. 3990العثمان،)

ــة       علــى املمارســات الصــحية واالجتاهــات الســليمة الــم تســاعده علــى التكيــف والعــيش يف بيئ

 .صحية سليمة خالية من املخاطر واألمرا 

 

 : مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ه إىل 3193مّر تدريس العلوم للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف الفرتة من

ــب، ولــوحظ إدراج موضــوعات متعــددة  تلفــة خــالل       3412 ــوى الكت هـــ بت ــيريات طالــت حمت

كمـا أن هنـاك موضـوعات كانـت ُتعطـى      . فرتات زمنية متعاقبة ثم ُأعيد النظر فيها مرة أخرى

لصـت هـذه املسـاحة يف فـرتات الت ـيري األخـرى، ومنهـا موضـوعات الصـحة          مساحة أكـرب ثـم تق  

ويف ظل تنامي احلاجة إىل الوعي الصحي عامليـال وحمليـال، ونتيجـة النتشـار األمـرا       . والسالمة

واألوبئة فإن هناك حاجة ُملحة إىل دراسة مدى استيفاء مناهجنا الدراسية يف املرحلـة االبتدائيـة   

دراســة احلاليــة هــدفت إىل حتليــل موضــوعات الصــحة والســالمة يف كتــب   فال. هلــذه املتطلبــات
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، مـن  (هــ 3412-هــ 3193)العلوم للمرحلة االبتدائيـة باململكـة العربيـة السـعودية خـالل الفـرتة       

 : خالل اإلجابة عن السؤالني التاليني

مـــا مـــدى تضـــّمن كتـــب العلـــوم للمرحلـــة االبتدائيـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية   .3

 هـ؟ 3412-هـ3193ات الصحة والسالمة خالل الفرتة الواقعة بني األعوام ملوضوع

ما األوزان النسـبية ملوضـوعات الصـحة والسـالمة املتضـمنة يف كتـب العلـوم للمرحلـة          .6

-هــ 3193االبتدائية يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة الواقعـة بـني األعـوام    

 هـ؟ 3412
 

 :أهمية وأهداف الدراسة

همية الدراسة من كون موضوع الصحة والسالمة ُيعّد جانبال مهمال يف حياة الطـالب  تنبع أ

واجملتمع خصوصال وأنه يـدخل ضـمن التوجهـات الدوليـة املعاصـرة يف تـدريس العلـوم  وذلـك مـن          

خالل التعرف على ما ُيقدم للطلبة يف كتب العلوم، ومدى تركيزه على اجلوانب الـم تالمـس   

الي فإن هذه الدراسة تساعد القائمني على تصميم كتـب العلـوم يف املرحلـة    وبالت. حياة الطالب

 .االبتدائية على معرفة تاريخ موضوعات الصحة والسالمة يف تلك الكتب

وكمــا ُأشــري فــإن هــدف هــذه الدراســة يكمــن يف حتديــد موضــوعات الصــحة والســالمة   

، (هــ 3412-هــ 3193)دة مـا بـني   املضمنة يف كتب العلوم للمرحلـة االبتدائيـة يف الفـرتات املمتـ    

وحماولــة معرفــة مــدى ت طيــة تلــك املوضــوعات يف النســخة احلاليــة مــن كتــب العلــوم للمرحلــة     

 .ية يف اململكة العربية السعوديةاالبتدائ

 

 : مصطلحات الدراسة

بننهـا العلـم الـذي يهـتم باحلفـاظ علـى       ( 6133)عرفها أبو زيـد وحممـد   : الصحة والسالمة

سالمة وصحة االنسان وذلك بتوفري بيئات عمل آمنة خالية من مسببات احلـوادث واإلصـابات أو   

املوضـوعات الـم هلـا صـلة حبيـاة الطالـب والـم تسـاعده علـى          : وتعرف إجرائيال بننهـا . األمرا 

من حيث الوقاية والعالج، ليتمكن من العيش يف بيئة صحية  حتسني ثقافته الصحية حول ذاته

 . سليمة وآمنة
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هو أسلوب حبثي يهـدف إىل وصـف ظـاهرة مـا يف احملتـوى التعليمـي ملـادة        : حتليل احملتوى

ــايري حمــددة مســبقال      ــال وموضــوعيال، ومنظمــال وفــس مع مســارة والعــديلي،  . )دراســية وصــفال كمي

يــد موضــوعات الصــحة والســالمة يف كتــب العلــوم للمرحلــة  حتد: ويعــرف إجرائيــال بننــه(. 6110

 . هـ3412هـ إىل3193االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف الفرتة الواقعة ما بني 

كتـب العلـوم املقـرر اسـتخدامها     : تعـرف إجرائيـال بننهـا   : كتب العلوم للمرحلة االبتدائيـة 

لتعلـيم مـن الصـف األول االبتـدائي إىل الصـف      لطالب اململكة العربية السعودية من قبـل وزارة ا 

 .هـ3412هـ إىل3193السادس االبتدائي خالل الفرتة الزمنية الواقعة بني 

 

 : الدراسات ذات العالقة

ُأجريــت العديــد مــن الدراســات يف جمــال حتليــل كتــب العلــوم بنــاء علــى مفــاهيم الصــحة   

وهدفا من خالهلا إىل التعرف ( 6136)دراسة رمضان وسويدان : والسالمة، ومن أهم الدراسات

على املفاهيم الصحية والبيئيـة الـم تضـمنتها كتـب العلـوم يف املرحلـة األساسـية يف فلسـطني،         

، بينمــا %76.7وتوصــل الباحثــان إىل أن نســبة اجملــاالت الصــحية امُل طــاة يف كتــب العلــوم بل ــت 

وأوصــيا بضــرورة تضــمني كتــب   %.22.7نســبة اجملــاالت البيئيــة امل طــاة يف كتــب العلــوم ل ــت   

فيمـا هـدفت العمـري    . العلوم للمرحلة األساسـية للمفـاهيم الصـحية والبيئيـة الـم افتقـرت إليهـا       

الصــحة : إىل التعــرف علــى درجــة احتــواء مقــرر األحيــاء للصــف األول الثــانوي ملواضــيع ( ه3411)

لية، والصحة البيئيـة،  الشخصية، والصحة ال ذائية، واألدوية واستخداماتها، واإلسعافات األو

والصـحة النفســية، والصـحة اجلنســية، واألمـرا  والوقايــة منهـا، والصــحة العقليـة، وأعضــاء      

وتوصلت الدراسـة إىل أن مقـرر األحيـاء    . اجلسم ووظائفها، واملسكرات، واملخدرات والتدخني

اماتها، األدويــة واســتخد: للصــف األول الثــانوي مل يتضــمن موضــوعات الرتبيــة الصــحية التاليــة  

يف حـني  . واإلسعافات األولية، والصحة النفسية، والصـحة اجلنسـية، واألمـرا  والوقايـة منهـا     

الصـــحة الشخصـــية، والصـــحة ال ذائيـــة، والصـــحة العقليـــة، : احتـــوى بشـــكل  تصـــر علـــى

الصـحة البيئـة، وأعضـاء    : يف حـني كـان هنـاك توسـع يف    . واملسكرات، واملخدرات، والتدخني

 .اجلسم ووظائفها

دراسة هدفت إىل حتديد جماالت الرتبية الصحية الم ينب ـي  ( هـ3467)أجرى اليحياوي و

ــة         ــد جمــاالت الرتبي ــة، وحتدي ــة االبتدائي ــا مــن املرحل ــوم للصــفوف العلي ــب العل أن تتضــمنها كت
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التوصـل   بالتـالي الصحية املتضمنة فعليال يف كتب العلـوم للصـفوف العليـا باملرحلـة االبتدائيـة، و     

وجـود   إىلالدراسـة   تلـك  ودلـت نتـائ    ،ؤشـرات واملقرتحـات لتطـوير الرتبيـة الصـحية     إىل بعض امل

يف كتــب العلـوم للمرحلــة العليـا مــن    قصـور وضــعف واضـح يف جمــال الصـحة النفســية والعقليـة    

هـدف منهـا إىل معرفـة مـدى تنـاول كتـب العلـوم        ( 3990)ويف دراسة للعثمـان  . املرحلة االبتدائية

ا من املرحلة االبتدائية لبعض اجلوانب الصحية، حيث قام بتحليل حمتوى للصفوف الثالثة العلي

كتب العلوم للصـفوف الثالثـة العليـا مـن املرحلـة االبتدائيـة، وتوصـل إىل أن أقـل كتـب العلـوم           

تناوالل للجوانب الصحية كتاب الصـف السـادس، كمـا أن نسـب التوزيـع للجوانـب الصـحية يف        

 .ثة العليا تفتقر إىل التوازن داخل كل صٍف منهاحمتوى كتب العلوم للصفوف الثال

ــا و ــري أمـ ــدفت( 3992)األمعـ ــوم   فهـ ــب العلـ ــويم كتـ ــة  لإىل تقـ ــة يف دولـ ــة االبتدائيـ لمرحلـ

بتحليــل حمتــوى   الباحثــة قامــتالكويــت يف ضــوء مفــاهيم الرتبيــة الصــحية، ولتحقيــس ذلــك       

ــة الصــحية املرتبطــة باملشــكالت    املقــررات يف ضــوء  ــة  أهــم مفــاهيم الرتبي : الصــحية االجتماعي

ــة،         ) ــة، وســوء الســلوك الصــحي، واألمــرا  الناجتــة عــن ســوء الت ذي مشــكالت صــحة البيئ

ــة مــن األمــرا ،   ــة    بّينــتو. (اإلســعافات األوليــة ووالوقاي ــوم للمرحل الدراســة إغفــال كتــب العل

ــم حــددتها        ــة ال ــاهيم الصــحية املرتبطــة باملشــكالت الصــحية االجتماعي ــة ملعظــم املف االبتدائي

الباحثـة، كمــا أظهــرت الدراسـة أن غالبيــة املوضــوعات الــم متـت معاجلتهــا جــاءت يف شــكل    

 .إرشادات سلوكية

كفــاءة املعرفــة الصــحية واملهــارات الصــحية      (,Smith 1992)أمريكــا درس مســث   يفو

ــة  ااألساســية لطــالب   ــة جامعــة   )لســنة األوىل مــن اجلامع  وضــمت ،(Oregonجمموعــة مــن طلب

صــحة املســتهلك، وصــحة البيئــة، واحليــاة األســرية،  ): الدراســة ســبعة موضــوعات عــن الصــحة 

إىل  باحثوتوصل ال. (واحلياة العاطفية، وال ذاء واألمن، والصحة النفسية، والوقاية من املر 

صــحة البيئــة، وال ــذاء : مثــل ،وجــود ضــعف يف املعرفــة الصــحية للطــالب يف بعــض املوضــوعات 

أن الطـالب ال  ارسـون    وكشـفت الدراسـة  . لشخصية، والوقايـة مـن املـر    واألمن، والصحة ا

  وأوصــت الدراســة بضـرورة بنــاء وحتســني بــرام  الرتبيــة الصــحية . ذكورةاملهـارات الصــحية املــ 

  .ليستفيد منها الطالب يف تكوين االجتاهات الصحية وتطبيقها يف حياتهم اليومية

املهـارات احلياتيـة الواجـب توافرهـا يف     ( Dawson, 1993)ويف الفرتة نفسـها درس داوصـن   

وأظهـرت النتـائ  أن املهـارات    . مناه  العلوم للمرحلة االبتدائية مبدينة لندن يف اململكـة املتحـدة  

املهارات الصحية، واملهارات البيئية، واملهارات اليدوية، واملهارات : احلياتية الواجب توفرها هي
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فدرس املهارات احلياتيـة الـم ينب ـي أن تـدم  يف منـاه        (Helmke, 1994)أما هلمك . ال ذائية

العلوم للمرحلة الثانوية وتوصل إىل أن املهارات احلياتية املرتبطة مبناه  العلوم باملرحلة الثانويـة  

املهارات التكنولوجية، ومهارات الوقاية من األمرا ، واملهارات االستهالكية، ومهارات : هي

 .هارات االجتماعية، واملهارات اليدوية البسيطةاالستعداد للوظائف، وامل

من خالل الدراسات املشار هلا آنفال يتبني أن هناك قصورال وإغفاالل يف تناول بعض جمـاالت  

ــة الصــحية   ــاوي، 6136رمضــان وســويدان،  )الرتبي ــان، 3467  اليحي  ,Dawson  3990  العثم

 ,Smith  3992األمعــري، )وم وضــعفال يف كفايــة املوضــوعات الصــحية يف كتــب العلــ (. 1993

وعليه فإن هذه الدراسة اتلف عـن الدراسـات املشـابهة يف كونهـا تناولـت أربـع فـرتات        (. 1992

من تاريخ التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية، على عكس الدراسات األخـرى الـم   

 .اقتصرت على عام دراسي أو مرحلة فقط

   

  : منه  الدراسة

مت اســتخدام املــنه  الوصــفي يف هــذه الدراســة وفــس أســلوب حتليــل حمتــوى كتــب العلــوم  

للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية بنـاء  علـى جمـاالت الصـحة والسـالمة، وإظهـار       

 . نتائ  التحليل كميال

 

 : جمتمع الدراسة وعينتها

للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية تضمن جمتمع الدراسة وعينتها مجيع كتب العلوم 

هـــ البــال  عــددها ثالثــني كتابــال، موزعــة علــى ســتة صــفوف 3412-3193الســعودية يف الفــرتة 

 (:3م اجلدول رق)وأربع فرتات زمنية 

 توزيع كتب العلوم للمرحلة االبتدائية حسب الفرتة الزمنية الم طبقت فيها (: 3)جدول 

 فترات تغيير كتب العلوم
 نهايتها بدايتها الفترة تسلسل
 هد3010 هد3013 األولى 1
 هد3031 هد3011 الثانية 1
 هد3011 هد3013 الثالثة 0
 هد3005 هد3003 الرابعة 0
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 : أداة الدراسة

 : مت بناء منوذج حتليل احملتوى وفقال ملا يلي

ــالعودة إىل الكتــب املقــررة والعديــد مــن      الدراســات حتديــد جمــاالت الصــحة والســالمة ب

قطيشات والبيـاري وأباظـة ونـزال وعبـدالرحيم     : واملصادر ذات العالقة، ومنها دراسات كل من

، وصـاحل  (6116)، والبكري ومحارنـة وبـدران   (6112)، ومطاوع (6117)، والطناوي (6133)

وعلى ضوئها مت حتديد املوضـوع الـذي لـه    (. 3990)، والعثمان (6116)، وحجر واألمني (6116)

بعد أن مت حتديد اجملاالت ُوضـعت يف منـوذج التحليـل الـذي بـدوره اشـتمل       و .لك اجملاالتصلة بت

على ُبعد يتعلس بالسنة والصف يف االجتاه العمودي، ثم جماالت املوضوعات يف االجتاه األفقي، 

 .مؤشرال 49جماالت رئيسة، و 31واشتملت القائمة األساسية على 

ضوعات الصحة والسالمة املتضمنة يف كتب العلوم ومت اعتماد الدرس كوحدة حتليل ملو

كمـا مت حصــر  . للمرحلـة االبتدائيـة، وذلـك بـالنظر إىل فهـرس املوضـوعات بدايـة كـل كتـاب         

فئــات التحليــل ملوضــوعات الصــحة والســالمة يف كتــب العلــوم باململكــة العربيــة الســعودية يف     

سـالمة ال ـذاء، واألمـرا ،    الصحة الشخصـية، والصـحة املدرسـية، وصـحة و    : اجملاالت اآلتية

ورعايـــة املرضـــى، واألدويـــة، وصـــحة البيئـــة، والســـالمة يف املنـــزل، والســـالمة مـــن احلرائـــس،  

 .وإجراءات اإلسعافات األولية

مت عرضـها علـى سـبعة حمكمـني مـن      ( منـوذج التحليـل  )وللتنكد من صدق أداة الدراسة 

حظـات حـول تصـنيف اجملـاالت،     املتخصصني يف جمال تدريس العلوم، حيث قاموا بتقـديم املال 

 (.6جدول رقم )مؤشرال  49فتم حصرها يف عشرة جماالت رئيسة و

 جماالت الصحة والسالمة ومؤشراتها(: 6)جدول 

 مؤشرات المجال المجال تسلسل

 الصحة الشخصية 3
أهمية الصحة الشخصية2 العناية بالجلد والبشرة وأعضدا  الجسدم2 المنظفدات 

والتعقديم2 والصدحة والمالبدس2 والصدحة والندوم2 والجلسدة والصابون والتطهير 
 .الصحيحة2 والصحة الشخصية في التعامل مع دورات الميال

 الصحة المدرسية 1
الكشدددف عدددن أسدددنان الطلبدددة ووقايتهدددا2 تنظددديم المحاضدددرات وعدددرض األفدددالم 

 .الصحية للطالب2 سالمة مرافق المدرسة

 صحة وسالمة الغذا  0
الغذا  الصحي2 سالمة الغدذا 2 التسدمم الغدذائي2 أمدراض العناصر الغذائية2 

سدددو  التغذيدددة2 الدددوزن الطبيعدددي ومشددداكل السدددمنة2 ملوثدددات الغدددذا  وأنواعهدددا2 
 .والمضافات الصناعية للغذا  وآثارها
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 مؤشرات المجال المجال تسلسل
 .األمراض والوقاية منها2 المرض والعدوى2 والمناعة األمراض 0

 رعاية المرضى 0
المندددزل2 العنايدددة بنظافدددة المدددريض2 العنايدددة العنايدددة بالحددداالت المرضدددية فدددي 

بمالبددددس المددددريض وفراشدددده2 قيدددداس درجددددة حددددرارة المددددريض2 قيدددداس النددددبض 
 .والضغط2 قياس السكري والعناية بمرضى السكري

 .األدوية الوقائية2 األدوية العالجية2 التسمم باألدوية األدوية 5

 صحة البيئة ،
الددتخل  مددن الفضددالت2 السددكن الصددحي2 األسددرة والبيئددة2 الملوثددات البيئيددة2 

 .مكافحة الحشرات والقوارض2 تدوير النفايات

 السالمة في المنزل 0
السدددالمة عندددد اسدددتخدام الموقدددد2 السدددالمة عندددد الغسددديل2 السدددالمة عندددد الكدددي 
والخياطددددة2 السدددددالمة فدددددي التعامددددل مدددددع الكهربدددددا  2 الحمايددددة مدددددن السدددددقوط2 

 .ين من اإلصاباتالحروق والتعرض للحوادث2 حماية المسن
 .أسباب الحرائق2 مكافحة الحرائق السالمة من الحرائق 1

33 
إجرا ات اإلسعافات 

 األولية
 .مفهوم اإلسعاف األولي2 أهم اإلسعافات األولية2 طرق نقل المصاب

      

وهلدف معرفة مدى ثبات النموذج مت حتليل احملتوى للتنكد مـن ثبـات عمليـة التحليـل مـن      

وُاسـتخدمت معادلـة هولسـم حلسـاب     . حتليل ثالثة كتب وبفارق زمين مدتـه شـهر  خالل إعادة 

عدد مرات + عدد مرات االتفاق/ عدد مرات االتفاق= معامل الثبات: معامل الثبات، وتن  على

 %.92وتبني أن نسبة االتفاق بني التحليلني كانت . االختالف

التكـرارات، والنسـب املئويـة، ومعامـل     : وأخريال مت استخدام األساليب اإلحصائية التاليـة 

 .  ، واختبار مربع كاي للحصول على النتائ  املرجوة من هذه الدراسة(معادلة هولسم)الثبات 

 

 : نتائ  الدراسة ومناقشتها

ــة االبتدائيــة يف   : الســؤال األول ــوم للمرحل ــة مــا مــدى تضــمن كتــب العل اململكــة العربي

 هـ؟3412-هـ3193اقعة بني األعوام السعودية ملوضوعات الصحة والسالمة خالل الفرتة الو

ولإلجابة عن السـؤال مت حتليـل وتصـنيف موضـوعات الصـحة والسـالمة يف كتـب العلـوم         

 (:1اجلدول رقم )للمرحة االبتدائية خالل الفرتات األربع، 
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 العلوم للمرحلة االبتدائية صحة والسالمة يف كتبحتليل وتصنيف موضوعات ال(: 1)جدول 

 (هـ3412-3193)خالل الفرتات الزمنية األربع 

ا
فترة

ل
صف 

ال
 

 تضمين موضوعات الصحة والسالمة في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية
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 : أن( 1)يتبني من اجلدول 

أكرب عدد ملوضوعات الصحة والسالمة يف كتب العلوم للمرحلة االبتدائية كـان يف   (3

موضـوعال، موزعـة علـى كتـب صـفوف املرحلـة       ( 26)الفرتة األوىل  حيـث بلـ  عـددها    

: االبتدائيــة الســتة وبنعــداد متفاوتــة، وكــان العــدد األكــرب منهــا يف كتــب الصــفني   

 . الثالث والسادس

السـالمة يف كتـب العلـوم للمرحلـة االبتدائيـة كـان يف       أقل عدد ملوضوعات الصـحة و  (6

الفرتة الرابعـة  حيـث بلـ  عـددها ثالثـة موضـوعات تركـزت يف جمـال صـحة البيئـة،           

 . األول والرابع واخلامس: واقتصرت على كتب الصفوف

ــب       (1 ــدر يال يف عــدد موضــوعات الصــحة والســالمة املتضــمنة يف كت ــاك تقليصــال ت هن

، (16)، ثـم إىل  (62)موضـوعال إىل  ( 26)ئيـة حيـث تـدرجت مـن     العلوم للمرحلة االبتدا

 . وأخريال إىل ثالثة موضوعات

علـى  –أكثر املوضـوعات تركيـزال يف كتـب العلـوم يف الفـرتة الزمنيـة األوىل كانـت         (4

علـى  –، أمـا أقلـها تركيـزال فكانـت     (الصـحة الشخصـية   -صـحة البيئـة  )-التوالي

 (.ملرضىالسالمة من احلرائس، رعاية ا) -التوالي

الصــحة : هنــاك اســتبعادال لــبعض اجملــاالت مــن كتــب العلــوم يف مجيــع الفــرتات وهــي  (2

 . املدرسية واألدوية

ــة شــهدت تقليصــال غــري مســبوق يف عــدد موضــوعات الصــحة والســالمة        (2 الفــرتة الرابع

 . املتضمنة يف كتب العلوم للمرحلة االبتدائية

 
مــا األوزان النسـبية ملوضـوعات الصــحة والسـالمة املتضــمنة يف كتـب العلــوم      :السـؤال الثـاني  

-3193للمرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السـعودية خـالل الفـرتة الواقعـة بـني األعـوام       

ولإلجابـة عـن هـذا السـؤال مت اسـتخراج األوزان النسـبية للموضـوعات حسـب املرحلـة          هـ؟ 3412

 (:4م اجلدول رق)والصف واجملال، 
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 األوزان النسبية ملوضوعات الصحة والسالمة حسب الفرتة والصف واجملال(: 4)جدول 
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 : أن( 4)يتبني من اجلدول رقم 

موضوعات الصحة والسالمة يف الفرتة األوىل كانت األعلى نسبة، حيث شكلت مـا   .3

مـن جممــوع موضـوعات كتــب العلـوم يف املرحلــة االبتدائيـة باململكــة     % 60.46نسـبته  

 . العربية السعودية
أدنى نسبة ملوضوعات الصحة والسـالمة مـن جممـوع املوضـوعات املتضـمنة يف كتـب        .6

يف اململكة العربية السعودية كانت يف الفرتة الرابعة حيـث  العلوم للمرحلة االبتدائية 

 %. 6.39بل ت 
ــب نســب موضــوعات الصــحة والســالمة مــن جممــوع موضــوعات كتــب العلــوم          .1 ترتي

، ثــم الفــرتة الثالثــة بنســبة  %60.46الفــرتة األوىل بنســبة : للمرحلــة االبتدائيــة كالتــالي

 %. 6.39ال الفرتة الرابعة بنسبة ، وأخري%32.36، تليها الفرتة الثانية بنسبة 62.61%
أعلــى نســبة ملوضــوعات الصــحة والســالمة يف كتــب العلــوم للفــرتة األوىل كانــت يف     .4

 %. 0.33، وأدناها كانت يف الصف اخلامس بنسبة %21كتاب الصف األول بنسبة 
أعلــى نســبة ملوضــوعات الصــحة والســالمة يف كتــب العلــوم للفــرتة الثانيــة كانــت يف    .2

 %. 2.7، وأدناها يف كتاب الصف الثاني بنسبة %67.77ابع بنسبة كتاب الصف الر
أعلى نسبة ملوضوعات الصحة والسالمة مـن جممـوع موضـوعات كتـب العلـوم للفـرتة        .2

، بينمـا كانـت األدنـى نسـبة يف     %12.12الثالثة كانت يف كتاب الصف األول بنسـبة  

 %. 34.61كتاب الصف السادس وبنسبة 
والسالمة يف كتب العلـوم للمرحلـة االبتدائيـة كانـت      نسب توزيع موضوعات الصحة .7

الصــحة : حســب جمــال املوضــوعات  ولــوحظ أن نســب موضــوعات  –أيضــال –متفاوتــة 

 . الشخصية، وصحة البيئة حازت على أعلى النسب يف الفرتات الثالث األوىل
 

 : مناقشة النتائ 

علــوم املطبقــة حاليــال  أظهــرت النتــائ  ضــعف االهتمــام بالصــحة والســالمة يف كتــب ال       

ــت        ــي  كــبري هلــا، حيــث كان ــوحظ تقل ــالفرتات الســابقة، ول ــة ب ــم   26مقارن  62موضــوعال، ث

ويالحــظ  موضــوعال، وأخــريال ثالثــة موضــوعات أساســية يف الكتــب احلاليــة، 16موضــوعال، ثــم 

اخــتالف يف تضــمني موضــوعات الصــحة والســالمة يف كتــب العلــوم باملرحلــة االبتدائيــة خــالل    

ت األربع قد يعود إىل اختالف املؤلفني يف كل فرتة زمنية عـن األخـرى، كمـا أن االجتـاه     الفرتا

الذي تبنى فكرة اري  علماء قد يكـون سـببال يف هـذا التقلـي  الكـبري ملوضـوعات الصـحة        
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والسالمة الذي شهدته كتب العلوم يف املرحلة االبتدائية ، ولذلك فإننا نالحـظ الرتكيـز علـى    

مرتمجة مـن سلسـلة عامليـة    لمية البحتة، وفيما يتعلس بالكتب املطبقة حاليال فهي املوضوعات الع

متت مواءمتها، وبالتالي فإنه من املتوقع أن يكون البلد الذي ُاختريت منه هذه السلسلة حيتوي 

واجلـدير بالـذكر أن   . العامـة  للصحة والسالمة منفصـلة عـن كتـب العلـوم    خاصة  على مقررات

الثالث الم سبقت الفرتة احلالية بالرغم من أنها أفضـل إال أنهـا ضـعيفة أيضـال،     ت طية الفرتات 

ــة للصــحة والســالمة والــم كــان مــن املفــرت          ــب واجملــاالت التابع وافتقــرت إىل بعــض اجلوان

، واليحياوي (هـ3411)العمري : واتفقت هذه الدراسة يف النتائ  مع دراسات كل من. تضمينها

 (. 3992)، واألمعري (3990)، والعثمان (هـ3467)

 

 : التوصيات

 : بناء  على نتائ  الدراسة، فإنها توصي باآلتي

إعادة الـربط بـني العلـوم والرتبيـة الصـحية بصـورة كـبرية، وال سـيما أن هـذا التوجـه            .3

كان متواجدال يف الفرتة األوىل الـم تناولتهـا الدراسـة ولكـن بشـكل جديـد يتوافـس        

 . الوقت واملتطلبات احلياتية يف هذا
إرفاق كتيب حيتـوي علـى بعـض املفـاهيم الصـحية واملمارسـات والعـادات السـلوكية          .6

الواجب معرفتها  ليتمكن الفرد مـن التصـرف بإ ابيـة يف مواقـف احليـاة املختلفـة،       

الصـحة  "أو " الرتبيـة الصـحية  "أو " مفـاهيم يف الرتبيـة الصـحية   : "ويسمى هذا الكتيـب 

ــب متجــددال كــل عــام     ، مــع األخــذ بعــني اال "والســالمة ــار أن يكــون هــذا الكتي عتب

 . دراسي حبيث يكون مواكبال لكل جديد
زيــادة عــدد حصــ  العلــوم يف املرحلــة االبتدائيــة مبعــدل حصــة واحــدة لكــل صــف،     .1

 . وتكون  صصة ملفاهيم الرتبية الصحية
ــة     .4 ــوم احلالي ــب العل ــل )النظــر يف مواءمــة كت بهــدف إضــافة وحــدة   ( سلســلة ماجروهي

علس بالصحة والسالمة يف كل كتاب حبيث يندرج حتتها عدد من املفاهيم دراسية تت

 .الم متس حياة الطالب أو الطالبة بشكل أساسي
 : تقرتح الدراسة القيام بعدد من الدراسات يف هذا اجملال ومنها .2

ــة    . أ أســـباب االخـــتالف يف تضـــمني موضـــوعات الصـــحة يف كتـــب العلـــوم باملرحلـ

 . االبتدائية خالل األربع الفرتات الزمنية الم مت تناوهلا يف هذه الدراسة
 .إجراء دراسات مقارنة مع كتب العلوم يف املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية . ب
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 :املراجع العربية

وبعض مقاييس النمو واإلدراك، دراسة تطبيقية على   عينة من الت ذية (. هـ3432)أبو محيد، هند 

رسالة ماجستري غري منشورة،كلية . طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية مبدينة الريا 

 .الريا : الزراعة، جامعة امللك سعود

زاف معايري الصحة والسالمة املهنية للخ(. 6133)أبو زيد، أمحد الدمراني  والشرنوبي، حممد حممد 

حبث مقدم يف املؤمتر . وأهميتها كنحد مستلزمات تطوير برام  التعليم يف الرتبية الفنية

تطوير برام  التعليم العالي النوعي يف مصر )الدولي الثالث : العلمي السنوي العربي السادس

 .917 -079، ص ص 6، م (والوطن العربي يف ضوء متطلبات عصر املعرفة

قويم كتب العلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء مفاهيم الرتبية الصحية يف دولة ت(. 3992)األمعري، هناء 

 .3616-3372، ص ص (33) 6جملة كلية الرتبية، أسيوط، م  . الكويت

 .دار الفكر: األردن. الصحة والسالمة العامة(. 6116)البكري، أمل  ومحارنه، ريتا  وبدران، زين 

مكتبة : القاهرة. األسس العامة للصحة والرتبية الصحية. (6116)حجر، سليمان  واألمني، حممد 

 .ومطبعة ال د

. دور كتب العلوم مبرحلة التعليم األساسي يف تنمية الوعي الصحي(. 6116)الرازحي، عبد الوارث  

 .319-07، ص ص 70دراسات يف املناه  وطرق التدريس، 

البيئية املتضمنة يف كتب العلوم للمرحلة املفاهيم الصحية و(. 6136)رمضان، حممود  وسويدان، رجاء 

 . 21-64، ص ص (10. )جملة الدراسات الرتبوية واالجتماعية. األساسية يف فلسطني

: األردن، عّمان. مفاهيم ومصطلحات يف العلوم الرتبوية(. 6110)مسارة، نواف  والعديلي، عبد السالم 

 .دار املسرية

 .جامعة امللك سعود: الريا . عليم يف اململكة العربية السعوديةنظام الت(. هـ3417)السنبل، عبد العزيز 

فعالية برنام  مقرتح يف الرتبية الصحية يف تنمية التنور الصحي لدى (. 6116)صاحل، صاحل حممد 

 .99-22، ص ص (4) 2م  . جملة الرتبية العلمية. تالميذ املرحلة اإلعدادية بشمال سيناء

دور مقررات العلوم يف حتقيس الثقافة الصحية للتالميذ مبراحل (. 6113)الطناوي، عفت مصطفى 

 .اإلسكندرية: الرتبية العلمية للمواطنة. حبث مقدم يف املؤمتر العلمي اخلامس. التعليم العام
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الرتبية الصحية يف كتب العلوم باملرحلة االبتدائية يف (. 3990)العثمان، عبد العزيز عبد الرمحن 

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم املناه  وطرق التدريس، . عوديةاململكة العربية الس

 .الريا : كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

الرتبية الصحية يف مقرر األحياء للصف األول الثانوي من وجهة نظر (. هـ3411)العمري، علي صاحل 

 .ة املكرمةمك: رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى. املعلمني

مباد  (. 6133)قطيشات، تاال  والبياري، نهلة  وأباظة، إبراهيم  ونزال، شذى  وعبد الرحيم، منى 

 .دار املسرية: عّمان. الصحة والسالمة العامة

فعالية وحدة دراسية مقرتحة يف الثقافة الصحية لتنمية الوعي الصحي للعناية (. 6112)مطاوع، ألفت 

الرتبية : حبث يف املؤمتر العلمي العاشر. تالميذ الصف الرابع االبتدائيبالفم واألسنان لدى 

 .اإلمساعيلية: فندق املرجان. العلمية حتديات احلاضر ورؤى املستقبل

 طط ملنهاج مقرتح يف الصحة النفسية لطلبة (. 6111)الناجي، حسن علي  وبسيسو، نيفني عثمان 

 .وث والدراساتمؤتة للبح: الصف العاشر األساسي، األردن

: الريا . موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مائة عام(. هـ3464)اهلو ل، سعد 

 .وزارة الرتبية والتعليم

واقــع الرتبيــة الصــحية يف كتــب علــوم الصــفوف العليــا مــن املرحلــة   (. هـــ3467)اليحيــاوي، خالــد ســامل 

 .مكة املكرمة: كلية الرتبية، جامعة أم القرىرسالة ماجستري غري منشورة، . االبتدائية
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 شقراء جامعة كليات يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق مدى

 الروقي مطلق بن مقعد بن مطلق. د

 

 :  ستخلامل

املتطلبـات الالزمـة   اإلدارة اإللكرتونية  ومعوقاتهـا ، و واقع  تطبيس التعرف على  إىل هدفت هذه الدراسة 

اســتخدم الباحــث االســتبانة كــنداة و، شــقراء جامعــة يف كليــات إلمكانيــة تطبيــس اإلدارة اإللكرتونيــة

تكــون جمتمــع الدارســة مــن مجيــع أعضــاء هيئــة   و. كمــا اســتخدم املــنه  الوصــفي التحليلــي ،لدراســته 

أخـذ الباحـث عينـة عشـوائية مـن أعضـاء هيئـة         عضوال  ( 241) دهم التدريس يف جامعة شقراء والبال  عد

 :وتوصلت الدراسة للنتائ  التالية . العضو( 320)التدريس يف جامعة شقراء بل  عددها 

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع تطبيس اإلدارة اإللكرتونيـة يف كليـات    .3

 .عوقات تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف كليات اجلامعةجامعة شقراء ، وبدرجة متوسطة على م

والبشـرية واإلداريـة    ا علـى املتطلبـات املاديـة    أظهرت النتائ  أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون متام ـ      .6

 .الالزمة إلمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية جبامعة شقراء 

اسـتجابات أفــراد عينـة الدراسـة حـول مجيــع     أظهـرت النتـائ  عـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصـائية  بـني        

عـــدد الـــدورات ، ســنوات اخلـــربة يف العمـــل األكـــاد ي ،اجلـــنس) بـــاختالف وأبعادهـــا حمــاور الدراســـة 

ــي   ــة يف جمــال احلاســب اآلل ــة إحصــائية يف     (التدريبي ــائ  عــن وجــود فــروق ذات دالل ، بينمــا كشــفت النت

 .ق لصاحل األستاذ املساعداملتطلبات اإلدارية باختالف مت ري العمل وكانت الفرو

 

 .اإللكرتونية اإلدارة متطلبات ــ اإللكرتونية اإلدارة تطبيس :املفتاحية الكلمات

 

 :الدراسة مقدمة
 ، األخـرية  السـنوات  يف وسـائل االتصـال   تطـوير  يف احلـديث  التكنولـوجي  التقـدم  أسـهم 

 الفعال دارياإل املنا  توفر أن شننها من الم اإلداري أساليب العمل لتحسني الفرصة أتاح كما
 مـن  املؤسسـات التحـول   علـى  فـر   ذلـك  كـل  واجلهـد،  الوقـت  اختصـار  علـى  الـذي يسـاعد  

 .لكرتونيةاإل األساليب إىل األعمال إياز يف التقليدية األساليب

مـن   بنسـره  للعـامل  بـد  ال كـان  اهلائـل  الـتقين  والتطـور  السـريع  العلمـي  التقدم هذا ظل يف

 أدى الذي األمر ، اإلدارية اجملاالت ذلك يف مبا كافة اجملاالت يف التقنيات هذه من االستفادة
 فيها للعاملني خدماتها تقديم على تعمل والم ، " اإللكرتونية اإلدارة" عليه يطلس ما ظهور إىل
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 حيتاجونـه  مـا  كـل  إلـيهم  وتقدم ، املعلومات العاملية شبكة على مواقعها عرب معها واملتعاملني
يف أي  مواقـع تواجـدهم   و تلـف  بـل ،  ومكـاتبهم  منـازهلم  يف وهـم ،  ومعلومـات  خـدمات  مـن 

علـى   اإللكرتونيـة  اإلدارة مفهـوم  تطبيـس  إىل جاهـدة  الـدول  تسـعى  اجملـال  هـذا  ويف ، مكـان 

 وذلـك  ، املعروفـة  التقليديـة  اإلدارة مـن  الـتخل   باجتـاه  ، اليوميـة  وتعامالتها معامالتها كافة
 االتصـال  وضـمان  تهمـا ، ونوعي واإلنتـاج  األداء كميـة  وحتسني واخلدمات السلع تبادل لتسهيل

 (.1، 6131الشواوره ، ) اخلارجي العامل مع الدائم والتواصل

مفهـوم اإلدارة اإللكرتونيـة يف مجيـع أحنـاء العـامل       بدأ كثري مـن املنظمـات يف تـبين    وقد

نرتنـت  سواء يف البلدان املتقدمة أو النامية، وذلك من خالل عـر  معلوماتهـا علـى شـبكات اإل    

نرتنــت، ومــن ثــم أتاحــت هــذه  تم عــرب شــبكة اإليــكمــا أصــبح كــثري مــن املعــامالت الداخليــة  

 اإلجــراءات البريوقراطيــة املعقــدة  عــن  اللتواصــل بعيــد   االشــبكات للمنظمــة وعمالئهــا فرص ــ   

(Pliskn et al, 1993 ). 

 

 :    دراسةمشكلة ال

تعــد اإلدارة اإللكرتونيــة مــن مثــار املنجــزات التقنيــة يف العصــر احلــديث ، حيـــث أدت         

التطــورات يف جمــال االتصـــاالت إىل الــتفكري اجلـــدي مــن قبــل املنظمـــات  يف االســتفادة مـــن       

م اخلدمات بطريقـة إلكرتونيـة ، تسـهم بفاعليـة يف حـل العديـد       منجزات الثورة التقنية ، وتقدي

 (.1، 6113زهري خلف ،)من املشكالت 

يف أن تصــبح املنظمــات أكثــر " ICT"ويســهم انتشــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت  

لكرتونية تعد وسـيلة لتحسـني األداء   بالعاملني بها واملتعاملني معها، ومن ثم فاإلدارة اإل ااهتمام 

التنظيمي كي يصبح فعاالل، كما أنها تيسر احلصول على اخلدمات وتتيح ألعداد كبرية مـن  

 .العمالء احلصول على املعلومات مما  عل املنظمة أكثر فعالية

 تـنظم  فاعلـة  إدارة الـذي يتطلـب   األمر اإلنتاجية بالكفاءة اجلامعية اإلدارة ياح ويرتبط
 إىل اجلامعات عمدت فقد لذا املرجوة  األهداف حتقيسأجل  من أفرادها جهود وتنسس نشاطها
 مجيـع  يـتم حتويـل   حبيـث  االداري  العمـل  تطـوير  يف التكنولـوجي  التقـدم  مـن وسـائل   اإلفـادة 

  تلـف  باسـتخدام  إلكرتونيـة  ذات طبيعـة  عمليـات  إىل الورقية الطبيعة ذات اإلدارية العمليات
املؤسسـات   يف الورقيـة  املسـتندية  الـدورة  حتويـل  يـتم  وبالتـالي  .اإلدارة يف اإللكرتونيـة  التقنيـات 
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أو اإلدارة بـال أوراق    اإللكرتونـي  العمـل  عليـه  يطلـس  مـا  وهـو  إلكرتونيـة،  دورة إىل اجلامعيـة 

 (.6110(العريشي 

وعلى الرغم مـن تطـور البنيـة املعلوماتيـة إال أن اسـتفادة املؤسسـات اإلداريـة العامـة بصـفة          

بصـفة خاصـة اليرقـى إىل الطموحـات املنشـودة ، حيـث يشـري العقيـل         عامة ، واإلدارة اجلامعية 

ــعوبات       " إىل ــن الصـ ــد مـ ــه العديـ ــة يواجـ ــات التعليميـ ــة يف املؤسسـ ــس اإلدارة اإللكرتونيـ أن تطبيـ

واملشكالت النامجة عن عملية الت يري ، والم حتول دون مواكبتها للعصر والقيام بـدورها يف  

 (.674، 6112" )التنمية والبناء 

 الصـورة  سـني حت يف اإلدارة هذه ةميأه إىل أشارت السابقة أن الدراسات  من الرغم وعلى

 فعالـة  غـري  تـزال  ال أنهـا  إال اتاجلامعـ  يف ةريـ واإلدا ة يـ األكاد الـدوائر  عمـل  سنيوحت ةرياإلدا

ــة، بالصــورة ــوافر القــوانني  ( 6110)محــود العمــريي   فقــد أكــدت دراســة   املطلوب أن درجــة ت

منافــذ خطــوط االتصــاالت   اخلاصــة بتطبيــس اإلدارة اإللكرتونيــة ، ودرجــة تــوافر  والتشــريعات 

، ودرجــة تــوافر احلــافز املــالي لــدفع العــاملني حنــو اســتخدام اإلدارة اإللكرتونيــة يف    باإلنرتنــت

 لكرتونيةاإل اإلدارة واقع تطبيس إىل أن (6131) كناني شارت دراسة وأ .اجلامعة كانت قليلة 
 (٨٠٠٢)البشــري دراسـة   أكــدتفيمـا  متوســطة،  بدرجـة  جــاء عوديةالسـ  اجلامعــات يف

 سبيـ تط تواجـه  الم ةنيوالتق ةرياإلدا العوائس بعض وجود (٨٠٠٢)اريسيالو ( ٨٠٠٢)واملسعود
 اإلدارة سبيـ تط حمـددات  فهـم  أن إىل  (٨٠٠٢ ) ا ياسـني هـذ  عـزو وية، نيـ اإللكرتو اإلدارة

 اإلدارة بـرام    ططـي ا ةليإلشـكا  املالئمـة  ةليـ العم احللـول  وضـع  يف سـاعد نيـة ي اإللكرتو
 لتجـاوز  نـة يمث فرصـا  وفرا يـ كمـ  ة،بريكـ  ةليـ وبفعاة ليـ عا بكفـاءة  قاتهـا بيوتط ةنيـ اإللكرتو
 . يةاإللكرتون اإلدارة مشروع تواجه الم ةسياألسا املعوقات

 التخصصـات  سريبتـد  تعنـى  الـم  التعليميـة   املؤسسـات  هـذه  إحـدى  شـقراء   جامعـة وتعـد  

 هافي لنيالعام قبل من وحداتها بني ةنياإللكرتو اإلدارة سبيتط أن إال كافة، ةميالعل واجملاالت
فا ، حيث الحظ  الباحث ذلك من خالل عملـه  عيضيزال  ال كافة اتويواملست التخصصات من

تطبقهـا   الـم  ةنيـ اإللكرتو ةريـ اإلدا لألعمـال يف أحدى كليـات اجلامعـة، ومـن خـالل معايشـته      

 يف أعضـاء هيئـة التـدريس واإلداريـون والطلبـة مشـكالت متعـددة          حيـث يواجـه    اجلامعـة ،  
ــة      إمتــام ــة واملالي ــول والتســجيل وشــؤون الطــالب ، والشــؤون اإلداري ، إجــراءاتهم يف شــؤون القب

نب ـي،   والكليـات تعـاني مـن مشـكالت      ا يكمـ  ةنيااللكرتو اإلدارة عمل لتفع ملفاجلامعة  

 اإلدارة سبيـ تط واقـع  لتدرس ةلياحلا الدراسة  جاءت ولذاوحتديات  مادية وتنظيمية وبشرية  ، 
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وحصـر املتطلبـات الالزمـة لتطبيـس اإلدارة     ،ومعوقاتـه   شـقراء  جامعـة  كليـات  يف ةنيـ اإللكرتو

 .تطبيس اإلدارة اإللكرتونيـة   يف تساعد أن كن  الم احللول أهم إىل للوصول اإللكرتونية 
  :التالي بالسؤال الدراسة  مشكلة ديحتد كن و

 ما مدى تطبيس اإلدارة االلكرتونية يف كليات جامعة شقراء ؟

 

 :الدراسة  أسئلة

 ما واقع تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف كليات جامعة شقراء  ؟ .3
 شقراء؟ما معوقات تطبيس اإلدارة االلكرتونية يف كليات جامعة  .6
 شقراء ؟ بكليات جامعةلكرتونية لتطبيس اإلدارة اإل الالزمةما املتطلبات  .1

اإلدارة واقــع هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات أفــراد العينــة حــول   .4

، األكاد يــة  رتبــةاجلــنس ، ال) ت رياتتعــزى ملــ هــامتطلباتومعوقاتهــا و اإللكرتونيــة

 ؟(اخلربة ، الدورات التدريبية 

 

 : دراسةأهداف ال

 ،لكرتونيـة جبامعـة شـقراء   تطبيس اإلدارة اإل واقعاهلدف الرئيس هلذه الدراسة هو معرفة 

 :ولتحقيس هذا اهلدف فإن الدراسة تسعى إىل حتقيس األهداف التالية

 .شقراء  يف كليات جامعةلكرتونية اإلدارة اإل واقع تطبيس التعرف على  .3

 .شقراء  يف كليات جامعة لكرتونية اإلدارة اإل معوقات تطبيسالتعرف  على  .6

لتطبيــس اإلدارة   الالزمــة (املاديــة ، والبشــرية ، واإلداريــة   )التعــرف علــى املتطلبــات   .1

 .شقراء  يف كليات جامعةلكرتونية اإل

واقـع  داللة اإلحصائية بني استجابات أفراد العينـة حـول   الالتعرف  على الفروق ذات  .4

رتبـــة اجلــنس ، ال ) ة اإللكرتونيــة الـــم تعــزى ملـــت ريات  متطلبـــات اإلدارومعوقــات و 

 ؟(، اخلربة ، الدورات التدريبية  األكاد ية
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 : دراسةأهمية ال

 :من خالل النقاط التالية  دراسةوتتضح األهمية العلمية هلذا ال

ــم الباحــث    -أن هــذا البحــث هــو األول   .3 ــى حــد عل الــذي يبحــث واقــع تطبيــس     -عل

 .يف كليات جامعة شقراء اإلدارة اإللكرتونية 
أن هذه الدراسة قـد تفيـد املسـؤولني يف اجلامعـة يف معرفـة الواقـع ، وتـوفري املتطلبـات          .6

 .املادية والبشرية واإلدارية  الالزم توفرها يف كليات اجلامعة  
 .مبنه  علميالتطبيس يف التوصل إىل حتديد متطلبات  قد تسهم هذه الدراسة  .1

 

 : دراسةحدود ال

واقع تطبيس اإلدارة اإللكرتونية على معرفة  تقتصر هذه الدراسة: احلدود املوضوعية -

 لتطبيـــس اإلدارة  الالزمـــة   والبشـــرية واإلداريـــة  املتطلبـــات املاديـــة   ومعوقـــات التطبيـــس ، و  

 .شقراء  بكليات جامعة لكرتونية اإل

 ه3414/3412طبقت الدراسة يف الفصل الثاني من العام اجلامعي :احلدود الزمانية -

 .أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراءطبقت الدراسة على : احلدود املكانية-

 

 :مصطلحات الدراسة 

 التكنولوجيـة  الثــورة  نتـاج  استخدام عبارة عن "يرى العواملة بننها   :لكرتونية اإلدارة اإل
 األهـداف  حتقيـس  يف فعاليتهـا  وتعزيـز  كفايتهـا  ورفــع  املؤسسـات  أداء حتسـني مسـتويات   فــي 

 (.62، 6111" )املرجوة 

اسـتخدام تقنيـة املعلومـات يف تسـهيل     " لكرتونية إجرائيـا بننهـا   إلو كن تعريف اإلدارة ا

  ".إجراءات العمل ، وحتسني األداء ، ورفع الكفاية ، وتعزيز الفاعلية لتحقيس األهداف املرجوة

املاديــة والتنظيميــة   كــل مــا  ــب تــوافره مــن العناصــر     :لكرتونيــة متطلبــات اإلدارة اإل

والبشرية مما يتيح تنفيذ العمليـة اإلداريـة بنسـاليب تكنولوجيـة حديثـة تسـهم يف إيـاح بـرام          

 :، تتضمن كالل من لكرتونية اإلدارة اإل
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مجيــع العناصــر املاديــة مــن أجهــزة حواســيب، وملحقاتهــا ،   وهــي : املتطلبــات املاديــة  .3

 .كية والالسلكيةوالربام  احلاسوبية ،وشبكات االتصال السل

ــات  .6 ــةاملتطلبـ ــي : اإلداريـ ــم    وهـ ــل ونظـ ــن هياكـ ــا  مـ ــة لتطبيقهـ ــروف املالئمـ ــوفر الظـ تـ

 .وتشريعات

مجيــع العناصــر البشــرية املؤهلــة الــالزم توفريهــا  داخــل       وهــي :املتطلبــات البشــرية   .1

ــة وخارجهــا   ــس اإلدارة اإل  القــادرة اجلامع ، 6110املســعود ، )لكرتونيــة    علــى تطبي

61-63.) 

 

 :اإلطار النظري 

،  املعرفـة  عصـر  ىلإ تقودنـا  الـم  الرقميـة  الثـورة  مفـاهيم  حـد أ لكرتونيـة اإل دارةاإل تعـد 

 أداء األجهـزة  مستويات حتسني يف التكنولوجية الثورة نتاج استخدام هو هلا احلقيقي املفهومو
أن  مـن  الـرغم  وعلـى  منهـا ،  املرجوة األهداف حتقيس يف وفعاليتها كفاءتها ، ورفع احلكومية

 غري العملي، الواقع يف لكرتونيةاإل اإلدارةلتحقيس مفهوم  الفعالة، األداة هي شبكة اإلنرتنت
 والعنصــر والتكنولوجيــا العمــل أســاليب منهــا متكاملــة عديــدة تشــمل جوانــب أنهــا

 (.6112 فالويف،)وغريها وتطوير التشريعات اإلداري التنظيموالبشري،

 

 :اإللكرتونية تطبيس اإلدارة 

داخـل   ةنيـ اإللكرتو اإلدارة سبيـ تط جمـاالت ( 6132)واحلربـي   (٨٠٠٢ )صـنف املسـعود  

 :ليا يكم كليات اجلامعة 

 يف شـؤونهم   ا خيـ ومـ  بالطلبـة  تعلـس ا يمـ  كـل  :الطلبـة  شـؤون ب خاصـة  اتتطبيقـ  .3
 والصـحي  ميليالتع مبستواهم تعلسا يوم وخاصة، عامة اناتبي لجيتس من اجلامعة،
  .حنوهم بدورها امقيعلى ال اجلامعة ساعدمما ي ة عياالجتما أحواهلم وكذلك

 ويقصد بها توفري التقنيـة احلديثـة داخـل القاعـات    :ون التعليميةؤالشب خاصة اتتطبيق .6

التدريســـية عـــرب اســـتخدام تطبيقـــات احلاســـب يف الشـــرح للطـــالب ، وتـــوفري خدمـــة 
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ب وحضورهم وغيـابهم  وحفـظ   تسجيل جداول الطالونرتنت يف العملية التعليمية ، اإل

 .درجاتهم 

 عمـداء  مـن  لنيالعـام  عيـ مج شـؤون  هنـا  به قصدوي :فنياملوظ شؤونخاصة ب اتتطبيق .1
 .همغريو فنيوموظ أقسام وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء

 قاتهـا بيتط خـالل  مـن  ةنيـ اإللكرتو اإلدارة تقـوم :ون اإلداريـة  ؤالشـ خاصـة ب  قـات بيتط .4
 ، ةتينيـ والرو ةبيـ الكتا األعمال ذفيتن يف بريك بدور مثل معاجل النصوص  اخلاصة

  .هاليإ احلاجة عند وحفظها واسرتجاعها اجلامعة داخل لألعمال رريالتقا إعدادو

علـى   عهـا زيوتو وحفظهـا  ةليـ املا ألمورمـا يتعلـس بـا   :ون املاليـة  ؤالشـ ب خاصـة  قـات بيتط .2

 .والنفقات املصروفات ورصد نة،عيم نسب حسبة طنشاأل

 اتـه يوبرجم اآللـي  احلاسـب  قـات بيتط وتتضمن:ةعياجلام باملكتبات خاصة قاتبيتط .2
 الكتـب  عـن  للبحـث  انـات بي قاعـدة  فريوتـو  املكتبـات،  حوسـبة  يف والشـبكات 

سهل على أعضاء هيئـة  يإ اد مواقع للمكتبات الرقمية كذلك  واملراجع، واملصادر

 .ة التدريس البحث يف مصادر املعلومات املتنوعة على الشبكة املعلوماتي

 االتصـــاالت، قـــاتبيتط أهمهـــا مـــن: لكرتونيـــة تطبيقـــات أخـــرى يف اإلدارة اإل .7
 ةريـ اإلخبا الرسـائل  لعيـ وتف ةجيـ واخلار ةليـ الداخ شـبكات االتصـال   و اتيـ والربجم

الدوائر التلفزيونيـة لعقـد   ة،وصـي والن ةتيوالرسـائل الصـو   ةليـ اآل ةفيـ اهلات واملكاملـات 

 بوابـــةإ ـــاد  وكـــذلك االجتماعـــات عـــن بعـــد أو إعطـــاء احملاضـــرات للطالبـــات  ،  

 .مبوقع اجلامعة هللكليات مرتبط ةلكرتونيإ

 

 : ةنياإللكرتو اإلدارة سبيتط معوقات

معوقـات ،   جـود و مـن  لـو خيال رماأل ةايبد يف مؤسسة ةأي يف ةنيلكرتواإل اإلدارة سبيتط نإ

 :إىل ةونياإللكرت اإلدارة سبيتط معوقات ) ٨٠٢٢ ( احلسنات تصنفوقد 
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 :يف تتمثلو:ةظيميتن عوقاتم( أ ) 
 مـن  املتابعـة  ابغيـ ، مـع  ومتطلباته التحول بدواعي املؤسسة إدارة اقتناع ضعف .3

 .الص رى اإلدارات  يف ةنياإللكرتو اإلدارة سبيلتط اعليال السلطات قبل
 علـى  ةنيـ اإللكرتو اإلدارة مشـروعات  تتبنـى  ةزيـ مرك جهـة  وجـود  إىل االفتقـار  .6

 العالقـة  ذات األخـرى  واإلدارات  األجهـزة  بني سسيالتن ابغيمع  الدولة مستوى
 .اتيوالربجم األجهزة من نفسها متتلك األنواع حتى املؤسسة، بنشاط

داخـل   ةنيـ التق هـذه  إدخـال أصـحاب القـرار عنـد     لـدى  ةبياحلاسـو  املعرفـة  قلـة  .1

 .املؤسسات
 .املؤسسة داخل املرغوبة املواقع يف واسع بشكل املتخص  بريالتد ندرة .4
 اتياملشـرت  نظـام  يف الطـرق  بسـبب  األفضـل  احلـل  ارتيـ اخ يف املرونـة  ضـعف  .2

 .انةصيوال
 . اإللكرتوني العمل قاتبيتط تناسب ةنيوقانو ةريعيتش بيئة إ اد صعوبات . .2

 :يف وتتمثل :ةنيتق معوقات (ب)
 .ةليميالتع ئاتبيال يف اآللي احلاسب ل يتش ومشكالت عوباتص .3
 .املستخدمة لألجهزة موحدة ايريومع مواصفات وجود ندرة .6
 . ةليميالتع ئةبيال يف املستخدمة هوبراجم اآللي احلاسب أجهزة تقادم .1
 . االتصال لشبكات ةحتيالت ةنيالب ضعف .4

 : ل فيما يليوتتمث :ةريبش معوقات (ج)
 . املعلومات اجيبتكنولو الثقايف الوعي عفض .3
 .اجلامعة يف املتطورة  ثةدياحل ةنيالتق جمال يف بريالتد برام   لةق .6
 .للسلطة دالديته شكلت يري يال بنن السلطة وذوي نديريامل بعض شعور تنامي .1
 املعرفـة  ،وضـعف  خـرباتهم  نقـ   مـع  ن،ديريللمـ  ةديـ ما حـوافز  مديتقـ  نـدرة  .4

 نديريامل بعض تلكي  الذ واخلوف والرهبة اآللي، احلاسب اتنيبتق ةفيالكا

 .استعماله عند
 .وأمنها ةصيالشخ والتعامالت املعلومات ةريس ةايمح يف الثقة ضعف .2
 عـن  وعـزوفهم  ،فيهـا  الرغبـة  وضـعف  ةنيـ التق هـذه  سبيـ لتط لنيالعـام  مقاومـة  .2

 .استخدامها
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 :لكرتونيةاإل اإلدارة متطلبات تطبيس

 واإلجـراءات  واألسـاليب  والنظريـات  املفـاهيم  يفا شـاملل  احتوللـ  لكرتونيـة اإل اإلدارة متثـل 
 املكونـات  مـن  متكامـل  فهـي نظـام   التقليدية، اإلدارة عليها تقوم الم واهلياكل والتشريعات

 لتطبيـس  ومتكاملـة  عديـدة  متطلبـات  فراتـو  مـن  البد وبالتالي،  اإلدارية ، واملادية ، والبشرية 
 : يلي كما املتطلبات تلك تناول و كن ،الواقع حيز إىل وإخراجه لكرتونيةاإل مفهوم اإلدارة

 : اإلدارية   املتطلبات : أوال
 جيدة إدارة ىلإ منها املبت اة األهداف للمنظمات حتقس لكي   اإللكرتونية اإلدارة حتتاج

 وردويـ . اإلداريـة  األساليب يف ومستحدث جديد بكل وتنخذ , وتدعمه والت يري التطوير تساند
 : يلي مايف  همهاأ الصرييف

 . املطلوبة هدافاأل حتقيس يف يفةظو وأ عملية كل مساهمة درجة حتديد .3
 متطلبـات  مـع ا متمشـي   وجعله النظام تبسيط بهدف الضرورية غري العمليات استيعاب .6

 .لألعمال اإللكرتونية التحول
 . اإللكرتونية عمالاأل ىلإ التحول عملية لتدعيم الالزمة العمليات إضافة .1
 األهـداف  حتقيـس  علـى  قدرتـه  مـدى  وحتديـد  للنظـام  املرونـة  مـن  الكايف القدر توفري .4

 .(611، 6112(  منه املرجوة

 :املادية  املتطلبات : ثانيا
ــة ، وأحـــدث     ــزة احلاســـوبية احلديثـ ــات املاديـــة واألجهـ ــس  تـــوافر اإلمكانـ يتطلـــب التطبيـ

 االتصــاالت وشــبكات حديثــة لكرتونيــة التطبيقــات والــربام  ، باإلضــافة  تــوفر أنظمــة إ 
 و , نرتانــتاأل و ,نرتنــتاإل)شــبكات   العنكبوتيــة الشــبكةالــم تتضــمن  واملعلومــات

مثـل    وتطبيقـات  خـدمات  عـدة  وهنـاك ، املنظمـات  تقـدم  يف بـارز  دور حيـث هلـا    ) كسـرتانت اإل

، وقوائم النقاش ، واجملموعات األخبارية ، وشبكة املعلومـات ، وفهـارس   اإللكرتوني  الربيد

 (.6116،والسامرائي قنديلجي )والتعليم عن بعد املكتبات ، 

 :البشرية املتطلبات :ثالثا
 تـتمكن  لـن  العنصـر  هـذا بـدون   إذ   املنظمـات  يف العناصر همأ من البشري العنصر يعد
 : يلي فيما  العالق حددها , البشرية املتطلبات من مجلة وهناك ،أهدافها حتقيس من املنظمات
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 املعلومـات  نظـم  يف املـؤهلني  فـراد األ مـن  واملسـتقبلية  احلاليـة  االحتياجـات  حتديـد  .3
 . نرتنتاإل على والعمل والربجميات

 . والربجميات املعلومات نظم جماالت يف املؤهلني األفراد أفضل استقطاب .6
 . وحتفيزهم وتطويرهم فراداأل على للمحافظة فعالة نظم ا اد .1
 مـع  السـريع  للتعامـل  أمـامهم  الفرصـة  إتاحـة  أجـل  مـن  فـراد اإلداري  لأل الـتمكني  .4

 (.637 ، 6112  (التكنولوجية يئةالب يف املت ريات

 

 :الدراسات السابقة 

 املختلفـة   باملؤسسات داري واالرتقاءاإل العمل تطوير يف لكرتونيةاإل دارةاإل ألهمية نظرُا
 :الدراسات تلك أبرز ومن ، الدراسات من العديد أجريت فقد

 : الدراسات العربية: أوالل 

ــام    ــداهلل التمـ ــرى عبـ ــس اإلدارة   ( 6117)أجـ ــع تطبيـ ــى واقـ ــدفت إىل التعـــرف علـ ــة هـ دراسـ

اإللكرتونية يف كليات التقنية بالسعودية مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس ، وكـان مـن         

ــس      :أهــم النتــائ    ــس اإلدارة اإللكرتونيــة بدرجــة متوســطة ، وأن تطبي ــة تطب أن الكليــات التقني

ة يســهم يف حتســني مســتوى إدارة الكليــات التقنيــة ، وأن هنــاك فروقــال بــني  اإلدارة اإللكرتونيــ

 .واقع التطبيس واالسهام يف حتسني مستوى اإلدارة بكليات التقنية 

لكرتونية هدفت إىل معرفة كيفية تطبيس اإلدارة اإل بدراسة ( 6117)خبش  كما قامت 

ــائ      لكرتونيــة يف كافــة  اإلدارة اإل أهميــة: يف تطــوير كليــات البنــات  ، وكــان مــن أهــم النت

النـــواحي اإلداريـــة والفنيـــة ، وتتمثـــل أبـــرز املتطلبـــات يف وضـــع خطـــة إســـرتاتيجية ، واســـتثمار  

ــات اإلدارة     ــتخدام آليـ ــات علـــى اسـ ــوبات الكليـ ــة ، وتـــدريب منسـ ــرية واملاديـ اإلمكانـــات البشـ

 .اإللكرتونية ، وتعزيز املنا  التنظيمي يف الكلية للعمل بروح الفريس 

الــم هــدفت إىل التعــرف علــى مــدى إمكانيــة تطبيــس اإلدارة   ( 6117)ودراســة الدوســري 

اإللكرتونية يف جامعة امللك فيصل ، من وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس ، وكـان مـن أهـم         

آراء األفراد حنـو املتطلبـات اإلداريـة والفنيـة كانـت إ ابيـة بوجـه عـام ، حيـث لـوحظ           :النتائ  

ال توجــد فــروق بــني أفــراد العينــة ترجــع   كمــا بيــس اإلدارة اإللكرتونيــة ، اإلحلــاح الشــديد لتط
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واآلثــار  ، ، والشــبكة العنكبوتيــة فيمــا يتعلــس باملتطلبــات اإلداريــة       حلاســب اآللــي لإلملــام با

 .اإل ابية ، واملعوقات ، ومقرتحات اإلدارة اإللكرتونية 

 لكرتونية يفاإل اإلدارة تطبيس معوقات عن الكشف إىل( 6133) البشري دراسة وهدفت
وكـان مـن أهـم     .هيئـة التـدريس   وأعضـاء  اإلداريـات  نظـر  وجهـة  مـن  القـرى  أم جامعـة  إدارات

 مهـارات  كضـعف  معوقـات بشـرية   وكـذلك  لكرتونيـة، اإل اإلدارة علـى  التـدريب  قلـة :النتائ   
 لنتائ ا بينت كما مالية، ومعوقات داريات املتخصصات،اإل عدد يف والنق  يليزية،اإل الل ة

 وجـود توجهـات   النتـائ   أظهرت كما متوسطة، كانت لكرتونيةاإل استخدام اإلدارة درجة أن
 .لكرتونيةاإل لإلدارة التحول حنو  ابيةإ ورغبة

إىل معرفـة إمكانيـة تطبيـس اإلدارة اإللكرتونيـة     ( 6131 )حسني، أمحد وهدفت دراسة  

أهميــة تــوافر اإلمكانيــات املاديــة     :يف جامعــة جنــوب الــوادي ، وقــد أظهــرت نتــائ  الدراســة       

نق  اإلمكانات املالية الالزمة لتطبيـس  :والبشرية واإلدارية ، ووجود معوقات كبرية تتمثل يف 

اإلدارة اإللكرتونية، ارتفاع تكلفة تطبيس اإلدارة اإللكرتونية، قلة توافر دورات تدريبية فعالة 

 . للعاملني

 ةنيـ اإلدارة اإللكرتو سبيتط وقاتمع على التعرف إىل (6133 ) احلسنات دراسة وهدفت 
 اكـل ياهل بـني  االتصـال  وسـائل  ضـعف  :وقـد أظهـرت نتـائ  الدراسـة      ةطينيالفلس اجلامعات يف

 نق وباجلامعـة،  ةنيـ اإللكرتو بـاإلدارة  خـاص  قسـم  إىل وجـود  االفتقـار و اجلامعة، يف ةرياإلدا
 ات،وضـعف يوالربجم األجهـزة  اسـتخدام  حـول  هاديلـ  فنيللمـوظ  ةديواإلرشـا  ةفيـ الثقا ةعيـ التو

 .الدعم يف اخلاص القطاع دور ةديوحمدو ةنياإللكرتو اإلدارة قاتبيلتط احلكومي الدعم

هـدفت إىل معرفـة أهميـة تطبيـس اإلدارة اإللكرتونيـة يف      فقـد  (  6131) دراسة محيـد  أما 

أن : ت نتائ  الدراسة جامعة صنعاء ، ومعوقات التطبيس ، واآللية املقرتحة للتطبيس ، وقد أظهر

أفراد العينة موافقون على أهمية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية ، ويرون أن درجة معوقات التطبيس 

كبرية ، وقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق يف استجابات عينة الدراسة تعزى ملت ري النـوع،  

 .لدورات التدريبيةومت ري سنوات اخلربة بينما توجد فروق تعزى للمؤهل العلمي ، وعدد ا

 عـن  الكشـف  إىل هـدفت الـم  ( 6131)ويف األردن أجريـت دراسـة النمـري وأبوعاشـور     
 مسـتوى  أن الدراسة نتائ  أظهرت وقد الريموك، جامعة يف لكرتونيةاإل اإلدارة تطبيس مستوى
 ،لدى أعضاء هيئة التدريس بينما بدرجة متوسطة لدى اإلداريـني  مرتفعة بدرجة كان التطبيس
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 الخـتالف  تعـزى  التدريسـية  اهليئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  يف فـروق  وجـود  عدم إىل النتائ  وأشارت
 مجيـع  ويف ككـل،  األداة علـى  الكليـة  أو اجلـنس  أو األكاد يـة  الرتبـة  الدراسـة   مـت ريات 
 .اجملاالت

 اإلدارة سبيـ تط معوقـات  علـى  التعـرف  إىل دراسـة هـدفت  ( 6132)وقـد أجـرت احلربـي    
ثـم    ةريـ اإلدا : أن أهـم املعوقـات هـي     النتـائ   وقـد أظهـرت   م،صـي جامعـة الق  يف ةنيـ اإللكرتو

 سبيتط معوقات جتاه ةئيإحصا داللة ذات وجود فروق إىل وأشارت الدراسة البشرية ثم التقنية ،
 . دكتوراه الو ترياجسامل مؤهالت لصاحل العلمي، املؤهل  ريملت تعزى ةنياإلدارة اإللكرتو

 :األجنبية الدراسات : ثانيا 

 اإلدارة تطبيـس  درجـة  عـن  الكشـف  إىل ,Mellivell)  6117)  ميليفـل    دراسـة هـدفت  
 تطبـس  أن اجلامعـات  الدراسـة  نتـائ   أظهـرت وقـد   ، كـون ،  هـون  باجلامعات  يف لكرتونيةاإل

هيئة  ألعضاء والرتقيات الرواتب وبنظام الطلبة، بتسجيل درجة اخلاصةالب لكرتونيةاإل اإلدارة

 اإلدارة توظيـف  أن فاعليـة  النتـائ   وبينـت  متوسـطة،  بدرجـة  جـاءت  فقـد  واملـوظفني،  التـدريس 
 . متوسطة جاء بدرجة اإلداري العمل جتويد يف لكرتونيةاإل

 اإلدارة تطبيـس  فاعلية عن الكشفالم هدفت إىل  ,Seresht)  6119)  شت ريدراسة سو
 وجـود   الدراسـة  نتـائ   أظهـرت  وقـد  يرانيـة، اإل يف اجلامعـات  تطبيقهـا  ومعوقـات  لكرتونيـة اإل

والرغبـة،   الـدافع  وعـدم  اخلـربة،  وافتقـار  التكنولـوجي،  الـوعي  متثلـت بعـدم   داريـة إ معوقـات 

 فاعليـة  إىل عينـة الدراسـة   أفـراد  أشـار  كمـا  والتكنولوجيـة،  الثقافيـة  املعوقـات  إىل باإلضافة
 .الوقت واجلهد اختصار يف لكرتونيةاإل اإلدارة تطبيس

اإلدارة  اسـتخدام  مـدى  عـن  الكشـف  إىل هـدفت فقـد     ,Felck) 6131) أما دراسة فيلك 

 الدراسـة  نتـائ   أظهـرت  وقـد ، األمريكيـة  يف اجلامعات اإلدارية األقسام إدارة يف لكرتونيةاإل
 كمـا  ،ب اآللـي باحلاسـ  مناسـبة  معرفـة   تلكـون  األقسـام  رؤسـاء  مـن 67%) )نسـبته   مـا  أن

 يف اسـتخدامه  مسـتوى  وبـني  باحلاسـوب،  املعرفـة  بـني  عالقـة طرديـة   وجـود  إىل النتـائ   أشـارت 
 العمـل  من عـبء  افف لكرتونيةاإل اإلدارة أن الدراسة نتائ  بينت كما لكرتونية،اإلدارة اإل

 .وتقلل األخطاء العمل، وترية من وتسرع األقسام، رؤساء على
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 دور علـى  عـرف تال إىل  هـدفت أمريكـا  دراسـة يف   ,Gorman)  6133) جـرى جورمـان   أو
 داراتهـم وفاعليـة  إ يف نرتنـت واإل لكرتونيـة اإل االتصاالت واستخدام يف تبين العالي التعليم قادة

 الت ـيري  عمليـة  يف دور كبري هلم العالي التعليم قادة نأ الدراسة نتائ  أظهرت وقد .استخدامها
 لكرتونيـة اإل واالتصاالت نرتنتاإل الستخدام تبين فعلي وجود النتائ  بينت كما داراتهم،إ يف
 .التعليم العالي إدارة يف

 وعربيـة  حمليـة  بـني  ما تنوعت السابقة الدراسات عليها الم طبقت اجملتمعات أن ويتضح
 ،(دارينيإ تدريس، هيئة أعضاء)يف اجلامعات العاملني من عينات اختيار عليها وأجنبية،وغلب

 اعتمـدت  حيث ومنهجها موضوعها، طبيعة يف السابقة مع الدراسات احلالية الدراسة وتتشابه
لتطبيـس اإلدارة  الشـمولي   تناوهلـا  يف احلاليـة  الدراسـة  اتلـف  بينمـا  التحليلـي،  املـنه  الوصـفي  

من خالل  معرفة  واقع التطبيس ، ومعوقاته التطبيس واملتطلبات الالزمة لتطبيـس   ،اإللكرتونية 

 النظـري  اجلانـب  يف إثـراء  السـابقة  الدراسـات  مـن  االسـتفادة  اإلدارة اإللكرتونية ، وقـد متـت   
 احلاليـة  الدراسـة  نتـائ   وتطويرها،ومناقشـة  البيانـات واملعلومـات   مجـع  أداة بنـاء  ويف للدراسة،

 .السابقة الدراسات ومقارنتها بنتائ 

 

 إجراءات الدراسة

 :منه  الدراسة

واقـع تطبيـس اإلدارة   الدراسـة وأهـدافها ولكونهـا تسـتهدف التعـرف علـى        طبيعةعلى  بناء 

فــإن الباحــث قــد اســتخدم املــنه  الوصــفي      ، اإللكرتونيــة ،ومعوقاتهــا واملتطلبــات الالزمــة     

 . التحليلي

 

 :جمتمع الدراسة 

 تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف جامعة شـقراء والبـال  عـددهم    

 .عضو هيئة تدريس( 241)
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 :عينة الدراسة 

( 320)عشوائية من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء بل  عـددها   أخذ الباحث عينة

 : ( 3)اجلدول رقم وفس طبقا ملت ريات الدراسة و كن وصف العينة ، هيئة تدريس  عضو

 ملت ريات الدراسة اتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقل : (3)جدول 

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 الجنس
 5020 330 ذكر
 ،002 53 أنثى

 ٪333 350 المجموع

الرتبة 
 األكاديمية

 ،132 300 أستاذ مساعد
 020 0 أستاذ مشارك

 025 5 أستاذ
 ٪333 350 المجموع

سنوات 
 الخبرة

 5020 330 سنوات 0أقل من 
 020 30 سنوات 33سنوات حتى أقل من  0من 
 ،332 30 سنة 30سنوات حتى أقل من  33من 
 ،352 10 سنة فأكثر 30من 

 ٪333 350 المجموع

الدورات 
 التدريبية

 0020 00 ال يوجد
 1321 00 دورة واحدة

 0021 5، دورتان فأكثر
 ٪333 350 المجموع

     

 :أداة الدراسة

اسـتخدم الباحـث   ، وعلى املنه  املتبع يف الدراسة ، على طبيعة البيانات املراد مجعها بناء 

الدراسات السـابقة  على ا معتمد ، عداد أداة الدراسةإقام الباحث ب، واإلستبانة يف هذه الدراسة

 .ذات الصلة مبوضوع الدراسة  ، واملراجع 
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 :ة الدراسة من خالل د من صدق أداقام الباحث بالتنك: صدق أداة الدراسة 

قـــام الباحــث بعرضــها علـــى جمموعــة مـــن    :لــألداة  ( اخلـــارجي ) الصــدق الظــاهري    .3

عـداد  إب وعلى ضوء توجيهـاتهم ومقرتحـاتهم قـام الباحـث     ، احملكمني األكاد يني 

 .يف صورتها النهائية ( االستبانة) أداة الدراسة

معامالت مت حساب صدق االتساق الداخلي من خالل : لألداةصدق االتساق الداخلي  .6

، بالدرجــة الكليــة للمحــور كــل حمــور االرتبــاط بــني درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات  

وكان مستوى الداللة اإلحصائية لكل حمور مـن حمـاور الدراسـة كمـا يف اجلـدول      

 (:6)رقم 

 مستوى الداللة اإلحصائية حملاور الدراسة  : (6)جدول 

 مستوى الداللة عدد الفقرات االستبانةمحاور  م
 فأقل 3233 10 واقع تطبيق اإلدارة االلكترونية 3
 فأقل 3233 30 معوقات  تطبيق اإلدارة اإللكترونية 1

 فأقل 3233 03 متطلبات  تطبيق اإلدارة اإللكترونية 0
 

الكليـة   يتضح من اجلدول السابس أن قيم معـامالت االرتبـاط بـني درجـة العبـارة والدرجـة      

وهـذا يشـري إىل صـدق فقـرات كـل جمـال       .  1.13دالة إحصائيال عند مسـتوى داللـة   كل حمور ل

 .وقياسها للسمة الم وضعت لقياسها

 

معادلـة ألفـا   )استخدم الباحـث  ( االستبانة) ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة: ثبات أداة الدراسة

يوضــح ( 1)واجلــدول رقــم . للتنكــد مــن ثبــات أداة الدراســة  (Cronbach'aAlphaكرونبــا  

 . ذلك

 ".ألداة الدراسة"قيم معامل ألفا كرونبا "يوضح  : (1)جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود محاور االستبانة م
 ،3203 10 واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية  3
 ،3205 30 معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 1
 32105 03 متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية 0

 32000 ،5 (محاور الدراسة)ألداة الدراسة  الثبات العام
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، للمحــور األول (1.017)يتضــح مــن اجلــدول الســابس أن معــامالت الثبــات ألفــا كرونبــا    

العـام  أمـا الثبـات   ، (1.942)يف حني بل  معامل الثبات للمحور الثالـث  ، للمحور الثاني (1.027)و

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتـع بدرجـة مقبولـة مـن الثبـات      ، ( 1.012)ألداة  الدراسة فقد بل  

 . كن االعتماد عليها يف التطبيس امليداني للدراسة

 
 :املعاجلة اإلحصائية

تبنى الباحث يف إعداد االستبانة الشكل امل لـس الـذي حيـدد االسـتجابات احملتملـة لكـل       

واملتوسـط  ،ومت حساب التكرارات والنسـب املئويـة  ،مقياس ليكرت اخلماسيفقرة مستخدم ا 

ــابي ــون   ،احلســــــ ــاط بريســــــ ــل االرتبــــــ ــاري ومعامــــــ ــراف املعيــــــ ــل ، واالحنــــــ ــا )ومعامــــــ ألفــــــ

 ONE WAY)حتليــل التبــاين األحــادي  كمــا مت اســتخدام اختبــار، (ت)واختبــار،(كرونبــا 

ANOVA) ، اختبـار  واستخدام(   أقـل فـرق معنـوي( )LSD )  خدام احلـزم اإلحصـائية   وذلـك باسـت

(SPSS )        ولتسهيل تفسري النتائ  استخدم الباحـث األسـلوب التـالي لتحديـد مسـتوى اإلجابـة عـن

ا إلدخاهلـا للحاسـوب   قـام الباحـث مبراجعتهـا متهيـد     ، حيـث مت إعطـاء وزن للبـدائل   ، بنود األداة

ويـــل اإلجابـــات أي بتح، ا معينــة ومت إدخاهلــا للحاســـوب بإعطائهــا أرقام ـــ  ، للتحليــل اإلحصـــائي 

 :وفس التصنيف التالي، (الرتميز)اللفظية إىل رقمية 

 توزيع للفئات وفس التدرج املستخدم يف أداة البحث : (4)جدول 

 مدى المتوسطات الوصف
ا  3-  3203 ال أوافق تمامع
 3203-1253 ال أوافق
 1253-0203 غير متأكد
 0213-0203 أوافق

 0233-0213 أوافق تمامعا
 

 :النتائ عر  

 بالسؤال األول  النتائ  املتعلقة: 
لإلجابة عن السؤال األول حول واقع تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف كليات جامعة شـقراء    

التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب     مت حســاب

 :يوضح ذلك( 2)واجلدول  الستجابات أفراد عينة الدراسة
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 واقع تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف كليات جامعة شقراء : (2)جدول 

بارة
 الع
رقم

 

 العبارة

سب
والن
ت 
رارا
لتك
ا

 

 درجة الموافقة
بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 
يب
ترت
ال

 

جداا 
رة 
كبي
جة 
بدر

 

بيرة
ة ك
درج

ب
طة 
وس
 مت
رجة

بد
 

يلة
 قل
رجة

بد
جداا  
لة 
 قلي

رجة
بد

 

3 
أجهزة  الكلية  في تتوفر

الكترونية  ومعدات
 .متطورة

 ،1 00 00 00 3 ك

125
1

 323
00

 
1 ٪ 3 1520 0320 1025 3523 

1 
تتوفر أحدث النظم 

مج لتطبيقات والبرا
 .اإلدارة اإللكترونية

 ،1 01 3، 30 3 ك

120
0

 320
01

 
31 ٪ 3 332، 0120 03 3523 

0 
تتوفر أحدث تطبيقات 

رونية في اإلدارة اإللكت
 .إدارة  القبول والتسجيل

 3 00 50 53 3 ك

023
1

 32،
00

 
0 ٪ 3 002، 0،20 1520 3 

0 
تتوفر أحدث التطبيقات 

إللكترونية في إدارة ا
 .شؤون الطالب

 3 30 01 53 3 ك

021
5

 325
00

 
0 ٪ 3 0520 00 332، 3 

0 

تتوفر أحدث تطبيقات 
اإلدارة اإللكترونية في 

الشؤون  اإلدارية 
 .والمالية 

 30 51 00 10 1 ك

125
،

 323
11

 
33 ٪ 020 3021 0123 0521 332، 

5 
تتوفر مكتبة الكترونية  
متاحة للطالب وأعضا  

 .هيئة التدريس

 1، 05 00 35 1 ك

123
0

 321
13

 
11 ٪ 020 120 1320 1320 0121 

، 

للبريد  تتوافر شبكة 
إللكتروني للمراسالت ا

ومع إدارة  2داخل الكلية
 .الجامعة

 3 3 ،1 330 05 ك

023
0

 325
31

 
3 

٪ 132
0 

5120 3523 3 3 

0 
يتوفر في الكلية  نظام 

االجتماع عن بعد 
(video confrerence) 

 310 ،1 1 1 3 ك

320
0

 320
10

 
10 

٪ 3 020 020 3523 ،021 
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بارة
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رقم

 

 العبارة

سب
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رارا
لتك
ا

 

 درجة الموافقة

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
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حرا
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يلة
 قل
رجة

بد
جداا  
لة 
 قلي

رجة
بد

 

1 

يستخدم  النظام 
اإللكتروني في تسجيل 

الجداول 2 والحذف 
واإلضافة وحفظ درجات  

 .الطالب 

 35 1 30 00 3، ك

021
1

 321
5،

 
1 

٪ 0120 0123 332، 020 120 

33 

بوابة خدمات   توفر 
إلكترونية في المجاالت  

األكاديمية واإلدارية 
 .والمالية

 0، 00 1 05 3 ك

123
1

 323
،5

 
10 ٪ 3 1320 020 1520 0520 

33 
خدمة اإلنترنت  تتوافر

هيئة التدريس  ألعضا 
 والطالب داخل الكلية

 1 30 00 05 01 ك

025
1

 323
00

 
0 

٪ 03 1320 0320 332، 020 

31 
توفر األرشفة االلكترونية 

في حفظ الملفات 
 .والمعامالت اإلدارية

 00 1 1، 05 3 ك

125
0

 323
13

 
33 ٪ 3 1320 0، 020 1521 

30 
بوابة إلكترونية  توفر 

ببوابة للكلية مرتبطة 
 .الجامعة 

 51 1 05 53 3 ك

120
،

 320
33

 
30 ٪ 3 0521 1320 020 0521 

30 
وجود خطة معلنة 

لتطوير اإلدارة 
 .اإللكترونية

 ،3 3، 50 3 30 ك

125
3

 323
00

 
30 ٪ 332

، 
3 0،20 032، 3323 

30 
وجود مواكبة مستمرة  

للمستحدثات  التقنية في 
 .المجال اإلداري

 00 00 1، ،1 3 ك

120
0

 321
13

 
35 ٪ 3 3523 0121 1320 1321 

35 

وجود نظام فعال 
لتشجيع المتميزين في 

مجال اإلدارة 
 .اإللكترونية

 01 ،1 03 30 3 ك

120
0

 321
00

 
13 ٪ 3 332، 0021 3523 10 
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3، 
وجود  إدارة  متخصصة 

تعنى بتطبيق التقنية 
 .اإللكترونية

 10 00 13 30 3 ك

125
3

 320
،3

 
31 ٪ 3 332، 0025 1320 3021 

30 
وجود خطة لتدريب 

أعضا  هيئة التدريس 
 .على اإلدارة االلكترونية

 00 ،1 3، 30 1 ك

120
0

 323
01

 
3، ٪ 020 332، 0120 3523 1025 

31 
توافق الهياكل التنظيمية 

الحالية مع تطبيق 
 .اإلدارة اإللكترونية

 01 ،1 1، 30 1 ك

120
0

 323
05

 
30 ٪ 020 332، 0121 3523 10 

13 

 لتدريب فر  توفر
 في وتأهيل العاملين

 األجهزة استخدام مجال
 .الحديثة اإللكترونية

 15 53 03 3 3 ك

120
0

 32،
03

 
13 ٪ 3 3 0021 0520 3020 

13 

 البشرية امتالك الموارد
 والمهارة الكلية الخبرة في
تكنولوجيا  مجال في

 .المعلومات

 3 51 3، ،1 1 ك

121
3

 320
01

 
5 

٪ 020 3523 032، 0521 3 

11 

 في العاملين امتالك 
 اتجاهات متوافقة الكلية 

 إستراتيجية تطبيق مع
 .اإلدارة اإللكترونية

 3 3، 3، ،1 3 ك

12،
0

 32،
30

 
، 

٪ 3 3523 0120 032، 3 

10 
لدى  فكرة توفر  

 مفهوم  العاملين عن
 اإللكترونية اإلدارة

 00 10 50 00 3 ك

12،
3

 323
03

 
0 ٪ 3 1520 0،20 3021 1320 

10 
وجود كوادر مؤهلة 

لصيانة أعطال الحاسوب 
 والشبكة اإللكترونية

 00 ،3 51 ،1 1 ك

120
0

 321
00

 
30 ٪ 020 3523 0521 3323 0320 

15 المتوسط الحسابي العام
71

 15
34

3
 

 

 درجات 2املتوسط احلسابي من * 
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أن املتوسط احلسابي العـام السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى       ( 2)يتضح من اجلدول 

أي أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون  ،(2مــن  6.73)واقــع تطبيــس اإلدارة اإللكرتونيــة يســاوي 

 .بدرجة متوسطة على واقع تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف كليات جامعة شقراء

 3.41)كما يد أن املتوسطات احلسابية التفصيلية لفقرات هذا احملور تراوحـت مـا بـني    

تتوافر شبكة للربيد اإللكرتوني للمراسالت داخـل الكليـة ،   )عبارة  فقد حصلت، (4.12إىل 

وقــد يعــود ذلــك إىل  ، (2مــن  4.12)علــى أعلــى متوســط حســابي  ومقــداره  ( ومــع إدارة اجلامعــة

 واعتمـاد إدارة اجلامعـة علـى   من أعضـاء هيئـة التـدريس     عضو ي لكل صي  بريد إلكرتونا

، حيث خيتصـر الوقـت واجلهـد واملسـافة      الربيد اإللكرتوني يف املراسالت واالتصال باآلخرين

ــة      ــا بـــني إدارة اجلامعـ ــدال ج رافيـ ــاك تباعـ ــا أن هنـ ــة خصوصـ ــا  املراســـالت اليدويـ الـــم تتطلبهـ

النظـــام اإللكرتونـــي يف تســـجيل يســـتخدم  )نيـــة  عبـــارة وكلياتهـــا ،فيمـــا جـــاء يف املرتبـــة الثا

، ( 2مـن   1.96)بلـ    مبتوسط حسابي (اجلداول ، واحلذف واإلضافة ، وحفظ درجات الطالب

وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن عمادة القبول والتسجيل تعتمد النظام اإللكرتوني يف كـل مـا   

ورصد الدرجات ، بينما جاء يف املرتبـة  يتعلس بالطالب من تسجيل للجداول ، وحذف وإضافة ، 

مبتوسـط  ( نرتنت ألعضاء هيئة التدريس والطالب داخـل الكليـة  خدمة اإل تتوافر)الثالثة  عبارة 

، وقد يعزو الباحـث ذلـك إىل أن اجلامعـة قـد وفـرت يف كليـات اجلامعـة        ( 2من  1.26)حسابي 

لجميــع ،  بينمــا حصــلت عبــارة وهــي متاحــة  االســتخدام  ل( الفــايرب )شــبكة األليــاف البصــرية 

علــى أدنــى متوســط  ( ( video confrerence)يتــوفر يف الكليــة  نظــام االجتمــاع عــن بعــد   )

، وقد يعود السـبب يف ذلـك إىل حداثـة عهـد اجلامعـة مـع كثـرة        ( 2من  3.41)حسابي ومقداره 

تـوفر  )ارة الكليات والتباعد اجل ـرايف ممـا يتطلـب جتهيـزات تقنيـة مكلفـة ماديـال  ،ويليهـا عبـ         

مبتوســط حســابي بلــ   ( بوابــة خــدمات  إلكرتونيــة يف اجملــاالت  األكاد يــة واإلداريــة واملاليــة  

، وقــد يعــود الســبب إىل  عــدم تــوفر اخلــدمات اإللكرتونيــة علــى بوابــة اجلامعــة     (2مــن  6.16)

ــة للنظــام األكــاد ي تنحصــر يف حفــظ درجــات الطــالب ،        ــوفر إال بواب ــث اليت ــة  ، حي احلالي

ضــور وال يــاب بينمــا ال تتــوفر اخلــدمات األخــرى الــم حيتاجهــا عضــو هيئــة  التــدريس يف    واحل

كافة التعامالت اإلدارية واملالية ، باإلضافة إىل حاجته إىل بوابة للتعلم اإللكرتوني ، والبحث 

 .العلمي ، والدورات واملهام والندوات واملؤمترات العلمية ،ومواقع ألعضاء هيئة التدريس  

ــ ــع نتــائ  دراســة     وتتف ــا م ــام  س هــذه النتيجــة إىل حــد م ــم أشــارت إىل أن  ( 6117)التم ال

الـم  )  6117)ميليفـل    ودراسـة الكليات التقنية تطبس اإلدارة اإللكرتونية بدرجة متوسـطة ، و 
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 بدرجـة  لكرتونيـة اإل اإلدارة تطبـس  كـون ،  هـون   يف املوجـودة  اجلامعـات ال ربيـة   أظهـرت أن 
والـــم أوضـــحت أن مســـتوى تطبيـــس اإلدارة    (  6131عاشـــور والنمـــري ، )،ودراســـة  متوســـطة

 . اإللكرتونية يف جامعة الريموك من وجهة نظر اإلداريني جاء بدرجة متوسطة

 الثانيبالسؤال  النتائ  املتعلقة : 
 لإلجابــــة عــــن الســــؤال الثــــاني حــــول معوقــــات تطبيــــس اإلدارة اإللكرتونيــــة مت حســــاب 

التكــرارات والنســب املئويــة واملتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة والرتــب الســتجابات  

 :يوضح ذلك( 2)واجلدول  أفراد عينة الدراسة

 معوقات تطبيس اإلدارة اإللكرتونية  :(2)جدول 
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3 
ضعف البنية التحتية 
الالزمة لتطبيق اإلدارة 
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 30 30 00 0 3، ك

020
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  320
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 0  

٪ 032، 020 0123 332، 332، 

1 

نق  اإلمكانيات  
المادية الالزمة لتطبيق  

 .اإلدارة اإللكترونية
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 3  
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0 

صعوبة تطبيق اإلدارة 
اإللكترونية  بسبب البعد 

الجغرافي بين الكلية 
 .ومقر الجامعة

 

 05 ،1 01 00 1 ك

12،
0

 
 321
35

 
 30  

٪ 020 1521 03 3523 1320 

0 

نق  الحوافز المادية 
الالزمة لتشجيع تطبيق  
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 320
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نق  اإلمكانيات الفنية 
الالزمة لتطبيق اإلدارة 

 .اإللكترونية
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5 
نق  اإلمكانيات البشرية 
الالزمة لتطبيق اإلدارة 

 .اإللكترونية
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عدم توافق األنظمة 
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عدم االهتمام بتدريب 
العاملين على تطبيقات 

 .اإلدارة اإللكترونية
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00
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021
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غياب الخبرا  
والمختصين بتطبيقات 
اإلدارة اإللكترونية في 

 .الجامعة
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020
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المالية ارتفاع التكاليف 
لبعض  تطبيقات اإلدارة 
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 35 1 00 00 00 ك
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ضعف دعم اإلدارة 
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أن املتوسط احلسابي العـام السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى       ( 2)يتضح من اجلدول 

،أي أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون     (2مـن   1.10)معوقات تطبيس اإلدارة اإللكرتونية  يساوي

 .بدرجة متوسطة على معوقات تطبيس اإلدارة اإللكرتونية 

 6.70)كما يد أن املتوسطات احلسابية التفصيلية لفقرات هذا احملور تراوحـت مـا بـني    

ــارة  ، فقــد حصــلت (1.73إىل  ــة اإلمكانيــات  نقــ )عب  اإلدارة لتطبيــس  الالزمــة املادي
 االهتمـام  عـدم )ويليها عبـارة  ، (2من  1.73)على أعلى متوسط حسابي  ومقداره ( اإللكرتونية

 1.20)بلـ    مبتوسـط حسـابي   (اإللكرتونيـة  اإلدارة تطبيقـات  جلامعـة علـى  ا يف العـاملني  بتدريب

وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن تطبيس اإلدارة اإللكرتونية حيتاج إىل دعـم مـالي كـبري    (. 2من 

خصوصا أن ذلك يـرتبط بنـواحي متعـددة كتـوفري األنظمـة ، وتـوفري العـاملني وتـدريب أعضـاء          

هيئـة التـدريس واملـوظفني   حيــث يتطلـب ذلـك ميزانيـة مســتقلة ال تسـتطيع اجلامعـة مبيزانيتهــا         

صــعوبة تطبيــس اإلدارة اإللكرتونيــة  بســبب البعــد   )بينمــا حصــلت عبــارة  ، ام بهــا احلاليــة القيــ

، وقـد  ( 2مـن   6.70)علـى أدنـى متوسـط حسـابي مقـداره      ( اجل رايف بني الكلية ومقر اجلامعـة 

يعود السبب يف ذلك إىل إدراك أعضاء هيئة التدريس بـنن تطبيـس اإلدارة اإللكرتونيـة يسـهم يف     

 مقاومة) رايف من خالل تفعيل اخلدمات اإللكرتونية ،  ويليها عبارة حل مشكلة التباعد اجل
وقـد  ،  (2من  6.92)مبتوسط حسابي بل  ( ملصاحلهم من تهديده وخوفهم للت يري العاملني بعض

يعود ذلك إىل إدراك العـاملني أهميـة اإلدارة اإللكرتونيـة يف تسـهيل وتيسـري العمـل ، واختصـار        

 .الوقت واجلهد املبذول 

ــائ  دراســة حســني، وأمحــد        ــا مــع نت ــد( 6131) وتتفــس هــذه النتيجــة إىل حــد م ) ، ومحي

نق  اإلمكانات املاليـة الالزمـة للتطبيـس ،    )اللتان توصلتا إىل أن هناك معوقات أهمها ( 6131

 (. ارتفاع تكلفة التطبيس اإلدارة اإللكرتونية ، قلة توافر دورات تدريبية، فعالة للعاملني

 

  الثالث عن املتطلبات الالزمةالنتائ  املتعلقة بالسؤال : 
 ما املتطلبات املادية الالزمة إلمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية جبامعة شقراء ؟ :أوالل

التكــرارات والنسـب املئويــة واملتوسـطات احلســابية    لإلجابـة عــن هـذا الســؤال مت حسـاب   

 :يوضح ذلك( 7)واجلدول رقم  واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة
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 املتطلبات املادية الالزمة إلمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية  :(7)جدول 

 يف كليات جامعة شقراء

بارة
 الع
رقم

 

ت  العبارة
رارا
لتك
ا

سب
والن

 

 درجة الموافقة
بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 
يب
ترت
ال

فق 
أوا

 
اماا 
تم

 

فق
أوا

 

 غير
أكد
مت

 

 ال
فق
أوا

 

 ال
فق
أوا

 
اماا 
تم

 

3 
  الكافي الدعم يوجد أن

 التحتية البنية لتوفير
 .اإللكترونية لإلدارة

 3 1 5 13 303 ك
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 المالي الدعم  يوفر أن
 التقنيات لشراء الالزم

 .الالزمة  لكترونيةإلا

 3 1 0 01 313 ك
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 المالي  الدعم  يوفر أن
 تطوير و لتصميم الالزم
 .اإللكترونية البرامج

 3 1 0 01 315 ك
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 المالي الدعم يوفر أن
 األجهزة لصيانة الالزم

 .والبرامج
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 المالي الدعم يوفر أن
 لالستعانة الالزم
 . مؤهلين بمدربين
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 حوافز نظام  يوجد أن

 مجال في للمتميزين
 .اإللكتروني لالعم
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 أجهزة أحدث توفر أن
 الالزمة اآللي الحاسب
 اإللكترونية اإلدارة لتطبيق
 . الحديثة

 3 0 0 00 315 ك
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 النظم أحدث توفر أن
 لتطبيق الالزمة والبرامج
 اإللكترونية اإلدارة
 .الحديثة
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 بين ربط  يوجد أن

 عن والكليات الجامعة
 .اإلنترنت شبكة طريقة
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 إلكترونية بوابة يوجد أن
 شبكة على  متكاملة
 .اإلنترنت
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 البريد استخدام يتم أن
 العمل في اإللكتروني

 . الجامعة داخل
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 درجات 2املتوسط احلسابي من * 

أن املتوسط احلسابي العـام السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى       ( 7)يتضح من اجلدول 

علـى   متام ـا أي أن أفراد عينـة الدراسـة موافقـون     ،(2من  4.29) الالزمة يساوياملادية املتطلبات 

 .املتطلبات املادية 

 4.27)كما يد أن املتوسطات احلسابية التفصيلية لفقرات هذا احملور تراوحـت مـا بـني    

علــى شــبكة  بوابــة إلكرتونيــة متكاملــة للجامعــة  أن يوجــد )عبــارة  فقــد حصــلت، (4.01إىل 

أن يوجـد الــدعم  )ويليهـا عبــارة  ، (2مــن  4.01)علـى أعلــى متوسـط حســابي  ومقـداره    ( نرتنـت اإل

بينمـا  (. 2مـن   4.77)بلـ    مبتوسـط حسـابي   (لكرتونيـة التحتيـة لـإلدارة اإل   الكايف لتوفري البنيـة 

علــى أدنــى  ( اإللكرتونــي العمــلجمــال  يفيوجــد نظــام حــوافز للمتميــزين     أن)حصــلت عبــارة  

يف  كرتونـي لاإل الربيـد  أن يـتم اسـتخدام  )ويليهـا عبـارة   ( 2مـن   4.27)متوسط حسـابي ومقـداره   

 (.2من  4.21)بل   مبتوسط حسابي( اجلامعةالعمل داخل 
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ووجـود الـدعم   ، وبرز أن وجود بوابة إلكرتونية متكاملة  للجامعة علـى شـبكة اإلنرتنـت   

، وقـد يعـود  ذلـك    املاديـة  الكايف لتوفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية مـن أهـم املتطلبـات    

ه الفنيـة   ،  إىل أن املوقع اإللكرتوني احلالي ال حيقس اهلـدف املـنمول يف ظـل كثـرة مشـكالت     

كما ينقصه كثري من اخلدمات يف كافـة التعـامالت اإلداريـة واملاليـة ، باإلضـافة إىل حاجتـه       

إىل بوابة للتعلم اإللكرتوني ، والبحث العلمي ، والدورات واملهام واملؤمترات العلمية  ، ومواقع 

عم ــا كافي ــا ألعضــاء هيئــة التــدريس  ، كمــا أن ضــعف تطبيــس اإلدارة اإللكرتونيــة  يتطلــب د 

دينـا  لتوفري بنية متكاملة تسهل عمليـة التواصـل مـع اجلامعـة، وتتفـس هـذه الدراسـة مـع دراسـة          

الـم توصـلت إىل احلاجـة املاسـة إىل تـوفري املتطلبـات التقنيـة لتطبيـس اإلدارة          (6117)الدوسري 

 .اإللكرتونية  جبامعة امللك فيصل

 

يف كليـات  الالزمة إلمكانيـة تطبيـس اإلدارة اإللكرتونيـة    البشرية ما املتطلبات  : ثانيال

 ؟ جامعة شقراء 

التكــرارات والنسـب املئويــة واملتوسـطات احلســابية    لإلجابـة عــن هـذا الســؤال مت حسـاب   

 .واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة

أفراد عينـة الدراسـة علـى     أن املتوسط احلسابي العام الستجابات( 0)يتضح من اجلدول   

علـى   متام ـا أي أن أفـراد عينـة الدراسـة موافقـون     (.2من  4.27)يساويالالزمة  املتطلبات البشرية

 . البشريةاملتطلبات 

 4.22)كما يد أن املتوسطات احلسابية التفصيلية لفقرات هذا احملور تراوحـت مـا بـني    

( اجلامعة خرباء متخصصون يف تقنية املعلوماتأن يوجد يف إدارة ) عبارة فقد حصلت (4.74إىل 

 أن يكــون لــدى العــاملني )ويليهـا عبــارة  ، (2مــن  4.74)علـى أعلــى متوســط حســابي ومقــداره  
 بينما حصلت عبارة، (2من  4.73) بل  مبتوسط حسابي( مع احلاسب اآللي على التعامل القدرة

علــى أدنــى متوســط حســابي    ( يــةأن يتلقــى كــل  العــاملني دورات تدريبيــة يف اســتخدام التقن    )

( لكرتونيـة وتطـوير الـربام  اإل   يف تصـميم  خـرباء  أن يوجـد )ويليهـا عبـارة    (2من  4.22)ومقداره 

 (.2من  4.23)مبتوسط حسابي بل  
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 الالزمة إلمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية البشريةاملتطلبات  :(0)جدول 

 يف كليات جامعة شقراء

بارة
 الع
رقم

 

 العبارة

سب
والن
ت 
رارا
لتك
ا

 

 درجة الموافقة
بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 
يب
ترت
ال

فق 
أوا

 
اماا 
تم

 

فق
أوا

 

 غير
أكد
مت

 

 ال
فق
أوا

 

 ال
فق
أوا

اماا  
تم

 

31 
أن يكون هناك خطط 

 تأهيل العاملينو  لتدريب
 المعلومات على تقنية

 3 1 1 05 330 ك

4.
67

 

.5
65

 
0 ٪ ،321 1،20 321 321 3 

30 
 أن يكون لدى العاملين 

مع  على التعامل القدرة
 .الحاسب اآللي

 3 1 3 01 310 ك

4.
71

 

.5
26

 
1 ٪ ،020 10 3 321 3 

30 
أن  يوجد في  إدارة 

 الجامعة خبرا  متخصصون
 .في تقنية المعلومات

 3 3 1 03 315 ك

4.
74

 

.4
67

 
3 ٪ ،0 1020 321 3 3 

30 
مؤهلون  مدربون أن يوجد

على  لتدريب الموظفين
 تقنية المعلومات

 3 3 0 00 335 ك

4.
67

 

.5
21

 
0 ٪ 51 1025 120 3 3 

35 
في  خبرا  أن يوجد
تطوير البرامج  و تصميم

 .اإللكترونية

 1 3 33 00 330 ك

4.
61

 

.7
10

 
، ٪ ،321 1125 5 3 321 

3، 
أن يتلقى كل  العاملين  

في  دورات تدريبية
 استخدام التقنية 

 1 1 0 01 330 ك

4.
56

 

.7
15

 
0 ٪ 5020 03 120 321 321 

30 
في الجامعة   أن يوجد

الالزمة  الكوادر البشرية
 .لتطبيق اإلدارة اإللكترونية

 1 3 3 00 330 ك

4.
67

 

.6
06

 
5 ٪ ،321 1025 3 3 321 

31 
أن يوزع العاملون على 

مجاالت العمل المناسب  
 .لتخصصاتهم ومؤهالتهم

 3 3 3 03 330 ك

4.
70

 

.4
59

 
0 ٪ ،321 1120 3 3 3 

4 المتوسط الحسابي العام
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 .4
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0

اما   
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أواف
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ــة        ــات احلاجــة املاســة إىل وجــود خــرباء متخصصــني يف تقني ويالحــظ  أن مــن أهــم املتطلب

ــة  إىل ضــعف       ــة  املعلومــات، وقــد يعــود ذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العين ــات عمــادة تقني إمكان

املعلومات، وعدم  وجود خرباء متخصصني يف ظـل احلاجـة املسـتمرة لكليـات اجلامعـة لتواجـد       

 .متخصصني يف ظل ضعف القدرة على التعامل مع احلاسب اآللي 

 من ضرورة (  6110)املسعودوتتفس هذه النتيجة إىل جد ما مع ما توصلت إليه نتائ  دراسة 

 وتطـوير  تصـميم  علـى  القـادرين  املـربجمني  تواجـد و فني ـا  تـنهيالل  املؤهلـة  ريـة اإلدا اهليئـة  تـوافر )
 (.املؤهلني املدربني توافر أهمية، و اإللكرتونية الربام 

يف كليـات  ما املتطلبـات اإلداريـة الالزمـة إلمكانيـة تطبيـس اإلدارة اإللكرتونيـة        :ثالثال

 ؟ جامعة شقراء

والنسـب املئويـة واملتوسـطات احلسـابية      التكرارات لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب   

 :يوضح ذلك( 9)واجلدول  ، واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة

 كانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونيةالالزمة إلم اإلداريةاملتطلبات  : (9)جدول 

بارة
 الع
رقم

 

 العبارة

سب
والن
ت 
رارا
لتك
ا

 

 درجة الموافقة

بي
سا
الح
سط 

متو
ال

ري 
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 
يب
ترت
ال

فق 
أوا

 
اماا 
تم

 

فق
أوا

 

 غير
أكد
مت

 

 ال
فق
أوا

 

 ال
فق
أوا

 
اماا 
تم

 

13 
أن تدددددددددددعم اإلدارة العليددددددددددا 
للجامعددددددة سياسددددددة تطبيددددددق 

 .اإلدارة اإللكترونية

 3 0 5 15 301 ك

4.
70

 

.6
53

 
3 ٪ ،025 3020 025 120 3 

13 
أن توجددددددد  فددددددي الجامعددددددة  

متخصصددة لتطبيدددق   إدارة
 .اإلدارة اإللكترونية

 1 1 5 03 310 ك

4.
67

 

.7
15

 
0 ٪ ،521 3،21 025 321 321 

11 
أن توجد خطدة إسدتراتيجية 
زمنيددددددددددة للقيددددددددددام بتطبيددددددددددق 

 .اإلدارة اإللكترونية

 3 3 5 03 331 ك

4.
63

 

.5
53

 
5 ٪ 552، 1120 025 3 3 

10 
أن تعمدددددددددددل إدارة الجامعدددددددددددة 

المددوظفين نفسدديا علدى تهيئددة 
ومعنويا علدى تطبيدق اإلدارة 

 .اإللكترونية

 3 3 5 00 330 ك

4.
58

 

.5
62

 
1 ٪ 5321 0020 025 3 3 
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فق
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10 

أن توجدددددددددددددد لددددددددددددددى اإلدارة 
العليددددددددا سياسددددددددة واضددددددددحة 
ومحددددددددددددددددددددددددددة لحمايددددددددددددددددددددددددة 
الخصوصددددددددددددددددددية وأمددددددددددددددددددن 

 . المعلومات

 3 3 0 01 331 ك

4.
64

 

.5
28

 
0 

٪ 552، 03 120 3 3 

10 
تقدددددددددددددددديم دورات أن يدددددددددددددددتم 

تدريبيدددددددددددددددددة متخصصدددددددددددددددددة 
للعاملين في مجدال اإلدارة 

 .اإللكترونية

 3 3 0 00 313 ك

4.
69

 

.5
13

 
1 

٪ ،320 1521 120 3 3 

15 
أن توجددددددددد خطدددددددددط تتسدددددددددم 
بالمرونددددددددة السددددددددتيعاب أي 
تغيدددددددددرات تتطلبهدددددددددا اإلدارة 

 .اإللكترونية

 3 3 0 00 331 ك

4.
62

 

.5
77

 
، 

٪ 552، 1025 020 3 3 

1، 
تحددر  الجامعددة علددى أن 

مواكبة المستجدات التقنيدة 
 .في مجال الحاسب اآللي

 3 3 0 00 333 ك

4.
63

 

.5
31

 
0 ٪ 5020 0123 120 3 3 

10 
أن توجدددددددد  أدلدددددددة توضدددددددح 
جدددددرا ات تطبيدددددق  آليددددات وا 

 .اإلدارة اإللكترونية

 3 0 33 13 330 ك

4.
51

 

.7
18

 
33 ٪ 5321 1120 5 120 3 

11 

العليددددددددددددا  أن تقددددددددددددوم اإلدارة
باالسددددددددددددددتعانة بالجهدددددددددددددددات 
االستشارية والخبرا  لتقديم 
المشددورة فددي مجددال اإلدارة 

 .اإللكترونية

 3 0 31 01 333 ك

4.
54

 

.7
33

 
33 

٪ 5020 10 ،23 120 3 

03 
أن توجددددددددددد آليددددددددددة لحفددددددددددظ 
واسددددددددددددتدعا  المعلومددددددددددددات 

 .بطريقة الكترونية

 3 0 0 03 335 ك

4.
60

 

.6
94

 
0 ٪ 51 1020 020 120 3 

.4 المتوسط الحسابي العام
62

 

.4
73
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أن املتوسط احلسابي العـام السـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى       ( 9)يتضح من اجلدول 

علـى   متام ـا أي أن أفراد عينـة الدراسـة موافقـون    . (2من  4.26)يساويالالزمة  املتطلبات اإلدارية

 . اإلداريةاملتطلبات 

 4.23)كما يد أن املتوسطات احلسابية التفصيلية لفقرات هذا احملور تراوحـت مـا بـني    

أن تــــدعم اإلدارة العليــــا للجامعــــة سياســــة تطبيــــس اإلدارة     ) عبــــارة فقــــد حصــــلت  (4.71إىل 

أن يــتم تقــديم )تليهــا عبــارة ، (2مــن  4.71) علــى أعلــى متوســط حســابي ومقــداره( لكرتونيــةاإل

ــة متخصصــة  ــةللعــاملني يف جمــال اإلدارة اإل  دورات تدريبي مقــداره  مبتوســط حســابي ( لكرتوني

ــن  4.29) أن توجــد أدلــة توضــح آليــات وإجــراءات تطبيــس اإلدارة      )بينمــا حصــلت عبــارة   ،  (2م

تقـوم اإلدارة   أن)ويليهـا عبـارة   ( 2مـن   4.23)على أدنـى متوسـط حسـابي ومقـداره     ( لكرتونيةاإل

( لكرتونيـة ية واخلـرباء لتقـديم املشـورة يف جمـال اإلدارة اإل    العليا باالستعانة باجلهات االستشـار 

 (. 2من  4.24)مبتوسط حسابي بل  

ويتضــح أن أفــراد الدراســـة يــرون أن ضــرورة دعـــم  اإلدارة العليــا سياســة تطبيـــس اإلدارة       

ــس اإلدارة اإللكرتونيــة يف الكليــات  مــازال دون        اإللكرتونيــة  ، وقــد يعــود ذلــك إىل أن تطبي

 .ملطلوب ، مما يتطلب دعمال أكرب من اإلدارة العليا باجلامعة املستوى ا

ــرى أفــراد الدراســة    ــاملني يف جمــال     كمــا ي ــة متخصصــة للع ــتم تقــديم دورات تدريبي أن ي

مــن أكــرب اجلامعــة  يف العــاملني بتــدريب االهتمــام، حيــث كــان عــدم  لكرتونيــةاإلدارة اإل

حيـث دعتـا   ( 6133)، والبشـري ( 6117)  ويتفس ذلك مع دراسة فوزية خبش معوقات التطبيس ، 

 .لعاملني على اإلدارة اإللكرتونيةإىل ضرورة تدريب ا

 :النتائ  املتعلقة بالسؤال الرابع 

  اجلنسالفروق باختالف: 

وملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينـة الدراسـة   

مت عمــل  اجلـنس شـقراء تعـزى ملــت ري    كليـات جامعــة  يفاإلدارة اإللكرتونيـة   مـدى تطبيــس حـول  

يوضــح  (31) واجلــدول، (independent sample t-test)لعينــتني مســتقلتني  ( ت)اختبــار 

 :ذلك
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 استجابات أفراد عينة الدراسة يفالفروق لداللة ( ت)اختبار  : (31)جدول 

 اجلنس ملت ري الم تعزى

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

واقع تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية

 44833. 2.7264 108 ذكر
.345 166 .730 

غير 
 42875. 2.7022 60 أنثى دالة

معوقات تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية

 74678. 3.3910 108 ذكر
.103 166 .918 

غير 
 78939. 3.3782 60 أنثى دالة

 المتطلبات المادية 
 230. 4.75 108 ذكر

1.797 164.251 .074 
غير 
 464. 4.66 60 أنثى دالة

المتطلبات 
 البشرية 

 427. 4.61 108 ذكر
-1.316 115.476 .191 

غير 
 400. 4.70 60 أنثى دالة

المتطلبات 
 اإلدارية 

 382. 4.57 108 ذكر
-1.029 152.884 .305 

غير 
 517. 4.64 60 أنثى دالة

 

غري دالة مما يشري ( ت)أن قيم  من خالل استعرا  النتائ  املوضحة باجلدول أعاله يتبني

حماور وأبعاد  استجابات أفراد عينة الدراسة حولبني  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إىل 

السـبب يف ذلـك إىل أن ال البيـة العظمـى مـن أفـراد        قد يعود و، اجلنس الدراسة باختالف مت ري

ممــا  عــل اســتجابتهم متشــابهة حــول حمــاور الدراســة بــاختالف مــت ري    ذكــور عينــة الدراســة 

ومبقارنة هذه النتيجة مع نتائ  الدراسات السابقة يد أنها قد اتفقـت مـع نتـائ  دراسـة      اجلنس

 اهليئـة  أعضـاء  نظـر  وجهـة  يف وجود فـروق  عدم إىل ، والم أشارت( 6131)النمري وأبوعاشور 
 .اجلنس مت ري الختالف تعزى اإلدارة اإللكرتونية تطبيس مستوى حول التدريسية

 

 رتبة األكاد يةالفروق باختالف مت ري ال: 

وملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينـة الدراسـة   

الرتبـة األكاد يـة   تعـزى ملـت ري    اإللكرتونية يف كليات جامعة شقراءمدى تطبيس اإلدارة حول 

 :يوضح ذلك( 33)واجلدول ( ف)مت عمل اختبار 
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 لتوضيح الفروق بني استجابات( ف)نتائ  حتليل التباين األحادي  :(33)جدول 

 الرتبة تعزى ملت ري الم أفراد عينة الدراسة 

مجموع  المجموعات المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

واقع تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية

 043. 2 087. بين المجموعات
 غير دالة 797. 227.

داخل 
 المجموعات

31.464 165 .191 
  167 31.551 المجموع

معوقات تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية 

 073. 2 145. بين المجموعات
 دالةغير  887. 121.

داخل 
 المجموعات

99.440 165 .603 
  167 99.585 المجموع

 المتطلبات المادية 
 046. 2 093. بين المجموعات

 غير دالة 749. 290.
داخل 

 المجموعات
26.417 165 .160 

  167 26.509 المجموع

 المتطلبات البشرية 
 051. 2 101. بين المجموعات

 غير دالة 742. 298.
داخل 

 المجموعات
28.034 165 .170 

  167 28.135 المجموع

المتطلبات 
 اإلدارية 

 687. 2 1.375 بين المجموعات
 *دالة 045. 3.151

داخل 
 المجموعات

35.996 165 .218 
  167 37.371 المجموع

 .فنقل 1.12دالة عند مستوى داللة *

 

غري دالة مما يشري ( ف)أن قيم  أعاله يتبنيمن خالل استعرا  النتائ  املوضحة باجلدول 

واقـع تطبيـس   ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينة الدراسة حـول  إىل

ــات املاديــة والبشــرية الالزمــة لتطبيــس         ــة شــقراء، املتطلب ــة يف كليــات جامع اإلدارة اإللكرتوني

  .مت ري الرتبة األكاد ية باختالف  (رتونيةاإلدارة اإللكرتونية، معوقات تطبيس اإلدارة اإللك

ــة إحصــائية       ــروق ذات دالل ــائ  وجــود ف ــنيبينمــا يتضــح مــن النت ــراد   ب ــة اســتجابات أف عين

 (املتطلبات اإلدارية الالزمة إلمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية جبامعة شـقراء )حول  الدراسة
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روق حول هذا احملور اسـتخدم الباحـث   ولتحديد صاحل الف، باختالف مت ري الرتبة األكاد ية 

 : ائ  كما يوضحها اجلدول التاليوجاءت النت، "LSD "اختبار

 للتعرف على الفروق يف كل فئة" LSD"نتائ  اختبار  : (36)جدول 

 من فئات الرتبة األكاد ية

 ن العمل المحور 
المتوسط 
 الحسابي

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
 أستاذ مشارك

 المتطلبات اإلدارية
 *433.  - 4.64 154 أستاذ مساعد
  -  4.43 8 أستاذ مشارك

 -  *433.- 4.21 6 أستاذ
 .فنقل  1.12فروق دالة عند مستوى *                 

عينــة اســتجابات أفــراد  بــنييتضــح مــن اجلــدول الســابس وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية 

باختالف مت ري  (تطبيس اإلدارة اإللكرتونيةاملتطلبات اإلدارية الالزمة إلمكانية )حول  الدراسة

كما يتبني من اجلـدول أن الفـروق لصـاحل أفـراد عينـة الدراسـة الـذين يعملـون أسـتاذال          ، الرتبة 

 .مساعدال ، وذلك ألنه حاز على أعلى متوسطة حسابي وبالتالي كانت الفروق لصاحلهم

 

 الفروق باختالف سنوات اخلربة يف العمل األكاد ي: 

وملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينـة الدراسـة   

تعـزى ملـت ري سـنوات اخلـربة يف      مدى تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف كليـات جامعـة شـقراء   حول 

 .يوضح ذلك( 31)واجلدول ( ف)مت عمل اختبار العمل األكاد ي 

غـري دالـة ، ممـا    ( ف) أن قيمـة  يتـبني  أدنـاه دول من خالل استعرا  النتائ  املوضحة باجلـ 

حمـاور   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينـة الدراسـة حـول    يشري إىل

ويعـزو الباحـث السـبب يف    ، يف العمـل األكـاد ي   اخلـربة  سنواتباختالف الدراسة وأبعادها ، 

ممـا  ، سـنوات   2سـنوات خـربتهم أقـل مـن      ذلك إىل أن ال البية العظمى من أفراد عينـة الدراسـة  

 . عل استجاباتهم متشابهة حول حماور الدراسة باختالف سنوات اخلربة
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 لتوضيح الفروق بني استجابات( ف)نتائ  حتليل التباين األحادي  : (31)جدول 

 اخلربة  الم تعزى ملت ريعينة الدراسة أفراد 

مجموع  المجموعات المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

واقع تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية

 186. 3 559. بين المجموعات
 غير دالة 401. 986.

داخل 
 المجموعات

30.992 164 .189 
  167 31.551 المجموع

معوقات تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية 

 449. 3 1.348 بين المجموعات
 دالةغير  524. 750.

داخل 
 المجموعات

98.238 164 .599 
  167 99.585 المجموع

 المتطلبات المادية 
 291. 3 874. بين المجموعات

 غير دالة 138. 1.864
داخل 

 المجموعات
25.635 164 .156 

  167 26.509 المجموع

 المتطلبات البشرية 
 239. 3 717. بين المجموعات

 غير دالة 236. 1.431
داخل 

 المجموعات
27.418 164 .167 

  167 28.135 المجموع

المتطلبات 
 اإلدارية 

 236. 3 707. بين المجموعات
 غير دالة 370. 1.054

داخل 
 المجموعات

36.664 164 .224 
  167 37.371 المجموع

 

 . لفروق باختالف عدد الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآلليا: 

ــة           وملعرفــة إذا مــا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات أفــراد عين

تعـزى لعـدد الـدورات     يف كليـات جامعـة شـقراء   اإلدارة اإللكرتونيـة   مدى تطبيـس الدراسة حول 

 :يوضح ذلك( 34)،واجلدول ( ف)مت عمل اختبار التدريبية يف جمال احلاسب اآللي 
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 لتوضيح الفروق بني استجابات( ف)التباين األحادي نتائ  حتليل  : (34)جدول 

 لعدد الدورات التدريبيةالم الم تعزى  الدراسة  أفراد عينة

مجموع  المجموعات المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

واقع تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية

 غير دالة 962. 039. 007. 2 015. بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
31.536 165 .191 

  167 31.551 المجموع

معوقات تطبيق 
 اإلدارة اإللكترونية 

 غير دالة 989. 011. 007. 2 013. بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
99.572 165 .603 

  167 99.585 المجموع

 المتطلبات المادية 
 غير دالة 366. 1.010 160. 2 321. بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

26.189 165 .159 
  167 26.509 المجموع

 المتطلبات البشرية 
 غير دالة 100. 2.331 386. 2 773. بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

27.362 165 .166 
  167 28.135 المجموع

المتطلبات 
 اإلدارية 

 غير دالة 750. 288. 065. 2 130. بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
37.241 165 .226 

  167 37.371 المجموع
 

غـري دالـة ممـا    ( ف)أن قيمـة   من خالل اسـتعرا  النتـائ  املوضـحة باجلـدول أعـاله يتـبني      

حمـاور   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد عينـة الدراسـة حـول    يشري إىل

ويعــزو الباحــث ، التدريبيــة يف جمــال احلاســب اآللــي  الــدوراتعــدد  وأبعــاد الدراســة  بــاختالف

يف  نيتـدريبيت  نيالسبب يف ذلك إىل أن نسبة كبرية من أفـراد عينـة الدراسـة حصـلوا علـى دورتـ      

ممــا  عــل اســتجاباتهم متشــابهة حــول حمــاور الدراســة بــاختالف عــدد  ،جمــال احلاســب اآللــي

 . الدورات التدريبية يف جمال احلاسب اآللي
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 : ملخ  ألهم النتائ 

 :توصلت الدراسة جملموعة من النتائ  أهمها ما يلي 

أن أفراد عينـة الدراسـة موافقـون بدرجـة متوسـطة علـى واقـع تطبيـس اإلدارة اإللكرتونيـة يف           .3

تتـوافر شـبكة   )كليات جامعة شقراء ، وكان  أبرز العبارات الم جـاءت يف هـذا احملـور هـي     

يســـتخدم  النظـــام  الربيـــد اإللكرتونـــي للمراســـالت داخـــل الكليـــة ، ومـــع إدارة اجلامعـــة،       

 (.اجلداول  واحلذف واإلضافة وحفظ درجات الطالب  تسجيللكرتوني يف اإل

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على معوقات تطبيس اإلدارة اإللكرتونيـة يف   .6

 لتطبيـس  الالزمـة  اإلمكانيـات املاديـة    نقـ  )كليات اجلامعة وكانت أبرز هذه املعوقات هـي  
 اإلدارة تطبيقـات  اجلامعـة علـى   يف العـاملني  بتـدريب  االهتمـام  عـدم ، اإللكرتونيـة  اإلدارة

 (.اإللكرتونية

املادية الالزمة إلمكانية تطبيس اإلدارة  املتطلباتعلى  متام اأفراد عينة الدراسة موافقون أن  .1

تـوفري بوابـة إلكرتونيـة    )،وكـان أبـرز هـذه  املتطلبـات      يف كليات جامعة شـقراء  اإللكرتونية 

وجـود الـدعم الكـايف لتـوفري البنيـة التحتيـة لـإلدارة        ، نرتنتمتكاملة  للجامعة على شبكة اإل

 ( .اإللكرتونية

أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون متامــال علــى املتطلبــات البشــرية الالزمــة إلمكانيــة تطبيــس    .4

تـوفري خـرباء متخصصـني يف    )، وكان أبرز هذه املتطلبـات   اإلدارة اإللكرتونية جبامعة شقراء 

 ( .أن يتمتع العاملون بالقدرة على التعامل مع احلاسب اآللي، رة اجلامعةتقنية املعلومات بإدا

علــى املتطلبــات اإلداريــة الالزمــة إلمكانيــة تطبيــس  ا أن أفــراد عينــة الدراســة موافقــون متام ــ  .2

أن تقـوم اإلدارة  )، وكـان  أبـرز هـذه املتطلبـات      يف كليات جامعـة شـقراء   اإلدارة اإللكرتونية 

ــدعيم سياســ   ــا بت ــة العلي ــس اإلدارة اإللكرتوني ــة متخصصــة   ، ة تطبي ــتم تقــديم دورات تدريبي أن ي

 (.للعاملني يف جمال اإلدارة اإللكرتونية

أظهرت النتـائ  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية  بـني اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة             .2

،  يسـنوات اخلـربة يف العمـل األكـاد      ،اجلـنس ) الدراسة بـاختالف وأبعاد حول مجيع حماور 

بينمـا كشـفت النتـائ  عـن وجـود فـروق ذات        (عدد الدورات التدريبية يف جمـال احلاسـب اآللـي   

داللــة إحصــائية يف املتطلبــات اإلداريــة بــاختالف مــت ري العمــل وكانــت الفــروق لصــاحل األســتاذ   

 .املساعد
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 :توصيات الدراسة 

ــة   .3 ــة سياســ ــا للجامعــ ــى اإلدارات العليــ ــات   أن تتبنــ ــس متطلبــ ــدة لتحقيــ ــس تطجديــ اإلدارة بيــ

 :اإللكرتونية تتمثل فيما يلي  

 .لكرتونيةسرتاتيجية زمنية للقيام بتطبيس اإلدارة اإلإوضع خطة ـــ 

 .ميزانية مستقلة لتطبيس اإلدارة اإللكرتونية على مستوى كليات اجلامعة توفري ـــ 

ــة علــى مســتوى         .6 ــة لتحســني مســتوى البنيــة التحتي ــات املاديــة  الالزم ــوفري املتطلب وحــدات ت

 :اجلامعة ، وكلياتها  من خالل 
ـــ  ــة ،    ــ ــة احلديث ــزة واملعــدات اإللكرتوني ــوفري األجه ــربام  يف جمــال    وت ــنظم وال أحــدث ال

 .تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية
لكرتونية متكاملة للجامعة تقـدم كافـة اخلـدمات األكاد يـة واإلداريـة      إتوفري بوابة ـــ 

 .واملالية 

االتصــال للــربط بــني الكليـات وإدارة اجلامعــة يف ظــل التباعــد  تــوفري أحــدث شـبكات  ــــ  

 .اجل رايف 

توفري املتطلبات اإلداريـة والبشـرية  مـن خـالل  دعـم إدارة اجلامعـة لعمـادة تقنيـة املعلومـات           .1

 : للقيام باألدوار التالية 

 اســتقطاب الكفــاءات البشــرية املتميــزة يف جمــال اإلدارة اإللكرتونيــة مــن استشــاريني ـــــ 

 .وخرباء ومدربني واالستفادة منهم يف تنهيل الكوادر األكاد ية باجلامعة

إعــداد خطــط فعالــة لتــدريب وتنهيــل أعضــاء هيئــة التــدريس والعــاملني باجلامعــة علــى    ـــــ 

 .تطبيس اإلدارة اإللكرتونية مبختلف جماالتها 

 إلرشادية عداد األدلة والكتيبات اإنشر ثقافة اإلدارة اإللكرتونية من خالل ـــ 
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 :املراجع العربية

 يف لكرتونيةاإل اإلدارة تطبيس مستوى.( 6131)بو عاشور ، خليل مصطفى ، والنمري ، ديانا مجيل أ
 العلوم يف األردنية اجمللة .واإلداريني  اهليئة التدريسية نظر وجهة من الريموك جامعة

 .199- 220، ص ص  2 عدد ،9 جملد الرتبوية،

اإلدارة اإللكرتونية يف كليات الرتبية للبنات باململكة العربية السعودية يف .( 6117)خبش ، فوزية 

 رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة أم القرى ، مكة املكرمة  .ضوء التحوالت املعاصرة 

 مكة ينةمبد القرى أم جامعة يف إدارات اإللكرتونية اإلدارة تطبيس معوقات. ( 2011 ) منى البشري،
 غري رسالة ماجستري .باجلامعة التدريس هيئة وعضوات نظر اإلداريات وجهة من املكرمة
 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة منشورة،

 على تطبيقية دراسة :داريللتطوير اإل كمدخل لكرتونيةاإل دارةإلا. ( 2007 ) عبداهلل التمام،
 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة منشورة، دكتوراه غري ، رسالة التقنية الكليات

معوقات تطبيس اإلدارة االلكرتونية يف جامعة القصيم واحللول املقرتحة .(م6132)احلربي ، بدرية فهد 

 .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .هلا 

اجلامعات  يف ةیلكرتوناإل دارةاإل قیتطب معوقات. ) ٨٠٢٢ ( عو  ساري احلسنات،

 القاهرة، ة،یالعرب الدول جامعة منشورة، ریس ریماجست رسالة ة،ینیالفلسط
 .مصر

إمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة . ) ٨131 ( حممد جاد وأمحد ،أشرف حممود  حسني ،

 (.14)جملة كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، العدد  جنوب الوادي ،

جملة  ،صنعاء جبامعة ةیاإللكرتون اإلدارة قیتطب ةیإمكان (. ٨٠٢٢ )عبداهلل حممد ن،یحس

 (.10)كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، العدد 

استخدام احلاسوب وملحقاته يف إعداد الوسائل التعليمية ، حبث مقدم .( 6113)خليف ، زهري ناجي 

م ، جامعة 31/2/6113-9نرتنت للمشاركة يف مؤمتر العملية التعليمية يف عصر اإل

 .النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطني 
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دراسة  :مدى إمكانية تطبيس اإلدارة اإللكرتونية جبامعة امللك فيصل.( 6117)الدوسري ، دينا سعود 

جامعة  ،رسالة ماجستري غري منشورة  .ميدانية على كليم اآلداب والعلوم للبنات بالدمام 

 .السعودية لكة العربيةاملم امللك فيصل ، األحساء ،

 مركز دراسات يف ةیاإللكرتون اإلدارة قیتطب معوقات واقع .(٨٠٢٢ )ناصر فاطمة اري،یالس
 ریس ریماجست رسالة ة،یاإلسالم سعود بن حممد اإلمام جبامعة الطالبات

 .سعود بن حممد اإلمام جامعة.منشورة

لكرتونية يف رفع مستوى الرضا لدى الطلبة يف أثر تطبيس اإلدارة اإل .(6131)فيصل حممود،الشواورة

 .، األردن جامعة مؤته،دراسة منشورة.جامعة مؤتة

 . اجلامعى الفكر دار : سكندريةاإل. اإللكرتونية اإلدارة. 2006 ) ) ،حممد الصرييف

 والتعليم للرتبية العامة يف اإلدارة لكرتونيةاإل اإلدارة تطبيس إمكانية. ( 2008 ) حممد العريشي،
 .مكة املكرمة  القرى، أم جامعة منشورة، غري رسالة ماجستري. املقدسة بالعاصمة

 .ةیالسعود ةیالعرب اململكة يف ونظامه میالتعل اسةیس ) ٨٠٠٢ (لیعس بن عبداهلل ل،یالعس
 .ا یالر :الرشد مكتبة

 للدراسات اإلماراتمركز  .والتطبيقات اجملاالت الرقمية اإلدارة. (2005 ) عباس ،بشري العالق
 .، أبو ظيب    االستشارية والبحوث

رسالة  .متطلبات استخدام اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات السعودية .( 6110)العمريي ، محود فواز 

ماجستري غري منشورة ، مقدمة إىل قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط بكلية الرتبية ، جامعة 

 .أم القرى، مكة املكرمة 

لكرتونية يف العامل الرقمي  دراسة توعية اإلدارة واحلكومة اإل.(6111)ملة ، نائل عبد احلافظ العوا

 . 32العدد  ،امللك سعود جامعة جملة  ،استطالعية 

اجلماهريية للنشر والتوزيع : سرت اإلداري، العمل أثناء يف التدريب ( 2005 )0 هاشم حممد فالويف،

 .واإلعالن 

وتطبيقاتها،  املعلومات تكنولوجيا (2002 ) 0فاضل  انإ، ،والسامرائي هيمبراإ ،عامر قنديليجي

 .مؤسسة الوراق للنشر ، عمان 
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 بالفاعلية وعالقتها السعودية يف اجلامعات اإللكرتونية اإلدارة تطبيس واقع. ( 2010 ) حممد كناني،
 .األردن إربد، الريموك، جامعة غري منشورة، دكتوراه رسالة  .التنظيمية

املتطلبات البشرية واملادية لتطبيس  اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس .( ـ6110)املسعود ، خليفة بن صاحل 

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم .ة مبحافظة الرس ياحلكوم

 .القرى ، مكة املكرمة 

اإلدارة  معهـد  : الريـا   . العربيـة  تطبيقاتهـا  فـاق آو اإللكرتونيـة  اإلدارة (2005) .غالـب  ،سـعد  ياسـني 

 .3ط: للنشر ، عمان  الوراق العامة، مؤسسة
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 الثانوية املرحلة طالب لدى الكيمياء كتب مقروئية مستوى

 الرياض مدينة يف

 الشاي  سليمان بن فهد. د. أ  املفيت حممد نعمان عبده

 

 :  لخسنامل

 العربيـة  اململكـة  يف الثانويـة  للمرحلـة  الكيميـاء  كتـب  مقروئيـة  مسـتوى  عن الكشف إىل البحث هدف

( 66) من املادية البحث عينة وتكونت املسحي، الوصفي املنه  استخدم اهلدف هذا ولتحقيس السعودية،

 عينـة  تكونـت  كمـا . طبقيـة  عشـوائية  بطريقـة  اخـتريت  رسوم، أو صور من بالن  يرتبط وما علميال نصال

 عشـوائية  بطريقـة  اخـتريوا  الريـا   مدينـة  يف الثانويـة  املرحلـة  طـالب  من طالبال( 679) من البشرية البحث

 وثبـات  صدق من التنكد مت. متعدد من االختيار بنسلوب االستيعاب باختبار البحث أداة ومتثلت. عنقودية

 .بها املعتد العلمية بالطرق األدوات

 علــى الثــانوي، والثالــث الثــانوي، األول الصــف طــالب مــن%( 26.2 ،%22.1) نســبة أن إىل النتــائ  أشــارت

 يف ،(واملسـتقل  التعليمـي  املسـتوى  يف) اإلحبـاط  مستوى فوق الكيمياء لكتب مقروئيتهم جاءت التوالي،

 مسـتوى  يف الكيميـاء  لكتـاب  مقـروئيتهم  الثـانوي  الثـاني  الصـف  طـالب  مـن %( 21.6) نسـبة  كانـت  حني

 والثـاني،  األول،: للصـفوف  األول الدراسـي  للفصل الطالب كتب مقروئية أن النتائ  وأوضحت. اإلحباط

 .الثاني الدراسي للفصل الطالب كتب مقروئية من أعلى الثانوي والثالث

 كتـاب  مـن  مقروئيـةل  أسـهل  الثـانوي  والثالـث  األول للصـفني  الكيميـاء  كتـابي  أّن النتـائ   كشفت كما

 .إحصائيال دال بفارق الثانوي الثاني للصف الكيمياء

 الثانوية املرحلة ــ الكيمياء كتب ــ املقروئية :املفتاحية الكلمات

 

  :النظرية وخلفيته البحث مقدمة

يف وقتنا املعاصر الذي متيز بالثورة العلميـة والتقنيـة تعـددت وتنوعـت مصـادر املعرفـة بـني        

، وعلــى الــرغم مــن هــذا التنــوع إال أن الكتــاب (اإللكرتونيــة)املـواد املطبوعــة، وغــري املطبوعــة  

املدرسي ظل  ثل مصـدرال مهمـال ورئيسـال مـن مصـادر الـتعلم، ويعـد عنصـرال أساسـيال يف العمليـة           

عليمية يرافس املراحل الدراسية بكـل مسـتوياتها خاصـة يف نظـم التعلـيم املركزيـة الـم تقـر         الت

ويعـد الكتـاب   . مواد تعليمية لكل مقرر دراسي، حبيـث تلتـزم بهـا املـدارس ويدرسـها املعلمـون      

املدرســي أحــد أهــم مــدخالت هــذه األنظمــة، وأكثــر مصــادرها التعليميــة املتداولــة واملــؤثرة يف   

  وتربز أهمية الكتاب املدرسي من كونه يشتمل (3997السويدي واخلليلي، )عليمي املوقف الت
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بـن سـلمة   )على احملتوى الذي يعد أحد الوسائط املهمة يف إتاحة بناء اخلربات الرتبوية وتنظيمها 

كما أنه  كن أن يشجع الطالب على التعلم إذا مت إخراجـه بشـكل جيـد    (. 6112واحلارثي، 

 (.6114وبييب وبويل،  تروبريدج)وجذاب 

سيطرة الكتب املدرسية على مـا سـيتعلمه الطـالب كونهـا     ( Down, 1988)وأكد داون 

 ودقيقـال  موثوقـال  الكتب املدرسية مصـدرال  دونحتدد حمتوى املنه ، إضافة ألن أفراد اجملتمع يع

إىل  ينظـرون إىل أن الطـالب   (Sutton & Krueger, 2002)ويشري سـوتون وكـروجري    .للمعلومات

ــية وك  ــب املدرسـ ــة  نالكتـ ــرئيس للمعرفـ ــدر الـ ــا املصـ ــون     . نهـ ــين  وسـ ــة شـ ــري دراسـ ــا تشـ كمـ

الكتــب  يعتــربونأيضــال أوليــاء أمــورهم  إىل أن (Chiang – Soong & Yager, 1993)ويــاجر

 .أساس التعليم املدرسية

ــيم يف      ونظــرال ألهميــة املــواد التعليميــة ومنهــا الكتــاب املدرســي تبنــت وزارة الرتبيــة والتعل

ــوم الطبيعيــة، والــذي هــدف إىل          اململكــة العربيــة الســعودية مشــروع تطــوير الرياضــيات والعل

التطوير الشامل لتعليم الرياضيات والعلـوم مـن خـالل تطـوير املنـاه  واملـواد التعليميـة والتقـويم         

لم اإللكرتونــي والتطــوير املهــين، وذلــك باالعتمــاد علــى ترمجــة ومواءمــة سالســل عامليــة     والــتع

سالســل ماجروهيــل )متميــزة منشــورة واســعة االســتخدام ملنــاه  الرياضــيات والعلــوم الطبيعيــة    

McGraw-Hill)،     ــام ــع مراحــل التعلــيم الع ــانوي  )جلمي ــدائي، املتوســط، الث يف اململكــة ( االبت

واالستفادة من اخلربات العامليـة يف هـذا اجملـال مبـا يواكـب الـدول املتقدمـة        العربية السعودية، 

وتعـد كتـب الكيميـاء أحـد منتجـات املشـروع، حيـث إنهـا أحـد          (. ت.وزارة الرتبية والتعلـيم، د )

فالكيميـاء  . فروع العلوم الطبيعية الم تتعامل مـع بنيـة املـادة ومكوناتهـا وخصائصـها النشـطة      

كما تهتم بدراسة مجيع الت ريات والتحوالت الم تطرأ على . حييط بناتهتم بدراسة كل شيء 

 (م6131وزارة الرتبية والتعليم، )املادة 

التعلـيم    املرحلـة األخـرية مـن التعلـيم اإللزامـي، يسـبس هـذه املرحلـة         املرحلـة الثانويـة  وتعـد  

ة من التعليم عادة باالنتقال وتتميز هذه املرحل .التعليم العالي ويليهااالبتدائي والتعليم املتوسط، 

ــيم العــالي االختيــاري الــذي يســمى   مــن اإل ــة "لزامــي، إىل التعل ــة الثانوي ــيم "، أو "بعــد املرحل التعل

االبتــدائي ) التعلــيم األساســي  احلــد الفاصــل بــني  . للبــال ني( معهــدمثــال، جامعــة أو  " )العــالي

العربيــة الســعودية مــا بــني  ، وتكــون يف اململكــةمــن بلــد إىل آخــر اتلــفوالثــانوي  (واملتوســط

يف مرحلـة تنميـة    طالب هـذه املرحلـة   ويكونون . السنة العاشرة والسنة الثانية عشرة من التعليم



 
 

 

 3410/6132( 6) العدد ،( 3) اجمللد:  الرتبوية العلوم جملة

167 

تروبريـدج  )التفكري النمطي وهذا يتطلب إتاحة الفرصـة هلـم السـتخدام مسـتويات تفكـري عليـا      

 (.6114وبييب وبويل، 

لية مهمة جلعله مالئمـال لنضـ  الطـالب    لذا فإن عملية تقويم وتطوير الكتاب املدرسي عم

ومستوياتهم وقدراتهم الل وية والعقلية  حيث تؤكـد األحبـاث احلديثـة أن جانبـال مهمـال مـن فهـم        

ــرتبط بطبيعــة تنليفهــا وأســلوب عــر  حمتواهــا، ومالءمــة ذلــك        الطــالب للكتــب الدراســية ي

  العواملـة والسـويلميني   6114مقـدادي والـزغيب،   )احملتوى ملسـتواهم املعـريف والعقلـي والنفسـي     

 (.6131وأبو الشيخ، 

وتعد القراءة من أهم إسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف مجيع املواد الدراسـية، لـذا اهـتم    

املختصــون بالرتبيــة العلميــة بــالقراءة يف مــادة العلــوم، حيــث أكــدوا علــى أهميــة أن يعمــل معلــم  

لـى فهـم املعلومـات العلميـة املتضـمنة يف      العلوم علـى إكسـاب الطـالب ثقافـة ل ويـة تسـاعدهم ع      

أن الثقافة العلمية مل  (Yore, 2003)، ويرى يوري (6114أمبوسعيدي والعر ي، )كتب العلوم 

املرتبطـة   تتعد تقتصر على فهم العلوم وتطبيقاتها يف احلياة اليومية، وفهم القضايا واملشكال

ملستخدمة يف التواصل العلمي جانبـال أساسـيال مـن    بالعلم والتقنية والبيئة واجملتمع، بل تعد الل ة ا

كما تعد قراءة العلوم إحدى املهارات األساسية الالزمة للطالب، والم . جوانب الثقافة العلمية

أبــو  )ينب ــي إتقانهــا، وضــعف هــذه املهــارة  كــن أن يعرضــهم إىل صــعوبات يف تعلــم العلــوم          

خصـائ  الثقافـة العلميـة     ىحـد إن إ، حيـث  وحيتاج الطالب للقـراءة  العلميـة  (. 6119جحجوح، 

ــوم الــواردة يف الصــحافة اليوميــة وفهمهــا، واالخنــراط يف       هــي املقــدرة علــى قــراءة مقــاالت العل

 (.6131زيتون، )احملادثات واملناقشات االجتماعية حول صحة االستنتاجات 

لقـدرة علـى   ولكي حيقس الطالب إيازال عاليال يف مـواد  العلـوم، ال بـد أن يكـون لـديهم ا     

ــة      ــون  وبلقي ــرى ي ــاب املدرســي  حيــث ي أن مــن أهــم   (Yong & Bolkiah, 2010)قــراءة الكت

الم تواجه الطالب يف تعليم العلوم هي عدم وجود الكفاءة الل وية، مما يـؤدي إىل   تاملشكال

 ضعف معرفتهم العلمية بسبب عدم قدرتهم على بناء املفاهيم العلمية، وفهم معانيها  لذا ينب ـي 

ــب         ــي للطال ــوي ســليم حبيــث يراعــي املســتوى العقل ــى أســاس ترب ــاب املدرســي عل أن يعــد الكت

وأشارت دراسة أبـو سـكينة   . املستهدف من الكتاب  لكي يستطيع قراءته بكل سهولة ويسر

إىل أن إخفاق العديد من الكبار والصـ ار يف فهـم مـا يقـرؤون بسـبب تعقيـد الل ـة بـني         ( 6119)

أهميـة فهـم    أن ممـا سـبس يتضـح   . صور يف قـدرتهم علـى فهـم مـا يقـرؤون     أيديهم وليس بسبب الق
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الطالب املعنـى الـدقيس لكـل كلمـة، حيـث إن قـراءة كلمـة واحـدة بشـكل غـري صـحيح ي ـري             

 .الفقرة أو الفكرة كاملة

أن تدني مستوى املقروئية يعوق الطالب عن مواصلة  Robyn, 2008))وتشري دراسة روبني 

ــا   ــم، ممـ ــى    القـــراءة والفهـ ــائم علـ ــتوى تفكـــري جتريـــدي غـــري قـ ــون مسـ ــل الطـــالب  ارسـ  عـ

أن صــعوبة مقروئيــة ل ــة  (Johnson, 2008) كمــا يــرى جونســون. االستقصــاء والبحــث العلمــي

الكتاب تقلل من دافعية الطلبة لالنتقال بني مواضيع الكتـاب املختلفـة  لوجـود فجـوة بـني ل ـة       

 .الكتاب ومستوى الطالب الل وي

صــون مفهــوم املقروئيــة للكشــف عــن مســتوى ســهولة أو صــعوبة الــن ،     ويســتخدم املخت

وذلك من خالل دراسة العوامل الم تـؤثر يف هـذا املسـتوى مثـل املفـردات والرتاكيـب واملفـاهيم        

مــدى  "أن املقروئيــة هــي  ( 631، 6114)، ويــرى مقــدادي والــزعيب   (6114طعيمــة، )واإلخــراج 

 كتاب لقدرة الطالب القرائيـة الـم تقـف وراء سـهولة     مة ل ة احملتوى ملادة علمية مقدمة يفءمال

فهي تعد نتاج تفاعـل بـني الـن  أو املـادة املقـروءة والقـار  ومـدى        ". أو صعوبة الفهم عند القراءة

 .التوافس بينهما

وملا كانت القراءة ال  كن أن تؤدي وظيفتها وأدوارها ما مل تكن ممكنة للطـالب يف  

اهلــامشي )مــن خــالل مواءمــة املقــروء ملرحلــة الطــالب العمريــة    كــل مرحلــة مــن مراحــل التعلــيم 

، والوســـيلة املناســبة للتنكـــد مــن مواءمـــة املــادة املكتوبـــة لقــدرات الطـــالب     (6133وعطيــة،  

 .القرائية وميوهلم املقروئية

مة كتب العلوم مليول الطالـب، ومناسـبتها ملسـتواه التعليمـي،     ءوعلى الرغم من أهمية مال

حتقيس النجاح يف التعلم بها، إال أن نتـائ  العديـد مـن الدراسـات أشـارت إىل      حبيث يتمكن من 

أن كتب العلوم تقع مقروئيتها يف املسـتوى اإلحبـاطي، وهـو املسـتوى الـذي ال يسـتطيع الطالـب        

والـم  ( 6113)قراءة الكتاب دون مساعدة املعلـم، حيـث توصـلت دراسـة بوقحـوص وإمساعيـل       

النصوص العلمية يف كتاب الكائنات احلية والبيئـة املقـرر علـى    تناولت قياس مستوى مقروئية 

ــب      ــي وطالـ ــة احلكيمـ ــرين، ودراسـ ــة يف البحـ ــة الثانويـ ــة املرحلـ ــتهدفت  ( 6111)طلبـ ــم  اسـ الـ

الكشــف عــن مســتوى مقروئيــة كتــاب العلــوم للصــف التاســع األساســي بــاليمن، ودراســة أبــو    

ة كتــاب األحيــاء للصــف األول  التعــرف علــى مســتوى مقروئيــ  إىل الــم هــدفت( 6117)صــليط 

تقييم مستوى سـهولة قـراءة الكتـب     إىل الم هدفت( 6119)الثانوي يف اليمن، ودرسة اللبودي 
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الدراسـية املقـررة علــى طـالب الصـف اخلــامس االبتـدائي مبصـر ومنهــا كتـب العلـوم، ودراســة         

ل املتوسـط يف  والم أجريت لقياس مستوى مقروئية كتاب العلـوم للصـف األو  (  6131)املطريف 

قيــاس  إىل الــم هــدفت (Yong & Bolkiah, 2010) اململكــة العربيــة، ودراســة يــون  وبلقيــة 

 إىل الـم هـدفت  (  6136)مستوى مقروئية كتب العلوم يف بروناي دار السالم، ودراسة الـربدي  

الكشــف عــن مســتوى مقروئيــة كتــاب العلــوم للصــف الثــاني املتوســط يف اململكــة العربيــة           

، (من منتجات مشـروع تطـوير منـاه  الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة يف التعلـيم العـام        )ة السعودي

 .وتوصلت مجعيها إىل أن مستوى مقروئية الكتب تقع يف املستوى اإلحباطي

مـن طـالب   %( 21)، %(22.2)أن ما نسـبته   (Ayodele, 2012)كما أظهرت دراسة أيوديلي 

وئيتهم لكتـــب العلـــوم بنيجرييـــا يف مســـتوى الصـــفني اخلـــامس، والســـادس علـــى التـــوالي مقـــر

مـن طـالب   %( 21)أظهـرت نتائجهـا أن نسـبة     (Ayodele, 2013)اإلحباط، وأيضال دراسة أيوديلي 

الصف الثالث الثانوي مقروئيتهم لكتاب األحياء يف املستوى اإلحبـاطي، وكـذلك بينـت نتـائ      

واألحياء يف املدارس الثانويـة   أن مستوى مقروئية كتب الفيزياء، (Gyasi,2013) دراسة جياسي

يف غانا، يف املستوى اإلحباطي، وكانت كتـب العلـوم املتكاملـة هـي األكثـر صـعوبة، تليهـا        

مـن الطـالب   %( 23.4)إىل أن ( 6131)كما أشـارت دراسـة احلربـي    . كتب الفيزياء، ثم األحياء

ــث املتوســط       ــوم للصــف الثال ــاب العل ــروئيتهم لكت يف املســتوى ( مــن منتجــات املشــروع  )تقــع مق

 . اإلحباطي

وعلى النقيض من ذلك أشارت نتـائ  عـدد مـن الدراسـات أجريـت لقيـاس املقروئيـة إىل أن        

مستوى مقروئيـة كتـب العلـوم تقـع يف مسـتوى مناسـب ملسـتوى الطـالب، ومـن هـذه الدراسـات            

، الم أجريـت علـى كتـاب األحيـاء للصـف األول الثـانوي       (6114)دراسة أمبوسعيدي والعر ي 

الـم تناولـت كتـاب الفيزيـاء للصـف الثالـث الثـانوي يف        ( 6110)بسلطنة عمان، ودراسة غليون 

اجلـزء اخلـاص بكتـاب العلـوم للصـف التاسـع األساسـي يف        ( 6117)اليمن، ودراسة أبو صليط 

من الطالب تقـع مقـروئيتهم لكتـاب    %( 24.7)أن ( 6119)جحجوح أبو كما بينت دراسة . اليمن

بع األساسي بفلسطني يف املستوى اإلحباطي، كمـا أظهـرت دراسـة  املصـري     العلوم للصف الرا

أن مقروئيـة كتـاب األحيـاء للصـف       (EL- Masri & Vlaardingerbroek,  2010)وفليـديريبك  

يقــع يف املســتوى التعليمــي، وبينــت  ( النســخة اإليليزيــة، والفرنســية )الثالــث الثــانوي يف لبنــان 

ــد والربعــي   ــوم للصــفوف     ( 6131)دراســة عبداجملي ــب العل ــة يف كت ــوفر معظــم عوامــل املقروئي ت

ــة الســعودية، كمــا بينــت دراســة       ــدائي يف اململكــة العربي ــع، واخلــامس، والســادس االبت الراب
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ــا مقــروئيتهم    %( 03)أن نســبة   (Ayodele, 2012)أيــوديلي  مــن طــالب الصــف الرابــع يف نيجريي

، ودراســة األســدي  (يف املســتوى التعليمــي، واملســتقل  )لكتــب العلــوم فــوق مســتوى اإلحبــاط     

مـن طـالب الصـف األول املتوسـط مقـروئيتهم لكتـاب       %( 04)والم أشارت نتائجهـا أن  ( 6136)

والــم أظهــرت  (Ayodele, 2013)وديلي ودراســة أيــ.  مبــاد  األحيــاء فــوق مســتوى اإلحبــاط 

من طالب الصـف األول الثـانوي والثـاني الثـانوي علـى التـوالي يف       %( 23، %21)نتائجها أن نسبة 

الـم بينـت    (Gyasi, 2013)ودراسـة  . نيجرييا مقروئيتهم لكتب األحياء فوق مسـتوى اإلحبـاط  

روئيـة مقارنـة بكتـب الفيزيـاء     أن كتب الكيمياء يف املدراس الثانويـة يف غانـا هـي األسـهل مق    

واألحياء، وبل ت نسبة الطالب الـذين تقـع مقـروئيتهم لكتـب الكيميـاء  يف املسـتوى التعليمـي        

 %(. 77)واملستقل 

الثقافـة  "لعالقتهـا مبـا يسـمى بــــ     يف تعليم العلـوم  وتكتسب دراسة املقروئية أهمية كبرية 

لـــس الـــوطين للبحـــث يف الواليـــات املتحـــدة  الـــم يعرفهـــا اجمل  Scientific Literacy" العلميـــة

القـدرة علـى قـراءة مقـاالت     : بننهـا   ،National Research Council (NRC) (1996)األمريكية 

العلوم وفهمها واالخنـراط يف احملادثـات االجتماعيـة حـول صـحة االسـتنتاجات، وبـذلك يكـون         

استطاعته قراءة كتـب العلـوم،   الفرد املثقف علميال متصفال بها ، باإلضافة إىل صفات أخرى، ب

ــت      ــرى كاإلنرتنـ ــة األخـ ــادر املعرفـ ــوفرة يف مصـ ــاالت املتـ ــة، واملقـ ــة املتخصصـ واجملـــالت العلميـ

أن الل ـة تعـد جانبـال  أساسـيال مـن جوانـب الثقافـة         (Yore, 2003)ويرى يوري . واألقراص املدجمة

تعلـيم العلـوم علـى أهميـة      وتؤكد التوجهات احلديثـة يف . العلمية املستخدمة يف التواصل العلمي

مهــارات التواصــل يف العلــوم، والــم تشــمل بشــكل أساســي التحــدث، والقــراءة، والكتابــة          

(Norris & Phillips, 2003). 

أن دراســة املقروئيــة تفيــد يف إعــداد معــايري متعلقــة مبقروئيــة   ( 6119)ويــرى أبــو جحجــوح 

كما تسـاعد علـى بنـاء نصـوص     . ةالنصوص، ومدى مناسبتها للمتعلمني يف مرحلة دراسية معين

ــة النصـــوص  ملواجهـــة الضـــعف القرائـــي لـــدى     ــبة وفـــس املعـــايري املتعلقـــة مبقروئيـ تعليميـــة مناسـ

كما تعمل على . املتعلمني، وعالج مشكالت التنخر الدراسي، وصعوبات التعلم لدى املتعلمني

لتنميـة مهـارات القـراءة    مد اجلسور بني الل ة العربية وبـاقي املـواد الدراسـية، وفهـم مضـامينها       

 .الصحيحة، مبا ينعكس باإل اب على عمليات التعلم
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 : مشكلة البحث

ــف        ــل الصـ ــدريس داخـ ــة التـ ــه عمليـ ــم وتوجيـ ــال يف دعـ ــية دورال مهمـ ــب املدرسـ ــؤدي الكتـ تـ

وتتجلـى أهميـة الكتـاب    . ، حيث حتتـل مركـزال رئيسـال يف العمليـة الرتبويـة     (6136الشمراني، )

أهــم وســائل تعلــيم الل ــة بصــفة عامــة، وتعلــيم القــراءة بصــفة خاصــة          املدرســي باعتبــاره مــن   

  لذا ينب ي االهتمام بضرورة املواءمة بني مضمون الكتب املدرسية ومـدى  (6111الشنقيطي، )

 (.6111الناجي،)قابليتها للقراءة من حيث معرفة مدى صعوبة ل ة مادتها وطبيعة عرضها 

  6133  القثـامي، 6136الـربدي،  )املقروئيـة   وقد أظهرت نتائ  عدة دراسات أجريـت حـول  

ــون،  Yong & Bolkiah, 2010 6131املطــريف،  ــو صــليط،  6110  غلي ــدادي 6117  أب   مق

ــية قـــد أثـــر بشـــكل واضـــح يف    ( 6114والـــزعيب،  أن ضـــعف الطـــالب يف قـــراءة املـــواد الدراسـ

كتب املدرسية  حتصيلهم، ويف ضعف قدراتهم على اسرتجاع املعلومات الم قراؤوها يف تلك ال

لذا حيرص مؤلفو الكتب املدرسية على وضـع معـايري للحكـم علـى جودتهـا، مـن هـذه املعـايري         

 .مة نصوص الكتب لقدرة الطالب القرائيةءمدى مال

ونظرال حلداثة كتب الكيمياء يف املرحلة الثانويـة الـم تعـد ضـمن أهـم منتجـات مشـروع        

التعليم العام يف اململكة العربية السعودية، والم أقرتها تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف 

وزارة الرتبية والتعليم من خالل تبين سلسلة ماجروهيل األمريكية، الـم مت ترمجتهـا إىل الل ـة    

العربية ومواءمتها مبا يتناسب مع البيئة التعليمية والثقافية السعودية، ولكون التطوير والتقويم 

اإلضــافة إىل توصــية عــدد مــن الدراســات الــم تناولــت كتــب العلــوم يف    عمليــتني متالزمــتني، ب

، والدراسـات الـم تناولـت    (6131  املطـريف، 6131الربعـي وعبداجمليـد،  )اململكة قبل املشـروع  

، حيث أوصـت بنهميـة إجـراء    (6131  احلربي، 6136  الربدي،6133القثامي،)كتب املشروع 

اضــيات املقــررة علــى الطــالب يف مجيــع املراحــل،  دراســات لقيــاس مقروئيــة كتــب العلــوم والري 

 .لكي يتم تعديلها يف ضوء ما تسفر عنه نتائ  الدراسة

لـذا يتنــاول هـذا البحــث قيـاس مســتوى مقروئيـة كتــب الطالـب ملــادة الكيميـاء للمرحلــة       

الثانويــة وهــي املرحلــة األخــرية مــن التعلــيم العــام الــم يفــرت  أن يكــون لــدى الطالــب مهــارات   

 .ن إكمال التعليم اجلامعيمتكنه م
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 : أهداف البحث

 :يهدف البحث إىل حتقيس اآلتي

مســتوى مقروئيــة كتـب الطالــب ملــادة الكيميـاء للمرحلــة الثانويــة يف اململكــة    حتديـد . 3

 .العربية السعودية

 .الدراسي الصف باختالف املقروئية مستوى يف االختالف على التعرف . 6

 
 :أسئلة البحث

مـــا مســـتوى مقروئيـــة كتـــب : يســـعى البحـــث إىل اإلجابـــة عـــن الســـؤال الـــرئيس التـــالي 

 :الكيمياء للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية؟ ويتفرع منه األسئلة التالية

 الثانوي؟(  األول، والثاني، والثالث)ما مستوى مقروئية كتاب الكيمياء للصفوف  .3
تــب الكيميــاء يف املرحلــة الثانويــة بــاختالف  مــا مــدى اخــتالف مســتوى مقروئيــة ك  .6

 .الثانوي( األول، الثاني، الثالث)الصف الدراسي 
 

  : أهمية البحث

تنبع أهميـة البحـث مـن أهميـة مشـروع تطـوير تعلـيم الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة يف            .3

ــة        ــة راجع ــاج إىل تقــويم لتقــديم ت ذي ــار أي مشــروع تطــويري حيت ــام، باعتب ــيم الع التعل

للقائمني عليه، تسهم يف تعزيز جوانب القوة وتاليف أوجه القصور  إلياح املشروع يف 

الوقت الذي ال يزال تطبس فيه النسخة التجريبية لبعض املقررات، وجـاري االسـتعداد   

 .لتقديم النسخة النهائية
تساعد نتائ  البحث املعلمني الذين يعملون على تـدريس كتـب الكيميـاء يف املرحلـة      .6

انويــة يف التعــرف علــى مصــادر الصــعوبة يف النصــوص العلميــة  لكــي يعملــوا علــى   الث

 .أثناء تدريسهم لتلك النصوص يف مراعاتها
 

 : حدود البحث

 :مت إجراء البحث يف إطار احلدود التالية
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 .هـ3414/3412طبس البحث بداية الفصل الثاني للعام الدراسي  :احلدود الزمانية .3
اء البحث على عينة من املدارس الثانوية احلكوميـة للبـنني   مت إجر :احلدود املكانية .6

 .يف مدينة الريا 
ــى حتديــد مســتوى مقروئيــة النصــوص      :احلــدود املوضــوعية  .1 اقتصــر هــذه البحــث عل

العلمية، وما يرتبط بالن  العلمـي مـن صـور وأشـكال، حيـث تـرتاوح كميـة الـن          

الــب ملــادة مــن نصــف صــفحة إىل صــفحة، وذلــك حســب طبيعــة الــن  يف كتــب الط    

مشـروع تطـوير منـاه  الرياضـيات     "الكيمياء للمرحلة الثانوية جبزأيها املطبقة ضمن 

 ".والعلوم الطبيعية يف التعليم العام
 

 مصطلحات البحث

مستوى صعوبة الن  مبا يتضـمن  : "بننها( 166، 6133)يعّرفها اهلامشي وعطية : املقروئية

ومستوى تعقيدها النحوي، ومدى استجابة من حروف وكلمات ومجل وطريقة تركيبها، 

( (DuBay, 2004ويعرف دي بـوي   ".هذه العوامل لقدرات القار  واهتماماته وإثارته وجذبه

جمموعة من العناصر داخل قطعة معينـة، والـم تـؤثر علـى يـاح جمموعـة       : املقروئية بننها

يف حـني يـرى   . ممن القـراء يف فهمهـا، حبيـث يتمكنـون مـن قراءتهـا بسـرعة وفهـم واهتمـا         

ــل  ــيني مشــرتكني   (Marnell, 2009)مارني ــة معن ــى تصــميم   : أن للمقروئي ــس عل األول، يطب

الوثيقة، مثل نوع وحجم اخلط، ومقدار الفراغات يف الوثيقة، وطول السطر، وغريها مـن  

والثاني، يطبس على الل ـة، ويشـمل قابليـة قطعـة مـن نـ  مكتـوب للفهـم         . اجلوانب الفنية

تعــين الكفــاءة أو الفاعليــة الــم يســتطيع بهــا القــار  فهــم الــن ، وتقــاس  واالســتيعاب، و

بوقت القراءة، وكمية األسئلة اجملاب عنها، ومقدار املعلومات املسرتجعة بعد االنتهاء مـن  

 .  قـراءة الــن ، وتســتخدم مقــاييس كميــة للتعــرف علـى قــدرة القــار  علــى معاجلــة الــن   

ب طــالب املرحلــة الثانويــة مبدينــة الريــا  للنصــوص  درجــة اســتيعا :وتعــّرف إجرائيــال بننهــا

العلمية الواردة يف كتب الكيمياء، وهذه الدرجة متثل استجابة الطـالب الصـحيحة علـى    

: املســتوى القرائــي املســتقلاختبــار االســتيعاب، والــذي يتكــون مــن ثالثــة مســتويات هــي،  

قـراءة دون مسـاعدة   يستطيع فيه الطالب اإلجابة بشـكل صـحيح معتمـدال علـى نفسـه يف ال     

فـنكثر  ويعـين ذلـك أن الطالـب متكـن مـن اســتيعاب       %( 01)املعلـم، وحيصـل علـى درجـة     

الـذي يسـتطيع فيـه الطالـب اإلجابـة      : املسـتوى القرائـي التعليمـي   . الن  معتمدال على نفسـه 

، ولكـن مبسـاعدة   %(01)وأقـل مـن   %( 21)بشكل صحيح وحيصـل علـى درجـة أعلـى مـن      
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%( 21)ال يسـتطيع فيـه الطالـب احلصـول علـى      : توى القرائي اإلحباطياملس. املعلم وإشرافه

 . فنكثر حتى مبساعدة املعلم له

 

 : منه  البحث

اعتمد هذا البحث على املنه  الوصفي املسحي، الذي يسـعى لوصـف الواقـع، وذلـك عـن      

بالنسـبة  طريس مجع املعلومات عن جمتمع معـني مـن أجـل حتديـد احلالـة الراهنـة لـذلك اجملتمـع         

 (. Gay & Airasian, 2000)ملت ري أو أكثر 

 

 : جمتمع وعينة البحث 

 :يرتبط بهذا البحث فئتان من اجملتمع، وهي

ــية : أوالل    ــب املدرس ــاء للصــفوف     : الكت ــادة الكيمي ــب مل ــب الطال ــاول البحــث كت األول، : يتن

هــ،  3414/3412الدراسي  األول والثاني املطبقة خالل العام: والثاني، والثالث الثانوي جبزأيها

 الكتــب مــن العلميــة النصــوص عينــة اخــتريت .كتــب( 2)حيــث يبلــ  جمتمــع البحــث الكلــي   

 فصـل  كـل  مـن  اخـتري  حيـث  الفصل االختيار وحدة وكانت طبقية، عشوائية بطريقة الدراسية

علمي   وذلك ألن كل فصل من فصول الكتب يتضمن موضوع واحد فمثالل الفصل األول  ن 

 خلــواص"، الفصــل الثــاني "مقدمــة يف الكيميــاء"الكيميــاء للصــف األول الثــانوي مــن كتــاب 

 حبيـث يقسـم  . ، وهكذا يف فصـول الكتـب الثالثـة   "الذرة تركيب"والفصل الثالث " والت ريات

 عنـوان  علـى  يشـتمل  علمـي  نـ   عـن  عبـارة  التحليـل  وحـدة  وتكـون  حتليـل،  وحـدات  إىل الفصل

 إىل صـفحة  نصـف  مـن  الن  كمية ترتاوح حيث به، لسيتع ما وكل معينة فكرة يتناول رئيس

 يف التحليـل  وحـدات  بـني  مـن  حتليـل  وحدة اختيار يتم ثم ومن الن ، طبيعة حسب وذلك صفحة

 يكون وبذلك فصل، كل يف وهكذا. الفصل يف العلمي الن  لتمثل عشوائية بطريقة الفصل

 عـدد  كانت وعليه . الكتاب يف الفصول لعدد مساوية كتاب كل من املختارة النصوص عدد

 وللصـف  رسـوم،  أو صـور  من بها يرتبط وما نصوص( 2) الثانوي األول للصف العلمية النصوص

ــاني ــانوي الث ــرتبط ومــا نصــوص( 0) الث ــانوي الثالــث وللصــف ورســوم، صــور مــن بهــا ي ( 9) الث

 .ورسوم صور من بها يرتبط وما نصوص
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يتكون جمتمـع الطـالب مـن مجيـع طـالب املرحلـة الثانويـة يف مدينـة الريـا            : الطالب: ثانيال 

ــة البحــث البشــرية مــن    .هـــ3414/3412للعــام الدراســي   ــال مــن طــالب  ( 679)تكونــت عين طالب

 .املرحلة الثانوية يف مدينة الريا  اختريوا بطريقة عشوائية عنقودية

 

 : أدوات البحث

اجلـزء األول،  : متثل أدوات البحث باختبار االستيعاب، حيث تكّون االختبار من جـزأين  

ــار مــن متعــدد     ــة بنســلوب االختي ــه      : األســئلة امل لق ــا للمــتعلم، يتبع ــدم نصــا م وهــذا األســلوب يق

جمموعة من الفقرات متثل كل فقرة مشكلة تصاس يف صورة سؤال، أو عبارات ناقصة إزاءها 

ــول   ــار الطالــب إحــداها     قائمــة مــن احلل ــة خيت ــد عــددها عــن ثالث ــدائل يزي . املقرتحــة يف صــورة ب

مـن أسـئلة مفتوحـة موجهـة للطـالب عـن كـل نـ  علمـي مـن النصـوص            : وتكون اجلزء الثـاني 

عينة الدراسة، حبيث يقـدم بعـد كـل نـ  علمـي سـؤاالن أو ثالثـة أسـئلة  يـب عنهـا الطالـب            

ر عن العوائس والصعوبات الم تعوق الطالب يف بنسلوبه اخلاص، تهدف هذه األسئلة لبناء تصو

 .قراءتهم للنصوص العلمية

 

 :اةصدق األد

 : اةالصدق الظاهري لألد

يف صــورتها األوليــة علــى عــدد مــن احملك مــني املختصــني يف منــاه  وطــرق   اةُعرضــت األد

 حمكمـني، حيـث  ( 31)تدريس العلوم، ومناه  وطرق تدريس الل ة العربيـة، وقـد بلـ  عـددهم     

ُطلب منهم إبداء آرائهم يف مدى مناسبة األسئلة ملستوى الطالب، ومدى مناسبة االختبار للهدف 

الــذي أعــد مــن أجلــه، كمــا طلــب مــن احملكمــني إبــداء وجهــة نظــرهم يف حتديــد مقيــاس             

، ومت استفتاء احملكمني يف املقيـاس نظـرال الخـتالف الدراسـات السـابقة يف      االستجابة املناسب

اتفــس احملكمــون علــى التصــنيف التــالي  الســتجابة يف اختبــار االســتيعاب وقــد  حتديــد مقيــاس ا

 : كمقياس لالستجابة تفسر النتائ  من خالله والذي يتضمن ثالثة مستويات للمقروئية

يستطيع فيه الطالب اإلجابـة بشـكل صـحيح معتمـدال علـى نفسـه يف        :املستوى القرائي املستقل

فنكثر  ويعين ذلـك أن الطالـب متكـن    %( 01)على درجة  القراءة دون مساعدة املعلم، وحيصل

الـذي يسـتطيع فيـه الطالـب     : املستوى القرائـي التعليمـي  . من استيعاب الن  معتمدال على نفسه

، ولكـن مبسـاعدة   %(01)وأقل من %( 21)اإلجابة بشكل صحيح وحيصل على درجة أعلى من 
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ــم وإشــرافه  ــاطي . املعل ــي اإلحب ــى   ال يســتطي :املســتوى القرائ %( 21)ع فيــه الطالــب احلصــول عل

 . فنكثر حتى مبساعدة املعلم له

 

 :معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

 القيم الص رى والعظمى ملعامالت الصعوبة، والقيم الص رى والعظمى : ( 3 ) جدول

 ملعامالت التمييز لنصوص االختبار

 النص الصف
 معامل التمييز معامل الصعوبة

 قيمة عظمى قيمة صغرى قيمة عظمى صغرىقيمة 

 األول الثانوي

 3250 3213 3203 3203 األول
 3250 3203 3251 3200 الثاني
 3200 3201 3200 3200 الثالث
 3203 3211 32،3 3210 الرابع

 3205 3210 3203 ،321 الخامس

 الثاني الثانوي

 3200 3203 3251 3210 األول
 3205 3200 ،320 ،320 الثاني
 ،325 ،320 3251 3200 الثالث
 32،3 3203 32،3 3200 الرابع

 3203 3211 32،3 3203 الخامس
 3203 3215 32،1 3200 السادس
 3201 3203 32،3 3201 السابع
 3200 3213 3250 3203 الثامن

 الثالث الثانوي

 3200 3203 ،320 3205 األول
 3201 3211 3200 3200 الثاني
 32،3 3203 3203 3201 الثالث
 3201 3213 3201 3203 الرابع

 32،0 3200 3251 ،320 الخامس
 3201 3210 32،0 3213 السادس
 32،3 3215 3200 3215 السابع
 3200 3210 3203 3203 الثامن
 3203 3211 3200 ،320 التاسع
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اسـتخراج معـامالت الصـعوبة    بالنسبة للخصائ  السيكومرتية لفقرات االختبار فقـد مت  

القــيم الصــ رى والعظمــى   3ومعــامالت التمييــز لنصــوص االختبــارات الثالثــة، ويــبني اجلــدول    

 .ملعامالت الصعوبة، والقيم الص رى والعظمى ملعامالت التمييز

أن معامل الصعوبة، ومعامل التمييز كانت ضمن املـدى املقبـول،     (3)يتضح من اجلدول 

ــالي مل (1.61)حيــث اعتمــد معيــار حــذف الفقــرات الــم قيمــة معامــل التمييــز تقــل عــن      ، وبالت

 (. 1.61)حتذف أي فقرة نظرال  ألنها مل حتصل أي فقرة على معامل متييز أقل من 

  :ةاألداثبات 

طالبــال للصــف األول الثــانوي، و ( 69)الدراســة بل ــت  طبقــت األداة علــى عينــة خــارج عينــة 

معامـل ألفـا   م طالبـال للصـف الثالـث الثـانوي، واسـتخد     ( 60)طالبال للصف الثاني الثـانوي،  ( 11)

 .كرونبا 

حسب معامل ألفا كرونبـا  لفقـرات االختبـارات الـثالث، حيـث حسـب       : معامل ألفا كرونبا 

معامـل ألفـا    6ويوضح اجلدول .  فقرة على حدةمعامل ألفا كرونبا  للفقرات ككل، ولكل 

 : كرونبا  للصفوف الثالثة

 معامل ألفا كرونبا  : ( 6 ) جدول

 معامل ألفا كرونباخ الصف

 32،1 األول الثانوي
 32،0 الثاني الثانوي
 ،،32 الثالث الثانوي

 

( 1.77 إىل 1.76)أن معامــل ألفــا كرونبــا  لــألدوات تــراوح مــا بــني   (  6 ) اجلــدوليوضــح 

 .ويعد هذا ثبات مناسب لألدوات

 األساليب اإلحصائية 
 .جابة السؤال األولوسطات، واالحنرافات املعيارية، إلالتكرارات، النسب املئوية، املت .3
بـراون، ومعامـل ألفــا كرونبـا   حلســاب    –معامـل االرتبـاط لبريســون، ومعادلـة ســيربمان      .6

 .ثبات األدوات
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 : انتائ  البحث ومناقشتها وتفسريه

األول، والثــاني، والثالــث : مــا مســتوى مقروئيــة كتــب الكيميــاء للصــفوف  :  الســؤال األول

 الثانوي؟

ُحســبت التكــرارات، والنســب املئويــة، لكــل درجــات    لإلجابــة عــن ســؤال البحــث األول 

ــار االســتيعاب للجــزء األول     ــة يف اختب ــة )أفــراد العين ــاني، : للصــفوف( األســئلة امل لق األول، والث

الثـانوي، حيـث وُزعـت درجـات أفـراد عينـة الدراسـة علـى املسـتويات الثالثـة للمقروئيـة            والثالث 

 :1كما يف اجلدول ( املستقل، والتعليمي، واإلحباطي)

توزيع أفراد عينة الدراسة على املستويات الثالثة للمقروئية لكتب الكيمياء  :  ( 1 ) جدول

 الثانوي( األول، والثاني، والثالث)للصفوف 

 مستوى
 المقروئية

 الصف الدراسي
 لجميع الصفوف الثالث الثانوي الثاني الثانوي األول الثانوي

عدد 
عدد  النسبة الطالب

عدد  النسبة الطالب
عدد  النسبة الطالب

 النسبة الطالب

 %21، 13 %021 0 %020 0 %123 0 المستقل 
 %0020 ،31 %0020 00 %0020 00 %0،20 03 التعليمي
 %0،20 301 %0،20 05 %5321 05 %،002 03 اإلحباطي
 %333 1،1 %333 ،1 %333 10 %333 01 المجموع

 

ــال بنســبة   11أعــاله أن (  1 ) يتضــح مــن اجلــدول   ــة طــالب   %( 11.7)طالب مــن إمجــالي عين

الصـف األول الثــانوي قـراءتهم لكتــاب الكيميــاء يف املسـتوى اإلحبــاطي، ويعنـى ذلــك أن هــذه     

اجملموعة من الطالب واجهـة صـعوبة أثنـاء قـراءة الكتـاب، حيـث حصـلت علـى درجـة أقـل مـن            

من إمجـالي العينـة   %( 27.1)طالبال  ثلون ( 23)كما تبني النتائ  أن . يف اختبار املقروئية%( 21)

ــبني النتــائ  كــذلك أن       ــراءتهم للكتــاب يف املســتوى التعليمــي، وت طــالب فقــط  ثلــون   ( 0)ق

 . من العينة يستطيعون قراءة الكتاب بشكل مستقل دون مساعدة املعلم%( 9.1)

نــة طــالب  مــن إمجــالي عي%( 21.6)طالبــال حــوالي ( 22)أن  (1)كمــا يتضــح مــن اجلــدول  

ــاني    يف الصــف الثــاني الثــانوي وجــدوا صــعوبة عاليــة   أثنــاء قــراءة كتــاب الكيميــاء للصــف الث

يف اختبـار املقروئيـة، وبالتـالي تقـع مقروئيـة      %( 21)الثانوي، حيث حصـلوا علـى درجـة أقـل مـن      
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مــن %( 12.2)طالبــال  ثلــون ( 11)وتــبني النتــائ  أن . هـذه النســبة مــن العينــة يف مســتوى اإلحبــاط 

طــالب ( 4)إمجــالي العينــة قــراءتهم للكتــاب يف املســتوى التعليمــي، وتــبني النتــائ  كــذلك أن    

 . من العينة يستطيعون قراءة الكتاب بشكل مستقل دون مساعدة املعلم%( 4.1)فقط  ثلون 

ــائ  يف اجلــدول    ــر النت ــال حــوالي  ( 42)أعــاله أن  1وتظه مــن إمجــالي عينــة   %(  47.4)طالب

الثانوي قراءتهم لكتاب الكيمياء يف املستوى اإلحباطي، ويعنى ذلـك أن  طالب الصف الثالث 

أثناء قراءة الكتاب، حيث حصلت على درجة أقـل   يف هذه اجملموعة من الطالب واجهة صعوبة

مـن إمجـالي   %( 44.1)طالبـال  ثلـون   ( 41)كما تظهـر النتـائ  أن   . يف اختبار املقروئية%( 21)من 

ــاب يف   ــراءتهم للكت ــة ق ــائ  كــذلك أن     العين ــر النت طــالب فقــط  ( 0)املســتوى التعليمــي، وتظه

 . من العينة يستطيعون قراءة الكتاب بشكل مستقل دون مساعدة املعلم%( 0.6) ثلون 

ــب     ــراءة كتـ ــة ال  كـــنهم قـ ــة الدارسـ ــة عينـ ــائ  إىل أن غالبيـ ــام أشـــارت النتـ بشـــكل عـ

تهم لكتـب الكيميـاء يف   مـن العينـة قـراء   %( 47.1)كمـا يتضـح أن   . الكيمياء بشـكل مسـتقل  

فقــط %( 7.6)يقــرؤون كتــب الكيميــاء يف املســتوى التعليمــي، و  %( 42.2)مســتوى اإلحبــاط، و 

 . كنهم قراءة كتب الكيمياء يف مستوى مستقل

ممــا ســبس يتضــح أن مســتوى مقروئيــة كتــاب الكيميــاء للصــف األول الثــانوي، وكتــاب  

ــانوي تقــع يف املســتوى ال    ــة   الكيميــاء للصــف الثالــث الث ــالي فــإن مســتوى مقروئي تعليمــي، وبالت

ــة الطــالب      ــانوي تناســب غالبي ــث الث ــاء للصــف األول، والثال ــابي الكيمي يف حــني أظهــرت  . كت

النتائ  أن مستوى مقروئية كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي تقع يف املسـتوى اإلحبـاطي،   

 . وبالتالي فإن مستوى مقروئية الكتاب ال تناسب غالبية الطالب

تتفس نتيجة هذه الدراسة يف كتابي األول، والثالث الثانوي، واتلـف يف كتـاب الثـاني    و

الـم بينـت نتائجهـا أن    ( 6114)دراسة أمبوسعيد والعر ـي  : الثانوي مع نتائ  دراسات كل من 

مقروئية كتاب األحياء للصف األول الثانوي يف سـلطنة عمـان فـوق مسـتوى اإلحبـاط، ودراسـة       

للصـف  ( وحـدات األحيـاء  )والم أظهرت نتائجهـا أن مقروئيـة كتـاب العلـوم     ( 6117)أبو صليط 

 .التاسع األساسي يف اليمن يف املستوى التعليمي

 (EL- Masri & Vlaardingerbroek,  2010)كما تتفس مع دراسة املصري وفليديريبك 

ــا       ــانوي يف لبن ــث الث ــاء للصــف الثال ــاب األحي ــة كت النســخة )ن الــم أظهــرت نتائجهــا أن مقروئي

والــم  (Ayodele, 2012)يقــع يف املســتوى التعليمــي  ودراســة أيــوديلي  ( اإليليزيــة، والفرنســية
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من طالب الصف الرابع يف نيجرييا مقروئيتهم لكتب العلوم فـوق  %( 03)بينت نتائجها أن نسبة 

رت والــم أشــا ( 6136)  ودراســة األســدي  (يف املســتوى التعليمــي، واملســتقل )مســتوى اإلحبــاط 

من طالب الصف األول املتوسط مقروئيتهم لكتـاب مبـاد  األحيـاء فـوق     %( 04)نتائجها إىل أن 

، %21)والــم أظهـرت نتائجهــا أن نســبة   (Ayodele, 2013)ودراسـة أيــوديلي  .  مسـتوى اإلحبــاط 

ــا مقــروئيتهم      %( 23 ــوالي يف نيجريي ــانوي، علــى الت ــاني الث ــانوي والث مــن طــالب الصــف األول الث

الـم بينـت    (Gyasi, 2013)كما تتفس مع دراسـة جياسـي   . حياء فوق مستوى اإلحباطلكتب األ

أن كتب الكيمياء يف املدراس الثانويـة يف غانـا هـي األسـهل مقروئيـة مقارنـة بكتـب الفيزيـاء         

واألحياء، وبل ت نسبة الطالب الذين تقع مقـروئيتهم لكتـب الكيميـاء فـوق مسـتوى اإلحبـاط       

(77 .)% 

ذه الدراسة يف كتاب الثاني الثانوي، واتلـف يف كتـابي األول، والثالـث    وتتفس نتيجة ه

والـم بينـت أن غالبيـة    ( 6113)دراسة بوقحـوص وإمساعيـل   : الثانوي مع نتائ  دراسات كل من

عينة الدراسة مقروئيتهم لكتاب الكائنات احلية والبيئـة املقـرر علـى طلبـة املرحلـة الثانويـة يف       

والـم أظهـرت نتائجهـا    ( 6111)ى اإلحباطي، ودراسة احلكيمي وطالب البحرين يقع يف املستو

ــيمن يف      %( 21)أن  ــوم للصــف التاســع األساســي يف ال ــاب العل مــن الطــالب تقــع مقــروئيتهم لكت

والـم أشـارت نتائجهـا إىل أن مسـتوى مقروئيـة      ( 6117)ودراسـة أبـو صـليط    . املستوى اإلحباطي

ــانوي يف ا   ــودي    كتــاب األحيــاء للصــف األول الث لــيمن يقــع يف املســتوى اإلحبــاطي، ودراســة اللب

والــم أشــارت النتــائ  أن درجــة مقروئيــة كتــاب العلــوم للصــف اخلــامس االبتــدائي يف   ( 6119)

والم بينت نتائجها ( 6119)جحجوح أبو مجهورية مصر العربية يف املستوى اإلحباطي، ودراسة 

للصـف الرابـع األساسـي يف فلسـطني يف      من الطالب تقع مقروئيتهم لكتاب العلـوم %( 24.7)أن 

ــاطي، ودراســة املطــريف    ــا إىل أن  ( 6131)املســتوى اإلحب ــت نتائجه ــة  %( 01.2)والــم بين مــن عين

الدراسة مقروئيتهم لكتـاب العلـوم للصـف األول املتوسـط يف اململكـة العربيـة تقـع يف املسـتوى         

عينـــة الدراســـة مســـتوى  مـــن%( 03.2)والـــم أظهـــرت أن ( 6136)اإلحبـــاطي، ودراســـة الـــربدي 

مقروئيتهم لكتاب العلوم للصف الثاني املتوسط يف اململكة العربية السـعودية يقـع يف املسـتوى    

 .اإلحباطي

%( 21)، %(22.2)الم أظهرت أن ما نسبته  (Ayodele, 2012)وكذلك مع دراسة أيوديلي 

علوم يف نيجرييا يف اخلامس، والسادس، على التوالي، مقروئيتهم لكتب ال: من طالب الصفني

الـم أظهـرت نتائجهـا أن نسـبة      (Ayodele, 2013)مستوى اإلحباط، وأيضـال مـع دراسـة أيـوديلي     
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مــن طــالب الصــف الثالــث الثــانوي مقــروئيتهم لكتــاب األحيــاء يف املســتوى اإلحبــاطي،  %( 21)

وم والـم بينـت نتائجهـا أن مسـتوى مقروئيـة كتـب العلـ        (Gyasi, 2013)وكذلك دراسة جياسي 

املتكاملــة، وكتــب الفيزيــاء، واألحيــاء يف املــدارس الثانويــة يف غانــا، يف املســتوى اإلحبــاطي،  

ــة هــي األكثــر صــعوبة، تليهــا كتــب الفيزيــاء، ثــم األحيــاء،       ــوم املتكامل وكانــت كتــب العل

من الطالب تقـع مقـروئيتهم لكتـاب    %( 23.4)والم أشارت نتائجها أن ( 6131)ودراسة احلربي 

 .ف الثالث املتوسط يف املستوى اإلحباطيالعلوم للص

وأوضحت النتائ  أن مقروئية كتاب الطالب للفصل الدراسي األول للصف األول الثـانوي  

أعلى من مقروئية كتاب الفصل الدراسي الثاني، وقـد يعـود ذلـك إىل طبيعـة املوضـوعات الـم       

الثــاني، حيــث تنــاول مت تناوهلــا يف كتــاب الفصــل الدراســي األول، وكتــاب الفصــل الدراســي  

مقدمــــة يف الكيميــــاء، اخلــــواص : كتــــاب الفصــــل الدراســــي األول ثالثــــة موضــــوعات هــــي

التفـاعالت  : والت ريات، تركيب الذرة، يف حني تناول الفصل الدراسـي الثـاني موضـوعني همـا    

 .من الرموز واملعادالت الكيميائية الكيميائية والذي تضمن كثريال

ب عن األسئلة املفتوحـة املوجهـة هلـم بعـد النصـوص العلميـة،       وعند التنمل يف إجابة الطال 

مــن كتــاب الفصــل  " التفــاعالت الكيميائيــة"يف فصــل " اإلحــالل املــزدوج"لــوحظ أنــه يف نــ   

( 61)ذكـر  " ما الكلمات يف الن  الـم مل تسـتطع فهمهـا   "الدراسي الثاني قدم للطالب سؤال 

، وبعد رجوع الباحث لكتب العلوم "وز واملعادالتالرم%( "61)طالبال  وبنسبة  09طالبال من أصل 

للمرحلة املتوسطة بهدف التعرف علـى املوضـوعات الـم تناولـت الرمـوز واملعـادالت الكيميائيـة        

العناصـر واملركبـات   "مل  د سوى درس واحد يف كتاب العلوم للصف األول املتوسـط بعنـوان   

الـدرس مل يتطـرق إىل طريقـة كتابـة      ، وعند االطـالع علـى حمتـوى الـدرس وجـد أن     "واملخاليط

الصي  واملعادالت الكيميائية، وإمنا تناول فقط تعريف العنصـر واملركـب واملخلـوط وكيفيـة     

التفريس بينها، وبالتالي مل يتم التدرج يف تناول موضوع الرموز والصي  واملعادالت الكيميائية، 

مـرة، ويؤكـد هـذه النتيجـة      مما شكل صعوبة لـدى الطـالب يف فهمهـا عنـدما قـدمت هلـم أول      

، حيـث أشـارت نتـائ  حتليـل إجابـات      "كيف جتد الـن  الـذي قرأتـه   "إجابة الطالب عن سؤال 

 ". صعب"الطالب عن السؤال أن الن  يقع يف مستوى 

، حيـث  "املول"أما الفصل الثاني يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاني فكان بعنوان 

فيــه تقــع يف املســتوى اإلحبــاطي، ويعــزو الباحــث ذلــك إىل  أظهــرت النتــائ  أن مقروئيــة الطــالب

ــة وعــدد أفوجــادرو، باإلضــافة إىل أن         ــة املولي ــه بالكتل ــول، وعالقت ــوم امل ــة اجملــردة ملفه الطبيع
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طالبـال  ( 67)املفهوم يعد من املفاهيم اجلديدة على الطالب إذ مل يتطرق إليه سابقال، حيث يشري 

( 39)، كمـا يشـري   "املـول "إىل صعوبة فهم مفهوم %( 11.1) عينة الدراسة، بنسبة( 09)من أصل 

، حيــث يــذكر "عــدد أفوجــادرو"إىل صــعوبة فهــم مفهــوم %( 63.1)بنســبة ( 09)طالبــال مــن أصــل 

( جـدال )صـعبة مـرة   ( "13)، ويـذكر الطالـب   "غـري واضـح عـدد أفوجـادرو، واملـول     ( "64)الطالب 

 ".الكتلة املولية

كتاب للفصـل الدراسـي األول للصـف الثـاني     لكما أوضحت النتائ  أن مقروئية الطالب 

الثانوي أعلى من مقروئية كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاني، والكتابـان تقـع مقروئيتهمـا    

يف مستوى اإلحباط، وقد يعـود ذلـك لطبيعـة املوضـوعات الـم مت تناوهلـا يف كتـاب الكيميـاء         

ــانو  ــاني الث ــاني، حيــث مت تنــاول املوضــوعات    للصــف الث ي ســواء يف الفصــل األول أم الفصــل الث

، ويعد هذا املوضوع من املوضـوعات  "اإللكرتونات يف الذرات"موضوع : التالية يف الفصل األول

( 6112)اجملردة يف الكيمياء، والم تنتشر حوله تصـورات بديلـة، حيـث تشـري دراسـة سـليمان       

يئي يعد مـن املفـاهيم الـم تنتشـر حولـه مفـاهيم بديلـة، حيـث         أن مفهوم الرتكيب الذري واجلز

مــن عينــة %( 01.4)بل ـت نســبة طـالب معلمــي العلــوم الـذين لــديهم تصـورات بديلــة حــول املفهـوم      

، حـول  "كيف جتد الـن  الـذي قرأتـه   " الدراسة، ومما يؤكد ذلك إجابة الطالب عن السؤال 

، ذكــر "طيــف االنبعــاث الــذري "ن بعنــوان الــن  يف األداة والــذي أخــذ مــن الفصــل األول وكــا 

( 10)، ويـذكر الطالـب   "فيه مجل معقدة ال يفهما الطالب وحتتاج املعلم يفسرها( "62)الطالب 

الــن  ( ""32)، ويضــيف الطالــب "األفكــار غــري مرتبــة ويصــعب علــى الطالــب فهــم املكتــوب   "

، وهـو مـن   " اخلـواص اجلـدول الـدوري والتـدرج يف   "ويتنـاول الفصـل الثـاني مـن الكتـاب      ". معقد

املوضوعات الم ترتبط مباشرة مبفهوم الـذرة واجلـزيء، ففهـم الطالـب ملفهـوم الـذرة، ومفهـوم        

اجلزيء سيساعده على فهم تدرج اخلواص يف اجلدول الـدوري، وكـذلك يـرتبط مفهـوم الـذرة      

بط ، وأيضـال مـرت  "املركبـات األيونيـة والفلـزات   "واجلزيء مبوضوع الفصل الثالث مـن الكتـاب   

، مما يعين أن فصول كتاب الفصل الدراسي "الروابط التساهمية"بالفصل الرابع من الكتاب 

ــم الفصــل األول     ــبعض، فصــعوبة فه ــذرات "األول مرتبطــة ببعضــها ال ــات يف ال ــؤثر " اإللكرتون ي

كيـف جتـد   "بشكل سليب  على بقية الفصول، وهذا ما ذكره الطالب يف إجابتهم عن سـؤال  

ــن  الــذي قرأتــة   ــن  معقــد "حيــث تكــررت يف النصــوص األربعــة عبــارة     " ال غــري "وعبــارة " ال

 ". األفكار متداخلة وغري مرتبة"، وعبارة "مفهوم
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ويالحــظ أن طبيعــة موضــوعات الفصــل الدراســي الثــاني  تلفــة عــن طبيعــة موضــوعات     

الفصل الدراسي األول  حيث تناول الفصـل األول مـن كتـاب الفصـل الدراسـي الثـاني موضـوع        

، وتنـاول الفصــل  "حــاالت املـادة "، وتنـاول الفصــل الثـاني مـن الكتـاب     "ابات الكيميائيـة احلسـ "

، وتعـــد هـــذه املوضـــوعات مـــن  "اهليـــدروكربونات"، وتنـــاول الفصـــل الرابـــع "ال ـــازات"الثالـــث 

( 6133)فقد أشـارت دراسـة الشـايع واحلربـي     . املوضوعات الم يعاني الطالب صعوبة يف فهمها

صف الثالث الثانوي مبدينة الريا  تصورات خاطئة متعلقة حبـاالت املـادة   إىل أنه لدى طالب ال

، وهي موضوعات مت التطرق إليها يف فصلني من كتاب (اجلامدة، والسائلة، وال ازية)الثالث 

عـدد مـن العوامـل منهـا     بالطالب للفصـل الثـاني، وفسـر الباحثـان سـبب انتشـار هـذه التصـورات         

أن مفاهيم اهليدروكربونات مـن أكثـر   ( 6117)راسة ياسني كما أظهرت د. الكتاب املدرسي

املفاهيم صعوبة يف الفهم لدى طـالب الصـف الثـاني الثـانوي مبدينـة مكـة املكرمـة، وبالتـالي         

 . فإن صعوبة مقروئية كتاب الفصل الدراسي الثاني يعود لطبيعة املوضوعات املتضمنة فيه

دراسـي األول للصـف الثالـث الثـانوي     كما أظهـرت النتـائ  أن مقروئيـة كتـاب الفصـل ال     

أعلى من مقروئية كتاب الفصل الدراسي الثاني، وقـد يعـود ذلـك لطبيعـة املوضـوعات الـم مت       

تناوهلـا يف كتـاب الفصـل الدراسـي األول، وكتـاب الفصـل الدراسـي الثـاني، فعنـد التنمـل يف           

مـرت علـى   موضوعات كتاب الفصـل الدراسـي األول نالحـظ أنهـا تضـمنت مخسـة موضـوعات        

أثناء دراسته السابقة يف الكيمياء، أو العلوم  وبالتالي فـإن الطالـب سـبس لـه أن مـر       يف الطالب

حيـث سـبس للطالـب أن تعـر  هلـا يف      " املخاليط واحملاليل: "خبربة متعلقة بهذه املوضوعات وهي

ريات الطاقـة والـت   "الصـف األول املتوسـط بكتـاب الفصـل الدراسـي األول يف الفصـل الرابـع، و       

ــة ــة "، و"الكيميائيــ ــاعالت الكيميائيــ ــرعة التفــ ــائي "، و"ســ ــزان الكيميــ ــا  "، و"االتــ األمحــ

: وتضــمن كتــاب الفصــل الدراســي الثــاني أربعــة فصــول ضــمت املوضــوعات التاليــة  ". والقواعــد

ــزال" ــة"و" األكســـدة واالختـ ــاء الكهربائيـ ــة  "، و"الكيميـ ــات اهليدروكربونيـ مشـــتقات املركبـ

 ".العضوية احليوية املركبات"و" وتفاعالتها

، "الكيميــاء الكهربائيــة" يــرتبط مبوضــوع" األكســدة واالختــزال"ويالحــظ أن موضــوع 

يـــؤدي إىل صــعوبة فهــم الكيميــاء الكهربائيــة كـــون     " األكســدة واالختــزال  "فصــعوبة فهــم   

تفاعالتها ومعادالتها تعتمد علـى تفـاعالت األكسـدة واالختـزال، وتـرتبط معـادالت األكسـدة        

بالرتكيــب الــذري للعناصــر، والتوزيــع اإللكرتونـي وهــو مــا مت اإلشــارة إليهــا عنــد   واالختـزال، 

حتليل إجابات الطالب يف كتاب الصف الثـاني الثـانوي، حيـث بينـت النتـائ  وجـود صـعوبة يف        
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، ويرى الباحث أن عدم وضوح املفهوم يف الصـف  "اإللكرتونات يف الذرات"فهم الطالب لفصل 

، وعمليـة  "عمليـة فقـد إلكرتونـات   "فهم عميلة األكسدة والم يقصد بها  يفالثاني الثانوي أثر 

 ".عملية اكتساب إلكرتونات"االختزال والم يقصد بها 

ــل موضــوع    ــة "وباملث ــات احليوي ــرتبط مبوضــوع     " املركب ــاب ي ــع مــن الكت يف الفصــل الراب

ة، ، حيـــث تعـــد املركبـــات احليويـــة مركبـــات هيدروكربونيـــ  "املركبـــات اهليدروكربونيـــة"

فصعوبة فهم املركبـات اهليدروكربونيـة يـؤدي إىل صـعوبة فهـم املركبـات احليويـة، وإذ تـبني         

ــاني الثــــانوي وجــــود صــــعوبة يف فهــــم مفــــاهيم           ــائ  هــــذا البحــــث اخلاصــــة بالصــــف الثــ نتــ

اهليدروكربونات املتضمنة يف كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي للفصـل الدراسـي الثـاني    

كتاب، وبالتالي يرى الباحـث أن صـعوبة املفهـوم انتقـل مـع الطالـب مـن        يف الفصل الرابع من ال

الصــف الثــاني إىل الصــف الثالــث، خاصــة وأن طــالب الصــف الثالــث الثــانوي درســوا الكتــب    

أن مفــــاهيم إىل ( 6117)املطـــورة حــــديثال مــــن الصــــف األول الثــــانوي، وتشــــري دراســــة ياســــني  

لفهم لدى طالب الصف الثاني الثـانوي مبدينـة   اهليدروكربونات من أكثر املفاهيم صعوبة يف ا

ــدروكربونات      . مكــة املكرمــة  ــاهيم اهلي ــة إعــادة النظــر يف عــر  مف ــرى الباحــث أهمي ــذا ي ل

 .بطريقة يسهل فهمها، ألنها تعد أساس الكيمياء العضوية

 

 :السؤال الثاني

اســي مــا مــدى اخــتالف مقروئيــة كتــب الكيميــاء يف املرحلــة الثانويــة بــاختالف الصــف الدر

 ؟(حباطيإمستقل، تعليمي، )الثانوي، أو باختالف مستوى املقروئية ( األول، الثاني، الثالث)

ــاء يف       ــة كتــب الكيمي ــة إحصــائية يف مقروئي للكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات دالل

الثـانوي، اسـتخدم حتليـل    ( األول، الثـاني، الثالـث  )املرحلـة الثانويـة تعـزى إىل الصـف الدراسـي      

التباين األحادي وذلك باعتماد درجات الطالب علـى اختبـار االسـتيعاب بعـد حتويـل الدرجـة مـن        

ملتوســـطات احلســـابية واإلحنرافـــات املعياريـــة  4يوضـــح اجلـــدول درجـــة لكـــل صـــف، و( 311)

 . لدرجات الطالب يف اختبار املقروئية

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية : ( 4 ) جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب الصف الدراسي
 3020 0،23 01 األول الثانوي
 3020 ،002 10 الثاني الثانوي
 30200 0020 ،1 الثالث الثانوي
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ــدول   ــن اجلـ ــح مـ ــف     4يتضـ ــتالف الصـ ــة اخـ ــابية نتيجـ ــطات احلسـ ــاين يف املتوسـ ــود تبـ وجـ

بـاين األحـادي،   الدراسي، وللكشـف عـن مـدى وجـود فـروق دالـة إحصـائية اسـتخدم حتليـل الت         

 .2كما يوضح اجلدول 

 كتب الكيمياءحتليل التباين االحادي ملدى اختالف مقروئية  : ( 2 ) جدول

 باختالف الصف الدراسي

 قيمة الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات المصدر

 033020 1 ،51102 بين المجموعات
 13023 1،5 ،533112 داخل المجموعات 3233 30210

  1،0 5501020 المجموع
 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف مقروئيــة كتــب الكيميــاء يف   2يتضــح مــن اجلــدول 

الثانوي، وذلك حسب حتليل ( األول، الثاني، الثالث)املرحلة الثانوية تعزى إىل الصف الدراسي 

 .One-way ANOVAالتباين األحادي 

االختالفــات  للمقارنــات البعديــة  أظهــرت النتــائ  أن     Scheffeوباســتخدام اختبــار شــفيه   

ــاء        ــاب الكيمي ــة كت ــانوي، ومقروئي ــاء للصــف األول الث ــاب الكيمي ــة كت ــني مقروئي ــت ب كان

وأيضال بني مقروئية كتاب الكيمياء للصـف الثالـث الثـانوي، ومقروئيـة     . للصف الثاني الثانوي

يف حــني مل تظهــر فــروق دالـة إحصــائيال بــني مقروئيــة  . كتـاب الكيميــاء للصــف الثــاني الثـانوي  

ممـا يعـين إّن   . لكيمياء للصف الثالث الثانوي وكتاب الكيمياء للصف األول الثـانوي كتاب ا

ــانوي أســهل         ــث الث ــاء للصــف الثال ــاب الكيمي ــانوي، وكت ــاء للصــف األول الث ــاب الكيمي كت

وبالتالي يكون ترتيب . مقروئية من كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي بفارق دال إحصائيال

كتــاب الكيميــاء للصــف األول ) ىل األصــعب مقروئيــة كمــا يلــيالكتــب مــن حيــث األســهل إ

الثانوي، يليه كتاب الكيمياء للصف الثالث الثانوي، يليهما كتاب الكيمياء للصـف الثـاني   

 (.الثانوي
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إعادة النظر يف نصوص كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي الم ال تتناسب ومسـتويات   .3

 .حالل املزدوجاملول، الكتلة املولية، اإل: ومنها على سبيل املثالالطالب، 
ــب        .6 ــم ال تتناسـ ــانوي الـ ــاني الثـ ــف الثـ ــاء للصـ ــاب الكيميـ ــوص كتـ ــر يف نصـ ــادة النظـ إعـ

 .ال ازات، اهليدروكربونات: ومستويات الطالب، ومنها على سبيل املثال
ــم      .1 ــانوي الـ ــث الثـ ــف الثالـ ــاء للصـ ــاب الكيميـ ــوص كتـ ــر يف نصـ ــادة النظـ ــب  إعـ ال تتناسـ

الكيمياء الكهربائية، مشـتقات املركبـات   : ومستويات الطالب، ومنها على سبيل املثال

 .اهليدروكربونية، املركبات العضوية احليوية
عر  املفاهيم اجلديدة على الطالب بطرق متعددة، وإضافة بعض الوسائل املساعدة على  .4

افيـا، تقـرب معنـى املفهـوم لـدى      توضيح املفهـوم، ومنهـا مـثالل إضـافة صـورة للكروماتوجر     

ــزات،      ــزال، واحملفــ ــدة واإلختــ ــدروكربونات، واألكســ ــوم اهليــ ــيح مفهــ ــب، توضــ الطالــ

 .واملثبطات، طاقة التنشيط
إضـــافة ثالثـــة دروس يف كتـــاب الصـــف األول الثـــانوي أو كتـــاب العلـــوم للصـــف الثالـــث    .2

ــان     ي قواعــد املتوســط يتضــمن الــدرس األول أمســاء ورمــوز العناصــر، ويتضــمن الــدرس الث

كتابـــة الصـــي  الكيميائيـــة، ويتضـــمن الـــدرس الثالـــث قواعـــد كتابـــة ووزن املعادلـــة         

 .الكيميائية
العمل على رفع القدرة القرائية لـدى الطـالب واصـي  دروس معاجلـة لزيـادة اسـتيعابهم        .2

  .لنصوص الكيمياء، وفهم مضامينها
لتحصــيل الدراســي إجــراء حبــث للتعــرف علــى العالقــة بــني مقروئيــة كتــب الكيميــاء، وا  .7

 .للطالب يف مادة الكيمياء
إجراء حبث للتعـرف علـى مقروئيـة كتـب الكيميـاء، مـن خـالل إجـراء مقابلـة مـع طـالب             .0

 .املرحلة الثانوية
إجراء حبث للتعرف على مقروئيـة كتـب الكيميـاء، حبيـث تعـد أداة تقـارن بـني مقروئيـة          .9

 .نصوص الكتب مع نصوص عدلت صياغتها
 .لكيمياء من خالل أداة تتضمن معايري املقروئيةإجراء حتليل لكتب ا .31

  :شكر وتقدير

ركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات يف جامعة امللـك سـعود   ملن بالشكر والتقدير ايتقدم الباحث

 .بحثال اهذنشر على متويله 
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 :املراجع العربية

جودة النصوص يف كتاب العلوم لتالميذ الصف الرابع األساسي (. 6119)أبو جحجوح، حييى حممد 

 .634-303(. 6)2جملة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية . ومستوى معرفة معلميهم بها

الل ة : انقرائية املفردات واجلمل يف الكتب املطورة للمرحلة االبتدائية(. 6119)أبو سكينة، نادية علي 

املؤمتر العلمي التاسع، . العربية، الرتبية اإلسالمية، الرياضيات، العلوم، االجتماعيات

 .626-309(. 6)مصر،  .كتب تعليم القراءة يف الوطن العربي بني االنقرائية واإلخراج

مقروئية كتاب األحياء للصف األول الثانوي والعلوم للصف التاسع (.6117)أبو صليط، حييى أمحد 

، قسم املناه  (غري منشورة)رسالة ماجستري. األساسي وعالقتها بالتحصيل والنوع واملنطقة

 .وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة صنعاء، اليمن

جملة الكلية   .مقروئية كتاب مباد  األحياء للصف األول املتوسط(. 6136)األسدي، نعمة عبدالصمد 

  .102 – 123(.32) 2.العراق –اإلسالمية اجلامعة 

مقروئية كتاب األحياء للصف األول الثانوي بسلطنة (. 6114)أمبوسعيدي، عبد اهلل  والعر ي، بامسة 

 .301-326(. 71)9اجمللة الرتبوية جامعة الكويت،. عمان وعالقتها ببعض املت ريات

قته ببعض مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الثاني املتوسط وعال(. 6136)الربدي، عاطي بن عطية 

، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية (غري منشورة)رسالة ماجستري . املت ريات

 .السعودية

. املرشد يف تنليف الكتاب املدرسي ومواصفاته(. 6112)بن سلمة، منصور  واحلارثي، إبراهيم 

 .مكتب الرتبية العربي لدول اخللي : الريا 

قياس مقروئية كتاب الكائنات احلية والبيئة املقرر على (. 6113)بوقحوص، خالد وإمساعيل، علي 

(. 39)، جامعة قطر، جملة مركز البحوث الرتبوية. طلبة املرحلة الثانوية بدولة البحرين

319-313. 

اسرتاتيجيات تطوير . تدريس العلوم يف املدارس الثانوية(. 6114) تروبريدج، ل  وبييب، ر  وبويل، ج 

ترمجة حممد عبد احلميد  وعبد املنعم حسن  ونادر السنهوري، وحسن )ية الثقافة العلم

 .دار الكتاب اجلامعي: العني(. ترياب
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مقروئية حمتوى كتاب العلوم لطلبة الصف الثالث متوسط يف اململكة (. 6131)احلربي، خالد جزاء 

سالة دكتوراه ر. العربية السعودية وعالقته بتحصيلهم وتفكريهم الناقد ودافعيتهم للتعلم

 .األردن –قسم املناه  والتدريس، كلية الرتبية، جامعة الريموك (. غري منشورة)

دراسة حتليلية تقو ية لكتاب العلوم للصف (. 6111)احلكيمي ، مجيل منصور  وطالب، عبد أمحد 

 26. 93مصر، دراسات فى املناه  وطرق التدريس،  . التاسع األساسي يف املدارس اليمنية

- 02. 

انقرائية كتب العلوم باملرحلة (. 6131)الربعي، حممد عبدالعزيز  وعبداجمليد، ممدوح حممد 

 .62-3. (2)31جملة الرتبية العلمية، . االبتدائية باململكة العربية السعودية

دار الشروق . االجتاهات العاملية املعاصرة يف مناه  العلوم وتدريسها(. 6131)زيتون، عايش حممود 

 .والتوزيع، عمان، األردن للنشر

التصورات البديلة لدى طالب معلمي العلوم عن بعض املفاهيم العلمية (. 6112)سليمان، ماجدة حبشي 

دراسات يف املناه  وطرق  .ودور برنام  اإلعداد التخصصي يف تصويب تلك التصورات

 .621-666، 336مصر، التدريس، 

دار . املنهاج مفهومه وتصميمه وتنفيذه وصيانته(. 3997) السويدي، خليفة علي  واخلليلي، خليل يوسف

 .اإلمارات: دبي. القلم للنشر والتوزيع

التصورات اخلطن للمفاهيم الكيميائية املتعلقة حباالت املادة (. 6133)الشايع، فهد  واحلربي، عواد 

، (2)10، دراسات العلوم الرتبوية. الثالث لدى طالب الصف الثالث الثانوي مبدينة الريا 

3721-3724. 

مستوى تضمني السمات األساسية لالستقصاء يف كتب الفيزياء (. 6136)الشمراني، سعيد بن حممد 

اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، جامعة . للصف الثاني الثانوي يف اململكة العربية السعودية

 .323-366(.13)اإلمارات العربية املتحدة، 

القراءة بني النظرية والتطبيس املدخل يف تطوير مهارات الفهم والتفكري (. 6111)الشنقيطي، حممد 

 .دار عمار: عمان. والتعلم

 .دار الفكر العربي: القاهرة. حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية(.  6114)طعيمة، رشدي 
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مستوى  (.6131)العواملة، عبداهلل أمحد  والسويلميني، منذر بشارة  وأبو الشيخ، عطية إمساعيل 

جملة . مقروئية كتاب العلوم املقرر تدريسه للصف السابع األساسي يف املدارس األردنية

 .061-012، (6)30، (سلسلة الدراسات اإلنسانية)اجلامعة اإلسالمية 

العالقة بني مقروئية كتاب الفيزياء ومهارات التفكري العلمي لدى طلبة (. 6110)غليون، أزهار حممد 

 .330-92،(3)33.مصر جملة الرتبية العلمية، .انويالصف الثالث الث

رسالة . مستوى مقروئية كتاب الرياضيات للصف األول املتوسط(. 6133)القثامي، عبداهلل بن سليمان 

 -، قسم املناه  وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة أم القرى (غري منشورة)ماجستري 

 .السعودية

املؤمتر . نقرائية الكتب الدراسية املقررة يف الصف اخلامس االبتدائيإ(. 6119. )اللبودي، منى إبراهيم

العلمي التاسع للجمعية املصرية للقراءة واملعرفة، كتب تعليم القراءة يف الوطن العربي بني 

 .342-330، (3)مصر، . اإلنقرائية واإلخراج

يل ونوع التعليم لدى تالميذ العالقة بني مقروئية كتاب العلوم والتحص(. 6131)املطريف، غازي صالح 

 .321-93، (01)جملة كلية الرتبية ببنها،  .الصف األول املتوسط يف السعودية

مقروئية كتاب الرياضيات للصف اخلامس األساسي يف (.  6114)مقدادي، فاروق  والزعبى، على 

 .661 – 611، (62)جملة مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر، . األردن

جملة . حنو اشتقاق معايري صادقة لتقويم املنه  املدرسي مبراحله املختلفة(. 6111)الناجي، حسن علي 

 .24-41، ( 31) 6كلية الرتبية، جامعة أسيوط،

دار صفاء : عمان. حتليل مضمون املناه  املدرسية(. 6133)اهلامشي، عبدالرمحن  وعطية، حمسن علي 

 .للنشر والتوزيع

 (.مسار العلوم الطبيعية)نظام املقررات  –التعليم الثانوي  1كيمياء (. 6131)لتعليم وزارة الرتبية وا

 .العبيكان للتعليم: الريا 

مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية دعم التنافسية وجمتمع (. ت.د. )وزارة الرتبية والتعليم

 .العبيكان لألحباث والتطوير: الريا . املعرفة

التصورات البديلة لبعض املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الثاني (. 6117)ثناء حممد أمحدياسني، 

 .47-29،34مصر،،جملة القراءة واملعرفة. الثانوي وبعض االسرتاتيجيات املقرتحة لتصويبها
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 املعلومات وتقنية اآللّي احلاسب مقّررات يف األخالقّية القيم توافر مدى

 والّثانوّية املتوسطة للمرحلتني

 (حتليلّية دراسة)

 احملمدي حممد بن عطيان بنت جنوى. د

 

 املستخل 

 

 للمـرحلتني  اآللـيّ  احلاسـب  مقـّررات  يف األخالقّيـة  القـيم  توافر مدى على الّتعّرف إىل الّدراسة هذه هدفت

( احملتـوى  حتليـل  نـوع  مـن  اسـتطالعّية  دراسـة ) الوصفّي املنه  على الّدراسة واعتمدت والّثانوّية، املتوسطة

 املناسـبة  األخالقّية بالقيم قائمة إعداد طريس عن الّنتائ  إىل الّتوّصل ومّت املطلوبة، الّنتائ  إىل الوصول يف

 الّتقـدير  -الفكرّيـة  امللكّية حقوق احرتام – اجملتمع خدمة – اخلصوصّية – الّذات مراقبة) للمرحلتني

 و الّســابقة، الّدراســات خــالل مــن إليهــا الّتوّصــل مّت الــم احملتــوى حتليــل واســتمارة ،( والّســالمة األمــن–

 صـدق  مـن  الّتحّقـس  ومّت والثانويـة،  املتوسطة املرحلتني يف اآللّي احلاسب تعليم افوأهد الّتربوّية، األدبّيات

ــّي احلاســب مقــّررات مجيــع مــن الّدراســة جمتمــع وتــنّلف وثباتهــا، االســتمارة  املــرحلتني يف ومعلماتــه اآلل

 احلاسب، مقّررات من الّدراسة عينة اختيار يف الّشامل احلصر طريقة اّتباع مّت كما والّثانوّية، املتوسطة

 - الـــّذات مراقبـــة: الّتاليـــة األبعـــاد علـــى موّزعـــة األخالقّيـــة بـــالقيم قائمـــة إعـــداد إىل الّنتـــائ  وتوّصـــلت

ــة حقــوق - اجملتمــع خدمــة - اخلصوصــّية ــة، امللكّي ــائ  أظهــرت كمــا الفكرّي  القــيم أن التحليــل نت

 الّنتـائ   تلـك  ضـوء  ويف متوسـطة،  بدرجـة  والّثانوية املتوسطة للمرحلتني اآللي احلاسب مقّرر يف األخالقّية

 احلاســب مقــّررات تتضــّمنها أن  ــب الــم املقرتحــة األخالقّيــة القــيم حصــر علــى بالعمــل الباحثــة أوصــت

 الّتعامـل  يف املتوسـطة  املرحلـة  طلبـة  سـلوكات  توجيـه  يف لتسهم املقررات وحدات يف صريح بشكل اآللّي

 اآللـّي،  احلاسـب  تـدريس  بدايـة  مـع  تبـدأ  أخالقّيـة  تنسـيس  قاعـدة  القـيم  هذه وجعل ، اآللّي، احلاسب مع

 .العمرّية املرحلة هذه يف األخالقية للقيم املتعّلمني حلاجة خاّصة عناية إعطاء يف الّنظر وإعادة

 

 اآللّي احلاسب مناه  ــ األخالقّية القيم ــ القيم :املفتاحية الكلمات

 

 

 :املقدمة

ا ا يسـتدعي اهتمام ـ  واجملتمـع ممّـ   ،ربية هي العامل األساس لتطوير الفـرد الّت نرى اليوم أّن

ــ  أّن ونفــس عليــه كــثري ا يّتومبؤسســاتها علــى نطــاق مجيــع مســتويات اجملتمــع، وممـّـ    ،ا بهــابلي  
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 ، مؤسسة أخرى ا من أّيا وتنثري جمتمع من اجملتمعات هي األعظم شنن  ة يف أّيربوّياملؤسسة الّت

ــة القــو  ّنأكمــا  ــالّت ىرعاي ــة أيّ ة  ــب أن حتظــى باألولويـّـ عليمّي وذلــك   قــوى أخــرى  ة قبــل رعاي

ولــــة بنكملــــها ق للّدقهــــا وصــــالحها تفــــّوويف تفّو ،ةربّيــــعلــــيم والّتســــة الّتق مؤّسألهميــــة تفــــّو

 (م3907روبرت،)

ى اجملـاالت  ة يف شـتّ مـدى تنثرياتـه اإل ابيّـ    وأهميتـه يـد أنّ   ،علـيم ة إىل الّتوبنظرة مشوليّـ 

ا يف ا مهم ـ عائـد   يسـوف يعطـ   أن االستثمار يف رأس املال البشرّي"يد  ال االقتصادّي،ففي اجمل

حيدثـه   ومـا علـيم  الّت نرى أّن ويف اجملال االجتماعّي،  (هـ3906عبداللطيف،")خل مدى احلياةالّد

العميــس ي إىل الفهــم ويــؤّد ،ةرات اجتماعّيــي إىل ت ّيــروة يــؤّدوالّثــ ،خلوزيــادة يف الــّد ،ممــن تقــّد

ــوطــرق الّت ،ةملشــكالت اجتماعّيــ  ــا   ّل ــن املــتعّلأب عليهــا، كم ــيم بــالقيم  د يف إطــار الّتزوَّم ُي عل

 .يذود عن دينه ووطنه اصاحلل اليمة الم جتعل منه مواطن واملباد   الّس ،ةاألخالقّي

م، تعّلى جمـاالت حيـاة املـ   مـن دور يف شـتّ   املـا هلـ    يـة بال  األهّم هاة شننعليمّيسات الّتملؤّسفا

يف مجيـع مؤسسـاته علـى اخـتالف      عليمبـالتّ  أن يهـتمّ  عودّيا على اجملتمع الّسومن هنا كان لزام 

 ،مـا يعـرت  مـن مشـكالت     يزيلو الّلازمة، ن يوفر مجيع اإلمكاناتأو أنواعها، ومستوياتها،

احلة نشـئة الصّـ  والّت ،وقـيم املواطنـة   ،ةوزرع القيم األخالقيّـ  ،ربيةيف الّت فاعلدور  ذاوأن يكون 

 . ين والوطن الم ادم الّد

دولـة كولومبيـا    أوضـح فيهـا أنّ  ( Noonan22010)مت من قبل نونـان  ّدة ُقيف دراسة حبثّيو

الكفـاءات الـم  ـب     وأهـمّ  ،ربية حول تعزيـز املواطنـة  ا من وزارة الّتم ا مقّدقد أوجدت برناجمل

نكيــد علــى والّت ،ربيــةة يف الّتعليمّيــســات الّتكر دور املؤّسبالــّذ م ، وخنــّ هــا املــتعّلبســم أن يّت

تهـا  مشولّي ونرات أثبـت البـاحث  فكثري من املقـرّ  ،ابّلرة على الّطة يف املناه  املقّرالقيم األخالقّي

ـــ  ــيم أخالقّيـــ ــى قــــ ــكلعلــــ ــريح ة بشــــ ــمين ،صــــ ــذه الدّ  ،أو ضــــ ــن هــــ ــة  ومــــ ــات دراســــ راســــ

 (.6110يشاوي وشفيس،  الّر6114اخلليفة،)

( Abercromie,1975)  بركرومــــــيأراســــــات مثــــــل بعــــــض الّدبينمــــــا أشــــــارت نتــــــائ  

ة يف الكتب واألخالقّي ،ةربوّيج واضح يف تضمني القيم الّتإىل عدم وجود تدّر( هـ3437)مقدادي

أو مــن مرحلــة  ،إىل آخــر دراســّي أســي ســواء أكــان ذلــك مــن صــفّ  ة علــى املســتوى الّراملدرســّي

 .ة إىل أخرىدراسّي
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ة والعربيّـ  ،ةة اإلسـالميّ ويّـ علـى اهلُ  احمافظلـ  اا متماسـكل جمتمع ـ  عودّيولكون اجملتمع الّس

ة لإلصــالح لديــه، وباعتبارهــا أمســى كيـزة األساســيّ ة الّرل القــيم األخالقّيــّثــة حيــث مُتوالوطنيّـ 

وهـو مـا يعـين يف     ،والواجبات ،فراد بوصفهم متساوون يف احلقوقعامل بني مجيع األدرجات الّت

ت مبـاد  حقـوق اإلنسـان الـم نصّـ      ا ألهّما شامللة، وتطبيقلخالقّييم األكامللا للق حقيقته إعالء 

ا يف تكـوين  للقـيم أثـر ا كـبري ا وواضـح      ة، حيـث أنّ وليّـ واملواثيـس الدّ  ،ماويةرائع السّـ عليها الشّـ 

ــّي ــٍهشخصـ ــرد كموجـ ــإنّ  ، ورقيـــب ة الفـ ــت القـــيم فـ ــإذا غرسـ ــن الّســـ  فـ ــا بعـــدها مـ  ،لوكاتمـ

أن وا ز حنــو ســلوك معــني فمــا عليــك إلـّـ سالســة، وإذا أردت أن حتّفــ فات ســتنتي بكــّلصــّروالّت

خ  حنـو الفعـل ،   وتقوم مبالمستها لتدفع الّش ،لوكتبحث عن القيمة الم تقف وراء ذلك الّس

قيـب  ها تقـوم بـدور الرّ  ا فإّند ا جّيغرسها غرس  القيمة إذا مّت اس أّنا ال يدركه كثري من الّنومّم

 ( . 69هـ ، ص 3462لمي ، الّس)نسان املصاحب لإل اخلّيالّد

ة حتليـل  ة لعمليّـ يـة إخضـاع الكتـب املدرسـيّ    راسـات علـى أهمّ  ت العديد مـن الدّ ولقد أكّد

ــتمرّ  ــويم مسـ ــل التّ وتقـ ــن أجـ ــّرين مـ ــيم التّ  عـ ــمينها للقـ ــدى تضـ ــى مـ ــف علـ ــة للّطة الّلربوّيـ ــازمـ اب ّلـ

 .ةربوّيالقيم الّتة جزء ا من هذه القيم األخالقّي والم تعّد ،(م6112األنصاري، )

الــم هــدفت إىل معرفــة مــدى تضــمني القــيم     ( م6134العتــييب ،)شــارت نتــائ  دراســة   وأ

ة، ة والوطنيّـ ينّيإىل احتوائها على جمموعة من القيم الّد اتياضّية يف كتب الّروالوطنّي ،ةينّيالّد

ة يف جمـال احلاسـب   مت ملعرفة القيم األخالقّيّدمل جتد الباحثة دراسات ُق وعلى املستوى احمللّي

 .وتقنية املعلومات ،اآللّي

رات ة يف مقـرّ خالقيّـ ة ملعرفـة مـدى تـوافر القـيم األ    هنـاك حاجـة ضـروريّ    وترى الباحثـة بـننّ  

ا لوجـود  ونظـر   ،بشكل مسـتمرّ  وتقو ها راتللعمل على حتليل املقّر  للمرحلتني احلاسب اآللّي

بتـزاز  او ،ةلكرتونيّـ إ ةاجملتمع مـن سـرق   أفرادة الم يقع فيها بعض لكرتونّيإلبعض املخالفات ا

لكرتونية الم ظهـرت يف اجملتمـع   وغريها الكثري من املخالفات اإل ...شاعاتونشر اإل ،شهريّتو

ــرورة  ــة ضـ ــذلك رأت الباحثـ ـــ  ، لـ ــيم األخالقّي ــل القـ ــّرحتليـ ــب اة يف مقـ ــرات احلاسـ ــ ّيآللـ ة لتوعّيـ

راسـة األوىل يف جمـال احلاسـب    حثـة هـي الدّ  علـم البا  راسـة علـى حـدّ   البات، وتعتـرب هـذه الدّ  الّط

 .وتقنية املعلومات على مستوى اململكة  ،لّياآل
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ــا تّبنتــه اململكــة بإنشــاء هيئــة خاّصــة           ــذي يــدّلل علــى وجــود  الفــات إلكرتونّيــة م وال

-ملكافحــة اجلــرائم املعلوماتّيــة واإللكرتونّيــة، والــذي أقــّره امللــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز   

هـــ  3460/  1/  0: تــاريخب 37/ م  ملكــّي ووافــس عليــه جملــس الــوزراء مبرســوم   -رمحــه اهلل

ــّ  الــــذي ــة   نــ ــام مكافحــ ــرار نظــ ــعلــــى إقــ ــةاجلــ ــة  ) رائم املعلوماتيــ ــاالت وتقنيــ ــة االتصــ هيئــ

 .(هـ3460املعلومات،

 

 :مشكلة البحث

 :اليئيس الّتؤال الّر  مشكلة البحث يف الّستتلّخ

 ة ؟انوّيللمرحلتني املتوسطة والّث رات احلاسب اآللّيمقّرة يف ما مدى توافر القيم األخالقّي

 :اليةة الّتئيس األسئلة الفرعّيؤال الّرع من الّسويتفّر

للمـرحلتني املتوسـطة    رات احلاسـب اآللـيّ  ة الم ينب ـي أن تتـوافر يف مقـرّ   ما القيم األخالقّي .3

 انوية ؟والّث
 للمرحلة املتوسطة؟ اآللّي رات احلاسبة  يف مقّرـّما مدى توافر القيم األخالقي .6
 ة؟انوّيللمرحلة الّث رات احلاسب اآللّية يف مقّرّيـما مدى توافر القيم األخالق .1

 

 :أهداف البحث

 :يهدف البحث إىل

رات احلاسـب اآللـي للمــرحلتني   ة الـم ينب ــي أن تتـوافر يف مقـرّ   ـّحتديـد القـيم األخالقيـ    .3

 .ةانوّياملتوسطة والّث
رات احلاسب اآللـي للمرحلـة   نة يف مقّرة املتضّمّيـالقيم األخالقف على مدى توافر عّرالّت .6

 .املتوسطة
رات احلاسب اآللـي للمرحلـة   نة يف مقّرة املتضّمّيـف على مدى توافر القيم األخالقعّرالّت .1

 .ةانوّيالّث
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 :ية البحثأهّم

 :ة نقاط هيية البحث يف عّدور أهّمتتمّح

ة للمرحلـة  راسـيّ رات احلاسـب الدّ توافرهـا يف مقـرّ  ة الواجـب  وضع قائمة بالقيم األخالقيّـ  .3

 .املتوسطة

رات ة يف مقــّروتكثيــف تضــمني القــيم األخالقيـّـ  ،ظــرتســهم نتــائ  البحــث يف إعــادة النّ  .6

 . للمرحلة املتوسطة  احلاسب اآللّي
 .وتطبيس أخالقياتها ،ةقافة احلاسوبّيية نشر الّثنكيد على أهّميسهم البحث يف الّت .1
جلميــع جمــاالت  ةمبكــر ة يف ســّنربيــة األخالقّيــوالّت ،نشــئةضــرورة الّتنكيــد علــى الّت  .4

 .وعلومه ،ها جمال احلاسبوأهّم ،املعرفة
انوية مـن نتـائ  البحـث يف تكثيـف االهتمـام      والّث ،مات املرحلة املتوسطةقد تستفيد معّل .2

 .رباجلانب األخالقي من خالل ربط القيم بتدريس املقّر
 . ةـّوالقيم األخالقي ،راسيةرات الّديسهم البحث يف توثيس االرتباط بني املقّر  .2

 

 :حدود البحث

 .م6132هـ املوافس  3412اني الّث راسيِّالفصل الّد: ةنّياماحلدود الّز

 .مة ّرـة املكمدينة مّك: ةاحلدود املكانّي

 –ة اخلصوصّي –ات مراقبة الّذ)ة ـّيقتصر البحث على حتليل القيم األخالقي: ةاحلدود املوضوعّي

رات يف مقــّر( مــن والســالمة األ–قــدير الّت -ةة الفكرّيــاحــرتام حقــوق امللكّيــ –خدمــة اجملتمــع

 .ةانوّيللمرحلة املتوسطة والّث احلاسب اآللّي

 

 :مصطلحات البحث

ــ أحكــام تطلــس علــى األشــياء : "هــاالقــيم بنّن( 36م، ص 6114)عــّرف العبــادي  :ةالقــيم األخالقّي

ــاء علــى خــربات    ،وذلــك حســب معــايري اجلماعــة   ،لةاملرغــوب فيهــا أو املفضـّـ  وثقافــة اجملتمــع بن

 ".واملواقف حيث تتوافر البدائل لتلك األحكام ،األشياء وتفاعلهم مع ،األفراد
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ــّر (لــسُخ)واألخــالق مجــع كلمــة   ــس بننـّـ اخُل( م6116)ف اجلرجــانيويع ــة  "هل ــارة عــن هيئ عب

ة، فـإن كـان   ويسر من غـري حاجـة إىل فكـر ورويّـ     ،عال بسهولةفس راسخة تصدر عنها األفللّن

ــة خُ   الّصــ ــال احلســنة كانــت اهليئ ــا األفع ــادر عنه ــال  ا، وإن كــان الّصــ ا حســن لقل ــا األفع ادر منه

 "ائ ا سّيلقلالقبيحة مّسيت اهليئة الم هي مصدر ذلك ُخ

 ،ةراسّيرات الّدنة يف املقّرملتضّماهي القيم : هاا بنّنة إجرائي ـّف الباحثة القيم األخالقيوتعّر

وثقافـة   ،ةبنـاء علـى معـايري إسـالميّ     البة حنـو اسـتخدامها للحاسـب اآللـيّ    ه سلوك الّطوالم توّج

 .تمعجم

ئيسة الم والعناصر الّر ،واملوضوعات ،العناوين"ر إىل يشري مصطلح مقّر :ر احلاسب اآللّيمقّر

ة فئة أو جمموعـة  ألّي ٍه، موّج، أو دراسّيتعليمّي منه  أو برنام  ألّي يدور حوهلا احملتوى العلمّي

 (م6131صربي،")ارسنيمن الّد

علـيم مـن   ربيـة والتّ ره وزارة الّتهو ما تقـرّ : ها بنّنإجرائي  ر احلاسب اآللّيف الباحثة مقّروتعّر

لفصــل علــى اة انوّيــوالّث ،ملرحلــة املتوســطة يف ار قــّرامليشــتمل إذ  ة،ة أو تطبيقّيــمواضــيع نظرّيــ 

 .انياألول و الّث راسّيالّد

 

 :ظرّياإلطـار الّن

 :ةمفهوم القيم األخالقّي

ه ســلوكات األفــراد ليواجهــوا الــذي يوّجــ "مــّيظــام القّيالّن"مــات اجملتمــع مــن أبــرز مقّو إّن

ام أمـان حيـافظ علـى متاسـك     يعتـرب يف داخلـه كصـمّ    مـيّ ظـام القيّ الّن ألّن  ةات املسـتقبليّ حدّيالّت

ة هـي  فـالقيم األخالقيّـ   ،ن مبا ستكون عليـه اجملتمعـات  ر الذي يتنّبوهو املؤّش ،وتالحم اجملتمع

الـذي يعتنـس أفـراده القـيم      م احلضـاريّ قـدّ للّت ر امؤّش وتعّد ،األساس الذي تقوم عليه احلضارات

ة ضـرورة  القـيم األخالقيّـ   علـى سـقوط احلضـارة، وتعـدّ     انهيار القيم يـدلّ  ّنإا، وا وسلوكلمنهج 

ــ ــة "عصــرنا احلــديث  ة يف حتمّي ــع احلــواجز   "عصــر العومل ــط الثّ  ،الــذي رف قافــات وعمــد إىل خل

 (م6114العبادي،)ة قافّييف احلياة الّث اة تعيش تصارع وأصبحت اجملتمعات اإلنسانّي ،ببعضها

القـيم مطلقـة بينمـا     ة، فمنهـا مـا يـرى أنّ   ع تعريف القيم باختالف املنطلقات الفلسـفيّ ويتنّو

وليسـت   ،مطلقـة  هـا قـيم   فإّن ا لو نظرنا إليها من املنظور اإلسالمّيأّم ،ةنسبّي هااألخريات ترى أّن
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وهي ،ةبوّية الّنّنوالّس ،ة القرآن الكريمة من شرعّيها مستمّدألّن  وال تت ري ،وال تستبدل ،ةنسبّي

 ( م6117بركات ودواغرة،).ةة اإلسالمّيخصّيلبناء الّش األساس القوّي تعّد

 ونقيس على أساسه، املرغـوب  ،ها مقياس أو معيار حنكم مبقتضاهالقيم بنّن ِتَفّروقد ُع

القـيم   فـرأى أنّ (  (Rockeach،1979 روكـيش  أما ، (م6117محيد وملوح،)واملرغوب عنه  فيه

ل ايـة معينـة مـن ال ايـات      اا أو اجتماعي ـ ا شخصـي  وام حيمـل داخلـه تفضـيلل   مـن الـدّ   معتقد له حّظ

هـا  ة األخـالق بننّ ة األمريكيّـ فسـيّ ة الّناجلمعيّـ  ِتفَـ هلذه ال اية، وعّر ٍلأو لسلوك موِص ،ةالوجودّي

ويـرى  ( American PA،1994")القي ـ حيحة ُخات الصّـ لوكّيجمموعة من املباد  الم تفر  الّس"

ة لوكّيل جمموعـة مـن القواعـد واملبـاد  السّـ     نظـام األخـالق  ثّـ    أّن( Goodwin 1995)جودوين 

 .اعترب صحيحة خلقي الم ت

 :ةية القيم األخالقّيأهّم

 ّنأفولــة باعتبــار ربيــة وفالســفتها مبوضــوع القــيم منــذ الّطالكــثري مــن مفكــري الّت اهــتّم

ربيــة باختصــار هــي غــرس القــيم يف  ربيــة وال ايــة منهــا، فالّتنميــة هــو جــوهر الّتد القــيم بالّتتعّهــ

القـيم تعتـرب أسـاس     ألّن( م3992زاهـر، )ة،وينشن نشـنة سـويّ   ا،صاحلل اى يصبح مواطن فل حّتالّط

ــة والّلالّد ــة  عامـ ــع يف النهضـ ــا اجملتمـ ــيعتمد عليهـ ــة األوىل الـــم سـ ــاء ،بنـ ــدة ،واالرتقـ  ،ويف الوحـ

كهـا  وتفّك ،أسباب اضطراب اجملتمعات من أهّم هلذا يرى كثري من الباحثني أّن ...ماسكوالّت

 .ههوتوّج ،د سلوك الفردواضح حيّد ك بنه  قيمّيمّسُيعزى لعدم الّت

 ،ه عصـر االفتقـار إىل املعـايري   بننّـ  ماسـلو عصـرنا احلـاليّ    فس األمريكّيويصف عامل الّن

ــإو ،والفــراس وينقصــهم وجــود مــا   ،واالســتقرار ،ه عصــر بــال أســاس يفتقــد فيــه البشــر األمــل   ّن

 (هـ3466عقل،).ون من أجل الوصول لهويضّح ،يطمحون إليه

ــري األدبّيـــ  ــيم األخالقّيـــ   ات إىل أّنوتشـ ــعف القـ ــر أدّ ضـ ــع املعاصـ ــار ة يف اجملتمـ ى إىل انتشـ

واالفتقـار لإلحسـاس مبعنـى     ،يسعور بالضّـ والّش ،وشيوع االنتحار ،ةفسّيوالّن ،ةاألمرا  العقلّي

لت إىل دراسـات توصّـ  ( م3901)كما أجرى املعهد األمريكي جالوب( هـ3463الشهري،)احلياة 

 تعليم املدارس البـدّ  عليم ترى أّنها يف غايات الّتستطلع رأّيُاطالعية الم من العينة االست% 79أن 

ــى تعلــيم األخــالق أن يرّكــ  ا والفــّر)   لقــّيلوك اخُلوأن يصــقل فــيهم السـّـ  ،وغــرس القــيم ،ز عل

 (م3992األغا،



 

 

211 

 اآللّي احلاسب مقّررات يف األخالقّية القيم توافر مدى :يوى احملمدي

وغرسها منذ بادية النشء كون القيم  ،ةد على ضرورة تضمني القيم األخالقّيا يؤّكومّم

جـارة  والّت ،والعلـم  ،تـدخل يف جمـال الفـنّ    إذ ة هلا عالقـة وطيـدة جبميـع ميـادين احليـاة     األخالقّي

وضمان احملافظة على حيـاة   ،ةعامالت البشرّيوغريها، بل هي أساس الّت ...والقانون ،ياسةوالّس

هلــذا اعتنــى ديننــا احلنيــف ( هـــ3466اجليوســي،)حيحاإلنســان مــن االحنــراف عــن مســارها الّصــ

ة املسـلمة،  خصـيّ لبنـاء الشّ  اوجعـل األخـالق أساس ـ    ،واالحنـالل  ،ا للفسـاد منع   ةالقّيبالقيم األخ

 .ا يف اآلخـرة ا جزيللـ ويلقى أثرها بذلك سـعادة يف الـدنيا وثواب ـ    ،سلوك ابط لكّلفهي بذلك الّض

 (هـ3464سعد الدين،)

وأشري إليها يف آيـات عديـدة    ،وعظيم فضلها ،وقد ورد يف القرآن الكريم ذكر األخالق

إنَّ اللَّـــَه َيـــْنُمُر ِباْلَعـــدحلس َواإلسححَســـانس َوإسيَتـــاء ِذي اْلُقرحَبـــى َوَينحَهـــى َعـــنس اْلَفححَشـــاء }:منهـــا قولـــه تعـــاىل

وقـال تبـارك وتعـاىل  اطبـال رسـوله      ( 91:النحل) {َواْلُمنَكرس َواْلَب حيس َيِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتَذكَُّروَن

ــَك َلَعَلــى} عليــه وســلم صــلى اهلل ــٍس ٰ  َوإسنَّ ــم) {َعِظــيٍم ُخُل ــة الّنكمــا أن الســّن( 4:القل ة تناولــت بوّي

ة منهـا قولـه صـلى اهلل    علـى القـيم األخالقيّـ    وحتـثّ  ،أحاديث كثرية تدعو إىل مكارم األخالق

 ما من شـيء أثقـل يف  )وقوله صلى اهلل عليه وسلم (إمنا ُبعثت ألمتم مكارم األخالق)عليه وسلم 

وتتـواىل   ،(لـس، وإن اهلل تعـاىل ليـب ض الفـاحش البـذيء     سـن اخلُ ميزان املؤمن يوم القيامة مـن حُ 

حلي بالقيم ا يدل على عظيم فضل الّتياق مّمريفة يف هذا الّسواألحاديث الّش ،اآليات الكر ة

 .ةاألخالقّي

 :ةغرس القيم األخالقّي

اإلنسـان   ألّن   وذلـك يف املقـام األول  ةميّـ ة تعّلوغرسها عمليّـ  ،ةاكتساب القيم األخالقّي إّن

والقـيم   ... رس يف نفسـه وُت ،لوكيات املرغوبةن له الّسلق معرفة بل ُت منذ بدء حياته ال  تلك أّي

وهــي األســاس الــذي يكــون عليــه نســس القــيم فيمــا   ،فولــة قــيم راســخةاملكتســبة يف فــرتة الّط

 (هـ3463نذر،).بعد

ا يف اريخ، واختلفوا كـثري  ة منذ فجر الّتب رس القيم األخالقّين واملرب وهلذه األسباب اهتّم

د هـا بتعـدّ  د سـبل منوّ وتعـدّ  ،ع طـرق غـرس القـيم   ويعـود ذلـك إىل تنـوّ    ،اريخفلسفة القـيم عـرب التّـ   

ملؤه مبا يراه املربون من معارف وقيم  ة، فهي ليست جمرد وعاء يتّمبيعة اإلنسانّيظرة إىل الّطالّن

ويناســب  ،عليهــا املربــي مــا حيلــو لــه  هــا ليســت جمــرد صــفحة بيضــاء خيــطّ  ّنأة، كمــا أخالقّيــ

وأنواعهـا ولـن    ،ة الكاملة يف االختيار من بـدائل القـيم  إلرادة اإلنسان احلرّي وجهات نظره بل إّن
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ة ومـن خـالل تـوفري بيئـة تربويّـ      ،ربـوي الـواعي  وجيـه التّ  ط بل بالّتاكتساب القيم حتت الّض يتّم

 (م6111حسان وآخرون،).غرس القيم وإمنائها مالئمة ومساعدة على

ــعلــى أهّم ربــوّيد الفكــر الّتويؤّكــ س وبيئتــه فيمــا يتعلـّـ  ،نثري املتبــادل بــني اإلنســان يــة الّت

 مـو األخالقـيّ  ة للّنوكان نتاج ذلك وضـع تفسـريات علميّـ    ،ام القيم خصوص وتعّل ،ام عموم عّلبالّت

ــ فــل العــامّ الّط مــن منــوّ  المهمــ البوصــفه جــزء  ــ ،ةامل جلوانبــه اجلســميّ الّش  ،ةوالنفســّي ،ةوالعقلّي

عـرب فـرتة    و تـدّ  ، ري يف اإلنسـان ة مـن الـتّ  قصـد بـه سلسـلة مسـتمرّ    وُي ،ةة واالجتماعيّـ واالنفعالّي

 (م3901رفقي،).ض ى الّنة عينة منذ بداية تكوينه حّتزمنّي

الـم  و ،البة يف نفـوس الطّـ  هناك طرق تدريس  كن أن تسهم يف غرس القيم األخالقيّـ 

 ،بهـا  ا ملقتضـيات املواقـف الـم متـرّ    تبع ـ  هلـا  وابتكار طـرق أخـرى   ،على املعلمني إتقان توظيفها

 :يف( م6114)و اخلليفة ( م3993)دها زاهر وقد حّد

الب سـلوك املعلـم علـى اعتبـار     وتكون بطرق مباشرة كنن يسلك الّط: القدوة احلسنة .3

ب إىل قصــ  مــن الكــنن يســتمع الّطــ ا بطريــس غــري مباشــروأّمــ ،لوك املثــالينــه الّســإ

 .ل القدوة احلسنة هلمأن متّث يازات تستحّسإواحلاضر عن  ،املاضي

الب، فاإلنسان بطبعه ال  يل إىل عمل شيء ويكون بعر  احلج  املقنعة للّط:اإلقناع .6

م يف غـرس قيمـة معينـة    ولكي ينجح املعلّـ   أو قيمة ما إال إذا اقتنع بها ،ي فكرةأو تبّن

 .بة على اعتناق تلك القيمةتائ  املرتّتله من توضيح الّن البّد

والقـوانني الـم جتعـل     ،ويعين هذا األسـلوب اخلضـوع إىل القواعـد   :رهيبرغيب والّتالّت .1

ا مـن  ة كـنن يسـلكه خوفلـ   وجتعلـه حتـت املراقبـة املسـتمرّ     ،اا معين الفرد يسلك سلوكل

 .ة الم ااف وترجولبشرّيفس اوهذا يعود لطبيعة الّن ،ا يف ثوابأو طمع  ، عقاب
إنسان يف أعماقه صوت  نعـه مـن    فلكّل ،ضمري اإلنسان إىل وتعود:ةربية الوجدانّيالّت .4

اإلنســان منــذ  مــعمري الــم تولـد  وهــذا األســلوب مـرتبط برتبيــة الضـّـ  ،ارتكـاب اخلطــن 

  .ص رية وكبرية لع على كّلاهلل سبحانه وتعاىل مّط واليقني بنّن ، رالّص
 ،...الح مـن زمـالء وجـريان   ويكون دورها من خـالل  الطـة أهـل الصّـ    :األخيارصداقة  .2

  .ا منهم يتنثر باآلخركلل ألّن  الب على حسن االنتقاءالّط م أن حيّثوعلى املعّل
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ــادالّن .2 ــ  الّطـــ :صـــح واإلرشـ ــن أبلـ ــة مـ ــا فاعلّيـــ ،رقإن املوعظـ ــيم وأكثرهـ ــيم القـ ة يف تعلـ

وجيــه بنســلوب يناســب  والّت ،صــحديم الّنوتقــ ،ة مــن خــالل مالمســة الوجــدان األخالقّيــ

 .مللمتعّل املستوى العقلّي

 :ات استخدام احلاسب اآللّيأخالقّي

واملقـاييس الـم يكـون علـى      ،القواعـد أّنها تلك ة ات احلاسوبّي كن تعريف األخالقّي   

 قـــــــد ذكــــــر جهرنيجــــــر   فة، واملمارســــــات الفعلّيــــــ   ،خــــــاذ القــــــرارات  أساســــــها اتّ 
(Gehringer)ن نـــاقش هـــذا أكثـــر َمـــ وهـــو ِمـــن -ات احلاســـبيف علـــم أخالقّيـــ  املتخّصـــ

بــل مرتبطــة  ، ات احلاســب ليســت مرتبطــة باجلهــاز والــربام  أخالقّيــ أّن -حديــداملوضــوع بالّت

فمـا نعاصـره    ...فالّتكنولوجيـا سـالح ذو حـّدين    مبستخدم هذا اجلهـاز الـذي يعـي مـا يقـوم بـه،      

يف إّلــا أّنــه  ،وأفضــل ،حيــاة أســهل لنــا ميقــّدوابتكــارات ســريعة  ،م تكنولــوجّياليــوم مــن تقــّد

ومع هذا ... وسالمة االستخدام ،وجيهإثر ذلك حسن الّت مل يتّم اإذا جديد  ام لنا خطر املقابل يقّد

 ات اســتخدام احلاســب اآللـــيّ  يــة أخالقّيــ  واالقتحــام احلاســوبي بـــرزت أهمّ   ،ريعاالنتشــار الّســ  

 (م6131املضف،.)وعية بهاوالّت

 أّن( Gehringer & Peddycord 2013 6131  املضـف، 6112اخلليفـة،  )وذكـر  

 :تنقسم إىل ثالثة أقسام ة يف استخدام احلاسب اآللّيالقيم األخالقّي

 : عامل مع احلاسب اآللّية عند الّتاتّيقابة الّذات يف الّراألخالقّي/  اأولل

 ،اتيف مراقبـة الـذّ   والقيمـيّ  ،واألخالقـيّ  ،ييّنوزرع الوازع الـدّ  ،ربيةوهنا ينتي دور الّت    

فلن يـنتي هـذا يف مقـام الـوازع      ،ة فر  القوانني على االستخدام الالأخالقيفمهما كانت حّد

ربيـة فـال   والعمـس يف التّ  ، رلدى املستخدم، لذا كـان مـن الواجـب زرع القـيم منـذ الصّـ       القيمّي

 .اضابط اليوم سواهم

 :ةاتّيقابة الّذات الّررات االلتزام بنخالقّيومن مؤّش 

 .وعدم تعريضها للمخاطر ،اتتقدير الّذ -

 .    إهدارهوعدم  ،استشعار قيمة الوقت -

 .األخالقّي رعّياالستخدام الّش -

 .متاحن كان ذلك إوعدم انتهاكها واآلخرين، ة احرتام خصوصّي -

  ...وإجهاد العني ،وعدم إضرار اجلسم ،ةّحاالهتمام بالّص -
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  :عامل مع اآلخرين من خالل جهاز احلاسب اآللّيات يف الّتاألخالقّي / ثانيال

والقـوانني الـم    ،قـه بوضـع بعـض األنظمـة    ات نسـتطيع أن نطبّ وع من األخالقيّـ هذا الّن     

وهو  ،لتطبيس هذه األنظمة ا، ولكن يبقى احملور األساسّيو األجهزة أيض  ،حتمي املستخدمني

مـن األمـور الـم قـد حتصـل       وللحـدّ اآلخرين، احرتام حقوق  يف يكمنوذلك ، خصّيالوازع الّش

األنظمة والقوانني ، ولكن كما ذكرنـا لـيس هنـاك    عليه س يف حال االنتهاك الالأخالقي تطّب

 . يين والقيمّيية الوازع الّدما يعادل أهّم

 :عامل مع اآلخرينات الّترات االلتزام بنخالقّيومن مؤّش 

   .ةالفكرّية احرتام حقوق امللكّي -

  .ة اآلخريناحرتام خصوصّي -

  .والفريوسات ،ةخريبّيعدم اإلضرار باآلخرين بالربام  الّت -

  :ات يف استخدام جهاز احلاسباألخالقّي /اثالث 
 :ات استخدام اجلهازرات االلتزام بنخالقّيمن مؤّش

ــنجهزة املـــدارس   ،ةوإتـــالف األجهـــزة العاّمـــ   ،عـــدم اإلســـاءة يف االســـتخدام   - كـ

 .واجلامعات واملعاهد واملكتبات

  .وغريه ...وحمتوياته من برام  أجزائه ،وسالمة  ،احلرص على وقاية اجلهاز -

اسـم  ) خولة بيانات الّدااللتزام بقوانني االستفادة من اجلهاز كاحلفاظ على سرّي -

 . ح بهصّرغري املخول وعدم نشرها للّد ،(روراملوكلمة  ،ستخدمامل

 :مع احلاسب عامل األخالقّيقواعد الّت

 .احلوالعمل على تنشئة املواطن الّص ،افعطلب العلم الّن .3
 .ة يف طلب البيانات واملعلوماتواملوثوقّي ،حتري األمانة .6
 .لكرتونيوقوانني الفضاء اإل ،ةة الفكرّيمحاية حقوق امللكّي .1
 ـيري إىل األفضـل يف   ومعلومـات للتّ  ،نرتنـت مـن بيانـات   مه اإلاالستفادة من ما يقّد .4

 .وغريها...ةواالجتماعّي ،ةياسّيوالّس ،ةاجملاالت االقتصادّي
 .ةوالعاملّي ،ةواإلقليمّي ،ةعاون على األصعدة الوطنّيواصل والّتالّت .2
 .تهاوسرّي ،وكفالة أمن املعلومات ،واحرتامها ،ةمراعاة اخلصوصّي  .2
واملعلومات  ،عته من البياناتومجا ،ة حلماية أفراد اجملتمعرق الوقائّيخاذ الّطاّت  .7

 .(م3999اهلاللي و الصقري،.)ة وامللوثةاّرالّض
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 : ابقةراسات الّسالّد

ة دراسـة هـدفت إىل رصـد القـيم األخالقيّـ     ( Sharp & Wood 1994)ود و أجـرى شـارب و  

واخلـامس مــن املرحلــة   ،الــثني الّثّفوالقــراءة بالصّـ  ،ةراسـات االجتماعيـّـ نة يف كتــب الّداملتضـمّ 

 ومـن ثـمّ   ة،إعـداد قائمـة بـالقيم املطلوبـ     حيـث متّ  االبتدائية، واستخدم الباحثان املنه  الوصـفيّ 

مــن القــيم %( 21)كتــب القــراءة احتــوت علــى حتليــل حمتــوى الكتــب، وتوصــل الباحثــان إىل أّن

ــ ــة، يف حــني اشــتملت الدّ  ،دةة احملــّداألخالقّي ــىراســات االجتماعيـّـ واملطلوب ــك  %( 72)ة عل مــن تل

 . القيم

ة الــم ينب ــي أن دراســة هــدفت إىل حتديــد املضــامني األخالقيـّـ  (م6114) وأجــرى اخلليفــة

ة من املرحلـة االبتدائيـة يف دول اخللـي     الثة األولّيفوف الّثة بالّص ة العربّيتشتمل عليها كتب الّل

ة، فيهـا مـن مضـامني أخالقيّـ    ف علـى مـدى مـا يتـوافر     عـرّ وحتليل تلـك الكتـب ب يـة التّ    ،العربّي

واسـتدعى توظيفـه إىل    ،(أسلوب حتليل احملتـوى )ولتحقيس ذلك استخدم الباحث املنه  الوصفّي

ــذازمــة للّتة الــم حصــرت املضــامني اللّ أداتــني األوىل اســتبانة املضــامني األخالقيـّـ   واألداة  ،المي

ل وتوصّـ  ،ة ـة العربيّـ  ليـل كتـب اللّ  ة حتت مهمّـ لت يف استمارة حتليل احملتوى الـم تولّـ  انية متّثالّث

ــائ  مــن أهمّ  ــة اإلمــارات العربيـّـ  الباحــث إىل نت ــى نســبة مــن املضــامني   هــا حصــول دول ة علــى أعل

مـرة   3209مـرة ثـم الكويـت     3031عودية تلتهـا السّـ   ةمر 3042ة إذ تكررت يف كتبها األخالقّي

 .مرة 3196مرة ثم البحرين  3201مرة ثم عمان  3291ثم قطر 

ف علـى املضـامني   عـرّ هـدفت إىل التّ الـم  دراسـته  ( م6110)كما أجـرى الريشـاوي وشـفيس   

 ،ةيف اجلوانب اآلتّي اخلامس اإلعدادّي ّفاحلديث للّص، واريخة لكتاب الّتواألخالقّي ،ةالوطنّي

سـتخدام بطاقـة حتليـل    باذلـك  و ،(أسـلوب حتليـل احملتـوى   ) جـرييبّ واستخدم الباحثـان املـنه  التّ  

 ومّت ،عــدادللّت وحــدةل كــراروالّت ،حليــلللّت والكلمــة وحــدةل ،الفكــرة والــم تضــّمنت ،تــوىاحمل

مـن  -ان، ولقـد أظهـرت نتـائ  البحـث    بات من خـالل مـا قـام بـه احمللـالن اخلارجيّـ      استخراج الّث

 والقــوميّ  ،ا مــن بــني اجملــال الــوطينّ   األفكــار األكثــر تكــرار    ّنأ -حليــلخــالل عمليــة التّ 

ــوطن حــّبيف ) لــةكــار املتمّثهــي األف واألخالقــّي ــوالء لــه  ،ال ــة  ،ةوالوحــدة الوطنيـّـ  ،وال والعدال

ســبة إىل ا بالّنأمّـ  ،حيـث حصـلت هــذه األفكـار علـى نســب أعلـى مـن املتوســط العـام       ( وااللتـزام 

دق، ضــحية واإليثــار، األخــالق، الّصــالّت)ة األخــرى مثــلواملبــاد  األخالقّيــ ،جمموعــة األفكــار

 هلـــا نصـــيب إال قليـــل جـــدا ال يتناســـب مـــع حجـــم الكتـــاب املدرســـيّ  ه مل يكـــن ّنـــإف( األمانـــة

 .أمس احلاجة ملثل هذه املباد يف هم لبة حيث إّنة للّطوال مع املرحلة العمرّي ، هوموضوعات



 
 

 

 3410/6132( 6) العدد ،( 3) اجمللد:  الرتبوية العلوم جملة

215 

ف علـى مطالـب تنميـة الـوالء     عـرّ يف دراسـتهما علـى التّ  ( م6117)بينما هدف السـبع وخـاقو   

ف علـى  عـرّ والّت ،ةة اليمينيّـ يف اجلمهوريّـ  علـيم األساسـيّ  ة الّتة ملرحلـ  ـة العربيّـ  يف منه  الّل الوطيّن

ــة   أهــّم ــب للمواطن ــنه  الوصــفيّ    الــم  ــب املطال ــان امل ــنه ، واســتخدم الباحث  ،توافرهــا يف امل

لت راسة علـى حتليـل احملتـوى لوثيقـة املـنه  ، وقـد توصّـ       وأسلوب حتليل احملتوى ، واعتمدت الّد

لبـة يف  لـدى الطّ  ا يف تنمية الوالء الـوطينّ ا مهم دور  ؤدية ي ة العربّيمنه  الّل راسة إىل أّننتائ  الّد

هـذا   تـائ  إىل أنّ فخلصـت النّ  وفيما يتعلـس باجلانـب املهـاريّ    ،اليمن على مستوى اجلانب املعريّف

الحــظ  ، وفيمــا يتعلــس باجلانــب الوجــدانّياجلانــب يــدعم بصــورة أوضــح مطالــب الــوالء الــوطينّ 

 .ولكن بصورة غري ملحوظة  ،توافر مطالب الوالء الباحثان

كتـب   يف نةالقـيم املضـمّ   ف على أهّمعّريف دراسته إىل الّت( م6131)كما هدف احلسينان

يف حتقيـس هـدف    ة اإلسالمية يف املرحلة املتوسطة، واعتمد الباحـث علـى املـنه  الوصـفيّ    ربّيالّت

القـيم   احملتوى بهـدف الكشـف عـن أهـمّ     راسة، واستخدم الباحث يف دراسته أسلوب حتليلالّد

 الباحث قائمة بـنهمّ  ة، وأعّدخصّيهذه الكتب ، كما استعان بنسلوب املقابلة الّشيف نة املضّم

ة للمرحلـة املتوسـطة ، بهــدف   ربيـة اإلسـالميّ  نها كتـب التّ ة الـم  كـن أن تتضـمّ   ربويّـ القـيم التّ 

ة على ربية اإلسالمّيعلى احتواء كتب الّتراسة رها، وأكدت نتائ  الّداف على مدى تكرعّرالّت

 .لبةهة لسلوكات الّطة املوّجواالجتماعّي ،ةواألخالقّي ،ةربوّيجمموعة من القيم الّت

 

 :ة البحثمنهجّي

واهر أو وصــف الّظــ" الــذي يهــدف إىل  اســتخدمت الباحثــة املــنه  الوصــفّي: مــنه  البحــث

 (م6112احلمداني وآخرون،)."يف الواقع م بيانات عن خصائ  معينةيوتقد ،األحداث املعاصرة

يف مجع ( حتليل بالفكرة)Content Analysisاالعتماد على أسلوب حتليل احملتوى ومّت

ر احلاســب اآللــي للمرحلــة ة يف مقــّرالبيانــات بهــدف الكشــف عــن مــدى تــوافر القــيم األخالقيـّـ 

 .ةانوّيوالّث ،املتوسطة

ر احلاســب اآللــي للمرحلــة وصــف واقــع مقــّر :ها بنّنــوتعــرف الباحثــة مــنه  البحــث إجرائي ــ 

 .ة حديد للقيم األخالقّيوالّت ،شخي املتوسطة بهدف الّت
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 :تهوعين جمتمع البحث

ة، انويّـ يف املـرحلتني املتوسـطة والثّ   رات احلاسـب اآللـي  ف جمتمع البحث من مجيع مقّرتنّل

 .ةانوّيومن معلمات احلاسب يف املرحلتني املتوسطة والّث

العّينـة مـن مقـررات احلاسـب، حيـث مّت      امل يف اختيـار  باع طريقة احلصـر الشّـ  ّتكما مّت ا

 .حتليل مجيع مقررات احلاسب الم تضّمنها جمتمع البحث

 

 :أدوات البحث

 :اليةإعداد األدوات الّت من خاللنتائ  البحث إىل وصل الّتمّت  

حتليل  وسيتّم ،ة بشكل عاّمّيانووالّث ،ة املناسبة للمرحلتني املتوسطةقائمة بالقيم األخالقّي .3

 .عليها حمتوى املقرر بناء 

ل إىل وصّـ والّت ،حليـل استمارة حتليـل احملتـوى الـم اسـتخدمتها الباحثـة يف تـدوين نتـائ  التّ        .6

علــى فيهــا عتمد هنــا ترات مــن خالهلــا ســ  نة يف املقــّرة املضــّممــدى تــوافر القــيم األخالقّيــ   

ل حبسـاب عــدد مـرات تكــرار   يقــوم احمللّـ حليـل، حيـث   كوحــدة للّت( الفكـرة و الكلمـة  )

مــن خــالل تكــرار ذكرهــا أو وذلــك   حليــلدرس خيضــع للّت الفكــرة أو الكلمــة يف كــّل

  احتساب نسبة ثبات حتليل احملتـوى بعـد إعـادة حتليـل احملتـوى      ويتّم ا،اإلشارة إليها ضمني 

 .ة كافية من أسبوعني إىل أربعة أسابيعوذلك بعد فرتة زمنّي
 

 :البحثإجراءات 

 : ةالّيا للخطوات الّتقامت الباحثة بإجراء البحث تبع 

  :ر احلاسب اآللّية يف مقّرقائمة بالقيم األخالقّيبناء  /اأولل 

 :خطوات بناء القائمة

رات ة يف مقّرتهدف هذه القائمة إىل حصر القيم األخالقّي :من القائمة حتديد اهلدف  .3

 .ةانوّيوالّث املناسبة للمرحلتني املتوسطة احلاسب اآللّي

وأهداف تعليم احلاسب  ،ةربوّيات الّتواألدبّي ،ابقةراسات الّسالّد :مصادر بناء القائمة .6

 .ربيةصني يف احلاسب والّتوعينة من املخّت ،ةانوّيوالّث ،يف املرحلتني املتوسطة اآللّي
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مني للحكم على على جمموعة من احملّك تاليةعر  االستمارة ال مّت :ضبط القائمة .1

 حيـــث مّت ،ر احلاســـب اآللـــّية يف مقـــّرر للوحـــدات الدراســـّيواملؤّشـــ ،مناســـبة املعيـــار

ــن نّكــالّت ة يف راســّيالّد اآللــي ارتبــاط البعــد األخالقــي بوحــدات احلاســب     مــدىد م

 .رات احلاسب اآللّيمقّر

 :ة للقائمةهائّيورة الّنالّص .4

 رات احلاسب اآللّينها مقّرن تتضّمأة  الم  ب قائمة بالقيم األخالقّي  : (3)جدول 

 البعد األخالقيّ 
مدى ارتباطه بوحدات الحاسب 
 المالحظات وتقنية المعلومات الّدراسّية

 غير مرتبط مرتبط

 1  1  4  3 5  6  7 0  9  11 
 

 مراقبة الّذات
 :المؤّشرات 
  للّتقنية االستخدام الّشرعي األخالقّي. 
  تقدير الّذات وعدم تعريضها للمخاطر. 
  استشعار قيمة الوقت وعدم إهدارل. 
  جهاد العين  .االهتمام بالّصحة وعدم إضرار الجسم وا 
 استخدام الّتقنية بصورة إيجابّية. 

   

 الخصوصّية
 :المؤّشرات

  ن كدددان احتدددرام خصوصدددّية اآلخدددرين وعددددم انتهاكهدددا وا 
 .ذلك متاحاع 

   عددددددددددددم اإلضدددددددددددرار بددددددددددداآلخرين بدددددددددددالبرامج الّتخريبّيدددددددددددة
 .والفيروسات 

   تحددددددددّري الّصدددددددددق والموثوقّيددددددددة فددددددددي طلددددددددب البيانددددددددات
 .والمعلومات 

  إظهدددار المعرفدددة بدددالجرائم اإللكترونّيدددة مثدددل الفيروسدددات
 .والقرصنة الحاسوبّية

  عدددددم تهكيددددر حسددددابات األشددددخا  وتخريبهددددا أو سددددرقة
 .المعلومات منها
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 البعد األخالقيّ 
مدى ارتباطه بوحدات الحاسب 
 المالحظات وتقنية المعلومات الّدراسّية

 غير مرتبط مرتبط

 1  1  4  3 5  6  7 0  9  11 
 

 خدمة المجتمع
 :المؤّشرات

  المحافظة على األجهزة العاّمة. 
  معرفدددة القواعدددد المدرسدددّية الموّضدددحة السدددتخدام أجهدددزة

 .الحاسب 
   عدم استخدام الّتقنية في تدمير المواقع اإللكترونية. 
  عدم استخدام الّتقنية في نشر اإلشاعة والّتشهير. 
  فهم االستخدام الّسليم للحاسب وملحقاته. 
   عدددددم اسددددتخدام مواقددددع شددددبكات الّتواصددددل االجتمدددداعي

 .إلقامة العالقات المحّرمة 
 العمل الّتعاوني عند استخدام الّتكنولوجيا. 

   

 حقوق الملكّية الفكرّية
 :المؤّشرات

  عدم الّتعّدي على الحقوق الفكرّية. 
 فهم المباده األساسّية لملكّية األفكار. 
   الحفدداظ علددى الحقددوق الفكرّيددة وذكددر مصدددر المعلومددة

. 
  عددددم نسددد  البرمجّيدددات األصدددلّية إلدددى أقدددرا  منسدددوخة

 .لبيعها بقيمة أقل 
 عدم استخدام الحاسب في تزوير المستندات الرسمّية. 

   

 األمن والّسالمة
 :المؤّشرات

 األمددددن والّسددددالمة عنددددد الّتعامددددل مددددع  الّتعريددددف بمعددددايير
 . الّتقنية

 الّتعريف باألضرار البيئّية للّتقنية. 
  ّعامل مع األجهزةالّتعريف بالقواعد الّصحية عند الت 
 اإلنترنت استخدام اتّباع قواعد الّسالمة الّشخصية عند 
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 البعد األخالقيّ 
مدى ارتباطه بوحدات الحاسب 
 المالحظات وتقنية المعلومات الّدراسّية

 غير مرتبط مرتبط

 1  1  4  3 5  6  7 0  9  11 
 

 الّتقدير
 :المؤّشرات

 تقدير إسهامات علما  األّمة في مجال الّتقنية. 
  ثقافتهاتقدير جهود الّدولة في توطين التقنية ونشر. 
  تقدددددددددير دور الّتقنيددددددددة فددددددددي نشددددددددر الددددددددّدعوة اإلسددددددددالمّية

 .الّصحيحة
 تقدير دور الّتقنية في رفاهّية اإلنسان. 
  تقدددددددددير دور الّتقنيددددددددة فددددددددي الكشددددددددف عددددددددن الموهددددددددوبين

 .وتوجيههم

   

 

 :استمارة حتليل احملتوى /اثاني 

ــّي رات احلاســبة ملقــّرت هــذه االســتمارة يف ضــوء قائمــة القــيم األخالقّيــ   عــّدُأ وقــد  ،اآلل

درس  والكلمــة يف كــلّ  ،ات تكــرار الفكــرةل حبســاب عــدد مــرّ مت حبيــث يقــوم احمللـّـ ّمُصــ

 ( 3)كما يف ملحس .حليل خيضع للّت

يهدف الّتحليل إىل الكشف عن مدى تضّمن القـيم األخالقّيـة   :حتديد اهلدف من الّتحليل .3

 .يف مقّررات احلاسب اآللّي للمرحلتني املتوسطة والّثانوّية

، راسة مـن كتـب احلاسـب اآللـيّ    نة الّدنت عّيتكّو(:عّينة الّدراسة)حتديد عّينة الّتحليل  .6

خلصـائ    ان توزيع ـ واجلـدول التـالي يبـيّ    ،ةانويّـ وتقنية املعلومات للمرحلتني املتوسـطة والثّ 

 :راسةنة الّدعّي
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 راسةنة الّدخصائ  عّي : (6)جدول 

حلة
مر
ال

 

عدد  الّصفّ 
 الوحدات

دد ع
 الّدروس

عدد 
 الّصفحات

طة
سدددددد
متو

ال
 

عة 
لطب

ا
30

00
 – 

30
00

 ه

 1، 30 0 (الفصل الّدراسّي األول)األول المتوسط 
 00 30 0 (الفصل الّدراسّي الثّاني)األول المتوسط 
 301 30 1 (الفصل الّدراسّي األول)الثّاني المتوسط 
 350 30 1 (الفصل الّدراسّي الثّاني)الثاني المتوسط 
 310 30 0 (الفصل الّدراسّي األول)الثّالث المتوسط 
 331 30 1 (الفصل الّدراسّي الثّاني)الثّالث المتوسط 

يددددددة
انو
لثدددددددد

ا
 

بعة
الط

 
30

00
 – 

30
00

 ه

 350 ،3 0 (الفصل الّدراسّي األول) الثّانوياألول 
 303 35 0 (الفصل الّدراسّي الثّاني) الثّانوياألول 
 301 30 0 (الفصل الّدراسّي األول) الثّانويالثّاني 
 300 31 0 (الفصل الّدراسّي الثّاني) الثّانويالثاني 
 300 30 0 (الفصل الّدراسّي األول) الثّانويالثّالث 
 350 ،3 0 (الفصل الّدراسّي الثّاني) الثّانويالثّالث 

 

ــل الّت فئــاتحتديــد  .1 ــة الــم متّ حليــل هــي قائمــة  فئــات الّت دعــُت:حلي هــا ؤناب القــيم األخالقّي

 .ضوئها فى( نة البحثعّي)حتليل الكتب  ا، والم سيتّممسبقل

ن مـن  وهي تتكـوّ  ،حليلوالكلمة كوحدة للّت ،اختيار الفكرة مّت:حليلالّت ةحتديد وحد .4

الفكـرة مـن    وتعـدّ  ،أو قيمـة  ،ن فكـرة تـدور حـول مفهـوم    تتضـمّ  ةعبارة قصـري  أو ،مجلة

 (6113العسريي،).احملتوى وحدات حتليل أهّم

 مّت الّتحّقس من صدق األداة عن طريس عرضها على احملكمني  حيـث  :صدق أداة التحليل .2

هيئة تـدريس احلاسـب    ة على عدد من أعضاءحليل يف صورتها األولّيعر  استمارة الّت مّت
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مناسـبتها  مات احلاسب اآللي، وذلك ملعرفـة مـدى   ومعّل ،عوديةببعض اجلامعات الّس لّياآل

 .ةراسّيرات الّدللمقّر

 كــن احلكــم علــى ثبــات حتليــل احملتــوى إذا كــان معامــل الّثبــات  :ثبــات أداة الّتحليــل .2

لــتني مــن بــات عــن طريــس عــر  االســتمارة علــى حملّ  حســاب الّث مّت، وقــد 1.02أعلــى مــن 

دام  مـتني، وذلـك باسـتخ   فـاق بـني إجابـات املعلّ   ومعرفـة نسـبة االتّ   ،لـيّ معلمات احلاسـب اآل 

 (Holsti)معادلة هولسم 

   
       

     
 

عـدد   C1الن، فس عليها احمللّـ عدد املوضوعات الم يّت C(1+2)فاق، معامل االّت Rحيث 

ــن التّ   ــت عـــ ــم نتجـــ ــوعات الـــ ــل األول،املوضـــ ــن التّ  C2حليـــ ــت عـــ ــم نتجـــ ــل الّثـــــ الـــ اني حليـــ

 . وهي نسبة مقبولة 1.09ت األداة ، وقد بل ت نسبة ثبا (370،صم3907طعيمة،)

 
 :ةاألساليب اإلحصائّي

 :تائ ل إىل الّنوّصالية للّتة الّتاستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائّي

لــي للمرحلــة ر احلاســب اآلمقــّريف نة ة حلســاب تكــرار األفكــار املضــّمســبة املئوّيــالّن .3

 .املتوسطة
 .حليلالستخراج ثبات الّت( هولسم)معادلة  .6

 

 :راسة ومناقشتهاالّدنتائ  

ؤال لـة يف إجابـة السّـ   واملتمّث ،ةراسـة احلاليّـ  لت إليهـا الدّ تـائ  الـم توصّـ   لّنافيما يلي عـر   

 : اليئيس الّتالّر

 ة ؟انوّيرات احلاسب اآللي للمرحلتني املتوسطة والّثة يف مقّرما مدى توافر القيم األخالقّي *
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 : األول  ؤال الفرعّيالّس عنت اإلجابة ابس مّتؤال الّسالّس عنولإلجابة 

للمـرحلتني املتوسـطة    رات احلاسـب اآللـيّ  ة الـم ينب ـي أن تتـوافر يف مقـرّ    ما القيم األخالقيّـ  -

 والثانوية ؟

لإلجابة عن هذا الّسؤال مّت بناء قائمة للقيم األخالقّية الـم البـّد مـن توّفرهـا يف مقـّررات      

ــّي مــن خــالل مراجعــة    ــ ،ابقةّســراســات الالّداحلاســب اآلل ــات الّتواألدبّي ــيم   ،ةربوّي وأهــداف تعل

، وقد ربيةصني يف احلاسب والّتنة من املخّتوعّي ،انويةيف املرحلتني املتوسطة والّث احلاسب اآللّي

 :مؤشر ا ، وهي كالّتالي 13أبعاد تتضّمن  2توّصلت القائمة يف صورتها الّنهائية إىل 

  مؤّشرات 2مراقبة الّذات، وتضّمن. 

  مؤّشرات 2اخلصوصّية، وتضّمن. 

  مؤّشرات 7خدمة اجملتمع، وتضّمن. 

  مؤّشرات 2حقوق امللكّية الفكرّية، وتضّمن. 

  مؤّشرات 4األمن والّسالمة، وتضّمن. 

  مؤّشرات 2الّتقدير، وتضّمن. 
 

 : السؤال الفرعي الثاني  نولإلجابة ع

 للمرحلة املتوسطة ؟ اآللّيرات احلاسب ة يف مقّرما مدى توافر القيم األخالقّي -

للمرحلــة املتوســطة  رات احلاســب اآللــّيحتليــل حمتــوى مقــّر ؤال مّتهــذا الّســ عــنلإلجابــة 

رات للكشـف  مقـرّ  2الث املتوسط، والبال  عددها والّث ،انيوالّث ،األول ّفر الّصلة يف مقّراملتمّث

 .رمقّر نة يف كّلة املتضّمعن القيم األخالقّي

للمرحلـــة  رات احلاســـب اآللـــّيمقـــّر تضـــّمنتة أن القـــيم األخالقّيـــ التـــالين اجلـــدول ويبـــّي

كـــرارات والّت ،ســب والقليــل بنــاء  علــى النّ    ،يتفــاوت بــني املتوســـط   إذ املتوســطة بشــكل عــامّ   

 .املذكورة
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 ةللمرحلة املتوسطة يف ضوء القيم األخالقّي ر احلاسب اآللّيحتليل مقّر : (1)جدول 

 البعد األخالقيّ 
األول الّصّف 

 المتوسط
الّصّف الثّاني 
 المتوسط

الّصّف الثّالث 
 % المجموع المتوسط

 % الّتكرار % الّتكرار % الّتكرار
 %33205 0 %13 1 %3 3 %،120 0 مراقبة الّذات
 %10213 33 %03 0 %10 3 %،1320 ، الخصوصّية
 %132،0 33 %13 1 %03 1 %302،0 5 خدمة المجتمع
حقوق الملكّية 

 الفكرّية
0 3120% 3 3% 3 3% 0 0251% 

 %30230 5 %33 3 %3 3 %30251 0 األمن والّسالمة
 %132،0 33 %13 1 %10 3 %،1320 ، الّتقدير
 %333 05 %333 33 %333 0 %333 01 المجموع

 

ــى املقــرّ فاّتضــح أّن  ــا رات أعل ــّرللقــيم األخالقّيــ مشولل األول املتوســط حيــث   ّفر الّصــة مق

اني الثّـ  ّفرات الصّـ قيم، ثـم مقـرّ   (31)الث املتوسط بـالّث ّفرات الّصقيمة، تلته مقّر (16)نتضّم

قيمة، وهو عـدد قليـل جـدّ ا مقارنـة     ( 42)، وقد احتوت املقّررات كاملة على قيم( 4)ـاملتوسط ب

 .مبحتوى موضوعات املاّدة العلمّية يف املقررات الدراسّية

ات علـم  ن علـى أساسـيّ  األول املتوسـط قـد تضـمّ    ّفالصّـ  رمقّر بب إىل أّنوتعزو الباحثة الّس

، وأخالقّيــات الّتعامــل معــه ، بينمــا كــان مقــّرر الّصــّف الّثــاني املتوســط األقــل مشوللــا احلاســب

 قيم  يرّكـز بشـكل كـبري علـى اجلوانـب العلمّيـة، مّمـا يشـري إىل تركيـز احملتـوى علـى           ( 4)بـ

ــّت البعــد املعــريفّ  ــأك،  قيّنوال ــى البعــد القيمــيّ  ركر مــن الّتث ــز عل ــيم   ي ــه للق ــل مشوليت ، مّمــا قّل

 .األخالقّية، على الّرغم من ضرورة تضمني هذه القيم يف تلك املرحلة

ــره    ــا ذكـ ــة مـ ــذه الّنتيجـ ــالف هـ ــرحيـــث اـ ــم املتخّصـــ-(Gehringer)جهرنيجـ   يف علـ

تعّلمـه  أّن أخالقّيات استخدام احلاسب، والّتوعية بها ضـرورّية فيمـا يـتّم     -ات احلاسبأخالقّي

ــوجّي، وابتكــارات        يف العصــر احلــالي مــن موضــوعات، ومــا يالمســه الفــرد مــن تقــّدم تكنول

 .سريعة
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ويّتضح من خالل الّنتائ  أيّضا أّن قيمة اخلصوصّية هي األعلى مشوللا حيث مّتت اإلشـارة  

هـا قيمـةل   مواضـع، وأقلّ ( 31)موضع ا، تليها قيمة خدمة اجملتمع، وقيمة الّتقدير بـــ  ( 33)إليها بــ 

مواضع فقط يف كامـل مقـّررات املرحلـة املتوسـطة، مّمـا يشـري       ( 4)حقوق امللكّية الفكرّية بــ 

علـى الـّرغم مـن تنـاول     ... إىل ضعف تعزيز القيم يف نفوس الّطالب، وبعدهم عـن األمانـة العلمّيـة   

 .امل مع اإلنرتنتاملقّررات للربام  الّتطبيقّية، وأخالقّيات الّتعامل مع احلاسب اآللّي، والّتع

الـم أشـارت إىل أّن قيمـة األمانـة      (م6110)الريشـاوي وشـفيس  وهي تّتفس مع نتيجـة دراسـة   

 يتناسب مع حجـم  مبا ال اخلامس اإلعدادّي ّفكتاب التاريخ احلديث للّصهي األقّل تضّمن ا يف 

مس احلاجـة ملثـل   أيف هم لبة حيث إّنة للّطوال مع املرحلة العمرّي ه ،وموضوعات الكتاب املدرسّي

 .هذه املباد 

 

 : الث الّث ؤال الفرعّيالّس عنولإلجابة 

 ة ؟انوّيللمرحلة الّث رات احلاسب اآللّينة يف مقّرة املتضّمما مدى توافر القيم األخالقّي -

لة للمرحلة الثانوية املتمّث رات احلاسب اآللّيحتليل حمتوى مقّر ؤال مّتهذا الّسعن لإلجابة 

مقــررات للكشــف عــن   2انوي، والبــال  عــددها الــث الّثــوالّث ،انيوالّثــ ،ف األولر الّصــيف مقــّر

 .رمقّر نة يف كّلة املضّمالقيم األخالقّي

انوي اني الثّـ الثّـ  ّفر الصّـ ة مقّرللقيم األخالقّيمشوللا رات أعلى املقّر أّن التالييبني اجلدول 

 ّفرات الصّـ قيمـة، ثـم مقـرّ    (32)انوي بــ الـث الثّـ  الّث ّفرات الصّـ يمة، تلته مقّرق(30)نحيث تضّم

رات ة يف مقــرّ القــيم األخالقّيــ  مشــول   تيجــة إىل أّنوتشــري هــذه النّ  ، قيمــة (34)ـانوي بــ األول الّثــ

 .متوسط ة بشكل عاّمللمرحلة الثانوّي احلاسب اآللّي

 طـي لـدى  طّ  قيّنوالـتّ  ،ركيـز علـى البعـد املعـريفّ    الّت أّنإىل تيجـة  هـذه النّ وتعزو الباحثة 

سـب الـم   والّن ،كـرارات بنـاء  علـى التّ   ركيز على البعد القيمـيّ مي املناه  أكرب من الّتومصّم

 .التاليذكرت يف اجلدول 

تعلـيم القـيم، ووضـع تفسـريات      يـة أهّموهي االف الّتوصـيات الّتربويـة الـم تؤّكـد علـى      

ــع           ــامل يف شخصــيته مــن مجي ــا جــزء اليتجــزأ مــن منــّو الفــرد الّش ــّي  ألّنه ــة للّنمــّو األخالق علمّي

 .جوانبها
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 حتليل مقرر احلاسب اآللي للمرحلة الثانوية يف ضوء القيم األخالقية : (4)جدول 

 البعد األخالقيّ 
الّصّف األول 

 الثّانوي
الّصّف الثّاني 

 الثّانوي
الّصّف الثّالث 

 % المجموع الثّانوي
 % الّتكرار % الّتكرار % الّتكرار

15255 0 %0200 3 %13201 0 مراقبة الّذات
% 0 3،231% 

،،1،2 0 %230، 3 الخصوصّية
% 1 30200

% 0 3،231% 

35255 0 %30210 1 خدمة المجتمع
% 1 30200

% ، 30201% 

حقوق الملكّية 
 الفكرّية

0 102،0% 3 0200% 3 3% 0 33250% 

،،1،2 0 %230، 3 األمن والّسالمة
% 0 13% 1 31230% 

35255 0 %13201 0 الّتقدير
% 0 15255

% 33 1321،% 

 %333 ،0 %333 30 %333 30 %333 30 المجموع
 

ويّتضــح مــن خــالل الّنتــائ  أّن قيمــة الّتقــدير هــي األعلــى مشوللــا حيــث مّتــت اإلشــارة إليــه    

مواضع، وأقّلها قيمةل حقـوق امللكّيـة الفكرّيـة    ( 9)مواضع، تليه قيمة األمن والّسالمة بـ (31)بـ

 .مواضع فقط يف كامل مقّررات املرحلة الّثانوّية (2)بـ

مّما يـدل علـى عـدم احلـرص علـى تضـمني هـذه القـيم يف مقـّررات املرحلـة الّثانوّيـة، علـى             

ا لكاّفــة املوضــوعات الّتقنّيــة الــم حتتــاج أن الــّرغم مــن تنــّوع موضــوعات هــذه املرحلــة، وتناوهلــ

 .تشمل هذه القيم

يف مقــررات احلاســب  مشوللــاأكثــر املعــايري  ّنأ ة يــدظر إىل أبعــاد القــيم األخالقيـّـ بــالّنو

ه يـ لي، اموضـع   (  61)بــ ت اإلشـارة إليـه   قـدير حيـث متّـ   معيار الّت ة، هوانوّيللمرحلة املتوسطة والّث

، ثـم معيــار األمــن  اضــع مو (37)بــ  معيــار خدمـة اجملتمــع  ، ثـمّ اموضــع  (39)بــ ة معيـار اخلصوصــيّ 

 (9)بــ ة معيار حقوق امللكيّـ  ، ثّماموضع (31)بـات معيار مراقبة الّذ ، ثّماموضع  (32)بـوالسالمة 

 .مواضع 



 

 

216 

 اآللّي احلاسب مقّررات يف األخالقّية القيم توافر مدى :يوى احملمدي

ــالي ــة املتوســطة، للمرحلــة اآللــّي احلاســب مقــّررات فــإّن وبالّت  تضــمني إىل حتتــاج والّثانوّي

ــة للقــيم أكــرب ــة عــام بشــكل األخالقّي ــني  الّتكامــل تضــمن بطريق ــب األفقــي ب ــريّف اجلان  املع

واألخالقــّي، وتضــمن التكامــل الرأســي بــني مقــررات الصــفوف املختلفــة حيــث أنــه ال  كــن    

 .تضمني مجيع القيم األخالقية يف مقرر دراسي معني

 

 :وصياتالّت

 :اليالباحثة بالّتراسة توصي لت إليها الّدتائ  الم توّصيف ضوء الّن

إثــراء مقــّررات احلاســب اآللــي بــالقيم األخالقيــة يف املــرحلتني املتوســطة والّثانوّيــة ، وذلــك    -

، عامـل مـع احلاسـب اآللـيّ    لبة يف الّتّطالتسهم يف توجيه سلوكات بإفراد وحدات مقرتحة حيث 

احلاســب ة تبــدأ مــع بدايــة تــدريس  هــذه القــيم قاعــدة تنســيس أخالقيـّـ وجعــل  ،بشــكل صــريح

 .ة مني للقيم يف هذه املرحلة العمرّياجة املتعّلحلة ظر يف إعطاء عناية خاّصوإعادة الّن ،اآللّي

ــة املــرحلتني       - ــه ، ومنشــورات إرشــادّيه لطلب ــة مــن خــالل حماضــرات دينّي إقامــة دورات توعوّي

توجيــه  املتوســطة والثانوّيــة بنهّميــة احملافظــة علــى أخالقنــا وقيمنــا   حّتــى تســهم بــدورها يف         

 .سلوكاتهم بصورة صحيحة

حــّث معّلمــات املــواّد األخــرى يف دمــ  القــيم األخالقيــة مــن خــالل أهــدافها الوجدانّيــة الــم     -

 .تطّبقها يف تدريس ماّدتها

علــى القــائمني بتــنليف كتــب احلاســب اآللــي بــوزارة التعلــيم تضــمني القــيم األخالقيــة الــم   -

 .ات احلاسب اآللّي للمرحلتني املتوسطة والّثانوّية توّصلت إليها نتائ  الّدراسة يف مقّرر

 

  :راسةمقرتحات الّد

 :تقرتح الباحثة اآلتي

ــة وفــس اطــيط املــنه  الّطــولي ضــمن    مقرتحــة يف اتعــداد وحــدإ -  اترمقــّر القــيم األخالقّي

 .املختلفة اآللّياحلاسب 
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قّلة مبقـّررات دراسـّية حتـت عنـوان     القـيم األخالقّيـة تكـون مسـت     مقرتحـة يف  اتعداد وحـد إ -

 .خالفال ملقّرر احلاسب اآلّلي ( غرس القيم األخالقّية)

 .دراسة مقرتحة لتنمية القيم األخالقّية لطالبات املرحلة املتوسطة من خالل أنشطة الصفّية -

اد دراسه مقرتحه لتنمية القيم األخالقيه لطالبات املرحلة املتوسطة من خالل تطبيقات اآليبـ  -

 (.ألعاب إالكرتونّية) 
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 :العربية املراجع

القيم الرتبوية الالزم تضمنها يف املناه  املدرسية لتالميذ (. م6117) بركات، علي و دواغرة،نايف

الصفوف األساسية الثالثة األوىل يف املدارس األربعة،جملة العلوم الرتبوية 

 . 611-619، 4والنفسية،العدد

 دار الكتب العلمية :بريوت. كتاب التعريفات(. م3901) اجلرجاني،علي بن حممد 

مكتبة الرتبية :الريا .أنت وأنا، مقدمة يف مهارات التواصل اإلنساني(. ه3466)اجليوسي،حممد بالل

 العربي لدول اخللي  

القيم املتضمنة يف مقرر الرتبية اإلسالمية للمرحلة املتوسطة يف ضوء ( .م6131)احلسينان، سامل يوسف

 كلية الرتبية جامعة طنطنا:مصر.االت ثورة االتصاالت يف اجملتمع الكويتىإشك

دراسة حتليلية للمضامني األخالقية يف كتب الل ة العربية بالصفوف الثالثة .( م6114)اخلليفة،حسن

العدد .جملة رسالة اخللي  العربية.األوىل من املرحلة االبتدائية بدول اخللي  العربية

91:31-92 

 .31229الريا ، العدد . أخالقيات استخدام احلاسب اآللي( .م6112)أمحد بن عبداهلل اخلليفة،

 القاهرة-جامعة عني مشس. دراسات يف فلسفة الرتبية(. م6111)حسان، حممد حسان

مؤسسة : عّمان. أساسيات البحث العلمي -مناه  البحث العلمي(.م6112) احلمداني،موفس وآخرون 

 الوراق للنشر

موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم صلى ( م6117)و ملوح، صاحل  محيد، صاحل

موسوعة قيم أخالق الرتبية اإلسالمية ملا أمر به ونهي عنه يف الكتاب :اهلل عليه وسلم

 .دار الوسيلة:جدة.والسنة

تعليم يف اليابان تقرير منخوذ من دراسة أمريكية لل: التعليم يف اليابان( 3907)روبرت، ليستما وآخرون

سيد عبدالرمحن : ترمجة.أعده فريس من مكتب البحوث الرتبوية بوزارة الرتبية األمريكية

 .الكويت: اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية  -وحسني الو ي 

املضامني الوطنية واألخالقية لكتاب ( م6110)الريشاوي،متعب خلف جابر و شفيس،ابتسامة علوان

: 3العدد .ديث للصف اخلامس اإلعدادي، جملة مركز دراسات الكوفةالتاريخ احل

343-324 
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 دار القلم:الكويت. النمو األخالقي( م3901)رفقي،حممد

 دار الكتاب للنشر: مصر. القيم يف العملية الرتبوية،معامل تربوية ( م3993)زاهر،ضياء

 الكتاب للنشر مركز:،القاهرة6ط.القيم يف العملية الرتبوية( م3992)ءزاهر،ضيا

مطالب الوالء الوطين ضمن منه  الل ة العربية ملرحلة التعليم ( م6117)السبع،سعاد و خاقو ، حممد 

 320 -313:  31جامعة القاهرة،ع-األساسي يف اجلمهورية اليمنية ،العلوم الرتبوية

مكتبة :لريا النظرية والتطبيس،ا.. األخالق يف اإلسالم ( هـ3464)سعد الدين، إ ان عبداملؤمن 

 الرشد

دراسة ميدانية على عينة من -القيم اخللقية وعالقتها بالعصابية( هـ3463)الشهري،فوزية علي عبداهلل 

طالبات كلية الرتبية للبنات مبدينة الريا ،رسالة ماجستري غري منشورة،كلية الرتبية 

 للبنات ، األقسام األدبية،الريا 

 دار مكتبة الرشد:ومنظومة التعليم،الريا املناه  ( م6131)صربي،ماهر إمساعيل 

دار : حتليل املضمون يف العلوم اإلنسانية مفهومه أسسه استخداماته، القاهرة(م3907) طعيمة،رشدي

 .الفكر العربي

القيم املتضمنة يف كتب القراءة للصفوف األربعة األوىل من التعليم األساسي يف ( م6114)العبادي،حممد

 09-3:62رسالة اخللي ،العدد سلطنة عمان، جملة 

 مدى تضمني القيم الدينية والوطنية يف كتب الرياضيات( . م6134)العتييب  ، فيصل طائل 

 للمرحلة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية ، رسالة ماجستري غري منشورة  

 .لرتبيةكلية ا:التعليم واملستقبل اجتاهات معاصرة،قنا( م3906)عبداللطيف،رجب عبدالوهاب

القيم السلوكية لدى طلبة املرحلتني املتوسطة و الثانوية يف دول ( هـ3466)عقل، حممود عطا حسني

 مكتب الرتبية العربي لدول اخللي :اخللي  العربية،الريا 

القيم املتضمنة يف كتب الرتبية الوطنية الفلسطينية ( م3992)الفرا، فاروق محدي و األغا،إحسان خليل

 41-6:9مستقبل الرتبية العربية،العدد . ستة األوىل من التعليم األساسييف الصفوف ال
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 اآللّي احلاسب مقّررات يف األخالقّية القيم توافر مدى :يوى احملمدي

قيم املواطنة املتضمنة يف كتب ( م6131)الكندري، كلثوم حممد ابراهيم و العازمي،مزنة سعد خالد 

جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية .الرتبية اإلسالمية للمرحلة الثانوية يف دولة الكويت

 176-3:131 والنفسية،العدد

دراسة حتليلية للقيم يف كتب القراءة العربية يف مرحلة التعليم ( م3997) مقدادي،حممد فخري

  71-29: 3، العدد64األساسي يف األردن بني امللحوظ واملتوقع،جملة دراسات،اجمللد 

لعامة من موقع اهليئة ا 3412/7/4أخالقيات احلاسب اآللي ، تاريخ االسرتجاع ( 6131)املضف،وفاء 

 .للتعليم والتدريب

دراسة ميدانية على -بعض القيم الد قراطية يف أساليب التنشئة االجتماعية( هـ3463)نذر،فاطمة 

 611-32:377العدد .األسر الكويتية، حوليه كلية الرتبية جامعة قطر

واقع توافر واستخدام تقنيات التعليم ألعضاء هيئة التدريس جبامعة ( م6114)نشوان،تيسري

 كلية الرتبية جامعة األقصى:غزة.األقصى

أخالقيات التعامل مع شبكة املعلومات العاملية، (م3999)اهلاللي،حممد ماجد و الصقري،حممد ناصر

 341-363: 33ع. االجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات

ملكة العربية نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية، امل( هـ3460)هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 

 .السعودية
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by making them a base to establish moral standards starting with the 

teaching of computer science. Furthermore, consider giving a special 

care to different dimensions of values that give special concern to 

learners' needs at this age 

 

Keywords: values, moral values, Computer Science Curriculum 
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Extent of Moral Values Availability in Computer and Information 

Technology Course of Intermediate and Secondary Schools 

(An Analytical Study) 

  

Dr. Najwa Attayan Mohammed Al-Muhamadi 

 

 

Abstract 

 

The present study aimed at identifying the extent of moral 

values availability in Information Technology and Computer 

Science Course in both Intermediate and Secondary Schools. 

The study adopted the descriptive method represented by a 

content analysis. The tool used to achieve research objectives 

was a list containing moral values suitable for Intermediate and 

Secondary Schools which are (Self-control, Privacy, 

Community-Service, Respect of Intellectual Property Rights, 

Appreciation, and Safety and Security). The content analysis 

form was deduced from previous studies, related literature and 

computer science course objectives in Intermediate and 

Secondary Schools and the validity and reliability of the list 

were calculated. The study sample consisted of all the textbooks 

of Computer Science Course in both Intermediate and 

Secondary Schools. The study subjects were chosen by the 

comprehensive inventory method of the computer science 

course. The results of the study ended up with a list of moral 

values divided into the following dimensions (Self-control, 

Privacy, Community-Service, and Respect of Intellectual 

Property Rights). The results also concluded that moral values 

are included in Intermediate and Secondary Schools in a 

medium level. Accordingly, the researcher recommended 

summing up all the moral values that should be included in 

Computer Science Courses in a suggested unit that may 

contribute in guiding students' behaviors while dealing with 

computers and that these values should be pointed to explicitly 

by 
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The Level of Chemistry Textbook Readability for Secondary 

School Students' at Riyadh City 

 

Abdo AlMofti  Dr. Fahad AlShaya 

 

 

Abstract 

 

This study seeks to explore the students' readability level of 

secondary school chemistry textbooks in Saudi Arabia. In order 

to achieve this goal, the researchers used the descriptive survey 

methodology. The nun-human sample of the study consisted of 

22 academic texts and the related images or drawings,. While 

the human sample of the study consisted of 279 students from 

secondary school in the Riyadh city. They were chosen using the 

Clustered Random Sampling methodology. The study used a 

closed-ended questionnaire to collect the data. 

The findings of the study indicated that the level of Chemistry 

textbooks' readability by 66.3%, 52.6% of grades 2, and 3 at 

secondary school respectively, was found to be above frustration 

level (in learning and independent levels), While the readability 

of chemistry textbook by 60.2% grade 2 students was found to 

be at the frustration level, The findings also showed that the 

readability of secondary student's books of the first semester for 

grades: 1,2, and 3 are higher than the readability of the student's 

books for the second semester. The findings also revealed that 

chemistry textbooks  of grades 1and 3 secondary level, are 

easier in readability than the chemistry textbook of grade 2 

secondary level, with a statistically significant difference.   

 

Keywords: readability, chemistry textbooks, secondary school. 
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The Scale of The Application of Electronic Adminstration in The 

Colleges of Sharqa University 

  

Dr. Mutlaq Megaed Alrogi 

 

 

Abstract 

 

The study aimed at identifying the scale of the application of 

electronic administration, the obstacles that hinder it, and the 

requirements to apply it in the colleges of Shaqra University. 

The study used a questionnaire to collect its data and the 

descriptive analytic method to analyze it. The population of the 

study was the university’s 543 teaching staff members and the 

subjects were 168 that were chosen randomly.The study found 

the following results: 

1- The study subjects agreed moderately with the status of the 

application of the electronic administration and obstacles that 

face the application of the electronic administration in the 

colleges of the University. 

2- The study showed that the subjects agreed completely with 

the financial requirements and the human resources and the 

administrative requirements for the application of the electronic 

administration in Shaqra University. 

3- The study showed that there were no statistically significant 

differences between the responses of the study subjects to the 

different axes with regard to (gender, years of experience in 

academic circles, and the number of computer applications 

courses attended), while it showed that there were statistically 

significant differences in the administrative requirements with 

reference to the job variable that was in favor of assistant 

professors. 

 

Keywords: application of electronic administration, 

requirements of electronic administration. 
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The Extent of Benefiting from Sciences Books 

in The Primary Stage in The Kingdom Of Saudi Arabia 

During The Past Forty-Five Years (1391- 1436H) 

In Terms of Health and Safety Topics 

 

Mosleh Al-Qarni Saleh Al-Hudaithi 
 

 

Abstract 

 

This study aimed to know the extent of benefiting from sciences 

books in the primary stage in the Kingdom of Saudi Arabia 

during the past forty-five years (1391H- 1436H) in terms of 

health and safety topics.  The period is divided into four main 

sections in addition to comparing between them.  The analytical 

descriptive method was used whereas the books of the specified 

periods (30 books) had been analyzed through analyzing model.  

Such model was prepared and arbitrated scientifically.  The 

most outstanding results were that there is weak interest in 

health and safety topics in recent sciences books that had been 

included in 1430H comparing to the last periods.  In fact the first 

period (1391H- 1398H) included 52 topics related to health and 

safety, the second (1399H-1419H) included 26 topics, the third 

(1420H- 1429H) included 32 topics, whereas the recent fourth 

period include three topics only.  The study recommends to 

reconnect between sciences and health and safety, in addition to 

ensure the importance of health and safety as a global trend 

depending on scientific education instruction and to include 

them in teaching sciences. 

 

Keywords: health and safety, primary stage, sciences books. 
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Recommendations : Benefit from the list of principles of adult 

education in the preparation of a self-assessment form for a 

college members, and in the planning and organization of adult 

education curriculum and the development of training programs 

for the members and their selection. 

 

Keywords:  principles of adult education - teaching practices - 

evaluation. 
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Evaluation of College Memebers of Teaching Practices in The 

Master and  Diplomas in The Light of 

The Principles of Adult Education 

 

Dr. Abdul Salam Naji 

 

 

Abstract 

 

Title: Evaluation of college memebers  of teaching practices in 

the Master and  Diplomas in the light of the principles of adult 

education. 

Objectives :  The study aimed to identify the principles of adult 

education, which should be taken into consideration in  their 

teaching, and the degree of college members  including them, 

and whether there are differences in the degree of taking into 

consideration according to some variables . 

Method: The researcher used the descriptive approach. 

The study population: the study population includes all the 

diplomas students (189), and MBA students (40) at Prince 

Sattam University. (115) of the students  answered the 

questionnaire ( 91) students from diplomas and ( 24) students 

from the Master. 

Results: identifying ten principles for Adult Education (thirty 

four) practices, and that the arithmetic average of the degree of 

college members at the diploma and master  to the principles of 

adult education was by a large margin (3.54), and that there is 

no statistically significant differences on the age variable, except 

in the principle that adults prefer to connect  learning with their 

working fields. And that there are significant differences in the 

principles of adult education variable depending on the level of 

the study program, for the benefit of a diploma of education, as 

well as no statistically significant differences in favor of the 

Master in Educational Administration in exchange for Taffsser 

and Hadith, and no statistically significant differences in 

principle evaluation  .  
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A Proposal for Professional Development of Mathematics 

Teachers in The Kingdom of Saudi Arabia According to 

The Orientation of Science, Technology, Engineering And 

Mathematics (STEM) 

 

Ali Taher Othman Ali 

 

 

Abstract 
 

The aim of this research is to provide a draft proposal for the 

professional development of mathematics teachers in 

accordance with the orientation of science, technology, 

engineering and mathematics which is known by the 

abbreviation STEM. To achieve the aim of the research, the 

researcher used the Analytical  design by extrapolation of 

educational literature and previous studies and experiences 

relevant; to explore Seventeen experts in the field of teaching 

and learning of mathematics views using the Delphi method on 

three Phones spaced. The researcher concluded by providing the 

proposal according to five basic axes: The development of the 

educational system, Development of in-depth knowledge 

content, The necessary pedagogical skills of teachers in the field 

of STEM, Professional development strategies and mechanisms 

in the field of STEM, Support professional development in the 

area of STEM. Researcher also recommended some 

recommendations that should be considered when implementing 

professional development programs for mathematics teachers in 

the field of STEM. 

   

Keywords: Professional development, mathematics teachers, 

the orientation of science, technology, engineering and 

mathematics (STEM). 
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The Rate of Using of Blended Learning by Social Studies' Female 

Teachers in The Secondary Stage in Riyadh City 

 

Dr. Luluah Ibrahim Ali Al-Hinaki 

 

 

Abstract 

 

This study aims to know The Rate of using the blended Learning 

by social studies teachers in the secondary stage at Riyadh city, 

and the availability of the physical equipment’s to help its 

application as well as its obstacles to use it in teaching. The 

researcher followed in this study the descriptive approach and 

the study sample consisted of (160) teachers and used the 

questionnaire as a tool for collecting data. Arithmetic averages, 

standard deviations, variance analysis unidirectional, test (T) 

The correlation coefficient of Pearson and the coefficient 

Olvakronbach through statistical package program (spss) were 

used. The study results showed that the overall average to the 

importance of blended Learning (3,53), while the overall 

average degree for using the blended Learning came (3,56), 

while the average degree of availability of assistance physical 

equipment’s to teachers (3,49), while the overall average in the 

obstacles of using the teachers to blended Learning (3,50) the 

results also showed no statistically significant differences 

between respondents to differences within the variable of (age 

category - academic level - the number of years of experience - 

the number of training sessions). 

 

Keywords: Blended learning- Social studies - Secondary school 
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