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 لةالتعريف باجمل

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

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

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

 .مة للبحث العلمي يف اجلامعات السعوديةوينسجم مع األطر والضوابط املنظ

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

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

 ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

اجمللــة بشــكل عــام إىل تسـليط الضــوء علــى بعــط جوانـب النشــا  العلمــي يف جامعــة     تهـدف 

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

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

 ص إىل حتقيو األهداف التالية:اجمللة بشكل خا

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

 يف اجملال الرتبوي.

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

 .والقضايا الرتبوية املعاصرة

 .العلمية األصيلة يف التخصصات الرتبوية والنفسية بحوثلنشر التوفري وعاء  .3

 .متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4

 املوافقة على اإلصدار:

  م2016/ـه1435صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية عام 

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

 عنوان املراسلة:

 جملة العلوم الرتبوية
 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 11942اخلرج:  173ص. ب. 

 اخلرج، اململكة العربية السعودية.
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Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
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 :jes@psau.edu.sa Email الربيد اإللكرتوني:

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

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

Prince Sattam bin Abdulaziz University through publishing original scientific 

research in the field of educational sciences. It also aims to support researchers 
in this field by providing a new publishing facility that meets the needs of 

specialized researchers within the University and beyond. 

Vision:  
To be a distinguished journal within the global publishing rules for 

publishing educational and psychological sciences research. 

Objective: 

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

1.  Participating effectively with universities and domestic and international 

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

2.  Mobilizing outstanding researchers to get their contributions in providing 

the deep and innovative scientific solutions for contemporary educational 
issues. 

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

educational and psychological disciplines. 

4.  Following-up conferences and scientific seminars in the field of educational 
sciences. 
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 وتعليمات النشر يف جملة العلوم الرتبويةقواعد 

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 يشرت  يف األحباث املقدمة للنشر يف اجمللة ما يلي:  .١

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

 عليها يف كتابة البحوث األكادميية يف جماالت العلوم الرتبوية.واملنهجية املتعارف 

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

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

لصفحة وأسفلها، وميكن سم( أعلى ا2.6سم( على اجلانبني، وهامش )2هامش )

 االستعانة بالتصميم املتوافر على املوقع اإللكرتوني للمجلة يف ذلك.

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

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

( للبحوث املكتوبة باللغة Times New Romanوخط ) 12ة، وبنط املكتوبة باللغة العربي

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

 ويكون ترقيم الصفحات يف منتصف أسفل الصفحة.

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

تضمنة املستخلص، واهلوامش، واملراجع، كما ينبغي أن تكون اجلداول كلمة م

واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية 

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

ول يف البحوث العربية، واخلط ( يف منت اجلدا10(، بنط )Traditional Arabicاخلط )

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

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

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

 (.American Psychological Association, APA, 6th Editionار السادس )اإلصد

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

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

  اإللكرتوني للمجلة.املوقع 

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

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

 ( كلمة.160260)

 ي جهة أخرى.يشرت  أال يكون البحث قد سبو نشره أو ُقدم للنشر يف أ  •

يقدم الباحث الرئيس تعهدًا موقعًا منه ومن مجيع الباحثني )إن وجدوا( بفيد بأن البحث املراد   .٢

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

 إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه دون إبداء هليئة التحرير حو الفحص األّولي للبحث . ٣

 األسباب.

حتتفظ اجمللة حبقها يف إخراج البحث، وإبراز عناوينه مبا يتناسب وأسلوبها يف التحرير  . ٤

 والنشر.

حكمني من  يف حالة قبول البحث مبدئيًا، يتم إشعار الباحث، ومن ثم ختتار هيئة التحرير . ٥

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

 على األكثرة أشهر ـالل ستـا خـن عدمهـر مـيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه للنش  .٦ 

 من تاريخ استالم البحث.

يف حالة ورود مالحظات من احملكمني، ترسل تلك املالحظات إىل الباحث إلجراء التعديالت   .٧

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

 األحباث اليت ال يتم املوافقة على نشرها ال تعاد إىل الباحثني.  .٨

( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfيستطيع الباحث احلصول على نسخة من حبثه )ملف   .٩

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 

للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، وال جيوز نشره فـي أي منفذ فـي حال قبول البحث  . ١١

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



 
 

 
 
 9 

مراسلة اجمللة تعين قبول شرو  النشر والالئحة الداخلية للنشر، وهليئة التحرير احلو يف   .١١

 حتديد أولويات نشر البحوث.

اردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني، وال تعرب بالضرورة عن رأي اآلراء الو . ١٢

 اجمللة.
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Guidelines and Rules of publication in JESPSAU: 

1. The submitted manuscripts for publication in the Journal have to meet the 

following conditions: 

*  The submitted manuscript has to be original and adhere to the academic 

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

*  A manuscript should be submitted via email and the website of the 

Journal. It should be prepared as a Microsoft-word document. The page 

design should be in the size (17c.×24c.), leaving the margins of 2cm. on 

the two sides, and the margins of 2.5 cm. on the top and bottom. An 

author can follow the design available at the website of the Journal. 

*  A manuscript should be written in correct language and tables and 

figures (if any) should be precise and clear. It should be typed in 

Traditional Arabic (font size 16) for manuscripts written in Arabic, and 

in Times New Roman (font size 12) for manuscripts written in English. 

The line spacing should be single-spaced and (10) between paragraphs 

and the page numbering should be in the middle on the bottom of the 

page. 

*  A manuscript should not be less than (4000) words and should not be 

more than (8000) words including the abstract and the notes and the 

references. Tables and figures should be inserted in their respective 

positions and includes all the necessary illustrations. They should fit 

wee the layout of the page. Tables in manuscripts written in Arabic 

should use the Traditional Arabic (font size 10), and Times New 

Roman (font size 8) for tables in manuscripts written in English.  

*  The Manuscript should be committed to the appropriate documentation 

styles taking into consideration that the approved documentation style 

by the Journal follows the APA style. (American Psychological 

Association, APA, 6th Edition). 

*  Adding the sources and references in Arabic and translating them into 

English at the end of the manuscript. 

*  The design of the title, abstract and margins of the submitted 
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manuscript should follow the layout and format approved by the 

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

the Journal can be taken as a model. 

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

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

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

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

been published before or that it is not under consideration for 

publication elsewhere. 

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

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

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

published elsewhere until the complete of the publication procedures in the 

Journal. 

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

manuscript to determine its eligibility for reviewing or rejecting it without 

giving reasons. 

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

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

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

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

addition to selecting a third one when necessary.  

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

six months since the first submission. 

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

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

should be sent back to the Journal within two weeks. 

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

the authors. 

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

of the Journal (jes.psau.edu.sa). 
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10. In case of accepting a manuscript for publication, all rights are reserved for 

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

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

(the editorial board of the Journal). 

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

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

priority of publishing the manuscripts. 

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

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

Journal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 13 

 احملتويات احملتويات

 الصفحة الباحث عنوان البحث

 16  العدد افتتاحية

برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ 

وقياس فاعليَّته يف تنمية قيم الوسطيَّة لدى طالب 

التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة 

 باململكة العربيَّة السعوديَّة

 17 العصيل د. عبدالعزيز بن فاحل

فاعلية برنامج تدرييب قائم على استخدام النمذجة 

بالفيديو يف تنمية مهارات العناية بالذات لدى األطفال 

 ذوي اضطراب طيف التوحد 

                  علي بن فهد الدخيلد. 

 انشراح سامل املغاربةد. 
63 

دور مشريف القيادة املدرسية يف التنمية املهنية 

 لقادة املدارس الثانوية مبدينة تبوكاملستدامة 
 74 صاحل سعد سعيد األمسريأ. 

مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية يف 

 ضوء بعط املتغريات يف مديرية تربية قصبة املفرق
 125 د. أمحد مسلم أبو ذويب

مْعرفة معلِّمي التالميذ املعاقني ِفكريًا بتصاميم 

 واستخداماتهااحلالة الواحدة 

 يأ. ندى بنت مسفر القحطان

 د. بندر بن ناصر العتييب أ.
167 

بة املشكالت اإلدارية واألكادميية اليت تواجه طل

الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد 

 بن سعود اإلسالمية يف إعداد رسائلهم العلمية

 192 غنام بن هزاع املرخييد. 

وعالقته بالتَّكيُّف األكادميي لدى  االغرتاب النَّفسي

طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن 

 سعود اإلسالمية

 230 ظافر بن حممد محد القحطانيد. 

درجة ممارسة املهارات القياديَّة لدى الطالبات يف 

  جامعة اإلمام عبدالرَّمحن بن فيصل
 257 براهيم الدسوقي أمحدإد. إميان 

استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب فعالية 

الويب )الويب كوست( لتنمية مهارات التعلم النشط 
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 املقدمة:

العزيز أن تقدم لقراء عبد يسر هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية جبامعة األمري سطام بن

حيث تأمل أن يسهم هذا العدد يف حل عدد من املشكالت  السابعاجمللة العدد الثاني من اجمللد 

الرتبوية وأن يقدم فرصًا تطويرية يف عمليات التعليم والتعلم وكذلك تطوير ممارسة املهارات 

القيادية وتنميتها، كما نأمل أن يطلع القارئ الكريم على املشكالت اإلدارية واألكادميية اليت 

 وهي:فقد تضمن هذا العدد عشرة أحباث متنوعة باللغة العربية تواجه طلبة الدراسات العليا لذا 

  َبْرناَمج تعليميٌّ قائم على مدخل التحليل األخالقيِّ وقياُس فاعليَّته يف َتنمَية ِقَيم الوسطيَّة لدى

 طالب التعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة باململكة العربيَّة السعوديَّة.

  برنامج تدرييب قائم على استخدام النمذجة بالفيديو يف تنمية مهارات العناية بالذات فاعلية

 لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.

 .دور مشريف القيادة املدرسية يف التنمية املهنية املستدامة لقادة املدارس الثانوية مبدينة تبوك 

 ضوء بعط املتغريات يف مديرية تربية  مستوى التنافر املعريف لدى طلبة املرحلة الثانوية يف

 قصبة املفرق. 

 ًّا بتصاميم احلالة الواحدة واستخداماتها.مْعرفة معلِّمي التالميذ املعاقني ِفكري 

  املشكالت اإلدارية واألكادميية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة

 لهم العلمية.اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف إعداد رسائ

  االغرتاب النفسي وعالقته بالتكيف األكادميي لدى طالب املنح الدراسية يف جامعة اإلمام

 حممد بن سعود اإلسالمية.

 الرمحن بن فيصل.عبد مامدرجة ممارسة املهارات القيادية لدى الطالبات يف جامعة اإل 

 كوست( لتنمية مهارات  فعالية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب )الويب

التعلم النشط والكفاءة الذاتية لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية 

 بالزلفي.

  تقويم حمتوى منهج الرياضيات للصف السادس االبتدائي يف ضوء معايري اجمللس القومي

 .(NCTM)لرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية ملعلمي ا
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حترير اجمللة االخوة الباحثني اىل مواصلة الدراسة والتجريب فهما قنطرتا التطور وتدعو هيئة 

العلمي واملعريف ولعلهم يكرسون جهودهم البحثية يف الرتكيز على البحوث النوعية والدراسات 

 االستشرافية املستقبلية.

 واهلل املوفو،،،      

 رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية

 بن فهيد القحطانيد. مبارك  أ.
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 برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقياس فاعليَّته يف تنمية قيم الوسطيَّة(. 2021). العصيل. عبدالعزيز

Al –Oseel Abdulaziz bin Faleh. (2021). An Educational Program Based on Ethical 

Analysis Input and Evaluating Its Effectiveness in Developing Moderation 

Values on Secondary School Male Students in Hadith and Islamic Culture 

Courses in Saudi Arabia. Journal of Educational Science, 7 (2), 17-50. 

An Educational Program Based on Ethical Analysis Input and Evaluating 

Its Effectiveness in Developing Moderation Values on Secondary School 

Male Students in Hadith and Islamic Culture Courses in Saudi Arabia 

Dr. Abdulaziz bin Faleh Al –Oseel 

Assistant Professor of Curriculum and Teaching Methods -Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University 

Abstract: 

The study aims to build an educational program based on the 
introduction to the ethical analysis and measure it’s efficiency on 
promoting the moderation values within the curricular of Hadith And 
Islamic Culture on a secondary school students’ sample consisted of 62 
randomly distributed students in two groups; the first one was the 
experimental group, students in this group studied the educational 
program that is based on the introduction to the ethical analysis. On the 
other hand, the regular group, which consisted of (31) students, who 
studied by the traditional method.  And in order to achieve the objectives 
of this study, a list of the ethical values that should be developed among 
secondary school students was created, beside the assessment tool, which 
was basically the action of examining the moderation values.  And after 
applying this assessment tool, the results have concluded that the 
suggested program had an extremely strong positive impact on the 
development of the moderation values among secondary school students. 
And as a result of the study’s outcomes, it, consequently, has recommend 
the application of this educational program on secondary school students 
in order to develop their moderation values, and also indicated the 
significance of including these values in secondary school’s curricular of 
Hadith and Islamic Culture in the Kingdom of Saudi Arabia 

Keywords:introduction to the ethical analysis, moderation values, 
secondary school, curricular of Hadith And Islamic Culture 
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(. برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقياس فاعليَّته 0202العصيل، عبدالعزيز بن فاحل. )

والثقافة اإلسالميَّة باململكة يف تنمية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث 

 .02–27 (،0) 7، جملة العلوم الرتبويةالعربيَّة السعوديَّة. 

 

برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقياس فاعليَّته يف تنمية قيم 

باململكة الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة 

 العربيَّة السعوديَّة

 (1)د. عبدالعزيز بن فاحل العصيل

 :املستخلص

َهَدفت الدِّراسة إىل بناِء َبْرناَمٍج تعليميٍّ قائٍم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ، وقياِس فاعليَّته 

التَّعليم الثانويِّ، يف َتنمَية قيم الوسطيَّة يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة، لدى عيِّنٍة من طالب 

( 31( طالًبا، وزِّعوا عشوائيًّا على جمموعتني: األوىل جتريبيَّة، وبلغ عدد أفرادها )52ِقواُمها )

طالًبا، درسوا باستخدام الَبْرناَمج التَّعليميِّ القائم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ، واألخرى ضابطة، 

ريقة املعتادة يف التَّدريس. ولتحقيو أهداف الدِّراسة؛ ( طالًبا، درسوا بالط31وبلغ عدد أفرادها )

ُأعدَّت قائمة قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لدى طالب التَّعليم الثانويِّ، وُأعدَّت أداة القياس اليت 

ة متثَّلت يف اختبار قيم الوسطيَّة، وبعد تطبيو أداة القياس ق بليًّا وَبْعديًّا، أظهرت النتائج فاعليَّ

 الَبْرناَمج املقرَتح يف َتنمَية قيم الوسطيَّة، لدى طالب التَّعليم الثانويِّ، حبجم تأثرٍي كبرٍي.

ويف ضوء ما توصَّلت إليه الدِّراسة من نتائَج، أ ْوَصت بتطبيو الَبْرناَمج التَّعليميِّ على طالب 

القيم يف مناهج احلديث والثقافة  التَّعليم الثانويِّ لَتنمَية قيم الوسطيَّة، وأهميَّة تضمني هذه

 اإلسالميَّة املقرَّرة على طالب التَّعليم الثانويِّ يف اململكة العربية السعودية.

، مقرر احلديث التَّعليم الثانوي الوسطيَّة،قيم ، مدخل التَّحليل األخالقيِّالكلمات امِلْفتاحيَّة:

 والثقافة اإلسالميَّة.

 

 

                                                             
abosaod111@hotmail.comجامعة اإلمام حممَّد بن سعود اإلسالميَّة،  –املناهج وطرق التَّدريس   (1)

شكر وتقدير: يشكر الباحث عمادة البحث العلميِّ جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة يف اململكة العربية السعودية 

 (.37073ه، برقم )1437/1439لتمويلها هذا املشروع يف عام 
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 برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقياس فاعليَّته يف تنمية قيم الوسطيَّة(. 2021). العصيل. عبدالعزيز

 مقدِّمة الدِّراسة:

تفعيل دور املؤسَّسات الرتبويَّة يف ترسيخ قيم الوسطيَّة، مطلًبا ُمِلحًّا؛ إذ جيب على أضحى 

هذه املؤسَّسات توفري البيئة الرتبويَّة اآلِمنة، اليت من شأنها أن ُتبِعد املتعلِّمني عن الُغُلوِّ والتطرُّف 

وفكريًّا، ولقد بات من الضروريِّ والتعصُّب، وذلك بإعداد املعلِّمني املتَِّصفني باالعتدال سلوكيًّا 

أن تتحمَّل هذه املؤسَّساُت الدوَر املوك َل إليها بنشر مبادئ الوسطيَّة املبنيَّة على تعاليم الدِّين 

 اإلسالميِّ احلنيف.

من أبرز ما متيَّز به اإلسالم عن سائر امِلل ل والنَِّحل: َوَسطيََّته  أنَّ (م2007ويؤكِّد السعودي )

يف مجيع شؤون الدِّين اإلسالميِّ  وَجِليٌَّة زة ظاهرٌةواعتداله، فال إفرا   فيه وال تفريط؛ فهذه امليِّ

 قال كلِّها؛ ، وُمعاَملًة وأخالًقا، وحيثُّ ديننا احلنيف على التوسُّط يف األموراحلنيف، عقيدًة وعبادًة

 سبحانه وتعاىلاهلل  [، بل إن176َّ :البقرة]  ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َول ا ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر: تعاىل

ها أمٌَّة َوَسط، وكفانا هذا الوصُف من اهلل تبارك ارع هلذا الدِّين قد وصف األمَّة اإلسالميَّة بأنَّالشَّ

 وتعاىل هلذه األمَّة.

 ويتوجَّب على املؤسَّسة الرتبويَّة أن تقوم ببثِّ قيم الوسطيَّة من خالل العمليَّة التَّعليميَّة؛ ألنَّ

سامح، أفراد اجملتَمع يتشرَّبون هذه القيم اإلجيابيَّة االجتماعيَّة اليت َتغِرس يف نفوسهم االعتداَل والتَّ

قيو ذلك على معلِّم العلوم الشرعيَّة؛ فهو والعفَو، واالنتماء الوطينَّ، ويقع العبء األكرب يف حت

 ل عن توجيه وإرشاد املتعلِّمني، وتشكيل شخصياتهم، وتزويدهم بالقيم اإلسالميَّة.املسؤول األوَّ

منهج احلديث والثقافة اإلسالميَّة كغريه من املناهج الدِّراسيَّة،  ذلك فإنَّ ومع أهميَّة كلِّ

رات اخلارجيَّة، وتتفاعل مع قضايا الفرد واجملتَمع مًعا، وخاصًَّة عندما اليت ال بدَّ أن تتأثَّر باملتغيِّ

ترتبط تلك القضايا بالوسطيَّة، باعتبارها ِسَمة  هذه األمَّة، وبها ُتعَرف من دون األمم؛ بل ميَّزها اهلل 

ة يصبح من َتنمَية قيم الوسطيَّة اإلسالميَّ م(، ومن َثمَّ فإن2004َّ تعاىل بها على غريها )البشري،

 أ ْولويَّات مناهج العلوم الشرعيَّة اليت تسعى إليها.

ورغم أهميَّة تعزيز وَتنمَية قيم الوسطيَّة يف احلديث والثقافة اإلسالميَّة، وما َحِظَي به تعليمها 

واقع تدريسها دون  على مستوى اجلهود البحثيَّة، فإنَّ مأ تنولت ِضْمَن أهداف املقرَّرأ سواًء من عنايٍة

 كلٍّ من: املأمول، كما أكَّدت ذلك نتائُج العديد من الدِّراسات واألحباث العلميَّة؛ كدراسة

ت هذه الدِّراسات ضمن توصياتها ضرورة  إعادة وأ برَز(، ـه1429 ؛ واملالكي،ـه1437 )الغامدي،

؛ منها تدنِّي نقل أثر تعلُّم الطالب للقيم خارَج يف طرق تدريس القيم؛ ِلَما نتج عنها من عيوٍب النَّظر
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من العوامل، من أبرزها األساليُب التقليديَّة املتََّبعة  املوقف التَّعليميِّ، وَعَزت ذلك إىل جمموعٍة إطار

يف تدريس هذه القيم، وعدُم إملام معلِّمي العلوم الشرعيَّة بأساليب التَّدريس والتَّقويم اليت ُتسهم يف 

 ز القيم لدى املتعلِّمني بصورٍة أكثَر فاعليًَّة.تعزي

وبناًء على ما تقدَّم ِذكره من أهميَّة تعليم القيم يف مقرَّرات احلديث والثقافة اإلسالميَّة، 

رق املعتادة يف تعزيز قيم الوسطيَّة الالزِم َتنِمَيُتها لدى طالب من عدم كفاية الطُّ وعلى أساٍس

ميِكن أن ُتسهم يف َتنمَية  من الضروريِّ استخداُم برامَج ومداخَل تعليميٍَّة حديثٍة التَّعليم الثانويِّ؛ بات

 هذه القيم.

مدخُل التَّحليل  ومن املداخل التَّعليميَّة احلديثة اليت تؤدِّي دوًرا بارًزا يف تعزيز وَتنمَية القيم

َدم يف التَّدريس ملساعدة املتعلِّمني هذا املدخَل ُيستخ ، إىل أنَّ(م2012شاهني ) األخالقيِّ، وُيشري أبو

على أن يطبِّقوا التَّفكري املنطقيَّ يف عمليَّة التَّقويم؛ من أجل أن يفهموا املواقف والنتائج اخلاصَّة  

راعاِت اليت قد تنشأ بني اآلراء املختِلفة، واألسباب بالقضايا والقيم املراِد ف ْهُمها، ويدركوا الصِّ

 دون األخرى. معيَّنٍة ختياراٍتاليت قد تنشأ وراء ا

ُيَعدُّ من (؛ Williams, 2013، و )(Hill, 2004) كما يشري ومدخل التَّحليل األخالقيِّ

أكثر املداخل التَّعليميَّة املناِسبة لتدريس القيم اليت َتحِمل مضامنَي اجتماعيًَّة، وُمعِضالٍت 

والنقاش، واحلوار،  ،للبحث ملا ُيِتيحه من فرٍصأخالقيًَّة، جتاَه املتناقضات أو اجل َدليَّات؛ وذلك 

وتفنيد األدلَّة، وحتديد اإلجيابيَّات والسلبيَّات للقضيَّة املطروحة، وتدريب الطالب على مهارات 

مييز، وحلِّ املشكالت، واحُلكم، واتِّخاذ القرارات، وإقامة جدل علميٍّ أخالقيٍّ حول القيمة التَّ

 املراِد تعزيُزها.

يكون هناك عوامُل مشرَتكٌة بني مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقيم الوسطيَّة مبا وبذلك  

وع يؤكِّد العالقة بينهما، ومبا يؤكِّد ضرورة االهتمام مبدخل التَّحليل األخالقيِّ أثناء تعليم هذا النَّ

 من القيم، وهذا ما تسعى إليه الدِّراسة احلاليَّة.

كنتائج دراسة كلٍّ من:  يف نتائِج الدِّراسات والبحوث السَّابقة،من خالل املؤشِّرات املتمثِّلِة 

وَتْوِصَيات املؤمت راِت  م(،2013 م، والشرف،2104 م، وعلي،2016 م؛ والعجمي،2017 )الشمري،

 َثمَّة  حاجًة ُملحًَّة وآراِء الرتبويِّني، والوقوِف على الواقع احلاليِّ، يتَِّضح أنَّ ،العلميَّة ذاِت العالقة

لَتنمَية قيم الوسطيَّة، اليت يكتسُبها الطالُب يف املؤسَّسات التَّعليميَّة؛ باإلضافة إىل قلَّة اهتمام 

 تساعد على َتنمَية هذه القيم. معلِّمي املقرَّرات الدِّراسيَّة باستخدام مداخَل تعليميٍَّة حديثٍة



 
 

 
 
 21 

 برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقياس فاعليَّته يف تنمية قيم الوسطيَّة(. 2021). العصيل. عبدالعزيز

تعليميٍّ  الل: تصميم َبْرناَمٍجصدِّي هلذه املشكلة من خوهذا ما دعا الباحَث إىل حماولة التَّ

قائٍم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ، ُيْمِكُن أن يكون له َدْوٌر فاعٌل يف َتنمَية قيم الوسطيَّة لدى 

 طالب التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.

 أسئلة الدِّراسة:

 التالية:تسعى الدِّراسة احلاليَّة لإلجابة عن األسئلة 

مــا ِقــَيُم الوســطيَّة الــيت ينبغــي َتنِمَيُتهــا لــدى طــالب التَّعلــيم الثــانويِّ يف مقــرَّر احلــديث والثقافــة     .1

 اإلسالميَّة؟

ــى مــدخل التَّحليــل األخالقــيِّ لَتنمَيــة قــيم           .2 ــاَمج التَّعليمــيِّ القــائم عل مــا ُأُســُس ومكوِّنــاُت الَبْرن

  مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة؟الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ يف

ما فاعليَُّة الَبْرناَمج التَّعليميِّ القائم على مدخل التَّحليـل األخالقـيِّ يف َتنمَيـة قـيم الوسـطيَّة لـدى        .3

 طالب التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة؟

 أهداف الدِّراسة:

 األهداف اإلجرائيَّة التالية:  سعت الدِّراسة احلاليَّة إىل حتقيو

إعداد قائمٍة بقـيم الوسـطيَّة، الـيت َيلـَزم َتنِمَيُتهـا لـدى طـالب التَّعلـيم الثـانويِّ يف مقـرَّر احلـديث             .1

 والثقافة اإلسالميَّة.

تعليميٍّ قـائٍم علـى مـدخل التَّحليـل األخالقـيِّ؛ لَتنمَيـة قـيم الوسـطيَّة لـدى طـالب            تصميم َبْرناَمٍج .2

 التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.

قياُس فاعليَّة الَبْرناَمج التَّعليمـيِّ القـائم علـى مـدخل التَّحليـل األخالقـيِّ يف َتنمَيـة قـيم الوسـطيَّة           .3

 يم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.لدى طالب التَّعل

 أهميَّة الدِّراسة:

 َتسَتمدُّ هذه الدِّراسة أهميََّتها ممَّا يلي:

 : األهميَّة العلميَّة )النَّظريَّة(:أواًل

من لدى طالب التَّعليم الثانويِّ  وء على قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتهاوتتمثَّل يف إلقاء الضَّ

 خالل مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.
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 ثانًيا: األهميَّة الَعَمليَّة )التَّطبيقيَّة(:

 وتتمثَّل يف إفادة الفئات التالية:

 طالُب التَّعليم الثانويِّ: وذلك من خالل َتنمَية قيم الوسطيَّة لديهم. .1

علـى مــدخل التَّحليــل   ليمـيٍّ قــائمٍ تع معلِّمـو العلــوم الشـرعيَّة: وذلــك مـن خــالل تزويـِدهم بَبْرنــاَمجٍ     .2

قــيم الوســـطيَّة لــدى طـــالب التَّعلــيم الثـــانويِّ أثنــاء ممارســـاتهم      األخالقــيِّ؛ لإلســهام يف َتنمَيـــة  

 التَّدريسيَّة؛ واختباٍر مقنٍَّن علميًّا يكشف عن مستوى َتنمَية قيم الوسطيَّة يف مقرَّر احلديث.

ن خالل تزويِدهم بقائمِة قيم الوسطيَّة مبا ُيعيُنهم مصمِّمو مناهِج احلديث ومطوِّروها: وذلك م (1

ِن على تضمينها يف أدلَّة املعلِّمني ومناهِج احلديث، وكذلك تزويدهم باختباٍر علميٍّ مقنٍَّن ميك

 تعلُّم الطالب يف مناهج احلديث.تضميُنه أيًضا يف أدلَّة املعلِّمني ويف أساليِب تقويم 

 حدود الدِّراسة:

 احلدود املوضوعيَّة:: أواًل

 اقتصرِت الدِّراسة احلاليَّة على احلدود املوضوعيَّة التالية:

         ــيت ــانويِّ مبقــرَّر احلــديث، ال ــيم الث ــا لــدى طــالب التَّعل ــيت ينبغــي َتنِمَيُته قائمــة قــيم الوســطيَّة ال

 %(. 100% إىل70بني احملكَّمني ترتاوح بني ) ستحظى بِنَسِب اتِّفاٍق

 على مدخل التَّحليل األخالقيِّ؛ لَتنمَية قيم الوسـطيَّة، ويتكـوَّن مـن     عليميٍّ قائٍمت توظيف َبْرناَمٍج

ســـرتاتيجيات التَّـــدريس، واألنشـــطة التَّعليميَّـــة،    االعناصـــر التالَيـــة: )األهـــداف، واحملتـــوى، و   

 والتِّْقنَيات التَّعليميَّة، وأساليب التَّقويم(.

   ــة اإلســالميَّة ــام الدراســيِّ     ( 1) مقــرَّر احلــديث والثقاف ــة، يف الع ــدرَّس يف املرحلــة الثانويَّ ــذي ُي ال

 هـ.1439/1440

 ثانًيا: احلدود البشريَّة:

 ُعُمريٌَّة ُمهمٍَّة يف التَّعليم، وهي مرحلٌة هم ميثِّلون نهاية مرحلٍةطالب التَّعليم الثانويِّ؛ ألنَّ

 ؤثِّر يف َتنمَية قيم الوسطيَّة.تشكَّلت فيها املعرفة واخلربات السَّابقة، وهي عوامُل مهمٌَّة ت

 : احلدود املكانيَّة:ثالًثا

 املدارس الثانوية احلكومية النَّهاريَّة التابعة لوزارة التَّعليم باململكة العربية السعودية.
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 : احلدود الزمانيَّة:رابًعا

 هـ.1439/1440دِّراسيِّ ُأْجِرَيت هذه الدِّراسة يف الفصل الدراسيِّ األوَّل من العاِم ال

 ُمْصَطلحاُت الدِّراسة:

 مدخل التَّحليل األخالقيِّ: (2

 تتحدَّد يف ثالث ُخطواٍت "تتاُبعاٌت تدريسيٌَّة ه:( بأن212َّص م،2001وفتح اهلل ) ؛يعرِّفه قنديل

فسري ويتضمَّن عرَض اخليارات واملعيار واملعلومات، ثم التَّحليل وضيح أو التَّالتَّ :رئيسٍة، هي

 واجملاَدلة ويشتمل على الفحص ملعرفة الفوائد واألضرار، ثم أخرًيا االنتقاء واتِّخاذ القرار".

مـن اإلجـراءات التَّدريسـيَّة الفعَّالـة، َيـِتمُّ       جمموعـةٌ  ه:وميِكن تعريُفه إجرائيًّا يف الدِّراسـة بأنَّـ       

األنشطة املعرفيَّة يف مقـرَّر احلـديث والثقافـة    عاون بني املعلِّم واجملموعات الطالبيَّة من خالل تنفيذ التَّ

االنتقـاء واتِّخـاذ القـرار(؛ بهـدف      التَّحليـل واجملادلـة، ثـمَّ    فسري، ثـمَّ وضيح أو التَّ)التَّ اإلسالميَّة، وهي:

 َتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ".

 القيم: (3

ن لدى وَّك من املعايري واألحكام ُت جمموعٌة ها:( القيم بأن34َّص ،1407العينني ) يعرِّف أبو

الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخلربات الفرديَّة واالجتماعيَّة، حبيث متكِّنه من اختيار 

اته، وتتجسَّد القيم من خالل االهتمامات أو وتوجُّهاٍت حلياته يراها جديرًة لتوظيف إمكانيَّ أهداٍف

 أو غري مباشرة". مباشرٍة العمليِّ أو اللفظيِّ بطريقٍةاالتِّجاهات أو السلوك 

 الوسطيَّة: (4

َتُدلُّ على العدل، والف ْضِل،  ة "وسط"، وهي كلمٌةمن مادَّ غة مأخوذٌةالوسطيَّة يف اللُّ

يء (: "َوَسُط الش430َّ، ص7، ج2009واخلرييَّة، والنِّْصف، والتوسُّط بني الطرفني؛ يقول ابن منظور )

رع مبعنى العدالة واخلرييَّة، والتوسُّط بني اإلفرا  أ ْعَدُله"، وجاءت الوسطيَّة يف الشَّ وأ ْوَسُطه:

 فريط.والتَّ

 الَبْرناَمج التَّعليميُّ: (6

الذي يوضع  ط العامُّه: "املخطَّبأنَّ ( الربنامج التَّعليمي77َّص م،2011ف شحاته والنجار )يعرِّ

ويلخص اإلجراءات  من مراحل التَّعليم، تَّدريس يف مرحلٍةعلى عملييت التَّعليم وال سابٍو يف وقٍت
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، كما أو سنٍة ا أو ستة أشهٍرقد تكون شهًر نٍةمعيَّ ٍةمها املدرسة، خالل مدَّواملوضوعات اليت تنظِّ

هم ا يتماشى مع سنوات منوِّترتيًب ة اليت جيب أن يكتسبها املتعلم، مرتبًةن اخلربات التَّعليميَّيتضمَّ

 ة".ومطالبهم اخلاصَّوحاجاتهم 

من اخلربات املخطَّطة واملنظَّمة من  تعليميٌَّة منظومٌة ه:يعرِّفه الباحث إجرائيًّا يف الدِّراسة بأنَّو

من أسس مدخل التَّحليل األخالقيِّ، وتتضمَّن هذه  ُمنَبِثقٍة علميٍَّة ِقَبل الباحث، تستند على أسٍس

سرتاتيجياِت التَّدريس، واألنشطة  التَّعليميَّة، ااَف، واحملتوى، واملنظومة التَّعليميَّة: )األسَس، واألهد

والتِّْقنياِت التَّعليميَّة ، وأساليب التَّقويم(؛ بهدف َتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ يف 

 مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.

 اإلطاُر النَّظريُّ للبحث:

 التَّحليل األخالقيِّ:: مفهوم مصطلح أواًل

 ه: "مدخٌل(، بأن37َّص م،2014) املالحدريس، عرَّفته إيناس للتَّ كمدخٍل األخالقيُّ التَّحليل

تدريسيٌّ يتضمَّن تفكيك القضيَّة الرئيسة إىل فرعيَّاتها، أو جزئيَّاتها األساسيَّة، واآلراء املتضاربة 

اء أيِّ رأٍي، وذلك من خالل تقديم احُلَجج والتربيرات عدم إبد ماملعارضة أ مبالتأييد أأ حوهلا، سواٌء

 ا من اآلراء املطروحة حول القضيَّة املثارة".اليت َتدَعم أو َتدَحط رأيًّ

"أحد املداخل  ه:( مدخل التَّحليل األخالقيِّ بأن2َّم، ص2013األمحدي )مريم  تيف حني عرَّف

االجتماعيَّة املتعلِّقة بها، اليت حتمل مضامنَي اجتماعيًَّة، التَّدريسيَّة املناسبة لتعليم القضايا 

امجة عن ُتجاَه املتناقضات أو اجل َدليَّات النَّ وُمعِضالٍت أخالقيًَّة، وتتطلَّب مواقَف شخصيًَّة أخالقيًَّة

 عامل معها".التَّ

 ثانًيا: أهداف مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف التَّعليم:

من األهداف، من أبرزها ما  دريس يعمل على حتقيو جمموعٍةللتَّ األخالقيُّ كمدخٍلالتَّحليل 

( يف دراستهم، حيث Fullick, Patrick and Ratcliffe Mary, 1996, pp.21-27) أشار إليه

مدخل التَّحليل األخالقيِّ ُيسهم يف تدريب املتعلِّم على كيفيَّة صياغة األهداف القيميَّة  أكَّدوا أنَّ

ذي  واألخالقيَّة وحتديدها، وَتنمَية قدرة املتعلِّم على التَّفكري العلميِّ وحتليل املواقف؛ لبناء تعلٍُّم

 قيميٍّ. عاون ضمن جمموعة العمل؛ للوصول إىل ُحكٍمى، وإسهامه يف دعم قيم التَّمعًن

حليل جمموعًة من األهداف اليت حيقِّقها استخدام مدخل التَّ م(2015وأضاف عبداجمليد )
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؛ فهو يعمل على َتنمَية ، وقيميٍَّة، ومهاريٍَّةمعرفيٍَّة حيث ُيسهم يف حتقيو أهداٍف األخالقيِّ يف التَّعليم،

وضبط احملتوى املعريفِّ، وف هم التنوُّع القيميِّ، والقدرِة على استخدام املبادئ األخالقيَّة يف مناقشة 

مهارات التَّفكري النَّاقد واإلبداعيِّ، والتمكُّن من حتليل القضايا ذات املعِضالت األخالقيَّة، وَتنمَية 

املخاطر واملنافع، وحتقيو ف ْهٍم أفضَل للتنوُّع يف وجهات النَّظر، وتنشيط االلتزام واإلحساس بقيم 

 املسؤوليَّة، والصدق، واملوضوعيَّة، وزيادة احرتام الناس، والثقافات، والقيم املختلفة.

 التَّحليل األخالقيِّ يف التَّعليم:ثالًثا: مبادئ مدخل 

من  ،يقوم مدخل التَّحليل األخالقيِّ على ِعدَّة مبادَئ أساسيٍَّة، تستند إىل النَّظريَّة البنائيَّة

وأبو شاهني  (،Collmann& Matei, 2016, pp.119-123أبرزها ما أشارت إليه دراسة كلٍّ من )

(، اليت Hill, 2004, pp.138-143(، و)147صم، 2005خليل )منال (، و2931ص ص  م،2012)

 ميِكن تلخيصها يف النقا  التالية:

  يف ضوء خصائص  وُتحدَّداألهداف  ُتصاُغحتقيو التعلُّم ذي املعنى، والتعلُّم لالستخدام، حيث

 املتعلِّم، وطبيعة احملتوى العلميِّ.

 يع النتائج اليت تنتهي إليها من املوضوعيَّة، وإظهار مج عرض املوضوع َمِحلِّ التَّحليل بشيٍء

 عمليَّة التَّحليل، بغطِّ النَّظر عن موقف القائم بعمليَّة التَّحليل من هذه النتائج.

  أن تقتصر عمليَّة التَّحليل على املوضوع املراِد مناقشُته، وال َيستخِدم القائم بعمليَّة التَّحليل

 معلوماٍت وأدلًَّة من قضايا أخرى.

 وأن يفهم الطالب مجيع املبادئ واملعايري والقيم يف أيِّ قضيَّة متوازنٍة بطريقٍة تقديم املعلومات ،

 قبل أن ُتتََّخذ القرارات بشأنها.

 ؛ بهدف زيادة دافعيَّة التعلُّم.فرديٍَّة وأعماٍل طالبيٍَّة تنويع أساليب وطرق التَّعليم ما بني جمموعاٍت 

 من املخصَّص لتدريسها؛ فاملناقشاُت مع الزَّ أن تكون القضايا املراُد مناقشُتها متناسبًة

 والتَّحليل ومجع اآلراء املؤيِّدة واملناهضة لقضيَّة ما تتطلَّب زمًنا مناسًبا لتحقيقها.

ولقد مثَّلت املبادئ السَّابقة، اللَِّبَنة  األساسيَّة إلعداد الَبْرناَمج القائم على مدخل التَّحليل 

 اليَّة.األخالقيِّ يف الدِّراسة احل

 رابًعا: أهميَّة استخدام مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف التَّعليم:

ملدخل التَّحليل األخالقيِّ دوًرا مهمًّا يف العمليَّة  أكَّد علماء املناهج وتطوير التَّعليم، أنَّ
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لوكيات قد، والسُّه يعمل على َتنمَية القيم، واالتِّجاهات، واملهارات، والوعِي النَّاحيث إنَّ التَّعليميَّة،

 اليت حتسِّن من طبيعة العالقة بني الفرد واجملتَمع.

مدخل التَّحليل األخالقيِّ  ( أن313َّم، ص2017قريطم ) أمساء ؤكِّدتويف هذا اجلانب 

مهمٍّ يتمثَّل يف تركيزه على االهتمام باملتعلِّم، وجعِله ِمْحوًرا للعمليَّة  يساعد يف حتقيو غرٍض

وتعليِمه أصول احلوار، والنقاش، واجلدال العلميِّ، وتقدير وجهات النَّظر، واحرتام التَّعليميَّة، 

 .علميٍَّة أِي اآلخر، والقدرة على اتِّخاذ القرارات، وحلِّ املشكالت بطريقٍةالرَّ

مدخل التَّحليل األخالقيِّ ينمِّي شخصيَّة  ( أن165167َّص م،2014ويضيف شحاتة )

ه ولذلك جيب االهتماُم بتعليم القيم، كما أنَّ ،الطالب، خصوًصا فيما يتعلَّو باجلوانب النقديَّة

من املعلِّم؛ ممَّا  ، وبأنفسهم دون تدخٍُّليساعد املتعلِّمني على اكتساب املعلومات والقيم حبريٍَّة

 .م، وتعميو العالقة بني املتعلِّم وجمتَمعهيساعد على تثبيت القيم لديه

 ْفًقا ملدخل التَّحليل األخالقيِّ، ودور كلٍّ من املعلِّم واملتعلِّم:خامًسا: إجراءات التَّدريس ِو

ْفًقا ملدخل التَّحليل األخالقيِّ، تعدَّدت آراء اخلرباء واملتخصِّصني حول إجراءات التَّدريس ِو

 (، حيث حدَّدتها يف اإلجراءات التالية:75م، ص2009راسة الشهري )ومن أبرزها ما أشارت إليه د

-مجع املعلومات حول ها، مع ضرورة التأكُّد من صحَّة هذه املعلومات-حتديد القضيَّة وَعْرُضها)

 (.مراجعة هذا احلكم ومربِّراته وآثاره املختلفة-إصدار احلكم على القضيَّة

( خطواِت التَّدريس باستخدام مدخل Neal & Elliott, 2009, p.8) ويوضِّح نيل وإيلوت

 التَّحليل األخالقيِّ على النَّحو التالي:

  حتديد القضيَّة ذات األبعاد العلميَّة، واالجتماعيَّة، واألخالقيَّة، وتوضيح خلفياتها ومضامينها

 املختلفة.

 .مجع البيانات املالئمة حول القضيَّة، وحتليلها، والتثبُّت من ِصدقها 

 كم يف القضيَّة من خالل إقامة جدل علميٍّ أخالقيٍّ حول ها، ويوضِّح اإلجيابيَّاِت احل

 والسلبيَّات.

 .تأكيد القيم واملبادئ العلميَّة واالجتماعيَّة واألخالقيَّة للقضيَّة املثارة 

 ناسب، والقيام بالتصرُّف امل بشأن القضيَّة، ومراجعة تأثرياتها املختلفة، مناسبٍة اتِّخاذ قراراٍت

 وتقويم نتائجه.
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وتتعدَّد أدوار املعلِّم يف ضوء مدخل التَّحليل األخالقيِّ، اليت يشري إليها كلٌّ من عبداحلليم 

 (، وذلك على النَّحو التالي:24ص  م،2012شاهني ) (، وأبو147149م، ص 2007)

 للمعلومات؛ بل  ِساًلخروج املعلِّم من اإلطار التقليديِّ؛ فدوُره ال يقف عند كونه ُمِعدًّا ومر

 يتخطَّاه إىل حتليل خصائص املتعلِّم وبيئة التعلُّم.

  التَّخطيط للموقف التَّعليميِّ، وحتديد األهداف، وتنظيم احملتوى، والتَّخطيط لألنشطة

 والبدائل التَّعليميَّة.

 يف القضيَّة قبل طرحها  فرديٍَّة فكري النَّاقد، والتأمُّل بطريقٍةللتَّ رًصا مناسبًةمنح املتعلِّمني ُف

 .صغريٍة قاش العامِّ أو يف جمموعاٍتللنِّ

 خمتلفٍة ، واإلنصات إىل ما َيِتمُّ طرحه من وجهات نظٍروجاذبٍة آمنٍة تعليميٍَّة توفري بيئٍة. 

 للمعرفة متكِّن املتعلَِّم من بناء املعنى بنفسه، واختيار املوادِّ واألدوات، وتقويم  َثِريٍَّة خلو بيئاٍت

 فاعليَّة العمليَّة التَّعليميَّة.

(، 24ص م،2012شاهني ) وأبو (،207ص ،2017) العظيمعبد كلٍّ من دراسة وحدَّدت

 أدواَر املتعلِّم يف مدخل التَّحليل األخالقيِّ على النَّحو التالي:

  ،أو استخدام أساليَب علميٍَّة جلمع املعلومات والبيانات املتعلِّقة باملوضوعات، أو القضايا

 القيم، أو املفاهيم، املراد دراسُتها.

 يف املناقشات العلميَّة اجلماعيَّة، واتِّخاذ القرارات. املشاركة بفعاليٍَّة 

 مجاعيًّا، ويتحمَّل اجلزَء األكرب من مسؤوليَّة التعلُّم. مذاتيًّا أأ ، سواٌءخمتلفٍة التعلُّم بطرٍق 

من  وأدوار كلٍّ ،ْفًقا ملدخل التَّحليل األخالقيِّالتَّدريس ِوووظَّفت الدِّراسة احلاليَّة ُخطواِت 

 املعلِّم واملتعلِّم عند بناء الَبْرناَمج التَّعليميِّ.

 الدِّراسات والبحوث السَّابقة:

 وُرتِّبتنِي، هذه الدِّراسات إىل ِمْحوريِن أساسيَّ ُصنِّفتحتقيًقا ملا َيهُدف إليه هذا اجلزُء؛ 

 حدث إىل األقدم، وذلك على النَّحو التالي:تنازليًّا من األ

 تناولت مدخل التَّحليل األخالقيِّ: امِلْحَوُر األوَّل: دراساٌت

تنوَّعت الدِّراسات العلميَّة اليت تناولت استخداَم مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف العمليَّة 

 يف الَعقد األخري ما يلي:التَّعليميَّة، ومن أهمِّ هذه البحوِث والدِّراسات اليت ُأْجِرَيت 
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م(، دراسًة َهَدفت إىل التعرُّف على أثر استخدام 2017) أمبوسعيديو ؛العلويَّة أجرى كلٌّ من

مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف َتنمَية مهارات اتِّخاذ القرار والتَّحصيل الدراسيِّ يف مادَّة األحياء لدى 

جرييبِّ، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من حثان املنهج ِشْبَه التَّطالبات الصَّفِّ الثاني َعَشر، واستخدم البا

باستخدام مدخل  ُدرِّسَن( طالبًة 29جتريبيَّة وعدد طالباتها ) :ووزِّعت على جمموعتني، ( طالبًة67)

 ، وُأعدَّريقة االعتياديَّةبالطَُّدرِّسن ( طالبًة 29التَّحليل األخالقيِّ، واألخرى ضابطة وعدد طالباتها )

ْفَو مدخل التَّحليل األخالقيِّ، ومتثَّلت أداتا الدِّراسة يف اختبار مهارات اتِّخاذ القرار، دليل املعلِّم ِو

يف مهارات اتِّخاذ  إحصائيٍَّة إىل وجود فروٍق ذاِت داللٍة النتائجواختبار التَّحصيل الدراسيِّ، وأشارت 

 .جريبيَّةعة التَّالقرار، ويف االختبار التَّحصيليِّ، لصاحل اجملمو

ــة الزنيـــدي )  ــاَمجٍ 2017وَهـــَدفت دراسـ ــة َبْرنـ ــاس فاعليَّـ ــائٍم م( إىل قيـ ــل   قـ ــدخل التَّحليـ علـــى مـ

كامليَّة لدى طالبـات  األخالقيِّ يف َتنمَية ف هم القضايا العلميَّة االجتماعيَّة، ومهارات عمليات العلم التَّ

تجرييبَّ، والتَّصـميم ِشـْبَه التجـرييبِّ ذا اجملموعـة الواحـدة،      املرحلة الثانويَّة، واتََّبعت الدِّراسة املنهج ال

( طالبًة من الصَّفِّ الثَّالـث العلمـيِّ، وتكوَّنـت    27مع القياسنِي الق بليِّ والَبعديِّ، وتكوَّنت العيِّنة من )

امليَّــة، أدوات الدِّراســة مــن اختبــار ف هــم القضــايا العلميَّــة االجتماعيَّــة، ومقيــاِس مهــارات العلــم التك 

وتوصَّلت الدِّراسة إىل وجـود فـرٍق دالٍّ إحصـائيًّا بـني متوسِّـط ْي درجـات التَّطبـيقنِي: الق بلـيِّ والَبعـديِّ،          

 .كبرٍي جدًّا للَبْرناَمج حجم تأثرٍي لالختبار واملقياس، مع وجود

ــد أمــا دراســة  ــَدفت إىل إعــداد منــوذجٍ  2017العظيم )عب ــل    قــائٍم م( فقــد َه ــى مــدخل التَّحلي عل

وذلـك لَتنمَيـة مهـارات     األخالقيِّ؛ لتـدريس موضـوعات القـراءة املتعلِّقـة بالقضـايا األخالقيَّـة اجلدليَّـة؛       

ِن: ااملنهجـ  واسـُتخدم طالب املرحلة الثانويَّة يف مهارات القـراءة النَّاقـدة، والـذَّكاء األخالقـيِّ لـديهم،      

األول الثــانوي، مــن الصَّــفِّ  ا( طالًبــ37وتكوَّنــت العيِّنــة مــن ) ييبِّ،التجــر ، وِشــْبُهالتَّحليلــيُّ الوصــفيُّ

ــاِب الطالـــب، ودليـــل املعلِّـــم،    أدوات  وُأعـــدَّتومتثَّلـــت مـــوادُّ الدِّراســـة يف النَّمـــوذج التَّدريســـيِّ، وكتـ

راســة إىل توصَّــلت الدِّوالدِّراســة، ومتثَّلــت يف اختبــار القــراءة النَّاقــدة، وِمقيــاس الــذَّكاء األخالقــيِّ.    

 فاعليَّة النَّموذج التَّدريسيِّ املقرَتح.

ــام ــدخل التَّحليــل األخالقــيِّ يف      م( بدراســٍة2015اجمليــد )عبد وق ــاس فاعليَّــة م َهــَدفت إىل قي

تدريس الفلسـفة علـى َتنمَيـة مهـارات الـتَّفكري التـأمُّليِّ واحلساسـيَّة األخالقيَّـة، لـدى طـالب الصَّـفِّ            

ــانويِّ،   ــة ُقسِّــمت  مــن املــنهج الوصــفيِّ، واملــنهج التجــرييبِّ، وقــد    وقــد اســتخدم كــالا الثَّالــث الث عيِّن
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ــةٌ  ــ60وتكوَّنــت العيِّنــة مــن ) وضــابطٌة،  الدِّراســة إىل جممــوعتني: جتريبيَّ ــث مــن الصَّــفِّ   ا( طالًب الثَّال

ــيَّة األخالقيَّـــة،    أدوات ومتثلـــت الثـــانوي، ــار الـــتَّفكري التـــأمُّليِّ ومقيـــاس احلساسـ الدِّراســـة يف اختبـ

تائج فاعليَّة  استخدام مـدخل التَّحليـل األخالقـيِّ يف تـدريس الفلسـفة علـى َتنمَيـة مهـارات         أظهرت النَّو

 التَّفكري التأمُّليِّ، واحلساسيَّة األخالقيَّة لدى طالب الصَّفِّ الثَّالث الثانويِّ.

 تناولت قيم الوسطيَّة: احملور الثاني: دراساٌت

من أهمِّ الدِّراسات والبحوِث اليت تناولـت قـيم الوسـطيَّة يف املنـاهج الدِّراسـيَّة يف الَعقـد األخـري        

 :ما يلي

ــة   2017أجـــرى الشـــمري ) م(، دراســـًة َهـــَدفت إىل التعـــرُّف علـــى مـــدى تضـــمني كتـــب الرتبيـ

ــة يف دولــة الكويــت، واســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفيَّ    اإلســالميَّة لقــيم الوســطيَّة للمرحلــ  ة الثانويَّ

التَّحليليَّ، وتكوَّنت عيِّنـة الدِّراسـة مـن حمتـوى كتـب الرتبيـة اإلسـالميَّة لصـفوف املرحلـة الثانويَّـة،           

؛ احملتـوى، وأظهـرت النتـائج تفــاوت نسـب تـوافر قـيم الوسـطيَّة يف تلـك املقــرَّرات         وأ َعـدَّ بطاقـة حتليـل   

%(، ثـم قـيم   37.2جاء يف الرتتيب األول قيم الوسطيَّة باجملـال العقـدي والتشـريعي بنسـبٍة بلغـت )      حيث

%(، وأخـرًيا قـيم الوسـطيَّة باجملـال االجتمـاعي بنسـبٍة       33.3الوسطيَّة باجملال الشخصي بنسـبٍة بلغـت )  

 %(.19.6بلغت )

مي الرتبية اإلسـالميَّة يف نشـر   َهَدفت إىل التعرُّف على دور معلِّ م( بدراسٍة2016وقام العجمي )

وترسـيخ قــيم الوســطيَّة واالعتــدال لـدى طــالب املرحلــة الثانويَّــة بدولـة الكويــت، واســتخدم الباحــث     

املنهج الوصفيَّ، وقام بإعداد استبيان الستطالع رأي عيِّنة البحث عـن دور معلِّمـي الرتبيـة اإلسـالميَّة     

أظهـرت النتـائج   و( طالًبا، 30وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )، يف نشر وترسيخ قيم الوسطيَّة واالعتدال

ــرتاوح مــا بــني )درجــةٍ    طــالب املرحلــة الثانويَّــة بدولــة الكويــت لــديهم مســتوىً       أنَّ  ، درجــةٍ كــبريٍة ي

ــوِّ الــدِّيينِّ      متوسِّــطٍة ( يف ف هــم واســتيعاب مفــاهيم وقــيم الوســطيَّة واالعتــدال الــدِّيينِّ، يف مواجهــة الُغُل

 .ر املتطرِّفوالِفك

باب ملواجهــة لتحقيـو األمـن الِفكــريِّ للشَّـ    إىل تصـميم َبْرنــاَمجٍ  م(2014وَهـَدفت دراسـة علــي )  

ــو  كفري، مــن خــالل تــدعيم قــيم الوســطيَّة واالنتمــاء والــوالء للــوطن، وقــد        قــيم التطــرُّف والــتَّ   ُطبِّ

ــى جمموعــةٍ  ــاَمج عل ــدنيِّ التَّــ  مــن الشَّــ  الَبْرن ــيم امل ــوزارة الشَّــ باب يف مركــز التَّعل باب، باســتخدام ابع ل

ســـرتاتيجيَّة احملاكمـــة العقليَّـــة؛ حملاكمـــة قـــيم وعقائــــد هـــذا الِفكـــر ومـــا تتضـــمَّنه خطــــوات          ا
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ــة، واحُلجــج الشــرعيَّة، والسياســيَّة       اال ــف األدلَّ ــيِّ، وتوظي ســرتاتيجيَّة مــن االســتدالل املنطقــيِّ والَعقل

فعاليَّــة الَبْرنــاَمج يف حتقيــو قــيم الوســطيَّة، واالنتمــاء   والتارخييَّــة الصــحيحة، وتوصَّــلت الدِّراســة إىل 

 ُيعزى لعامل اجلنس. إحصائيٍَّة والوالء للوطن، وعدم وجود فرٍق ذي داللٍة

م( فقــد َهــَدفت إىل الكشــف عــن مــدى تضــمني مقــرَّرات الرتبيــة    2013أمــا دراســة الشــرف ) 

يَّة، واسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفيَّ، واعتمـد      اإلسالميَّة بـالتَّعليم الثـانويِّ لقـيم الوسـطيَّة اإلسـالم     

على أسلوب حتليل احملتوى للكشف عن القيم املتضمَّنة، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من حمتوى كتـب  

الرتبية اإلسالميَّة لصفوف املرحلة الثانويَّة بدولة الكويت، وأظهرت النتائج أنَّه قد نالت قـيُم احلريَّـة   

اهتماَم حمتوى كتاب الرتبية اإلسالميَّة للصفِّ العاشر، وكذلك قـيم الشـورى،    ونبِذ العنف والعدِل

والتعدُّديَّـة، والتنــوُّع، والتَّفاعـل احلضــاريِّ، والِقســط، كمـا مل َتْلــَو قــيم احلكمـة، وق بــول اآلخــر،      

 ة.وق بول احلوِّ، واالنفتاح العقليِّ، واالعتدال، نفس اهتمام حمتوى كتاب الرتبية اإلسالميَّ

ويتَِّضــح مــن العــرض الســابو اهتمــاُم بعــط البــاحثني باســتخدام مــدخل التَّحليــل األخالقــيِّ يف   

العمليَّة التَّعليميَّة؛ إذ تناولت بعط هذه الدِّراسات التعرَُّف على دور مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف َتنمَية 

سـيَّة، وأشـارت يف نتائجهـا إىل فاعليَّـة     بعط املهارات واملفاهيم والقيم وذلـك يف بعـط املقـرَّرات الدِّرا   

م(، 2017استخدام هذا املدخل يف َتنمَية تلك املتغيِّرات؛ مثـل دراسـة كـلٍّ مـن العلويَّـة وأمبوسـعيدي )      

م(، وركَّــزت دراســاٌت أخــرى علــى إعــداد منــاذَج أو بــرامَج تعليميَّــٍة قائمــٍة علــى  2015وعبــد اجمليــد )

م(، ودراسـة الزنيـدي   2017العظيم )عبـد  َية بعط املهارات، كدراسـة مدخل التَّحليل األخالقيِّ؛ لَتنم

 م(.2017)

وتتَِّفو الدِّراسـة احلاليَّـة مـع مجيـع الدِّراسـات والبحـوث السَّـابقة يف احملـورين األوَّل والثـاني              

تَِّفــو معهــا يف علـى أهميَّــة َتنمَيــة قـيم الوســطيَّة لــدى املـتعلِّمني يف املراحــل التَّعليميَّــة املختلفـة، كمــا ت     

 أهميَّة توظيف مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف العمليَّة التَّعليميَّة.

 منهجيَّة الدِّراسة وإجراءاتها:

 منهج الدِّراسة: 

لتحقيو أهداف الدِّراسة واإلجابة عن أسئلتها استخدم الباحث نوعنِي من مناهج البحث، 

 هما:
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 التَّحليلي: املنهج الوصفيُّ-1

يف الدِّراسة احلاليَّة جلمع املعلومات والبيانات املطلوبة لكتابة اإلطار النَّظريِّ، اسُتخِدم 

وحتليل الدِّراسات والبحوث السَّابقة املرتبطة مبتغيِّرات الدِّراسة، ولبناء الَبْرناَمج التَّعليميِّ، 

 .يف مقرَّر احلديث وكذلك لتحديد قيم الوسطيَّة اليت يلزم َتنِمَيُتها لطالب التَّعليم الثانويِّ

 املنهج ِشْبُه التجرييبِّ:-2

اسُتخِدم هذا املنهُج بهدف الوصول إىل النتائج، والتعرُِّف على فاعليَّة املتغيِّر املستقلِّ 

 .يف َتنمَية املتغيِّر التابع "قيم الوسطيَّة" "الَبْرناَمج التَّعليميُّ القائم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ"

 دِّراسة:جمتَمع ال

يتكوَّن جمتَمع الدِّراسة احلاليَّة من مجيع طالب التَّعليم الثانويِّ يف املدارس احلكوميَّة 

النهاريَّة بالتَّعليم العامِّ مبحافظة األحساء، الذين درسوا يف الفصل الدراسيِّ األوَّل من العام الدراسيِّ 

ينتمون إىل مكتبني من مكاتب اإلشراف ( طالًبا، 1093، وُيقدَّر عددهم حبوالي )ـه1440/ 1439

الداخليِّ التابع إلدارة التَّعليم مبحافظة األحساء )مركز املعلومات باإلدارة العامَّة لتعليم األحساء، 

 (.ـه1440

 عيِّنة الدِّراسة:

( طالًبا من طالب التَّعليم الثانويِّ مبدرسة اخلندق الثانويَّة 52تكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )

 .بالطريقة العشوائيَّة البسيطة اخِتريتلتابعة لإلدارة العامَّة للتعليم مبحافظة األحساء، اليت ا

 وإجراءات بنائها وضبطها: أدوات الدِّراسة، 

 : إعداد قائمة قيم الوسطيَّة:أواًل

 ْفَو اخلطوات التالية:قيم الوسطيَّة، ِو الباحث قائمة  أعدَّ

 من القائمة:اخُلطوة األوىل: حتديد اهلدف 

َهَدفت هذه القائمُة إىل حتديد قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لطالب التَّعليم الثانويِّ، يف 

 مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.
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 اخُلطوة الثانية: حتديد مصادر بناء القائمة:

 هذه القيم من مصادَر ِعدٍَّة، هي: اشُتقَّت

 والثقافة اإلسالميَّة املقرَّر على طالب التَّعليم الثانويِّ. مراجعُة أهداف منهج احلديث 

  الدِّراسات والبحوث السَّابقة اليت ُأجِرَيت يف جمال َتنمَية قيم الوسطيَّة يف مقرَّرات العلوم

 الشرعيَّة.

 .آراُء بعط اخلرباِء واملختصِّني يف مناهِج العلوم الشرعيَّة وطرق تدريِسها 

 َّمائيَّة لطالب التَّعليم الثانويِّ.طبيعُة اخلصائص الن 

 اخُلطوة الثَّالثة: وصف القائمة:

من قيم  ، َيشتِمُل كلُّ ِمْحوٍر على جمموعٍةأ َعدَّ الباحُث قائمًة تضمَّنت ثالثة  حماوَر رئيسٍة

 تلك القيم:واجل ْدَوُل التالي يوضِّح  الوسطيَّة، ومن ثمَّ ربُط قيم الوسطيَّة ببناء الَبْرناَمج املقرَتح.

 قائمة قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لطالب التَّعليم الثانويِّ )الصورة األوَّليَّة(

 عدد القيم احملور م

 6 قيم الوسطيَّة الشخصيَّة 1

 6 قيم الوسطيَّة االجتماعيَّة 2

 6 قيم الوسطيَّة الَعق ديَّة 3

 16 اجملموع

 حتكيم القائمة:اخُلطوة الرابعة: 

على مثانيٍة من احملكَّمني املتخصِّصني يف الرتبية  ُعِرضتلضبط هذه القائمة علميًّا؛ 

واملناهج وطرق التَّدريس والعلوم الشرعيَّة؛ إذ طلب الباحُث من احملكَّمني إبداء آرائهم حول القائمة 

 مدى انتماء كلِّ ِقيَمٍةحتديد -يَّةأهمِّيَّة الِقيمة يف َتنمَية الوسط)مدى يف ضوء البنود التالية: 

 (.مدى مناَسبة القيمة لطالب التَّعليم الثانويِّحتديد -للمحور الذي َتق ُع فيه

 اخُلطوة اخلامسة: الوزن النِّسيبُّ للقائمة:

حدَّد الباحُث معياًرا الختيار قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لطالب التَّعليم الثانويِّ، 

%70واعتماِدها يف القائمة النهائيَّة، وهي القيُم اليت نالت اتِّفاق احملكَّمني بنسٍب َتَتراوح بني )
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حموٍر من حماوِر القائمة،  األوزان النسبيَّة لكلِّ ُحِسبت%(، وبعد َرْصِد استجاباِت احملكَّمني، 100

 لذي حدَّده َسل ًفا.مجيَع الِقَيم قد اْسَتْوف ِت املعياَر ا وخلص الباحُث إىل أنَّ

 ثانًيا: إعداد اختبار قيم الوسطيَّة:

 ْفَو اخلطواِت التالية:قيم الوسطيَّة، ِو الباحث اختباَر أعدَّ

 حتديُد اهل َدِف من االختبار:  - أ

من  َهَدَف االختباُر إىل قياس فاعليَّة الَبْرناَمج املقرَتح يف َتنمَية قيم الوسطيَّة، لدى عيِّنٍة

 طالب التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة.

 حتديُد مصادِر إعداد االختبار: - ب

وهي قائمُة قيم الوسطيَّة، اليت َتمَّ  ،من املصادِر لبناء هذا االختبار استعاَن الباحُث بعدٍد

اليت ُأجِرَيت يف جمال قيم الوسطيَّة  التوصُّل إليها يف الدِّراسة احلاليَّة، وبعُط األدبيَّات والدِّراسات

وكيفيَّة قياسها، وأهداُف منهج احلديث بالتَّعليم الثانويِّ، وطبيعُة اخلصائص النَّمائيَّة لطالب 

 التَّعليم الثانويِّ.

 معايرُي بناء اختبار قيم الوسطيَّة: - ت

مفرداُت االختبار التزم الباحُث مبجموعٍة من املعايرِي عند بنائه لالختبار، وهي: أن تكون 

أسئلُة االختبار مجيَع قيم الوسطيَّة اليت َتمَّ التوصُّل إليها يف قائمة  مرتبطًة بأهدافه، وأن تغطَِّي

 الدِّراسة احلاليَّة، وارتباُ  السُّؤال بالقيمة املراِد قياُسها، ووضوُح الصياغة وِدقَُّتها.

 َوْصُف االختبار: - ث

( فقرًة من نوع االختيار من متعدِّد، موزَّعًة 16ليَّة، وتكوَّن من )االختبار يف صورته األوَُّأعدَّ 

على احملاور الثالثة الرئيسة لقائمة قيم الوسطيَّة، اليت َتمَّ التوصُّل إليها يف الدِّراسة احلاليَّة، 

من مفردات  ُمفَردٍة ( لكل1ِّ-0واملطلوِب قياُسها، حبيث حيصل الطالب على درجة موزَّعٍة من )

 ختبار، وتكون الدرجة الكليَّة عبارًة عن جمموع درجات الطالب على أبعاد االختبار.اال

 ِصْدُق االختبار: - ج

من اخلرباء واحملكَّمني من ذوي  َعَرَض الباحُث االختباَر يف صورته األوَّليَّة على مثانيٍة
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منهم إبداَء الرَّْأِي يف  االختصاص يف املناهج وطرق التَّدريس والقياس والتَّقويم الرتبويِّ، وط ل َب

لطالب  للقيمة املراد قياُس استيعابها، ومدى مناَسبة كلِّ سؤاٍل التالي: مدى قياس كلِّ سؤاٍل

، التَّعليم الثانويِّ، وِدقَّة صياغة األسئلة ووضوُحها، ومدى مناَسبة البدائل املوضوعة لكلِّ سؤاٍل

ط االختبار. وقد تراوحت نسبُة االتِّفاق بني وإضافُة أو حذف ما َيَرْوَنه صاحًلا لتجويد وضب

%(، وقد ُأْجِرَيت التعديالُت اليت أشار 100 70احملكَّمني على مجيع ُمْفَردات االختبار ما بني )

 إليها احملكَّمون، وأصبح يف صورته النهائيَّة صاحًلا للتَّْطِبيو على اجملموعة االستطالعيَّة.

 ضبط االختبار: - ح

من خارج -من جمتَمع الدِّراسة  عشوائيٍَّة استطالعيٍَّة على عيِّنٍة ُطبِّولضبط االختبار علميًّا 

( طالًبا، وذلك يوَم 33مبدرسة اإلمام جعفر الصادق الثانويَّة، وبلغ عدُد أفراِدها )-عيِّنة الدِّراسة

 لتحقُّو من التالي:هـ؛ وذلك بهدف ا1440االثنني، املوافِو السابَع من شهر حمرَّم، سنة  

 :زمن االختبار 

 ( دقيقًة؛ أي: ما يقارب حصًَّة دراسيًَّة36وقد بلغ الزمُن الالزم لإلجابة عن أسئلة االختبار )

 .كاملًة

 :حساب ُمعاِمل ثبات االختبار 

ُيقَصد بثبات درجة االختبار: "درجة االتِّساق يف النتائج اليت تعطيها أداة التَّقويم إذا ما طبِّقت 

 (،416ص م،2006" )عودة، متشابهٍة تطبيقيٍَّة يف ظروٍف ،من املستحقِّني أكثَر من مرٍَّة على عيِّنٍة

 ثبات االختبار عن طريو األساليب اإلحصائيَّة التالية: ُحِسبوقد 

(: وذلك باستخدام َبْرناَمج Kuder-Richardson) ريتشارسون–: استخداُم ُمعاِمل ثبات كودرأواًل

%(، وهذه النِّسبُة 74قيمة ُمعاِمل الثبات ) وِجد أنَّو(، SPSSإلحصائيِّ للبيانات )التَّحليل ا

 من الثبات. عاليٍة االختباَر يتمتَّع بدرجٍة ُتشري إىل أنَّ

%(، 73(: وقد بلغت قيمة ُمعاِمل الثبات )Spearman-Brown Prophecy) صفيَّةجزئة النِّثانًيا: التَّ

 ه ميِكن الوثوُق باالختبار عند تطبيقه على عيِّنة الدِّراسة.وهذه النسبُة ُتشري إىل أنَّ

 ُّعوبة ملفردات االختبار:    حساب ُمعاِمل الص 

وهذا يتَِّفو مع  (،0.40.7عوبة ألسئلة اختبار قيم الوسطيَّة بني )احنصرت قيم ُمعاِمالت الصُّ
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( 0.9-0.1يرتاوح ُمعاِمل صعوبتها بني ) باالختبار أيَّ فْقرٍة ( أن177َّم، ص2004ما أورده اهلويدي )

 ، وميِكن أن ُتَضمَّ إىل االختبار.ُتعدُّ فقرًة مقبولًة

 َّمييز ملفردات االختبار:حساب ُمعاِمل الت 

(، وهو ما يشري إىل قدرة .56 .20مييز ملفردات االختبار ما بني )تراوحت ُمعاِمالت التَّ     

 الطالب.مييز بني مفردات االختبار على التَّ

 الصورة النهائيَّة لالختبار: - خ

يف ضوء آراء احملكَّمني ونتائج التجربة االستطالعيَّة لالختبار، اطَمأ نَّ الباحث إىل صالحيَّة 

 تطبيو اختبار قياس قيم الوسطيَّة على عيِّنة الدِّراسة.

 األخالقيِّ:ثالًثا: بناء الَبْرناَمج التَّعليميِّ القائم على مدخل التَّحليل 

 ْفَو اخلطوات التالية:قام الباحث ببناء الَبْرناَمج ِو

 أ. مصادر بناء الَبْرناَمج:

 .استعراض بعط الدِّراسات والبحوِث العلميَّة املرتِبطِة ببناء الربامج التَّعليميَّة 

 .استعراض بعط الدِّراسات والبحوث العلميَّة املرتبطة بَتنمَية القيِم 

  مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة لطالب التَّعليم الثانويِّ.أهداف تدريس 

 .مراجعة قائمِة قيم الوسطيَّة اليت َتمَّ التوصُّل إليها يف الدِّراسة احلاليَّة 

 ب. حتديد أسس بناء الَبْرناَمج:

يت تناولت من خالل استقراء اإلطار النَّظريِّ للدِّراسة احلاليَّة واألدبيات والبحوث السَّابقة، ال

 األسس التالية للَبْرناَمج: حدِّدتأسس توظيف مدخل التَّحليل األخالقيِّ يف العمليَّة التَّعليميَّة، 

 ا، كمـا دعـا إليهـا الـدِّين اإلسـالميُّ      فكًرا وعمًل أن يتَِّسم الَبْرناَمج مببادئ الوسطيَّة واالعتدال

 احلنيف.

 يف ضـوء خصـائص    وحتـدَّدُ األهـداف   ُتصـاغ ام، حيث حتقيو التعلُّم ذي املعنى، والتعلُّم لالستخد

 املتعلِّم، وطبيعة احملتوى العلميِّ.

      ٍحتفيز الطالب وتشجيعهم على احملاورة، وإبداء الرأِي، وإصـداِر األحكـام، مـن خـالل أنشـطة 

، كمـا تسـاعدهم علـى    ُيدرسعلُّم، جتعلهم يستنتجون ويقارنون ويقوِّمون ما للتَّ تعمل كمثرياٍت
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 أخرى. ، والتَّفاعل فيما بيَنهم من جهٍةاعل مع الدرس من جهٍةالتَّف

  ٍــطة ــتخدام أنشـ ــٍة اسـ ــدرٍ    تعليميَّـ ــى قـ ــه علـ ــتعلِّم، وجتعلـ ــة املـ ــى إجيابيَّـ ــوم علـ ــم   تقـ ــن الف هـ ــاٍل مـ عـ

 واالستقالليَّة.

     ،تكوين احلسِّ األخالقيِّ لدى الطالب، من خالل توضيح املعايري والقـيم والفضـائل األخالقيَّـة

 وتشجيعهم على تفسري األسباب، واملربِّرات العقليَّة لالختيارات األخالقيَّة املختلفة.

 وخاليـًة مـن التهديـد، وإشـاعة روح      وآِمنـةً  نِشـطًة وفاعلـةً   تعليميَّـةً  تهيِّـ  بيئـةً   بناء الَبْرناَمج بصورٍة

 التسامح واأُللفة والتعاون.

 لطالب مجيع املبـادئ واملعـايري والقـيم يف أيِّ قضـيَّةٍ    ، وأن يفهم امتوازنٍة تقديم املعلومات بطريقٍة 

 قبل أن ُتتََّخذ القرارات بشأنها.

     التدريب على كيفيَّة صياغة األهداف القيميَّة واألخالقيَّة وحتديدها، وَتنمَية ُقـدرة املـتعلِّم علـى

 التَّفكري العلميِّ.

   وعيَّة، وزيـــادة احـــرتام النـــاس تنشــيط االلتـــزام واإلحســـاس بقـــيم املســـؤوليَّة، والصــدق واملوضـــ

 والثقافات والقيم املختلفة.

          إليهـا  ُيسـتند  مساعدة املتعلِّمني علـى التعمُّـو يف آرائهـم الشخصـيَّة؛ لتحديـد القـيم واملبـادئ الـيت

 عند عرض أحكامهم املختلفة.

  املتعلِّمني.أن يتضمَّن الَبْرناَمج جمموعة األهداف واألنشطة اليت تنمِّي قيم الوسطيَّة لدى 

 ج. مكوِّنات بناء الَبْرناَمج:

 يف ضوء األسس السَّابقة، تكوَّن الَبْرناَمج من اجلوانب التالية:

 :أهداف الَبْرناَمج 

 َتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ. 

 َتنمَية االتِّجاه اإلجيابيِّ حنَو قيم الوسطيَّة. 

 ْفَو خطوات مدخل التَّحليل األخالقيِّ.الثانويِّ على التعلُّم ِومساعدة طالب التَّعليم  

 لَتنمَية قيم الوسطيَّة. عمليٍَّة ٍلاالنتقال من النَّظريَّة إىل التَّطبيو، وتقديم حلو 

 :حمتوى الَبْرناَمج 

( 1من حمتوى كتاب احلديث والثقافة اإلسالميَّة ) خمتارٍة يشتمل الَبْرناَمج على دروٍس
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هـ، وتشكِّل قيم الوسطيَّة اليت َتمَّ 1439/1440ر على طالب التَّعليم الثانويِّ للعام الدراسيِّ املقرَّ

وُأِعيدت عمليَّة تنظيم احملتوى  التوصُّل إليها يف الدِّراسة احلاليَّة أساًسا حملتوى الَبْرناَمج احلاليِّ،

أسس بنائه، وقد ُروعي عند تنظيم  مبا يتناسب مع بالشكل الذي ُيسهم يف حتقيو أهداف الَبْرناَمج

اجتماعيٍّ أو فرديٍّ أو ُزَمريٍّ؛ فقيم الوسطيَّة  احملتوى تقديُم موضوعات حمتوى املقرَّر ضمن سياٍق

بالسياقات االجتماعيَّة بالنِّسبة للفرد واألقران، كما ُروعي التوازن بني  جيب أن تكون هلا عالقاٌت

عة مقرَّر احلديث لطالب التَّعليم الثانويِّ، والتنظيم السيكولوجيِّ التنظيم املنطقيِّ املتماشي مع طبي

 املتماشي مع مستوى الطالب وخصائصهم.

 :اسرتاتيجيات التعلُّم والتَّعليم املستخَدمة يف الَبْرناَمج 

سرتاتيجيات التعلُّم والتَّعليم املستخَدمة يف الَبْرناَمج، من انطلو الباحث يف اختياره ال

 ن املعايري العلميَّة على النَّحو التالي:م جمموعٍة

 ِّيف الَبْرناَمج مع طبيعة تعلُّم الِقَيم. مستخَدمٍة سرتاتيجيٍَّةا اتِّساق كل 

 سرتاتيجيات اليت حتقِّو التَّفاعل بني املتعلِّمني.اال 

 سرتاتيجيات اليت تنمِّي ممارسة التَّفكري بأنواعه.اال 

سرتاتيجيات التعلُّم والتَّعليم امن  بتوظيف جمموعٍةويف ضوء هذه املعايري قام الباحث 

سرتاتيجيَّة حلِّ اسرتاتيجيَُّة حتليل القيم، وااملتوافقة مع أسس مدخل التَّحليل األخالقيِّ، ومن أبرزها 

 املشكالت، والتعلُّم التعاونيِّ.

 :التِّْقِنَيات التَّعليميَّة 

ناَمج مبعايرَي دقيقٍة، متثَّلت يف كونها مرتِبطًة ارتبط اختيار التِّْقنيات املستخَدمة يف الَبْر

بأهداف وحمتوى الَبْرناَمج، واإلمكانات املتاحة، وأن تكون التِّْقنَية املستخَدمة ُتثري التنافس بني 

ْفَو االحتياج الفعليِّ الستخدامها، ومن أبرز هذه التِّقنيات: املتعلِّمني، وأن تكون متنوِّعًة، وِو

 وبراجمه املختلفة، والسَّبُّورة الذكيَّة، وتطبيقاُت اهلاتف املتنقِّل. احلاسب اآلليُّ

 :األنشطة التَّعليميَّة 

من األنشطة التَّعليميَّة التعلُّميَّة اليت ُتسهم يف حتقيو  يتضمَّن الَبْرناَمج التَّعليميُّ جمموعًة

 َينتُج عنها تغيرٌي يف السلوك يف من املواصفات املعياريَّة اليت أهدافه، وهي أنشطة تتَِّسم مبجموعٍة

ضوء أهداف الَبْرناَمج، وأن تراعَي قيَم الوسطيَّة يف اجملتَمع، وتراعي الفروق الفرديَّة بني املتعلِّمني، 
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، وأن متنوِّعٍة وارتباطها باخلربات التعلُّميَّة يف احلياة، وأن تعمل على تشجيع استخدام مصادِر تعلٍُّم

تعكس غرس القيمة لديه، وتنمِّي روح اإلبداع واالبتكار، ومن أبرز  يَذ مهاراٍتُتتيح للمتعلِّم تنف

هذه األنشطة: أنشطُة التعلُّم القائم على البحث، وأنشطُة التعلُّم الذاتيِّ، وأنشطة رسم اخلرائط 

 املفاهيميَّة.

 :أساليب وأدوات التَّقويم 

ومدى تقدُّم الطالب  ،افه املرجوَّة منهللوقوف على مدى حتقيو الَبْرناَمج التَّعليميِّ ألهد

 ْفَو املراحل التالية:وبلوِغهم تلك األهداف؛ َعَمد الباحث إىل استخدام أساليب وأدوات التَّقويم ِو

التَّقويم الق ْبليُّ: وَيِتمُّ ق بَل الَبدء بتطبيو الَبْرناَمج، من خالل تطبيو اختبار قيـاس قـيم الوسـطيَّة،     

 ِقَبل الباحث.اْلُمَعدِّ من 

التَّقويم التكويينُّ: وهو التَّقويم الـذي يصـاحب األداء، وَيهـدف إىل تصـحيح املسـار أثنـاء عمليَّـة         

التعلُّم، وَيِتمُّ هذا النوع من التَّقويم من خـالل اسـتخدام بعـط أدوات التَّقـويم املتوافقـة مـع أسـس        

 .مدخل التَّحليل األخالقيِّ

ِتمُّ يف نهاية الَبْرناَمج؛ بهدف احلكم على فاعليَّته يف بلوغ األهـداف الـيت   التَّقويم النهائيُّ: الذي َي 

مِّم مــن أجلــها، واملتمثِّلـة يف َتنمَيــة قــيم الوسـطيَّة يف مقــرَّر احلــديث والثقافـة اإلســالميَّة لــدى     صُـ 

 طالب التَّعليم الثانويِّ، من خالل تطبيو اختبار قيم الوسطيَّة.

 َمج:الضبط العلميُّ للَبْرنا

على َعَشرِة حمكَّمني من  ُعِرضبعد االنتهاء من إعداد الَبْرناَمج التَّعليميِّ يف صورته األوَّليَّة، 

اخلرباء واملختصِّني يف املناهج وطرق التَّدريس، واملشرفني الرتبويِّني للعلوم الشرعيَّة ومعلِّميها، 

ج لتحقيو أهدافه، ومدى مناسبة احملتوى أِي يف مدى صالحيَّة الَبْرناَموُطِلب منهم إبداُء الرَّ

ْسِتراتيجيات التَّدريس اليت يقوم عليها الَبْرناَمج، والوسائل والتِّْقِنَيات الألهداف، ومناسبة 

 التَّعليميَّة، واألنشطة وأساليب وأدوات التَّقويم ألهداف الَبْرناَمج واملتعلِّمني.

حكيم اْلُمَعدَّة هلذا الغرض، اتَّفو احملكَّمون على مناسبة مكوِّنات ْفًقا لبطاقة التَّوِو

الَبْرناَمج، وحتقيقه للهدف الذي ُوِضع من أجله، حيث تراوحت ِنَسُب املوافقة على توفُّر جماالت 

، اطَمأنَّ الباحث من خالهلا إىل مرتفعٌة %(، وهي نسٌب100 % 79التحكيم يف الَبْرناَمج بني )

املوازنُة  :تطبيو الَبْرناَمج مع إجراء بعط التَّعديالت يف ضوء آراء احملكَّمني، ومن أبرزها صالحيَّة
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ْسِتراتيجيات التَّدريسيَّة املستخَدمة يف الَبْرناَمج التَّعليميِّ، والتِّْقِنَيات التَّعليميَّة، وأدوات بني اال

 التَّقويم املستخَدمة.

أضحى الَبْرناَمج التَّعليميُّ يف صورته النهائيَّة، وقابًلا للتطبيو ، وبناًء على ما َتمَّ من إجراءاٍت

 على جمموعَتِي الدِّراسة.

 تطبيق جتربة البحث:

 تضمَّن التَّنفيذ امليدانيُّ للتجربة اخلطواِت التالية :

 :التَّطبيو الق ْبليُّ الختبار قيم الوسطيَّة يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة 

الباحث االختبار املعريفِّ ق بليًّا على جمموعَتِي الدِّراسة: الضابطة والتجريبيَّة، وقد بلغ  ط بَّو

؛ وذلك بهدف التحقُّو من تكافؤ جمموعٍة ( طالًبا يف كل31ِّ( طالًبا، بواقع )52عددهم )

 ، وبعد رصد الدرجات لكلِّـه10/1/1440جمموعَتِي الدِّراسة، وذلك يف يوم اخلميس املوافو 

متوسِّط الدرجات لطالب اجملموعة الضابطة، ومتوسِّط الدرجات لطالب  ُحِسب، جمموعٍة

(، ومتَّ ذلك حبساب SPSSاجملموعة التجريبيَّة، من خالل االستعانة حُبْزمة الربامج اإلحصائيَّة )

 قيمة )ت( للكشف عن هذه الفروق، واجلدول التالي يوضِّح ذلك:

اختبار )ت( للعيِّنَتْيِن املستقلَّتنِي لدراسة الفرق بني متوسِّطْي درجات اجملموعتني: التجريبيَّة والضابطة،  نتائج

 يف التَّطبيو القبليِّ لالختبار

 العدد اجملموعة
املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة
 التعليو

 11.73 23.95 31 التجريبيَّة
 غري دالَّة 0.793 0.13

 11.55 24.37 31 الضابطة

  . 

يف الدرجـة الكليَّـة لالختبـار؛ ممَّـا ُيشـري       قـيم )ت( غـرُي دالَّـةٍ    بقراءة اجلدول السـابو يتَِّضـح أنَّ   - د

بني متوسِّط ْي درجات طالب اجملمـوعتني: التجريبيَّـة    إحصائيٍَّة ذاِت داللٍة إىل عدم وجود فروٍق

والضــابطة، يف األداء الق ْبلــيِّ الختبــار قــيم الوســطيَّة لــدى طــالب التَّعلــيم الثــانويِّ يف مقــرَّر          

 احلديث والثقافة اإلسالميَّة.
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 وبذلك يكون الباحث قد حتقَّو من تكافؤ جمموعَتِي الدِّراسة )التجريبيَّة والضابطة(، قبل

 الَبدء يف تنفيذ الَبْرناَمج التَّعليميِّ.

 :تدريس اجملموعتني التجريبيَّة والضابطة 

الَبْرناَمج على جمموعَتِي ُنفَِّذ  بعد انتهاء الباحث من التحقُّو من تكافؤ اجملموعتني،

 ـه20/2/1440إىل  ـه10/1/1440والتَّطبيو الِفْعليُّ للتجربة، وذلك خالل الفرتة من  ،الدِّراسة

 يف ستَِّة أسابيَع دراسيَّة.وُنفِّذت ، بواقع أربَع َعْشرة  ِحصًَّة دراسيًَّة

 :التَّطبيو الَبْعديُّ الختبار قيم الوسطيَّة 

بعد االنتهاء من تطبيو الَبْرناَمج التَّعليميِّ املقرَتح لَتنمَية قيم الوسطيَّة يف مقرَّر احلديث 

التجريبيَّة، وتدريس اجملموعة الضابطة بالطريقة املعتادة، والثقافة اإلسالميَّة على طالب اجملموعة 

 على عيِّنة الدِّراسة، وذلك يف يوم االثنني املوافِو االختبار املعريفُّ ُطبِّووخالل املدَّة نفِسها، 

؛ وذلك بهدف التعرُّف على فاعليَّة الَبْرناَمج التَّعليميِّ القائم على مدخل التَّحليل ـه20/2/1440

 األخالقيِّ يف َتنمَية قيم الوسطيَّة، يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ.

 نتائُج الدِّراسة، وتفسريها، ومناقشتها:

ما قيُم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لدى  اإلجابة عن السُّؤال األوَّل من أسئلة الدِّراسة، الذي نصُّه:

 تَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة؟طالب ال

من اإلجراءات اليت سبو تفصيلها يف  ولإلجابة عن هذا السُّؤال؛ قام الباحث مبجموعٍة

الدِّراسة، ومن خالهلا توصَّل إىل إعداد قائمة قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لدى طالب التَّعليم 

 احلديث والثقافة اإلسالميَّة، واجلدول التالي يوضِّح ذلك: الثانويِّ يف مقرَّر

 قائمُة قيم الوسطيَّة يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ )الصورة النهائيَّة(

 قيم الوسطيَّة حماور قائمة قيم الوسطيَّة 

 قيم الوسطيَّة الشخصيَّة 1

 الصحيح لتعاليم الدِّين اإلسالميِّ الف ْهُم 1

 االستماع واإلنصات لآلخرين 2

 َنْبُذ التعصُِّب والتشدُِّد بالرأِي 3

 التبيُّن قبل إصدار األحكام 4
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 قيم الوسطيَّة حماور قائمة قيم الوسطيَّة 

 التوازن يف االنتفاع باْلُمَباحات 6

 قيم الوسطيَّة االجتماعيَّة 2

 احل َذر من التحزُّب والتعصُّب 1

 ثقافات اجملتَمعات األخرى من خالل مبادئ الشريعةتفهُّم  2

 نشر روح التعاون بني مؤسَّسات اجملتَمع 3

 َتنمَية الوعِي حُبْرَمِة َتعدِّي الشخص على ما الَيمِلُكه 4

 نشر مبادئ الرِّفو والتسامح 6

 قيم الوسطيَّة الَعق ديَّة 3

 احرتام وتعظيم النصوص الشرعيَّة 1

 عقيدة السلف الصحيحة اْلَمبنيَّة على النصوص الشرعيَّةنشر  2

 الُبْعُد والتحذير من اجلماعات املنحرفة فكًرا وسلوًكا 3

 ُلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم 4

التوازن يف التعامل مع أصحاب الديانات األخرى َوْفَو ضوابط  6

 الشريعة اإلسالميَّة الصحيحة

قيم الوسطيَّة اليت ينبغي َتنِمَيُتها لدى طالب التَّعليم الثانويِّ يف يتَّضح من اجلدول السابو أنَّ 

( قيمًة، موزَّعة على ثالثة حماور 16يف صورتها النهائية بلغت ) مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة

 رئيسٍة.

ما ُأُسُس ومكوِّناُت الَبْرناَمج التَّعليميِّ  نصُّه:اإلجابة عن السُّؤال الثاني من أسئلة الدِّراسة، الذي 

القائم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ لَتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ، يف 

 مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة؟

ا خلطوات مفصًَّلولإلجابة عن هذا السُّؤال؛ قدَّم الباحث فيما سبو من الدِّراسة َعْرًضا 

حتديد أسس ومكوِّنات الَبْرناَمج التَّعليميِّ املقرَتح لَتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ 

يف مقرَّر احلديث والثقافة اإلسالميَّة، والقائِم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ، بدايًة من حتديد 

وعناصره، وأهداِفه، وحمتواه العلميِّ، وأساليب تقوميه، مصادر بنائه وُأُسِسه، وتوضيح مكوِّناته 

 ا إىل إجراءات ضبط الَبْرناَمج وصالحيته للتطبيو على عيِّنة الدِّراسة.وصوًل

ما فاعليَّةُ الَبْرناَمج التَّعليميِّ القائم على  اإلجابة عن السُّؤال الثَّالث من أسئلة الدِّراسة، الذي نصُّه:

القيِّ يف َتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ يف مقرَّر احلديث مدخل التَّحليل األخ

 والثقافة اإلسالميَّة؟
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 إحصائيٍَّة صحَّة الفرض التالي: )ال يوجد فرٌق ذو داللٍة اخُتربتولإلجابة عن هذا السُّؤال؛ 

ة، ودرجات طالب ( بني متوسِّط ْي درجات طالب اجملموعة التجريبي0.01َّعند مستوى داللة )

 اجملموعة الضابطة، يف التَّطبيو الَبعديِّ الختبار قيم الوسطيَّة(.

(، SPSSوللتحقُّو من صحة هذا الفرض؛ قام الباحث باالستعانة حبزمة الربامج اإلحصائيَّة )

ختبار متوسِّط ْي درجات طالب اجملموعتني: التجريبيَّة والضابطة يف التَّطبيو الَبعديِّ ال ُحدِّدحيث 

الفرق بني املتوسِّط نِي حبساب قيمة  وُحدِّدلكلٍّ منهما،  االحنراف املعياريُّ بِسقيم الوسطيَّة، وُح

 ب حجم التأثري باستخدام )مربَّع إيتا(، واجلدول التالي يوضِّح ذلك:ِس)ت( للعيِّنات املستقلَّة، وُح

املستقلَّتنِي لدراسة الفرق بني متوسِّط ْي درجات اجملموعتني: التجريبيَّة والضابطة، نتائج اختبار )ت( للعيِّنَتْيِن  

 يف التَّطبيو الَبعديِّ لالختبار

 العدد اجملموعة
املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة

داللة 

 الفرق

مربَّع 

 إيتا

حجم 

 الفاعليَّة

 12.11 77.51 31 التجريبيَّة

9.61 0.000 

دالَّة عند 

مستوى 

0.01 

 كبري 0.72
 19.55 40.37 31 الضابطة

املتوسِّط احلسابيَّ لدرجات طالب اجملموعة التجريبيَّة يف  ويتَِّضح من اجلدول السابو أنَّ     

(، وهو أعلى من املتوسِّط احلسابيِّ لدرجات 77.51التَّطبيو الَبعديِّ الختبار قيم الوسطيَّة قد بلغ )

 (.40.37طالب اجملموعة الضابطة الذي بلغ )

قيمة )ت(، حيث بلغت  تُحِسبولبيان داللة الفرق بني متوسِّط ْي درجات طالب اجملموعتني؛ 

 إحصائيٍَّة (؛ ممَّا يعين وجوَد فرٍق ذي داللٍة0.01إحصائيًّا عند مستوى داللة ) دالٌَّة (، وهي قيمٌة9.61)

 بني متوسِّط ْي درجات طالب اجملموعتني يف التَّطبيو الَبعديِّ لالختبار، لصاحل اجملموعة التجريبيَّة.

 )ال يوجد فرٌق ذو داللٍة ه:الذي نصَّ على أنَّ الصفريوتؤدِّي هذه النتيجة إىل رفط الفرض 

( بني متوسِّط ْي درجات طالب اجملموعة التجريبيَّة، ودرجات 0.01عند مستوى داللة ) إحصائيٍَّة

طالب اجملموعة الضابطة، يف التَّطبيو الَبعديِّ الختبار قيم الوسطيَّة(، ومن َثمَّ ق بول الفرض البديل 

(، بني متوسِّط ْي درجات 0.01عند مستوى داللة ) إحصائيٍَّة ود فرٍق ذي داللٍةالذي يشري إىل وج
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 طالب اجملموعتني: التجريبيَّة والضابطة، يف التَّطبيو الَبعديِّ لالختبار، لصاحل اجملموعة التجريبيَّة.

و حجم (، وه0.72حجم التأثري )مربَّع إيتا( بلغ ) ( أن4َّكما يتَِّضح من اجلدول السابو رقم )

%( من التباين احلاصل بني درجات طالب 72) للَبْرناَمج التَّعليميِّ، وذلك يعين أنَّ مرتفٌع تأثرٍي

اجملموعتني: التجريبيَّة والضابطة يف اختبار قيم الوسطيَّة يعود إىل فاعليَّة الَبْرناَمج التَّعليميِّ القائِم 

 على مدخل التَّحليل األخالقيِّ.

الَبْرناَمج التَّعليميَّ القائم على مدخل التَّحليل  بأنَّر الباحث هذه النتيجة  عامٍّ يفسِّ وبشكٍل

، وَعِمل على َتنمَية وضبط احملتوى املعريفِّ، وف هم التنوُّع إجيابيًَّة األخالقيِّ، وفَّر بيئًة تعليميًَّة

لى تقديم معرفة القيميِّ، وأسهم يف تنشيط االلتزام بالقيم، والصدق، واملوضوعيَّة، وساعد ع

أفضَل ساعد بدوره يف َتنمَية قيم الوسطيَّة لدى  لألحكام األخالقيَّة، وأسهم يف حتقيو تعلٍُّم علميٍَّة

م؛ 2107م؛ والزنيدي،2017، وهذا يتفو مع نتائج دراسة كلٍّ من: )العلوية؛ وأمبوسعيدي، الطالب

 م(.2015وعبد العظيم، 

 َتْوِصَياُت الدِّراسة:

 يف َضْوِء ما َتمَّ التوصُّل إليه من نتائَج، توِصي الدِّراسة مبا يلي:       

        االسـتفادة مـن الَبْرنــاَمج التَّعليمـيِّ اْلُمَعــدِّ يف هـذه الدِّراســة يف تـدريس مقــرَّرات العلـوم الشــرعيَّة؛

 لَتنمَية قيم الوسطيَّة لدى طالب التَّعليم الثانويِّ.

 الــيت توصَّــلت إليهــا الدِّراســة احلاليَّــة يف منــاهِج العلــوم الشــرعيَّة   ضــرورُة تضــمنِي قــيم الوســطيَّة

 املقرَّرة على طالب التَّعليم الثانويِّ.

      علـى اســتخدام مـدخل التَّحليــل    تـدريب معلِّمـي العلــوم الشـرعيَّة أثنــاء اخلدمـة والطـالب املعلِّمــني

 األخالقيِّ يف تدريس املوضوعات اليت تتضمَّن القيم.

  ــُز ــاء منــاهج العلــوم         الرتكي علــى قــيم الوســطيَّة، وأســاليِب َتنمَيــة اســتيعاِبها، عنــد عمليــات بن

 الشرعيَّة، وختطيِطها وتطويِرها.

 مقرَتحاُت الدِّراسة:

االقرتاحاِت يف ضوء النتائِج والتَّْوِصَياِت السَّابقة للدِّراسة احلاليَّة، ُيقدُِّم الباحُث جمموعًة من 

 جراؤها، على النَّحو التالي:البحثيَّة اليت ميِكُن إ
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 .تقويُم مناهج العلوم الشرعيَّة مبراحل التَّعليم العامِّ يف َضْوِء قيم الوسطيَّة 

 .درجة تضمنِي قيم الوسطيَّة يف مقرَّرات العلوم الشرعيَّة باملراحِل التَّعليميَّة املختِلفة 

 ــوم الشــرعيَّة ع  مقــرَتٍح بنــاُء َبْرنــاَمٍج لــى اســتخدام مــدخل التَّحليــل األخالقــيِّ   لتــدريب معلِّمــي العل

 لَتنمَية قيم الوسطيَّة، لدى املتعلِّمني يف كافَِّة املراحل التَّعليميَّة.

 بني مدخل التَّحليل األخالقيِّ وبعـط مـداخل َتنمَيـة القـيم وفاعليَّتهـا يف َتنمَيـة قـيم         مقارنٌة دراسٌة

 الوسطيَّة يف مقرَّرات العلوم الشرعيَّة.

 علِّمي العلوم الشرعيَّة بأهميَّة استخدام مداخل َتنمَية القيم.َوْعُي م 
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 برنامٌج تعليميٌّ قائٌم على مدخل التَّحليل األخالقيِّ وقياس فاعليَّته يف تنمية قيم الوسطيَّة(. 2021). العصيل. عبدالعزيز

 املراجع:

 املراجع العربية:

 .لسان العربم(. 2009ابن منظور، أبو الفضل مجال الدِّين حممد ابن مكرم األفريقي املصري. )

 (، بريوت: دار صادر.1مج )

 . املدينة املنورة: مكتبة إبراهيم احلليب.اإلسالميَّة والرتبيةالقيم (. ـه1407أبو العينني، علي. )

فاعلية مدخل التَّحليل األخالقي يف الدِّراسات االجتماعية يف تنمية م(. 2012أبو شاهني، أمحد. )

. رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم املناهج قيم املواطنة لدى تالميذ الصَّفِّ الثاني اإلعدادي

 تكنولوجيا التَّعليم، جامعة املنصورة، مصر.وطرق التَّدريس و

( يف تنمية مهارات Pdeodeم(. فاعلية برنامٍج مقرتٍح قائٍم على اسرتاتيجية )2016األمحدي، مريم. )

(، جامعة اإلمام 3، ع )جملة العلوم الرتبويةاالستماع النَّاقد لدى طالبات املرحلة املتوسطة. 

 .131235ص  ،العربية السعودية ، اململكةحممد بن سعود اإلسالميَّة

م(. أثر استخدام مدخل التَّحليل األخالقي يف تنمية 2017اهلل؛ والعلوية، خالصة. )عبد أمبوسعيدي، 
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 . الكويت: املركز العلمي للوسطية.الوسطيَّة ودفع الغلو
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 العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة، الرياض.
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بناء برنامج يف تنمية قيم النزاهة لطالب املرحلة الثانوية يف مقرر (. ـه1437الغامدي، ماجد. )
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324. 
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Abstract: 

The present study aims to know the effectiveness of a training program 

based on the use of video modeling in developing self-care skills for a sample of 

children with autism spectrum disorder in Al-Majmaah governorate. The number 

of participant children (n= 6 children) whose age ranged between (5-10 years). 

To achieve the objectives of the study, the researchers design a training program 

based on video modeling in which it includes (30) training session, and the 

duration of each session is (30) minutes. Also, an informal scale was developed 

to measure self-care skills among participant children. The study uses the 

method of One Group Design with Pre and Post-test to collect the data. It uses 

Wilcoxon Signed Ranks Test for two relational samples and Black's Scale of 

Attainment Rate for each participant to analyze the data. The results show a high 

level of effectiveness of the training program of video modeling in the 

development of self-care skills, statistically significant differences between the 

average scores of the sample on the scale of self-care skills in favor of post-

measurement, and the absence of statistically significant differences between the 

average scores of the sample in the post-measurement and deferred follow-up- 

measurement. Therefore, the study recommends the design of local educational 

programs for children with autism spectrum disorder through the use of global 

programs as a reference in the process of construction and implementation, and 

the training of teachers and specialists in autism on how to employ modeling in 

various ways to teach and train children with autism spectrum disorder. The 
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study also recommends the importance of conducting similar studies on larger 

samples to test the effectiveness of modeling in improving skills of children with 

autism spectrum disorder.   

Keywords: Video modeling, self-care skills, children with autism spectrum 

disorder. 
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على استخدام النَّمذجة  قائٍم تدرييبٍّ فاعليَّة برنامٍج(. 0202. )ي بن فهد، املغاربة، انشراح ساملالدخيل، عل

جملة . يف تنمية مهارات العناية بالذَّات لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد بالفيديو

 .12–02 (،0) 7 العلوم الرتبوية،

على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف تنمية مهارات  قائٍم تدرييبٍّ فاعليَّة برنامٍج

 العناية بالذَّات لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد 

(2)انشراح سامل املغاربةد.                     (1)علي بن فهد الدخيلد. 

 :املستخلص

على استخدام النَّمذجة  قائٍم تدرييبٍّ ة إىل معرفة فاعليَّة برنامٍجهدفت الدِّراسة احلاليَّ

طيف التَّوحُّد يف حمافظة  من األطفال ذوي اضطراب مهارات العناية بالذَّات لعيِّنٍة بالفيديو يف تنمية

 سنوات(؛10 6) أطفال(، ممن تراوحت أعمارهم ما بني 5اجملمعة، حيث بلغ عدد أفراد العيِّنة )ن=

بلغ عدد  ،رناجًما تدريبيًّا قائًما على النَّمذجة بالفيديوم الباحثان بولتحقيو أهداف الدِّراسة صمَّ

لقياس  ؛غري رمسيٍّ مقياٌس ، كما ُأعدَّ( دقيقًة30) جلسٍة ، مدَّة كلِّتدريبيًَّة ( جلسًة30جلساته )

تصميم اجملموعة  وقد اعتمدت الدِّراسة على منهجيَّة ،مهارات العناية بالذَّات لدى أطفال العيِّنة

 (ويلكسون)إحصائيًّا باستخدام اختبار ُحلِّلت جلمع البيانات، وياٍس قبليٍّ وبعديٍّ الواحدة بق

(Wilcoxon Signed Ranks Testِّلعي )من  طفٍل بالك" لكلِّـ "ونسبة الكسب ل ،نتني مرتبطتني

القائم على استخدام  ،فاعليَّة الربنامج التَّدرييبِّ أظهرت نتائج الدِّراسة ارتفاع مستوىوأطفال العيِّنة. 

بني  نت وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّةالنَّمذجة بالفيديو يف تنمية مهارات العناية بالذَّات، كما بيَّ

متوسِّط درجات أفراد العيِّنة على مقياس مهارات العناية بالذَّات لصاحل القياس البعديِّ، وعدم 

درجات أفراد العيِّنة يف القياس البعديِّ والتَّتبعيِّ  وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني متوسِّط

 ،لألطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد حملِّيٍَّة املؤجَّل؛ لذلك توصي الدِّراسة بتصميم برامج تعليميٍَّة

 يف عمليَّة البناء والتَّنفيذ، وتدريب املعلِّمني ٍةة كمرجعيَّوذلك من خالل االستفادة من الربامج العامليَّ

                                                             
 af.aldakhil@mu.edu.sa، جامعة اجملمعة، باجملمعةكلِّية التَّربية ، قسم التَّربية اخلاصَّةأستاذ مساعد،   (1)

 .e.almagarbah@mu.edu.sa ،جامعة اجملمعة، كلِّية التَّربية باجملمعة، قسم التَّربية اخلاصَّةأستاذ مساعد،   (2)
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واإلخصائييِّن يف جمال التَّوحُّد على كيفيَّة توظيف النَّمذجة مبختلف أساليبها يف تعليم وتدريب 

 أخرى مشابهٍة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد، كما توصي الدِّراسة بأهميَّة إجراء دراساٍت

ل ذوي اضطراب طيف أكرب لقياس فاعليَّة النَّمذجة يف حتسني املهارات لدى األطفا على عيِّناٍت

 التَّوحُّد.

النَّمذجة بالفيديو، مهارات العناية بالذَّات، األطفال ذوي اضطراب طيف  :فتاحيَّةالكلمات امل

 التَّوحُّد.



 
 

 
 
 55 

 على استخدام النَّمذجة بالفيديو  قائٍم تدرييبٍّ فاعليَّة برنامٍج(. 2021)علي، املغاربة، انشراح.  .الدخليل

 مة: املقدِّ

من األعراض اليت ُتشغله بذاته، وتظهر  الطِّفل ذو اضطراب طيف التَّوحُّد جمموعًة ُريظِه

، أكرب بعد سنتني أو ثالث سنواٍت هذه األعراض منذ األشهر األوىل من العمر، وتتَّضح بشكٍل

من  غري متجانسٍة ، وُيعدُّ األفراد ذوو اضطراب طيف التَّوحُّد فئًةمتقدِّمٍة وتستمرُّ حتى مراحل عمريٍَّة

 ومن أهمِّها: ،يف كافَّة املهارات لديهم حيث اخلصائص والصِّفات، باإلضافة إىل ظهور قصوٍر

يف مهارات العناية بالذَّات وعدم القدرة على االستقالليَّة يف أداء حاجاته اليوميَّة مبفرده، فهو  ضعٌف

وعلى الرغم من وجود  رعاية ومساعدة اآلخرين له للقيام بهذه املهارات، إىل مستمرٍَّة حباجٍة

ما زالت  هأنَّ إالَّبل املتخصِّصني، مِّمت من ِقُص خمتلفٍة وبرامج تدريبيٍَّة عالجيٍَّة وتدخُّالٍت إجراءاٍت

 .يف مهارات العناية بالذَّات لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد كبريٌة هناك مشكلٌة

 (2011)داغستاني، 

 ،يف توافو الفرد مع ذاته فعَّاٌل ت من أهمِّ املهارات اليت هلا دوٌروتعدُّ مهارات العناية بالذَّا

جلميع األفراد عموًما، ولذوي  حتميٌَّة وتفاعله مع مواقف احلياة اليوميَّة املختلفة، وهي ضرورٌة

 مون مهارات العناية بالذَّات يف سنٍّاضطراب طيف التَّوحُّد خصوًصا، لذا جتد معظم األفراد يتعلَّ

 صحيحٍة والتَّجارب القائمة على حماوالٍت ،والتَّقليد الذَّاتيِّ ،التَّعليمات اتِّباعمن خالل  ،مبكِّرٍة

 ؛لألطفال ذوي اإلعاقات خمتلٍف هذه املهارات بشكٍل درَّساملهارة. بينما ُت تتق نحتى  ؛وأخرى خاطئٍة

 على الفهم والتَّعبري عن أنفسهم بلغٍة ر القدرةلديهم، وتأخُّ وذلك لضعف مهارات التَّقليد الذَّاتيِّ

لغرض إثارة  ؛صحيٍح معيِّنة بشكٍل ، ويف الغالب ليس لديهم الرَّغبة يف حماولة القيام مبهارٍةمنطوقٍة

كما هو احلال عند األطفال من غري ذوي اإلعاقات. باإلضافة إىل ، بقدرتهم بالٍغ إعجاب شخٍص

 عندما تتضمَّن التَّعليمات خطواٍت ًةخاصَّ ،عليمات املنطوقةوجود الصُّعوبة لديهم يف اتِّباع التَّ

معيِّنة.  إلتقان مهمٍَّة طويلٍة ، ويف الغالب يفتقرون إىل القدرة على التَّركيز لفرتاٍتدٍةومعقَّ متسلسلٍة

لتحقيو االستقالليَّة يف أداء  سليبٌّ لديهم هلا أثٌر ومعرفيًَّة حسِّيًَّة هناك حتدِّياٍت باإلضافة إىل أنَّ

ن سليمان (. وقد بيTaylor, Hughes, Richard, Hoch, & Rodriquez, 2004َّاملهارات )

ن مهارات العناية بالذَّات اليت يظهرها األطفال من ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد ممَّ ( أن2002َّ)

ستوى ما يظهره الطِّفل من غري من األحيان يف م تكون يف كثرٍي ،يبلغون من العمر مخس سنواٍت

 من العمر تتجاوز العشر البعط منهم إىل مرحلٍة نة األوىل من عمره، وقد يتأخَّرعاقة يف السَّاإلذوي 
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، أو لعناية بالذَّات، خصوًصا إذا كانت حالة التَّوحُّد شديدًةلاألساسيَّة  هاراتاملإلتقان  سنواٍت

 ،يعاني من مشاكل متعدِّدٍة ا جيعل الطِّفَليف احلركة، ممَّ أو فرٌ  فكريٌَّة إعاقٌةهلا  مصاحبًة

 .م واكتساب مهارات العناية بذاته بسهولٍةتعيو عمليَّة تعلُّ

وتدريبهم على اكتساب  ،ويرى الباحثان أهميَّة تعليم األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد

اليت تشمل على مهارات  ،اية بالذَّاتمثل مهارات العن ،املهارات الوظيفيَّة األساسيَّة يف حياتهم

واملشاركة يف القيام  ،المة الشَّخصيَّةومهارات األمن والسَّ ،وارتداء املالبس ،النَّظافة الشَّخصيَّة

ته وقدراته، وخيفِّف باستقالليَّ يشعر اكتساب مثل هذه املهارات جيعل الطِّفَل ألنَّ بأعمال املنزل؛

ستغرقه مساعدة هؤالء األطفال ألداء مثل هذه تملا  ؛مي الرِّعايةومقدِّالعبء امللقى على عاتو األهل 

 .     وجهٍد ووقٍت املهارات من طاقٍة

ُتسهم ، ومبتكرٍة جديدٍة إىل وجود حلوٍل األطفال ذوو اضطراب طيف التَّوحُّد حباجٍةف لذا

بات إعاقتهم يتوافو مع متطلَّ بشكٍل ؛مة هلميف إعادة صياغة وتصميم احملتويات التَّعليميَّة املقدَّ

ل عمليَّة التَّعلُّم لديهم؛ لتمكينهم من اكتساب املهارات الذَّاتيَّة وإمكاناتهم الشَّخصيَّة، وُيسهِّ

واالجتماعيَّة والشَّخصيَّة املرتبطة باحلياة اليوميَّة، ولكي يندجموا يف جمتمعهم ويصبحوا أفراًدا 

أصبحت التَّقنية  هذا العصرففي  (؛Goodley, 2017هم )ال عبًئا على أسرهم وجمتمع ،منتجني

األجهزة  مهمًّا من حياة األطفال والبالغني، وتطوَّرت فيه الربامج املتوفِّرة على ًءاوالتُّكنولوجيا جز

اليت من املمكن االستفادة منها يف تعليم األطفال ذوي اضطراب طيف  ،اإللكرتونيَّة املختلفة

 أصبح ؛ لذاوغريها من املهارات االجتماعيَّة والتَّعليميَّة املرغوبة ،ناية بالذَّاتالتَّوحُّد مهارات الع

طويل  ة األطفال هلا واستمتاعهم بقضاء وقٍتوذلك حملبَّ ؛توظيفها يف هذا اجملال أمًرا ضروريًّا

يف سلوكيَّاتهم  مرغوٍب يع ويف إحداث تغيرٍيرمهم السَّعليها، هذه الطَّريقة ميكن أن تسهم يف تعلُّ

طرائو وأساليب التَّعلُّم مبا يتوافو مع  يف منشوٍد تها وأنواعها للوصول إىل حتسٍُّنعلى اختالف شدَّ

تعليم  ( أن2015َّحيث أكَّد اجلابري ) .طفٍل اخلصائص والسِّمات التَّعليميَّة واالجتماعيَّة لكلِّ

يف عدد األساليب املستخدمة، وذلك من  وتدريب األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد شهد زيادًة

للربامج احلاسوبيَّة، واهلواتف  وإنتاٍج ،للمعلومات ل إليه العلم من تقنيٍةخالل توظيف ما توصَّ

، وميدان تعليم عامٍّ واأللواح التَّفاعليَّة، كان له بالغ األثر يف ميدان التَّعليم بشكٍل ،الذَّكيَّة

 .  خاصٍّ حُّد بشكٍلالتَّو األطفال ذوي اضطراب طيف
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 وتعدُّ طريقة تدريس األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد باستخدام أسلوب النَّمذجة

ها قد استندت خصوًصا أنَّ ؛ة احلديثة واملهمَّةقنيَّإحدى األساليب التِّ  (Video-Modeling)بالفيديو

ودور  ،عن نظرية التَّعلُّم باملالحظةمه العامل )ألربت باندورا( يف حديثه قدَّ ،قويٍّ نظريٍّ على أساٍس

 ,Hitchcock, Dowrick, & Prater)مهم األطفال وتعلُّ يف منوِّ النَّمذجةنظرية التَّعلُّم من خالل 

2003). 

من أخذ بعط االعتبارات يف احلسبان عند استخدام عمليَّة  من وجهة نظر )باندورا( البدَّ

 أهمِّها:، من التَّعلُّم بالنَّمذجة مع األطفال

د مالحظة م السُّلوكيَّات اجلديدة مبجرَّ: األفراد يستطيعون تعلُّمالحظة النَّموذج السُّلوكيِّ . أ

 ون أمنوذًجا.بالتَّالي هؤالء األفراد اآلخرون يعدُّ سلوك اآلخرين،

حتى  ؛ر القدرة لدى الفرد على حفظ النَّموذج السُّلوكيِّمن توفُّ : البدَّحفظ النَّموذج السُّلوكيِّ . ب

 ن من االستجابة والقدرة على تقليد النَّموذج.يتمكَّ

 ،ماملقدَّ : القدرة لدى الفرد على تقليد النَّموذج السُّلوكيِّالقدرة على تأدية النَّموذج السُّلوكيِّ . ت

 أو عدم قدرته من النَّاحية العقليَّة واجلسديَّة واالنفعاليَّة.

: عندما يتعرَّض األطفال لألمنوذج نفسه، جند بعضهم لوكيِّة التَّعلُّم من النَّموذج السُّانتقائيَّ  . ث

من معرفة السَّبب وراء  م نفسه؛ لذلك البدَّمنوذج املقدَّخر من اأُلعن اآل م جوانب خمتلفًةيتعلَّ

 (.Bandura, 1977ذلك )

يقوم على عرض مقاطع مسجَّلة  تدريسيٌّ أسلوٌب :هف استخدام الفيديو يف التَّدريس بأنَّوُيعرَّ

العمل على تهيئة الفرص الكافية  لبة، ومن ثمَّبالفيديو للمهارات أو السُّلوكيَّات املراد تدريسها للطَّ

هما: النَّمذجة  نيأساسيَّ منوذجنيض يف تلك املقاطع، ويتضمَّن هذا األسلوب ِرأو ُع ُشوِهدلتأدية ما 

ستندان إىل عرض يكونهما  ؛اإلطار العامِّ يف هذان النَّموذجان يشرتكبالفيديو، و بالفيديو واحلثُّ

تلفان يف كيفيَّة خيهما ل آليَّة القيام باملهارة املطلوبة، إال أنَّعلى شكل مقاطع متثِّ مناذج مسجَّلٍة

 النَّمذجة بالفيديو للطالب بعرض املهارة كاملًةُتقدَّم عرضهما ملقاطع الفيديو املسجَّلة، حيث 

 احلثِّمنوذج طلب من الطالب القيام بعمليَّة التَّقليد؛ بعكس قبل أن ُي كافًَّة املتسلسلةتها خبطوا

وعرضها  ومتتابعٍة متسلسلٍة قوم على قيام املعلِّم برتتيب مقاطع اخلطوات بصورٍةي ذيبالفيديو وال

مع إعطاء اجملال والفرصة للطالب  ،يقوم املعلِّم بعرض املقطع للطالب من ثمَّوبالتَّفصيل والتَّرتيب، 
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قبل االنتقال إىل اخلطوة الثَّانية ضمن املهارة نفسها إىل  ،يف اخلطوة األوىل للمهارة ُعرضبتقليد ما 

 .(Rayner, Denholm & Sigafoos, 2009) تأدية املهارة كاملًة إىلأن يصل يف النِّهاية 

هذه  عمليَّة التَّسجيل بالفيديو، إال أنَّتتعدَّد التَّطبيقات اليت ميكن عربها توظيف 

التَّطبيقات مجيعها تشرتك يف توظيفها لألجهزة اإللكرتونيَّة احلديثة اليت تتضمَّن استخدام 

لية، وأجهزة احلاسوب اليت ميكن من خالهلا تعديل املقاطع اقة العكامريات الفيديو ذات الدِّ

؛ كما ميكن تصميم وتطوير الربامج احلاسوبيَّة لتصبح ٍةاملسجَّلة باستخدام برامج حاسوبيَّة متطوِّر

 كرتونيَّة ميكن عربها منذجة سلوكيَّاٍت شخصيَّاٍت لتجسيدمتعدِّدة األبعاد  برامج حاسوبيًَّة

 جلذب انتباه األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد، بالتَّالي التَّعلُّم من خالله. متعدِّدٍة ومهاراٍت

 (Video –Based Instruction)دريس من خالل النَّمذجة بالفيديو وُتمثِّل طريقة التَّ

ستخدم فيها الفيديو ضمن عمليَّة التَّعلُّم. األسلوب األقدم واألكثر انتشاًرا ضمن األساليب اليت ُي

هذه الطَّريقة تعدُّ جوهر أساليب التَّدريس، خصوًصا مع  صني يف امليدان أنَّويرى بعط املتخصِّ

لطِّفل، باستخدام لتَّوحُّديِّني. وتتضمَّن هذه الطَّريقة عرض السُّلوك أو املهارة املراد تعليمها األطفال ال

، مثل: املعلِّم أو أحد بالٍغ يقوم الطِّفل بتقليده حتت إشراف شخٍص بالفيديو، ومن ثمَّ ٍلمسجَّ عرٍض

 (.DeIano, 2007الحًقا ) يها باستقالليٍَّةيؤدِّ الوالدين، ومن ثمَّ

ل: يوظِّف وَّم هذه التَّقنية وفًقا لنوع األمنوذج املستخدم فيها إىل نوعني، النَّوع األوتقسَّ

ى بالنَّمذجة الذَّاتيَّة يسمَّ : يوظِّف الذَّات كأمنوذٍج أو ماالثَّانياآلخرين كأمنوذٍج، والنَّوع 

(Buggey, 2005) وُيشري بليين واكولن .Bellini & Akullian, 2007)استخدام نَّ( إىل أ 

للعمل  فعَّالٌة اآلخرين كأمنوذٍج أو استخدام الذَّات كأمنوذٍج من خالل الفيديو كالهما تدخُّالٌت

استخدام  أمر الطِّفل أو املساعد التَّعليميُّ مع األطفال واملراهقني التَّوحُّديِّني، ويستطيع املعلِّم أو وليُّ

ة واالجتماعيَّة مثل املهارات األكادمييَّ ،لتعليم الكثري من املهارات هذه االسرتاتيجيَّة بسهولٍة

على  ويعرضمقطع الفيديو  ُيسجَّل بهاة، ويتشابه كال النَّوعني يف الطَّريقة اليت والوظيفيَّة واملهنيَّ

هارة لنمذجة السُّلوك أو امل ُيستخدمبينهما يكمن يف األمنوذج الذي  االختالف الطِّفل، يف حني أنَّ

 شخصيَّاٍت مثل ًةأو مناذج رمزيَّ ،مثل الرِّفاق واإلخوة ًةل: يوظِّف مناذج حيَّاملراد عرضها. فالنَّوع األوَّ

 ,Brunson, Green & Goldstein)للطفل. ويشري برونسون وجرين وجولدستني  بٍةحمبَّ كرتونيٍَّة

، رئيسٍة طرٍق ةمن خالل ثالث عمليَّة إعداد مقاطع فيديو من هذا النَّوع ميكن أن تتمَّ أنَّ ( إىل2008

 هي:



 
 

 
 
 59 

 على استخدام النَّمذجة بالفيديو  قائٍم تدرييبٍّ فاعليَّة برنامٍج(. 2021)علي، املغاربة، انشراح.  .الدخليل

مع ضرورة  ،استخدام الرِّفاق أو أحد اإلخوة كأمنوذٍج يقوم بتأدية املهارة املراد تعليمها .1

أهميَّة أن مع و، مستقلٍّ د من قيام األمنوذج بتأدية املهارة بالطَّريقة الصَّحيحة وبشكٍلأكُّالتَّ

 يتبع ذلك احلصول على التَّعزيز.

حبيث  ،استخدام الرِّفاق أو أحد اإلخوة أو الطالب نفسه كنماذج لتأدية املهارة املراد تعلميها .2

 ظهر املقطع كيفيَّة األداء الصَّحيح للمهارة بهدف منذجتها. هذا النَّوع من النَّمذجة مناسٌبُي

الم( وتطوير القدرات العامة السَّ ة اآلخرين وردُّ)مثل: حتيَّ لتعليم مهارات التَّفاعل االجتماعيِّ

 على التَّواصل املتبادل.

كأمنوذٍج لتأدية املهارات املطلوبة  كرتونيٍَّة ف شخصيَّاٍتتوظِّ تصميم برامج حاسوبيٍَّة .3

 ،األبعاد وفًقا ملنحى ثالثيِّ مًةبالطَّريقة الصَّحيحة، وميكن هلذه الربامج أن تكون مصمَّ

 .واقعيٍَّة ل الواقع بصورٍةمتثِّ وبصورٍة

ه يستخدم الطالب نفسه كأمنوذٍج يقوم بتأدية السُّلوك أو املهارة املراد أما النَّوع الثَّاني: فإنَّ

عرف مببدأ التَّشابه بني األمنوذج واملالحظ، والذي ينادي بضرورة ، ُيملبدأ رئيٍس تعليمها استجابًة

 ,Dowrick)يادة فرص احملاكاة وتقليد املهارات والسُّلوكيَّات املراد تعليمها لز ؛التَّشابه بني االثنني

 ي املهارة املراد تعليمها، ثمَّوهو يؤدِّ ة مقاطع للطالب،. ويف هذا النَّوع يقوم املعلِّم بتسجيل عدَّ(1999

ز بعرضها على الطالب. وما مييِّداء الصَّحيح فقط قبل أن يبدأ لُتظهر األ ؛يقوم املعلِّم بعمليَّة التَّعديل

بقدرته على تأدية املهارة املطلوبة. وُيشري ه يف نفس ه يعطي الطالب ثقًةالنَّمذجة أنَّ من هذا النَّوع

نت يف البداية تضمَّ حيث ،إىل خطوات التَّدريب باستخدام الفيديو  (Collins, 2003)كولينس

وحتديد املهارة يف الشَّريط، واختيار إجراءات التَّدريب، اختيار املهارة املستخدمة، وحتليل املهارة، 

ل الشَّريط، وحتديد كيفيَّة جتميع البيانات، وحتديد دور املعلِّم يف خص الذى يشغِّوحتديد الشَّ

 التَّدريب.

رائو وُيعدُّ التَّدريس باستخدام تقنية الفيديو مع الطلبة ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد من الطَّ

(. وقد أكَّدت الكثري من Stuemey, 2003ا يف امليدان )الفاعلة اليت انتشرت سريًعيَّة التَّعليم

شيبلى  ومنها دراسة التَّوحُّديِّني، تها يف تنمية مهارات العناية بالذَّات لدى األطفالالدِّراسات فاعليَّ

واليت استهدفت تدريس  (Shipley, Lutzker & Taubman, 2002) ولوتيسكر وتامبمان

العناية بالذَّات لألطفال التَّوحُّديِّني من خالل النَّمذجة بالفيديو، وأوضحت النَّتائج فاعليَّة  مهارات
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الفيديو يف تنمية واكتساب مهارات العناية بالذَّات لدى مجيع عيِّنة الدِّراسة من األطفال 

املرغوبة بعد االنتهاء من التَّدريب تها يف تعديل السُّلوكيَّات غري التَّوحُّديِّني، وكذلك فاعليَّ

 ص حبوالي شهر.املخصَّ

هدفت إىل تدريب األطفال (Taylor et al., 2004) ها تايلور واخرون اويف دراسة أجر

وذلك  ؛يف القدرات الوظيفيَّة على إمتام املهارات اليوميَّة بأنفسهم عيوٌب لديهمالتَّوحُّديِّني الذين 

ذَّات من خالل التَّعاون بني املدرِّسني واآلباء، واستخدمت الدِّراسة ثالث إلتقان مهارات العناية بال

دريب على مهارات العناية بالذَّات لألطفال من املدرسة واملنزل للتَّ ات ميكن استخدامها يف كلٍّفنيَّ

اء. وقد شقَّتدريس األقران أو األ /3رة، اجلداول املصوَّ /2النَّمذجة بالفيديو،  /1التَّوحُّديِّني، هي: 

يف  فعَّاٌل ات السَّابقة كان له أثٌرواستخدام الفنيَّ ،اعمل اآلباء واملعلِّمني مًع أسفرت النَّتائج عن أنَّ

 حتسني مهارات العناية بالذَّات لدى األطفال التَّوحُّديِّني.

 نتتضمَّ مراجعًة (Mccoy & Hermansen, 2007) كما أجرى مكوي وهريمانسني 

من املهارات للطلبة ذوي  استخدمت منذجة الفيديو يف تدريس مدى واسٍع ،دراسًة( 34) حتليل

حول  اضطراب طيف التَّوحُّد، حيث استند الباحثان يف هذه الدِّراسة التَّحليليَّة إىل إجراء مقارناٍت

 ةلى مخسيف الدِّراسة، والذي اشتمل ع ُوظِّفوفًقا لنوع النَّموذج الذي  ،مدى فاعليَّة منذجة الفيديو

: النَّمذجة من خالل البالغني، والنَّمذجة بالرِّفاق، والنَّمذجة الذَّاتيَّة، والنَّمذجة خمتلفٍة أنواٍع

، وقد خُلصت نتائج املراجعة واحٍد يف آٍن يتضمَّن توظيف أكثر من نوٍع خمتلٌط ة، ومنوذٌجمزيَّالرَّ

إىل  لدى عيِّنة الدِّراسة إضافًة إجيابيٍّ يف إحداث تغيرٍي مجيع تلك الدِّراسات كانت فعَّالًة إىل أنَّ

 .جديدٍة ٍةوسلوكيَّ ٍةمنائيَّ تعليمهم مهاراٍت

من املهارات  لتنمية عدٍد ؛تدرييبٍّ ( اليت هدفت إىل تصميم برنامٍج2009ويف دراسة جودت )

وإىل  ،ب، النَّظافة الشَّخصيَّة(رالضَّروريَّة يف احلياة اليوميَّة )تنظيف األسنان، مهارات األكل والشُّ

 ،وأثره على أطفال العيِّنة باستخدام مناذج مباشرٍة ،التَّحقُّو من فاعليَّة واستمرار هذا الربنامج

ا ا توحديًّ( طفًل12تكوَّنت العيِّنة من )وبواسطة الفيديو والصُّور؛  يها املعلِّم ومناذج غري مباشرٍةيؤدِّ

نتائج الدِّراسة وجود فروٍق  (، وأظهرتسنًة 1314راوحت ما بني )اجلنسيني، أعمارهم ت من كال

إحصائيًّا يف أداء اجملموعة التجريبيَّة بني نتائج التَّطبيو القبليِّ والبعديِّ املباشر يف املهارات  دالٍَّة

لصاحل التَّطبيو البعديِّ  ااملستهدفة لصاحل التَّطبيو البعديِّ املباشر، كما أظهرت أيًضا فروًق
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النَّماذج املباشرة والتَّقليد  نت نتائج الدِّراسة أنَّا من انتهاء التَّطبيو(، وقد بيَّيوًم 46املؤجَّل )بعد 

 مقارنًة وكبرٌي فعَّاٌل من ِقبل أطفال التَّوحُّد من أفراد اجملموعة التجريبيَّة كان له أثٌر الفوريَّ

   مة من املعاجل بواسطة )الصُّور ومقاطع الفيديو(.املقدَّبالنَّماذج غري املباشرة 

 ,Cihak, Smith, Cornett & Coleman) مسيث وكورنيت وكلومانيف حني قام هيهك و

خالل نظام من  زامن مع تبادل الصُّورهدفت إىل تقويم استخدام منذجة الفيديو بالتَّ ( بدراسٍة2012

لزيادة مبادرات التَّواصل  (Picture Exchange Communication System)( PECSالتَّواصل )

ني يف ديِّتوحُّ أطفاٍل أربعةما قبل املدرسة، حيث تكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من  لألفراد يف سنٍّ املستقلِّ

استخدمت و ،وتطويٍر حتتاج إىل تنميٍة حمدودٍة ن لديهم مهارات تواصٍلممَّ ،سنواٍت الثالث سنِّ

لزيادة  ؛رئيٍس لفحص آثار استخدام منذجة الفيديو كأسلوٍب ؛ام املعاجلة البديلالدِّراسة أسلوب نظ

وعن طريو زيادة عدد فرص  ،كفاءة الطالب يف اكتساب مهارات التَّواصل عن طريو الصُّور

 عنموا استخدام نظام التَّواصل الطالب مجيعهم تعلَّ توصَّلت الدِّراسة إىل أنَّو. التَّواصل املستقلِّ

 نتيجًة ؛مهم كانت أسرعوأيًضا نسبة تعلُّ ،وزادت لديهم مبادرات التَّواصل املستقلِّ ،طريو الصُّور

 الستخدام أسلوب النَّمذجة بالفيديو.

 للتَّحقُّو من فاعليَّة ؛جتريبيَّة بدراسٍة(Meister & Salls, 2015)  وقام ميسرت وسالس

تدخل لتحسني مهارات العناية بالذَّات لدى األطفال ذوي اضطراب  ٍةكاسرتاتيجيَّ منذجه الفيديو

تراوحت أعمارهم ما  ،منهج دراسة احلالة الواحدة مع مثانية طالٍب اسُتخدمطيف التَّوحُّد. حيث 

ون من هؤالء األطفال املشاركني يدرسون يف الفصول العاديَّة ويتلقَّ ٌةسنة(، ست13.6َّإىل  7.6بني )

ون تعليمهم يف فصول التَّربية اخلاصَّة امللحقة من الدَّعم، واالثنني اآلخرين يتلقَّ فًةخمتل مستوياٍت

وجيهات كان مجيع أفراد العيِّنة يف هذه الدِّراسة قادرين على اتِّباع التَّوقد باملدارس العاديَّة. 

ة استخدام اسرتاتيجيَّ نَّا. حيث توصَّلت النَّتائج إىل أاألساسيَّة واإلجابة عن األسئلة البسيطة لفظيًّ

لتعليم الطالب ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد  ؛فعَّالٌة تقنيٌة (اآليباد)منذجة الفيديو من خالل جهاز 

% من التحسُّن يف 60.6مهارات العناية بالذَّات ومهارات احلياة اليوميَّة، مع إظهار الطالب متوسِّط 

 أسابيع.    ستَّةلة يف ة الدارسة املتمثِّاملطلوب منهم إتقانها خالل مدَّ أداء املهامِّ

 ,Aldi) كريقلر وكتس ولونو ومسيث وريهوك وويلكنسونقام بها الدي و ويف دراسٍة

Crigler, Kates, Long, Smith, Rehak & Wilkinson, 2016)  معرفة آثار منذجة  هدفت إىل



 

 
 
 

 1442/2021( 2) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

62 

 ُشخِّصان اس شابَُّدرِّالدِّراسة،  التَّوحُّديِّني يف هذهباب الفيديو يف تعليم مهارات احلياة اليوميَّة للشَّ

اولة، وتنظيف املرآة عام، وإعداد الطَّ)طهي الطَّ ٍةيوميَّ باضطرابات طيف التَّوحُّد  ثالث مهارات حياٍة

من ا كلا أشارت النَّتائج إىل أنَّواملالبس، وتنظيف دورات املياه( باستخدام منذجة الفيديو.  وطيُّ

ني مل املشارك  معيار مجيع أنشطة مهارات احلياة اليوميَّة.  كما أنَّ ياني قد استوفاملشارك 

 أعلى من خطِّ أحرزا درجًة ا، لكنهمواحٍد تقان عند املتابعة ملدَّة شهٍرعلى معيار اإل احيافظ

لتعليم مهارات  اٌلمنذجة الفيديو تدخٌل فعَّ األساس مع أو بدون منذجة الفيديو. وأثبتت الدِّراسة أنَّ

استخدام منذجة الفيديو من خالل األجهزة الذَّكيَّة )آيباد وااليفون( تعمل  احلياة اليوميَّة، وأنَّ

ة )التلفزيون أو بفعاليَّة استخدام منذجة الفيديو نفسها من خالل أجهزة العرض التَّقليديَّ

نقل بها ا لسهولة التَّنظًر كثر فاعليًَّةكون أياستخدام األجهزة الذَّكيَّة قد  الكمبيوتر(. كما أنَّ

 .   مكاٍن مها يف كلِّاة استخدوإمكانيَّ

هدفت إىل قياس مدى فاعليَّة النَّمذجة املتبادلة والنَّمذجة  ( دراسًة2015كما أجرت أمحد )

نة ، وتكوَّنت عيِّبالفيديو يف تعليم األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد مهارة التَّقليد احلركيِّ

عني على موزَّ ،( سنواٍت7-4ني تراوحت أعمارهم ما بني )ديِّتوحُّ أطفاٍل عشرة الدِّراسة من

مذجة املتبادلة( نَّلجمموعتني جتريبيتني )جمموعة خضعت لنمذجة الفيديو، وجمموعة خضعت ل

إحصائيٍَّة بني ، وأظهرت نتائج الدِّراسة وجود فروٍق ذات داللٍة جمموعٍة يف كلِّ أطفاٍل مخسةبواقع 

 ة يف مهارة التَّقليد احلركيِّبادليَّمتوسِّطات جمموعة النَّمذجة بالفيديو وجمموعة النَّمذجة التَّ

لصاحل القياس البعديِّ، ووجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف التَّطبيو البعديِّ لصاحل جمموعة 

 ٍة بني التَّطبيو البعديِّ والتَّتبعيِّ لكالالنَّمذجة بالفيديو، وعدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيَّ

 اجملموعتني )النَّمذجة بالفيديو والنَّمذجة املتبادلة(.

 عقيب على الدِّراسات السَّابقة:التَّ

 Aldi et)كدراسة ، حالة ع منهجيَّة األحباث ما بني دراسةيتَّضح من الدِّراسات السَّابقة تنوُّ

al., 2016)  ودراسة (Meister & Salls, 2015)( ودراسات جتريبيَّة مثل ،Cihak et al., 2012 ؛

استخدام أسلوب  (، حيث توصَّلت مجيعها إىل أن2015َّ؛ أمحد، 2004؛ الشيخ ذيب، 2009جودت، 

يف تعليم األطفال ذوي اضطرابات طيف التَّوحُّد الكثري من مهارات احلياة  منذجة الفيديو فعَّاٌل

 مبراجعٍة (Mccoy & Hermansen, 2007)  راسة مكوي وهريمانسني اليوميَّة؛ بينما قامت د



 
 

 
 
 63 

 على استخدام النَّمذجة بالفيديو  قائٍم تدرييبٍّ فاعليَّة برنامٍج(. 2021)علي، املغاربة، انشراح.  .الدخليل

من املهارات لألطفال  تدريس مدى واسٍع تناولت طريقة النَّمذجة بالفيديو يف سابقٍة لدراساٍت وحتليٍل

، حيث كعيِّناٍت خمتلفٍة عمريٍَّة بأخذ فئاٍت ة دراساٍتذوي اضطراب طيف التَّوحُّد؛ وقامت عدَّ

( أشهٍر 5و سنًة13و) ،(Cihak et al., 2012كدراسة ) سنواٍتثالث  األعمار ما بنيتراوحت 

 عت الدِّراسات السَّابقة يف اختيار أساليب منذجٍة؛ وتنوَّ(Meister & Salls, 2015)كدراسة 

ذجة مثل: النَّمذجة من خالل البالغني، والنَّمذجة بالرِّفاق، والنَّمذجة الذَّاتيَّة، والنَّم ،خمتلفٍة

(،  (Mccoy & Hermansen, 2007كدراسة مكوي وهريمانسني ة، ومنوذج خمتلٌطمزيَّالرَّ

اضطراب  وفقت أغلب الدِّراسات على فعاليَّة طريقة النَّمذجة بالفيديو يف تدريس األطفال ذوواتَّ

 ,.Cihak et alكدراسة ) مثل: مهارات التَّواصل املستقلِّ ،من املهارات اخمتلًف اطيف التَّوحُّد عدًد

)الشيخ  ومهارات احلياة اليوميَّة والعناية بالذَّات كدراسة ،احلساب والقراءة ومهارات ،(2012

إىل  إضافًة ٍةسلوكيَّ فيما ميلك األطفال من مهاراٍت يف إحداث تغيرٍي ها فعَّالٌة(، وأن2004َّ ذيب،

 .جديدًة ًةوسلوكيَّ ًةمنائيَّ مهم مهاراٍتتعلُّ

من الدِّراسات العربيَّة  ها تعدُّ واحدًةبأنَّ ؛م؛ متتاز الدِّراسة احلالية عن غريهاعلى ما تقدَّ وبناًء

 تصميم اجملموعة الواحدة بقياٍس قبليٍّ وبعديٍّ اليت تناولت منهجيَّة  يف حدود علم الباحثنيالقليلة 

د من خالل استخدام منذجة لتنمية مهارات العناية بالذَّات لألطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّ

زت على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف تنمية أغلب الدِّراسات السَّابقة قد ركَّ الفيديو، حيث إنَّ

ا هذه الدِّراسة فتناولت ، أمَّغة والتَّقليد احلركيِّطو واللُّة والنُّاملهارات االجتماعيَّة والتَّواصليَّ

راسات السَّابقة من حيث مدى التحسُّن ما بني القياس القبليِّ ق هلا بعط الدِّرات مل تتطرَّمتغيِّ

من انتهاء عمليَّة التَّدريب )القياس  والبعديِّ، ومدى قدرة الطِّفل على تعميم وتثبيت املهارة بعد شهٍر

)رسوم  تعليميٍّ ها استخدمت طريقة النَّمذجة بالفيديو من خالل برنامٍجالتَّتبعيِّ(، كما أنَّ

دة مبا يتناسب مع قدرات على حتليل املهارات املعقَّ قائٌم ،يًصا هلذه الدِّراسةم خصِّمُِّص ،كة(متحرِّ

 من إعداد الباحثنيمت برناجًما تدريبيًّا حمكًَّما هذه الدِّراسة قدَّ إىل أنَّ الطِّفل ومساته، إضافًة

وذلك من أجل  ؛طفال التَّوحُّديِّنييف تنمية مهارات العناية بالذَّات لأل قائًما على النَّمذجة بالفيديو

ليمة لتنمية مهارات العناية بالذَّات رائو السَّمساعدة املعلِّمني واإلخصائييِّن والوالدين للوصول إىل الطَّ

االندماج  جاح واإلجناز، وبالتَّالي مساعدتهم على التَّعلُّم، ثمَّعور بالنَّألطفاهلم، ومساعدتهم على الشُّ

 يف اجملتمع.
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ا يف عدد األساليب املستخدمة يف تعليم ميدان التَّربية اخلاصَّة يشهد ازدياًد ى الباحثان أنَّوير

 ،يف تقنية املعلومات والتُّكنولوجيا ٍمل إليه العلم من تقدُّما توصَّ طفال التَّوحُّديِّني، ولعلَّوتدريب األ

جيب أن يستفاد  ة مساندًةتفاعليَّة وتكنولوجيَّ الواًحأة أم برامج حاسوبيَّة أم هواتف ذكيَّأ سواًء

بات التَّعليميَّة ي املتطلَّتلبِّ ،حديثٍة منها يف عمليَّة توظيفها من أجل خلو أساليب وطرق تدريٍس

ات وطرائو إىل أهميَّة تدريب املعلِّمني والعاملني معهم بآليَّ املختلفة لألطفال التَّوحُّديِّني، إضافًة

مبا يتناسب مع اخلصائص املعرفيَّة والعقليَّة  ،األساليب التَّقنية اجلديدة هثل هلذماالستخدام األ

 واالجتماعيَّة والسُّلوكية لألطفال املستهدفني. ومن هنا جاءت هذه الدِّراسة ملعرفة فاعليَّة برنامٍج

 يمن األطفال ذو نٍةعلى النَّمذجة بالفيديو يف حتسني مهارات العناية بالذَّات لدى عيِّ قائٍم ،تدرييبٍّ

 اضطراب طيف التَّوحُّد.

 مشكلة الدِّراسة: 

مي لدى الكثري من املعلِّمني واإلخصائييِّن ومقدِّ صعبًة ُيعدُّ تعليم األطفال التَّوحُّديِّني مهمًَّة

و مبهارات العناية بالذَّات، ورمبا يرجع ذلك إىل طبيعة االضطراب فيما يتعلَّ ٍةالرِّعاية، وخباص

مهمًّا من حياة  ًءاالتَّقنية والتُّكنولوجيا جزفيه عصٍر أصبحت  وخصائص ومسات املصابني به، ففي

األطفال والبالغني، وتطوَّرت فيه الربامج املتوفِّرة على األجهزة اإللكرتونيَّة املختلفة اليت من 

 العناية بالذَّات املمكن االستفادة منها يف تعليم األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد مهارات

إىل أنَّ توظيف تقنية النَّمذجة بالفيديو  Pennington, 2010)يشري بننجنتون )، وغريها من املهارات

تتوافو مع قدرات األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد؛ وذلك ألنَّ التَّقنية حمبَّبٌة لديهم وبالتَّالي 

ة الطرائو التَّعلُّميَّك ُتعترب النَّمذجة بالفيديو من جتذب انتباههم، ولتفضيلهم للتَّعلم البصريِّ، لذل

 Bandura, 1977; Taylor)ات التَّربية اخلاصَّة فو أدبيَّوتتَّيف جمال تدريس أطفال التَّوحُّد.  الفعَّالة

et al., 2004; Meister & Salls, 2015) َّمهارات العناية بالذَّات هي احملور الرَّئيس  على أن

املصابني باضطراب  ب البدء بها لتدريب وتعليم األطفالاملهارات اليت يتوجَّ  التَّعلُّم وهي أهمُّات لعمليَّ

 جاوب مع متطلبات احلياة اليوميَّة بشكٍلطيف التَّوحُّد، و بدونها ال يستطيع هؤالء األطفال التَّ

لتَّوحُّد مهارات العناية اضطراب طيف ا يلتعليم األطفال ذو ٌةماسَّ وبالتَّالي هنالك حاجٌة ،مستقٍل

بالذَّات على الرغم من الوقت واجلهد الذي يستغرقه تعليم مثل هذه املهارات الضَّروريَّة، فمن هذا 

 املنطلو جاءت هذه الدِّراسة لتجيب عن السُّؤال الرَّئيس اآلتي:



 
 

 
 
 65 

 على استخدام النَّمذجة بالفيديو  قائٍم تدرييبٍّ فاعليَّة برنامٍج(. 2021)علي، املغاربة، انشراح.  .الدخليل

 على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف تنمية مهارات العناية  قائٍم تدرييبٍّ ما مدى فاعليَّة برنامٍج

 طيف التَّوحُّد يف حمافظة اجملمعة؟ اضطراب يمن األطفال ذو عيِّنٍةلبالذَّات 

 وينبثو من السُّؤال الرَّئيس األسئلة الفرعيَّة اآلتية:

القياس القبليِّ بني درجات ( a≤ 0,05 مستوى )هل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند  .1

 ودرجات القياس البعديِّ املباشر ألفراد العيِّنة على مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات

 لصاحل القياس البعديِّ؟

درجات القياس البعديِّ ( بني a ≤ 0,05 )هل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوى  .2

 من انتهاء الربنامج( ألفراد العيِّنة على د شهٍرودرجات القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل )بع املباشر

 مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات لصاحل القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل؟

 أهداف الدِّراسة:

 تسعى هذه الدِّراسة إىل حتقيو األهداف التَّالية:

 يالتَّعرُّف على فاعليَّة توظيف تقنيات التَّعليم والتُّكنولوجيا احلديثة يف تعليم األطفال ذو  

 اضطراب طيف التَّوحُّد.

على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف حتسني مهارات العناية  قائٍم تدرييبٍّ اختبار فعاليَّة برنامٍج  

 تَّوحُّد.اضطراب طيف ال يمن األطفال ذو بالذَّات لعيِّنٍة

و مبهارات العناية اضطراب طيف التَّوحُّد على حتسني قدراتهم فيما يتعلَّ يمساعدة األطفال ذو  

ميهم، ويندجموا مع مع أسرهم وأقرانهم ومعلِّ فعَّاٍل نوا من التَّواصل بشكٍلحتى يتمكَّ بالذَّات

 .فعَّاٍل جمتمعهم بشكٍل

 أهميَّة الدِّراسة:

املعلِّمني والعاملني يف جمال التَّربية اخلاصَّة  الدِّراسة احلاليَّة كلاا من ع أن تفيدمن املتوقَّ .1

 ٍةلوسائل التَّقنية احلديثة يف عمليَّة التَّعليم، وخباصَّ ور احملوريِّو بالدَّفيما يتعلَّ عامٍّ بشكٍل

 ومتعٍة ولٍةم بسهاضطراب طيف التَّوحُّد، وعلى دورها يف إيصال املعلومة للمتعلِّ يلألطفال ذو

 .ٍةوجاذبيَّ

إضافة إىل األدب النَّظريِّ والدِّراسات السَّابقة يف جمال التَّعليم باستخدام التَّقنية احلديثة مع   .2

 األطفال التَّوحُّديِّني.
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 وء على أهميَّة تدريب األطفال التَّوحُّديِّني على مهارات العناية بالذَّات بصفتها حاجًةالضَّإلقاء   .3

 تدرييبٍّ برنامٍج هلم جيب تضمينها يف مناهجهم والعمل على تنميتها يف أيِّ ًةوريَّوضر ًةملحَّ

 نوات األوىل من العمر.بتعليمهم يف السَّ مرتبٍط

يف اململكة العربيَّة السعودية، هلذا النَّوع من  ًةول العربيَّة، وخاصَّيف الدُّفتح اجملال   .4

تها يف تعليم وتدريب األطفال ذوي تها وفاعليَّهميَّأل وذلك ةجريبيَّة والتَّطبيقيَّالدِّراسات التَّ

 اضطراب طيف التَّوحُّد. ياألطفال ذومع اإلعاقة وخصوًصا 

 راسة:ة للدِّة واإلجرائيَّعريفات االصطالحيَّالتَّ

النَّمذجة   (Rayner, Denholmk & Sigafoos, 2009)وسينقفوس عرف راينر، دنهولك 

بالفيديو للمهارات  مسجَّلًة ًةتدريسي يقوم على عرض مقاطع مرئيَّ ىمنح :هابأنَّا( بالفيديو )اصطالًح

العمل على تهيئة الفرص الكافية لتأدية  تعليمها للطلبة، ومن ثمَّ املراد تدريسها أو السُّلوكيَّاتأو 

 ض يف تلك املقاطع. ِرأو ُع ُشوِهدما  )تقليد(

بالفيديو  ٍةعن عرض مقاطع مرئيَّ عبارٌة :هاالنَّمذجة بالفيديو بأنَّف ا يف هذه الدِّراسة فنعرِّأمَّ

عرف باسم "مفيد"، ُت كرتونيًَّة ًةغة العربيَّة يستخدم شخصيَّباللُّ تعليميٍّ من خالل تطبيو برنامٍج

الستعانة باإلضافة إىل ا ،مةة املتتابعة واملنظَّمائيَّمن مهارات احلياة اليوميَّة النَّ وحيتوي على سلسلٍة

، وقد قام الباحثان بإجراء بعط التَّعديالت (يوتيوب)عرب قناة  بالفيديو موثقٍة ٍةبثالثة مقاطع مرئيَّ

 على املقاطع الثالثة لتتناسب مع املهارات املراد تعليمها ألفراد عيِّنة الدِّراسة.

بتلك املهارات اليت تشتمل على  :ا(( العناية بالذَّات )اصطالًح2006ف اجلليب )كما عرَّ

عر، كني وامللعقة، واالغتسال، ومتشيط الشَّارتداء املالبس وارتداء احلذاء، واستخدام السِّ

 وتنظيف األسنان، ومجيع االحتياجات األساسيَّة األخرى اخلاصَّة باحلياة اليوميَّة.

اضطراب طيف  يقدرة األطفال ذو :اهف مهارات العناية بالذَّات بأنَّا يف هذه الدِّراسة فنعرِّأمَّ

التَّوحُّد على أداء بعط مهارات العناية بالذَّات مثل: غسل اليدين، وارتداء املالبس وخلعها، وارتداء 

 وتنظيف األسنان بالفرشاة واملعجون. وتنظيف األنف، ،احلذاء وخلعه

 Guide the American Diagnostic andاخلامس  شخيصيُّليل التَّف الدَّيف حني عرَّ

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5, 2013)  اضطراب طيف التَّوحُّد

، ني هما: التَّفاعل والتَّواصل االجتماعيُّيف جمالني منائيَّ يظهر نوعيٌّ قصوٌر :ه)اصطالًحا( بأنَّ
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أن يكتمل ظهورها قبل  شاطات اليت جيبلوك، واالهتمامات، والنَّللسُّ وحمدودٌة رٌةمتكرِّ وأمناٌ 

 سنة الثَّانية من العمر.

من  جمموعٌة :هماضطراب طيف التَّوحُّد بأنَّ يف األطفال ذوا يف هذه الدِّراسة فنعرِّأمَّ

مثل  ،اباضطراب طيف التَّوحُّد وفًقا لنتائج مقاييس التَّوحُّد املستخدمة عامليًّ شخِّصوااألطفال الذين 

قائمة تقدير السُّلوك  ، ومقياس CARS))the children autism rating scaleمقياس كارز 

يف  اخلاصِّركز املبل املستخدمة من ِق ABC Autism Behavior Checklist))التَّوحُّديِّ 

 .( سنواٍت610حمافظة اجملمعة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني )

 حدود الدِّراسة: 

 َّ( ـه14391440) ل من العام الدراسيِّالدِّراسة يف الفصل األوَّة: ُطبِّقت هذه مانيَّاحلدود الز

 .تدريبيٍَّة جلساٍتأربع على  عًةموزَّ طفٍل ا لكلِّأسابيع، بواقع )ساعتني( أسبوعيًّ مثانيةوملدَّة 

   َّيف حمافظة  خاصٍّاألطفال ذوو اضطراب طيف التَّوحُّد امللتحقني مبركز  ة:احلدود البشري

 .سنواٍت (10 6ن تراوحت أعمارهم ما بني )اجملمعة، ممَّ

 َّيف حمافظة  خاصٍّ ة يف مركٍزفيَّة: ُطبِّقت هذه الدِّراسة داخل الغرف الصَّاحلدود املكاني

 اجملمعة.

 الطَّريقة واإلجراءات:

نتها، واألدوات واإلجراءات املستخدمة فيها، يتناول هذا اجلزء وصًفا ملنهجيَّة الدِّراسة، وعيِّ

 عرًضا لألساليب اإلحصائيَّة املستخدمة يف حتليل نتائجها. ثمَّ

 منهجيَّة الدِّراسة:

وذلك ملالئمة هذه  تصميم اجملموعة الواحدة بقياٍس قبليٍّ وبعديٍّ؛ منهجيَّة تخدماسُت 

 أهداف الدِّراسة.املنهجيَّة مع 

 جمتمع الدِّراسة:

مبحافظة خاصٍّ اشتمل جمتمع الدِّراسة على األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف مركز 

 .وطفلًة اًل( طف26اجملمعة، والبالغ عددهم )
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 عيِّنة الدِّراسة:

( 10- 6تراوحت أعمارهم ما بني )مجيعهم ذكوٌر،  أطفاٍل ستَّةتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من 

يف حمافظة اجملمعة، وذلك لسهولة الوصول خاصٍّ من مركز  ٍةقصديَّ بطريقٍة واختريوا، سنواٍت

 إىل أفراد العيِّنة.

 أدوات الدِّراسة:

 ة، وهي:راسة احلاليَّللدِّ ثالث أدواٍت صمِّمت

 مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات للطفل ذي اضطراب طيف التَّوحُّد )إعداد الباحثني(. .1

الباحثني بقصد التَّعرُّف على مهارات العناية بالذَّات ومستواها لدى بل ُأعدَّ هذا املقياس من ِق

من مهارات العناية  ( مهارًة13ن هذا املقياس من )ويتكوَّ ،األطفال من ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد

اجلوارب(، وخلع وارتداء  البنطلونالبلوزة  بالذَّات، وهي خلع وارتداء املالبس )القميص

نظيف األنف باملنديل، وتنظيف األسنان بالفرشاة واملعجون، وغسل اليدين؛ وعدد احلذاء، وت

إىل صفحة التَّعليمات والبيانات الشَّخصيَّة، والطلب  إضافًة أربعة خياراٍت مهارٍة لكلِّ االختيارات

ُتمثِّل ( يف اخلانة اليت xمن األخصائيات يف املركز بالتَّعاون مع أطفال العيِّنة أن يضعوا إشارة )

 .مهارٍة نسب لكلِّاإلجابة األ

 تصحيح املقياس:

 ة أن ختتار املستوى األنسب لكلِّوعلى األخصائيَّ ،مهارٍة أمام كلِّ أربعة اختياراٍت ُوضعت

ال يستطيع، ال  كالتَّالي: )يستطيع لوحده، يستطيع مبساعدة، مٌةلدى الطِّفل، وهي مقسَّ مهارٍة

(، ويف النِّهاية ُتجمع االستجابات 4،3،2،1كاآلتي ) بٍةمرتَّ االختيارات إىل أرقاٍم وحوِّلتأعرف( 

ذلك على االرتفاع يف مستوى مهارات العناية بالذَّات  ما زادت الدرجة دلَّعلى هذا املقياس، وكلَّ

 ذلك على اخنفاض مستوى مهارات ما نقصت دلَّلدى الطِّفل ذي اضطراب طيف التَّوحُّد، وكلَّ

 العناية بالذَّات لدى الطِّفل.

 صدق املقياس:

من صدق هذا املقياس، من خالل عرض  ُتحقِّوة ليَّبعد أن ُصممت األداة بصورتها األوَّ

 صني يف جمال التَّوحُّد يف أقسام التَّربية اخلاصَّة يف عدٍدمن احملكَّمني املتخصِّ املقياس على عدٍد
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ضع من ة، لفحص املقياس وإبداء الرأي حول مناسبة املقياس ملا ُوة واألردنيَّمن اجلامعات السعوديَّ

ياغة ولغة املقياس. وقد قام الباحثان بعمل التَّعديالت املطلوبة اليت ة الصِّأجله والتَّأكُّد من صحَّ

مبلحوظات واقرتاحات  ُأِخذ، حيث وُعدِّلتبعط الفقرات  وُحذفتة احملكَّمني عليها، فو غالبيَّاتَّ

 ( مهارًة13ة على )هائيَّت فقرات املقياس يف صورته النِّواستقرَّ ،%( من احملكَّمني90فو عليه )ما اتَّ

 يف جمال العناية بالذَّات.

 ثبات املقياس:

كرونباخ "اخلي ساق الدَّطريقة حساب معامل االتِّ تد من ثبات األداة؛ فقد اسُتخدمللتأكُّ

(، 0.70بات لألداة )معامل الثَّ ن أنَّحيث تبيَّ ،ية بالذَّاتلقياس مدى ثبات مقياس مهارات العنا"؛ ألفا

 إحصائًيا. وتعدُّ القيمة مقبولًة ،على ثباتها وهذا يدلُّ

فل ذي اضطراب طيف التَّوحُّد )إعداد لتنمية مهارات العناية بالذَّات للطِّ تدرييبٌّ برنامٌج .2

 الباحثني(.

 ة التَّعلُّم االجتماعيِّإىل اأُلطر النَّظريِّة اليت تناولت نظريَّ تستند جلسات الربنامج التَّدرييبِّ

 ومبادئ هذه النَّظريِّة ومراحل النَّمذجة بالفيديو. ،باندوراـل

هو تنمية مهارات العناية بالذَّات لألطفال ذوي اضطراب  من الربنامج التَّدرييبِّ اهلدف العامُّ

ت التَّالية: خلع وارتداء املالبس )البنطال، القميص، البلوزة، نت املهاراطيف التَّوحُّد، واليت تضمَّ

اجلوارب(، خلع وارتداء احلذاء، غسل اليدين، تنظيف األنف باملنديل، تنظيف األسنان بالفرشاة 

 واملعجون.

 ها:من اخلطوات، أهمُّ بناء هذا الربنامج بعدٍد مرَّ :خطوات بناء الربنامج التَّدرييبِّ

لألطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد مثل  مت برامج مشابهًةالدِّراسات اليت صمَّاالطالع على  -

 (.2009( ودراسة جودت )2014دراسة الشيخ ذيب )

 ,Bandura)والنَّمذجة بالفيديو مثل  ة التَّعلُّم االجتماعيِّيف نظريَّ االطالع على األدب الرتبويِّ -

1977). 

من احملكَّمني من أعضاء  ها على عدٍداوعرض ة للربنامج التَّدرييبِّليَّالباحثان الصُّورة األوَّ أعدَّ  -

ة هيئة التَّدريس املتخصِّصني يف جمال التَّوحُّد يف أقسام التَّربية اخلاصَّة يف اجلامعات السعوديَّ

 راسة وإبداء الرأي واملقرتحات.ة؛ للدِّواألردنيَّ
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ل الربنامج  يف ضوء ملحوظاتهم، وبهذا وُعدِّ%( من احملكَّمني، 90فو عليه )بآراء ما اتَّ ُأخذ -

 طبيو.ا للتَّة جاهًزهائيَّبصورته النِّ اأصبح الربنامج معدًّ

 صدق الربنامج: 

الباحثان الربنامج على عدد من احملكَّمني املتخصِّصني يف جمال التَّوحُّد يف أقسام  عرض

منهم حتكيم الربنامج من خالل  اة، وطلبواألردنيَّة من اجلامعات السعوديَّ التَّربية اخلاصَّة يف عدٍد

ص ضع من أجله، ومدى كفاية الوقت املخصَّمة هذا الربنامج للغرض الذي ُوءالتَّأكُّد من مدى مال

فو احملكَّمون على مالءمة ة، واتَّمة إجراءات تنفيذ اجللسات التَّدريبيَّءومدى مال ،لتطبيو اجللسة

من حيث عدد اجللسات  مدَّة الربنامج كافيٌة وعلى أنَّ ،ة املستهدفةللفئ الربنامج التَّدرييبِّ

وعلى مالءمة إجراءات التَّطبيو وتنفيذ اجللسات،  ،تدريبيًَّة ( جلسًة30صة للربنامج وهي )املخصَّ

التَّعديالت املقرتحة من أجل إخراج الربنامج  ُأجريتيف االعتبار ملحوظات احملكَّمني و وُأِخذ

 أفضل. بصورٍة التَّدرييبِّ

 : عدد اجللسات للربنامج التَّدرييبِّ

، تدريبيًَّة ( جلسًة30القائم على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف ) الربنامج التَّدرييبُّ ُنفِّذ

القائم عليه الدِّراسة، مدَّة  لطبيعة الربنامج التَّدرييبِّ تدريبيٍَّة جلساٍت أربععلى  مهارٍة كلُّوُوزِّعت 

 أسابيع. مثانيةخالل  ٍةأسبوعيَّ اٍمأيَّ ةملدَّة أربعو ،( دقيقًة30) جلسٍة كلِّ

 :حمتوى اجللسات للربنامج التَّدرييبِّ

 .وذلك لتنمية مهارات العناية بالذَّات ؛( مهارًة13على ) حيتوي الربنامج التَّدرييبُّ

 ة:خطوات تطبيو اجللسة التَّدريبيَّ

 ُّومراعاة أن مهارٍة لكلِّ ة للربنامج التَّدرييبِّمن األهداف العامَّ اشُتوَّ: اهلدف السُّلوكي ،

 طبيو.للتَّ اًليكون اهلدف قاب

 وواضحٍة صحيحٍة األداء: وصف السُّلوك بطريقٍة. 

 َّمان.من خالل حتديد املكان والزَّ ووضوٍح ٍةرف: حتديد األداء بدقَّالظ 

 ُّألداء املقبول للهدف السُّلوكي.د من خالله مستوى االذي حندِّ املعيار: احملك 
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 َّمن اجللسات، وجذب انتباه  جلسٍة ستخدم يف كلِّمهيد: توفري األدوات كافَّة اليت سوف ُتالت

 الطِّفل إىل تلك األدوات.

 َّوكيفيَّة قيام األخصائيات بتقديم وتدريب الطَّريقة واإلجراءات: وتشمل األسلوب التَّعليمي ،

 . ةحدعلى  طفٍل املهارات لكلِّ

 ِّوتنويعها، مع أهميَّة االهتمام بقيمة  جلسٍة زات يف كلِّأكيد على ضرورة توفري املعزِّز: التَّاملعز

 ا.صحيًّ از ضارًّيكون املعزِّ ال وأن ز لدى الطِّفلاملعزِّ

 وذلك ؛ ةة والبصريَّمعيَّتات السَّوعن املشتِّ اإلزعاج،عن  بعيدٍة ٍةصفيَّ مكان التَّدريب: توفري غرفٍة

دون  طفٍل لكلِّ احبيث يكون التَّدريب فرديًّ ة املهارات يف الربنامج التَّدرييبِّخلصوصيَّ

 االختال  باألطفال اآلخرين يف املركز.

 ة: تقويم اجللسة التَّدريبيَّ

 ة من خالل:تقويم اجللسة التَّدريبيَّ يتمُّ

 َّويهدف إىل قياس مهارات العناية بالذَّات اليت يستطيع  :ةالتقويم قبل البدء يف اجللسة التَّدريبي

 هارات العناية بالذَّات.مل القبليِّ قياساملتطبيو  ال يستطيع الطِّفل القيام بها من خالل أو

 اجحة أثناء تطبيو كلِّويهدف إىل قياس عدد احملاوالت النَّ :ةأثناء اجللسة التَّدريبيَّ تقويٌم 

 (.جلساٍت4مهارة وعددها ) ة لكلِّمن اجللسات املعتمد جلسٍة

 نهاء إويهدف إىل قياس مهارات العناية بالذَّات بعد  :ةيف نهاية اجللسة التَّدريبيَّ ختاميٌّ تقويٌم

حبيث  ،هارات العناية بالذَّاتمل البعديِّ قياساملمن خالل تطبيو  مهارٍة خرية لكلِّاجللسة األ

 .   حماوالٍت عشرمن أصل  ناجحٍة حماوالٍت مثانيل للمهارة مبعدَّ حيصل على نسبة إتقاٍن

 إلكرتونيٍّ ة من خالل تطبيٍوستند عليه تطبيو اجللسات التَّدريبيَّيالذي  الربنامج التَّعليميُّ .3

عرب  بالفيديو موثقٍة ٍةباإلضافة إىل االستعانة بثالثة مقاطع مرئيَّ ،م مع مفيد"ُيعرف باسم "تعلَّ

الثة لتتناسب مع املهارات الباحثان بعط التَّعديالت على املقاطع الثَّ أجرى، وقد "يوتيوب"قناة 

 املراد تعليمها ألفراد عيِّنة الدِّراسة.

 إجراءات الدِّراسة:

 للقيام بهذه الدِّراسة قام الباحثان باإلجراءات التَّالية:
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  السَّابقة املتعلِّقة حتديد اإلطار النَّظريِّ للبحث من خالل االطالع على الدِّراسات واألحباث

 بالبحث احلالي.

 وذلك  ؛موافقتهم وأخذ لتطبيو الربنامج التَّدرييبِّخاصٍّ يف حمافظة اجملمعة  اختيار مركٍز

 لسهولة الوصول إىل عيِّنة الدِّراسة.

 َّيف جامعة اجملمعة إلجراء  من عمادة البحث العلميِّ ماح األخالقيِّاحلصول على موافقة الس

 الدِّراسة.

 نظيم البيئة التَّعليميَّة يف املركز مبا يلزم لنجاح تطبيو الربنامج التَّدرييب.ت 

  .تطبيو االختبار القبليِّ للمقياس على عيِّنة الدِّراسة 

 َّالقائم على النَّمذجة بالفيديو على  ات على كيفيَّة تطبيو الربنامج التَّدرييبِّتدريب األخصائي

بل الباحثني واملتابعة اليوميَّة من ِق عدة واملشورة املستمرَّة هلنَّعيِّنة الدِّراسة، وتقديم املسا

 الذي استغرق تطبيقه شهرين. كل الصَّحيحبالشَّ د من سري تطبيو الربنامج التَّدرييبِّللتأكُّ

  مهارٍة لكلِّ ( جلساٍت4على ) مًةمقسَّ تدريبيًَّة ( جلسًة30إىل ) طفٍل كلُّ ُأخِضع. 

  البعديِّ للمقياس على عيِّنة الدِّراسة بعد انتهاء فرتة التَّدريب على الربنامج.تطبيو االختبار 

 ِّمن انتهاء من االختبار البعديِّ.  على عيِّنة الدِّراسة بعد شهٍر تطبيو االختبار التَّتبعي 

 َّالالزم لإلجابة عن أسئلة الدِّراسة. حليل اإلحصائيِّتفريغ النَّتائج وعمل الت 

  اإلحصائيَّة املستخدمة:األساليب 

 ( اختبار ويلكسونWilcoxon Signed Ranks Testِّلعي ) .نتني مرتبطتني 

 لدراسة الفاعليَّة. "بالكـ "نسبة الكسب ل 

 نتائج الدِّراسة:

تصميم اجملموعة الواحدة بقياٍس قبليٍّ  منهجيَّة اسُتخدمتلإلجابة على أسئلة الدِّراسة 

 وبعديٍّ.

  السُّؤال األول: هل( توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوىa ≤ 0,05 بني درجات )

 القياس القبليِّ ودرجات القياس البعديِّ املباشر ألفراد اجملموعة على مقياس تقدير مهارات

 العناية بالذَّات لصاحل القياس البعديِّ؟

ة بـني درجـات القيـاس    ولإلجابة عن هذا السُّؤال وللوقوف على الفـروق ذات الدَّاللـة اإلحصـائيَّ   
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القبليِّ ودرجات القياس البعديِّ املباشر ألفراد العيِّنة من األطفـال ذوي اضـطراب طيـف التَّوحُّـد علـى      

 Wilcoxon Signedمقياس تقدير مهـارات العنايـة بالـذَّات وذلـك باسـتخدام اختبـار ويلكسـون )       

Ranks Testِّاجلدول:نتني مرتبطتني، يتَّضح اآلتي من خالل ( لعي 

ن دراسة الفروق بني متوسِّطات درجات القياس القبليِّ ودرجات القياس البعديِّ املباشر ألفراد العيِّنة من يبيِّ

وذلك باستخدام اختبار  األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد على مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات،

 مرتبطتنينتني ( لعيWilcoxonِّويلكسون )

 العدد إشارة الرتب
متوسِّط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

 الفروق
 Zقيمة 

مستوى 

 الدَّاللة

 قبلي >بعدي  0.0 0.0 0 السالبة

 قبلي <بعدي  21.0 3.6 5 املوجبة *0.025 2.23-

 بعدي = قبلي   0 العالقات

ه توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة ( وداللتها أنZَّيتَّضح من اجلدول السَّابو ومن خالل قيمة )

( بني متوسِّط درجات جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف القياس 0.06عند مستوى )

 ،جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف القياس البعديِّالقبليِّ وبني متوسِّط درجات 

حيث  ،لصاحل متوسِّط درجات جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف القياس البعديِّ

مستوى جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد  على أنَّ ا يدلُّممَّ ،Z (2.23)كانت قيمة 

ولقياس مدى فاعليَّة  ؛يف القياس البعديِّ عن مستواهم يف القياس القبليِّ ملحوٍظ ن بشكٍلقد حتسَّ

لدى أفراد  القائم على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف تنمية مهارات العناية بالذَّات الربنامج التَّدرييبِّ

إىل القياس  العيِّنة من األطفال ذوي اضطراب  طيف التَّوحُّد يف حمافظة اجملمعة من القياس القبليِّ

 نسبة الكسب املعدل لبالك وهي كما يأتي: تالبعديِّ اسُتخدم

 االحنراف املعياري املتوسِّط احلسابي 

 2.57 31.0 القياس القبليُّ

 1.94 46.73 القياس البعديُّ
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 ص + س         س-ص            

      +                              نسبة الكسب املعدل لبالك =

 د               س-د            

 : ص = متوسِّط درجات االختبار البعديِّ.  س= متوسِّط درجات االختبار القبليِّنَّإحيث 

 د = النِّهاية العظمى لالختبار.  

 

           46.73 – 31.0                      46.73  +31.0 

 1.47+  0.70=                      +  نسبة الكسب املعدل لبالك   =           

           62 – 31.0            62 

                                         =2.17% 

على  ا يدلُّ%، مم1.2َّسبة هو الفاصل هلذه النِّ أن أن يكون احلدُّ)بالك( يف هذا الشَّ ويقرتح

القائم على استخدام النَّمذجة بالفيديو يف تنمية  مدى ارتفاع مستوى فاعليَّة الربنامج التَّدرييبِّ

طيف التَّوحُّد يف حمافظة  لدى أفراد العيِّنة من األطفال ذوي اضطراب مهارات العناية بالذَّات

 اجملمعة من القياس القبليِّ إىل القياس البعديِّ لصاحل القياس البعديِّ.

 السُّؤال الثَّاني: هل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصا ( ئيٍَّة عند مستوىa ≤ 0,05 بني درجات )

من انتهاء الربنامج( ألفراد  القياس البعديِّ املباشر ودرجات القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل )بعد شهٍر

 اجملموعة على مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات لصاحل القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل؟

وللوقوف على الفروق ذات الدَّاللة اإلحصائيَّة بني درجات القياس  ،ولإلجابة عن هذا السُّؤال

البعديِّ ودرجات القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل ألفراد العيِّنة من األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد على 

 Wilcoxon Signedمقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات وذلك باستخدام اختبار ويلكسون )

Ranks Testِّيتَّضح اآلتي من خالل اجلدول:ونتني مرتبطتني، ( لعي 
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ن دراسة الفروق بني متوسِّطات درجات القياس البعديِّ ودرجات القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل ألفراد العيِّنة من يبيِّ

باستخدام اختبار  األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد على مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات وذلك

 نتني مرتبطتني( لعيWilcoxonِّويلكسون )

 العدد إشارة الرتب
متوسِّط 

 الرتب

جمموع 

 الرتب

 الفروق
 Zقيمة 

مستوى 

 الدَّاللة

 بعدي >تتبعي  2.60 2.60 1 السالبة

 بعدي <تتبعي  17.60 3.70 6 املوجبة 0.092 1.59-

 تتبعي = بعدي   0 العالقات

ه ال توجد فروٌق ذات داللٍة أنَّ ،( وداللتهاZيتَّضح من اجلدول السَّابو ومن خالل قيمة )

يف القياس البعديِّ،  إحصائيٍَّة بني متوسِّط درجات جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد

وبني متوسِّط درجات جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل؛ مما 

من القياس البعديِّ  على تقارب مستوى  جمموعة األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف كلٍّ يدلُّ

حه اجلدول يف األسفل كما يوضِّ ،التَّتبعيِّ يف يلٍةقل والقياس التَّتبعيِّ، على الرغم من وجود زيادٍة

ه ال ه على الرغم من أنَّن أنَّويتبيَّ ،إحصائيٍَّة لوجود مستوى داللٍة ،ولكن مل يرَق هذا االختالف

النَّمذجة بالفيديو يف تنمية مهارات العناية  القائم على استخدام للربنامج التَّدرييبِّ توجد فاعليٌَّة

أفراد العيِّنة من األطفال ذوي اضطراب  طيف التَّوحُّد يف حمافظة اجملمعة من القياس  لدى بالذَّات

 .قليلٍة ولكن مل يقل مستوى األطفال بينما زاد ولكن بنسبٍة البعديِّ إىل القياس التَّتبعيِّ،

 االحنراف املعياري املتوسِّط احلسابيُّ 

 1.94 46.73 القياس البعديِّ

 3.97 47.73 القياس التَّتبعيِّ

 :مناقشة النَّتائج

 النَّمذجة بالفيديو يف تنمية  على استخدام قائٍم تدرييبٍّ السُّؤال الرَّئيس: ما مدى فاعليَّة برنامٍج

 من األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد يف حمافظة اجملمعة؟ مهارات العناية بالذَّات لدى عيِّنٍة
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 واضٍح نلحظ وجود حتسٍُّن فاعليَّة الربنامج التَّدرييبِّمن خالل استعراض نتائج مستوى 

ر فيما بينهم، وُيفسِّ متفاوتٍة على أفراد العيِّنة بدرجاٍت بعد تطبيو الربنامج التَّدرييبِّ وملموٍس

كونه ُيراعي  املستخدم لتنفيذ الربنامج التَّدرييبِّ الباحثان ذلك خبصائص التَّطبيو اإللكرتونيِّ

 ٌزون والنَّمذجة بالفيديو حمفِّمون بصريُّخصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد فهم متعلِّ

التَّطبيو املستخدم يف الربنامج التَّدرييب يقوم على تبسيط وتقسيم  هلم، باإلضافة إىل أنَّ بصريٌّ

نتائج  ا. كما جتدر اإلشارة هنا إىل أنَّمهعلى الطالب تعلُّ حتى يسهَل ؛ٍةفرعيَّ املهارة إىل مهاراٍت

 قائمًة من الدِّراسات السَّابقة اليت استخدمت برامج تدريبيًَّة فقت مع نتائج عدٍداتَّة ارسة احلاليَّالدِّ

 & Meisterعلى النَّمذجة بالفيديو يف تعليم أطفال التَّوحُّد، ومن أهمِّ هذه الدِّراسات، دراسة )

Salls, 2015 يف مهارات العناية بالذَّات لدى األطفال ذوي  وحتسٍُّن ٍرشارت إىل حدوث تطوُّأ( اليت

الستخدام أسلوب النَّمذجة بالفيديو يف عمليَّة التَّعليم؛ ودراسة  اضطراب طيف التَّوحُّد نتيجًة

(Mccoy & Hermansen, 2007( اليت قامت مبراجعة وحتليل )دراسًة34 )  تناولت توظيف طريقة

مجيع تلك الدِّراسات أثبتت فعاليَّة منذجة الفيديو يف إحداث  ة بالفيديو واليت توصَّلت إىل أنَّالنَّمذج

 ًةوسلوكيَّ ًةمنائيَّ مهم مهاراٍتإىل تعلُّ يف تعليم وتدريب األطفال مهارات العناية بالذَّات، إضافًة تغيرٍي

( اليت Taylor et al., 2004دراسة )ة مع نتائج فقت نتائج الدِّراسة احلاليَّ، كما اتَّأخرى جيدًة

يف حتسني مهارات العناية بالذَّات لألطفال ذوي  فعَّاٌل النَّمذجة بالفيديو كان هلا أثٌر خلصت إىل أنَّ

 اضطراب طيف التَّوحُّد.

  األوَّالفرعيُّ السُّؤال( ل: هل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوىa ≤ 0,05 بني )

القبليِّ ودرجات القياس البعديِّ املباشر ألفراد العيِّنة على مقياس تقدير درجات القياس 

 مهارات العناية بالذَّات لصاحل القياس البعديِّ؟

( بني متوسِّط درجات 0.06أشارت النَّتائج إىل وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوى )

رجات أفراد العيِّنة يف القياس البعديِّ لصاحل وبني متوسِّط د ،أفراد العيِّنة يف القياس القبليِّ

 ن بشكٍلمستوى أفراد العيِّنة قد حتسَّ على أنَّ ا يدلُّ(، مم2.23َّ) Zحيث كانت قيمة  ،البعديِّ

ر الباحثان هذا التحسُّن امللحوظ يف القياس البعديِّ عن مستواهم يف القياس القبليِّ؛ ويفسِّ ملحوٍظ

الذي  األمر ؛م يف تنمية مهارات العناية بالذَّات لألطفال التَّوحُّديِّنياملُقدَّ التَّدرييبِّإىل فاعليَّة الربنامج 

استخدام تقنية  باإلضافة إىل أنَّ ،لون التَّعلُّم البصريَّاألطفال التَّوحُّديِّني يفضِّ عزى إىل أنَّقد ُي
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ل عمليَّة تكرار وهذا يسهِّ ،مكاٍن يِّة يف أالنَّمذجة بالفيديو تسمح للطفل مبشاهدة املقاطع املرئيَّ

ة حيث توافقت نتائجها مع تقانها. وهذا ما أكَّدته نتائج الدِّراسة احلاليَّإمها واملشاهدة وسرعة تعلُّ

نسبة  واليت أشارت يف نتائجها إىل أنَّ ،((Cihak et al., 2012 ما توصَّلت له دراسة هيهك وآخرون

فقت نتائج هذه الدِّراسة مع نتائج استخدام منذجة الفيديو، كما اتَّم الطالب كانت أسرع عند تعلُّ

جريبيَّة بني إحصائًيا يف أداء اجملموعة التَّ ( واليت أشارت إىل وجود فروٍق دالٍَّة2009دراسة جودت )

ة لصاحل القياس نتائج التَّطبيو القبليِّ والبعديِّ املباشر يف مهارات احلياة اليوميَّة واالستقالليَّة الذَّاتيَّ

 ,Meister & Salls)فقت أيًضا نتائج هذه الدِّراسة مع دراسة ميسرت وسالس البعديِّ، كما اتَّ

اليت  حسُّن امللحوظ يف أداء املهامِّ% من الت60.6َّاليت أشارت إىل إظهار الطالب متوسِّط  (2015

 أسابيع. ستَّة لة يفبأسلوب منذجة الفيديو خالل مدَّة الدِّراسة املتمثُِّدرِّست 

  الفرعيُّ السُّؤال( الثَّاني: هل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوىa ≤ 0,05 بني )

درجات القياس البعديِّ املباشر ودرجات القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل )بعد شهر من انتهاء الربنامج( 

 لصاحل القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل؟ألفراد العيِّنة على مقياس تقدير مهارات العناية بالذَّات 

أشارت النَّتائج إىل عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني متوسِّط درجات أفراد العيِّنة يف 

على تقارب مستوى  ا يدلُّالقياس البعديِّ وبني متوسِّط درجاتهم يف القياس التَّتبعيِّ املؤجَّل ممَّ

يف نتائج  قليلٍة والقياس التَّتبعيِّ وذلك على الرغم من وجود زيادٍة من القياس البعديِّ األطفال يف كلٍّ

التَّتبعيِّ  ة بني القياس البعديِّ والقياسمنيَّر الباحثان ذلك يف قصر الفرتة الزَّالقياس التَّتبعيِّ؛ ويفسِّ

اكتساب  يف تراجٍع ومل يكن هنالك أيُّ ،بسيٍط بفارٍق واحد( لذلك يوجد حتسٌُّن املؤجَّل )شهر

 ، ماعدا طفٌلبسيٍط بل على العكس زاد مستوى املهارة لديهم بفارٍق ة،املهارات لدى األطفال الستَّ

ا يف القياس التَّتبعيِّ عنه يف القياس البعديِّ، األمر الذي قد جدًّ بسيٌط تراجٌع هفقط كان لدي واحٌد

يف املنزل  و باملتابعة والتَّدريب املستمرِّبل األسرة فيما يتعلَّعزى إىل ضعف التَّعاون واالهتمام من ِقُي

بأطفال العيِّنة اآلخرين الذين كان جوهر حمافظتهم على مستواهم هو اهتمام ومتابعة  مقارنًة

جلميعهم  ات على املتابعة والتَّدريب املستمرِّائيَّاألسرة يف املنزل هلم، باإلضافة إىل حرص األخصَّ

ة مع دراسة أمحد فقت نتائج الدِّراسة احلاليَّ، واتٍَّفمكثَّ هم بشكٍلعلى أداء املهارات املطلوبة من

شارت نتائجها إىل عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني التَّطبيو البعديِّ أواليت  ،(2016)

ة حلاليَّاجملموعتني )النَّمذجة بالفيديو والنَّمذجة املتبادلة(؛ واختلفت نتائج الدِّراسة ا والتَّتبعيِّ لكال
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إحصائيًّا لصاحل التَّطبيو  ( واليت أشارت نتائجها إىل وجود فروٍق دالٍَّة2009مع دراسة جودت )

 ( يوًما من انتهاء التَّطبيو.46التَّتبعيِّ املؤجَّل بعد )

 التَّوصيات:

 ل يف:ة، فإّن توصيات الباحثني تتمثَّويف ضوء نتائج الدِّراسة احلاليَّ

لألطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد، وذلك من خالل االستفادة  حملِّيٍَّة تعليميٍَّةتصميم برامج  -

 .متقدِّمٍة تها يف دوٍلمن الربامج اليت أثبتت فاعليَّ

أهميَّة تدريب اإلخصائييِّن والعاملني مع األطفال من ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد على توظيف  -

 تعليم وتدريب األطفال التَّوحُّديِّني. يف التَّقنية احلديثة بأنواعها كافًَّة

أكرب لقياس فاعليَّة النَّمذجة يف حتسني املهارات  على عيِّناٍت مشابهٍة ٍةحبثيَّ إجراء دراساٍت -

 .لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التَّوحُّد
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The role of school leadership supervisors in the sustainable professional 

development of secondary school leaders in Tabuk 

Saleh Saad Saeed Al Asmari 

Educational supervisor, Tabuk Education Department 

Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract 

The study aimed at revealing the role of the supervisors of the school 

leadership in the sustainable professional development of secondary school 

leaders in the city of Tabuk in the fields (Meetings management, learning 

communities, training, performance evaluation), and aimed at detecting 

statistically significant differences between the response averages of individuals 

The study community is attributed to sex variables, training courses in school 

leadership, the study was based on the descriptive survey method, and the 

questionnaire was used as a tool for data collection, and the study community is 

made up of (85) leaders and leaders (39) leaders, and (46) leaders, the whole 

community was taken and Distribute the tool to them all, and recover from it 

(56) resolution to form (68%) From the study community, the results of the 

study found that the role of the supervisors of the school leadership in the 

sustainable professional development of high school leaders in each area of 

study (meeting management, learning Communities, training, performance 

evaluation), was at an average rating, and found that there are no differences of 

Statistical significance at the level of significance (∝≤0.05) between the 

averages of the responses of the members of the study community according to 

the gender variable in the fields of study except the field (meetings management) 

for the benefit of males, and also found that there are no statistically significant 

differences at the level of significance (∝≤0.05) between averages of responses 

The study community according to the variable number of training courses in the 

field of school leadership. 

Keywords: School Leadership supervisors, sustainable professional 

development. 

 

 

 



 

 
 
 

 1442/2021( 2) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

84 

القيرررادمل املدرسررريَّة يف التَّنميرررة املهنيَّرررة املسرررتدامة لقرررادمل   دور مشرررريف (. 0202صررراحل سرررعد  سرررعيد. )  األمسرررري.

 .201–18 (،0) 7 جملة العلوم الرتبوية،. املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك

 

 دور مشريف القيادمل املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة 

 لقادمل املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك

 (1)صاحل سعد سعيد األمسري

  :املستخلص

هدفت الدِّراسة إىل الكشف عن دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة 

لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك يف اجملاالت )إدارة االجتماعات، جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، 

داللٍة إحصائيٍَّة بني متوسِّطات تقويم األداء(، كما هدفت إىل الكشف عن وجود فروٍق ذات 

استجابة أفراد جمتمع الدِّراسة ُتعزى ملتغيِّرات اجلنس، والدَّورات التَّدريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة، 

واعتمدت الدِّراسة على املنهج الوصفيِّ املسحيِّ، كما اسُتخدمت االستبانة كأداٍة جلمع البيانات، 

اجملتمع  ُأِخذ( قائدًة، وقد  45( قائًدا، و)39( قائًدا وقائدًة، منهم )76وتكوَّن جمتمع الدِّراسة من )

%( من 57( استبانًة لتشكِّل ما نسبته )65األداة عليهم مجيًعا، واسُتردَّ منها ) ووزِّعت اًلكام

املهنيَّة مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية  جمتمع الدِّراسة، وتوصَّلت نتائج الدِّراسة إىل أنَّ دور

املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف كلِّ جماٍل من جماالت الدِّراسة )إدارة االجتماعات، جمتمعات 

التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء( كان بتقديٍر متوسٍِّط، كما توصَّلت إىل أنَّه ال توجد فروٌق ذات 

طات استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة بني متوسِّ  (     ∝)داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوى داللة

وفًقا ملتغيِّر اجلنس يف جماالت الدِّراسة ما عدا جمال )إدارة االجتماعات( لصاحل الذُّكور، وكما 

بني متوسِّطات   (     ∝)عند مستوى داللة  ذات داللٍة إحصائيٍَّة ه ال توجد فروٌقتوصَّلت إىل أنَّ

 ا ملتغيِّر عدد الدَّورات التَّدريبيَّة يف جمال القيادة املدرسيَّة.استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة وفًق

 مشرفو القيادة املدرسيَّة، التَّنمية املهنيَّة املستدامة.الكلمات املفتاحيَّة: 

 

 

                                                             
 saude551@hotmail.com، السُّعوديَّةاململكة العربيَّة ، مشرف تربوي، إدارة تعليم تبوك  (1)
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 مقدِّمة:

، وُيعترب حلقة الوصل ُيعدُّ إشراف القيادة املدرسيَّة ركيزًة مهمًَّة من ركائز العمل التَّربويِّ

إدارة التَّعليم والقيادة املدرسيَّة حيث ُينا  مبشرف القيادة املدرسيَّة عدٌد من املهامِّ الفنيَّة بني 

والقياديَّة والتَّدريبيَّة يسعى من خالهلا إىل تطوير مستوى األداء داخل املدرسة من خالل االرتقاء 

شده ويشرف عليه، ويتلمَّس مبستوى أداء قائد املدرسة، فقائد املدرسة حيتاج إىل من يوجِّهه وير

احلاجات التَّربويَّة اليت قد حيتاجها، ويقرتح الوسائل والربامج الكفيلة بإشباعها لتحقيو التَّنمية 

 (. 2:  2011 املهنيَّة املستدامة لقائد املدرسة )الشِّهري،

األبرز لتطوير وإصالح وتربز أهمِّيَّة التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس باعتبارها االجتاه 

التَّعليم ملواجهة التَّغيُّرات اليت يشهدها اجملتمع، فاحلاجة إىل تطوير ممارسات التَّنمية املهنيَّة 

املستدامة يف املدارس أصبحت ملحًَّة؛ إذ ُتعدُّ الوسيلة الفاعلة واملؤثِّرة يف عمليات التَّحسني 

ؤثِّرين وقادرين على إحداث التَّنمية البشريَّة والنُّهوض والتَّطوير، واحلاجة ملحٌَّة إىل وجود قادٍة م

 (363  :2015 )الشَّمري، .باجملتمع

( إىل أهمِّيَّة التَّنمية املهنيَّة 2016(، ودراسة بوضياف )2012وقد أشارت دراسة السِّرحيي )

التَّعليميَّة، وأنَّ الدِّراسة املستدامة لقادة املدارس، وما حتقِّقه من تطويٍر ألدائهم، وحتسنٍي للعمليَّة 

تسليط الضَّوء على واقع دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة ل احلاليَّة جاءت

لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك، من حيث إكسابهم املهارات امليدانيَّة يف اجملاالت اإلداريَّة 

قيادة املدرسيَّة يف جماالت إدارة االجتماعات، وجمتمعات التَّعلُّم، والتَّدريب، والفنيَّة ذات الصِّلة بال

 وتقويم األداء.

 مشكلة الدِّراسة:

على الرغم من اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيو التَّنمية املهنيَّة املستدامة للعاملني يف حقل 

أنَّ حتقيقها لدى قادة املدارس مل حيظ  باالهتمام الالزم والقدر املناسب من املسؤولني  إالَّالتَّعليم، 

ومشريف القيادة املدرسيَّة باعتبارهم قادًة تربوييِّن يقع على عاتقهم أداء كثرٍي من املهامِّ اليت البدَّ أن 

 (15: 2012 )السرحيي، .يتمَّ إجنازها بكفاءٍة وفاعليٍَّة

لقادة املدارس يف إحداث تغيرٍي وتعديٍل يف  نمية املهنيَّة املستدامة فوائد عديدًةكما أنَّ للتَّ

نه من اتِّخاذ األداء مبا يتَّفو مع متغيِّرات العصر، وزيادة اخلربات لدى قائد املدرسة مبا ميكِّ
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ال املكلَّف ليمة يف خمتلف املواقف اليت تواجهه، واالرتقاء مبستوى أداء القائد لألعمالقرارات السَّ

بها من خالل إكسابه املعارف واملهارات العلميَّة والعمليَّة الالزمة، وزيادة قدرات القائد التَّربويِّ 

اإلبداعيَّة والفكريَّة ليتمكَّن من التَّكيُّف مع متطلَّبات عمله، ومواجهة املشكالت والقدرة على 

 (351 :2015 حلِّها.  )الشَّمري،

امل هنيَّة املستدامة يف الوقت احلاضر مطلًبا أساسيًّا لتحقيو التَّطوُّر الشَّوأصبحت التَّنمية امل

مة هذه العناصر قائد املدرسة وذلك من خالل دور مشرف لعناصر العمليَّة التَّعليميَّة، ويف مقدِّ

ما أشارت ك،املأمول يف تطوير أداء قادة املدارس  دوره ما زال دون احلدِّ القيادة املدرسيَّة، إال أنَّ

( 2009) ر(، وكذلك أشارت دراسة الصغي2014ِّ) (، ودراسة العمري2013) إىل ذلك دراسة املطلو

من املشكالت  من معايري جمتمعات التَّعلُّم، وتواجه جمموعًة قادة املدارس تفتقر إىل كثرٍي بأنَّ

مشريف القيادة املدرسيَّة  ( بأن2010َّ) ر على جودة األداء، وكذلك أشارت دراسة العدوانياليت تؤثِّ

 اإلداريَّة والفنيَّة. من املهامِّ أقلَّ هم التَّدريبيَّة بدرجٍةون مهامَّيؤدُّ

وبناًء على ما سبو؛ تتبلور مشكلة الدِّراسة يف حماولتها الكشف عن واقع دور مشريف 

 يَّة مبدينة تبوك.   القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانو

 أسئلة الدِّراسة:

ما دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف ئيس التَّالي: ساؤل الرَّحتاول الدِّراسة اإلجابة عن التَّ

 التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك؟ 

 ساؤل األسئلة الفرعيَّة التَّالية:  ع من هذا التَّويتفرَّ

ما دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقـادة املـدارس الثَّانويَّـة يف اجملـاالت      .1

 )إدارة االجتماعات، جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء( من وجهة نظر قادة املدارس؟

بـني متوسِّـطات اســتجابة   ( α ≤0.05عنـد مسـتوى داللـة )    ذات داللـٍة إحصـائيَّةٍ   هـل توجـد فـروقٌ    .2

أفــراد جمتمــع الدِّراســة حــول دور مشــريف القيــادة املدرســيَّة يف التَّنميــة املهنيَّــة املســتدامة لقــادة    

 املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك ُتعزى ملتغيِّر اجلنس؟

متوسِّـطات اســتجابة   بـني ( α ≤0.05عنـد مسـتوى داللـة )    ذات داللـٍة إحصـائيَّةٍ   هـل توجـد فـروقٌ    .3

فــراد جمتمــع الدِّراســة حــول دور مشــريف القيــادة املدرســيَّة يف التَّنميــة املهنيَّــة املســتدامة لقــادة    أ

 املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك ُتعزى ملتغيِّر الدَّورات التَّدريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة؟ 
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 أهداف الدِّراسة: 

 تهدف الدِّراسة إىل:

سيَّة يف التَّنميـة املهنيَّـة املسـتدامة لقـادة املـدارس الثَّانويَّـة مبدينـة        تقدير دور مشريف القيادة املدر .1

تبوك من وجهة نظر قادة املـدارس يف اجملـاالت التَّاليـة: )إدارة االجتماعـات، جمتمعـات الـتَّعلُّم،       

 .التَّدريب، تقويم األداء(

( بـني  α ≤0.05عنـد مسـتوى داللـة )    ذات داللـٍة إحصـائيَّةٍ   ا إذا كانت هناك فروٌقالكشف عمَّ .2

ــة        ــادة املدرســيَّة يف التَّنمي متوسِّــطات اســتجابات أفــراد جمتمــع الدِّراســة حــول دور مشــريف القي

والـــدَّورات  ،املهنيَّــة املســتدامة لقــادة املــدارس الثَّانويَّــة مبدينـــة تبــوك ُتعــزى ملتغيِّــرات اجلــنس         

 التَّدريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة.

 ة الدِّراسة:أهمِّيَّ

 ميكن حتديد أهمِّيَّة البحث يف جانبني هما: 

 األهمِّيَّة النَّظرية:

أنها تساهم باملعرفة التَّراكميَّة حول موضوع التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس يف 

 .(إدارة االجتماعات، جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء) :اجملاالت

 ة:طبيقيَّة التَّاألهمِّيَّ

يف مدينة تبوك تساعدها يف  إلدارة اإلشراف التَّربويِّ يؤمل من هذه الدِّراسة توفري معلوماٍت

تعزيز جوانب القوَّة، ومعاجلة جوانب الضَّعف لدى مشريف ومشرفات القيادة املدرسة فيما يتعلَّو 

بالتَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس، وكذلك ميكن استثمار تلك املعلومات يف اقرتاح الربامج 

 الالزمة لتنمية مهارات قادة املدارس.   

 الدِّراسة: حدود

 د الدِّراسة باحلدود التَّالية: تتحدَّ

احلدود املوضوعيَّة: اقتصرت هذه الدِّراسة على واقع دور مشريف ومشرفات القيـادة املدرسـيَّة يف    .1

باجملــاالت التَّاليــة ُحــدِّدت التَّنميـة املهنيَّــة املســتدامة لقــادة املـدارس الثَّانويَّــة مبدينــة تبــوك والـيت     
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 اعات، وجمتمعات التَّعلُّم، والتَّدريب، وتقويم األداء(.                    )إدارة االجتم

احلــدود البشـــريَّة: اقتصــر تطبيـــو أداة الدِّراســـة علــى قـــادة املـــدارس الثَّانويَّــة للبـــنني والبنـــات       .2

 احلكوميَّة واألهليَّة مبدينة تبوك. 

 نات احلكوميَّة واألهليَّة مبدينة تبوك.لت يف املدارس الثَّانويَّة للبنني والبة: متثَّاحلدود املكانيَّ .3

 األوَّل للعـام الدراسـيِّ   لت يف وقـت إجـراء الدِّراسـة خـالل الفصـل الدراسـيِّ      ة: متثَّمانيَّاحلدود الزَّ .4

  .ـه14391440

 مصطلحات الدِّراسة: 

 مصطلحات الدِّراسة اآلتي: ومن أهمِّ

 التَّنمية املهنيَّة املستدامة:

ة لبناء وتطوير قادة املدارس ومستمرَّ طٌةوخمطَّ منظَّمٌة بأنها عمليٌَّةفها الشَّمري عرَّ

ووكالئهم تهدف إىل رفع كفاياتهم املهنيَّة من خالل أساليب ووسائل التَّنمية املهنيَّة املستدامة 

 (. 350:  2015 املختلفة )الشَّمري،

من الربامج واألنشطة التَّدريبيَّة  وعٌةا: بأنها جممف التَّنمية املهنيَّة املستدامة إجرائيًّعرَّوُت

هم الواقعيَّة بهدف إكساب راملستمرَّة اليت ينفِّذها مشرفو ومشرفات القيادة املدرسيَّة من خالل أدوا

من املهارات واملعارف؛ لتحقيو التَّنمية املهنيَّة املستدامة يف اجملاالت )إدارة  قادة املدارس جمموعًة

 تَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء( بهدف االرتقاء مبستوى أدائهم املهين.االجتماعات، جمتمعات ال

 إدارة االجتماعات:

لألفكار املختلفة وامليول املختلفة واآلراء  إدارٌةو للمتناقضات، اجلواد بأنها إدارٌةعبد فهاعرَّ

 (.15: 2000 )عبداجلواد، ات املختلفةخصيَّوالشَّ

قيام مشرف القيادة املدرسيَّة يف تنمية مهارات إدارة االجتماعات لدى ف إجرائيًّا بأنها عرَّوُت

 ة منها.و االجتماعات األهداف املرجوَّحقِّقادة املدارس حتى ُت

 جمتمعات التَّعلُّم:

عن التَّحسني والتَّطوير من خالل تعزيز  تبحث باستمراٍر جمتمعات التَّعلُّم هي جمتمعاٌت

مو واملبادرة واالبتكار، والبحث واالستقصاء واملشاركة، والعمل اجلماعي، ولكي وتشجيع النُّ
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مبا  مبا يدور حوهلا يف العامل اخلارجيِّ جيب أن تهتمَّ وتطويٍر و ما تسعى إليه من حتسنٍيحقُِّت

 (.177: 2012 ة )سليمان،نها من التَّنبؤ باملشكالت املستقبليَّميكِّ

ما يقوم به مشرف القيادة املدرسيَّة ملساعدة قائد املدرسة يف حتويل  :ف إجرائيًّا بأنهاعرَّوُت

 .ٍةمهنيَّ ٍمىل جمتمعات تعلُّإة قليديَّاملدارس التَّ

 التَّدريب:

 جاهاٍتواتِّ وخرباٍت لتزويد الفرد مبهاراٍت مستمرٌّ نشاٌ  :د واجلمل التَّدريب بأنهف سيِّوعرَّ

ة له وللجهة اليت يعمل بها، أو نقل معارف زيادة اإلنتاجيَّإىل ما يهدف  جتعله قادًرا على مزاولة عمٍل

د حمدَّدة يف اجلهة اليت يعمل بها )سيِّ لتطوير كفاءة الفرد ألداء مهامَّ جديدٍة اٍتوسلوكيَّ ومهاراٍت

 (.15:  2014واجلمل، 

قادة املدارس املهارات  إكسابقيام مشريف القيادة املدرسيَّة يف  :ف إجرائيًّا بأنهعرَّوُي

لتحسني األداء وذلك من خالل التَّدريب  وتنمية ما لديهم من خرباٍت ،واملعارف واالتِّجاهات الالزمة

 هلم. املستمرِّ

 تقويم األداء:

مواطن  علىف عرُّوحتليلها للتَّ ،جبمع املعلومات ىعنة ُتمستمرَّ ه عمليٌَّةإبراهيم بأنَّ هفعرَّ  

بهدف  يف ضوء معايري حمدَّدٍة قا  اليت حتتاج إىل تطويٍريف أداء املؤسَّسة، والنُّ القوَّة والضَّعف

 (357: 2015 )إبراهيم، .حتسني األداء

مساهمة مشريف القيادة املدرسيَّة يف إكساب قادة املدارس مهارات  :ف إجرائيًّا بأنهعرَّوُي

، كما تساعدهم على اتِّخاذ اًلومساعدتهم على التَّنبؤ مبستوى األداء مستقب ،تقويم األداء للمعلِّمني

 القرارات اليت من شأنها تطوير األداء وحتسينه يف املدرسة.

 القيادة املدرسيَّة:

على مستوى املدرسة الواحدة،  تصريف العمل التَّربويِّ :ف آل ناجي القيادة املدرسيَّة بأنهاعرَّ

ياسة التَّربويَّة وفو ما رمسته اإلدارة التَّعليميَّة، وهي وهي الوحدة األساسيَّة اليت تقوم بتنفيذ السِّ

ر عن مجيع اجلهود القياديَّة اليت يقوم بها قائد املدرسة وفريقه إلجناز العمل داخل املدرسة على تعبِّ

 (24: 2013 )آل ناجي، .و أهدافهاالنَّحو الذي حيقِّ

قدرة قائد املدرسة على حتقيو األهداف التَّربويَّة للمدرسة وذلك من  :ف إجرائيًّا بأنهاعرَّوُت
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وتنمية مهارات  ،ٍمىل جمتمعات تعلُّإوحتويل املدرسة  ،خالل اكتسابه مهارات إدارة االجتماعات

 القيادة املدرسيَّة.  واليت يقدِّمها مشرف تقويم أداء املعلِّمني من خالل التَّدريب املستمرِّ

 مشرف القيادة املدرسيَّة:

خص املسؤول الذي يقوم باإلشراف على مجيع األعمال اليت يؤدِّيها الشَّ :هفه الشِّهري بأنَّعرُِّي

ها؛ ملساعدتهم يف تطوير أدائهم بهدف حتسني القيادة املدرسيَّة لتحقيو ؤقادة املدارس ووكال

 (.4: 2011 عليميَّة والتَّربويَّة )الشِّهري،األهداف التَّ

يف القيادة املدرسيَّة،  حمدَّدٍة ا، مع خربٍةجامعيًّ اًلتأهي ٌلمؤهَّ ٌممعلِّ :هف إجرائيًّا بأنَّوُيعرَّ

 عم الفينِّبل إدارة التَّعليم باإلشراف على قادة املدارس ومساعدتهم، وتقديم الدَّمن ِق ٌفمكلَّ

واالستشارة هلم، وتطوير أدائهم من خالل التَّنمية املهنيَّة املستدامة هلم يف جماالت )إدارة 

 االجتماعات، جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء(.

 :اإلطار النَّظريُّ

 أسس التَّنمية املهنيَّة املستدامة: 

تقوم التَّنمية املهنيَّة املستدامة  اهناك مبادئ وأسًس ( أن205َّ: 2014د واجلمل )يذكر سيِّ

 هذه املبادئ: عليها، ومن أهمِّ

الواقعيَّة: وتعين االنطـالق يف ختطـيط بـرامج التَّنميـة املهنيَّـة املسـتدامة املوجـودة لقـادة املـدارس           .1

 ة.  قيو الحتياجاتهم التَّدريبيَّة الفعليَّحديد الدَّمن االستقراء الواعي، والتَّ على أساٍس

ات التَّربويَّــة واملكتشــفات  ات التَّــدريب؛ لتســاير املســتجدَّ  راريَّة: وتعــين اســتمرار عمليَّــ  االســتم .2

 ة وتستوعب أهداف خطط التَّجديد التَّربوي.  العلميَّة والتكنولوجيَّ

ة الفئــات دها لتتناســب مــع كافَّــع أســاليب وأنشــطة التَّــدريب، وتعــدُّد: وتعــين تنــوُّعــدَّع والتَّنــوُّالتَّ .3

 املستهدفة باختالف احتياجاتها التَّدريبيَّة.

مـن القـادة املسـتهدفني، إىل     فئـةٍ  هـة لكـلِّ  تابع يف بناء الـربامج املوجَّ كامل: وتعين مراعاة التَّالتَّ .4

 أخرى. هة للمستهدفني من الفئات املختلفة من ناحيٍةجانب ترابط الربامج املختلفة املوجَّ

ــالتَّ .6 ــدرِّة: وتعــين مشــاركة  عاونيَّ ــدرِّ  امل ــادة املدرســيَّة(، واملت ــادة املــدارس( يف  ب )مشــرف القي ب )ق

 طويلة األجل. متكاملٍة ٍةختطيطها، وأن ُتدار كخطَّ
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ــاملٍ  .5 ــام حـــوافز شـ ــتند علـــى نظـ يكـــاف  القائـــد امللتـــزم باالنـــدماج يف   الدَّافعيَّـــة: وتعـــين أن تسـ

 ز يف إجناز متطلَّباتها وأنشطتها.براجمها، واملتميَّ

مـــن احــرتام أفكـــار   تهــا علـــى أســاسٍ  ط براجمهـــا، وُتــدار فعاليَّ هـــا ختط ــ نيَّة: وتعــين أنَّ اإلنســا  .7

 جاهات قادة املدارس ومراعاة طاقتهم وقدراتهم التَّدريبيَّة.واتِّ

 ة.مة يف عمليات التَّدريب كوسائط تدريبيَّمج: وتعين دمج التكنولوجيا املتقدِّالدَّ .7

براجمهـا علـى أسـاس مـدى تأثريهـا       لتقـوَّم ب يف امليـدان  أداء املتـدرِّ املتابعة والتَّقويم: وتعين متابعة  .9

 ة أداءه وتطوير ممارسته.على فعاليَّ

 جماالت حتقيو التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس يف الدِّراسة احلاليَّة:

يستخدمها بعها مشرف القيادة املدرسيَّة، واليت من خالل األساليب اإلشرافيَّة اليت يتَّ

اليت يقوم بها  كوسائل لتحقيو التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس، ومن خالل األدوار واملهامِّ

 د املهامِّد بتعدُّجماالت التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس تتعدَّ ندرك أنَّ مشرف القيادة املدرسيَّة

و باحث آراء مشريف القيادة املدرسيَّة يف اجملاالت اليت حتقِّات، وبعد أخذ الالحيَّوالواجبات والصَّ

عات وأهداف وزارة التَّعليم، واالحتياجات هات وتطلُّتوجُّ لقادة املدارس يف ظلِّ مستدامًة ًةمهنيَّ تنميًة

 .ات التَّربويَّةالع الباحث على األدبيَّة لقادة املدارس يف الوقت احلالي، وكذلك اطِّالفعليَّ

ميكن من خالهلا حتقيو التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس،  جماالٍت ةأربع دتحدِّ

 وذلك ألهميتها ومنها ما يلي:

 :اجملال األوَّل: إدارة االجتماعات

ملا لالجتماعات من أهمِّيَّة يف  ؛يف عمل قائد املدرسة ًةأساسيَّ ُتعترب إدارة االجتماعات مهارًة

ة يَّ، وإبراز املشكالت اليت تعرتض العمليَّة التَّعليمالتَّنظيم، والتَّوجيه، وحتسني العمل املدرسيِّ

 حيحة لتحقيو األهداف املرجوة منها.ريقة الصَّواقرتاح احللول هلا؛ لذا جيب أن ُتدار بالطَّ ،ودراستها

باجتاهه حنو  ر الفكر اإلنسانيِّإىل تطوُّ ٍةإداريَّ كوسيلٍة ويعود ذيوع استخدام االجتماعات

ة اليت حتقِّقها االجتماعات، مثل ة، وإىل األهداف املهمَّوالقيادة الدميقراطيَّ الفكر اجلماعيِّ

ل وهذه املشكالت والوص تنشيط االهتمام باملشكالت واملقرتحات واألفكار، واملساعدة يف حلِّ

 دحان،رت )السَّقدم يف تنفيذ احللول اليت تقرَّاكتساب القبول لدى اجلماعة للتَّ، وٍةلنتائج إجيابيَّ

2015 :399.) 

و االجتماعات يف تطوير ذلك لدى قائد املدرسة لكي حتقِّ بارٌز وملشرف القيادة املدرسيَّة أثٌر
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ة تنفيذ د إلدارة هذه االجتماعات، وكيفيَّأهدافها، حيث يوضِّح لقائد املدرسة األسلوب اجليَّ

ة قراراتها، كما يوضِّح له أهمِّيَّة التَّخطيط والتَّنظيم واملتابعة والتَّقويم هلذه االجتماعات، وكيفيَّ

عارف، وبناء جمتمعات التَّعلُّم، والعالقات اإلنسانيَّة بني منها التَّ ٍة،كثرياالستفادة منها يف جماالتٍ 

ت ودعم أولياء األمور مما يساعد املدرسة يف حتقيو املعلِّمني، وكذلك االستفادة القصوى من خربا

: 2014 جان املدرسيَّة )العمري،عاون بني املدرسة والبيت بإشراكهم يف اللِّذلك عن طريو تعزيز التَّ

73.) 

 :اجملال الثَّاني: جمتمعات التَّعلُّم

 األكثر فاعليًَّة ل اإلطاَرركائز تطوير املدارس، وُتشكِّ جمتمعات التَّعلُّم من أهمِّ ُتعدُّ

 .عامٍّ للتنمية املهنيَّة املستدامة اليت تساعد قائد املدرسة على حتسني أداء املدرسة بشكٍل

( يف دليل جمتمعات التَّعلُّم املهنيَّة ما يقوم به مشرف 42: 1436وقد أوردت وزارة التَّعليم )

 لقادة املدارس وذلك على النَّحو التَّالي:القيادة املدرسيَّة لتحقيو التَّنمية املهنيَّة املستدامة 

 الت وقدرات القيادة املدرسيَّة.مبؤهِّ إنشاء قاعدة معلوماٍت .1

 حتديد وتصنيف احلاجات املشرتكة للقيادة املدرسيَّة. .2

 زة لدى قادة املدارس.حتديد وتصنيف املهارات املتميِّ .3

 رة.ربط احتياجات القيادة املدرسيَّة مع القدرات املتوفِّ .4

 شكيل جمتمعات التَّعلُّم وفًقا حلاجات التَّنمية املهنيَّة لقيادات املدارس.ت .6

 مبجتمعات التَّعلُّم لقيادات املدارس. عقد ورش توعيٍة .5

جملتمــع الــتَّعلُّم لقيــادات املــدارس لتشــمل: املهــارات       ة التَّطــوير املهــينِّ خلطَّــ  شــاركيُّالبنــاء التَّ .7

ــة، أوعيــة وأدوات التَّطــوير املهــينِّ    ــو، زمــن التَّنفيــذ  جملتمــع الــتَّعلُّم، موضــوعات التَّ   املهنيَّ  ،طبي

 متطلَّبات التَّنفيذ.

 والبحوث وغريها.لة ، وتبادل امللفَّات املرئيَّة واملسجَّللتَّعلُّم املهينِّ تفعيل التَّواصل اإللكرتونيِّ .7

ة جمتمعات التَّعلُّم العوامل اليت تدعم استمراريَّ أهمَّ ومن النقا  السَّابقة ميكن القول بأنَّ

من مشرف القيادة املدرسيَّة، وذلك من خالل  عم املستمرُّاملهنيَّة هي القيادة املدرسيَّة الواعية، والدَّ

ة لنجاح املدارس يف حتويلها إىل من املتطلَّبات املهمَّ التَّنمية املهنيَّة املستدامة هلم، واليت ُتعدُّ

 . ٍةمهنيَّ ٍمجمتمعات تعلُّ
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 :اجملال الثَّالث: التَّدريب

جماالت التَّنمية املهنيَّة املستدامة اليت ميكن ملشرف القيادة املدرسيَّة  ُيعترب التَّدريب من أهمِّ

واالتِّجاهات احلديثة يف العمليَّة التَّعليميَّة، وتطوير من خالله تزويد قادة املدارس باملهارات واخلربات 

 .أدائهم باستمراٍر

 ما يلي:ك( أهمِّيَّة التَّدريب لقائد املدرسة 116: 2014د واجلمل )ذكر سيِّ

نـه مـن القيـام    رفع مستوى أدائه بتطوير معارفه، وزيادة قدراته علـى التَّجديـد واإلبـداع، ومتكِّ    .1

 .رة بكفاءٍةواملتطوِّدة مبهامه املتجدِّ

 خرباته، وتطوير مهاراته، وتعريفه مبشكالت التَّعليم، وطرق عالجها. تعزيز .2

رة يف التَّعلـيم، وطـرق حتسـني العالقـة اإلنسـانيَّة داخـل البيئـة        تعريفه باألساليب احلديثـة املتطـوِّ   .3

 املدرسيَّة.

 يف وقــٍت قليـلٍ  ، وجبهــٍددٍةجيِّـ  رق املناســبة والـيت تســاعده علـى أداء عملـه بطريقــةٍ   تبصـريه بـالطُّ   .4

 . قصرٍي

 ة حتى يستطيع مواجهة احتياجات املعلِّمني يف املدرسة.ات العامليَّمتكينه من مواكبة املستجدَّ .6

د لديــه مـن الكفـاءة، ممـا يولِّـ     عاليـةٍ  ه أصـبح علـى درجـةٍ   تسـاعده يف حتقيـو ذاتـه، ويشـعر بأنَّـ      .5

 فوق.ز والتَّميُّاإلحساس بالتَّ

 ه، وتبادل األفكار فيما بينهم.ؤالستفادة من اخلربات اليت يقدِّمها زمالتساعده على ا .7

 لتغيري االتِّجاهات حنو التَّجديد يف املهنة وتطويرها. مناسبةٌّ وسيلٌة .7

ات لقادة املدارس ملواكبة التَّغيُّرات واملستجدَّ بالغٌة دريب أهمِّيٌَّةللتَّ وعليه ميكن القول بأنَّ

له  ، كما أنَّوالتَّغلب على العديد من املشكالت اليت تواجههم يف امليدان التَّربويِّيف بيئة العمل، 

عامل مع ؛ لتحسني أدائهم للتَّ، ومعارف، وخرباٍتا يف تنمية وتطوير ما لديهم من مهاراٍتدوًرا هامًّ

  املواقف التَّعليميَّة املختلفة.

 :اجملال الرَّابع: تقويم األداء

أكد من أ من الوظيفة اإلداريَّة اليت يقوم بها قائد املدرسة للتَّاألداء جزًءا ال يتجزَُّيعترب تقويم 

لتحسني العمليَّة التَّعليميَّة، وتقويم  ؛أداء عمله فيما يتعلَّو بالتَّخطيط، والتَّنظيم، والتَّوجيه، واملتابعة

 وتطوير أداء املعلِّمني.
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ممارسات مشرف القيادة املدرسيَّة يف جمال تقويم األداء من  ( أن15:2011َّذكر الشِّهري )

 خالل ما يلي:

 العمل على عالج املشكالت اليت تعيو قادة املدارس عن تأدية واجبهم. .1

ــدِّ   .2 ــادة املــدارس، ويشــمل ذلــك اجلــدول الدراســيَّ    مــن ِق تــدارس التَّنظــيم والتَّخطــيط املع ــل ق ، ب

 بل للقيام بدوره.باع أفضل السُّئد املدرسة على اتِّوتنظيم اجملالس وغريها، بهدف مساعدة قا

ــة الــيت تهــدف إىل تطــوير القيــادة املدرســيَّة، واملشــاركة يف إعــدادها،       .3 اقــرتاح الــربامج التَّربويَّ

 وتنفيذها بالتَّنسيو مع جهات االختصاص األخرى.

ــ ن حضــروا دوراٍتتوســيع قاعــدة االســتفادة ممَّــ   .4 ــابعتهم، وتقــويم  ٍةتدريبيَّ ــدريب يف  ، ومت أثــر التَّ

 أدائهم.

 سم عمليَّة التَّقويم بالعدالَّة واملوضوعيَّة.قادة املدارس على أن تتَّ حثُّ .6

جريـب واإلبـداع يف أسـاليب تعاملـهم     قادة املدارس على تشـجيع املعلِّمـني علـى التَّجديـد والتَّ     حثُّ .5

عدتهم يف تطـوير قـدراتهم وحتسـني    سونها، ومسـا ة العلميَّة اليت يدرِّمع البيئة املدرسيَّة ومع املادَّ

 أدائهم.

 زة إىل املدارس اليت يزورها بهدف االستفادة منها.نقل اخلربات املفيدة واملتميِّ .7

  :الدِّراسات السَّابقة: )الدِّراسات العربيَّة واألجنبيَّة(

 : الدِّراسات املتعلِّقة بإشراف القيادة املدرسيَّة:اًلأوَّ

هدفت إىل الكشف عن متطلَّبات أداء مشريف اإلدارة املدرسيَّة من (، 2010دراسة العدواني )

ة، وحتديد العقبات واملشكالت اليت تعوق مشريف وجهة نظر مديري املدارس الثَّانويَّة مبحافظة جدَّ

، واعتمد على االستبانة استخدم املنهج الوصفيَّ اإلدارة املدرسيَّة عن أداء أدوارهم الوظيفيَّة، وقد

 ، ومن أبرز نتائج الدِّراسة: أنَّمن املديرين( 106كأداٍة جلمع املعلومات، وُطبِّقت الدِّراسة على )

هم ون مهامَّهم يؤدُّ، وأنَّكبريٍة هم اإلداريَّة وكذلك الفنيَّة بدرجٍةون مهامَّمشريف اإلدارة املدرسيَّة يؤدُّ

 اإلداريَّة والفنيَّة. املهامِّ من أقلَّ التَّدريبيَّة بدرجٍة

(، هدفت الدِّراسة إىل الكشف عن مدى قيام مشريف اإلدارة 2011) دراسة الشِّهري

رة من منظور أدوارهم الالزمة لتطوير أداء مديري املدارس احلكوميَّة للبنني باملدينة املنوَّباملدرسيَّة 

، وجمال تطبيو خطيط، وجمال التَّنظيم اإلداريِّاملديرين يف جمال العالقات اإلنسانيَّة، وجمال التَّ
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 االستبانة اليت طبَّقت على :، واعتمد على أداتني همااجلودة الشَّاملة، واستخدم املنهج الوصفيَّ

 من مشريف اإلدارة املدرسيَّة، ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ (15) ، واملقابلة معمن املديرين( 104)

 و بدرجٍةاجملاالت يتحقَّ دور املشرفني يف تطوير أداء مديري املدارس يف كلِّ أفراد العيِّنة يرون أنَّ

ا ملتغيِّر الدَّورات التَّدريبيَّة لصاحل تبًع ذات داللٍة إحصائيٍَّة ه توجد فروٌقظهرت النَّتائج أنَّأ، ومتوسِّطٍة

 فأكثر. الذين التحقوا بثالث دوراٍت

راسة إىل الكشف عن درجة مساهمة مشريف اإلدارة (، وهدفت الد2012ِّ) دراسة الزَّهراني

املدرسيَّة يف تطوير اإلدارة املدرسيَّة يف مدارس اململكة العربيَّة السُّعوديَّة من وجهة نظر مديري 

جلمع املعلومات، وُطبِّقت العيِّنة على  ، واستخدم استبانًةاملدارس، وقد استخدم املنهج الوصفيَّ

درجة مساهمة مشريف اإلدارة املدرسيَّة يف تطوير  ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ، ( مديًرا ومديرًة371)

ملتغيِّر اجلنس يف جمال  ذات داللٍة إحصائيٍَّة اإلدارة املدرسيَّة جاءت متوسِّطة، وأظهرت وجود فروٍق

 املتابعة والتَّوجيه والتَّدريب واإلبداع لصاحل الذُّكور.

اسة إىل التَّعرُّف على واقع ممارسة مشريف اإلدارة املدرسيَّة (، هدفت الدِّر2013) اهلاجري

يف إدارة التَّربية والتَّعليم مبحافظة بيشة من وجهة نظر مديري املدارس،  ألساليب اإلشراف التَّربويِّ

، واستخدم االستبانة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات، وُطبِّقت واعتمد على املنهج الوصفيِّ

لإلدارة املدرسيَّة، وأبرز نتائج الدِّراسة: جاءت تقديرات  مشرفني( 10( مديًرا، و)265) علىالدِّراسة 

 بدرجٍة أفراد الدِّراسة على درجة ممارسة مشريف اإلدارة املدرسيَّة ألساليب اإلشراف التَّربويِّ

 .متوسِّطٍة

ارة املدرسيَّة يف (، هدفت الدِّراسة إىل الكشف عن دور مشرف اإلد2014) راريدراسة الشَّ 

 تطوير أداء مديري املدارس من وجهة نظر مديري املدارس يف منطقة اجلوف يف اجملاالت:

ال، التَّنمية املهنيَّة، الفعَّ ، العالقات اإلنسانيَّة، االتِّصال اإلداريُّالتَّخطيط، والتَّنظيم اإلداريُّ)

، واستخدم الباحث (، املرافو املدرسيَّةع احملليُّالتَّقويم والتَّطوير، تطبيو اجلودة الشَّاملة، اجملتم

، واستخدم االستبانة كأداٍة جلمع ( مديًرا ومديرًة273، وتكوَّنت عيِّنة البحث من )املنهج الوصفيَّ

دور مشرف اإلدارة املدرسيَّة يف تطوير أداء مديري  البيانات واملعلومات، ومن أبرز النَّتائج أنَّ

 .  متوسِّطٍة بدرجة تقديٍراملدارس وجماالته كان 

( وهدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف Tesfaw and Hofman, 2012) دراسة تيسفو و هوفمان
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على املمارسات اإلشرافيَّة التَّربويَّة وعالقتها بالتَّنمية املهنيَّة املستدامة كما يدركها مديرو مدارس 

رات املعلِّمني حنو يف أديس أبابا، وكذلك إىل التَّعرُّف على تصوُّ واحلكوميِّ التَّعليم اخلاصِّ

للممارسات اإلشرافيَّة  واملثاليِّ أكثر حتديًدا على االستخدام الفعليِّ ، وبشكٍلاإلشراف التَّربويِّ

قت بِّ، وُطيَّالوصف املنهج املسحيَّ االتَّربويَّة املختارة يف املدارس الثَّانويَّة يف أديس أبابا، وقد استخدم

االستبانة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات، وأبرز نتائج  ا( من املعلِّمني، واستخدم200العيِّنة على )

 .  قليلٍة مجيع املمارسات اإلشرافيَّة ما عدا تدريب األقران متارس بدرجٍة الدِّراسة أنَّ

 تناولت التَّنمية املهنيَّة املستدامة وجماالت الدِّراسة احلاليَّة: ثانًيا: دراساٌت

(، هدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على مدى امتالك مديري املدارس يف 2005) دراسة املدهرش

اجملال )للمعلِّمني من وجهة نظر املعلِّمني يف اجملاالت: حمافظة طريف ملهارات تقويم األداء الوظيفيِّ

، وطبَّو الدِّراسة على ، واستخدم الباحث املنهج الوصفيَّ(ي، اجملال اإلنسانياجملال الفنِّ اإلداري،

، واستخدم االستبانة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات، ومن ( معلًِّما ومعلمًة474)ا بلغ عدده عيِّنٍة

للمعلِّمني  ألداء الوظيفيِّملهارات تقويم ا درجة مدى امتالك مديري املدارس أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ

 ر اجلنس.وفو متغيِّ ذات داللٍة إحصائيٍَّة وجد فروٌقته ال ، وأظهرت النَّتائج أنَّكانت كبريًة

(، هدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على األهمِّيَّة التَّربويَّة جملتمعات التَّعلُّم 2009) دراسة الصغري

ف عن مدى تواجد جمتمعات التَّعلُّم يف بعط املدارس لضمان اجلودة يف املدارس، والكش كنموذٍج

، وطبَّقت الدِّراسة على حدة، واستخدم الباحث املنهج الوصفيَّمارات العربيَّة املتَّالثَّانويَّة بدولة اإل

، واستخدم االستبانة كأداٍة انويِّمي مرحلة التَّعليم الثَّهي ومعلِّ( من مديري وموج560ِّبلغت ) عيِّنٍة

من معايري  عيِّنة الدِّراسة تفتقر إىل كثرٍي البيانات واملعلومات، ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ جلمع

 مت الدِّراسة تصوًُّرا إجرائيًّا لتحويل املدارس إىل جمتمعات للتَّعلُّم.جمتمعات التَّعلُّم، وقدَّ

برامج التَّنمية  (، هدفت الدِّراسة إىل الكشف عن واقع تطبيو2010) دراسة الصَّاحليَّة

مديري املدارس، ومساعديهم  املهنيَّة املستدامة يف ضوء معايري اجلودة الشَّاملة من وجهة نظر

، ( مديًرا ومديرًة326، وطبَّقت الدِّراسة على )بسلطنة عمان، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفيَّ

 ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ ، واستخدمت االستبانة كأداٍة جلمع املعلومات،ومساعًدا ومساعدًة

واقع تطبيو برامج التَّنمية املهنيَّة املستدامة من وجهة نظر العيِّنة على مجيع حماور الدِّراسة كان 

 لصاحل اإلناث. ذات داللٍة إحصائيٍَّة ا، وأظهرت النَّتائج وجود فروٍقعالًي
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درجة توافر آليَّات التَّنمية املهنيَّة ىل التَّعرُّف على إ(، هدفت الدِّراسة 2012) دراسة السرحيي

ة، والصُّعوبات اليت تواجهها من وجهة نظر املستدامة ملديري املدارس احلكوميَّة مبحافظة جدَّ

مديري املدارس يف األبعاد التَّالية: االتِّصال والتَّواصل، وإدارة بناء فرق العمل، والتَّدريب والتَّطوير، 

( 200، وطبَّو العيِّنة على )املسحيَّ وقد استخدم املنهج الوصفيَّ .فويطوإدارة االجتماعات، والتَّ

مستوى  ، واستخدم االستبانة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات، ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّمديٍر

د الدِّراسة توافر اآلليَّات اليت تتعلَّو بالتَّنمية املهنيَّة املستدامة من وجهة نظر العيِّنة يف مجيع أبعا

 .عاليٍة كانت بدرجٍة

هدفت الدِّراسة إىل معرفة درجة ممارسة مهارات إدارة االجتماعات ، (2013) دراسة الزَّايدي

ائف من وجهة نظر املديرين واملعلِّمني، وقد استخدم املنهج لدى مديري املرحلة الثَّانويَّة مبحافظة الطَّ

( معلًِّما ومديًرا، واستخدم االستبانة كأداٍة جلمع 366)، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من الوصفيَّ

درجة ممارسة مهارات إدارة االجتماعات جلميع  البيانات واملعلومات، ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ

 .عاليٍة احملاور كانت بدرجٍة

ة يف (، وهدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على دور مشريف اإلدارة املدرسي2013َّ) دراسة املطلو

 :مبدينة حائل، فيما يتعلَّو باجملاالت التَّالية التَّنمية املهنيَّة املستدامة ملديري مدارس التَّعليم العامِّ

ة، االتِّصال والتَّواصل، اتِّخاذ القرارات، التَّدريب والتَّطوير، بناء فرق العمل(، شاركيَّ)القيادة التَّ

( مديًرا، واستخدم االستبانة كأداٍة 197وطبَّو العيِّنة على )، املسحيَّ وقد استخدم املنهج الوصفيَّ

درجة تقدير دور مشريف اإلدارة املدرسيَّة يف  جلمع البيانات واملعلومات، ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ

 ٍةمتوسِّط التَّنمية املهنيَّة املستدامة ملديري املدارس من وجهة نظر املديرين قد جاءت بدرجة تقديٍر

 . ألداة ككلٍّل

(، هدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على دور مكاتب التَّربية والتَّعليم يف 2014) دراسة العمري

 حتقيو التَّنمية املهنيَّة للقيادات التَّربويَّة من وجهة نظر املديرين والوكالء مبدارس التَّعليم العامِّ

 ة االجتماعات، وقد استخدم املنهج الوصفيَّمبحافظة املخواة يف جمال االتِّصال والتَّدريب وإدار

، واستخدم االستبانة كأداٍة جلمع اًل( وكي43، و)من املديرين( 106)ى ، وطبَّو العيِّنة علاملسحيَّ

 البيانات واملعلومات.

الدَّرجة الكلِّيَّة الستجابات أفراد العيِّنة لتقدير دور مكاتب  نتائج الدِّراسة أنَّ ومن أبرز أهمِّ 

من  التَّعليم يف حتقيو التَّنمية املهنيَّة للقيادات التَّربويَّة من املديرين والوكالء مبدارس التَّعليم العامِّ

، وأظهرت متوسِّطٍة قني كانت بدرجٍةخالل املمارسات اإلشرافيَّة ملشريف اإلدارة واملشرفني املنسِّ



 

 
 
 

 1442/2021( 2) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

98 

 تبًعا ملتغيِّر الدَّورات التَّدريبيَّة. ذات داللٍة إحصائيٍَّة ه ال توجد فروٌقالنَّتائج أنَّ

يم أداء مديري مدارس التَّعليم ولتق (، هدفت الدِّراسة إىل تطوير أداٍة2014) دراسة البلوي

يف منطقة تبوك التَّعليميَّة يف اململكة العربيَّة السُّعوديَّة، يف اجملاالت التَّالية: التَّخطيط،  العامِّ

والتَّقويم، والقيادة، والعالقات اإلنسانيَّة، والتَّحسني والتَّطوير، والتَّنمية املهنيَّة(، واستخدمت 

جلميع من املديرين واملديرات ( 403) ، وطبَّقت الدارسة علىالتَّطويريَّ الباحثة املنهج املسحيَّ

 .املراحل، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات

ومن أبرز نتائج الدِّراسة كان تقدير أفراد جمتمع الدِّراسة لواقع تقويم أداء مديري مدارس  

 ة اجملاالت.  يف كافَّ سِّطٍةمتو التَّعليم يف منطقة تبوك باململكة العربيَّة السُّعوديَّة بدرجٍة

ر آليَّات التَّنمية املهنيَّة (، هدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على درجة توف2016ُّ) دراسة بوضياف

املستدامة ملديري املدارس االبتدائيَّة مبدينة املسيلة يف اجلزائر من وجهة نظرهم، وقد استخدمت 

، واستخدمت ( مديًرا ومديرًة40) من نٍةمكوَّ ة على عيِّنٍة، وطبَّقت الدِّراسالباحثة املنهج الوصفيَّ

درجة توافر آليَّات التَّنمية  االستبانة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات، ومن أبرز نتائج الدِّراسة أنَّ

من وجهة نظرهم كانت  املهنيَّة املستدامة ملديري املدارس االبتدائيَّة مبدينة املسيلة يف اجلزائر

 .طًةمتوسِّ

(، هدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على االحتياجات التَّدريبيَّة ملديري 2015) دراسة عياصرة

املدارس احلكوميَّة األساسيَّة والثَّانويَّة يف حمافظة جرش من وجهة نظرهم، واستخدم الباحث 

، واستخدم ومديرًة ( مديًرا179)البالغ  ، وُطبِّقت الدِّراسة على جمتمع الدِّراسةاملنهج الوصفيَّ

مستوى االحتياجات التَّدريبيَّة ملديري  االستبانة كأداٍة جلمع املعلومات، ومن أبرز النَّتائج أنَّ

ملستوى  ذات داللٍة إحصائيٍَّة املدارس من وجهة نظرهم كان متوسًِّطا، كما ُوجدت فروٌق

 والثَّانويَّة ملتغيِّر اخلربة لصاحل املديرين.   االحتياجات التَّدريبيَّة ملديري املدارس احلكوميَّة األساسيَّة

رات (، اليت هدفت إىل التَّعرُّف على تصوOpfer and Peddr, 2010ُّ) وبيدر دراسة وبفري

مديري املدارس واملعلِّمني يف إجنلرتا عن فوائد وفاعليَّة أنشطة التَّنمية املهنيَّة املستمرَّة، واعتمدت 

ات التَّنمية املهنيَّة املستمرَّة، كذلك و ألدبيَّحليل املتعمِّالبحث املختلطة، والتَّالدِّراسة على منهجيَّة 

، من خالل تطبيو االستبيان اٍتثانويَّ ثالث، وٍةمدارس ابتدائيَّ تسع معت منالبيانات النَّوعيَّة اليت ُج

ن أبرز النَّتائج ضعف فاعليَّة التَّنمية مي املرحلة االبتدائيَّة والثَّانويَّة، وممن معلِّ ٍةعشوائيَّ على عيِّنٍة

املهنيَّة املستمرَّة على مستوى ممارسات املعلِّمني، وضعف فاعليَّة التَّنمية املهنيَّة املستمرَّة فيما يتعلَّو 

 ة أنشطة التَّنمية املهنيَّة املستمرَّة.بأساليب ومدَّ
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عرُّف على أدوار وآراء مديري (، هدفت الدِّراسة إىل التBalbalin, 2017َّدراسة بالباين )

يف الفلبني، وُطبِّقت الدِّراسة على مخس مدارس  املدارس الثَّانويَّة يف تطوير جمتمعات التَّعلُّم املهينِّ

جرى يف ماسريات، واملشاركون يف الدِّراسة هم مجيع املديرين يف مدارسهم، وُت ٍةعامَّ ٍةثانويَّ

، امن بني املشاركني اخلمسة إناًث ، حيث كان ثالثٌةمدرسٍة شبه منظَّمة يف كلِّ ٌةفرديَّ مقابالٌت

واثنان من الذُّكور، وقد استخدم الباحث املقابلة كأداٍة جلمع البيانات واملعلومات، ومن أبرز 

الفرص يف  للمدرِّسني يف الفلبني، كما أنَّ طوير املهينِّللتَّ ٍةنتائج الدِّراسة عدم وجود برامج مستمرَّ

 .للمدرِّسني ضعيفٌة حضور برامج التَّطوير املهينِّ

 عليق على الدِّراسات السَّابقة:التَّ

 به واالختالف:ميكن توضيح جوانب الشَّ من دراساٍت اسُتعرضيف ضوء ما 

ها تناولت دور مشريف راسة احلاليَّة ألنَّ( من أقرب الدِّراسات للد2013ِّ) ُتعترب دراسة املطلو

القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس، فهي تشابه الدِّراسة احلاليَّة من ناحية 

رات الدِّراسة حيث اهلدف وجمال التَّدريب، وختتلف عنها يف جماالت الدِّراسة األخرى، ويف متغيِّ

 ر اجلنس.ركَّزت الدِّراسة احلاليَّة على متغيِّ

(، ودراسة 2010) راسة احلاليَّة من حيث املوضوع واالهتمام مع دراسة الصَّاحليَّةوتتشابه الدِّ

 (، ودراسة السرحيي2011) (، ودراسة الشِّهري2012) (، ودراسة الزَّهراني2010) العدواني

(، ودراسة 2014) (، ودراسة العمري2014) (، ودراسة الشراري2013) (، ودراسة اهلاجري2012)

 ,Tesfaw and Hofman) (، ودراسةOpfer and Peddr, 2010) ودراسة (،2016) بوضياف

اختيارها يف هذه  ودراسات ركَّزت على جماالت التَّنمية املهنيَّة املستدامة اليت متَّ (،2012

(، ويف جمال جمتمعات التَّعلُّم دراسة 2013) يف جمال إدارة االجتماعات دراسة الزَّايديو ،الدِّراسة

(، ويف جمال التَّدريب دراسة عياصرة Balbalin, 2017(، ودراسة بالباين )2009) الصغري

 (.2005) (، ودراسة املدهرش2014) (، ويف جمال تقويم األداء دراسة البلوي2015)

 كما يف دراسة املدهرش ومن حيث املنهج املستخدم يف الدِّراسة احلاليَّة املنهج الوصفيُّ

(، 2012) (، ودراسة السرحيي2011) (، ودراسة الشِّهري2010) ة(، ودراسة الصَّاحلي2005َّ)

 (، ودراسة العمري2014) (، ودراسة الشراري2013) (، ودراسة املطلو2013) ودراسة الزَّايدي

(، واختلفت مع Tesfaw and Hofman, 2012(، ودراسة )2016) (، ودراسة بوضياف2014)

 ، وكذلك اختلفت مع دراسةالتَّطويريَّ املسحيَّ ( اليت استخدمت املنهج2014) دراسة البلوي
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(Opfer and Peddr, 2010 .اليت استخدمت منهجيَّة البحث املختلطة ) 

 ن جمتمع الدِّراسة احلاليَّة من قائدي وقائدات املرحلة الثَّانويَّة يفومن حيث اجملتمع، تكوَّ

ن ( حيث تكو2015َّ) عياصرةودراسة  (،2014) تشابهت مع دراسة البلوي مدينة تبوك، وقد

ا بني الدِّراسات، ففي دراسة اجملتمع من قائدي وقائدات املدارس، بينما جاء جمتمع الدِّراسة متفاوًت

(، 2013) (، ودراسة املطلو2012) (، ودراسة السرحيي2011) (، ودراسة الشِّهري2010) الصَّاحليَّة

ا يف ، أمَّمن قادة املدارس يف التَّعليم العامِّ (، حيث كان جمتمع الدِّراسة2014) ودراسة الشراري

( فقد كان جمتمع الدِّراسة من Opfe and Peddr, 2010) (، ودراسة2005) دراسة املدهرش

 ن جمتمع الدِّراسة من قادة ووكالء املدارس.(، يتكو2014َّ) ا يف دراسة العمرياملعلِّمني، أمَّ

ات السَّابقة يف اختيار جماالت الدِّراسة اليت  تواكب واختلفت الدِّراسة احلاليَّة عن الدِّراس

غيريات احلديثة وتسعى لتحقيو أهدف الوزارة ودور مشريف القيادة املدرسيَّة يف تنميتها لقادة التَّ

ز الدِّراسة املدارس، حيث ركَّزت على جماالت جمتمعات التَّعلُّم، وتقويم األداء، وهذا ما مييِّ

فت الدِّراسة احلاليَّة مع الدِّراسات السَّابقة من حيث احلدود الزَّمنيَّة واحلدود احلاليَّة، وكما اختل

 أنَّ إالَّ(، حيث ُطبِّقت على مدارس منطقة تبوك 2014) ها تشابهت مع دراسة البلويأنَّ إالَّة، املكانيَّ

 الدِّراسة احلاليَّة اقتصرت على املرحلة الثَّانويَّة داخل مدينة تبوك. 

 :منهجيَّة الدِّراسة وإجراءاتها

 :الدِّراسة منهج :اًلأوَّ

األنسب لتحقيو أهداف  الدِّراسة، حيث يعدُّ هذه يف املسحيُّ الوصفيُّ املنهجاسُتخدم 

بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع  البحث الذي يتمُّ :هاف بأنَّفه العسَّالدِّراسة، والذي يعرِّ

اهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة منهم، وذلك بهدف وصف الظَّ كبريٍة البحث أو عيِّنٍة

 (.179: 2012 وجودها )العساف،

 جمتمع الدِّراسة: ثانًيا:

مدينة تبوك للعام  قائدي وقائدات املدارس الثَّانويَّة يف مجيع اشتمل جمتمع الدِّراسة على

( قائدًة )من 45( قائًدا، و)39) منهم ،قائًدا وقائدًة (76) عددهم والبالغ ـه14391440الدراسي 

)االستبانة(  أداة الدِّراسة ُوزِّعتابع إلدارة التَّعليم مبنطقة تبوك(، وقد قنية التَّمركز املعلومات والتَّ

 .%(57) ل ما نسبتهحليل لتشكِّللتَّ صاحلًة ( استبانًة65)واسُتعيدت ة جمتمع الدِّراسة، على كافَّ

 ( يوضِّح توزيع أفراد جمتمع الدِّراسة حسب املتغيِّرات. 1) واجلدول 
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 دريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة()اجلنس، الدَّورات التَّ توزيع أفراد جمتمع الدِّراسة حسب املتغيِّرات

 سبة%النِّ العدد ةاخلاصيَّ املتغيِّر م

 اجلنس 1
 %66.4 31 ذكر

 %44.5 26 أنثى

 %100 65 اجملموع

2 
 الدَّورات التَّدريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة

 

 %17.9 10 واحدٌة دورٌة

 %7.1 4 دورتان

 %76 42 نيمن دورت أكثر

 %100 65 اجملموع

 الدِّراسة: ثالًثا: أداة

ا ملناسبتها ملنهج البحث وأسلوبه، ولبناء نظًر ؛االستبانة كأداٍة جلمع البيانات ُحدِّدت

 االستبانة قام الباحث باخلطوات التَّالية:

والدِّراسات السَّابقة ذات الصِّلة مبوضوع الدِّراسة، وقد استفاد  االطِّالع على األدب التَّربويِّ .1

 منها الباحث يف بناء عبارات االستبانة وصياغتها.

من  أجراها الباحث مع عدٍد ٍةغري رمسيَّ حتديد جماالت االستبانة وبنودها من خالل لقاءاٍت .2

 مشريف القيادة املدرسيَّة.

 ة حيث اشتملت أداة الدِّراسة على قسمني: عدَّت أداة الدِّراسة يف صورتها األوَّليَُّأ .3

ا ر عن خصائص أفراد جمتمع الدِّراسة طبًقالقسم األوَّل: ويتضمَّن املعلومات اليت تعبِّ

 بيَّة يف القيادة املدرسيَّة(. للمتغيِّرات )اجلنس، الدَّورات التَّدري

)إدارة االجتماعات،  :هي على أربعة جماالٍت عًةموزَّ ( فقرًة36) القسم الثَّاني: ويتضمَّن

لقائدي وقائدات املدارس الثَّانويَّة يف  جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء(، موجهٍة

دريج والذي التَّ ( مخاسيLikertِّالفقرات وفًقا ملقياس )ليكرت  ُدرِّجتتبوك، وقد 

 عاٍل )أوافو بتقديٍر اآلتي: على النَّحو ٍةمخاسيَّ حيتسب أوزان تلك الفقرات بطريقٍة

 ، أوافو بتقديٍرقليٍل ، أوافو بتقديٍرمتوسٍِّط ، أوافو بتقديٍرعاٍل جدًّا، أوافو بتقديٍر

 جدًّا(. قليٍل
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عديالت يف ضوء احاتهم، وأجرى بعط التَّوقام الباحث بدراسة مالحظات احملكِّمني، واقرت

أخرى، وتعديل صياغة  توصيات وآراء هيئة التَّحكيم، كحذف بعط العبارات وإضافة عباراٍت

 االستبانة يف صورتها النِّهائيَّة على لتستقرَّ ة؛غويَّياغة اللُّوتصحيح بعط أخطاء الصِّ بعط العبارات،

)إدارة االجتماعات، جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم : هي على أربعة جماالٍت عًةموزَّ ( فقرًة40)

 (.Likert)ليكرت  درج اخلماسيِّاألداء(. ُيستجاُب عليها وفو التَّ

 ا: صدق وثبات أداة الدِّراسة )االستبانة(:رابًع

  :صدق أداة الدِّراسة 

 ِقيس صدق أداة الدِّراسة من خالل:

 (:احملكِّمني)صدق  اهريِّدق الظَّالصِّ - أ

( من احملكِّمني ذوي 13ؤكِّد من صدق االستبانة من خالل التَّحكيم، إذ ُعِرضت على )ُت

 وحذٍف اخلربة يف جمال اإلدارة التَّربويَّة إلبداء آرائهم وملحوظاتهم، وإجراء ما يلزم من تعديٍل

( فأكثر %٨١ني احملكِّمني )ب فاٍقاإلبقاء على مجيع العبارات اليت نالت نسبة اتِّ ، فقد متَّوإضافٍة

وبهذا  ها تنتمي إىل اجملاالت، وبتعديل مقرتحات احملكِّمني تؤكِّد من توافر صدق احملكِّمني،بأنَّ

بعد أن  ( عبارًة40) من نًةع بصدق احملكِّمني يف صورتها النِّهائيَّة ومكوَّأصبحت االستبانة تتمتَّ

 ة.يف صورتها األوَّليَّ ( عبارًة36) كانت

 صدق االتِّساق الدَّاخلي لعبارات االختبار: - ب

لعبارات االختبار حبساب معامل ارتبا  بريسون بني  صدق االتِّساق الدَّاخليِّ جرى التَّحقُّو من

كما يوضِّحها ، وجمموع درجات اجملال الذي تنتمي إليه هذه العبارة يف االستبانة عبارٍة درجة كلِّ

 (.30ة )ن=االستطالعيَّ(، حيث العيِّنة 2) جدول

، والدَّرجة الكلِّيَّة للمجال الذي تنتمي إليه العبارة يف عبارٍة معامالت ارتبا  بريسون بني درجة كلِّ

 (30)ن= االستبانة

 تقويم األداء التَّدريب جمتمعات التَّعلُّم إدارة االجتماعات

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 العبارة

1 0.722** 1 0.725** 1 0.779** 1 0.704** 
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 تقويم األداء التَّدريب جمتمعات التَّعلُّم إدارة االجتماعات

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتبا 

رقم 

 العبارة

2 0.717** 2 0.775** 2 0.765** 2 0.905** 

3 0.730** 3 0.740** 3 0.770** 3 0.757** 

4 0.742** 4 0.797** 4 0.715** 4 0.907** 

6 0.709** 6 0.773** 6 0.725** 6 0.925** 

5 0.766** 5 0.767** 5 0.725** 5 0.732** 

7 0.767** 7 0.721** 7 0.760** 7 0.914** 

7 0.771** 7 0.754** 7 0.757** 7 0.932** 

9 0.771** 9 0.744** 9 0.707** 9 0.757** 

10 0.793** 10 0.766** 10 0.747** 10 0.771** 

 عند مستوى الدَّاللة ، وذات داللٍة إحصائيٍَّةمعامالت االرتبا  عاليٌة أنَّ (2) يتَّضح من اجلدول

(0.01 =α)، الدِّراسة والعبارات اليت  أداة من جماٍل كلِّ بني الدَّاخليِّ التَّماسك قوَّة على يدلُّ ممَّا

ضعت تها لقياس ما ُوا على صدق األداة )االستبانة( وصالحيَّمؤشًِّرا قويًّ ، وبالتَّالي يعدُّاتنتمي إليه

 لقياسه.

 )االتِّساق الدَّاخلي للمجاالت(: صدق التَّكوين الفرضيِّ - ج

لالستبانة من خالل حساب معامل االرتبا  بريسون بني  من صدق التَّكوين الفرضيِّ ُتحقِّو

 .(30(، حيث )ن=3) الدَّرجة الكلِّيَّة للمجال والدَّرجة الكلِّيَّة لالستبانة كما يوضِّح ذلك جدول

 مع الدَّرجة الكلِّيَّة باالستبانة جماٍل قيم معامل االرتبا  بريسون بني درجة كلِّ

 معامل االرتبا  مع الدرجات الكلِّيَّة لالستبانة الدِّراسةجماالت أداة 

**0.900 إدارة االجتماعات
 

**0.960 جمتمعات التَّعلُّم
 

**0.775 التَّدريب
 

~ 47 ~ 
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 معامل االرتبا  مع الدرجات الكلِّيَّة لالستبانة الدِّراسةجماالت أداة 

**0.932 تقويم األداء
 

 بني كلِّ قيم معامالت االرتبا  بريسون لصدق االتِّساق الدَّاخليِّ ( أن3َّ) يتَّضح من اجلدول

(، ومجيعها دالٌَّة إحصائيًّا عند 0.960 – 0.775) بني واجملال الذي تنتمي إليه قد تراوحت ما عبارٍة

 لالستبانة. من صدق التَّكوين الفرضيِّ عاليٍة على توافر درجٍة ا يدلُّممَّ ،(0.01) مستوى داللة

 أداة الدِّراسة:  ثبات 

  ( يوضِّح ذلك:4) (، واجلدولα) معامل ثبات االستبانة وفًقا ملعادلة ألفا كرونباخ ُحسب

 معامالت الثبات جملاالت االستبانة واالستبانة ككلٍّ

 معامل الثبات  عدد العبارات جماالت أداة الدِّراسة

 0.962 10 إدارة االجتماعات

 0.947 10 التَّعلُّمجمتمعات 

 0.936 10 التَّدريب

 0.951 10 تقويم األداء

 0.971 40 االستبانة ككلٍّ

 ،(0.971) ي لالستبانة بلغمعامل الثبات الكلِّ ( إىل أن4َّ) تشري البيانات الواردة يف اجلدول

 ومجيعها أعلى من احلدِّ ،(0.951( و)0.936) رات الثبات جملاالت االستبانة بنيوتراوحت مؤشِّ

بات، من الثَّ عاليٍة ع بدرجٍةاالستبانة تتمتَّ وميكن االستنتاج بأنَّ ،(0،5) باتاألدنى املقبول للثَّ

 طبيو على جمتمع الدِّراسة. وتصلح للتَّ

ة وللحكم على دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّ

 اسـباملقي ٍةـدرج وأقلِّ ٍةـل بني أعلى درجاملدى ملستويات االستجابة، حيث ميثِّ ُحِسب مبدينة تبوك

من الفئات اخلمس للمقياس،  فئٍة ل طول كلِّ( متث0.70ِّ= 6÷  4) (، وحساب طول الفئة4=61)

 (.6) يف اجلدول ٌحوبذلك أصبح معيار احلكم كما هو موضَّ
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 معيار احلكم لتقدير دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة 

 لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك

 املتوسِّط احلسابي  مستوى االستجابة عليو على النَّتائجقدير للتَّالتَّ

 1.70إىل أقل من  1من  قليل جدًّا قليل جدًّا

 2.50أقل من  إىل 1.70من  قليل قليل

 3.40إىل أقل من 2.50من  متوسِّط متوسِّط

 4.20إىل أقل من  3.40من  عالي عالي

 6إىل  4.20من  جدًّا عاٍل جدًّا عاٍل

   :ا: األساليب اإلحصائيَّة املستخدمةخامًس

 ،(SPSS) بيانات هذه الدِّراسة باستخدام احلزمة اإلحصائيَّة للربامج االجتماعيةُحلِّلت 

 النَّتائج وفًقا لألساليب اإلحصائيَّة التَّالية:    اسُتخرجتو

 ( معامل ألفا كرونباخα )االستبانة ثبات معامل حلساب  . 

 ِّة لوصف خصائص أفراد الدِّراسة.سب املئويَّكرارات والنِّالت 

 لالستبانة وذلك بإجياد معامل  د من صدق االتِّساق الدَّاخليِّتأكُّلمعامل ارتبا  بريسون ل

 لالستبانة. يِّقدير الكلِّوالتَّ جماٍل "ارتبا  بريسون" بني كلِّ

  املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة لتحديد دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية

 لة يف أسئلة الدِّراسة.املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك، واملتمثِّ

  )اختبار)تT-Test   َّتني لدراسة الفروق بني متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع لعينتني مستقل

 ر اجلنس.الدِّراسة اليت ُتعزى إىل متغيِّ

  ويلز اختبار كروسيكال (Kruskal – Wallis لدراسة الفروق بني متوسِّطات استجابات )

  ر عدد الدَّورات التَّدريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة.يت ُتعزى إىل متغيِّأفراد جمتمع الدِّراسة، وال

 عرض ومناقشة وتفسري النَّتائج:

 لنتائج الدِّراسة وتفسريها وفًقا لتسلسل أسئلتها:    وفيما يلي عرٌض 
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املهنيَّة املستدامة لقادة مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية  األوَّل: "ما دور النَّتائج املتعلِّقة بالسُّؤال

 )إدارة االجتماعات، جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األداء( املدارس الثَّانويَّة يف اجملاالت

 من وجهة نظر قادة املدارس"؟

املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة جملاالت  ُحِسبتلإلجابة عن هذا السُّؤال 

 (. 5) جدول ويبني ذلك ،االستبانة

املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة 

 جمتمع الدِّراسة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك من وجهة نظر

 قديرالتَّ 

 رتيبالتَّ
االحنراف 

 املعياريُّ
 اجملال احلسابيُّاملتوسِّط 

ترتيب 

اجملال يف 

 االستبانة

 1 إدارة االجتماعات 3.33 0.77 1 متوسِّط

 3 التَّدريب 3.04 0.77 2 متوسِّط

 4 تقويم األداء 3.04 0.77 3 متوسِّط

 2 جمتمعات التَّعلُّم 2.93 0.77 4 متوسِّط

 املتوسِّط العام جلميع اجملاالت 3.09 0.77 - متوسِّط

قدير الكلِّيَّة الستجابات أفراد جمتمع الدِّراسة يف مجيع درجة التَّ ( أن5َّ) اجلدول يتَّضح من

وكانت  ،(0.77) بلغ معياريٍّ (، واحنراٍف3.09) حسابيٍّ ، مبتوسٍِّطمتوسٍِّط اجملاالت جاءت بتقديٍر

 (، واحنراٍف3.33) حسابيٍّ رتيب األوَّل، مبتوسٍِّطوالي: جاء جمال "إدارة االجتماعات" يف التَّعلى التَّ

 رتيب الثَّاني مبتوسٍِّط"التَّدريب" يف التَّ تبعه جمال ، ثمٍَّةمتوسِّط تقديٍر وبدرجة ،(١.77) معياريٍّ

رتيب الثَّالث تبعه يف التَّ ، ثمٍَّةمتوسِّط تقديٍر بدرجة( ١.77) معياري (، واحنراٍف3.04) بلغ حسابيٍّ

، ثم ٍةمتوسِّط تقديٍر بدرجة( ١.77) معياريٍّ (، واحنراٍف3.04) حسابيٍّ جمال "تقويم األداء" مبتوسٍِّط

 معياريٍّ واحنراٍف (،2.93) حسابيٍّ "جمتمعات التَّعلُّم" مبتوسٍِّط جمال رتيب الرَّابع واألخريتبعه يف التَّ

 .ٍةمتوسِّط ( بدرجة تقديٍر0.77)

بل مشريف ومشرفات معظم املمارسات اإلشرافيَّة من ِق وميكن تفسري هذه النَّتائج بأنَّ
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االتِّصال بني القيادة املدرسيَّة واملعلِّمني والعاملني  ، سواًءالقيادة املدرسيَّة تتعلَّو باالتِّصال اإلداريِّ

سري العمليَّة عاميم ومع القيادات العليا يف إدارة التَّعليم واملتعلِّقة بالتَّ داريُّباملدرسة، أو االتِّصال اإل

لقادة  عامٍّ التَّعليميَّة التَّربويَّة. بينما بقيت املمارسات املتعلِّقة بالتَّنمية املهنيَّة املستدامة بشكٍل

املدارس واليت منها تفعيل جمتمعات التَّعلُّم، وإدارة االجتماعات، وتقويم األداء، والتَّدريب على 

املأمول، وقد يكون تركيز وزارة التَّعليم يف مشاريعها  املهارات القياديَّة الالزمة دون احلدِّ

ة، واملباني املدرسيَّة، وقصور رات الدراسيَّركيز على جوانب تطوير املقرَّا على التَّالتَّطويرية منصبًّ

 ة يف تطوير أداء مشريف ومشرفات القيادة املدرسيَّة. هذه املشاريع التَّطويريَّ

واليت هدفت إىل الكشف عن مدى  ،(2011) نتائج دراسة الشِّهرياتَّفقت نتيجة الدِّراسة مع 

قيام مشريف اإلدارة املدرسيَّة ألدوارهم الالزمة لتطوير أداء مديري املدارس، واتَّفقت كذلك مع 

درجة مساهمة مشريف اإلدارة املدرسيَّة يف تطوير  أنَّإىل ( اليت توصَّلت 2012) نتائج دراسة الزَّهراني

 نَّأ( اليت توصَّلت إىل 2013، وكما اتَّفقت مع نتائج دراسة املطلو )درسيَّة جاءت متوسِّطًةاإلدارة امل

دور مشريف اإلدارة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة ملديري املدارس من وجهة نظر  درجة تقدير

التَّدريب، وقد اتَّفقت  وكذلك يف جمال  لألداة ككلٍّ ٍةمتوسِّط املديرين قد جاءت بدرجة تقديٍر

دور مشرف القيادة املدرسيَّة يف  ( يف أن2016َّ) (، ودراسة بوضياف2014) نتائج دراسة العمري

، وقد اتَّفقت نتيجة هذه متوسٍِّط تنمية مهارات قادة املدارس يف جمال إدارة االجتماعات جاء بتقديٍر

(، 2016) (، ودراسة بوضياف2014) مري(، ودراسة الع2013) الدِّراسة مع نتائج دراسة املطلو

يف جمال التَّدريب لقادة املدارس، وقد  متوسٍِّط (، حيث جاءت بتقديٍر2015) ودراسة عياصرة

(، اليت توصَّلت 2014) (، ودراسة الشراري2014) اتَّفقت نتيجة هذه الدِّراسة مع نتائج دراسة البلوي

 . متوسٍِّط ويم األداء جاء بتقديٍرتطوير أداء قادة املدراس يف جمال تق إىل أنَّ

درجة  اليت توصَّلت إىل أنَّ ،(2013واختلفت نتائج هذه الدِّراسة مع نتائج دراسة الزَّايدي )

، وقد اختلفت نتيجة هذه عاليًة ممارسة مهارات إدارة االجتماعات جلميع احملاور كانت درجًة

درجة ممارسة مهارات  لت مجيعها إىل أنَّ(، اليت توص2012َّ) الدِّراسة مع نتيجة دراسة السرحيي

، وقد اختلفت عاٍل بدرجة تقديٍر إدارة االجتماعات، وجمال التَّدريب لدى قائدي املدارس كانت

اليت توصَّلت إىل افتقار قيادات املدارس  ،(2009) نتيجة هذه الدِّراسة مع نتيجة دارسة الصغري

لكثري من معايري جمتمعات التَّعلُّم، وقد اختلفت نتيجة هذه الدِّراسة مع نتيجة لواملشرفني واملعلِّمني 
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 بتقديٍر اليت توصَّلت إىل مدى امتالك قائدي املدارس مهارات تقويم األداء ،(2005) دراسة املدهرش

 . عاٍل

املستدامة لقادة  على دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة ٍةتفصيليَّ وللوقوف بصورٍة

حسب جماالت الدِّراسة على النَّحو  ُتنوولتاملدارس الثَّانويَّة من وجهه نظر جمتمع الدِّراسة فقد 

 التَّالي:

 :: جمال إدارة االجتماعاتاًلأوَّ

املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة جلميع عبارات االستبانة يف اجملال األوَّل،  ُحِسبت

والذي يقيس دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف 

 (.7) )إدارة االجتماعات(، كما يوضِّح ذلك جدول جمال

 املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة يف جمال )إدارة االجتماعات(

رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

 عالي 1 1.04 3.73 املساهمة يف قيادة االجتماع بفاعليَّة 4

 عالي 2 0.97 3.53 حتديد أهداف االجتماع 3

 عالي 3 0.99 3.41 إدارة االجتماعات بأسلوب احلوار اهلادف 7

 متوسِّط 4 0.93 3.39 صياغة جدول أعمال االجتماع 2

 متوسِّط 6 1.03 3.34 تذليل الصُّعوبات أثناء االجتماعات 7

 متوسِّط 5 1.07 3.21 احملافظة على إدارة الوقت أثناء االجتماعات 6

9 
و مبا حيقِّصياغة توصيات االجتماع 

 األهداف املرسومة
 متوسِّط 7 1.13 3.17

 متوسِّط 7 1.07 3.14 مجاعيٍّ اتِّخاذ القرارات بشكٍل 5

1 
لإلعالم عن  متنوعٍة صاٍلاستخدام أساليب اتِّ

 االجتماع
 متوسِّط 9 1.09 3.11
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رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

10 
اختيار األساليب الناجحة ملتابعة تنفيذ 

 التَّوصيات
 متوسِّط 10 1.14 3.11

 متوسِّط - 0.77 3.33 املتوسِّط العام

استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة  ( أن7َّ) يتَّضح من اجلدول

)إدارة االجتماعات( جاءت بتقدير  يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف جمال

 (. 0.77) يساوي معياريٍّ (، واحنراٍف3.33) بلغ حسابيٍّ ، مبتوسٍِّطمتوسٍِّط

إىل ما يقوم به مشرفو ومشرفات  متوسٍِّط وقد ُيعزى حصول هذا اجملال على درجة تقديٍر

االجتماعات، وتوجيهاتهم تكون  ن يف سجلِّالقيادة املدرسيَّة أثناء زيارة املدارس يف متابعة ما يدوَّ

ة صياغة جدول أعمال املهارات الالزمة يف إدارة االجتماعات مثل كيفيَّر من ة ال تطوِّة وتقليديَّعامَّ

االجتماع، وتذليل الصُّعوبات أثناء االجتماعات، واحملافظة على إدارة الوقت أثناء االجتماعات، 

لإلعالم عن االجتماع،  متنوعٍة صاٍل، واستخدام أساليب اتِّمجاعيٍّ واتِّخاذ القرارات بشكٍل

ليب الناجحة ملتابعة تنفيذ التَّوصيات؛ فما زالت هذه املوضوعات اليت تعترب من واختيار األسا

 بل مشريف ومشرفات القيادة املدرسيَّة.إىل االهتمام من ِق ة لدى قادة املدارس حباجٍةاملمارسات اهلامَّ

 ثانًيا: جمال جمتمعات التَّعلُّم:

ة جلميع عبارات االستبانة يف اجملال املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّ ُحسبت

والذي يقيس دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة  ،الثَّاني

 (.7) )جمتمعات التَّعلُّم(، كما يوضِّح ذلك جدول يف جمال

 املعياريَّة يف جمال )جمتمعات التَّعلُّم(املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات 

رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

9 
بأساليب  قيادة العمل املدرسيِّ

 ةدميقراطيَّ
 عالي  1 1.15 3.60
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رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

10 
االستفادة من األخطاء يف خلو فرص 

 للتَّعلُّم
 متوسِّط 2 0.99 3.32

6 
إىل بيئات  حتويل بيئات التَّعلُّم التقليديِّ

 نشٍط ٍمتعلُّ
 متوسِّط 3 0.96 3.15

 متوسِّط 4 1.04 3.02 ٍةاملشكالت بطريقة إبداعيَّ حلُّ 5

 متوسِّط 6 1.00 2.91 يف املدرسة ٍةقويَّ ٍةتنظيميَّ إجياد ثقافٍة 3

 متوسِّط 5 1.07 2.91 دعم االبتكار يف العمل   7

 متوسِّط 7 1.11 2.79 للتَّعلُّم املستمر داعمٍة ٍةمدرسيَّ بيئٍة توفري 1

 متوسِّط 7 1.10 2.70 املشاركة يف صياغة رؤية املدرسة 4

7 
ي حاجات ة تلبِّتصميم برامج مدرسيَّ 

 اجملتمع احمللي
 قليل 9 1.11 2.43

2 
مع البيئة  ٍةجمتمعيَّ إقامة شراكٍة

 ةاخلارجيَّ
 قليل 10 1.05 2.39

 متوسِّط - 0.77 2.93 املتوسِّط العام

استجابة جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف  ( أن7َّ) يتَّضح من اجلدول

، متوسٍِّط بتقديٍر ت)جمتمعات التَّعلُّم( جاء التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف جمال

 (.0.77) معياريٍّ (، واحنراٍف2.93) بلغ حسابيٍّ مبتوسٍِّط

ممارسات مشريف ومشرفات القيادة  إىل أنَّ متوسٍِّط وقد ُيعزى حصول هذا اجملال على تقديٍر

وال تولي االهتمام يف  ،ز على تنمية اجلوانب القياديَّة لدى قائدي وقائدات املدارساملدرسيَّة ُتركِّ

، وقد ُيعزى إىل اهتمام ٍةمهنيَّ ٍماملدراس جمتمعات تعلُّ جلعل جوانب التَّطوير والتَّحسني املستمرِّ

 لذلك. ٍةعاميم وإصدار أدلَّعن طريو التَّ ٍمة إىل جمتمع تعلُّقليديَّالوزارة يف حتويل املدرسة التَّ

 :ثالًثا: جمال التَّدريب

املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة جلميع عبارات االستبانة يف اجملال  ُحسبت
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والذي يقيس دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة  ،الثَّالث

 (.9) )التَّدريب(، كما يتَّضح ذلك يف اجلدول يف جمال

املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة الستجابة أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة 

 )التَّدريب(  يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف جمال

رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

5 
قيادة جمموعات العمل بروح الفريو 

 الواحد أثناء التَّدريب 
 عالي 1 1.03 3.70

 عالي 2 0.93 3.46 اجحةجارب التَّدريبيَّة النَّنقل اخلربات والتَّ 7

 متوسِّط 3 0.94 3.17 استخدام األساليب احلديثة يف التَّدريب  6

4 
يف املهنة  جديدٍة اكتساب اجتاهاٍت

 وتطويرها 
 متوسِّط 4 1.04 3.02

2 
لالستفادة من  متكافئٍة إتاحة فرٍص

 الدَّورات التَّدريبيَّة
 متوسِّط 6 0.92 2.97

3 
يف ضوء  إعداد حمتوى الربنامج التَّدرييبِّ

 االحتياجات التَّدريبيَّة
 متوسِّط 5 0.79 2.95

7 
 حتديث الدَّورات التَّدريبيَّة بشكٍل

  مستمرٍّ
 متوسِّط 7 0.99 2.93

1 
حتديد االحتياجات التَّدريبيَّة مبا يليب 

 متطلَّبات تطوير العمل
 متوسِّط 7 1.03 2.91

 متوسِّط 9 0.95 2.57 قياس أثر التَّدريب 9

 متوسِّط 10 1.00 2.51 ة ملعاجلة جوانب القصوربناء برامج تدريبيَّ 10

 متوسِّط - 0.77 3.04 املتوسِّط العام 

استجابة أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة  ( أن9َّ) ن من اجلدوليتبيَّ

، متوسٍِّط يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف جمال )التَّدريب( جاءت بتقديٍر
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 (. 0.77) يساوي معياريٍّ (، واحنراٍف3.04) بلغ حسابيٍّ مبتوسٍِّط

مة جملتمع إىل تكرار الربامج التَّدريبيَّة املقدَّ متوسٍِّط وُيعزى حصول هذا اجملال على تقديٍر

ي احلاجات التَّدريبيَّة جملتمع الدِّراسة، جديد، وضعف تصميم برامج تلبِّالدِّراسة، وافتقارها للتَّ

ل القياديَّة املدرسيَّة حسب مـا كان انـشغال املشرفني مبتابعة األعماوبرامج ملعاجلة القصور، ولربَّ

ة شغيليَّة التَّما حال دون إجياد الوقت الكايف وفو خططه اإلشرافيَّة واخلطَّ ووائح واألنظمة هاللَّ

 ور. يف حتقيو هذا الدَّ لإلشراف التَّربويِّ

 :ا: جمال تقويم األداءرابًع

املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة جلميع عبارات االستبانة يف اجملال  ُحسبت

والذي يقيس دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة  ،الرَّابع

 (.10) يف جمال )تقويم األداء(، كما يتَّضح ذلك يف اجلدول

 املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة يف جمال )تقويم األداء(

رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

7 
الع املعلِّمني/ املعلِّمات على اجلوانب اطِّ

 ة يف أدائهمة والسلبيَّاإلجيابيَّ
 متوسِّط 1 1.16 3.27

5 
تقويم أعمال املعلِّمني / املعلِّمات 

 مستمر بشكٍل
3.20 1.07 2 

 متوسِّط

9 
لضمان  مبتكرٍة تقديم مقرتحاٍت 

 جودة العمل
3.09 1.06 3 

 متوسِّط

10 
للمعلِّمني/  ٍةمستمرَّ راجعٍة توفري تغذيٍة

 املعلِّمات 
3.06 1.03 4 

 متوسِّط

 متوسِّط 6 0.90 3.02 نوع يف أدوات التَّقويمالتَّ 2

6 
معاجلة جوانب الضَّعف لدى املعلِّمني/ 

 املعلِّمات
3.02 0.97 5 

 متوسِّط

4 
تنمية جوانب القوَّة لدى املعلِّمني/ 

 املعلِّمات
3.02 1.04 7 

 متوسِّط
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رقم 

 العبارة
 العبارة نصُّ

املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قديرالتَّ رتيبالتَّ

7 
تطبيو معايري موضوعيَّة يف عمليَّة 

 التَّقويم 
2.97 1.00 7 

 متوسِّط

 متوسِّط 9 0.95 2.91 قةاملتحقِّقياس األداء بالنَّتائج  3

1 
تقويم أداء املعلِّمني / املعلِّمات وفو 

 اتيأسلوب التَّقويم الذَّ
2.79 0.97 10 

 متوسِّط

 متوسِّط - 0.77 3.04 املتوسِّط العام

استجابة أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة  ( أن10َّ) يتَّضح من اجلدول

، متوسٍِّط بتقديٍر تيف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف جمال )تقويم األداء( جاء

 (.0.77يساوي ) معياريٍّ (، واحنراٍف3.04) بلغ حسابيٍّ مبتوسٍِّط

ور مشريف ومشرفات القيادة املدرسيَّة قد ينحصر يف توجيه جمتمع د وقد ُيعزى ذلك إىل أنَّ

سجلَّات تقويم أداء املعلِّمني وتفعيلها،  من خالل االطِّالع على الدِّراسة وتنميتهم يف اجلانب القياديِّ

كما ُيعزى إىل قلَّة االهتمام بتنمية جمتمع الدِّراسة يف مجيع جوانب تقويم األداء األخرى، وقلَّة 

وتوعيتهم  هذه املهارة على وجه اخلصوص يف تدريبهم وترشيدهم باستمراٍر ةمة لتنميلربامج املقدَّا

مبصادر األخطاء احملتملة، وتنمية مهاراتهم يف اختيار األداة املناسبة للغرض من تقويم األداء 

ئدي وقائدات املدارس يف أداء قا للمعلِّمني واملعلِّمات، وتقديم التَّسهيالت الضَّروريَّة لتحسني وتطوير

لقائد املدرسة على اتِّخاذ  عترب عمليَّة تقويم األداء مساعدًةتقويم األداء للمعلِّمني واملعلِّمات، حيث ُت

جوانب القوَّة والضَّعف لدى املعلِّمني واملعلِّمات لتعزيز جوانب القوَّة،  ُتحدَّدالقرارات، ومن خالهلا 

 ومعاجلة جوانب الضَّعف لديهم. 

( بني α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) ذات داللٍة إحصائيٍَّة نتائج السُّؤال الثَّاني: هل توجد فروٌق 

متوسِّطات استجابة أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية 

 اجلنس؟ املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك ُتعزى ملتغيِّر

ولإلجابة عن هذا السُّؤال، فقد ُحسبت املتوسِّطات احلسابيَّة واالحنرافات املعياريَّة ملستوى 

من أدوار مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة  دوٍر كلِّ
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اجلنس، وقد ُكشف عن داللة الفروق بني تبوك من وجهة نظر جمتمع الدِّراسة وفًقا ملتغيِّر 

 Independent Sample)نيللمقارنة بني متوسِّطني مستقلَّ ""ت املتوسِّطات باستخدام اختبار

T.test)  (:11) كما تتَّضح نتائج ذلك يف اجلدول 

مشريف القيادة املدرسيَّة  نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور

 (64ملتغيِّر اجلنس )دح= يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك وفًقا

 املتغيِّر اجملال
املتوسِّط 

 احلسابيُّ

االحنراف 

 املعياريُّ
 قيمة "ت"

مستوى 

 الدَّاللة

 إدارة االجتماعات
 0.76 3.64 ذكر

2.092 
0.041 

 0.95 3.05 أنثى دالٌَّة

 جمتمعات التَّعلُّم
 0.79 3.03 ذكر

0.937 
0.363 

 0.97 2.71 أنثى غري دالٌَّة

 التَّدريب
 0.77 3.06 ذكر

0.044 
0.956 

 0.79 3.04 أنثى غري دالٌَّة

 تقويم األداء
 0.77 3.07 ذكر

0.277 
0.772 

 0.79 3.01 أنثى غري دالٌَّة

 ككلٍّاالستبانة 
 0.72 3.17 ذكر

0.921 
0.351 

 0.74 2.97 أنثى غري دالٌَّة

0.05 α

عند مستوى داللة  ذات داللٍة إحصائيٍَّة ه ال توجد فروٌق( بأن11َّ) يتَّضح من اجلدول

بني متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف  (     ∝)

 حيث بلغت قيمة ت ،التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك وفًقا ملتغيِّر اجلنس

تزيد عن مستوى الدَّاللة  (، وهي قيمٌة0.351) ومستوى الدَّاللة اإلحصائيَّة للفروق كان ،(0.921)

أفراد جمتمع الدِّراسة على الرغم من اختالفهم يف  ا يشري إىل أنَّممَّ ،(١،١٥) احملدَّد بالدِّراسة

هم يتَّفقون مجيًعا على دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة أنَّ اجلنس إالَّ

 ستوى.املدارس الثَّانويَّة وبنفس امل
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 ∝)عند مستوى داللة ذات داللٍة إحصائيٍَّة ( وجود فروٍق11) كما يتَّضح من اجلدول

ا ملتغيِّر بني متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة يف جمال )إدارة االجتماعات( وفًق  (    

ي وه (،0.041) للفروق كان (، ومستوى الدَّاللة اإلحصائيَّة2.092) حيث بلغت قيمة ت ،اجلنس

 ذات داللٍة إحصائيٍَّة يعين وجود فروٍقما  ،(١،١٥) عن مستوى الدَّاللة احملدَّد بالدِّراسة تقلُّ قيمٌة

 بني املتوسِّطني يف جمال )إدارة االجتماعات( وفًقا ملتغيِّر اجلنس ولصاحل الذُّكور.

بني   (     ∝)ةعند مستوى دالل ذات داللٍة إحصائيٍَّة توجد فروٌق ه الويتَّضح كذلك بأنَّ

داء( متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة يف جماالت )جمتمعات التَّعلُّم، التَّدريب، تقويم األ

وكانت دالالتها اإلحصائيَّة تزيد  ،(0.937  0.044) (ت)حيث تراوحت قيمة  ،ا ملتغيِّر اجلنسوفًق

ة العمل للمشرف واملشرفة وتوحيدها، آليَّ تغيري إىل ذلك ُيعزى وقد ،(١،١٥) عن مستوى الدَّاللة

مة لقادة املدارس يف جماالت عدد زيارات املشرف واملشرفة، وعدد الربامج والدَّورات املقدَّ ُقنِّنحيث 

 الدِّراسة احلاليَّة.

ذات داللٍة  ه ال توجد فروٌق( بأن2005َّ) وقد اتَّفقت نتيجة هذه الدِّراسة مع دراسة املدهرش

 ر اجلنس يف جمال تقويم األداء.وفو متغيِّ إحصائيٍَّة

اليت أظهرت نتائجها  ،(2010) بينما اختلفت نتيجة هذه الدِّراسة مع نتائج دراسة الصَّاحليَّة

ذات  وجود فروٍق حول واقع تطبيو برامج التَّنمية املهنيَّة املستدامة يف ضوء معايري اجلودة الشَّاملة

 لصاحل اإلناث. داللٍة إحصائيٍَّة

ذات داللٍة  ( اليت أظهرت وجود فروٍق2012) وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة الزَّهراني

 تبًعا ملتغيِّر اجلنس لصاحل الذُّكور يف جمال التَّوجيه واملتابعة. إحصائيٍَّة

 بني( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) ذات داللٍة إحصائيٍَّة نتائج السُّؤال الثَّالث: هل توجد فروٌق

متوسِّطات استجابة أفراد جمتمع الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية 

 املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك ُتعزى ملتغيِّر الدَّورات التَّدريبيَّة؟

ا ملتغيِّر راسة تبًععرف على الفروق اإلحصائيَّة بني متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع الدِّللتَّ

 Kruskalويلز ) –مي اختبار كروسيكال عدد الدَّورات التَّدريبيَّة، فقد اسُتخدم االختبار الالمعلِّ

– Wallis(.2)دح= ( يوضِّح نتائج هذا االختبار، وجاءت درجة احلرية12) (، واجلدول 
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للدَّاللة على الفروق بني استجابات أفراد جمتمع ( Kruskal – Wallis) ويلز –نتائج اختبار كروسيكال 

الدِّراسة حول دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك 

 (.2)دح= وفًقا ملتغيِّر عدد الدَّورات التَّدريبيَّة يف القيادة املدرسيَّة

 لعددا عدد الدَّورات اجملال
متوسِّط 

 تبةالرُّ
 كاي تربيع

مستوى 

 الدَّاللة

إدارة 

 االجتماعات

 23.40 10 دورة واحدة

2.054 
0.365 

 غري دالٍَّة
 35.77 4 دورتان

 27.92 42 دورات 3 أكثر من

 جمتمعات التَّعلُّم

 24.26 10 دورة واحدة

0.743 
0.565 

 غري دالَّة
 27.60 4 دورتان

 29.61 42 دورات 3 أكثر من

 التَّدريب

 26.36 10 دورة واحدة

0.603 
0.777 

 غري دالَّة
 30.77 4 دورتان

 29.02 42 دورات 3أكثر من 

 تقويم األداء

 20.56 10 دورة واحدة

2.764 
0.240 

 غري دالَّة
 29.00 4 دورتان

 30.32 42 دورات 3 أكثر من

االستبانة 

 ككلٍّ

 23.36 10 دورة واحدة

1.267 
0.633 

 غري دالٌَّة
 31.26 4 دورتان

 29.45 42 دورات 3أكثر من 

عند مستوى داللة  ذات داللٍة إحصائيٍَّة ه ال توجد فروٌق( أن12َّ) يتَّضح من اجلدول رقم

بني متوسِّطات استجابات أفراد جمتمع الدِّراسة حول تقدير دور مشريف القيادة   (     ∝)

املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة يف مدينة تبوك، وكذلك يف جماالت 

أفراد جمتمع الدِّراسة على  ا يشري إىل أنَّوفًقا ملتغيِّر عدد الدَّورات التَّدريبيَّة، ممَّ الدِّراسة ككلٍّ

هم يتَّفقون مجيًعا حول أنَّ إالَّالرغم من اختالفهم بعدد الدَّورات التَّدريبيَّة يف جمال القيادة املدرسيَّة 
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تقدير دور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة مبدينة تبوك، 

سبب ذلك إىل متاثل وتشابه إدراك قادة وقائدات املدارس لدور مشريف القيادة املدرسيَّة ما يعود وربَّ

 يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة املدارس الثَّانويَّة.

ذات  ه ال توجد فروٌق( بأن2014َّ) وقد اتَّفقت نتيجة هذه الدِّراسة مع نتائج دراسة العمري

 غيِّر الدَّورات التَّدريبيَّة.تبًعا ملت داللٍة إحصائيٍَّة

وفًقا  ذات داللٍة إحصائيٍَّة ه توجد فروٌق( بأن2011َّ) بينما اختلفت مع نتائج دراسة الشِّهري

 فأكثر. ملتغيِّر الدَّورات التَّدريبيَّة لصاحل الذين التحقوا بثالث دوراٍت

  :التَّوصيات

 ه ميكن تقديم التَّوصيات التَّالية:اليَّة فإنَّيف ضوء النَّتائج اليت توصَّلت إليها الدِّراسة احل

املدرسيَّة لقادة املدارس يف  ةالقياد وتكثيف الربامج والدَّورات التَّدريبيَّة اليت يقدِّمها مشرف .1

 مهارة إدارة االجتماعات.

تدريب قادة املدارس على أمنا  القيادة اليت تساعدهم يف حتويل مدارسهم إىل جمتمعات  .2

للتَّعلُّم  داعمٍة ٍةمدرسيَّ ، وتوفري بيئٍةي حاجات اجملتمع احملليِّتلبِّ ًةوتصميم برامج مدرسيَّ، ٍمتعلُّ

 .املستمرِّ

ينبغي على مشريف القيادة املدرسيَّة حصر االحتياجات التَّدريبيَّة لقادة املدارس، والعمل على  .3

 .مناسبٍة ٍةتدريبيَّ تلبية هذه االحتياجات بدوراٍت

القيادة املدرسيَّة يف تنمية مهارات تقويم األداء لدى قادة  ومج اليت يقدِّمها مشرفتكثيف الربا .4

اتي، والتَّأكيد على هم على تقويم أداء املعلِّمني وفو أسلوب التَّقويم الذَّوذلك حلثِّ ؛املدارس

 عها.وتنوُّيف عمليَّة التَّقويم، وتدريبهم على استخدام أدوات التَّقويم  تطبيو معايري موضوعيٍَّة

  :املقرتحات

 :تقرتح الدِّراسة احلاليَّة يف ضوء ما توصَّلت إليه من نتائج وتوصياٍت

القيادة املدرسيَّة على تطوير  وعن أثر األساليب اإلشرافيَّة اليت ينفِّذها مشرف إجراء دراسٍة .1

 مهارات إدارة االجتماعات لدى قادة املدارس.

 ول.حول تطوير مهارات تقويم األداء لدى قادة املدارس يف ضوء خربات بعط الدُّ إجراء دراسٍة .2
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حول األمنا  القياديَّة لقادة املدارس وعالقتها بتحويل املدارس إىل جمتمعات  إجراء دراسٍة .3

 .ٍمتعلُّ

السُّعوديَّة  حول التَّنمية املهنيَّة املستدامة يف املدارس يف ضوء رؤية اململكة العربيَّة إجراء دراسٍة .4

2030. 
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 املراجع:

 :املراجع العربيَّة

(. دور املؤشِّرات يف تقويم أداء املؤسَّسات التَّعليميَّة، حبوث املؤمتر 2015) إبراهيم، هناء شحات

 2015ودان يف جامعة السُّ، LACQAادس لضمان جودة التَّعليم العالي السَّ وليِّالدُّ العربيِّ

 .356375، ص فرباير

يف منطقة تبوك  لتقويم أداء مدراء مدارس التَّعليم العامِّ تطوير أداٍة(. 2014) البلوي، نادية خلف

ة، ، اجلامعة األردنيَّ، رسالة دكتوراه غري منشورٍةالتَّعليميَّة يف اململكة العربيَّة السُّعوديَّة

 األردن.

ــوال  ــة  2016) بوضــياف، ن ــات التَّنمي ــوافر آليَّ ــة     (. درجــة ت ــة املســتدامة ملــديري املــدارس االبتدائيَّ املهنيَّ

، األردن، ة جــرش للبحــوث والدِّراســاتجملَّــمبدينــة املســيلة/ اجلزائــر مــن وجهــة نظــرهم،  

 .1،573707، ع15م

ائف مـن  إدارة االجتماعات لدى مديري املرحلة الثَّانويَّة مبحافظـة الطَّـ  (. 2013) الزَّايدي، بندر حممد

ــ ، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة أمِّ املــديرين واملعلِّمــنيوجهــة نظــر  ة القــرى، مكَّ

 املكرمة.

درجة مساهمة مشريف اإلدارة املدرسيَّة يف تطـوير اإلدارة املدرسـيَّة   (. 2012) الزَّهراني، فيصل سعيد

غـري   ، رسالة ماجسترييف مدارس اململكة العربيَّة السُّعوديَّة من وجهة نظر مديري املدارس

 منشورة، جامعة جرش، األردن.

(. واقع االجتماعات املدرسيَّة كما يراهـا مـديرو املـدارس املتوسِّـطة     2015) دحان، عبداهلل سعدالسَّ

 .376437، ص 157، ع 2، مصر، مة التَّربيةة كليَّجملَّياض، موها مبدينة الرِّومعلِّ

آليَّـات التَّنميـة املهنيَّـة املسـتدامة ملـديري املـدارس       ر درجـة تـوفُّ  (. 2012السرحيي، منصـور عتيـو اهلل )  

، ة والصُّــعوبات الــيت تواجههــا مــن وجهــة نظــر مــديري املــدارس  احلكوميَّــة مبحافظــة جــدَّ 

 مة.ة املكرَّ، مكَّالقرى جامعة أمِّرسالة ماجستري غري منشورة، 

 دراسـةٌ  ،احلكوميَّـة يف تعلـيم الكبـار   ظمـات غـري   (. آليَّـات عمـل املنَّ  2012) املنعمعبـد  سليمان، هالة

 .176216، ص 177، قطر، ع ة التَّربيةجملَّيف ضوء مفهوم جمتمعات التَّعلُّم،  ٌةحتليليَّ
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، دسوق: دار التَّدريب والتَّنمية املهنيَّة املستدامة(. 2014) د؛ واجلمل، عباس حلميد، أسامة حممَّسيِّ

 وزيع.شر والتَّالعلم واإلميان للنَّ

مشــرف اإلدارة املدرســيَّة يف تطــوير أداء مــديري املــدارس مــن   (. دور2014) الشــراري، مجــال صــبيح

179، 167، ع 3، مصـر، م ة التَّربيـة جملَّـ وجهة نظر مديري املدارس يف منطقة اجلـوف،  

236. 

العربيَّـة  (. تطـوير بـرامج التَّنميـة املهنيَّـة لقـادة املـدارس باململكـة        2015) الشَّمري، مشعان ضيف اهلل

، 32، مصر، م ة التَّربيةة كليَّجملَّ، ٌةحتليليَّ دراسٌة ،ةالسُّعوديَّة يف ضوء االتِّجاهات العامليَّ

 .349377، 3ع

ــهري، ــد الشِّـ ــوضعبـ ــديري   (. 2011) اهلل عـ ــوير أداء مـ ــيَّة يف تطـ ــريف اإلدارة املدرسـ ــويم أدوار مشـ تقـ

رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، جامعـة طيبـة،       ، رةاملدارس احلكوميَّة للبنني باملدينـة املنـوَّ  

 رة.املدينة املنوَّ

ــايري      (. 2010) دالصَّــاحليَّة، فاطمــة حممَّــ  ــة املســتدامة يف ضــوء مع ــة املهنيَّ ــرامج التَّنمي ــو ب واقــع تطبي

، رســـالة اجلــودة الشَّــاملة مــن وجهـــة نظــر مــديري املــدارس ومســـاعديهم بســلطنة عمــان        

 األردن. ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة،

 لضـمان اجلـودة يف املـدارس الثَّانويَّـة دراسـةٌ      (. جمتمعـات الـتَّعلُّم مـدخلٌ   2009) الصغري، أمحد حسني

 .167197، 25، ع12، مصر، م ة التَّربيةة كليَّجملَّيف جمتمع اإلمارات،  ٌةميدانيَّ

ــف تعقــد اجتماعــاتٍ  (. 2000) داجلــواد، حممَّــ  عبــد شــر دار النَّ، طنطــا، 1،  ومثمــرًة قصــريًة كي

 قافة والعلوم.والثَّ

يـــاض، دار ، الر2ِّ،  ةلوكيَّاملـــدخل إىل البحـــث يف العلــوم السُّـــ (. 2012) داف، صـــاحل حممَّــ العسَّــ 

 وزيع.شر والتَّهراء للنَّالزَّ
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 121 

 املدارس الثَّانويَّةدور مشريف القيادة املدرسيَّة يف التَّنمية املهنيَّة املستدامة لقادة (. 2021)األمسري، صاحل سعد سعيد. 

لة ، رسـا مـديري املـدارس ووكالئهـم    مبحافظة املخواة من وجهة نظـر  مدارس التَّعليم العامِّ
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 مة.ة املكرَّمكَّ
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Level of Cognitive Dissonance among Secondary School Students in the 

Light of some Variables in the  Directorate Of Education of Qasbah Al 

Mafraq 

Dr. Ahmad Mosallam Abu Thwaib 

Assoiate Professor – Educational Psychology  

Majmaah University 

Abstract: 

The present study aimed to identify the level. Level of cognitive 

dissonance among Secondary school students in the light of some variables in 

the  Directorate Of Education of Qasbah Al Mafraq The sample of the study 

consisted of (213) male and female students where (113) were male students and 

(100) female students. The sample of the study was selected randomly from high 

school students the Directorate of Education of Qasbah Al Mafraq in the first 

semester of the academic year 2018/2019. To achieve the objectives of the 

study, Kareem Measure (2016) was used to measure the level of cognitive 

dissonance among high school students. The results of the study showed that the 

level of cognitive dissonance among high school students was average. The 

results also showed that there were statistically significant differences in the 

cognitive dissonance among secondary school students according to the gender 

variable and for the interest of females. Besides, the results also indicated 

differences in cognitive dissonance among secondary school students according 

to the variable of the grade and for the interest of second secondary students. 

There were no differences in cognitive dissonance for secondary school students 

according to the specialization variable. 

Keywords: Cognitive Dissonance, Secondary School Students. 
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(. مستوى التَّنافر املعريفِّ لردى طلبرة املرحلرة الثانويرة يف ضروء بعرري املرتغريات        0202أبو ذويب. أمحد مسلم. )

 .201–200(، 0) 7 العلوم الرتبوية،جملة يف مديرية تربية قصبة املفرق. 

 

مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية يف ضوء بعري املتغريات يف مديرية 

 تربية قصبة املفرق

 (1)د. أمحد مسلم أبو ذويب

  :املستخلص

الثانوية طالب املرحلة  لدى ،على مستوى التَّنافر املعريفِّ التعرف إىل احلالية الدراسة هدفت

طالًبا  )213(من  الدراسة يف ضوء بعط املتغريات يف مديرية تربية قصبة املفرق، وتكوَّنت عيِّنة

( طالبٍة، اختريوا بالطريقة العشوائية من طلبة املرحلة الثانوية 100و) طالًبا، (113) منهم وطالبًة،

. ولتحقيو هدف الدراسة 2017/2019للفصل الدراسي األوَّل للعام   ،يف مدارس تربية قصبة املفرق

( لقياس مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طالب املرحلة الثانوية، وأظهرت 2015اسُتخدم مقياس كريم )

لدى طالب املرحلة الثانوية كان متوسًِّطا،كما أظهرت  نتائج الدراسة أنَّ مستوى التَّنافر املعريفِّ

أيًضا وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف التَّنافر املعريفِّ لدى طالب املرحلة الثانوية تبًعا ملتغري النتائج 

اجلنس ولصاحل اإلناث. كما أشارت النتائج  إىل وجود فروٍق يف التَّنافر املعريفِّ لدى طالب املرحلة 

اني الثانوي، ومل توجد فروٌق يف ولصاحل طالب الصفِّ الثَّ ،الثانوية تبًعا ملتغري الصفِّ الدراسي

 التَّنافر املعريفِّ لدى طالب املرحلة الثانوية تبًعا ملتغري التخصص.

 التَّنافر املعريفُّ، طلبة املرحلة الثانوية. الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

                                                             
 abuthwaib78@yahoo.comعلم النفس الرتبوي، جامعة اجملمعة،  أستاذ مشارك  ( 1)
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 مقدمة الدراسة:

يعدُّ التَّنافر املعريفِّ من املوضوعات املهمة اليت شغلت اهتمام الباحثني يف العديد من جماالت 

حتى وقتنا احلاضر؛ كونه ميثل تلك ، والتَّربويِّ ،واالجتماعيِّ ،النفس املعريفِّ كعلم ،لنفساعلم 

أو  ،االجتاه والسلوك احلالة النفسية غري املرحية اليت يظهرها الفرد عندما حيصل لديه تناقٌط بني

 بني اجتاهني لغايات حتقيو التوازن.

ولذلك تفرتض نظرية التَّنافر املعريفِّ أنَّ الفرد حيدث له تنافٌر بني أفكاره وسلوكه عندما 

ال تنسجم مع معتقداته وآرائه املوجودة لديه سابًقا؛ ممَّا ُينذر بوجود أمر  ،يتعرف على معرفٍة جديدٍة

الراحة، أو القلو النفسي بمتجانٍس من الناحية السيكولوجية، ويتسبب يف عدم الشعور  ما غري

 املتنافرة، وذلك يؤدِّي إىل استثارة الفرد لتخفيفها بطريقٍة أو بأخرى. الناتج عن وجود هذه األوضاع

Burns, 2006) ). 

يف التنافر يف أنَّ الغرض العمليَّ من االستثارة  ((Gawronski, 2012ويرى جاورونسكي 

مواجهة التناقضات املعرفية أو السلوكية يوفِّر لألفراد إشاراٍت مفادها أنَّ أفكاره أو تصرفاته 

تنتهك السلوكيات املالئمة للسياق، وبالتَّالي تتطلب تنقيحاٍت مناسبٍة وتعديالٍت لكي حيدث 

 التوازن املعريفُّ، وهذا ما يسمى بالتَّنافر املعريفِّ.

 Festinger, 1957; Haromonاملنظِّرون املتخصصون يف جمال التَّنافر املعريفِّ ) وعليه قدَّم

& mills, 1999)ا ( عدَّة طرٍق ميكن للفرد من خالهلا ختفيط التَّنافر املعريفِّ وهذا يشمل تغيرًي

لُبعد فكار أو السلوكيات، أو تقليص عدد وأهمية التَّنافرات، أو ممارسة التَّشتيت الذَّاتيِّ لللأل

عن التفكري بهذه األفكار واملعتقدات، أو زيادة عدد األفكار واملعارف اليت تتوافو مع املوقف 

 .النفسي لتحقيو املوازنة املعرفية

وُينظر إىل التَّنافر املعريفِّ بأنَّه حالة تصارٍع بني فكرتني أو رأيني أو معتقدين، وهذا يتسبب 

(، (Shannon & Lutz, 2017:482والشعور بالال أخالقية  للفرد حبالٍة من االنزعاج وعدم الراحة

وغالًبا تتوافر لدى األفراد الدَّافعيَّة للحفاظ على االستمرارية الذاتية بني األفكار واملعتقدات حول 

القيم من خالل  وبني الكلمات والعبارات اليت ينطقون بها، واليت ُتقيَّم ،أنفسهم وحول أفعاهلم

من جانب الصواب واخلطأ واجليد والسي   ،االجتماعية أو كليهما مًعا الشخصية أو العادات

Stone & Cooper, 2001).) 
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 ،وحبسب نظرية التَّنافر املعريفِّ، هناك أساٌس طبيعيٌّ بشريٌّ حنو التنافر يف اإلدراكات

(. ففي إحدى (Festinger, 1962واليت تشمل املعتقدات واالجتاهات واألفكار والسلوكيات 

( قدِّم مبلٌغ ماليٌّ (Festinger & Carlsmith, 1959الدراسات الكالسيكية حول التَّنافر املعريفِّ 

كانت حول إخبار اآلخرين عن مستقبلهم،  جملموعٍة من املشاركني قاموا بإكمال مهمٍَّة مملٍَّة

، لكنَّ اواحٍد أو عشرين دوالًرلكنهم قالوا إنَّ املهمة كانت ممتعًة هلم حتى لو حصلوا على دوالٍر 

وقالوا إنَّ املوضوع له أهميٌَّة علميٌَّة كبريٌة،  ،من حصلوا على دوالٍر واحٍد كانوا أكثر استمتاًعا

 .اوهم أكثر اهتماًما باملستقبل ممن حصلوا على عشرين دوالًر

و مع اجتاهاتهم وكما توضح نظرية التَّنافر املعريفِّ عندما يتصرف األفراد بطريقٍة ال تتواف

فإنَّ هناك حمرًِّكا طبيعيًّا أو فطريًّا حنو التنافر، ولذلك يقومون بتعديل اجتاهاتهم وسلوكهم 

الالحو من أجل حتقيو التوازن يف املعرفة والسلوك. ففي الدراسة اليت ذكرناها سابًقا عندما 

ر اآلخرين بأشياء مملٍة وغري اسُتثري املشاركون للقيام بشيٍء ال يتوافو مع رأيهم اخلاص مثل إخبا

مهمٍَّة وكذبوا من أجل مبلٍغ ماليٍّ ضئيٍل فإنَّ التَّنافر املعريفِّ يظهر مما أدَّى لوضع املشاركني يف 

حالٍة من االنزعاج وعدم الراحة، مما جعلهم خيفِّفون هذا التنافر بتعديل اجتاهاتهم مبا يتفو مع 

لى التنافر من خالل تغيري السلوكيات أو االجتاهات (، والتغلب ع(Eisenberger, 1991سلوكهم 

يعدُّ ظاهرًة ثابتًة أكَّدتها الكثري من الدراسات التجريبية اليت دعمت ما نادت به نظرية التَّنافر 

 ;Adams & Rosenbaum, 1962; Aronson & Mills, 1959; Brehm, 1956)املعريفِّ 

Cooper, 2007; Dickerson, Thibodeau, Aronson, & Miller, 1992; Hinojosa, 

Gardner, Walker, Cogliser, & Gullifor, 2017). 

نَّ التنافر ُيخفَّط إما من خالل خفط أهمية التنافر يف املعتقد واالجتاه، أوتشري النظرية إىل 

القيام بتغيري مجيع املعتقدات والسلوكيات أو ورفع درجته ضمن إضافة معتقداٍت متناغمٍة، 

 ((Festinger, 1962  التوازن، أو القيام بتغيري السلوك بشكٍل جذريٍّلتحقيو 

( أنَّ األفراد يسعون للحفاظ على  (Festingerتؤكد نظرية التَّنافر املعريفِّ لفستنجر

االستمرارية بني اإلدراكات املتعددة، مثل: األفكار والسلوكيات واالجتاهات والقيم واملعتقدات، 

وتثري دافعيَّة الفرد لتغيري معتقٍد أو أكثر ، املتناغمة ُتنتج حاالٍت من عدم الراحةفاإلدراكات غري 

لتحقيو التوازن واالتِّساق املعريف، كما أنَّ نظرية التَّنافر املعريفِّ قامت على مبادئ االتِّساق 

ات القرن وضعها يف أريعيني اليتواالستمرارية املعرفية املشتقة من نظريات التوازن لـ "هايدر" 
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املاضي. وهي حبسب "فستنجر" حالٌة ذهنيٌة معرفيٌة تدفع الفرد لتغيري معتقداته املعرفية أو تعديل 

 لتَّتسو مع معتقداٍت معرفية أو سلوكياٍت جديدٍة أو قيٍم تتعارض مع ما يعتنقه من قيم. ،سلوكياته

 مشكلة الدراسة:

يظهرونه أو خيفونه داخل  مشاعرهم يعيش الشباب حالًة من التناقط احملسوس يف الذي 

ومعتقداتهم اليت ختصُّهم وبني متطلبات اجملتمع وإردته، وبني الذي يريدونه وبني واقعهم املرغمني 

عليه، ويظهر هذا الصراع جليًّا يف زمننا احلالي فتناقضت قيم ومبادىء جمتمعنا املعاصرمما أوجد 

الشخصية لدى الكثري من الناس، وقد بيَّنت عدَّة ما يسمى بـ )ظاهرة االزدواج غري الواعي( يف 

؛ 2013دراساٍت أنَّ التناقط بني قيم اجملتمع ومتطلَّباته وبني قيم الشباب ومبادئهم )احلريري، 

( حيدث ظاهرة االزدواج غري الواعي ويزيد من التنافر. ومبا أنَّ طالب املرحلة 2016اللحياني، 

املدرسة واجلامعة، ويف سنِّ مراهقٍة يعرضهم للكثري من التنافرات  الثانوية يف مرحلٍة انتقاليٍة بني

املعرفية، فإنَّ التنافر يكون أكثر وضوًحا يف سلوكياتهم وأفكارهم واعتقاداتهم، فرتاهم 

يؤمنون مبعرفٍة معيِّنة ويف املقابل يعتقدون مبعرفٍة ثانيٍة تتَّصف بتناقضها امللحوظ مع املعرفة األوَّىل، 

كون سلوكهم متَّصًفا بالتَّخبُّط وعدم الرِّضا  للقضاء على حالة الصراع الداخليِّ عندهم، وبذلك ي

وهذا بدوره يؤثر سلًبا على إدراكهم، وتتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف التعرف على مستوى 

لفة، ويف ظلِّ كونهم األكثر تعرًُّضا له وللمتغريات املخت ،التَّنافر املعريفِّ لدى هذه الفئة من الطالب

 :األسئلة اآلتية عن اإلجابة الدراسة هذه حاولت وقد  قلَّة الدراسات احمللية حول موضوع الدراسة. 

 أسئلة الدراسة: 

 السؤال األوَّل: ما مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية قصبة املفرق؟   

داللٍة إحصائيٍَّة يف مستوى التَّنافر املعريفِّ ُتعزى ملتغري اجلنس السؤال الثَّاني: هل توجد فروٌق ذات 

)ذكر، أنثى(، والصفِّ الدراسي )أول ثانوي، ثاني ثانوي(، والتخصص )علمي، أدبي( لدى 

 طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية الرتبية بقصبة املفرق؟

 أهداف الدراسة:

 طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية قصبة املفرق.التعرف على مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى  .1

أنثى( والصفِّ الدراسي -الكشف عن الفروق يف التَّنافر املعريفِّ تبًعا ملتغري اجلنس )ذكر .2

 والتخصص.
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 أهمية الدراسة: 

 األهمية النظرية:

حدِّ علم تعدُّ هذه الدراسة من الدراسات العربية النادرة اليت حبثت يف هذا املوضوع، فعلى  .1

الباحث خيلو األدب النفسي الرتبوي العربي من دراساٍت يف هذا اجملال، لذا تعدُّ هذه الدراسة 

ومن املمكن أن تفيد هذه  ،حماولًة إلثراء املكتبة العربية بدراساٍت حول هذا املوضوع

 الدراسة الطلبة من حيث تعريفهم مبفهوم التَّنافر املعريفِّ. 

هيئة التدريس والقائمني على العملية الرتبوية والتعليمية يف املعاهد كما ستوفر ألعضاء  .2

مما يساعدهم يف التعامل مع طلبتهم يف  ،واملدارس واجلامعات معلومات حول هذا املوضوع

 املواقف الرتبوية. 

كما توفر أداة قياٍس ملتغريات الدراسة تتوفر فيها خصائص سيكومرتية من صدٍق وثباٍت  .3

 وتطبيقها يف دراساٍت مشابهٍة للدراسة احلالية. آخريندة منها من قبل باحثني ميكن االستفا

 األهمية التطبيقية:

تربز األهمية التطبيقية للدراسة احلالية يف إمكانية توظيف النتائج واملعلومات اليت ُتوصِّل  .1

ربامج اإلرشادية واملربني والقائمني على أمور الطلبة بضرورة تبنِّي ال املسؤولنييف تبصري  إليها

الوقائية واألساليب املالئمة اليت تساعد يف وضع االسرتاتيجيات التعزيزية اليت تساعد على 

للحدِّ من التَّنافر املعريفِّ والربامج اليت تساعد على فهم شخصية  ؛تهيئة املناخ املدرسي املالئم

 الطالب وجتاوز مشكالته النفسية واجلسمية والرتبوية.  

الدراسة ذات أهميٍَّة من الناحية التطبيقية يف اجملال الرتبوي حيث تتيح للمعلم معرفة  تعدُّ هذه .2

نوع العالقة بني متغريات الدراسة ودورها يف تلك املعارف املتناقضة لدى الطلبة، ومن ثمَّ 

 تسهم يف معرفه الطرق املناسبة لتوجيههم وتعليمهم.

 مصطلحات الدراسة:

بوجود تناقضاٍت يف األفكار  حالٌة مزعجٌة وشعوٌر يعقب الراحة ناتٌج عن وعي الفرد التَّنافر املعريفِّ:

والقيم تتعارض مع تفاعالته اليومية، وتدفعه إىل الرتجيح بني األفكار واآلراء  واملعتقدات

 .(HOUCK, 2015:7)  بغية الوصول إىل حالة االتساق املعريف
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الدرجة اليت حيصل عليها الطالب موضع الدراسة يف املقياس الذي ُأعدَّ لذلك  ويعرف إجرائيًّا بأنَّه:

 الغرض.

هم الطلبة املسجلون واملنتظمون يف مقاعد الدراسة يف الصفوف )األوَّل ثانوي،  طلبة املرحلة الثانوية:

ل وثاني ثانوي( يف مدارس حمافظة تربية قصبة املفرق يف اململكة األردنية اهلامشية، للفص

 .2017/2019الدراسي الثَّاني من العام الدراسي 

من حيث املساحة، وتقع يف  اململكة األردنية اهلامشية هي ثاني أكرب حمافظات حمافظة املفرق:

 الشمال الشرقي.

 حدود الدراسة:

  احلدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طالب املرحلة الثانوية يف مديرية تربية قصبة املفرق

 األردنية.

  احلدود املكانية: ُطبِّقت الدراسة يف املدارس الثانوية يف مديرية تربية قصبة املفرق.  احلدود

 .2017/2019الزمانية: الفصل الدراسي األوَّل للعام  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

سوف يتناول الباحث وصًفا ملوضوع التَّنافر املعريفِّ، باإلضافة إىل أهم الدراسات السابقة 

 ذات الصِّلة مبوضوع الدراسة. 

 :مفهوم التَّنافر املعريفِّ

 & Hsgege, Chammat, Tandetnik)حجيجي ومشات وتاندتنيك ونقاش   منعرفه كلٌّ 

Naccahe, 2018: 11) .) حالٌة من عدم الراحة اليت يرافقها االنزعاج بسبب وجود متناقضاٍت بأنَّه

يعيها الفرد يف منظومة األفكار واملعتقدات والقيم اليت ميارسها ويتعرض هلا يوميًّا، وهذا ما يؤدِّي 

 به لرتجيح فكرٍة أو قيمٍة عن أخرى ليصل ملراحل من التوافو واالتساق املعريف.

( إىل أنَّه حالٌة من التناقط املعريفِّ (Pennesi & Wade, 2017: 440ر بينيسي ووايد وأشا

مما يسبِّب الضيو وعدم التوافو، وبالتَّالي يسعى الفرد لتحقيو التوازن املعريفِّ من خالل ترجيح 

ة أفكار على أفكار أخرى، ويكون التناقط هنا غري متَّفٍو مع شخصية الفرد السلوكية واملعرفي

 لذلك يتجاوزه لتحقيو التآلف املعريف.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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( بأنَّه التوتر (Mason and Suri, 2012: 14أمَّا ماسون وسوري عرَّفا التَّنافر املعريفِّ 

واإلنهاك العقليُّ الذي يصيب الفرد عندما يكون لديه معتقدين أو اجتاهني أو أكثر، أو عندما 

واحٍد، ويظهر التَّنافر املعريفُّ عندما يتعارض تكون لديه جمموعٌة من القيم املتناقضة يف وقٍت 

 سلوك الفرد مع معتقداته وقيمه، أو عندما تتوفر لديه معرفٌة جديدٌة تتعارض مع ما يعرفه. 

التَّنافر املعريفَّ بأنَّه شعوٌر بعدم االرتياح ينتاب ( (Strickland, 2001وعرف ستيكالند 

 بني االجتاه والسلوك املتوقع القيام به. الفرد وحيدث عندما يظهر تناقٌط أو تعارٌض

 نظرية "فستنجر" يف التَّنافر املعريفِّ: 

م إال أنَّها ما زالت تقدم لنا إطاًرا مرجعيًّا يف تفسري 1967"فستنجر" ظهرت عام  نظريةمع أنَّ 

السلوك املعريفِّ املتناقط، وتتمثل فكرة نظرية التَّنافر املعريفِّ يف النتائج املرتتبة على تغري الشخص 

ناقضٍة متباينٍة الجتاهاته وسلوكياته نتيجة حالة القلو، خاصًَّة عندما يتعرض لتجربٍة ذات أبعاد مت

))تنافر((، بني اثنني أو أكثر من املعارف. وختتلف نظرية التنافر عن سائر النظريات املعرفية اليت 

تركز على تناول أفكار معرفيٍَّة منسجمٍة مع بعضها بعًضا وانعكاس هذا االنسجام مع السلوك 

ألفكار واملعارف الضمنية واليت املتَّخذ، وهذه النظرية تشرح الكيفية اليت يتعامل بها الناس مع ا

 تعكس سلوكهم السَّوي والطبيعي.

وبناًء على هذه النظرية فإنَّ لدى الفرد على سبيل املثال اجتاهاٍت و أفكاًرا جتعله يؤمن 

باملوضوع )أ( علًما بأنَّ السلوك )أ( الذي قام به هذا الفرد غري مناسٍب الجتاهاته، وبهذه احلالة فإنَّ 

 ,Eysenckنَّ إنكار السلوك السابو أكثر من قبول املمارسة العملية لتعديله. )من الطبيعي أ

1994, 56) 

 وتتضمن خالصة ما جاءت به نظرية التَّنافر املعريفِّ كما شرحها "فستنجر" نفسه كاآلتي:

  الوضع غري املتناسو فيما بني عناصر املعرفة   أوظهور عالقة من التنافر 

           خفـط   إىلظهور حالة التَّنـافر املعـريفِّ تسـبب أرتفاعـًا يف معـدل الضـغط النفسـي، الـذي يسـعى

 درجة التَّنافر املعريفِّ وحمأولة جتاهل ارتفاع معدله  

        ،ــة مــن الضــغط النفســي يتضــمن تغــريات يف الســلوك، وتغــريات يف املعرفــة مظــاهر هــذه احلال

 (Eysenck, 1994, 31) .راء املتكونةودرجة من اليقظة واحلرص للمعرفة اجلديدة ولآل

    وتشري نظرية التَّنافر املعريفِّ من جانب أخر اىل تغري املواقف السلوكية لإلنسان بناء علـى البنيـة

 املعرفية املوجودة لديه، كاالتي:
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   يغري الناس آراءهم وأفكارهم مبا يتناسب مع املواقف ومتغرياتها، وهذا حيدث فقط يف حـاالت

 ملعريفِّ.التَّنافر ا

        عنــد حصــول تغــرياٍت واضــحٍة وكــبريٍة يف اآلراء واألفكــار فــإنَّ ذلــك يــدلُّ علــى حجــم التَّنــافر

املعريفِّ احلاصل والضغو  الناجتـة عنـه، وتفـرتض البيانـات وجـود عالقـٍة بـني أهميـة املوقـف أو          

املسـاير للوضـع.   الوضع الذي يسبب التَّنافر املعريفَّ ومقدار الشعور بالنجـاح عنـد اختـاذ السـلوك     

Eysenck,1994,122)) 

من  اًلوتعدُّ نظرية التَّنافر املعريفِّ من أكثر النظريات اليت تشرح تغري االجتاه املعريف إقبا

طرف العلماء واملتخصصني وتركيًزا على موضوع عدم االتساق بني املعلومات واملعارف، الذي 

بدوره يؤدِّي مباشرًة إىل توتٍر وظيفيٍّ نفسيٍّ، وجلوء الفرد اىل حماولة خفط حدَّة هذا التوتر 

 والتَّنافر املعريفِّ احلاصل من خالل تغري معرفته.

ريفِّ يف موضوع الصراع والشعور بالقلو، عندما يتعرض كما تشري نظرية التَّنافر املع

الشخص ملوقٍف يولِّد لديه صراًعا، ويتطلب منه حتديد اجتاهاته، ففي هذه احلالة حياول الفرد 

تقليص حدَّة الصراع من خالل تعديل اجتاهاته وقبول أحدها مبا يسهِّل عليه مواجهة املوقف بأقلِّ 

 (2013ريري،درجٍة ممكنٍة من الصراع. )احل

 األسباب املؤثرة يف التَّنافر املعريفِّ:

وصل إىل أفكار إبداعيٍَّة، أما إذا كان يا فإنَّه يًّالدَّافعيَّة: إذا كان الدافع بنَّاًء وحضار  .1

 والعناد والعدوان. وِصل إىل الرفطيا فإنَّه رييًّتدم

ل يدفعه إىل حتليا، فإنَّه يًّواجهه الفرد قويقوة التنافر وشدته: كلما كان الصراع الذي  .2

 العناصر واستبعاد بعضها، واملناقشة الطويلة مع نفسه أو اآلخرين للوصول إىل قرار.

، القضية: إنَّ لكلِّ فرٍد تارخًيا للتعامل مع هذه يةتاريخ الفرد وأسلوبه يف التعامل مع القض .3

ستمر يف ياملستخدمة، وربِّر له منط املعاجلة الذهنية يه ويسيطر عليوإنَّ هذا التاريخ 

 ًة للعمل.حيقًة مرياستخدامها بوصفها طر

كمية املعلومات املتنافرة يف املوضوع: كلُّما زاد حجم املعلومات كلُّما تطلبت مساحًة أكرب  .4

 . مفهومةري مقصودٍة أو غريمن كونها غ اًلمن املعرفة لفهم حالة التنافر ولتصري مفهومًة بد

طورها أو احلزب وموقفه من القضايا يأو السياسية: إنَّ العقيدة اليت  ينيةاحلالة العقائدية الد .6
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دِّد حيقريبًة، وهذا  أومتوسطًة،  أودًة جدًّا، ينها إذا كانت بعينه وبيدد املسافة بحيعله جي

 مدى العمل الوظيفي الذي ينبغي بذله للوصول اىل حالة التوافو. 

ه يثقافة الفرد ومستوى تعليمه كلَّما ارتفعت لدثقافة الفرد ومستوى تعليمه: كلَّما زادت  .5

ه خمزوًنا يدفعه إىل اختاذ موقٍف جتاه القضايا إما بالقبول أو يحاالت التَّنافر املعريفِّ، ألنَّ لد

 عله أمام بدائل، وهناك حاجٌة الختبار البدائل للقبول أو الرفط.جيالرفط أو املهادنة، وهذا 

  ) 33، ص2012)قطامي، 

 من التَّنافر املعريفِّ:احلدُّ 

 ذكر "فستنجر" أنَّ الفرد مييل إىل حماولة احلدِّ من التَّنافر املعريفِّ من خالل ثالثة طرٍق هي:

 تغيرٌي واحٌد أو أكثر من العناصر املسببة للتنافر. .1

 إضافة العناصر املعرفية اجلديدة اليت تتفو مع اإلدراك. .2

 تقليل أهمية العنصر املسبب للتنافر. .3

هذه الطرق الثالثة طريًقا آخر رابًعا وهو االنسحاب كليًّا من   Adamsوقد زاد أدمس

 (2000 املوقف. )خليفة،

 اخلصائص النَّمائيَّة لطالب املرحلة الثانوية:

ُتعدُّ املرحلة الثانوية مرحلة ما بعد االبتدائية بأنواعها املختلفة حتى التعليم اجلامعي العالي، 

الثانوي بكافة أنواعه، يدرس فيها الطالب والطالبات ممن هم على وشك  التعليموهي تضمُّ بذلك 

 (2001الدخول يف مرحلة املراهقة. )عثمان، 

وتتميز هذه املرحلة بأنَّها فرتٌة لتكوين اهلوية الذاتية، وهذا التصور النفسي على درجٍة 

مرحلٍة من مراحل النُّمو تتميز  كبريٍة من األهمية؛ نظًرا ألنَّ الصفات النفسية السائدة يف كلِّ

 (2000خبصائص ختتلف عن املراحل األخرى. )سالمة، 

كما ينتمي طالب املرحلة الثانوية إىل واحدٍة من أخطر مراحل منوِّ اإلنسان؛ كونها مرحلة 

واجتماعيٌّ  انتقاليَّة بني الطفولة والرُّشد ومكملة لفرتة البلوغ. وتتسم هذه املرحلة بأنَّها انتقاٌل نفسيٌّ

للفرد من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب واالستقالل الذاتي وحتمُّل املسؤولية، حيث تسري هذه 

 (1993املرحلة باملراهو حنو اكتمال النضوج. )طه، 
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( اخلصائص النَّمائيَّة املميزة لطالب املرحلة الثانوية على النحو 1977وحيدد أبو العال )

 التَّالي:

 ضح املستمر حنو النضج يف كافَّة مظاهر وجوانب الشخصية.التقدم الوا .1

 التقدم حنو النضج اجلسمي )أقصى طول(. .2

 التقدم حنو النضج اجلنسي. .3

التقدم حنو النضج العقلي، حيث يتحقو الفرد واقعيًّا من قدراته، وذلك من خالل اخلربات  .4

 ظهر قدرته وتعرِّفه حدودها.واملواقف والفرص اليت يتوافر فيها الكثري من احملكَّات اليت ُت

 النضج واالستقالل االجتماعي. .6

 حتمل املسؤولية وتوجيه الذات. .5

 الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة للكشف عن مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طالب املرحلة الثانوية يف مديرية 

للدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة اليت  اًلقصبة املفرق، واملتناول عرًضا وحتلي

املاجستري  استطاع الباحث التوصل إليها بعد الرجوع إىل املصادر املعرفية ومواقع اإلنرتنت ورسائل

 والدكتوراه، ومت تناول الدراسات السابقة حسب تسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم. 

( بدراسٍة يف اهلند هدفت إىل (Joseph & Rangaiah, 2017جوزيف وراجنياه  قام

الكشف عن الفروق يف مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى الطلبة اهلنود يف ضوء متغري اجلنس، واتبعت 

طالبًة(،  415طالًبا،  215( طالًبا وطالبًة )532الدراسة منهجيًَّة مسحيًَّة من خالل عيِّنة مكوَّنٍة من )

( فقرًة 60(، وتكوَّن من )2001ملعريفِّ الذي طوَّره )كاسل وتشاو( )استجابوا ملقياس التَّنافر ا

موزَّعًة على جماالت: احلياة الداخلية والشخصية واحلياة اخلارجية والشخصية. واسُتخدمت 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التَّباين للوصول لنتائج الدراسة اليت أظهرت أنَّ 

للتنافر املعريف عند الطالب كان متوسًطا، وتوصلت النتائج إىل أنَّ هناك فروًقا ذات  املستوى العام

داللٍة إحصائيٍَّة يف مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى اإلناث يف جمال احلياة الشخصية والداخلية وخباصٍَّة 

قي الفروق يف جمال التَّكيف والتوافو والصحة والرغبة يف اإلجناز والعمل، يف حني كانت با

 لصاحل الذُّكور وخباصٍَّة يف جمال تعديل املعتقدات والسلوكيات اخلارجية.

 ,Pramadi, Pali, Hanurawan & Atmoko)أجرى برامادي وبالي وهانروان وامتوكومو 
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دراسة يف أندونيسيا هدفت إىل الكشف عن العالقة بني التَّنافر املعريفِّ والتنافر يف السلوك  (2017

وسلوك الغشِّ لدى عيِّنة من طالب املرحلة الثانوية. واتَّبعت الدراسة منهجيًَّة مسحيًَّة من خالل عيِّنة 

ياس األداء األكادميي ( طالًبا من مدارس الذُّكور أجابو على مق139عشوائيٍَّة مكوَّنٍة من )

ومقياس التَّنافر املعريفِّ الذي طوِّر لغايات الدراسة. وقد أظهرت النتائج وجود مستوى متوسٍِّط من 

التَّنافر املعريفِّ لدى الطالب، وهو أعلى عند طالب الصُّفوف العلمية منه عند طالب الصُّفوف 

ٍة دالَّة بني معرفة الطالب مبضارِّ وعدم قانونيَّة األدبيَّة. وبيَّنت النتائج عدم وجو عالقٍة ارتباطيَّ

االنتحال العلميِّ وبني ممارستهم له، ومع وجود حالٍة من التَّنافر املعريفِّ وتعديل السلوك عند 

ممارسة الغشِّ يف االمتحان املدرسيِّ، كما بيَّنت الدراسة عدم وجود عالقة ارتباٍ  دالَّة بني 

 أو سلوك االنتحال، وبني مستوى املعرفة املتحقِّقة لديهم عنها. ممارسة الطالب لسلوك الغشِّ

( دراسًة يف اهلند، هدفت إىل (Shimimol & Koya, 2017أجرى شيموميل كويا 

الكشف عن العالقة بني التَّنافر املعريفِّ والتحصيل يف الرياضيات لدى طالب املرحلة الثانوية يف 

إناث( من  60ذكور،  60( طالٍب وطالبٍة )100عيِّنة الدراسة من )والية ماالبورام اهلندية. تكوَّنت 

طالب املرحلة الثانوية اختريوا بالطريقة الطبقيَّة العشوائية، ولتحقيو هدف الدراسة ُطبِّو مقياس 

التَّنافر املعريفِّ لدى الطالب واخترب حتصيليًّا يف الرياضيات من االختبارات الوطنية اهلندية. وقد 

تائج الدراسة أنَّ مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طالب الثانوية منخفٌط مبتوسٍط حسابيٍّ بلغ أظهرت ن

فما فوق(، وكان عند اإلناث أقلَّ منه عند الذُّكور.  50%( وهي نسبٌة دون احملكِّ املعتمد )66.3)

يفِّ وحتصيل الطالب يف وبيَّنت النتائج وجود عالقٍة ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني مستوى التَّنافر املعر

الرياضيات، وقد كان مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى الطالب أعلى، ممَّا يعين أنَّ حتصيلهم يف 

 الرياضيات كان أعلى منه عند اإلناث.

( للكشف عن مستوى التَّنافر املعريفِّ وعالقته بأمنا  2017قامت حسنني بدراسة )

( طالًبا وطالبًة من 762. من خالل عيِّنٍة مكوَّنٍة من )منطقة عبلني الشخصية لدى املراهقني يف

املدارس الثانوية يف منطقة عبلني، ولتحقيو أهداف الدراسة ُطوِّر مقياس التَّنافر املعريفِّ ومقياس 

وتوصَّلت نتائج الدراسة إىل أنَّ مستوى . أمنا  الشخصية، وُتحقِّو من دالالت صدقهما وثباتهما

لدى املراهقني يف منطقة عبلني متوسٌِّط، وجاء ُبعد التَّنافر املعريفِّ السلوكي باملرتبة  التَّنافر املعريفِّ

االنبساطية  األوىل، وُبعد التنافر العاطفي باملرتبة الثَّانية، كما كشفت النتائج أنَّ ُبعد الشخصية

 املرتبة الثَّانية واألخرية جاء بالرتبة األوىل ومبستوى مرتفٍع، بينما جاء ُبعد الشخصية العصابيَّة يف
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وأظهرت النتائج عدم وجود فروٍق إحصائيٍَّة يف التَّنافر املعريفِّ وكذلك يف أمنا   .ومبستوى متوسط

اجلنس، والصفِّ املدرسي، وأخرًيا تبيَّن من النتائج وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة  الشخصية ُتعزى ألثر

ملعريفِّ وُبعد الشخصية االنبساطيَّة لدى املراهقني يف منطقة عبلني، سلبيٍَّة دالَّة إحصائيًّا بني التَّنافر ا

إحصائيًّا بني التَّنافر املعريفِّ وُبعد الشخصية الِعصابيَّة لدى  ووجود عالقٍة ارتباطيٍَّة إجيابيٍة دالٍَّة

الرتبويني إىل أثر ويف ضوء النتائج توصي الباحثة بلفت انتباه املرشدين  .املراهقني يف منطقة عبلني

الشخصية لدى الطلبة، وإجراء دراساٍت وصفيٍَّة وتنبؤيٍَّة على  البيئة املدرسية يف تكوين أمنا 

 .جمتمعاٍت ومتغرياٍت جديدٍة

وأبعاده، وكلٍّ من  ( ملعرفة العالقة بني كلٍّ من التَّنافر املعريف2016ِّأجرت العتييب دراسة )

( طالًبا وطالبًة 333األكادميي، وتكوَّنت عيِّنة الدراسة من ) مفهوم الذَّات وأبعاده والتحصيل

 ,Chow) لـشووكسل ورجير(   (DISS-Rجبامعة أم القرى، واسُتخدم مقياس التَّنافر املعريفِّ

Cassel & Reiger, 2001 ( واملعدل 1977يف صورته الثَّانية، ومقياس مفهوم الذَّات ملنسي ،)

نتائج الدراسة إىل  وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة عكسيٍَّة بني التَّنافر املعريفِّ الرتاكمي للطلبة. وتوصَّلت 

والتحصيل األكادميي، كذلك ُوجدت فروٌق دالٌَّة إحصائيًّا يف  وكلٍّ من مفهوم الذَّات وأبعاده

لبة إحصائيًّا يف التنافر اخلارجي لدى الط التنافر الداخلي لصاحل الطالبات، ومل توجد فروٌق دالٌَّة

االستمرار  حبسب اجلنس بشكٍل عامٍّ إال يف ُبعد املدرسة والتعلم لصاحل الطالب، ويف ُبعد

واالستدامة لصاحل الطالبات، ومل توجد فروٌق دالٌَّة إحصائيًّا يف درجة التنافر الكلِّي لدى الطلبة 

وم الذَّات كما مل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني متوسطات درجات مفه .حبسب اجلنس

 حبسب مستويات التَّنافر املعريفِّ واجلنس. األكادمييُّوكذلك التحصيل  ،وأبعاده

املختلفــة حلجــم التَّنــافر املعــريفِّ    بدراســٍة للكشــف عــن املســتويات  ( 2016قامــت اللحيــاني ) 

ومـتغري   ،والدرجـة الكليـة   ،أبعـاد التَّنـافر املعـريفِّ    ومستوى تقدير الذَّات، والتعرف على العالقـة بـني  

( 335جامعـة أمِّ القـرى وطالباتهـا. وتكوَّنـت عيِّنـة الدراسـة مـن )        لدى عيِّنٍة مـن طـالب   ،تقدير الذَّات

 (DISS - R) التَّنــافر املعــريفِّ (، واســُتخدم مقيــاسإنــاث 172 ذكــور، 164طالًبــا وطالبــًة مــنهم )

أهـمُّ النتـائج: أنَّ مسـتوى    يف صـورته الثَّانيـة. وكانـت     (Cassel, et. Al, 2001) لكاسـل وآخـرين  

 للدرجة الكلية دون املتوسط، يف حـني كـان مسـتوى تقـدير الـذَّات الكلِّـي يف       حجم التَّنافر املعريفِّ

إحصـائيًّا بـني الدرجـة     املتوسط، كما أظهرت النتائج وجود عالقٍة ارتباطيَّـٍة سـالبٍة )عكسـيٍَّة( دالَّـةٍ    

وجــود فــروٍق دالَّــٍة إحصــائيًّا يف إمجــاليِّ   ت، ومل تظهــر النتــائجالكليــة للتنــافر املعــريفِّ و تقــدير الــذَّا 
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 (.طالبات جامعة أم القرى حسب اجلنس )طالب الدرجة الكلية للتنافر الكلِّي لدى طلبة

 التعقيب على الدراسات السابقة:

مــن خـــالل مطالعـــة واســـتعراض نتـــائج الدراســـات الســـابقة، وبـــالنَّظر إىل اجلوانـــب الـــيت مت   

يالحظ وجود تبايٍن واضـٍح بـني هـذه الدراسـات، مـن حيـث األهـداف أو املـتغريات أو النتـائج           تناوهلا،

ــو مبــتغريات الدراســة احلاليــة، كمــا يالَحــظ أنَّ املوضــوع قــد حظــي         الــيت توصــلت إليهــا فيمــا يتعل

انبهـا. وفيمـا   باهتمام عدٍد قليٍل من الباحثني، بالرغم من أهميته وتأثريه يف حيـاة الطلبـة مبختلـف جو   

يتعلَّو بالدراسات السـابقة الـيت تناولـت التَّنـافر املعـريفَّ، فقـد حـاول العديـد مـن البـاحثني دراسـته يف            

ــافر يف الســلوك وســلوك الغــشِّ         ــافر املعــريفِّ والتن ــة بــني التَّن ــتغريات، كالعالق ــد مــن امل   ،ضــوء العدي

( الـــيت 2017شـــيموميل كويــا ) ( ودراســة  2017كدراســة براماديوبــالي وهـــانروان واتتموكومــو )   

هدفت إىل الكشف عـن العالقـة بـني التَّنـافر املعـريفِّ والتحصـيل يف الرياضـيات لـدى طـالب املرحلـة           

( واليت هدفت اىل الكشف عن الفروق يف مسـتوى التَّنـافر   2017الثانوية  ودراسة جوزيف وراجنياه )

( الكشف عـن املسـتويات   2016ة اللحياني )املعريفِّ لدى الطلبة اهلنود يف ضوء متغري اجلنس، ودراس

املختلفة حلجم التَّنافر املعريفِّ ومستوى تقدير الذَّات لدى عيِّنٍة مـن طـالب جامعـة أم القـرى، ودراسـة      

( معرفة طبيعة العالقة بـني كـلٍّ مـن التَّنـافر املعـريفِّ وكـلٍّ مـن مفهـوم الـذَّات وأبعـاده           2016العتييب )

( الكشــف عــن مســتوى التَّنــافر املعــريفِّ وعالقتــه   2017اســة حســنني )والتحصــيل األكــادميي، ودر

 بأمنا  الشخصية لدى املراهقني يف منطقة عبلني.

ــة الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة، تلتقــي الدراســة احلاليــة مــع غريهــا مــن        ومبقارن

مـع هـذه الدراسـة    الدراسات يف تناول متغريات الدراسة احلالية ولكن بشـكٍل منفصـٍل، يف حـني َتج   

بني متغريات التَّنافر املعريفِّ يف ضوء متغريات اجلنس، والصفِّ، والتخصـص، ومـن هنـا ميكـن عـدُّ      

هذه الدراسة حمظيَّة بدرجٍة عاليٍة من األصالة. وختتلف الدراسة احلاليـة عـن غريهـا مـن حيـث عيِّنـة       

 الدراسة باإلضافة إىل مكان إجراء الدراسة.

 فروض الدراسة:

ــات الدراســات الســابقة واإلطــار النظــري صــاغ الباحــث الفرضــيات         يف ضــوء مــا ورد يف أدبيَّ

 اآلتية:  
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الفرض األوَّل: يتَّسم مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية قصبة املفرق 

 باالرتفاع.

نافر املعريفِّ ُتعزى ملتغري اجلنس الفرض الثَّاني: توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف مستوى التَّ

أنثى(، والصفِّ الدراسي )أول ثانوي، ثاني ثانوي(، والتخصص )علمي، أدبي( لدى  )ذكر

 طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية الرتبية بقصبة املفرق.

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة:

مهمة الباحث يف دراسة الواقع أو  الظاهرة اعُتمد على املنهج الوصفيِّ االرتباطيِّ الذي يسهِّل 

كما توجد يف الواقع ووصفها وصًفا جيًِّدا، والتعبري عنها تعبرًيا  كيفيًّا أو كميًّا من أجل فهم 

عالقات هذه الظاهرة مع غريها من الظواهر األخرى، حيث إنَّ هذا املنهج كما أشار له عبيدات 

كيفيَّة صياغة الفروض واختبارها،كما يعتمد على ( "يعطي مرونًة للباحث يف 2004وآخرون )

أساليب وأدوات البحث العلمي، باإلضافة إىل إمكانية تعميم نتائج هذا املنهج على أكرب عدٍد 

ممكٍن من املبحوثني" حيث حاولت الدراسة احلالية معرفة مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طلبة املرحلة 

ومعرفة الفروق بني متوسطات أفراد العيِّنة يف مستوى التَّنافر املعريفِّ  الثانوية يف تربية قصبة املفرق،

 واليت ميكن أن ُتعزى ملتغري اجلنس والصفِّ والتخصص. 

 جمتمع الدراسة: 

اشتمل جمتمع الدراسة على طلبة املرحلة الثانوية، الصفِّ األوَّل الثانوي والصفِّ الثَّاني ثانوي 

؛ ملا متتاز به هذه املرحلة من 2019/ 2017رق األردنية، للعام الدراسي يف حمافظة تربية قصبة املف

العمر )املراهقة( كونها مرحلة انتقاليَّة إىل احلياة اجلامعية، إضافًة خلربات الباحث السابقة يف 

التعليم الثانوي، ومعرفته باملشكالت والضغوطات اليت يتعرض هلا الطالب يف هذه املرحلة العمرية 

 ( يوضِّح ذلك:1( طالًبا وطالبًة، واجلدول )4272سية، والذي تكوَّن من )والدرا
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 توزيع جمتمع الدراسة وفًقا ملتغرياتها

 النسبة العدد الفئات املتغريات الدميوغرافية

 %63 2246 ذكور اجلنس

 %47 2027 إناث

 %61 2177 أول ثانوي الصفِّ

 %49 2074 ثاني ثانوي

 التخصص
 %43 1747 علمي

 %67 2426 أدبي

 %100 4272 اجملموع

 عيِّنة الدراسة: 

( من طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة املفرق للعام 5%اختريت عيِّنٌة طبقيٌَّة عشوائيٌَّة نسبتها )

 ( طالًبا وطالبًة كأفراٍد لعيِّنة الدراسة.213م،  وبهذا اختري )2017/2019الدراسي 

 توزُّع أفراد عيِّنة الدراسة وفًقا ملتغرياتها 

 النسبة العدد الفئات املتغريات الدميوغرافية

 %63 113 ذكور اجلنس

 %47 100 إناث

 %61 109 أول ثانوي الصفِّ

 %49 104 ثاني ثانوي

 التخصص
 %43 92 علمي

 %67 121 أدبي

 %100 213 اجملموع

 



 
 

 
 
 141 

 املعريفِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية يف ضوء بعط املتغريات املفرقمستوى التَّنافر (. 2021. )مسلم أبو ذويب أمحد.

 أدامل الدراسة:

 الدراسة اسُتخدمت األداة التَّالية:لتحقيو أهداف 

 : مقياس التَّنافر املعريفِّ: أوَّاًل

بعــد االطــالع علــى األدبيــات والدراســات واملقــاييس الســابقة ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة      

( الـذي قـام بتطبيقـه علـى طلبـة املرحلـة الثانويـة يف قضـاء          2015 استخدم الباحث مقياس )كـريم، 

( فقرًة موزَّعًة علـى مخسـة جمـاالٍت، هـي: ُبعـد      67لغ عدد فقرات املقياس )عكا  بفلسطني، حيث ب

( فقــرًة، 16( فقـرًة، وُبعـد التكيـف الشخصــي ويتكـوَّن مـن )     15السـيطرة العاطفيـة ويتكـوَّن مــن )   

وُبعد الصحة والصحة النفسية ويتكوَّن من تسع فقـراٍت، وُبعـد  املدرسـة والـتعلم ويتكـوَّن مـن تسـع        

التنشئة االجتماعية ويتكوَّن من تسع فقراٍت،حيث يضـع املسـتجيُب إشـارًة أمـام كـلِّ       فقراٍت، وُبعد

، اًلفقرٍة من فقرات اجملاالت وذلـك علـى سـلٍَّم مـن مخـس درجـاٍت هـي: )دائًمـا، غالًبـا، أحياًنـا، قلـي           

 نادًرا(.

 دالالت ثبات املقياس يف صورته األصلية: 

االختبـار، وإعـادة االختبـار مـن خـالل تطبيقـه       ( ثبـات املقيـاس بطريقـة    2015 أوجد )كـريم، 

 (.   0.87( طالًبا وطالبًة، وُحسب معامل الثبات فكان )30على عيِّنٍة استطالعيٍة قوامها )

 دالالت صدق وثبات املقياس يف الدراسة احلالية:

للتحقو من مؤشرات صدق مقياس التَّنافر املعريفِّ املسـتخدم يف الدراسـة احلاليـة اسـُتخرجت     

 مؤشرات الصِّدق اآلتية:

ــدق  : أواًل ــني       صـ ــن احملكِّمـ ــٍة مـ ــى جمموعـ ــرض علـ ــاس ُعـ ــدق املقيـ ــن صـ ــد مـ ــني: للتأكـ احملكِّمـ

واملختصني يف جماالت علم النفس الرتبوي، واإلرشاد الرتبوي، والقياس والتقويم يف كلٍّ من 

ــنني يف        ــني اث ــى خمتصَّ ــة، وكــذلك عل ــة اجملمع ــة والريمــوك وآل البيــت وجامع جامعــة اهلامشي

ث طلــب مــنهم التَّحقُّــو مــن مــدى مالءمــة فقــرات املقيــاس   جمــال اللغــة )النحــو والصــرف( حيــ 

لقياس السِّمة املراد قياسها، وتعديل ما يرونه مناسًبا من الفقرات لقيـاس مـا وضـعت ألجلـه،     

ويف ضوء آراء ومقرتحات احملكِّمني ُأجريت التعـديالت املطلوبـة علـى الفقـرات، حيـث أمجـع       

علـى تعـديٍل طفيـٍف للصـياغة اللغويـة، وُعـدِّلت       احملكِّمون على صـالحية املقيـاس بفقراتـه، و   

%( مــن احملكِّمــني علــى تعديلــها. ثــم ُحــذفت فقــرٌة واحــدٌة مــن ُبعــد     70الفقــرات الــيت أمجــع ) 
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 ( فقرًة.67التنشئة االجتماعية فأصبح املقياس يف صورته النهائية مكوًَّنا من )

ــ ــداخلي: والســتخراج دالالت صــدق االتســاق    ا:ثانًي الــداخلي للمقيــاس اســتخرجت   صــدق االتســاق ال

معامالت ارتبا  فقـرات املقيـاس مـع الدرجـة الكليـة ومـع الُبعـد الـيت تنتمـي إليـه، حيـث إنَّ            

معامل االرتبا  هنا ميثل داللًة للصدق بالنسبة لكلِّ فقرٍة يف صورة معامـل ارتبـا  بـني كـلِّ     

بالُبعـد الـيت تنتمـي إليـه،      فقرٍة وبني الدرجة الكلية من جهـة وبـني كـلِّ فقـرٍة وبـني ارتباطهـا      

 ( يبني ذلك:3واجلدول )

 معامالت االرتبا  بني الفقرات والدرجة الكلية والُبعد الذي تنتمي إليه ملقياس التَّنافر املعريفِّ

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبا 

 مع الُبعد

معامل 

 االرتبا 

 مع األداة

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 االرتبا 

 مع الُبعد

معامل 

 االرتبا 

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبا 

 ُبعدمع ال

معامل 

 االرتبا 

 مع األداة

1.  .502** .621** 
20.  

.471** .370* 
39.  

0.395* .460* 

2.  .420* .441* 
21.  

.432* .533** 
40.  

0.493** .403* 

3.  .367* .593** 
22.  

. 472** . 419* 
41.  

0.692** .381* 

4.  .672  .419* 
23.  . 723  .423  42.  0.686 * .459* 

6.  .395  .524** 
24.  . 811  . 412  43.  0.584 * .591** 

5.  .555  
. 

534** 
26.  .375  .453  44.  0.447  .505** 

7.  .513  .730** 
25.  

.439  .608  
46.  

0.424  .456
*
 

7.  .530  .612** 
27.  .521  .498  45.  0.597  . 491* 

9.  .513  .530** 
27.  . 630  . 540  47.  0.603  . 452* 

10.  .430  .395* 
29.  .421  . 700  47.  0.532  .610** 

11.  .480  . 393  30.  .603  .477  49.  0.820  . 813** 

12.  .401  . 705  31.  .454  . 521  60.  0.371  .387* 
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رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبا 

 مع الُبعد

معامل 

 االرتبا 

 مع األداة

رقم 

الفقر

 ة

معامل 

 االرتبا 

 مع الُبعد

معامل 

 االرتبا 

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبا 

 ُبعدمع ال

معامل 

 االرتبا 

 مع األداة

13.  .492  . 594  32.  .526  .481  61.  0.622  .705  

14.  .510  .395  
33.  

.620  . 812  
62.  

.521  .498  

16.  .439  .608  34.  .555  . 534  63.  .471  .370* 

15.  0.371  .387* 
36.  .530  .612** 

64.  .430  .395  

17.  0.597  . 491  35.  .395  .524  66.  .510  .395  

17.  .375  .453  37.  .480  . 393  65.  .401  . 705  

19.  0.686  .459* 
37.  0.622  .705  67.  . 472  . 419  

( أنَّ معامالت ارتبا  الفقرات بالُبعد والدرجة الكليَّة كانت دالًَّة 3يتَّضح من اجلدول )

وقد تراوحت معامالت ارتبا  الفقرات مع (، 0.01( و)0.06= )αإحصائيًّا عند مستويات الدَّاللة 

معامالت ارتبا  الفقرات مع الُبعد الذي تنتمي  (، وتراوحت0.713 0.370األداة ككلٍّ ما بني )

وهذا يدلُّ على متتُّع املقياس بصدٍق عاٍل ومالئٍم ألغراض الدراسة  (،0.720 0.357إليه ما بني )

 احلالية.

 ثبات املقياس: 

(، فقد ُطبَّو املقياس على عيِّنٍة من test-re-testُحسب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار )

( طالًبا وطالبًة اختريوا من طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية قصبة 30عيِّنة الدراسة قوامها )خارج 

املفرق، وبعد مرور أسبوعني من التطبيو األوَّل ُأعيد تطبيو املقياس على العيِّنة نفسها، ثم ُحسب 

بات املقياس ( بني نتائج التطبيقني وبلغ معامل ثpearson corolationمعامل ارتبا  بريسون )

(0.78.) 

   ( طريقة حساب معامل ثبات االتساق الداخلي ألفـا كرونبـاخcronbachs ALPHA  للمقيـاس )

 ( يبيِّن ذلك.     4(، واجلدول رقم )0.74وأبعاده فقد بلغ معامل ثبات املقياس )
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قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي )ألفا  كرونباخ ( وثبات اإلعادة )بريسون ( لكلٍّ من 

 .عاد مقياس التَّنافر املعريفِّ وللمقياس ككلأب

 ألفا كرونباخ الُبعد 
 ثبات اإلعادة

 )بريسون(

 0.76 0.74 السيطرة العاطفية

 0.74 0.72 التكيف الشخصي

 0.80 0.75 الصحة والصحة النفسية

 0.82 0.77 املدرسة والتعلم

 0.79 0.76 التنشئة االجتماعية

 0.78 0.74 املقياس ككل

 تصحيح املقياس:

( فقرًة، يضع املستجيب إشارة 67تكوَّن مقياس مستوى التَّنافر املعريفِّ بصورته النهائية من )

(X أمام كلِّ فقرٍة لبيان مدى تطابو ما يرد يف الفقرة مع ما يناسبه على تدريٍج يتكوَّن من مخس )

( درجاٍت، 4( درجاٍت، وغالًبا )6( اخلماسي، وهي دائًما )Likertدرجاٍت وفًقا لتدريج ليكرت )

، ونادًرا درجتني، وأبًدا درجٌة واحدٌة، وبناًء على ذلك فقد تراوحت الدرجة درجاٍت( 3وأحياًنا )

(، وقد ُصنِّفت املتوسطات احلسابية لتحديد مستوى 67(  وأدنى درجة )276الكلية للمقياس )

متوسط(، )أعلى من  3.55 -2.34منخفط(، )من  2.33و اآلتي: )أقلُّ من التَّنافر املعريفِّ على النح

 مرتفع(. 3.57

 إجراءات الدراسة:

 :أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها قام الباحث بالسري وفو اخلطوات اآلتية لتحقيق

  حتديد مشكلة الدراسة وأسئلتها، ومجع األدب النظري والدراسات السابقة، ثم حتديد

الدراسة وعينتها اليت ُسحبت من طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية  املنهجية وجمتمع

 يف حمافظة املفرق.
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  النظري والدراسات  األدبإعداد أدوات الدراسة وهما مقياس التَّنافر املعريفِّ من خالل

 .السابقة، وحتقيو الصدق والثبات هلما

  الثانوية يف حمافظة املفرق. املدارساحلصول على كتاب تسهيل املهمة من 

  تقدم الباحث بشرٍح عن أهداف الدراسة احلالية، وأنَّ النتائج لن ُتستخدم إال ألغراض البحث

 .كما أرشدوا للطريقة العلمية السليمة يف تعبئة االستبانة العلمي،

 احلكومية يف املدارس  تطبيو املقياس على العيِّنة املقررة، من طلبة املرحلة الثانوية من

 .حمافظة املفرق

 التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة باستخدام احلزمة اإلحصائيَّة (SPSS)  واحلصول على

 خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة حسب تسلسلها. النتائج وذلك من

 املعاجلة اإلحصائيَّة:

ــوم االجتماعيــة      ــيالت اإلحصــائيَّة   (SPSS)اســُتخدم برنــامج احلزمــة اإلحصــائيَّة للعل يف التحل

ــامج )   ــا مــن خــالل األســاليب       EXCEL)املختلفــة، وكــذلك برن ــات وتفريغه ــة إدخــال البيان يف عملي

 اإلحصائيَّة التَّالية:

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات االستبانة ومتغريات الدراسة. .1

 .(Independent Sample T-testاختبار ) .2

 .ANOVA)التباين )اختبار حتليل  .3

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ستعرض نتيجة التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة وتفسريها ومناقشتها وفو تسلسل فروض 

 الدراسة.

طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية قصبة املفرق  الفرض األوَّل: يتَّسم مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى

 باالرتفاع. 

لإلجابة عن هذا السؤال اسُتخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتنافر 

 املعريفِّ ومستواه لدى طلبة املرحلة الثانوية. 
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املتوسطات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى التَّنافر املعريفِّ وأبعاده مرتبًة تنازليًّا حسب 

 احلسابية 

 الُبعد الرقم الرتبة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 املستوى

 متوسط 17. 2.46 املدرسة والتعلم 4 1

 متوسط 19. 2.43 التنشئة االجتماعية 6 2

 متوسط 21. 2.38 الصحة والصحة النفسية 3 3

 متوسط 22. 2.37 التكيف الشخصي 2 4

 متوسط 24. 2.36 السيطرة العاطفية 1 6

الكلية ملقياس التَّنافر املعريفِّ الدرجة  متوسط 16. 2.37 

( أنَّ مجيع أبعاد مقياس التَّنافر املعريفِّ جـاءت مبسـتوى متوسـٍط، حيـث     6يتَّضح من اجلدول )

( من خالل إجابات أفراد 2.46على أعلى متوسٍط حسابيٍّ بلغ ) الُبعد الرابع )املدرسة والتعلم(حصل 

ومبتوسـٍط   الُبعـد اخلـامس )التنشـئة االجتماعيـة(    (، ويليه 17.معياريٍّ بلغ )عيِّنة الدراسة واحنراٍف 

ومبتوسٍط  الُبعد الثالث )الصحة والصحة النفسية((، ويليه 19.( واحنراٍف معياريٍّ )2.42حسابيٍّ )

مبتوسـٍط   الُبعـد الثَّـاني )التكيـف الشخصـي(    (، ويليـه  21.( واحنراٍف معيـاريٍّ ) 2.38حسابيٍّ بلغ )

 الُبعـد األوَّل )السـيطرة العاطفيـة(   (، ويف املرتبة األخرية 22.( واحنراٍف معياريٍّ )2.37حسابيٍّ بلغ )

(، وبلـغ املتوسـط احلسـابي الكلـي ملقيـاس التَّنـافر       24.( واحنراٍف معياريٍّ )2.36مبتوسٍط حسابيٍّ )

 (.16.( واحنراٍف معياريٍّ )2.37املعريفِّ )

ال األوَّل أنَّ مستوى التَّنافر املعريفِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية كان  كشفت نتائج السؤ

 متوسًطا.

ــيهم لــديهم اتِّســاقٌ      ــة الدراســة الــذين ُطبِّقــت عل معــريفٌّ  ويعــزو الباحــث ذلــك إىل أنَّ أفــراد عيِّن

صَّـًة عنـد   بشكٍل عامٍّ، كمـا أنَّهـم ال يعـانون مـن حالـة االضـطراب املعـريفِّ أو احلـرية يف حيـاتهم وخا         

القرارات، وقد ُيعزى هذا إىل وعي طلبة املرحلـة الثانويـة بالتناقضـات يف املعتقـدات واألحـداث       اختاذ

واالجتاهــات، فربَّمـا طبيعــتهم ومسـاتهم الشخصــية اجليـدة تســاعدهم للسَّـعي حنــو مرحلــة       واملواقـف 

 . ياٍت متوسطٍةلذلك فإنِّ التَّنافر املعريفَّ لديهم ينخفط ملستو االتساق املعريفِّ،
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وقد يعود سبب هذا إىل توافو األفكـار واملعتقـدات بـني أفـراد عيِّنـة الدراسـة، باإلضـافة إىل        

وقــوعهم ضــمن ثقافــٍة موحــدٍة، وهــذا يبعــد التنازعــات الثقافيــة، ولــذلك نــرى التوافــو املعــريفَّ  الــذي   

الـذي يـرى أنَّ     (Stanchi, 2013 )يعيشه األفراد مبعًدا مستوى التَّنافر املعريفِّ، ويؤيد ذلك سـتاجني 

التَّنــافر املعــريفَّ هــو: حالــٌة انفعاليَّــٌة صــعبٌة يشــعر بهــا الفــرد عنــد تعرُّضــه لتــأزٍُّم وتعــارٍض وتصــادٍم يف    

 (  2017 )حسنني، .املعتقداتاألفكار و

ويرجع كذلك لطبيعة الرتبية االجتماعية اليت يعيشـونها يف أسـرهم وجمـتمعهم وأصـدقائهم،     

هلم بتقويم أحاسيسهم والتعبري عن آرائهم، وكـذلك إرشـادهم وفـو املتطلبـات واالحتياجـات       فتسمح

أهــم مرحلـٍة يف حيـاة الطلبــة؛ ألنَّ الطلبـة حيــاولون    تعـدُّ  اخلاصَّـة بهـم يف هــذه املرحلـة العمريـة، والــيت     

ضـوعات الــيت  االجتهـاد بشـكٍل أكـرب رغبــًة يف الوصـول إىل حالـة االتسـاق بــني اآلراء واملواقـف واملو       

عرفها، وبني البناء املعريف واحملافظة علـى التـوازن واالتسـاق النفسـي، حبيـث تكـون تلـك العناصـر         

متوافقــًة ومتَّســقًة بشــكٍل كامــٍل، وعنــد الفشــل يف الوصــول إىل التــوازن النفســي يظهــر أمامنــا مــا    

 يسمى بالتَّنافر املعريفِّ لديه وهذا يفسِّر املستوى املتوسط للتنافر.   

م( وجوزيــف وراجنيــاه  2017)هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة برامــادي وبــالي      وقــد توافقــت  

م( الـيت أشـارت إىل أنَّ مسـتوى التَّنـافر املعـريفِّ كـان متوسِّـًطا، واختلفـت         2017)م( وحسنني 2017)

مســتوى  إىل أنَّ(  الــيت أشــارت م2017( وشــيمومل )م2016هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســة اللحيــاني ) 

 لتَّنافر املعريفِّ كان منخفًضا.ا

الفرض الثَّاني: توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف مسـتوى التَّنـافر املعـريفِّ ُتعـزى ملـتغري اجلـنس       

)ذكر، أنثى( والصفِّ الدراسي )أول ثانوي، ثاني ثانوي( والتخصص )علمي، أدبي( لدى 

 .طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية قصبة

لإلجابــة عــن هــذا الفــرض ُحســبت املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة ألفــراد عيِّنــة    

الدراسة وفًقا ملتغريات اجلنس والصفِّ الدراسي والتخصص بالنسبة ملقيـاس مسـتوى التَّنـافر املعـريفِّ     

 (.5الكلِّي كما هو مبني باجلدول )



 

 
 
 

 1442/2021( 2) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

148 

ملعيارية والرتبة لعيِّنة الدراسة بالنسبة للدرجة الكلية ملستوى التَّنافر املتوسطات احلسابية واالحنرافات ا

 املعريفِّ وفًقا ملتغريات اجلنس والصفِّ الدراسي والتخصص

املتغريات 

 الدميوغرافيه
 الفئات

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 العدد الرتبة

 113 2 13. 2.41 ذكر اجلنس

 100 1 16. 2.47 أنثى

 92 1 16. 2.45 علمي التخصص

 121 2 15. 2.44 أدبي

 109 1 17. 2.39 أول ثانوي الصفِّ الدراسي

 104 2 14. 2.43 ثاني ثانوي

( وجود فروقاٍت ظاهريٍة بني املتوسطات احلسابية بالنسـبة لفئـات مـتغري    5يتَّضح من اجلدول )

( 2.47على أعلى متوسٍط حسابيٍّ بلـغ )  اإلناثيف مستوى التَّنافر املعريفِّ، حبيث حصلت فئة  اجلنس

ــاريٍّ )  ــة  16.بــاحنراٍف معي ــغ )   الــذُّكور (، يف حــني حصــلت فئ ــى متوســٍط حســابيٍّ بل ــى أدن ( 2.41عل

بـني املتوسـطات احلسـابية بالنسـبة      جـدًّا  (، ووجود فروقـاٍت ظاهريَّـٍة بسـيطةٍ   0.13باحنراٍف معياريٍّ )

علـى أعلـى متوسـٍط حسـابيٍّ بلـغ      العلمي لطلبة من الفرع لفئات متغري التخصص، حبيث حصلت فئة ا

علـى أدنـى متوسـٍط     األدبـي (، يف حـني حصـلت فئـة الطلبـة مـن الفـرع       16.( باحنراٍف معياريٍّ )2.45)

وجود فروقاٍت ظاهريٍَّة بـني  أوضحت النتائج (، وكذلك 0.15( باحنراٍف معياريٍّ )2.44حسابيٍّ بلغ )

علـى   الثَّاني ثـانوي ملتغري الصفِّ، حبيث حصلت فئة الطلبة من الصـفِّ  املتوسطات احلسابية بالنسبة 

الطلبـة مـن الفـرع    (، يف حـني حصـلت فئـة    14.( بـاحنراٍف معيـاريٍّ )  2.43أعلى متوسٍط حسـابيٍّ بلـغ )  

 (.0.17( باحنراٍف معياريٍّ )2.39على أدنى متوسٍط حسابيٍّ بلغ )األدبي 

 مسـتوى التَّنـافر املعـريفِّ   وللتحقو من الدالالت اإلحصائيَّة للفروق بني املتوسطات احلسابية يف 

ــاين        ــا ملــتغريات اجلــنس والصــفِّ الدراســي والتخصــص، وأجــري حتليــل التب ــة الدراســة وفًق لــدى عيِّن

(Independent Sample T-test   لقياس أثر املتغريات الدميوغرافية على األبعـاد اخلمسـة )  اخلاصـة

 ( يظهر النتائج.7مبستوى التَّنافر املعريفِّ، واجلدول )
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 قياس أثر املتغريات الدميوغرافية على أبعاد مستوى التَّنافر املعريفِّ.

 الدالَّة العدد
درجات 

 احلرية
 األبعاد ت

 املتغريات

 الدميوغرافية

 السيطرة العاطفية 2.061 1 0.001 213

 اجلنس

 

 

 التكيف الشخصي 2.001 1 0.029 213

 الصحة والصحة النفسية 0.576 1 0.094 213

 املدرسة والتعلم 2,262 1 0.000 213

 التنشئة االجتماعية 2.027 1 0.014 213

 السيطرة العاطفية 0.456 1 0.101 213

 التخصص

 التكيف الشخصي 0.621 1 0.299 213

 والصحة النفسيةالصحة  0.376 1 0.194 213

 املدرسة والتعلم 2,669 1 0.000 213

 التنشئة االجتماعية 0.647 1 0.214 213

 السيطرة العاطفية 2.243 1 0.021 213

 الصفِّ الدراسي

 التكيف الشخصي 2.107 1 0.042 213

 الصحة والصحة النفسية 2.176 1 0.024 213

 والتعلماملدرسة  2,352 1 0.000 213

 التنشئة االجتماعية 2.079 1 0.014 213

كما ُأجري حتليل التباين لقياس أثر املتغريات الدميوغرافية، واجلـنس، والصـفِّ الدراسـي،    

 (يوضح ذلك.7الكلِّي لدى عيِّنة الدراسة، واجلدول ) مستوى التَّنافر املعريفِّوالتخصص على 
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ت اجلنس والصفِّ التباين للفروق يف مستوى التَّنافر املعريفِّ الكلي لدى عيِّنة الدراسة تبًعا ملتغريانتائج حتليل 

 الدراسي والتخصص

 املصدر
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائيَّة

 014. 3.571 087. 1 17.707 اجلنس

 268. 1.133 036. 1 2.158 التخصص

 032. 2.951 072. 1 17.707 الصفِّ الدراسي

( وجود فروٍق دالٍَّة إحصائيًّا يف مستوى التَّنافر املعريفِّ الكلِّي 7( و)7يتَّضح من اجلدولني )

ُتعزى ملتغري اجلنس ولصاحل اإلناث؛ كونهنَّ حصلن على أعلى متوسٍط حسابيٍّ حيث بلغت قيمة 

 (.α =0.06(، وهي دالٌَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة )014.داللة )( مبستوى 3.571)ف( احملسوبة )

أشارت النتائج إىل أنَّ اإلناث أكثر عرضًة للتنافر املعريفِّ من الذُّكور، وهذه النتيجة تأكد 

األردنية؛ نتيجًة للتغريات البيئية والعادات والتقاليد بسبب  األنثىالدور األساس الذي متارسه 

املؤثرات عليهنَّ  ألنَّاالنفجار املعريفِّ واملعلوماتيِّ، ويظهر ذلك جليًّا عند طالبات املرحلة الثانوية؛ 

ٍع على مقبالٌت على مرحلٍة علميٍَّة جامعيٍَّة ذات طاب أنَّهنَّأكثر والضغو  املتعلقة باملستقبل خاصًَّة 

مؤسسات اجملتمع كلها،  يف بناء اًلشخصية املتلقي هلا واملتأثر بها إذ أضحت عضًوا مشارًكا وفاع

احلاليِّ يف التعليم والدور املستقبلي مربيًة  ادوره بنيوهذا جعلها تعيش يف حالٍة من التنافر 

جانب التنافس مع  ألوالدها، وممارسة للعالقات االجتماعية، وقائمًة بأعماهلا الوظيفية، إىل

يف عملها ودراستها، وهذا كلُّه يهدف إىل إجياد االستقرار النفسي  الذُّكور اجلنس اآلخر

واملهين واأُلسرى، متيقنًة بأنَّ احلياة األسرية يف املستقبل ترتبط بالوظيفة أو العمل الدائم مما 

 جمابهة أحداث احلياة املختلفة؛ بسبب جعلها تقع يف املعاناة احلقيقية والتَّنافر املعريفِّ دائًما يف

ممارسة الدور اجلديد الذي تنافس فيه األقران دراسيًّا ويف  العمل وغري ذلك من املهامِّ اليت ُتنا  

بها حتت مظلَّة اجملتمع الذُّكوري. وهذا يتطلب منها وجود إمكانياٍت هائلٍة ومقدراٍت كبريٍة 

ا يف التوازن يف إمكانياتها، واحملافظة على صورتها وطاقٍة مضاعفٍة، وبذلك جندها تبذل جهًد

  كأنثى؛ ولذلك جند الكثري من التنافرات يف حياتها. 
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مل تتفو هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة اليت أشارت إىل عدم وجود فروٍق ُتعزى 

م(، اليت أشارت  2017)(، وحسنني م2016(، والعتييب )م2016ملتغري اجلنس، كدراسة اللحياني )

   إىل عدم وجود فروٍق يف التَّنافر املعريفِّ ُيعزى ملتغري اجلنس.

وعدم وجود فروٍق دالٍَّة إحصائيًّا يف مستوى التَّنافر املعريفِّ الكلِّي ُتعزى ملتغري التخصص، 

عند (، وهي غري دالٍَّة إحصائيًّا 268.( مبستوى داللة )1.133حيث بلغت قيمة "ف" احملسوبة )

 (.α =0.06مستوى داللة )

ويفسِّر ذلك أنَّ تالميذ األقسام العلمية وتالميذ األقسام األدبية يعيشون يف بيئٍة تعليميٍَّة 

ويف نفس املناخ املدرسي، وميارسون األنشطة مع بعضهم، ويعيشون يف أسٍر تتقارب من ،واحدٍة

وبالتَّالي تبقى تقلباتهم  ،العادات والتقاليدناحيٍة وُيطبَّو عليهم نفس النظام االجتماعي ونفس 

واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  املزاجية وأبعاد شخصيتهم النفسية والعاطفية متقاربًة.

وجود فروٍق يف التخصص لصاحل إىل ، واليت أشارت (2017برامادي وبالي وهانروان وامتوكومو )

حصائيًّا يف مستوى التَّنافر املعريفِّ الكلِّي ُتعزى التخصص العلمي، وكذلك وجود فروٍق دالٍَّة إ

ملتغري الصفِّ الدراسي ولصاحل طالب الصفِّ الثَّاني؛ كونهم حصلوا على أعلى متوسٍط حسابيٍّ، 

(، وهي دالٌَّة إحصائيًّا عند مستوى 032.( مبستوى داللة )2.951حيث بلغت قيمة "ف" احملسوبة )

 (.α =0.06داللة )

ــة  ثـــانوي طـــالب الصـــفِّ الثَّـــاني  إىل أنَّويعـــزو الباحـــث ذلـــك  ــٍة انتقاليَّـــٍة بـــني املدرسـ يف مرحلـ

الكـثري   إىلواجلامعة، وهم مقبلون يف الغالب على اختبارات الثانوية الصعبة، الذين يتعرضون فيهـا  

للزيـارات   كاالنغماس يف دراستهم وعدم توفر أوقات  الفراغ  ،من الضغوطات االجتماعية والنفسية

صـفٍّ يف   آخـر والتفاعالت االجتماعية بل استغالهلا يف الدراسة وخاصَّـًة أنَّ الصـفَّ الثَّـاني ثـانوي هـو      

اجلامعــة أو العمــل. ويكونــون أكثــر قلًقــا مــن غريهــم     إىلاملرحلــة الثانويــة، وبعــدها ينتقــل الطالــب   

تَّـالي يتـأثرون مبجموعـةٍ كـبريٍة     وبال ،حبيـاتهم اجلديـدة  وأكثر عرضًة للتقلبات املزاجية اليت تتصـل  

حيـث ال تتضـمن قـراراٍت مصـرييًَّة     من التنافرات اليت حتدث هلم بعكس طالب الصفِّ األوَّل ثانوي، 

،واختلفـت نتـائج هـذه    مهمًّا يف حدوث التَّنافر املعريفِّ لـدى الفرد  لا عاميف حياتهم، فحجم القرار يعدُّ 

عـدم وجـود فـروٍق ذات داللـٍة إحصـائيٍَّة       إىل(، والـيت أشـارت   2017الدراسة مع نتائج دراسة حسـنني ) 

 تعزى ملتغري الصفِّ.
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 التَّوصيات:

 عنه نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث مبايلي: أسفرتبناًء على ما 

ام األسـاليب والوسـائل وطـرق التـدريس     اسـتخد  إىلتوجيه املدرسني يف ميـدان الرتبيـة والتعلـيم     .1

، والتفكري السليم، وحل املشكالت، الـيت تسـاعد الطالـب    واإلدراكاملتضمنة ملهارات الفهم 

 على فهم اجلوانب املتناقضة واملتعارضة مع اعتقاداته وأفكاره بشكلٍّ منطقيٍّ وعلميٍّ.

تسـاعد   شـأنها أن رسـة الـيت مـن    العمل على توفري الربامج اإلرشادية واألكادميية مـن ِقبـل املد   .2

 الطلبة على فهم اجلوانب املتناقضة واملتعارضة مع اعتقاداته وأفكاره.

إجـراء املزيــد مــن الدراسـات حــول التَّنــافر املعـريفِّ ومــتغرياٍت أخــرى، لنـدرة الدراســات العربيــة       .3

 خبصوص هذا املتغري.

 املقرتحات البحثية:  

 ةيعلى طلبة املرحلة املتوسطة واإلعداد إجراء دراسٍة مشابهٍة للدراسة احلالية. 

  واإلبداع التَّنافر املعريفِّ نيإجراء دراسٍة ملعرفة العالقة ب. 

 مثل عالقته بالتوافو النفسي أو  اٍت أخرىريإجراء دراسٍة للتنافر املعريفِّ وعالقته مبتغ

 .الشخصية
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 .1371(، 66)22البحوث األمنية. 

منطقة  مستوى التَّنافر املعريفِّ وعالقته بأمنا  الشخصية لدى املراهقني يفم(. 2017حسنني، آالء. )
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 . القاهرة: دار غريب.الدَّافعيَّة لإلجنازم(، 2000خليفة، حممد. )
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 الفكر للنشر.

م(. التَّنافر املعريفِّ وعالقته بكلٍّ من مفهوم الذَّات والتحصيل األكادميي 2016العتييب، مسرية. )

(، 2)43جتماعية، جامعة الكويت، جملة العلوم االلدى طالب جامعة أم القرى وطالباتها. 

63-101 

القاهرة: دار الفكر العربي للنشر  القلو وإدارة الضغو  النفسية.م(. 2011عثمان، فاروق. )

 والتوزيع.

ع ية للنشر والتوزريعمان: دار املس. نظرية التنافر والعجز والتغري املعريف(. م2012وسف. )يقطامي، 

 والطباعة.

التَّنافر املعريفُّ وعالقته بالعوامل اخلمسة الكربى للشخصية لدى الطلبة م(. 2015كريم، ميساء. )

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية. عمان.يف قضاء عكا

. التَّنافر املعريفُّ وعالقته بتقدير الذَّات لدى طالب وطالبات جامعة أم م(2016الليحاني، مريم. )

 .95 60(، 3)43جملة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت،مبكة املكرمة. القرى
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 اميم احلالة الواحدةمعرفة معلِّمي التَّالميذ املعاقني فكريًّا بتص(. 2021القحطاني. ندى، العتييب. بندر. )

AlQahtani, Nada, Alotaibi, Bandar. (2021). Knowledge and Uses of the Single Subject 

Designs by Teachers of Intellectual Disabilities Students with. Journal of 

Educational Science, 7 (2), 157-190. 

Knowledge and Uses of the Single Subject Designs by Teachers of  

Intellectual Disabilities Students with

Nada M  AlQahtani               Prof. Bandar N. Alotaibi 

The present study aimed at investigating the extent of knowledge and use 

of the single subject designs by teachers of intellectually disabled students in the 

institutes and programs of intellectual education in Riyadh city. The study 

sought to find out if there are any statistically significant differences at (0,05   ≥

α) in the knowledge and use of the single subject designs by teachers according 

to the variables of (sex, years of experience, teaching place, education and 

training courses). To achieve the study objectives, the researcher adopted the 

descriptive survey approach and administered a questionnaire to (367) male and 

female teachers of intellectual disability students in the intellectual disability 

education institutes and programs. The study sample comprised (195) males and 

(172) females. The questionnaire comprised two parts; the first one included 

items to elicit general information about the subjects, and the second part 

included (31) items distributed onto two themes; the first one focused on the 

intellectual disability special education teachers’ knowledge of the single subject 

designs, and the second focused on their use of the single subject designs. The 

study results showed that there was insufficient knowledge and use of the single 

subject designs by the teachers of intellectual disability students. The study also 

showed that there were no statistically significant differences among the 

responses of the study sample regarding the extent of their knowledge and use of 

the single subject designs according to the variables of (sex, experience, and 

teaching place). However, the study revealed that there were statistically 

significant differences among the responses of the study sample regarding the 

extent of their knowledge of the single subject designs in favor of those holding 

master degrees. On the other hand, the results showed no statistically significant 

differences among the responses of the study sample regarding the extent of 

their use of the single subject designs according to the variable of educational 

qualification. The results showed statistically significant differences among the 

responses of the study sample regarding the extent of their knowledge and use of 

the single subject designs in favor of those who already had training courses.  

Keywords: Teachers, Students with of Intellectual Disabilities , single subject 

designs. 
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معرفة معلِّمي التَّالميذ املعاقني فكريًّا (. 0202) .القحطاني، ندى بنت مسفر، العتييب، بندر بن ناصر

 .292–207 (،0) 7 جملة العلوم الرتبوية،. بتصاميم احلالة الواحدمل واستخداماتها

 بتصاميم احلالة الواحدمل واستخداماتهامعرفة معلِّمي التَّالميذ املعاقني فكريًّا 

(2)أ.د. بندر بن ناصر العتييب(1)أ. ندى بنت مسفر القحطاني

  :املستخلص

هدفت الدِّراسة احلاليَّة إىل التَّعرُّف على مدى معرفة واستخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة 

الرياض، والتَّعرُّف  يف برامج ومعاهد التَّربية الفكريَّة مبدينة ،الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة

تهم، ( يف معرفα ≤0,05) كانت هناك فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة عند مستوى ما إذاعلى 

تبًعا ملتغيِّرات )اجلنس، سنوات اخلربة، املكان التَّعليميُّ،  ،لتصاميم احلالة الواحدةواستخدامهم 

 بَّقت استبانٌة، وُطذلك اسُتخدم املنهج الوصفيُّ املسحيُّالتَّدريبيَّة(. ولتحقيو  املؤهِّل العلميُّ، الدَّورات

يف معاهد وبرامج التَّربية  ،ذوي اإلعاقة الفكريَّة ،( من معلمي ومعلمات التالميذ357على )

( من اإلناث، وتك وَّنْت االستبانة من جزأين: تضمَّن األول 172و) ،( من الذُّكور196الفكريَّة، )

 على حمورين: موزَّعة ( فقرًة31تكّون الثاني من )وتتعلَّو باملعلومات العامَّة عن أفراد الَعيِّنة،  فقراٍت

ريَّة بتصاميم احلالة الواحدة، واحملور األول تضمَّن معرفة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفك احملور

نتائج عن عدم وجود معرفٍة الاحلالة الواحدة. وكشفت هم لتصاميم استخدام تضمَّن الثاني

استخداٍم كاٍف من ِقبل معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة. و ،كافيٍة

حول مدى معرفتهم  ،استجابات َعيِّنة الدِّراسة عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بنيو

 كماواستخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة، تبًعا ملتغيِّرات )اجلنس، واخلربة، واملكان التَّعليميُّ(. 

حول مدى معرفتهم لتصاميم احلالة  ،وجدت فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة الدِّراسة

فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة حول  صلني على مؤهل)ماجستري(، بينما مل تظهرلصاحل احلا ،الواحدة

دت فروٌق ذات ِجُو كذلك(. )املؤهِّل العلميِّ مدى استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة تبًعا ملتغيِّر

حول مدى معرفتهم واستخدمهم لتصاميم احلالة  ،داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة الدِّراسة

 .ٍةتدريبيَّ الواحدة، لصاحل احلاصلني على دوراٍت

 التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة، تصاميم احلالة الواحدة. املعلِّمني، الكلمات املفتاحية:

                                                             
 .جامعة امللك خالد-معيدة بقسم التَّربية اخلاصَّة، كلية التَّربية  (1)

 .alotaibi@ksu.edu.sa جامعة امللك سعود ،–أستاذ بقسم التَّربية اخلاصَّة، كلية التَّربية   (2)



 
 

 
 
 159 

 اميم احلالة الواحدةمعرفة معلِّمي التَّالميذ املعاقني فكريًّا بتص(. 2021القحطاني. ندى، العتييب. بندر. )

 مقدِّمة الدِّراسة:

من  ولعلَّ ،تتعدَّد املسؤوليَّات واألدوار اليت يقوم بها املعلِّم داخل الفصل وأثناء عمليَّة التدريس

أم  ،من املهارات أجل إكساب العديدمن أ سواًء ،أهمها استخدام التَّدخالت أو االسرتاتيجيات

لدى التالميذ. وتكمن  جديدٍة تشكيل سلوكيَّاٍتلأم  ،فيها تعديل سلوكيَّات غري مرغوٍبل

مهارات املعلِّم ومتيزه يف قدرته على استخدام العديد من الطرق واألساليب لقياس أثر تلك 

أهداف العمليَّة  بهدف اكتشاف مدى حتقُّو ؛التَّدخالت واالسرتاتيجيات على أداء التَّالميذ

 التَّعليميَّة.

على احلكم  كبرٍي يف التعليم يعتمد بشكٍل عالجيٍّ ٍلتدخُّ وقدمًيا كان حتديد فاعليَّة أيِّ

 ،واالختبارات املوحدة ،عديةاالختبارات الُب :، وعلى املقاييس التحصيلية مثلالشخصيِّ املهينِّ

مع و(. Kratochwill et al., 2010) كبريٍة عشوائيٍة على جمموعٍة وكذلك الدِّراسات اليت تتمُّ

وكذلك مسؤوليات ، وممارسات التَّدريس ،مرور الوقت تغريت االجتاهات يف األحباث التَّعليميَّة

يم التحصيلي وأحباث من االعتماد على التقو التدريس، حبيث أصبح هناك حركة انتقاٍل

 ,.Casey et al)اجملموعات الكبرية إىل تقويم التَّالميذ فرديًّا بناًء على نقا  القوة والضعف لديهم 

2012) . 

مع  اليت تتمُّ ،ي قياس أثر التَّدخل واملعاجلات السلوكيةع على تبنِّهذا االجتاه شجَّ ولعلَّ

التَّعليميَّة املستخدمة يف إكساب أو خفط  لتقويم االسرتاتيجيات ؛التَّالميذ ذوي اإلعاقة

(. Single Subject Designsالسلوكيَّات من خالل استخدام منهجيَّة تصاميم احلالة الواحدة )

يف جمال التَّربية اخلاصَّة  واسٍع أحد أهم أسباب استخدام تصاميم احلالة الواحدة على نطاٍق ولعلَّ

 ,.Kratochwill et alهذه التصاميم تستطيع تقديم االستدالالت السببية بناًء على النتائج ) هو أنَّ

واليت  ،(. وتوضِّح هذه االستدالالت التَّغيُّرات يف أداء التِّلميذ اليت سببتها املعاجلة التَّجريبيَّة2010

ربية اخلاصَّة، ويشري مصطلح يف حتديد املمارسات املبنيَّة على األدلَّة يف التَّ قيمٍة تعترب ذاَت

ج نِتها ُتاليت ثبت أنَّ ،أو اإلجراءات التدريسية، املمارسات املبنيَّة على األدلَّة إىل الربامج التَّعليميَّة

 ,Tankersley, Harjusola-Webb & Landrum)من النتائج اإلجيابية للتلميذ أمناًطا ثابتًة

2008). 

املمارسات املبنيَّة على األدلَّة يف  ؛ لتحديدواسٍع لى نطاٍقخدمت تصاميم احلالة الواحدة عاسُت
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 عاًما، وقد كانت مرتبطًة (60)ومنها جمال التَّربية اخلاصَّة، على مدى أكثر من  ،ة جماالٍتعدَّ

 & Schumaker) ٍةومؤسسيَّ ٍةسريريَّ يف األصل بتدريس األفراد ذوي اإلعاقات الفكريَّة يف بيئاٍت

Sherman, 1970).  وأشار هريسني و بارلوHersen & Barlow, 1976) )احلديث عن  نَّإىل أ

ر منهجيَّة تصاميم احلالة الواحدة التَّجريبيَّة يقتضي احلديث عن حتليل السلوك التَّطبيقيِّ؛ ذلك تطوُّ

قويًّا باإلجراءات واملبادئ السلوكية اليت تعطي  ار تصاميم احلالة الواحدة ارتبط ارتباًطتطوُّ أنَّ

وتتضمَّن: املالحظة والقياس املباشَرين للسلوك  ،لدراسة السلوك ًةأكثر موضوعيَّ منهجيًَّة دالالٍت

مبادئ  نَّأللمتغيِّرات )املستقلة( التَّجريبيَّة، وميكن القول  دقيقٍة عمليٍَّة الظاهر، ووضع تعريفاٍت

املبادئ  ، إنَّطويٍل ظهرت وارتبطت بتصاميم احلالة الواحدة منذ زمٍن طبيقيِّحتليل السلوك التَّ

ووكالرك  ،وجون واطسون ،وإدوارد ثورندايك ،اإلجرائية للسلوك، واليت من روادها إيفان بافلوف

 (70)يف سياق جتارب حبوث تصاميم احلالة الواحدة ألكثر من وكررت جتريبيًّا  ُأظهرتهل، 

 ،العديد من اإلجراءات املبنية على املنهجيَّة النظرية املختلفة للسلوك اإلنساني يعين أنَّ ، وهو ماسنًة

 .(as cited in Horner et al., 2005) ميكن تقوميها من خالل حدود تصاميم احلالة الواحدة

جمال مع املبادئ العامَّة يف  تتَّفو ،ٍةومزايا أساسيَّ صف تصاميم احلالة الواحدة بصفاٍتوتتَّ

ة يف التَّربية اخلاصَّة فيما يتعلَّو مببدأ مراعاة الفروق الفردية بني األفراد ذوي اإلعاقة والفروق البينيَّ

 تصاميم احلالة الواحدة تعترب أداًة يرون أنَّ العديد من املتخصِّصني (. وإن2007َّالفرد )الشمري، 

. كما تعتمد منهجيَّة  (Woo, Lu, Kuo & Choi, 2016)لالهتمام بالفروق الفردية  ًةوقويَّ فريدًة

 ،من أفراد اجملتمع حمدوٍد فة للسلوكيَّات لدى عدٍدتصاميم احلالة الواحدة على الدِّراسة املكثَّ

وذلك بهدف توضيح العالقة الوظيفية  ،أو ستة أفراد ،أو ثالثٍة حيث يرتاوح عدد األفراد ما بني فرٍد

املستقل  أثر املتغيِّر: د بالعالقة الوظيفيةقَص(. وُي2007)الشمري،  التابع املستقل واملتغيِّر بني املتغيِّر

 .(Morgan & Morgan, 2009)  التابع )السلوك أو املهارة املستهدفة( )التَّدخل( على املتغيِّر

ومع أهمية تصاميم احلالة الواحدة يف جمال تدريس التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة، إال أنَّ 

نهجيَّة تصاميم احلالة ملمعرفة معلم التَّربية الفكريَّة تتعلَّو مبدى ندرة الدِّراسات اليت هو  املالحظ

تصاميم احلالة الواحدة كمنهجيٍَّة حبثيٍَّة، أو  اليت تناولت مت التطرق إىل الدِّراسات ؛ لذلكالواحدة

، تصاميم احلالة الواحدةبناء باإلضافة إىل عناصر كأداٍة لتقويم املمارسات واالسرتاتيجيات، 

  :وذلك على النحو اآلتي
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وتقويم الطالب  ،وتنفيذ ،هدفت إىل وصف تطوير ( بدراسٍة(Welch, 1983 قام ويلتش

لتقويم ممارساتهم يف خدمة الفرد.  ؛من تدريب املمارسة املباشرة للخرجيني كجزٍء ٍممصمَّ ملقرٍر

 (16)املكونة من  ،الدِّراسةأفراد  انات من َعيِّنةبيالجلمع  ؛استخدم الباحث االستبانات واملقابالت

من املهارات:  جماالٍت ةهذا املقرر على ثالث وُنظِّم ميارسون العمل امليداني للسنة الثانية. ،خرجًيا

التدريب  :ن الرئيس جملال التقويم هوتقويم جهود التَّدخل، واملكوِّ-يات التَّدخلفنِّ-تقويم العميل

 ومن أبرز نتائج الدِّراسة ما يلي: م احلالة الواحدة.على تصامي اخلاصُّ

من الطالب السابقني تصاميم احلالة  لم يستخدم أيٌّفلآلمال؛  كانت نتائج املقابالت خميبًة .1

 ة واحدٍةهم حاولوا تطبيو تصاميم احلالة الواحدة مع حاٍلالواحدة حاليًّا. وأفاد ثالثة منهم بأنَّ

 توقفوا بعد ذلك.هم إال أنَّ ،على األقلِّ

تصاميم احلالة ة استخدام بكيفيَّ اخلرجيني على درايٍة كان واضًحا من نتائج االستبانة أنَّ .2

 ن على أنَّوأمجع اخلرجي التقويم وعند سؤاهلم عن سبب عدم االستفادة من طريقة الواحدة،

 منهم. حٌدومل يطلبه أ ،تقوميهم لعملهم مل يكن متطلًبا وأنَّ ،للتقويم الوقت غري كاٍف

هدفت إىل تقويم استخدام تصاميم احلالة الواحدة  ( بدارسٍةDean, 1988قام دين )كما 

من اجتاهات متدربي اخلدمة االجتماعية  يف اخلدمة االجتماعية يف املدرسة، وكذلك التحقُّو

دمة متدربني من متدربي اخل أربعة واختري فاعليته،وميم احلالة الواحدة ااملتعلقة باستخدام تص

أشارت نتائج . ولتنفيذ هذا املشروع ؛إحدى املدارس احلكومية بوالية تكساسمن  ،االجتماعية

لقياس فاعليَّة خدماتهم. وهناك  ؛املتدربني مل يستخدموا تصاميم احلالة الواحدة نَّأالدِّراسة إىل 

 ،وعدم قدومهم ،وهي انسحاب التَّالميذ ؛لعدم استخدام تصميم احلالة الواحدة حمتملٌة تفسرياٌت

 وعدم كفاية الوقت. 

 ,Cooke, Test, Heward)وكورسن ،وسبونر ،وهيوارد ،وتيست ،أجرى كوكو

Spooner & Courson, 1993) حتديد اجتاهات معلمي التَّربية اخلاصَّة حنو  هدفت إىل دراسًة

 من نة الدِّراسةالذي جيري داخل الصف، وتك وَّنْت َعيِّ ،)التدريسي( البحث والتحليل التَّعليميِّ

من معلمي التَّربية اخلاصَّة يف والييت كاروالينا الشمالية وأوهايو بالواليات املتحدة ( 610)

 ظهرت نتائج الدِّراسة ما يلي:أو. األمريكية

إجراء البحث والتحليل اليت تتضمَّن الغالبية العظمى من املعلِّمني بالطريقة )املنهجيَّة( عدم إملام  .1
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لبيانات  صميمات حبث احلالة الواحدة شائعة االستخدام، والتحليل البصريِّالتدريسي، وت

 .الرسوم البيانية

 هي حيث كانت األعلى نسبًة ،ني بأنواع تصاميم احلالة الواحدةاملعلِّمني غري ملمِّ نَّأ .2

ومن ، (%42ميم العالجات املتناوبة بنسبة )اوتلتها تص، (%49بلغت )، إذ ةتصاميم العكسيَّال

كما ، (%27تصاميم اخلطو  القاعدية املتعدِّدة بنسبة )و ،(%37) ميم احملك املتغرياتص ثمَّ

 .(%25) ملام املعلِّمني بالتحليل البصريإبلغت نسبة عدم 

( مبراجعة أنواع حبوث تصاميم Hammond & Gast, 2010) وجاست ،هاموند أيضا قام

واليت  م،2007 1973تخصصة بني أعوام من اجملالت امل (7) يف ُنشرتاليت  ،احلالة الواحدة

خدمت لإلجابة عن أسئلة البحوث التطبيقية لتقويم االجتاهات يف استخدام تصاميم احلالة اسُت

تصميمات خط األساس املتعدِّد  أنَّوتوصلت الدِّراسة إىل  .الواحدة يف األدب الرتبوي للرتبية اخلاصَّة

 تصميمات التَّقصِّي املتعدِّد.أكثر تكراًرا من كان استخدامها بشكلٍ 

 ذوي اإلعاقةإىل تقويم مدى معرفة معلِّمي التَّالميذ  هدفت ( دراسًة2011)ج أجرى جريو

واستخدم الباحث  بأساليب تعديل السلوك. يف مراكز التَّربية الفكريَّة يف مدينة دمشَوالفكريَّة 

يعملون يف مراكز  ،( معلًِّما ومعلمًة162سة من )وتك وَّنْت َعيِّنة الدِّرا .التحليليَّ املنهج الوصفيَّ

ساليب أمستوى معرفة أفراد الدِّراسة ب نَّأوتوصلت الدِّراسة إىل  .التنمية الفكريَّة يف مدينة دمشَو

 .ملستوى املطلوبإىل اتعديل السلوك مل يصل 

لـ واستخدامهم  ،إىل تقويم معرفة املعلِّمني هدفت ( بدراسٍة(Randazzo, 2011قام راندازو و

مي التعليم معلِّمن ( 203)من  تك وَّنْت َعيِّنة الدِّراسةو ،حتليل السلوك التَّطبيقيِّيات من فنِّ ًةيَّ( فّن16)

الدِّراسة  داةأبوالية نيوجرسي. وكانت  (K- 5للمرحلة االبتدائية ) ،مي التَّربية اخلاصَّةومعلِّ ،العام

على  اواطالًع أنفسهم أكثر درايًة يرونغالبية املعلِّمني أنَّ  نتائج الدِّراسة وكشفت. هي االستبانة

 تلك االسرتاتيجيات.  

 ٍرإىل تناول نتائج مقرَّ هدفت بدراسٍة  (Wong & Vakharia, 2012اكاريا )وف، جنوقام وو

تاج من حي حيث ،على تقويم ممارسة العمل االجتماعي ،يف السنة األخرية قبل التخرج ُيدرَّس

يف مشروع  ةوتصاميم احلالة الواحد ،واملقاييس الكمية ،استخدام األحباث املنشورة إىل الطالب

قام بها  مشروع تقويم ممارسٍة( 29) لتقويم املمارسة. وكانت َعيِّنة الدِّراسة حتليل ؛حماكاة

عظمى من الطالب الغالبية ال نَّأ هو وكانت أبرز النتائج بالنسبة لتصميم التقويم املستخدم .الطالب
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خرى احلالة الواحدة األتصاميم  تلتقويم تدخالتهم العالجية. واسُتخدم (؛بأ) استخدموا تصميم

 .قليلٍة بنسبٍة

ا هدفت إىل حتديد طريقة البحث األقل اعتماًدفأجرى دراسًة ( James, 2016جيمس ) أما

والعينة املأخوذة  التوثيقيِّ لتحليليِّباستخدام طريقة البحث ا. وذلك بني الباحثني يف نيجرييا

قد أظهرت و .احماضًر( 45.375) من بني جمتمع الدِّراسة املؤلفة من ،افرًد( 1667) لعدد ،عشوائيًّا

ا يف الدِّراسات يف نيجرييا؛ ورمبا يعود الطريقة األقل اعتماًد يتصاميم احلالة الواحدة ه النتائج أنَّ

 السبب يف ذلك إىل الندرة اهلائلة يف املعلومات املتوفرة عنها بسهولة. 

من احلصص  جمموعاٍت ستِّيم وتقبدراسٍة هدفت إىل  ((Kwong, 2017 وقام كونج

عمل االجتماعي لدى لزيادة كفايات أحباث املمارسة لل ؛مةومن األنشطة امليدانية املصمَّ ،التَّجريبيَّة

استخدم الباحثون التقويم و ،احلالة الواحدة اميمم تصتعلُّ :األنشطةومن تلك  ،الطلبة اخلرجيني

يدرسون  ،طالًبا (53)املكونة من  ،على َعيِّنة الدِّراسة ُوزِّعتواليت  ،لكرتوني للمقرراتاإل

 إىل ما يلي: وتوصلت نتائج الدِّراسة .ساسيات البحث والبحث املتقدمأ :يمقرَر

ل واملتعلقة مبا حتصَّ ،البحث املتقدم يف العمل االجتماعي رلكرتوني ملقرَّيف نتيجة التقويم اإل .1

% منهم 67أجاب  ؛ميم احلالة الواحدة لتقويم ممارساتهمايف تص عليه الطالب من كفاياٍت

 بشدٍَّة. هم موافقونبأنَّ

 (.56حديد السلوك املستهدف )%بلغت نسبة كفاية أفراد الَعيِّنة فيما يتعلَّو بت .2

 Division For Researchأدركت وحدة األحباث التابعة جمللس األطفال غري العاديني لقد

 Council of Exceptional Children (CEC-DR)  أهمية تصاميم احلالة الواحدة يف حتديد أثر

حيث  ، (Rodgers, Lewis, O’Neill & Vannest, 2018)التَّدخل على التَّالميذ ذوي اإلعاقة

عملت على تطوير وثيقتني: األوىل )السياسات وحتديد املواقف بشأن أحباث تصاميم احلالة 

ة أحباث تصاميم احلالة الواحدة(، والوثيقة الثانية )الدليل التوجيهي اخلاص باستخدام أدلَّ

لتحديد  ؛يف املدارس املعلِّمني حول استخدام تصاميم احلالة الواحدة الواحدة(، وتهدفان إىل توجيه

، فقد (CEC-DR, 2018)تالميذ ذوي اإلعاقة ال وتعديل سلوك ،املمارسات املهمة يف جمال التعليم

؛ 2012؛ األمحري،2011؛ الغامدي، 2007؛ الشمري، 2007 العديد من الدِّراسات )احلارثي، تأثبت

على تقديم االسرتاتيجيات  دور معلم التَّربية الفكريَّة ال يقتصر ( أن2015َّ النهدي وحممود،
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ذي اإلعاقة الفكريَّة  قياس أثرها على أداء التِّلميذ إىل بل ميتدُّ ،التدريسية والتَّدخالت العالجية

واليت أثبتت  ،ا عن الذاتية، من خالل استخدام تصاميم احلالة الواحدةبعيًد ،موضوعيٍّ بشكٍل

 وتلبية احتياجات وخصائص التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة.   ،فاعليتها يف مراعاة الفروق الفردية

 ه من املهمِّفإنَّ ،ولتأكيد أهمية استخدام تصاميم احلالة الواحدة يف الفصول الدراسية

يف معاهد  ،بل معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّةواستخدامها من ِق ،التَّعرُّف على مدى معرفتها

 الفكريَّة.  وبرامج التَّربية

مدى معرفة معلِّمي التَّالميذ ذوي  على هذه الدِّراسة تسعى إىل التَّعرُّف من هذا املنطلو، فإنَّو

 واستخداماتها يف معاهد وبرامج التَّربية الفكريَّة.  ،اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم احلالة الواحدة

 مشكلة الدِّراسة:

ا بأساليب تقويم أداء التالميذ، من األساليب قياًستصاميم احلالة الواحدة  بأنَّميكن القول 

والتَّدخالت  يستطيع من خالهلا املعلِّم تقويم طرق التَّدريس الًةفعَّ واليت تعترب أداًة ،احلديثة

باإلضافة إىل حتسني مستوى تلك الطرق والتَّدخالت، إذ ميكن من خالل تلك التصاميم  ،العالجية

 نقا  القوة والضعف لديهم.  عنوالكشف  ،توثيو مستوى تقدم التَّالميذ

 ةواستخدامها يف الفصول الدراسي ،بهذه التصاميم لذا من املهم أن يكون املعلِّم على معرفٍة

(Batanero, 2001)( بضرورة معرفة وامتالك 2015) ، حيث أوصت دراسة العجمي والنويصر

وأوصت دراسة  صاميم احلالة الواحدة،معلم التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتقنيات استخدام ت

( بضرورة استفادة املعلِّمني من استخدام تصاميم احلالة الواحدة يف رصد 2015) النهدي وحممود

 أثر التَّدخل.

ه من املهم أن يكون لدى معلم التَّالميذ ذوي ، فإنَّفاعٍل هذه التصاميم بشكٍل ُتط بَّوولكي 

ة العالية يف استخدام تصاميم احلالة الواحدة أثناء تعليم وتدريب اإلعاقة الفكريَّة املعرفة والكفاء

ا على األدلَّة يتطلب من املعلِّم أن يكون ملمًّ تالميذ ذوي اإلعاقة. فالقياس املوضوعي للتلميذ واملبينُّ

ومعرفة قدرته  ،يف تقويم أدائه واضٍح ا لتصاميم احلالة الواحدة، حبيث تساهم بشكٍلوممارًس

ا وأيًض ،ب التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة العديَد من املهارات والسلوكيَّات اجلديدةعلى إكسا

 ا لقدراتهم الفردية.التخلص من السلوكيَّات غري املرغوب فيها وفًق

يف معرفة  ًةيَّحقيق هناك ندرًة ع مليدان تعليم ذوي اإلعاقة الفكريَّة جيد أنَّاملتتبِّ ولعلَّ
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اميم احلالة الواحدة يف تعليم التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة، حبيث يرتتب واستخدام تقنيات تص

ألداء التِّلميذ قبل أو بعد استخدام التَّدخل. وبالتالي عدم القدرة  دقيٍو على ذلك عدم توفر قياٍس

 ؛موضوعيٍّ من املهارات والسلوكيَّات اجلديدة بشكٍل على التحقُّو من اكتساب التَّالميذ العديَد

أو عدم  ،أو عدم توفر البيئة املناسبة لتطبيقها ،وقد يعود ذلك لعدم معرفة املعلِّم هلذه التصاميم

 قدرته على استخدام هذه التصاميم مع تقنيات حتليل السلوك التَّطبيقيِّ املستخدمة.

وبناًء على ما سبو برزت مشكلة الدِّراسة احلاليَّة، واليت ترى ضرورة الوقوف على مدى 

يف معاهد  ،معرفة واستخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة

 وبرامج التَّربية الفكريَّة مبدينة الرياض.

 ومن هذا املنطلو ميكن صياغة مشكلة الدِّراسة احلاليَّة يف التساؤل الرئيس التالي: 

ة، لفكريَّة بتصاميم احلالة الواحدما مدى معرفة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة ا

 واستخداماتها يف برامج ومعاهد التَّربية الفكريَّة؟

ضمن السؤال املطروح يف مشكلة الدِّراسة، تعمل الدِّراسة احلاليَّة على اإلجابة عن 

 التساؤالت التالية:

  ؟الواحدةما مدى معرفة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم احلالة 

 التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة يف برامج  ما مدى استخدام معلِّمي

 ؟ومعاهد التَّربية الفكريَّة مبدينة الرياض

 عند مستوى داللة إحصائيٍة ذات داللٍة هل هناك فروٌق (0,05 ≥ α يف مدى معرفة معلِّمي )

تبًعا ملتغيِّرات: اجلنس، سنوات  ،صاميم احلالة الواحدةالتَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بت

 ؟، الدَّورات التَّدريبيَّةاخلربة، املكان التَّعليميُّ، املؤهِّل العلميِّ

  عند مستوى داللة ٍةإحصائيَّ ذات داللٍة هل هناك فروٌق (0,05  ≥ α يف مدى  استخدام معلِّمي )

تبًعا ملتغيِّرات: اجلنس، سنوات  ،احلالة الواحدةالتَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم 

 ؟، الدَّورات التَّدريبيَّةاخلربة، املكان التَّعليميُّ ، املؤهِّل العلميِّ

 أهداف الدِّراسة:

 :تسعى الدِّراسة احلاليَّة إىل حتقيو األهداف التالية
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  بتصاميم احلالة الواحدة يف التَّعرُّف على مدى معرفة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة

 برامج ومعاهد التَّربية الفكريَّة مبدينة الرياض.

  التَّعرُّف على مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة يف

 برامج ومعاهد التَّربية الفكريَّة مبدينة الرياض.

 تبًعا  ،ميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم احلالة الواحدةالتَّعرُّف على مدى معرفة معلِّمي التَّال

 ، والدَّورات التَّدريبيَّة. ملتغيِّرات: اجلنس، وسنوات اخلربة، واملكان التَّعليميُّ، واملؤهِّل العلميِّ

 التَّعرُّف على مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، 

، والدَّورات ملتغيِّرات: اجلنس، وسنوات اخلربة، واملكان التَّعليميُّ، واملؤهِّل العلميِّ تبًعا

 التَّدريبيَّة. 

 :وإجراءاتها منهج الدِّراسة

اسُتخدم املنهج الوصفيُّ املسحيُّ؛ باعتباره أنسب املناهج البحثية مالءمًة لطبيعة الدِّراسة 

مجع معلوماٍت وبياناٍت عن ظاهرٍة ما؛ بهدف "سحيُّ بأنَّه: وأهدافها، ويعرَّف املنهج الوصفيُّ امل

 ،والعبسي، وأبو عواد ،ونوفل ،عباس) "التَّعرُّف إىل تلك الظاهرة وحتديد الوضع احلالي هلا

 (.76، ص2014

 :جمتمع الدِّراسة

مدينة  مجيع معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة يف برامج ومعاهد التَّربية الفكريَّة يف

 (54، حيث يبلغ عدد برامج التَّربية الفكريَّة لإلناث )ومعلمًة معلًِّما (962البالغ عددهم ) ،الرياض

وعدد املعلمات اإلمجالي يف معاهد ين اثنني، وعدد معاهد التَّربية الفكريَّة لإلناث معهد ا،برناجًم

، برناجًما (50لذكور )لتَّربية الفكريَّة ويبلغ عدد برامج ال .( معلمًة432وبرامج التَّربية الفكريَّة )

وعدد املعلِّمني اإلمجالي يف الربامج واملعاهد  ين اثنني،وعدد معاهد التَّربية الفكريَّة للذكور معهد

 (.2016 ( معلًِّما )وزارة التعليم،620التَّربية الفكريَّة )

 :الدِّراسة َعيِِّنة

َعيِّنة  من إمجالي جمتمع الدِّراسة. واختريت (%37.6( بنسبة )357بلغت َعيِّنة الدِّراسة )
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 الدِّراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من خالل تقسيم مدينة الرياض إىل مخس مناطو )الوسط،

، جملتمع الدِّراسة ٌلممثِّ عشوائيٌّ لكي يكون هناك اختياٌر؛ اجلنوب( الشمال، الغرب، الشرق،

 هـ.1437/1437من العام الدراسي  ،فرتة إجراء الدِّراسة خالل الفصل الدراسي الثاني وكانت

 ( يوضِّح خصائص العينة.1واجلدول ) 

 توزيع عينة الدِّراسة وفو بياناتهم العامة

 النسبة العدد التصنيف املتغيِّرات

 اجلنس
 %63.1 196 ذكر

 %45.9 172 أنثى

 اخلربة التدريسية

 %17.3 57 سنوات 6 – 1من 

 %24.0 77 سنوات 10 - 5من 

 %23.2 76 سنة 16 – 11من 

 %34.5 127 سنة 16أكثر من 

  املكان التَّعليميُّ
 %30.2 111 معهد تربية فكرية

 %59.7 265 برنامج ملحو مبدرسة عادية

 املؤهِّل العلميُّ 

 %91.0 334 بكالوريوس

 %7.2 30 ماجستري

 %0.7 3 أخرى

مدى احلصول على دورات تدريبية 

 حول تصاميم احلالة الواحدة

 %27.6 101 نعم

 %72.2 256 ال

 %0.3 1 مل حتدد

 %100.0 357 اجملموع

 أدامل الدِّراسة:

مدى  للتعرُّف على عن استبانٍة وهي عبارٌة ،أداة الدِّراسة ُأعدَّتمن أجل استقصاء آراء الَعيِّنة 

 بنيتوقد واستخداماتها، بتصاميم احلالة الواحدة ذوي اإلعاقة الفكريَّة معرفة معلِّمي التَّالميذ 
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تك وَّنْت االستبانة من ، واالستبانة من خالل االستفادة من اإلطار النظري والدِّراسات السابقة

 جزأين، هما: 

املكان خلربة، عن َعيِّنة الدِّراسة توضِّح )اجلنس، ا ًةعامَّ اجلزء األول: يتضمن معلوماٍت

 (.، الدَّورات التَّدريبيَّة، املؤهِّل العلميَّالتَّعليميَّ

 اجلزء الثاني يتضمن حمورين:

 ،بتصـاميم احلالـة الواحــدة  ذوي اإلعاقـة الفكريَّـة   ألول: مـدى معرفـة معلِّمـي التَّالميــذ    احملـور ا  .1

 .( عبارًة17) ويشتمل على

 ،لتصاميم احلالة الواحـدة ذوي اإلعاقة الفكريَّة مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ  احملور الثاني: .2

وأجريت ، ما فيها من مالحظاٍت ُحِصر وبعد توزيعها على احملكَّمني عبارًة. (14) ويشتمل على

ــث اشــتملت األدا       ــتالءم مــع مقرتحــات احملكَّمــني، حي ــة مبــا ي ها يف صــورت ةالتعــديالت املطلوب

)مـدى معرفـة معلِّمــي    عـد شــتمل ُباعلــى أبعـاد الدِّراسـة، حيـث     موزَّعـةً  ( فقـرةً 31)ى النهائيـة علـ  

)مــدى   عــد، وُب( عبــارًة17) علــى (بتصــاميم احلالــة الواحــدة  ذوي اإلعاقــة الفكريَّــة  التَّالميــذ 

 .( عبارًة14) على (لتصاميم احلالة الواحدةذوي اإلعاقة الفكريَّة استخدام معلِّمي التَّالميذ 

ثم  (،1، غري موافو=2، حمايد=3)موافو= :كاآلتي وزًنا للبدائل أعطتتفسري النتائج ول

 متساوية املدى من خالل املعادلة التالية: تلك اإلجابات إىل ثالثة مستوياٍتُصنِّفت 

 0.57=  3( ÷ 1-3عدد بدائل األداة =)÷ أقل قيمة( -)أكرب قيمة طول الفئة =

 التالي: لنحصل على التصنيف

 .للفئات وفو التدرج املستخدم يف أداة البحث توزيٌع

 مدى املتوسطات الوصف

 3.00 – 2.34 موافو

 2.33 – 1.57 حمايد

 1.57 – 1.00 غري موافو
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 صدق أدامل الدِّراسة:

 الصدق الظاهري لألداة: –أ 

بصورتها ُعرضت األداة  ،الدِّراسة)صدق احملكَّمني( ألداة  للتحقُّو من الصدق الظاهري

من أعضاء هيئة التَّدريس، يف جامعة امللك سعود وجامعة األمري  األولية على جمموعة من احملكَّمني

ف على آرائهم من حيث سالمة صياغة عبارات األداة، ومدى وذلك للتعُرالعزيز؛ عبد سطام بن

وقد حذف أو تعديل بعط العبارات،  أووضوح العبارات، ومناسبتها ألهداف الدِّراسة، وإضافة 

 .ُأخذ مبالحظات احملكَّمني، واعُتمدت العبارات اليت اتُّفو عليها من ِقبل احملكَّمني

 صدق االتساق الداخلي لألداة: –ب 

من معلمي معلًما ( 37) من نٍةمكوَّ ،استطالعيٍة صدق االتساق الداخلي على َعيِّنٍةُحسب 

وذلك من خالل حساب معامل االرتبا  بني  ،فكريةالاهد وبرامج التَّربية التَّربية الفكريَّة يف مع

 .من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة عبارٍة درجة كلِّ

ا عند إحصائيًّ ٌةودالَّ من العبارات مع حمورها موجبٌة عبارٍة قيم معامل ارتبا  كلِّ أنَّواتضح 

 على صدق اتساقها مع حماورها. مما يدلُّ ( فأقل0.01َّالدَّاللة )مستوي 

   ثبات أدامل الدِّراسة:

 Cronbach's Alphaألفا كرونباخ( )اسُتخدم معادل  ،لقياس مدى ثبات أداة الدِّراسة

وهذا  ،(0.9777حيث بلغ ) ،معامل الثبات العام عاٍل أنَّواتَّضح  للتأكد من ثبات أداة الدِّراسة،

ميكن االعتماد عليها يف التطبيو امليداني  ،مرتفعٍة ع بدرجة ثباٍتالستبانة تتمتَّا ل على أنَّيد

 للدراسة.

 اإلحصائية للبيانات:األساليب 

العديد من األساليب  ت، اسُتخدممجعتوحتليل البيانات اليت  ،لتحقيو أهداف الدِّراسة

 ُحِسبت وبعد ذلك (.SPSSللعلوم االجتماعية )باستخدام احلزم اإلحصائية  اإلحصائية املناسبة

 املقاييس اإلحصائية التالية:

 أفراد استجابات وحتديد الدِّراسة،َعيِّنة  أفراد خصائص لوصف املئوية؛ والنسب التكرارات .1

 .  الدِّراسة أداة تتضمَّنتها اليت الرئيسة، احملاور عبارات جتاهالَعيِّنة 
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وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد َعيِّنة الدِّراسة عن  ؛املتوسط احلسابي .2

ه يفيد يف ترتيب احملاور حسب )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأنَّ احملاور الرئيسة

 أعلى متوسط حسابي.

 َعيِّنة الدِّراسة لكلِّ أفرادف على مدى احنراف استجابات للتعرُّ ؛اسُتخدم االحنراف املعياريُّ .3

 من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسابي.  حموٍر من عبارات متغريات الدِّراسة، ولكلِّ عبارٍة

ذات داللٍة  ف على ما إذا كانت هنالك فروٌقللتعرُّ ؛)ت( للعينات املستقلةاختباراسُتخدم  .4

متغرياتهم اليت  باختالف ،لدِّراسةإحصائيٍَّة بني اجتاهات أفراد َعيِّنة الدِّراسة حنو حماور ا

 تنقسم إىل فئتني.

للتعرُّف على ما إذا كانت هنالك فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة  ؛)حتليل التباين األحادي( اسُتخدم .6

بني اجتاهات أفراد َعيِّنة الدِّراسة حنو حماور الدِّراسة، باختالف متغرياتهم اليت تنقسم إىل 

 أكثر من فئتني.

 راسة ومناقشتها:نتائج الدِّ

 الواحدة؟ احلالة تالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم معلِّمي معرفة مدى ما :نتائج السؤال األول

 يف الواحدة احلالة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم معرفة مدى على للتعرُّف

 واملتوسطات املئوية، والنسب التكرارات، ُحسبت الرياض، مبدينة الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج

معرفة )حمور  عبارات عن الدِّراسة أفراد الستجابات والرتب املعيارية، واالحنرافات احلسابية،

 الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة احلالة تالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم معلِّمي

 التالي: اجلدول يوضِّحها كما النتائج وجاءت الرياض(، مبدينة

 

 مدى حول الدِّراسة َعيِّنة إلجابات تنازليًّا، وترتيبها احلسابية، واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة احلالة بتصاميم معرفتهم

 حمايد موافو العبــارة م
غري 

 موافو

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 3 0.72 2.39 61 121 196 تاملستقل  أستطيع معرفة املتغيِّر 1
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 حمايد موافو العبــارة م
غري 

 موافو

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

عند استخدام تصاميم احلالة 

 لتحقيو اهلدف املراد. ؛الواحدة
% 63.1 33.0 13.9 

2 

 التابع عند أستطيع معرفة املتغيِّر

استخدام تصاميم احلالة 

 .لتحقيو اهلدف املراد ؛الواحدة

 49 126 193 ت

2.39 0.71 3 
% 62.5 34.1 13.4 

3 

معرفة باالعتبارات األساسية  يَّلد

مثل  ،يف القياس السلوكي

 حتديد مدة املالحظة.

 37 111 217 ت

2.49 0.57 1 
% 69.4 30.2 10.4 

4 

أمتلك املعلومات الكافية اليت 

متكنين من اختيار األسلوب 

املهارة املناسب لقياس السلوك أو 

 املستهدفة.

 47 117 200 ت

2.42 0.71 2 
% 64.5 32.2 13.1 

6 

املعرفة باملكونات الرئيسة  يَّلد

يف بناء الرسوم البيانية مثل احملور 

 األفقي.

 104 162 111 ت

2.02 0.77 11 
% 30.2 41.4 27.3 

5 

ا للرسوم أستطيع التحليل بصريًّ

البيانية أثناء مراحل تصميم 

 احلالة الواحدة.

 79 143 134 ت

2.12 0.77 9 
% 35.5 39.1 24.3 

7 

أستطيع حتديد نوع التصميم 

املناسب بناًء على اهلدف املراد 

 حتقيقه.

 72 140 164 ت

2.22 0.76 5 
% 42.1 37.3 19.7 

7 

معرفة بعناصر تصميم  لديَّ

مل على تاحلالة الواحدة اليت تش

 .التكرار–التحقُّو -التنبؤ 

 57 119 170 ت

2.31 0.75 6 
% 49.0 32.4 17.6 

9 
معرفة بإجراءات الصدق  يَّلد

 الداخلي.

 75 169 130 ت
2.16 0.74 7 

% 36.5 43.5 20.7 

10 
معرفة بإجراءات الصدق  يَّلد

 اخلارجي.

 77 164 135 ت
2.15 0.76 7 

% 37.1 42.0 21.0 

 10 0.77 2.07 94 147 124 تمعرفة بتصاميم احلالة  يَّلد 11
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 حمايد موافو العبــارة م
غري 

 موافو

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

الواحدة البسيطة املتمثلة يف 

 ب.-تصميم أ
% 33.9 40.4 26.7 

12 

معرفة بالتصاميم االنسحابية  يَّلد

-أ( و )أ-ب-)أ كتصميم

 ب(.-أ -ب

 120 154 73 ت

1.90 0.74 13 
% 22.5 44.7 32.7 

13 

معرفة بالتصاميم  يَّلد

-االنعكاسية كتصميم )أ

 ج(.-ب

 115 156 75 ت

1.92 0.74 12 
% 23.4 46.0 31.5 

14 
معرفة بتصميم اخلطو   يَّلد

 القاعدية املتعدِّدة.

 126 152 70 ت
1.77 0.74 16 

% 21.7 44.1 34.1 

16 
معرفة بتصميم التَّقصِّي  يَّلد

 املتعدِّد.

 133 166 79 ت
1.76 0.76 17 

% 21.6 42.2 35.2 

15 
معرفة بتصميم العالجات  يَّلد

 املتعدِّدة.

 126 162 77 ت
1.90 0.75 13 

% 24.1 41.5 34.2 

17 
معرفة بتصميم املعياري  يَّلد

 املتغري.

 127 154 75 ت
1.75 0.73 15 

% 20.7 44.7 34.5 

 2.12 العام املتوسط

 0.65 االحنراف املعياري

تالميذ ذوي اإلعاقة  معلِّمي معرفة مدى)حملور  العام املتوسط إىل أنَّ (3)اجلدول  يشري

 2.12هو ) الرياض( مبدينة الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة احلالة الفكريَّة بتصاميم

 عدم على وتدلُّ "حمايد"، املستوى ضمن الدرجة تأتي (، وهذه0.65واالحنراف املعياري )(، 3 من

الواحدة؛ وقد  احلالة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم ِقبل من كافيٍة معرفٍة وجود

 الفردية، مما التصاميم استخدام جمال يف املتخصِّصني يعود إىل العديد من األسباب، منها: قلَّة

والسبب الثاني هو:  .الواحدة احلالة تصاميم باستخدام والتقويم، القياس مفهوم على سلًبا انعكس

 تقدم أن املمكن من واليت السعودية، اجلامعات يف البكالوريوس مرحلة يف مقرَّراٍت عدم وجود

أيًضا املقررات املتعلقة و الواحدة، احلالة تصاميم استخدام مبادئ وكيفية يف قيمٍة ذات معلوماٍت

الوصفية والتَّجريبيَّة، دون الرتكيز على بقية  بالبحوث يف الكليات اإلنسانية تركز على املناهج
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سواًء  الواحدة، احلالة تصاميم جمال يف املتخصِّصة العربية الكتب املناهج. والسبب الثالث: قلَّة

أيف جمال البحوث اإلجرائية بشكٍل عام أم يف جمال التَّربية اخلاصَّة بشكٍل خاصٍّ. واتَّفقت هذه 

الغالبية العظمى من  اليت أظهرت أنَّ (Cooke et al., 1993)وآخرين  كوكالنتيجة مع دراسة 

اليت  ،((Welch, 1983ويلتش باملنهجيَّة، واختلفت عن دراسة ا متاًم نياملعلِّمني كانوا غري ملمِّ

يعود هذا  وقد أظهرت أنَّ لدى أفراد َعيِّنة الدِّراسة درايٌة بكيفية استخدام تصاميم احلالة الواحدة.

ختالف الذي بينها وبني نتائج الدِّراسة احلاليَّة إىل أنَّ أفراد الَعيِّنة يف الدِّراسة السابقة تلقوا اال

 تدريًبا من خالل مقرٍَّر يركز على تصاميم احلالة الواحدة يف فرتة ما قبل اخلدمة. 

تالميذ ذوي  علِّميم)الدِّراسة  َعيِّنة أفراد معظم يتبيَّن أنَّ احملور املذكور بنودإىل  وبالعودة

، 5، 9، 10، 7، 7) البنود، وهي: من عشر ثالثة على "حمايد" بدرجة يوافقون اإلعاقة الفكريَّة(

 ويف(، 2.31 – 1.76) بني ما متوسطاتها تراوحت حيث ،(16، 17، 14، 15، 12، 13، 6، 11

 حيث ،(1، 2، 4، 3البنود ) وهي حصلت على درجة )موافو(، البنود من أربعًة يالحظ أنَّ املقابل

 البنود من أيٍّ يف تظهر فلم املوافقة لعدم بالنسبة (، أما2.49- 2.39)بني  متوسطاتها تراوحت

 .الُبعد بهذا املرتبطة

حصل على أعلى متوسٍط يف حمور  الذي البند بأنَّ القول ميكن ،تفصياًل أكثر وبشكٍل

، (3)رقم  البند هو الواحدة( احلالة بتصاميمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة  معلِّمي معرفة )مدى

 األساسية باالعتبارات معرفتهم مدىإىل  يشري (، والذي0.57واحنراٍف معياريٍّ ) ،(2.49)مبتوسط 

 (، والذي0.71، واحنراٍف معياريٍّ )(2.42)، مبتوسط قيمته (4)البند  وتاله، السلوكي القياس يف

ر ما يفسِّ لعلَّو .املناسب القياس اختيار من متكِّن اليت الكافية، املعلومات امتالكهمإىل  يشري

 الفكريَّة اإلعاقة التَّالميذ ذوي هو أنَّ خصائص مرتفعٍة على متوسطاٍت (4( و)3دين )حصول البن

التَّالميذ  معلم لدى يكون أن يتطلب لذا الدراسي، اليوم أثناء قياٍسو تدخٍلإىل  حباجٍة السلوكية

 اإلعاقة التَّالميذ ذوي بقياس يتعلَّو الفكريَّة الدرايُة والكفاية الالزمتان فيماذوي اإلعاقة 

 الفكريَّة، وذلك من خالل ما متَّ تلقيه من تعليم وتدريب يف فرتة ما قبل اخلدمة وأثنائها.

 ( الذي1، حيث حصل البند )(2.39) مرتفٍع حسابيٍّ على متوسٍط (2، 1)البندان  وحصل

إىل  يشري ( الذي2(، وحصل البند )0.72على احنراف معياريٍّ ) باملتغيِّر املستقل معرفتهمإىل  يشري

(؛ وقد يعود ذلك إىل أنَّ حتديد املتغيِّر املستقل أو 0.71على احنراف معياريٍّ ) باملتغيِّر التابع معرفتهم
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ن يتلقى معلم التَّالميذ ذوي التابع من أساسيات ومبادئ حتليل السلوك التَّطبيقيِّ، اليت من املتوقع أ

اإلعاقة الفكريَّة املعرفة والتدريب الالزمني أثناء دراسة املرحلة اجلامعية وكذلك أثناء اخلدمة. 

 اليت ،((Randazzo, 2011 فقد اتفقت الدِّراسة احلاليَّة مع دراسة راندازو( 1)بالبند  وفيما يتعلَّو

 وقد .االسرتاتيجيات لتلك واطالًعا درايًة أكثر أنفسهم يعتربون املعلِّمني غالبية أشارت إىل أنَّ

اليت أظهرت أنَّ مستوى أفراد الَعيِّنة بتحليل السلوك التَّطبيقيِّ  (2011اجلريج ) دراسة عن اختلفت

( وبني نتائج الدِّراسات السابقة 1مل يصل للمستوى املطلوب؛ وقد يعود االختالف بني نتيجة البند )

 مي التَّربية اخلاصَّة التدريب الالزم قبل اخلدمة وأثناءها.إىل عدم تلقي معلِّ

حسابيٍّ  متوسٍط البيانية على للرسوم بصريًّا التحليلإىل  يشري الذي( 5)البند  وحصل

 ,.Cooke et al)وآخرين  كوكعن دراسة  (، واختلفت0.77، واحنراٍف معياريٍّ )(2.12منخفٍط )

%(، بينما حصل 74اليت أظهرت أنَّ إملام املعلِّمني بالتحليل البصري جاء بنسبٍة مرتفعٍة بلغت ) (1993

( وبني نتائج 5%(؛ وقد يعود االختالف بني نتيجة البند )25غري امللمِّني على نسبٍة قليلٍة بلغت )

اخلدمة، من خالل  حصول أفراد َعيِّنة الدِّراسة السابقة على تدريٍب قبلإىل الدِّراسات السابقة 

 املقررات األكادميية والتدريب امليداني، وأثناء اخلدمة من خالل ورش العمل.

( 11)البند  حصل ،(1711)وهي:  الواحدة، احلالة تصاميم مبعرفة أنواع املتعلقة البنود

واحنراٍف معياريٍّ  ،(2.07)حسابيٍّ منخفٍط  على متوسٍط البسيطة، التصاميمإىل  يشري الذي

 ذلك ولكنه ُيعدُّ أعلى املتوسطات احلسابية بني مجيع أنواع تصاميم احلالة الواحدة؛ ويعود (،0.77)

 تعديل خطة يف معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة، ِقبل من مستخدٌم بأ التصميم إىل أنَّ

والوقت  اجلهد ال يتطلبإذ  وسهولته، بساطته بسب ذلك التَّعليميَّة الفردية، ولعلَّ واخلطة السلوك

( الذي يشري إىل معرفة 16وحصل البند رقم ) .من ِقبل معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة

 ولعلَّ(؛ 0.76(، واحنراٍف معياريٍّ )1،76تصميم التَّقصِّي املتعدِّد على أقلِّ متوسٍط حسابيٍّ، وهو: )

و بتصميم التَّقصِّي املتعدِّد يف املراجع املتعلقة مببادئ ذلك ُيعزى إىل قلَّة توفر املعلومات اليت تتعلَّ

حتليل السلوك التَّطبيقيِّ، واملراجع اليت تتعلَّو بالبحوث بشكٍل عامٍّ، ومبجال التَّربية اخلاصَّة 

اليت أظهرت  (Cooke et al., 1993)وآخرين  كوك بشكٍل خاصٍّ. وقد اختلفت عن نتيجة دراسة

تصاميم  فيها هي كانت األعلى نسبًةولكن  ،ني بأنواع تصاميم احلالة الواحدةملمِّاملعلِّمني غري أنَّ 

 ( وبني نتيجة الدِّراسة السابقة16؛ وقد يعود االختالف بني نتيجة البند )(%49) بلغتإذ  ،العكسية
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( عاًما؛ وقد 26الُبعد الزمين، حيث إنَّ الدِّراسة السابقة ُطبِّقت قبل الدِّراسة احلاليَّة حبوالي ) إىل

 يعود إىل قلَّة املعلومات حول التصاميم العكسية يف ذلك الوقت.

 احلالة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم استخدام مدى ما :الثاني نتائج السؤال

 الرياض؟ مبدينة الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة

 برامج يف الواحدة احلالة لتصاميم الفكريَّة التَّربية معلِّمي استخدام مدى على للتعرُّف

 واملتوسطات والنِّسب املئوية، ُحِسبت التكرارات، الرياض؛ مبدينة الفكريَّة التَّربية ومعاهد

 مدى حمور عبارات على الدِّراسة، أفراد َعيِّنة الستجابات والرتب املعيارية، واالحنرافات احلسابية،

 التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة احلالة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم استخدام

 :التالي اجلدول يوضِّحها كما النتائج وجاءت الرياض، مبدينة الفكريَّة

 مدى حول الدِّراسة َعيِّنة إلجابات تنازليًّا، وترتيبها احلسابية، واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات

 الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة احلالة لتصاميم استخدامهم

 حمايد موافو العبــارة م
غري 

 موافو

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

بتحديد السلوكيَّات أو أقوم  1

املهارات املستهدفة أثناء اليوم 

 الدراسي.

 1 0.69 2.71 25 66 275 ت

% 77.9 16.0 7.1 

أقوم بتعريف السلوك أو املهارة  2

 املستهدفة إجرائيًّا.

 2 0.52 2.57 30 51 275 ت

% 76.2 15.5 7.2 

أسجل السلوك أو املهارة  3

 الدراسي.املستهدفة أثناء اليوم 

 3 0.52 2.56 29 70 257 ت

% 73.0 19.1 7.9 

أو املهارة  ا للسلوكأمثل بيانيًّ 4

املستهدفة قبل العالج وأثناء 

استخدامه وكذلك فرتة 

 االحتفاظ والتعميم.

 4 0.74 2.34 69 123 172 ت

% 60.0 33.7 15.2 

أطبو عناصر تصميم احلالة  6

مل على تالواحدة اليت تش

 التكرار.-التحقُّو -التنبؤ

 6 0.77 2.27 72 122 173 ت

% 47.1 33.2 19.5 
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 حمايد موافو العبــارة م
غري 

 موافو

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

أطبو اإلجراءات اليت تضمن  5

استخراج الصدق الداخلي 

 للتصميم.

 5 0.75 2.07 92 163 122 ت

% 33.2 41.7 26.1 

أطبو اإلجراءات اليت تضمن  7

استخراج الصدق اخلارجي 

 للتصميم.

 7 0.74 2.03 94 155 106 ت

% 27.7 46.6 26.7 

أطبو تصاميم احلالة الواحدة  7

البسيطة املتمثلة يف تصميم 

 ب.-أ

 7 0.76 2.00 103 152 102 ت

% 27.7 44.1 27.1 

تصاميم االنسحابية الأطبو  9

-أ( و )أ-ب-كتصميم )أ

 ب(.-أ-ب

 13 0.72 1.79 115 176 75 ت

% 20.7 47.7 31.5 

تصاميم االنعكاسية الأطبو  10

 ج(.-ب-كتصميم )أ

 12 0.73 1.90 115 157 71 ت

% 22.2 45.0 31.7 

أطبو تصميم اخلطو   11

 القاعدية املتعدِّدة.

 13 0.74 1.79 123 151 73 ت

% 22.5 43.9 33.6 

 11 0.74 1.91 117 154 74 ت أطبو تصميم التَّقصِّي املتعدِّد. 12

% 23.0 44.7 32.2 

أطبو تصميم العالجات  13

 املتعدِّدة.

 9 0.75 1.96 115 163 97 ت

% 25.7 41.7 31.5 

 10 0.76 1.92 119 167 91 ت تصميم املعياري املتغري.الأطبو  14

% 24.7 42.7 32.4 

 2.15 املتوسط* العام

 0.66 االحنراف املعياري

معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة  استخدام ملدى العام املتوسط إىل أنَّ( 4)اجلدول  يشري

 بلغت قيمته الرياض، مبدينة الفكريَّة التَّربية ومعاهد برامج يف الواحدة احلالة الفكريَّة لتصاميم

 عدم على وتدل "حمايد"، املستوى ضمن الدرجة (، وهذه0،66باحنراف معياري )(، 3 من 2.15)

 الواحدة؛ وقد احلالة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم ِقبل من كاٍف استخدام وجود
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العمل وزيادة األعباء التَّعليميَّة واإلدارية املوكلة ملعلم  يعود ذلك إىل عدَّة أسباٍب، من أهمها: ضغو 

بأنَّ أفراد الدِّراسة ليس  (Welch, 1983) ويلتشالتَّربية الفكريَّة، وهذ ما أشارت إليه دراسة 

الكايف الستخدام تصاميم احلالة الواحدة يف تقويم املمارسات. وأيًضا كثرة أعداد الوقت لديهم 

 فصول يف املساعد املعلم دور تفعيل تالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة يف الفصل الواحد، وعدم

 العديد تتطلب التَّالميذ؛ ألنَّها انسحاب أو تغيُّب كثرة من الفكريَّة، وخوًفا اإلعاقة التَّالميذ ذوي

ميم اعدم استخدام تصب( Dean, 1988دين )واملراحل. وهذا ما أشارت إليه دراسة  اجللسات من

 كفاية الوقتوبالتالي يرتتب عليه عدم  ،انسحاب التَّالميذ وعدم قدومهم بسبب ؛احلالة الواحدة

لدى  احلالة الواحدة إىل قلَّة املعرفة واخلرباتلتنفيذ التصميم؛ وقد يعود ضعف استخدام تصاميم 

الباحثني واألكادمييني يف جامعات اململكة العربية السعودية، واملشرفني الرتبويني يف جمال 

التَّربية اخلاصَّة يف وزارة التعليم، وإىل عدم وجود توجيهاٍت تتمثل يف دليٍل توجيهيٍّ من ِقبل وزارة 

حلالة الواحدة يف تقويم االسرتاتيجيات املستخدمة مع التَّالميذ ذوي التعليم؛ الستخدام تصاميم ا

 اإلعاقة الفكريَّة.

اليت  ،(,James 2016) دراسة جيمس الدِّراسات، منها مع نتائج بعط وهذه النتيجة اتَّفقت 

ويلتش الواحدة، ومع دراسة  احلالة لتصاميم جدًّا منخفًضا استخداًما أشارت إىل أنَّ هناك

(Welch, 1983) اليت أشارت إىل عدم استخدام تصاميم احلالة الواحدة من ِقبل أفراد َعيِّنة ،

(، اليت أشارت إىل أنَّ أفراد الَعيِّنة ميتلكون (Kwong, 2017 الدِّراسة. واختلفت عن دراسة كونج

ف بني ؛ واالختال%(67الكفايات الستخدام تصاميم احلالة الواحدة؛ لتقويم ممارساتهم، بنسبة )

املقررات البحثية اليت تلقاها أفراد إىل نتيجة الدِّراسة احلاليَّة وبني نتيجة الدِّراسة السابقة قد يعود 

 َعيِّنة الدِّراسة واليت ساهمت يف زيادة كفاءة أفراد الَعيِّنة.

ذوي اإلعاقة معلِّمي التَّالميذ )الدِّراسة  أفراد َعيِّنة معظم أنَّ يتَّضح (2)اجلدول إىل  وبالرجوع

، 10، 12، 14، 13، 7، 7، 5 ،6) بنًدا، وهي: عشر على أحد "حمايد" بدرجة موافقون( الفكريَّة

 البنود أربعًة من يالحظ أنَّ املقابل ويف(، 2.27  1.79)بني  تراوحت متوسطاتها حيث ،(11، 9

(، 2.71 – 2.34)بني  متوسطاتها تراوحت حيث (،1،2،3،4)وهي:  حصلت على درجة )موافو(،

 .الُبعد بهذا املرتبطة البنود من أيٍّ يف تظهر فلم املوافقة لعدم بالنسبة أما

األعلى من بني متوسطات احملور، حيث حصل على متوسٍط حسابيٍّ مرتفٍع  (1البند ) وكان
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 اليوم أثناء املهارات أو السلوكية حتديدإىل  يشري والذي (،0.69، واحنراٍف معياريٍّ )(2.71)

إىل  يشري ، والذي(0.52، واحنراٍف معياريٍّ )(2.57)عامٍّ  مبتوسٍط( 2)البند رقم  الدراسي. تاله

( 2.56)حسابي مرتفع  على متوسط( 3)البند وحصل إجرائيًّا، املستهدفة املهارة أو السلوك تعريف

 اليوم أثناء دفةاملسته املهارة أو السلوك "أسجل عبارةإىل  ، والذي يشري(0.52واحنراٍف معياريٍّ )

 إىل كون معلم احملور يف املتوسطات أعلى على( 123)البنود  حصول يعود وقد. الدراسي"

حتليل السلوك التَّطبيقيِّ  ومبادئ األساسيات قد تلقَّى التدريب الالزم يف الفكريَّة التَّالميذ ذوي

بتحليل  واليت تتعلَّو البكالوريوس، مرحلة يف أكادمييٍَّة مقرراٍت وذلك من خالل اخلدمة، قبل

 العمل وورش الدَّورات خالل من اخلدمة أثناء وأيًضا .امليداني التدريب السلوك التَّطبيقيِّ وفرتة

 .التعليم وزارة ِقبل املقدَّمة من

 متوسٍط على( 7)البند  حصل الواحدة، احلالة تصاميم أنواع بتطبيو املرتبطة وضمن البنود

 الواحدة احلالة تصاميمإىل  يشري والذي (،0.76، واحنراٍف معياريٍّ )(2.00) منخفٍط حسابيٍّ

 ,Wong, & Vakharia)فاكاريا و وونج دراسة ب. وقد اختلفت عنأ تصميم يف املتمثلة البسيطة

 ب. وحصل-اليت أشارت إىل أنَّ الغالبية العظمى من أفراد الدِّراسة استخدموا تصميم أ (2012

 تصاميم الذي يشرب إىل (11)والبند  االنسحابية، الذي يشري إىل التصاميم( 9البند )البندان وهما: 

، واحنراٍف معياريٍّ (1.79)قيمته  احملور، على أقلِّ متوسٍط حسابيٍّ يف املتعدِّدة، القاعدية اخلطو 

 & Hammondهاموند وجاست )اختلفت النتيجة عن دراسة  فقد( 11)بالبند  يتعلَّو (، وفيما0.74)

Gast, 2010كان أكثر  ةاملتعدِّداخلطو  القاعدية  (، اليت أشارت إىل أنَّ استخدام تصاميم

( وبني نتيجة  11؛ وقد يعود االختالف بني نتيجة البند )التَّقصِّي املتعدِّد اميمتكراًرا من تص

وًثا، بينما الدِّراسة  السابقة إىل اختالف العينة، حيث كانت العينة يف الدِّراسة السابقة حب

 الدِّراسة احلاليَّة تناولت معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة.

 معرفة مدى يف ،(0.06)داللة  مستوى عند ذات داللٍة إحصائيٍَّة فروٌق هناك هل :الثالث نتائج السؤال

: املتغيِّرات تبًعا الختالف الواحدة، احلالة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة بتصاميم

 دورات على احلصول مدى املؤهِّل العلميُّ  التَّعليميُّ  املكان اخلربة سنوات اجلنس)

 ؟(الواحدة احلالة تصاميم حول تدريبيٍة

 مستقلتني؛ جمموعتني بني الفروق لداللة ؛(ت)اختبار اسُتخدم السؤال، هذا عن لإلجابة
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تبًعا  الواحدة احلالة بتصاميم معرفتهم مدى حولالَعيِّنة  أفراد استجابات يف الفروق على للتعرُّف

 على احلصول مدى  املؤهِّل العلميُّ املكان التَّعليميُّ  اجلنس: )الدِّراسة متغريات الختالف

 لداللة ؛(ف)األحادي  التباين حتليل واسُتخدم اختبار(. الواحدة احلالة تصاميم تدريبيٍة حول دورات

 علىالَعيِّنة  أفراد استجابات يف الفروق على للتعرُّف مستقلتني؛ جمموعتني من أكثر بني الفروق

 اليت النتائج تبيِّن التالية واجلداول(. اخلربة سنوات: )الدِّراسة متغري تبًعا الختالف الدِّراسة، حماور

 :إليها ُتوصِّل

 (:اجلنس) الَعيِّنة نوع تبًعا الختالف الفروق

 وفًقا الدِّراسة أفراد إجابات يف ذات داللٍة إحصائيٍَّة فروٌق هنالك كانت إذا ما على للتعرُّف

 داللة لتوضيح ؛"Independent Sample T-test: ت"اسُتخدم اختبار  الَعيِّنة نوع متغري الختالف

 :التالي اجلدول يوضِّحها كما النتائج فجاءت الدِّراسة، أفراد إجابات بني الفروق

تبًعا  الواحدة، احلالة مدى معرفتهم بتصاميم حول الدِّراسةَعيِّنة  استجابات يف الفروق لداللة( ت)اختبار

 الَعيِّنة نوعختالف ال

 احملور
نوع 

 الَعيِّنة
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي التَّالميذ ذوي معرفة 

بتصاميم اإلعاقة الفكريَّة 

 .احلالة الواحدة

غري  0.477 0.70 0.69 2.14 196 ذكر

 0.63 2.10 172 أنثى دالة

معرفة معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة  مدى يف دالٍَّة غري( ت)قيمة  أنَّ( 6)اجلدول  من يتَّضح

 بني ذات داللٍة إحصائيٍَّة وجود فروٍق عدمإىل  يشري مما الواحدة، احلالة الفكريَّة بتصاميم

 نوع الختالف تعود الواحدة، احلالة بتصاميم معرفتهم مدى حول الدِّراسةَعيِّنة  استجابات أفراد

 الَعيِّنة.

 :اخلربمل سنوات عدد تبًعا الختالف الفروق

 وفًقا الدِّراسة أفراد إجابات يف ذات داللٍة إحصائيٍَّة فروٌق هنالك كانت إذا ما على للتعرُّف

 األحادي"؛ لتوضيح التباين حتليل"الدِّراسة احلاليَّة  استخدمت اخلربة، سنوات عدد متغري الختالف
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 النتائج وجاءت اخلربة، سنوات عدد متغري الختالف وفًقا الدِّراسة أفراد إجابات يف الفروق داللة

 :التالي اجلدول يوضِّحها كما

 احلالة معرفتهم بتصاميم حول مدى الدِّراسةَعيِّنة  استجابات يف الفروق لداللة األحادي التباين حتليل اختبار

 اخلربة سنوات عددختالف تبًعا ال الواحدة،

 احملور
مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

التَّربية مي معرفة معلِّ

الفكريَّة لتصاميم 

 احلالة الواحدة

بني 

 اجملموعات

غري  0.913 0.17 0.05 3 0.17

 دالة

داخل 

 اجملموعات

114.75 353 0.32 

معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة  معرفة مدى يف دالٍَّة غري( ف)قيمة  أنَّ( 5)اجلدول  من يتَّضح

 بني ذات داللٍة إحصائيٍَّة وجود فروٍق عدمإىل  يشري مما الواحدة، احلالة الفكريَّة لتصاميم

 سنوات عدد الختالف تعود الواحدة، احلالة بتصاميم معرفتهم مدى حول الدِّراسةَعيِّنة  استجابات

 الَعيِّنة. أفراد خربة

 :ختالف املكان التَّعليميِّتبًعا الالفروق 

ا ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف إجابات أفراد الدِّراسة طبًق ف على ما إذا كانت هنالك فروٌقللتعرُّ

لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد "؛ "ت اختباراسُتخدم  ،إىل اختالف متغري املكان التَّعليميِّ

 حها اجلدول التالي:جاءت النتائج كما يوضِّف ،الدِّراسة

تبًعا  ،احلالة الواحدةمعرفتهم بتصاميم  َعيِّنة الدِّراسة حول مدى)ت( لداللة الفروق يف استجابات  اختبار

 ختالف املكان التَّعليميِّال

 احملور
املكان 

 التَّعليميُّ
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

غري  0.900 0.13 0.47 2.13 111معهد تربية معلِّمي التَّالميذ معرفة 
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 احملور
املكان 

 التَّعليميُّ
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

ذوي اإلعاقة الفكريَّة 

بتصاميم احلالة 

 .الواحدة

 دالة فكرية

برنامج ملحو 

 مبدرسة عادية
265 2.12 0.69 

معلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة يف مدى معرفة  ٍة)ت( غري دالَّ قيمة ( أن7َّ) يتضح من اجلدول

ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني تصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل عدم وجود فروٍق الفكريَّة ل

استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى معرفتهم بتصاميم احلالة الواحدة، تعود الختالف املكان 

 ألفراد الَعيِّنة. التَّعليميِّ

 :ختالف املؤهِّل العلميِّتبًعا الالفروق 

تبًعا  ،ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف إجابات أفراد الدِّراسة ف على ما إذا كانت هنالك فروٌقللتعرُّ

لتوضيح داللة الفروق بني "؛ "ت اختباراستخدمت الدِّراسة احلاليَّة  ،ختالف متغري املؤهِّل العلميِّال

 حها اجلدول التالي:جاءت النتائج كما يوضِّف ،إجابات أفراد الدِّراسة

تبًعا احلالة الواحدة  معرفتهم بتصاميم يف استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدىاختبار)ت( لداللة الفروق 

 ختالف املؤهِّل العلميِّال

 احملور
املؤهِّل 

 العلميُّ
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي التَّالميذ معرفة 

ذوي اإلعاقة الفكريَّة 

احلالة لتصاميم 

 الواحدة

دالة  0.000 4.00 0.66 2.09 334 بكالوريوس

عند 

مستوى 

0.01 

 0.61 2.60 30 ماجستري

معلِّمي التَّالميذ يف مدى معرفة  0.01عند مستوى  ٌةقيمة )ت( دالَّ ( أن7َّ) يتضح من اجلدول

تصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني ذوي اإلعاقة الفكريَّة ل

تعود الختالف املؤهِّل  ؛تصاميم احلالة الواحدةلاستجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى معرفتهم 
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؛ وقد يعود ذلك اجستريامل درجة ، وكانت تلك الفروق لصاحل أفراد الَعيِّنة احلاصلني علىالعلميِّ

أنَّ مرحلة إىل  باإلضافة ،تتعلَّو مبناهج البحث العلميِّ مقرراٍتأنَّ طالب الدِّراسات العليا يتلقَّى  إىل

 يف جمال التَّربية اخلاصَّة. هو جديٌد على ماالدِّراسات العليا تتطلب من الطالب االطالع 

 الواحدة:الفروق تبًعا الختالف مدى احلصول على دوراٍت تدريبيٍة حول تصاميم احلالة 

للتعرُّف على ما إذا كانت هنالك فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف إجابات أفراد الدِّراسة تبًعا 

الختالف متغري احلصول على دوراٍت تدريبيٍة حول تصاميم احلالة الواحدة، اسُتخدم اختبار "ت"؛ 

 ضِّحها اجلدول التالي:لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد الدِّراسة، فجاءت النتائج كما يو

تبًعا  ،احلالة الواحدةمعرفتهم بتصاميم اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى 

 حول تصاميم احلالة الواحدة تدريبيٍة ختالف مدى احلصول على دوراٍتال

 احملور

مدى احلصول 

على دورات 

 تدريبية

 العدد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي التَّالميذ معرفة 

 ذوي اإلعاقة الفكريَّة

بتصاميم احلالة 

 الواحدة

دالة  0.000 7.92 0.40 2.45 101 نعم

عند 

مستوى 

0.01 

 0.65 1.99 256 ال

( يف مدى معرفة معلِّمي التَّالميذ 0.01أنَّ قيمة )ت( دالٌَّة عند مستوى )( 9يتضح من اجلدول )

ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني 

استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى معرفتهم بتصاميم احلالة الواحدة؛ تعود الختالف مدى حصول 

أفراد الَعيِّنة على دوراٍت تدريبيٍة حول تصاميم احلالة الواحدة، وكانت تلك الفروق لصاحل أفراد 

 الَعيِّنة احلاصلني على دوراٍت تدريبيٍة.

 استخدام يف( 0.06)داللة  مستوى عند ذات داللٍة إحصائيٍَّة فروٌق هناك هل :الرابع نتائج السؤال

: املتغيِّرات تبًعا الختالف الواحدة، احلالة الفكريَّة لتصاميممعلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة 

 دوراٍت على احلصول مدى-املؤهِّل العلميُّ-املكان التَّعليميُّ –اخلربة سنوات –اجلنس)

 ؟(الواحدة احلالة تصاميم حول تدريبيٍة
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 مستقلتني؛ جمموعتني بني الفروق لداللة ؛(ت)اختبار اسُتخدم السؤال، هذا عن لإلجابة

 الواحدة، احلالة لتصاميم استخدامهم مدى حولالَعيِّنة  أفراد استجابات يف الفروق على للتعرُّف

 على احلصول مدى-املؤهِّل العلميُّ  –املكان التَّعليميُّ  –اجلنس: )الدِّراسة متغريات تبًعا الختالف

 لداللة ؛(ف) األحادي التباين حتليل واسُتخدم اختبار ،(الواحدة احلالة تصاميم حول تدريبيٍة دوراٍت

 علىالَعيِّنة  أفراد استجابات يف الفروق على للتعرُّف مستقلتني؛ جمموعتني من أكثر بني الفروق

 اليت النتائج تبيِّن التالية واجلداول (.اخلربة سنوات) الدِّراسة متغري تبًعا الختالف الدِّراسة، حماور

 :إليها ُتوصِّل

 (:اجلنسالَعيِّنة ) نوع الختالفتبًعا  الفروق

 وفًقا الدِّراسة، أفراد إجابات يف ذات داللٍة إحصائيٍَّة فروٌق هنالك كانت إذا ما على للتعرُّف

 الدِّراسة، أفراد إجابات بني الفروق داللة ت"؛ لتوضيح"اسُتخدم اختبار  ،الَعيِّنة نوع متغري الختالف

 :التالي اجلدول يوضِّحها كما النتائج فجاءت

تبًعا  الواحدة، احلالة لتصاميم مدى استخدامهم حول الدِّراسةَعيِّنة  استجابات يف الفروق لداللة( ت) اختبار

 الَعيِّنة نوعختالف ال

 احملور
نوع 

 الَعيِّنة
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي التَّالميذ استخدام 

ذوي اإلعاقة الفكريَّة 

 لتصاميم احلالة الواحدة

 غري دالة 0.200 1.29 0.50 2.12 196 ذكر

 0.49 2.20 172 أنثى

يف مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي  ٍةقيمة )ت( غري دالَّ ( أن10َّ) كما يتضح من اجلدول

اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني 

 استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة، تعود الختالف نوع الَعيِّنة.

 :اخلربة سنوات عدد تبًعا الختالف الفروق

 وفًقا الدِّراسة، أفراد إجابات يف ذات داللٍة إحصائيٍَّة فروٌق هنالك كانت إذا ما على للتعرُّف
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 يف الفروق داللة لتوضيح ؛"األحادي التباين حتليل"اسُتخدم  اخلربة، سنوات عدد متغري الختالف

 يوضِّحها كما النتائج فجاءت اخلربة، سنوات عدد متغري الختالف وفًقا الدِّراسة أفراد إجابات

 :التالي اجلدول

 لتصاميم استخدامهم حول مدى الدِّراسةَعيِّنة  استجابات يف الفروق لداللة األحادي التباين حتليل اختبار

 اخلربة سنوات عددختالف تبًعا ال الواحدة احلالة

 احملور
مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

استخدام معلمي 

التَّربية الفكريَّة 

لتصاميم احلالة 

 الواحدة

بني 

 اجملموعات

غري  0.274 1.30 0.40 3 1.20

 دالة

يف مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي  ٍةقيمة )ف( غري دالَّ ( أن11َّ) كما يتضح من اجلدول

اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني 

استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة، تعود الختالف عدد 

 سنوات خربة أفراد الَعيِّنة.

 :ختالف املكان التَّعليميِّتبًعا الالفروق 

ا ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف إجابات أفراد الدِّراسة طبًق ف على ما إذا كانت هنالك فروٌقللتعرُّ

لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد "؛ اختبار "تاستخدم  ،إىل اختالف متغري املكان التَّعليميِّ

 حها اجلدول التالي:جاءت النتائج كما يوضِّف ،الدِّراسة
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تبًعا استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة  اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى

 ختالف املكان التَّعليميِّال

 احملور
املكان 

 التَّعليميُّ
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي استخدام 

التَّالميذ ذوي اإلعاقة 

لتصاميم الفكريَّة 

 احلالة الواحدة

معهد تربية 

 فكرية

غري  0.906 0.12 0.61 2.15 111

 دالة

برنامج ملحو 

 مبدرسة عادية

265 2.15 0.67 

يف مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي  ٍةقيمة )ت( غري دالَّ ( أن12َّ) ضح من اجلدولكما يتَّ

اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني 

استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة، تعود الختالف املكان 

 ألفراد الَعيِّنة. التَّعليميِّ

 :ختالف املؤهِّل العلميِّتبًعا اللفروق ا

تبًعا ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف إجابات أفراد الدِّراسة  ف على ما إذا كانت هنالك فروٌقللتعرُّ

لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد  ؛اختبار "ت"، استخدم ختالف متغري املؤهِّل العلميِّال

 اجلدول التالي: حهاجاءت النتائج كما يوضِّف ،الدِّراسة

تبًعا استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة  )ت( لداللة الفروق يف استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى اختبار

 ختالف املؤهِّل العلميِّال

 احملور
املؤهِّل 

 العلميُّ
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي استخدام 

التَّالميذ ذوي اإلعاقة 

لتصاميم الفكريَّة 

 احلالة الواحدة

 غري دالة 0.475 0.71 0.66 2.16 334 بكالوريوس

 0.56 2.23 30 ماجستري
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يف مدى استخدام معلِّمي التَّالميذ ذوي  ٍة)ت( غري دالَّ قيمة ( أن13َّ) ضح من اجلدولكما يتَّ

اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني 

استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة، تعود الختالف املؤهِّل 

 ألفراد الَعيِّنة. العلميِّ

 الفروق تبًعا الختالف مدى احلصول على دوراٍت تدريبيٍة حول تصاميم احلالة الواحدة:

للتعرُّف على ما إذا كانت هنالك فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف إجابات أفراد الدِّراسة تبًعا 

 الختالف متغري مدى احلصول على دوراٍت تدريبيٍة حول تصاميم احلالة الواحدة، اسُتخدم اختبار

"ت"؛ لتوضيح داللة الفروق بني إجابات أفراد الدِّراسة، فجاءت النتائج كما يوضِّحها اجلدول 

 التالي:

تبًعا لتصاميم احلالة الواحدة  اختبار)ت( لداللة الفروق يف استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم

 حول تصاميم احلالة الواحدة تدريبيٍة ختالف مدى احلصول على دوراٍتال

 احملور

مدى 

احلصول 

على دورات 

 تدريبية

 العدد
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الدَّاللة
 التعليو

معلِّمي استخدام 

التَّالميذ ذوي اإلعاقة 

تصاميم الفكريَّة 

 احلالة الواحدة

دالة  0.000 6.53 0.47 2.41 101 نعم

عند 

مستوى 

0.01 

 0.66 2.05 256 ال

 

يف مدى استخدام معلِّمي  (0.01)عند مستوى  ٌةقيمة )ت( دالَّ ( أن14َّ) ضح من اجلدوليتَّ

التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة، مما يشري إىل وجود فروٍق ذات داللٍة 

إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم لتصاميم احلالة الواحدة، تعود 

حلالة الواحدة، وكانت الفروق لصاحل حول تصاميم ا تدريبيٍة الختالف مدى حصوهلم على دوراٍت

 .تدريبيٍة ني على دوراٍتلأفراد الَعيِّنة احلاص
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 اميم احلالة الواحدةمعرفة معلِّمي التَّالميذ املعاقني فكريًّا بتص(. 2021القحطاني. ندى، العتييب. بندر. )

 اخلالصة:

استخداٍم كاٍف من ِقبل معلِّمي و ،كشفت نتائج الدِّراسة عن عدم وجود معرفٍة كافيٍة

التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة لتصاميم احلالة الواحدة يف برامج ومعاهد التَّربية الفكريَّة مبدينة 

الرياض. كذلك أظهرت الدِّراسة عدم وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة الدِّراسة 

، تبًعا ملتغيِّرات )اجلنس، واخلربة، هلا واستخدامهم الواحدة تصاميم احلالةلحول مدى معرفتهم 

ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول  فروٌق كذلك ظهرت (.واملكان التَّعليميِّ

)ماجستري(، بينما مل تظهر  مدى معرفتهم لتصاميم احلالة الواحدة لصاحل احلاصلني على مؤهل

إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة الدِّراسة حول مدى استخدامهم لتصاميم احلالة فروٌق ذات داللٍة 

ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات َعيِّنة  ظهرت فروٌقيف حني  ،()املؤهِّل العلميِّ تبًعا ملتغري ،الواحدة

 الدِّراسة حول مدى معرفتهم واستخدمهم لتصاميم احلالة الواحدة، لصاحل احلاصلني على دوراٍت

 .تدريبيٍة

 توصيات الدِّراسة:

من  ه ميكن اخلروج بعدٍدفإنَّ ،يف ضوء املعطيات والنتائج اليت مت التوصل إليها يف الدِّراسة

 منها: ،التوصيات

برامج ومعاهد  يفملعلِّمي التَّالميذ ذوي اإلعاقة الفكريَّة  ٍةوتدريبيَّ ٍةتعليميَّ عقد ورش عمٍل .1

ذوي اإلعاقة التَّالميذ وكيفية استخدامها مع  ،التَّربية الفكريَّة تتعلَّو بتصاميم احلالة

 الفكريَّة.

تَّربية اخلاصَّة يف جامعات اململكة قسام الأيتعلَّو بتصاميم احلالة الواحدة يف  ٍراستحداث مقرَّ .2

 مرحلة البكالوريوس والدِّراسات العليا. ضمن مقرَّراتالعربية السعودية 

مجيع مسارات التَّربية اخلاصَّة على يف العمل على تدريب طالب وطالبات التدريب امليداني  .3

 ذوي اإلعاقة.التَّالميذ كيفية استخدام تصاميم احلالة الواحدة مع 

ارة التعليم على إصدار دليٍل توجيهيٍّ ملعلِّمي التَّربية اخلاصَّة الستخدام تصاميم احلالة عمل وز .4

 والتَّدخالت مع التَّالميذ ذوي اإلعاقة.  تالواحدة يف تقويم االسرتاتيجيا
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postgraduate students face while preparing their theses. Journal of Educational 

Science, 7 (2), 191-228. 

Title: The administrative and academic obstacles that postgraduate 

students face while preparing their theses 

Dr. Ghannam Al-Muraikhi 

Abstract: 

The study aimed to identify the administrative and academic obstacles that 

postgraduate students in the Faculty of Education at Imam Muhammad Bin Saud 

Islamic University face while preparing their theses. To achieve this objective, a 

sample of students (n= 302) was selected. The descriptive approach was applied. 

A survey was applied that consisted of (31) items; it was divided into three 

sections. The study reached the following results: the administrative obstacles 

facing postgraduate students came with a (medium) level of agreement, while 

the academic obstacles came as (high); the suggestions that contribute to solving 

administrative and academic obstacles facing the postgraduate students came as 

(high). It was also found that there were no statistically significant differences 

related to the administrative and academic obstacles facing the postgraduate 

students attributed to the sex variable, while statistically significant differences 

related to the course variable were found for the benefit of master students. 

Keywords: obstacles, administrative, academic, postgraduate, theses. 
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الدِّراسات العليا يف كليَّة بة املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تواجه طل(. 0202)هزاع.  بناملرخيي، غنام 

 الرتبوية، جملة العلوم. التَّربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة يف إعداد رسائلهم العلميَّة

7 (0،) 292–001. 

العليا يف كليَّة التَّربية  الدِّراسات بة املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تواجه طل

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة يف إعداد رسائلهم العلميَّة

(1)املرخيي غنام بن هزاعد. 

 :املستخلص

 طلبةاليت تواجه  ،املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّةهدفت الدِّراسة إىل التَّعرُّف على 

يف إعداد رسائلهم  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،الدِّراسات العليا يف كليَّة التَّربية

خدم ، واسُتمن الطالب والطالبات( 302تكوَّنت من ) اختريت عيِّنٌة ،العلميَّة، ولتحقيو هذا اهلدف

على ثالثة حماور، وتوصَّلت  ، موزعًة( عبارًة31نت )تضمَّ ، وُطبِّقت استبانٌةملسحيُّا املنهج الوصفيُّ

 نتائج الدِّراسة إىل التَّالي: 

جبامعة اإلمام  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاملشكالت اإلداريَّة اليت تواجه طل أنَّ

(، )متوسطٍة جاءت بدرجٍة ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة من وجهة نظرهم ،حممد بن سعود اإلسالميَّة

جبامعة  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةبينما جاءت املشكالت األكادمييَّة اليت تواجه طل

(، )كبريٍة بدرجٍة ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة من وجهة نظرهم ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 بةا جاءت املقرتحات اليت تسهم يف حل املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تواجه طلكم

يف إعداد رسائلهم  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا

ٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة حول توجدت فرو ه الوتوصَّلت الدِّراسة إىل أنَّ (،)كبريٍة موافقٍة العلميَّة بدرجٍة

جبامعة  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاملشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تواجه طل

تعزى ملتغري اجلنس، بينما وجدت  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 وقد كان لصاحل طالب املاجستري. ،ري الربنامج الدراسيعزى ملتغُت ،فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة

 املشكالت، اإلداريَّة، واألكادمييَّة، الدِّراسات العليا، رسائلهم العلميَّة. الكلمات املفتاحية:

                                                             
 .galmrikhi@gmail.com،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة، أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املساعد  (1)
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 مة: مقدِّ

مع التطوَّر التِّقينِّ والعلميِّ اهلائل أصبحت اجلامعات يف اململكة العربية السعودية، ويف 

 من وذلكوالوصول إىل التنمية املستدامة،  اجملتمع، لتطويراسرتاتيجية  تقوم  بأدواٍر ،العامل أمجٍع

، اجلامعيِّ التَّدريس مستويات باإلضافة إىل حتسنياجلديدة للتعليم العالي،  السياسات خالل

 ،(2030) ، والتَّطوير اإلداريِّ واألكادمييِّ، وهذا يتَّفو مع رؤية اململكةالعلميِّاالهتمام بالبحث و

 .ٍةعامليَّ جامعٍة (200)ضمن أفضل  ٍةسعوديَّ واليت من أهدافها الطموحة أن تصبح مخس جامعاٍت

 تطوَّر بشكٍل تعليميٍَّة سٍةمعة كمؤسَّالجادور  أنَّ (Vehvilainen, 2009)ويرى فيفلنن 

ره تطوُّ مراحل اختالف علىاجملتمع  في األهميةبالغة  وأصبح يقوم بأدواٍر احلاضر، وقتنا في كبرٍي

التقليدية اليت  األهداف على مقتصًرايعد دورها  ومل ،الثقايفِّو واالقتصاديِّ والسياسيِّاالجتماعيِّ 

أسِّست عليها اجلامعات يف بداية األمر، بل امتدَّ األمر وتطوَّر ليشمل مجيع اجلوانب العلميَّة 

 قني الطالب إىل مرحلة البحث العلميِّ.والسياسيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة، ومن مرحلة تل

لقد أصبح البحث العلميُّ الذي يقوم به الطلبة باجلامعات من األسس املهمة اليت تساعد 

يف اجلامعات  ةلذلك جيب على القيادات الرتبوياجملتمع على الرُّقي يف شتَّى جماالت احلياة، 

رات البحث العلميِّ، وإجياد احللول وإكسابهم مها ،عداد طالب الدِّراسات العلياإب االهتمام

كي يتمكنوا من إبراز قدراتهم ومواهبهم  ؛للمشكالت اليت تواجههم عند القيام برسائلهم العلميَّة

 . (Zaffron, and Dave, 2009) يف هذا اجملال اهلامِّ

، وباألحباث اليت يقومون العليا الدِّراسات لبةه جيب االهتمام بط( أن2009َّويضيف كايف )

األساسيَّة اليت ينطلو منها البحث  القاعدة متثِّلها ألنَّ ؛للحصول على الدَّرجات العلميَّة ؛بتنفيذها

 .العلميُّ يف أيِّ دولٍة

ة ي واقع املشكالت اإلداريَّلتقصِّ ؛ومن هنا جاء االهتمام بإجراء الدِّراسة احلاليَّة

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاجه طلة اليت توواألكادمييَّ

ها أو خفط ة، وإجياد احللول واملقرتحات اليت تساهم يف حلِّيف إعداد رسائلهم العلميَّ ،اإلسالميَّة

 نسبتها ما أمكن.

 مشكلة الدِّراسة:

اجلامعات يف اململكة العربية السعودية من املؤسَّسات املؤثرة يف إعداد القيادات  تعدُّ
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ها تؤثر يف سلوكيات الطالب، ألنَّ ؛املستقبلية، ويف حتقيو التنمية املستدامة، وازدهار اجملتمع

 ه،الذي حيقِّو التفاعل اإلجيابي والناجح مع اجملتمع الذي يعيشون في ،وتوجههم التوجيه السليم

الركيزة األساسيَّة لتحقيو تلك  تطوير مهاراتهم وقدراتهم يف جمال البحث العلميِّ، يعدُّ ولذلك فإنَّ

 األهداف.

اليت تساهم يف همة، من املؤسَّسات التعليميَّة والرتبوية امل اجلامعات يف الوقت احلاضر دوتع

ة، وهي املؤسسة األجدر ة والسياسيَّفيَّة والثقاة واالجتماعيَّتطوير اجملتمع يف مجيع اجملاالت اإلداريَّ

من القيادات  وهذا يتطلَّبواملشكالت اليت تواجه احلياة العامة يف اجملتمع،  الصعوبات مجيعل ِـّلح

 لطالب الدِّراسات العلياأ سواًء ِّ،العلمي البحث تأمني احتياجاتة يف اجلامعات ة والرتبويَّاإلداريَّ

مجيع املشاكل اليت تواجههم أثناء تنفيذ  س، والعمل على حلِّألعضاء هيئة التَّدريكانت أم 

 . (Maki, & Borkowski, 2006)ة أحباثهم العلميَّ

وإكسابهم مهارة البحث  ،وعلى الرغم من أهمية تنمية قدرات طالب الدِّراسات العليا

 لبةاليت تواجه هؤالء الط واملاليَّة ةة واألكادمييَّهناك العديد من املشكالت اإلداريَّ العلميِّ، إال أنَّ

يف إعداد رسائلهم العلميَّة، وهذا ما توصَّلت إليه العديد من الدِّراسات اليت أجريت يف هذا 

املشكالت اإلداريَّة هي  أنَّاليت توصَّلت إىل  ،(2010دراسة اجمليدل ومشاس ) واليت منهااملوضوع، 

من وجهة نظر أعضاء هيئة  الرتبيةكليَّة  في ِّ،علميال البحث من اليت حتدُّ ،أعلى املعوِّقات

 . التَّدريس

كما حاولت بعط الدِّراسات العربية تسليط الضوء على وجود مشكالٍت متعدَّدٍة، تواجه 

 أنَّ اليت توصَّلت إىل ،(2011الدباس )الطالب يف إعداد رسائلهم العلميَّة، واليت من بينها دراسة 

دراسة ، وأوضحت ة(ة واملاليَّة والفنيَّعلى اجلوانب )اإلداريَّ عٍةموزَّكالٍت يواجهون عدَّة مشالطالب 

احتلت ، وقد سات العليارااملشكالت اليت تواجه طالب الدِّ هناك عدًدا من ( أن2017َّسارة سامل )

وعلى الرغم من املشكالت املالية املرتبة األوىل، ثم املشكالت اإلداريَّة، وأخرًيا املشكالت الفنية. 

نتائج الدِّراسات احمللية والعربية اليت توصَّلت إىل وجود عدٍد من املشكالت اليت تواجه الطلبة يف 

جاءت هذه إعداد رسائلهم العلميَّة، إال أنَّه ما زالت تلك املشكالت حباجٍة إىل احللِّ؛ وألهمية ذلك 

 بةاليت تواجه طل ،ةشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّعلى امل إللقاء املزيد من الضوء والتَّعرُّف ؛الدِّراسة

الدِّراسات العليا، وعليه فقد صيغت مشكلة الدِّراسة احلاليَّة على النَّحو اآلتي: ما املشكالت 
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جبامعة اإلمام  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا وطالبات ة اليت تواجه طالباإلداريَّة واألكادمييَّ

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة؟ ،اإلسالميَّةحممد بن سعود 

 أسئلة الدِّراسة: 

 ستحاول هذه الدِّراسة اإلجابة على األسئلة التَّالية:

جبامعة اإلمام  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةما املشكالت اإلداريَّة اليت تواجه طل .1

 ؟الطلبةمن وجهة نظر  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،حممد بن سعود اإلسالميَّة

جبامعة  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةة اليت تواجه طلما املشكالت األكادمييَّ .2

 ؟الطلبةمن وجهة نظر  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

الدِّراسات  بةاليت تواجه طل ،ةاملشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّ ما املقرتحات اليت تسهم يف حلِّ .3

يف إعداد رسائلهم  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،العليا

 ؟الطلبةمن وجهة نظر  ،العلميَّة

اليت  ،ةفروٌق يف استجابة جمتمع الدِّراسة حول املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّ هل توجد .4

يف  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،ياالدِّراسات العل بةتواجه طل

 عزى ملتغريي اجلنس والربنامج الدراسي )ماجستري، دكتوراه(؟ُت ،إعداد رسائلهم العلميَّة

 أهداف الدِّراسة: 

 ستحاول هذه الدِّراسة حتقيو األهداف التَّالية:

جبامعة  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،التَّعرُّف على املشكالت اإلداريَّة -

 .الطلبةمن وجهة نظر  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،ةالتَّعرُّف على املشكالت األكادمييَّ -

 .الطلبةمن وجهة نظر  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،د بن سعود اإلسالميَّةجبامعة اإلمام حمم

اليت تواجه  ،ةاملشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّ اليت تسهم يف حلِّ ،من املقرتحات تقديم عدٍد -

يف إعداد  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةطل

 .الطلبةمن وجهة نظر  ،رسائلهم العلميَّة
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 أهمية الدِّراسة: 

 أبرزها ما يلي: ،ة اعتباراٍتتنبع أهمية الدِّراسة من عدَّ

 لبةاليت تواجه ط ،ةة واألكادمييَّتكمن أهمية الدِّراسة يف تناوهلا للمشكالت اإلداريَّ -

يف إعداد  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا

إلجياد احللول املناسبة  ؛رسائلهم العلميَّة، مما يساهم يف مساعدة القيادات الرتبوية يف اجلامعة

 هلا.

جبامعة اإلمام حممد  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا لبةتسهم هذه الدِّراسة يف مساعدة ط -

 اليت تواجههم يف إعداد رسائلهم العلميَّة. ،املشكالت على حلِّ ،ةبن سعود اإلسالميَّ

 ،ةاملشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّ اليت تسهم يف حلِّ ،من املقرتحات ام هذه الدِّراسة عدًدتقدِّ -

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا لبةاليت تواجه ط

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة. ،اإلسالميَّة

يف جامعة  ،لنيواليت تساعد املسؤ واملقرتحات، من التوصيات م هذه الدِّراسة جمموعًةتقدِّ -

 لبةتساهم يف مساعدة ط ،وإجراءاٍت اٍتعلى إجياد آليَّ ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

ف من املشكالت لعلميَّة، وختفِّعلى إعداد رسائلهم ا ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا

 اإلداريَّة.

 حدود الدِّراسة:

يف  ،الدِّراسات العليا لبةاليت تواجه ط ،ةدراسة املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّ احلدود املوضوعية:

من  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،كليَّة التَّربية

املشكالت اإلداريَّة  اليت تسهم يف حلِّ ،من املقرتحات تقديم عدٍدووجهة نظر الطالب، 

جبامعة اإلمام حممد بن  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا لبةاليت تواجه ط ،ةواألكادمييَّ

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة. ،سعود اإلسالميَّة

 ة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة.كليَّة التَّربي  احلدود املكانية:

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،يف كليَّة التَّربية ،طلبة الدِّراسات العليا احلدود البشرية:

 اإلسالميَّة.

 .ـه14391440الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي  احلدود الزمانية:
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 مصطلحات الدِّراسة:

 ة:  واألكادمييَّاملشكالت اإلداريَّة 

على  لبةطال تعيو مساعدةاليت  ،ةمجيع اإلجراءات اإلداريَّ بأنَّها:املشكالت اإلداريَّة  تعرَّف

لتطبيو الدِّراسة  ؛اختيار املشرف على الرسالة، واخلطابات الرمسية اليت تسهل مهمة الباحث

 (.7، ص2013ملغربي، )ا

وتعرَّف املشكالت اإلداريَّة إجرائيًّا، يف هذه الدِّراسة بأنَّها: مجيع املعوِّقات والصعوبات 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةطلاإلداريَّة، اليت يواجهها 

لى الرسالة، وما حيتاجه من ، واليت تبدأ باختيار املشرف عيف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلسالميَّة

 كتٍب ومراسالٍت؛ لتسهيل مهمَّة تنفيذ الرسالة، وتطبيقها على عيِّنة الدِّراسة.

لصعوبات اليت تواجه الطالب يف اختيار مشكلة ا بأنَّها: مجيعاملشكالت األكادمييَّة  تعرَّف

أدوات الدِّراسة  وكتابة اخلطة، واحلصول على املراجع والدِّراسات السابقة، وتصميم ،البحث

 (.7، ص 2011، الدباس) ومناقشتها ،للبيانات وحتكيمها، وإجراء حتليٍل

وتعرَّف املشكالت األكادمييَّة إجرائيًّا، يف هذه الدِّراسة بأنَّها: مجيع الصعوبات اليت 

يف  ،ةجبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّ ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا لبةطيواجهها 

وكتابة اخلطة، واحلصول على املراجع والدِّراسات السابقة، وتصميم  ،اختيار مشكلة البحث

 .للبيانات ومناقشتها أدوات الدِّراسة وحتكيمها، وإجراء حتليٍل

وُيقصد بها ، بصفة عامٍَّةاألكادمييَّة  البحوث على هي صفٌة تطلوالرسائل العلميَّة: 

 (.7، ص2012)السراحني، دة؛ إلجراء البحث العلميِّ جمموعٌة من اخلطوات احملدَّ

وتعرَّف الرسائل العلميَّة إجرائيًّا، يف هذه الدِّراسة بأنَّها: مجيع أحباث التخرج، اليت يقوم بها 

الطلبة، يف برناجمي املاجستري والدكتوراه، بعد أخذ املوافقة عليها من عمادة الكليَّة، واليت تعدُّ 

جبامعة اإلمام  ،كليَّة التَّربيةمتَّطلًبا؛ لنجاح الطالب يف الربنامج الدراسي، وختضع لقياس ومعايري 

 .حممد بن سعود اإلسالميَّة

جبامعة اإلمام حممد  ،يف كليَّة التَّربية هم طلبة الدِّراسات العليا،العليا:  الدِّراساتطالب 

 .هـ14391440من العام اجلامعي  ول،يف الفصل الدراسي األ ،بن سعود اإلسالميَّةا
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 اإلطار النظري:

مات جناح مقوِّ من أهمِّ ،نتائج البحوث العلميَّة اليت جيريها الطالب يف الدِّراسات العليا تعدُّ

فهي تتناول منظومة العمل اإلداريِّ وأساليب  ؛وتطوير املمارسات اإلداريَّة والرتبوية يف امليدان

 وبذلك فإنَّ تطويره، وأهم املمارسات الرتبوية اليت تستند على أهم اخلربات العاملية الناجحة،

. مناسبٍة إذا ما أحسن توجيهها بصورٍة ،ي حاجات اجملتمعوتلبِّ ،نتائجها تساهم يف التنمية املستدامة

 (66، ص2017)املفيت، 

أصبح االهتمام بالبحث الرتبوي، والدِّراسات العلميَّة اليت يقوم بها أعضاء هيئة  ذلكل

ملواكبة تطوَّرات  ؛مطلًبا اجتماعيًّا ،العربية وطالب الدِّراسات العليا يف اجلامعات ،التَّدريس

 ،ول الناميةيف كثري من الدُّ ،ما تعانيه العديد من اجلامعات احلاضر، واالستجابة ملطالبه، يف ظلِّ

 .(Joshua, 2017: 3). يف أدوارها، وعجزها عن االستجابة لإلقبال املتزايد على التعليم من تراجٍع

 ،الذي يقوم به طالب الدِّراسات العليا البحث الرتبويَّ ىل أنَّ( إ49، ص2016ويشري دهشان )

ة، وهذه ة واملستقبليَّيواجه العديد من العقبات واملشكالت اآلنيَّ ،عام يف اجلامعات العربية بشكٍل

كاملشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة  ،بالفعل موجودٍة  حتدياٍتنيالعقبات واملشكالت تتنوع ما ب

لتطوير أحباث طالب  ؛جديدٍة تتعلو بوضع أطٍر ،ع حدوثهامن املتوقَّ اليت تواجه الطالب، وحتدياٍت

 لتواكب التحديات املستقبلية اليت تواجه اجملتمع. ؛الدِّراسات العليا

اليت تواجههم يف  ،تويعاني بعط طالب الدِّراسات العليا يف اجلامعات العديد من املشكال

 ودقيٍو واضٍح وصياغتها بشكٍل ،صعوبة حتديد مشكلة البحث :واليت من أهمها ،إعداد رسائلهم

املعرفة الدقيقة واملتعمقة  تعدُّحيث  ؛للدراسة، والذي ميثل املدخل يف إجراءات البحث الرتبوي قابٍل

 ,Vehvilainen) .ومعاجلتها ،هلا سرٍيللوصول إىل تف ؛من توافره ال بدَّ ،باملشكلة مطلًبا أساسيًّا

2009: 191) . 

والبحث العلميِّ يف  ،تواجه طالب الدِّراسات العليااليت هناك العديد من املشكالت و

 واليت من بينها التَّالي: ،اجلامعات السعودية

 االكثري من اجلامعات يف البالد العربية ما زالت متارس أمناًط املشكالت اإلداريَّة: إنَّ : أواًل

 حمدودٍة ، حبيث تتمركز السلطة يف مؤسسات التعليم العالي يف أيدي فئٍةًةتقليديَّ ًةإداريَّ

من القيادات اإلداريَّة العليا يف اجلامعة، األمر الذي يرتتب عليه انعدام تفويط السلطة  ،جدًّا
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على طالب الدِّراسات  ٌةسلبيَّ الوسطى والدنيا، مما ينتج عنه انعكاساٌت للحلقات اإلداريَّة

 (.26، ص2017)سامل،  .العليا

يعجزون  كبريًة ًةماليَّ ة: تتطلب بعط األحباث اليت يقرتحها الطالب نفقاٍتثانًيا: املشكالت املاليَّ

يف  كافيٍة ٍةماليَّ صاٍتلعدم توفر خمصَّ ؛عن هذه األحباث ُيتخلَّىعن توفريها، وبالتَّالي 

 (.62، ص2017)املفيت، . لدعم أحباث الطالب ؛اجلامعة

من طالب الدِّراسات العليا من ضعف قدرتهم على  املشكالت األكادمييَّة: يعاني كثرٌي ثالًثا: 

فهي متثل  ؛إىل صعوبة صياغة أسئلة الدِّراسة وفرضياتها البحثية وضع خطة البحث، إضافًة

ملشكلة حبثه، وتساعد الباحث  قه يف تفسرياٍتومستوى تعمُّ ،تفكري الباحث مؤشًِّرا لسعة

املعرفة الواسعة  . كما أنَّوُتعرض ُتنظَّمعلى حتديد احلقائو اليت ميكن مجعها وكيف 

 Zaffron, and صادقٍة ٍةحبثيَّ بالدِّراسات والبحوث السابقة متكِّن الباحث من بناء فرضياٍت

Dave, 2009).. ) 

املشكالت اليت تواجه إحدى  ،من أجل مجيع البيانات ؛عملية بناء أدوات البحث تعدُّكما 

، من وضبط املتغريات الدخيلة ،لتحقيو أهداف البحث ؛حجم العيِّنة تقديرو الطلبة،

 (.5، ص2011)الكبيسي،  املشكالت األكادمييَّة اليت تواجه الطلبة.

واملشرفني على رسائلهم العلميَّة:  ،لدِّراسات العليارابًعا: مشكلة التواصل والتنسيو بني طالب ا

ميثل التواصل بني الطالب واملشرف العلميِّ على الرسالة العمود الفقري يف تسهيل مهمة 

اليت تسهل  ؛د الطالب باملعلومات والتوجيهاتفاملشرف هو الذي يزوِّ ؛الطالب يف إجناز حبثه

اليت يقع فيها  ،م يف وقايتهم من املشكالته يسهقيام الطالب خبطوات البحث، كما أنَّ

طالب الدِّراسات العليا، من خالل تقديم التغذية الراجعة املناسبة، وعلى الرغم من أهمية 

من  هناك بعط العقبات اليت حتدُّ إال أنَّ ،التواصل والتنسيو بني املشرف العلميِّ والطالب

 .  (Joshua, 2017).هذا التواصل 

يف أ سواًء ،سات اجملتمعيف مؤسَّ ُتطبَّووث الطالب حب ت املتعلقة باجملتمع: مبا أنَّخامًسا: املشكال

على تطبيو البحوث  تلك املؤسَّسات إما أن تكون مشجعًة األهلي، فإنَّ مالقطاع احلكومي أ

ي وقبول وتعمل على تبنِّ ،أو إعاقتها، فاملؤسَّسات اليت تنظر إىل الباحث نظرة االحرتام

فهي بهذا تساعد على  ،اليت ينتجها طالب الدِّراسات العليا يف اجلامعات ،الدِّراسات

وما يقوم به  ،بني ما يريده اجملتمع مواصلة البحوث العلميَّة، بينما إذا كان هناك فجوٌة
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)السراحني، . ويعرقل مسريتها ،من اإلنتاجية العلميَّة هذا حيدُّ فإنَّ ،الطالب من أحباٍث

 (.21، ص2012

 ،طالب الدِّراسات العليا يتعرضون للعديد من املشكالت من خالل العرض السابو يتَّضح أنَّ

اليت تواجههم يف إعداد رسائلهم، فاملشكالت اإلداريَّة ميكن للقيادات الرتبوية يف اجلامعات 

وتسهيل  تساهم يف تطوير العمل اإلداريِّ باجلامعة، وإجراءاٍت اٍتمن خالل إجياد آليَّ ،هاحلُّ

فيجب على اجلامعات إعادة  ،اإلجراءات على الطالب، وأما بالنسبة للمشكالت األكادمييَّة

اليت تنمي مهارات  ،بالربامج واملساقات اليت يدرسها الطالب، واالهتمام باملساقات الدراسية النظر

  .البحث العلميِّ لدى الطالب

 الدِّراسات السابقة:

واليت راسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدِّراسة احلاليَّة، من خالل مراجعة الباحث للدِّ

 من األقدم إىل األحدث حسب سنة نشرها، على النَّحو اآلتي: مرتبًة سُتعرض

حول  ،رات الطالبإىل التَّعرُّف على تصوُّ (Vehvilainen, 2009)هدفت دراسة فيفلنن 

تكوَّنت من  اختريت عيِّنٌة ،اهلدفاملشكالت املرتبطة بصياغة مشكلة البحث، ولتحقيو هذا 

مد يف هذه الدِّراسة على من مستوى املاجستري يف اجلامعات النروجيية، واعُت ،( طالًبا وطالبًة35)

املقابلة للحصول على املعلومات من عيِّنة الدِّراسة، وأشارت نتائج  واسُتخدمت، املنهج النَّوعيِّ

بصياغة مشكلة البحث يف رسائل  مرتبطٌة نة لديهم مشكالٌتغالبية أفراد العيِّ الدِّراسة إىل أنَّ

م التغذية الراجعة الناقدة املشرف على الرسالة ال يقدِّ املاجستري، كما توصَّلت الدِّراسة إىل أنَّ

 ساعدة الطالب على كتابة الرسالة.ملوالضرورية 

ت اليت تواجه طلبة هدفت إىل التَّعرُّف على املشكال ،دراسًة (Nenty, 2009)وأجرى ننيت 

 ولتحقيو ذلك اختريت عيِّنٌة (؛يبتسوانا)يف جامعة  ،يف كتابة األحباث العلميَّة ،الدِّراسات العليا

واالستبانة يف مجع املعلومات من عيِّنة  ،خدم املنهج الوصفيُّ، واسُت( طالًبا وطالبًة77تكوَّنت من )

، متوسطٍة املشكالت اليت تواجه الطلبة جاءت بدرجٍة الدِّراسة، وتوصَّلت نتائج الدِّراسة إىل أنَّ

أغلب املشكالت اليت تواجه الطلبة على النَّحو التَّالي: اختيار مشكلة البحث، ضعف  لتومتثَّ

ه الطالبات حنو البحوث النَّوعية أكثر من تعلقة بالبحث، توجُّامتالك املهارات اإلحصائية امل

 البحوث الكمية.
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( إىل التَّعرُّف على املشكالت اليت تواجه طالب 2010ية رمحة )كما هدفت دراسة أم

 اختريت عيِّنٌة ذلكولتحقيو  ؛ص اإلدارة الرتبوية يف اجلامعة األردنيةيف ختصُّ ،الدِّراسات العليا

، املنهج الوصفيُّ واسُتخدم، ( طالًبا وطالبًة332تدريس، و)الهيئة من  ا( عضًو35تكوَّنت من )

 ،املشكالت اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا البيانات، وتوصَّلت النتائج إىل أنَّ واالستبانة جلمع

 ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التَّدريس والطالب ،يف اجلامعة األردنية ،ص اإلدارة الرتبويةيف ختصُّ

وكان  ،نسعزى ملتغري اجلُت ،يف استجابة عيِّنة الدِّراسة أنَّ هناك فروًقا، ومتوسطٍة جاءت بدرجٍة

 وكان لصاحل املاجستري. ،لصاحل الذكور، وملتغري املستوى الدراسيِّ

اليت  ،هدفت إىل التَّعرُّف على مشكالت البحث العلميِّ ( دراسًة2011وأجرى الدباس )

تهم وحتصيلهم األكادمييِّ، وعالقتها بدافعيَّ ،ة األردنيةعتواجه طلبة الدِّراسات العليا باجلام

، ( جامعًة19عني على )، موزَّوطالبٍة ( طالٍب500تكوَّنت من ) اهلدف اختريت عيِّنٌةولتحقيو هذا 

املشكالت اليت تواجه  واالستبانة جلمع البيانات، وتوصَّلت النتائج إىل أنَّ املنهج الوصفيُّ واعُتمد

تؤثر  أنَّهاو، ة(ليَّة واملاعلى اجلوانب )اإلداريَّة والفنيَّ عٌةموزَّ، وهي متوسطٍة جاءت بدرجٍة ،الطالب

بني مشكالت البحث  ًةسلبيَّ عالقًةبينما مل تؤثر على حتصيلهم، وأنَّ هناك تهم ، سلًبا على دافعيَّ

 ة الطالب.العلميِّ ودافعيَّ

( إىل التَّعرُّف على مشكالت إعداد الرسائل 2012وهدفت دراسة ماجدة السراحني )

( 211) بلغت ألردنية الرمسية، ولتحقيو ذلك اختريت عيِّنٌةيف كليات التَّربية باجلامعات ا ،اجلامعية

وتوصَّلت ، واالستبانة مد على املنهج الوصفيِّ، واعُت( طالًبا وطالبًة357تدريس، و)الهيئة  ا منعضًو

من وجهة نظر  ،درجة املشكالت اليت تواجه الطالب يف إعداد الرسائل اجلامعية أنَّإىل نتائج ال

وقد  ،عزى ملتغري اجلنس، كما وجدت فروٌق ُتجاءت مرتفعًة ،أعضاء هيئة التَّدريس والطالب

 لصاحل الذكور. تجاء

اليت تواجه الطلبة  ،( إىل التَّعرُّف على املشكالت2013وقد هدفت دراسة أحالم املغربي )

يف كليَّة التَّربية جبامعة أم القرى،  ،بقسم التَّربية اإلسالميَّة واملقارنة ،يف األحباث امليدانية

، وطالبًة ا( طالًب43تدريس، و)الهيئة  ا من( عضًو17من ) نٌةمكوَّ ولتحقيو ذلك اختريت عيِّنٌة

املشكالت اليت تواجه الطلبة  واالستبانة، وتوصَّلت نتائج الدِّراسة إىل أنَّ خدم املنهج الوصفيُّواسُت

، يف حني عاليٍة جاءت بدرجة موافقٍة ،نظر أعضاء هيئة التَّدريسمن وجهة  ،يف األحباث امليدانية

عزى ُت ،دالٌَّة إحصائيًّا فروٌقكما وِجدت  .من وجهة نظر الطالب ،جاءت بدرجة موافقة متوسطٍة

 ملتغريي اجلنس واملرحلة العلميَّة )بكالوريوس، ماجستري(.
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اليت تواجه طالب  ،شكالت( إىل التَّعرُّف على امل2017كما هدفت دراسة سارة سامل )

 ،يف إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم ،ةيف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصَّ ،الدارسات العليا

 من تكوَّنت من وجهة نظرهم ووجهة نظر رؤساء األقسام األكادمييَّة، ولتحقيو ذلك اختريت عيِّنٌة

مع البيانات، وتوصَّلت جلواالستبانة  الوصفيُّخدم املنهج ( طالًبا، واسُت475)، و( رئيس قسٍم74)

 ،ة اليت تواجه طالب الدارسات العلياة واملاليَّاإلداريَّة والفنيَّ درجة املشكالت نتائج الدِّراسة إىل أنَّ

من وجهة نظر رؤساء األقسام ومن وجهة نظرهم،  ،يف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة

ة املرتبة األوىل، ثم املشكالت اإلداريَّة، وأخرًيا املشكالت ملاليَّت املشكالت ااحتلَّومتوسطة، 

 وكان لصاحل الذكور. ،عزى ملتغري اجلنسُت دت فروٌقالفنية. ووِج

 التعليق على الدِّراسات السابقة:

اليت تواجه طالب الدِّراسات  ،يتَّضح من العرض السابو أهمية موضوع حبث املشكالت

تواجه هؤالء  ٍةوأكادمييَّ ٍةإداريَّ ن وجود مشكالٍتحيث تبيَّ ؛هم العلميَّةيف إعداد رسائل ،العليا

يف إعداد  ،مستوى املشكالت اليت يواجهها الطالب أنَّإىل  الطالب، وقد توصَّلت بعط الدِّراسات

دراسة و(، 2012، وهذا يتَّفو مع نتائج دراسة ماجدة السراحني )عاليٍة رسائلهم العلميَّة بدرجٍة

املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة  (. بينما توصَّلت نتائج بعط الدِّراسات إىل أن2013َّأحالم املغربي )

، ومن بينها دراسة أمية يف إعداد رسائلهم العلميَّة متوسطٌة ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا

 ٍةسلبيَّ إىل وجود عالقٍة (. كما توصَّلت بعط الدِّراسات2017دراسة سارة سامل )و(، 2010رمحة )

ة، وهذا ما توصَّلت إليه اليت تواجه طلبة الدِّراسات العليا بالدافعيَّ ،ملشكالت البحث العلميِّ

 (.2011دراسة الدباس )

وقد متيزت الدِّراسة احلاليَّة عن الدِّراسات السابقة يف كونها أوَّل دراسٍة ُتطبَّو على 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود راسات العليا، يف كليَّة التَّربية، املشكالت، اليت تواجه طلبة الدِّ

بعد أن كانت أقسامها  ،(هـ1440 1439يف العام الدراسي )، واليت ُأنشأت حديًثا، اإلسالميَّة

تتبع كليَّة العلوم االجتماعيَّة، كما متيزت الدِّراسة احلاليَّة بشموليَّة أهدافها، اليت متثَّلت 

 ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العلياوطالبات اليت تواجه طالب  ة،على املشكالت اإلداريَّالتَّعرُّف ب

لبة، الط من وجهة نظر ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

يف كليَّة  ،الدِّراسات العليا وطالبات اليت تواجه طالب ،التَّعرُّف على املشكالت األكادمييَّةو
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عيِّنة  من وجهة نظر ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،التَّربية

اليت  ،املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تسهم يف حلِّ ،من املقرتحات تقديم عدٍد، والدِّراسة

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،ة التَّربيةيف كليَّ ،لياالدِّراسات الع وطالبات تواجه طالب

 من وجهة نظر عيِّنة الدِّراسة. ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلسالميَّة

 منهج الدِّراسة وإجراءاتها:

عباس ونوفل والعبسي وأبو عواد  هفيعرِّوالذي ، املسحيُّ اسُتخدم املنهج الوصفيُّ منهج الدِّراسة:

كما توجد يف  ،تمد على دراسة الواقع أو الظاهرةاملنهج الذي يع" :ه( بأن74َّ، ص2011)

 ا.ويعرب عنها تعبرًيا كيفيًّا وتعبرًيا كميًّ ،بوصفها وصًفا دقيًقا الواقع، ويهتمُّ

 ،يف كليَّة التَّربية ،العليا الدِّراسات وطالبات مشل جمتمع الدِّراسة مجيع طالب جمتمع الدِّراسة:

يف الفصل  ،( طالًبا وطالبًة714والبالغ عددهم ) ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 هـ.14391440من العام الدراسي  ،الثاني

يف  ،من طالب وطالبات الدِّراسات العليابالطريقة العشوائيَّة البسيطة،  اختريت عيِّنٌة عيِّنة الدِّراسة:

من العام الدراسي  ،من الدارسني يف الفصل الثاني ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

%( من جمتمع 37بنسبة ) من الطالب والطالبات،( 302، وبلغ عددهم )هـ14391440

 حسب متغريي الدِّراسة: ،( يصف عيِّنة الدِّراسة1) الدِّراسة، واجلدول رقم

 عيِّنة الدِّراسة حسب متغريي الدِّراسة اجلنس والربنامج الدراسيتوزيع 

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغري

 % 141 124 ذكر اجلنس 

 %967 177 أنثى

 % 564 156 ماجستري الربنامج الدراسي

 % 446 137 دكتوراه

 %100 302 اجملموع

عدد عيِّنة البحث من الطالب الذكور قد  أنَّ ،(1يتَّضح من البيانات الواردة يف اجلدول )
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نسبة  أنَّ ،من اجلدول السابو %(، ويظهر9.67نسبة اإلناث ) ت%(، بينما بلغ1.41بلغت نسبتهم )

 %(. 4.46جمموعة طلبة الدكتوراه ) ة%(، بينما بلغت نسب5.64جمموعة طلبة املاجستري بلغت )

 أدامل الدِّراسة:

اليت تواجه طالب  ،ف على املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّةللتعرُّ ؛مِّمت استبانٌةُص

يف إعداد رسائلهم  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا

هي: و ،على ثالثة حماور عًة، موزَّ( فقرًة31العلميَّة، وتكوَّنت االستبانة يف صورتها النهائية من )

 ،يف كليَّة التَّربية ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،تناول املشكالت اإلداريَّة :لاألوَّاحملور 

، فقراٍت عشرن من يف إعداد رسائلهم العلميَّة، وتكوَّ ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

يف كليَّة  ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،بينما تناول احملور الثاني املشكالت األكادمييَّة

( 11ن من )يف إعداد رسائلهم العلميَّة، وتكوَّ ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،التَّربية

املشكالت اإلداريَّة  اليت تسهم يف حلِّ ،، يف حني تناول احملور الثالث املقرتحاتفقرًة

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،يف كليَّة التَّربية ،لدِّراسات العليااليت تواجه طالب ا ،واألكادمييَّة

 .فقراٍت عشرن من يف إعداد رسائلهم العلميَّة، وتكوَّ ،اإلسالميَّة

 :لالستبانةالصدق الظاهري  - أ

صني من املتخصِّ ،(  حمكًَّما11على ) ُعِرضت ؛داة الدِّراسةالظاهريِّ ألصدق الف على للتعرُّ

إبداء  لب من احملكَّمنيمن أعضاء هيئة التَّدريس، وقد ُط ،اإلدارة والتخطيط الرتبوييف جمال 

وبيان مدى انتماء الفقرة ، ضعت ألجلهومدى مالءمتها ملا ُو ،حول مدى وضوح العبارات ،الرأي

اليت ميكن من خالهلا تطوير  ،مع وضع التعديالت واالقرتاحات، للمحور الذي تنتمي إليه

 وأجريت التعديالت املناسبة.مبالحظات احملكَّمني،  ُأخَذوقد االستبانة. 

 : الستبانةصدق البناء الداخلي ل - ب

سب معامل االرتبا  ُح ،وبعد مجع البيانات ،ا على عيِّنة الدِّراسةميدانيًّاالستبانة ُطبِّقت 

 ملعرفة صدق البناء الداخلي لالستبانة. وكانت نتائج الصدق كما يلي: "؛بريسون"

 ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،األول: املشكالت اإلداريَّة : نتائج الصدق املتعلقة باحملوراًلأو

يف إعداد رسائلهم العلميَّة،  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية

 (:2يف اجلدول رقم ) ٌحكما هو موضَّ
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اليت تواجه  ،عد املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّةوداللتها اإلحصائية لفقرات ُب "،بريسون"معامالت ارتبا  

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،طالب الدِّراسات العليا

 معامل االرتبا  املفردة معامل االرتبا  املفردة معامل االرتبا  املفردة

1 0.449 6 0.464 9 0.654 

2 0.437 5 0.429 10 0.672 

3 0.612 7 0.697  

4 0.623 7 0.647  

عد معامالت االرتبا  بني العبارات والدرجة الكليَّة لُب أنَّ ،(2يتَّضح من اجلدول )

، حيث كانت ومقبولٌة دٌةالدِّراسات العليا، معامالت جيِّليت تواجه طالب ا ،املشكالت اإلداريَّة

 (.0.06من ) أقلَّ عند مستوى داللٍة ها دالًَّةكلُّ

اليت تواجه طالب الدِّراسات  ،ثانًيا: نتائج الصدق املتعلقة باحملور الثاني: املشكالت األكادمييَّة

يف إعداد رسائلهم  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،العليا

 (:3يف اجلدول رقم ) ٌحالعلميَّة، كما هو موضَّ

اليت تواجه طالب  ،عد املشكالت األكادمييَّةوداللتها اإلحصائية لفقرات ُب "،بريسون"معامالت ارتبا  

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،الدِّراسات العليا

 معامل االرتبا  املفردة معامل االرتبا  املفردة معامل االرتبا  املفردة

1 0.657 6 0.419 9 0.644 

2 0.646 5 0.633 10 0.647 

3 0.656 7 0.677 11 0.655 

4 0.669 7 0.657  

عد معامالت االرتبا  بني العبارات والدرجة الكليَّة لُب أنَّ ،(3) يتَّضح من اجلدول
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، حيث ومقبولٌة دٌةجيِّ اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا، معامالٌت ،املشكالت األكادمييَّة

 (.0.06من ) أقلَّ عند مستوى داللٍة ،ها دالًَّةكانت كلُّ

املشكالت اإلداريَّة  ثالًثا: نتائج الصدق املتعلقة باحملور الثالث: املقرتحات اليت تسهم يف حلِّ

جبامعة اإلمام حممد  ،يف كليَّة التَّربية ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،واألكادمييَّة

 (:4يف اجلدول رقم ) ٌحيف إعداد رسائلهم العلميَّة، كما هو موضَّ ،بن سعود اإلسالميَّة

املشكالت  اليت تسهم يف حلِّ ،عد املقرتحاتوداللتها اإلحصائية لفقرات ُب "،بريسون"معامالت ارتبا  

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،اإلداريَّة واألكادمييَّة

 االرتبا معامل  املفردة معامل االرتبا  املفردة

1 0.435 5 0.675 

2 0.675 7 0.671 

3 0.656 7 0.677 

4 0.511 9 0.506 

6 0.502 10 0.509 

عد معامالت االرتبا  بني العبارات والدرجة الكليَّة لُب أنَّ ،(3يتَّضح من اجلدول )

اليت تواجه طالب الدِّراسات  ،املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تسهم يف حلِّ ،املقرتحات

 (.0.06)من  أقلَّ عند مستوى داللٍة ها دالًَّة، حيث كانت كلُّومقبولٌة دٌةجيِّ العليا، معامالٌت

من أبعاد  عٍدُب ، لكلِّ"ألفا كرونباخ"باستخدام معادلة  ،من ثبات االستبانةمت التأكد  الثبات:

وجمموع العبارات، وذلك بعد تطبيقها على عيِّنة الدِّراسة. واجلدول رقم  االستبانة على حدٍة

 ملختلف أبعاد االستبانة. حسب معادلة "ألفا كرونباخ" ،ح معامالت الثبات( يوض6ِّ)
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 ملختلف أبعاد أداة الدِّراسة حسب معادلة "ألفا كرونباخ" ،معامالت الثباتقيم 

حماور االستبانة
معامل الثبات بطريقة 

"ألفا كرونباخ"

 0.74 .اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا املشكالت اإلداريَّة

0.75 .األكادمييَّة اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا املشكالت

اليت تواجه  ،واألكادمييَّة املقرتحات اليت تسهم يف حل املشكالت اإلداريَّة

  .طالب الدِّراسات العليا

0.76 

0.77الدرجة الكليَّة )الثبات العام(

، كانت مناسبًة معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونباخ" ( إىل أن6َّتشري نتائج اجلدول )

اليت تواجه طالب الدِّراسات  ،عد املشكالت اإلداريَّةحيث كانت أدنى معامالت الثبات على ُب

 ،عد املشكالت األكادمييَّةعلى ُب ،(، يف حني بلغت أعلى معامالت الثبات0.74العليا، وبلغت )

 (، بينما بلغت معامالت الثبات بطريقة "ألفا كرونباخ"0.75)  اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا

 (.0.77انة )على الدرجة الكليَّة لالستب

 نتائج الدِّراسة ومناقشتها:

مناقشة وحتليل نتائج السؤال األول: ما املشكالت اإلداريَّة اليت تواجه طالب الدِّراسات   :أواًل

 العليا يف كليَّة التَّربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة يف إعداد رسائلهم العلميَّة؟

جبامعة  ،يف كليَّة التَّربية ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،لتحديد املشكالت اإلداريَّة

 ،املتوسطات احلسابية تبِسيف إعداد رسائلهم العلميَّة، ُح ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 (:5كما يوضحه اجلدول رقم ) ،فقرٍة والرتتيب لكلِّ ،واالحنرافات املعيارية
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اليت تواجه طالب  ،على عبارات حمور املشكالت اإلداريَّة ،والرتتيب ،واملتوسطات احلسابية ،التكرارات

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،الدِّراسات العليا
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3 
قلة تعاون أعضاء هيئة التَّدريس يف حتكيم 

 أدوات الدارسة
102

9391105

3.77

0.77

1

10 
زيادة أعباء أعضاء هيئـة التَّدريس املشرفني 

 على البحث

100

7770277

3.67

0.57

2

6 
قلة التزام املشرف بالساعات املكتبية بشكل 

 دائم

7276756920

3.36

0.56

3
 

1 
قلة عدد أعضاء هيئة التَّدريس املشرفني على 

الرسائل العلميَّة

5675696062

3.17

0.74

4
 

5 
ضعف إسهام املشرف يف اقرتاح  عناوين مناسبة 

 للبحث العلميِّ

5251506257

2.99

0.57

6
 

7 
قلة اهتمام املشرف بتوجيه الطالب عند احلاجة 

 لذلك

5367676459

2.97

0.70

5
 

4 
صعوبة  اختيار الوقت املناسب ملناقشة املشرف 

 .من الرسالة العلميَّة ُأجنزعلى ما 

6766696676

2.77

0.71

7
 

2 
ضعف التعاون بني املشرف على الرسالة 

 والطالب

6562676779

2.73

0.77

7
 

7 
صعوبة إجراءات تسهيل مهمة الطالب إلجراء 

 البحث العلميِّ على عيِّنة الدِّراسة

6661696473

2.70

0.55

9
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9 
ضعف تعاون املؤسَّسات يف تسهيل مهمة الطالب 

 عند تطبيو أدوات الدِّراسة على عيِّنة البحث

6662666676

2.77

0.57

10
 

 االحنراف املعياري العام املتوسط احلسابي العام

3.11 0.59 

 ،على مجيع عبارات املشكالت اإلداريَّة املتوسط احلسابيَّ أنَّإىل  (5تشري نتائج اجلدول )

 ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا

وهي (، 0.59، وباحنراٍف معياريٍّ )(3.11بلغ ) مشكالٍتعشر يف إعداد رسائلهم العلميَّة، وعددها 

 وجود مشكلتني حصلتا على درجة موافقٍة ،ن من اجلدول السابو(، وتبيَّ)متوسطٍة بدرجٍة موافقٌة

 .متوسطٍة عد على درجة موافقٍةيف هذا الُب مشكالٍت مثاني، بينما حصلت كبريٍة

مشكلة "قلة تعاون أعضاء هيئة التَّدريس يف حتكيم أدوات  ،وجاءت يف املرتبة األوىل 

ما يكون سبب (. ورب6.00َّ(، من أصل )3.77) ، ومبتوسٍِّط حسابيٍّكبريٍة الدارسة"، بدرجة موافقٍة

 سواٌء ،بكليَّة التَّربية ،الكثري من األعمال اليت ينشغل بها أعضاء هيئة التَّدريس ذلك أنَّ

إىل انشغاهلم يف تطوير  التجهيز لالختبارات، إضافًةب مباألعمال اإلداريَّة، أ أم تتعلو بالتَّدريسأ

من  ل الكثرَيصه، وإجراء البحوث العلميَّة، يشُغيف ختصُّ ما هو جديٌد واالطالع على كلِّ ،الذَّات

م عن حتكيم أدوات الدِّراسة لطالب وقت أعضاء هيئة التَّدريس، مما جيعل بعضهم حيِج

اليت تواجه  ،من املشكالت اإلداريَّة ولذلك جاءت هذه املشكلة يف الرتتيب األول ؛الدِّراسات العليا

 رهم.الطالب من وجهة نظ

ادة أعباء أعضاء هيئة التَّدريس املشرفني على "زي :مشكلة ،يف املرتبة الثانية بينما جاءت

(، ورمبا يكون )كبريٍة (، وبدرجة موافقٍة6.00(، من أصل )3.67، مبتوسٍِّط حسابيٍّ )"البحث

ملشرف على بانشغال ا ،لشعور طالب الدِّراسات العليا ؛سبب ارتفاع درجة املوافقة على هذه العبارة

ة ت على قلَّاليت نصَّ ،رسائلهم العلميَّة مبتطلبات عمله، وهذا يتَّفو مع ما جاء يف املشكلة األوىل
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كثرة أعباء أعضاء هيئة  تعاون أعضاء هيئة التَّدريس يف حتكيم أدوات الدارسة، مما يعين أنَّ

 من تعاونهم مع الطالب. التَّدريس املشرفني على الرسائل العلميَّة حتدُّ

"ضعف تعاون املؤسَّسات يف تسهيل  :مشكلة ،بينما جاءت يف املرتبة األخرية يف هذا احملور

("، من أصل 2.77عند تطبيو أدوات الدِّراسة على عيِّنة البحث"، مبتوسٍِّط حسابيٍّ ) ،ة الطالبمهمَّ

تواجه  ،متوسطٍة جة إىل وجود صعوبٍة(، وقد يعود سبب هذه النتي)متوسطٍة (،  بدرجة موافقٍة6.00)

الطالب أثناء تطبيو أدوات الدِّراسة على عيِّنة البحث، وهذه املشكلة على الرغم من تواجدها إال 

من خالل توزيع أدوات الدِّراسة إلكرتونيًّا على العيِّنة، مما يساهم يف  ،الطالب يتغلبون عليها أنَّ

 ؛بل الباحثنيزيارتهم من ِق عندما تتمُّ ،تعطيلهم عن أداء عملهمعدم إضاعة وقت عيِّنة الدِّراسة، أو 

 لذلك جاءت هذه املشكلة يف الرتتيب األخري. ؛لتطبيو أدوات الدِّراسة عليهم

 ،(2010وقد اتفقت نتيجة هذا السؤال من أسئلة الدِّراسة مع نتيجة دراسة أمية رمحة )

ص اإلدارة يف ختصُّ ،طالب الدِّراسات العليا املشكالت اليت تواجه وتوصَّلت النتائج إىل أنَّ

( اليت 2013، ومع دراسة أحالم املغربي )متوسطٍة جاءت بدرجٍة ،من وجهة نظر الطالب ،الرتبوية

جاءت  ،من وجهة نظر الطالب ،املشكالت اليت تواجه الطلبة يف األحباث امليدانية توصَّلت إىل أنَّ

ة ة واملاليَّدرجة املشكالت اإلداريَّة والفنيَّ أنَّإىل ( 2017) ، ومع دراسة سارة ساملمتوسطٍة بدرجٍة

من وجهة نظرهم  ،ةيف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصَّ ،اليت تواجه طالب الدارسات العليا

 .متوسطٌة

الدِّراسات  بةثانًيا: مناقشة وحتليل نتائج السؤال الثاني: ما املشكالت األكادمييَّة اليت تواجه طل

 العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة يف إعداد رسائلهم العلميَّة؟

جبامعة اإلمام حممد بن  ،الدِّراسات العليا بةلتحديد املشكالت األكادمييَّة اليت تواجه طل

 ،املعيارية واالحنرافات ،املتوسطات احلسابية تبِسيف إعداد رسائلهم العلميَّة، ُح ،سعود اإلسالميَّة

 (:7حه اجلدول رقم )كما يوضِّ ،فقرٍة والرتتيب لكلِّ
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 ،على عبارات املشكالت األكادمييَّة ،والرتتيب ،واملتوسطات احلسابية ،والنسب املئوية ،التكرارات 

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل
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2 
ن طالب الدارسات العليا من وضع ضعف متكُّ

 البحث خطة

166

924016
 

0

4.27

0.51
 

1

4 
ضعف خربة الباحث يف استخدام األساليب 

 اإلحصائية املناسبة للبحث

140

924030
 

0

4.12
 

0.67
 

2
 

 العليا من املواد اإلحصائية برنامج الدارسات خلوُّ 7

120

925030
 

0

4.00

0.64

3
 

تقان الطالب للغة اإلجنليزيةإضعف  4

106

7576261

3.71

0.61

4
 

9 
ضعف بعط الطالب مبهارات قراءة اجلداول  

اإلحصائية

101

7574301

3.74

0.66

6
 

1 
قدرة الطالب على اختيار موضوع مناسب ضعف 

 للبحث العلميِّ

101

757427
 

3

3.71

0.53

5
 

6 
تطبيو أدوات  قلة تعاون عيِّنة الدِّراسة يف جمال

االبحث  ميدانيًّ

102

7673293

3.57

0.67
 

7
 

7 
كتابة الرسائل  ضعف التزام الطالب باتباع دليل 

 العلميَّة الصادر عن اجلامعة

101

7574301

3.54

0.65

7
 

5 
ضعف مستوى الطالب يف امتالك مهارات البحث 

 العلميِّ

9477704714

3.66

0.69

9
 

3 
ضعف مقدرة طالب الدارسات العليا على حتديد 

 مشكلة البحث

9476704715

3.64

0.54

10
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10 

نقص خربة الطالب البــاحثني فــي اســتخدام 

علــى املعلومــات   األســاليب احلديثــة للحصــول

 الالزمــة للبحث

9476704617

3.62

0.50

11
 

 االحنراف املعياري العام املتوسط احلسابي العام

3.90 0.51 

 ،املتوسط احلسابي على مجيع عبارات املشكالت األكادمييَّة ( أن7َّنتائج اجلدول ) تشري

يف  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل

وهي (، 0.51(، وباحنراٍف معياريٍّ )3.90بلغ ) ( مشكلًة11إعداد رسائلهم العلميَّة، وعددها )

 حصلت على درجة موافقٍة واحدٍة ن من اجلدول السابو وجود مشكلٍة(، وتبيَّ)كبريٍة بدرجٍةموافقٌة 

 (.)كبريٍة عد على درجة موافقٍةيف هذا الُب مشكالٍت عشرجدًّا(، بينما حصلت  )كبريٍة

 ن طالب الدارسات العليا من وضع خطة"ضعف متكُّ :شكلةموجاءت يف املرتبة األوىل  

(. ورمبا يعود 6.00(، من أصل )4.27جدًّا(، ومبتوسٍِّط حسابيٍّ ) )كبريٍة البحث"، بدرجة موافقٍة

لضعف إعداد طالب الدِّراسات العليا يف كتابة البحوث، ومن خالل خربة  نتيجًة ؛سبب ذلك

للعديد من  مشكلًة كتابة خطة البحث تعدُّفإن َّ ،الباحث يف تدريس طالب الدِّراسات العليا

مة البحث، وصياغة عن البحث، فكثرة األخطاء يف مقدِّ اًلكام  اًرها تعطي تصوُّألنَّ ؛الطالب

لدى الطالب يف وضع خطة  من املؤشرات على وجود مشكلٍة سئلة، تعدُّاملشكلة، وحتديد األ

لذلك جيب الرتكيز يف  ؛ظهر هذه املشكلة لدى طالب برنامج املاجستريَت البحث، وباألخصِّ

وفو متطلبات املنهجية  ،يف كتابة خطة البحث ،تدريس املساقات على تنمية مهارات الطالب

 العلميَّة لكتابة البحوث.

"ضعف خربة الباحث يف استخدام األساليب  :شكلةم يف املرتبة الثانية جاءتبينما 

 (، وبدرجة موافقٍة6.00(، من أصل )4.12اإلحصائية املناسبة للبحث"، مبتوسٍِّط حسابيٍّ )

يف معرفة  عن وجود ضعٍف (، ورمبا يكون سبب ارتفاع درجة املوافقة على هذه العبارة ناتٌج)كبريٍة
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يف مهارة الطالب يف استخدام  اإلحصائية املختلفة، وبالتَّالي ينتج عنه ضعٌف الطالب لألساليب

ة املساقات املتعلقة باستخدام األساليب اإلحصائية، األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث، ولقلَّ

اليت جاءت بدرجة  ،، نتج عنه هذه املشكلةٍةعمليَّ وعدم تدريب الطالب على استخدامها بطريقٍة

 (.)كبريٍة موافقٍة

"نقص خربة الطالب البــاحثني فــي  :شكلةمبينما جاءت يف املرتبة األخرية يف هذا احملور 

اســتخدام األســاليب احلديثــة للحصــول علــى املعلومــات الالزمــة للبحث"، مبتوسٍِّط حسابيٍّ 

ذه املشكلة جاءت ه (، على الرغم من أنَّبدرجة موافقة )كبريٍة (،6.00("، من أصل )3.62)

لدى  هناك مشكلًة يؤكد أنَّ (، وهذا)كبريٍة ها جاءت بدرجة موافقٍةإال أنَّ ،بالرتتيب األخري

للحصــول علــى املعلومــات الالزمــة  ؛يف اســتخدام األســاليب احلديثــة ،طالب الدِّراسات العليا

فر معلومات ودراسات تتعلو الكثري من املواقع اليت تو ألنَّ ،للبحث، وقد يكون سبب ذلك

، جنليزيةتتوفر باللغة اإل ،واليت ميكن الوصول إليها من خالل األساليب احلديثة ،مبوضوع البحث

لدى بعط الطالب  ، ولوجود ضعٍفجنليزيةلدى الطالب باللغة اإل جيدًة لغويًة وهذا يتطلب قدراٍت

للحصــول علــى املعلومــات  ؛يف اســتخدام األســاليب احلديثــة اهناك ضعًف فإنَّ اإلجنليزية،يف اللغة 

 الالزمــة للبحث.

درجة  أنَّ، اليت توصلت إىل (2012وقد اتفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ماجدة السراحني )

 باجلامعات األردنية ،يف كليات التَّربية ،يف إعداد الرسائل اجلامعية بةاملشكالت اليت تواجه الطل

، ومع دراسة أحالم املغربي مرتفعًة جاءت ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التَّدريس والطالب ،الرمسية

 .عاليٍة جاءت بدرجٍة ،املشكالت اليت تواجه الطلبة يف البحث امليداني ( اليت توصَّلت إىل أن2013َّ)

املشكالت اإلداريَّة  املقرتحات اليت تسهم يف حلِّ ثالًثا: مناقشة وحتليل نتائج السؤال الثالث: ما

جبامعة اإلمام حممد بن  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،واألكادمييَّة

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة؟ ،سعود اإلسالميَّة

 بةاليت تواجه طل ،املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة لتحديد املقرتحات اليت تسهم يف حلِّ

يف إعداد رسائلهم  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،ات العلياالدِّراس

حه كما يوضِّ ،فقرٍة والرتتيب لكلِّ ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية تبِسالعلميَّة، ُح

 (:7اجلدول رقم )
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 اليت تسهم يف حلِّ ،والرتتيب على عبارات املقرتحات ،واملتوسطات احلسابية ،والنسب املئوية ،التكرارات

 يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة

التسلسل 

يف 

 االستبانة

 العبارة

 درجة املوافقة

ط
س

املتو
 

ي
ساب

حل
ا

 
 

ي
حنراق املعيار

ال
ا

 

ب
رتتي

ال
 

جدًّ
رية 

كب
ا

 

رية
كب

 

طة
س

متو
 

قليلة
 

جدًّ
قليلة 

ا
 

زيادة عدد الساعات املكتبية املخصصة  7

 .لطالب الدِّراسات العليا
162 93 41 15 0 4.25 0.55 1 

أثناء الدِّراسة على إجراء  الطالب تدريب 10

األحباث ونشرها يف اجملالت العلميَّة 

 .مةاحملكَّ

160 92 41 17 1 4.19 0.69 2 

عقد دورات تدريبية لطلبة الدِّراسات  2

ج التحليل اإلحصائي  نامالعليا على بر

(SPSS) 

140 90 40 30 2 4.11 0.54 3 

وضع مساقات يف التطبيقات اإلحصائية  1

 .لربامج الدِّراسات العليا
102 93 91 10 5 3.77 0.52 4 

تساعد الطالب  ،يف الكليَّة ٍةوضع آليَّ 6

بل على حتكيم أدوات الدِّراسة من ِق

 .أعضاء هيئة التَّدريس

102 93 79 12 5 3.76 0.67 6 

التخفيف من أعبـــــاء أعضـــــاء هيئـــــة  7

التَّدريس املشـــــرفني علـــــى طالب 

 .الدِّراسات العليا

101 75 74 30 1 3.74 0.54 5 

تساعد على  تزويد الطالب مبهاراٍت 3

 .جيد حتديد مشكلة البحث بشكٍل
94 76 70 46 17 3.62 0.53 7 

تدريب الطالب على بناء أدوات الدِّراسة  5

 .اليت تستخدم يف البحوث العلميَّة
92 73 72 46 20 3.47 0.63 7 

الدارسات العليا على  طالبتدريب  4

مهارات قراءة اجلداول اإلحصائية 

 .وتفسريها

70 75 64 60 62 3.14 0.62 9 

تدريب الطالب على استخدام املواقع  9

 ،اخلاصة بقواعد البيانات ،اإللكرتونية

 .لالستفادة منها ؛ونشر البحوث العلميَّة

54 51 50 62 56 3.00 0.62 10 

 االحنراف املعياري العام املتوسط احلسابي العام

3.70 0.54 
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 الدِّراسات العليا يف كليَّة التَّربيةبة املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تواجه طل(. 2021املرخيي. غنام بن هزاع. )

اليت  ،املتوسط احلسابي على مجيع عبارات املقرتحات أنَّإىل ( 7تشري النتائج باجلدول )

يف كليَّة  ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة تسهم يف حلِّ

من وجهة نظر  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،التَّربية

 درجٍةوهي موافقٌة ب(، 0.54(، وباحنراٍف معياريٍّ )3.70، بلغ )حاٍتمقرت عشرالطالب، وعددها 

جدًّا(،  )كبريٍة حصل على درجة موافقٍة واحٍد ن من اجلدول السابو وجود مقرتٍح(. وتبيَّ)كبريٍة

عد ن يف هذا الُبا(، يف حني حصل  مقرتح)كبريٍة على درجة موافقٍة مقرتحاٍت سبعة تبينما حصل

 )متوسطة(.على درجة موافقة 

صة لطالب الدِّراسات "زيادة عدد الساعات املكتبية املخصَّ قرتحموجاء يف املرتبة األوىل 

 يعود(. ورمبا 6.00(، من أصل )4.25)كبرية جدًّا(، ومبتوسٍِّط حسابيٍّ ) العليا"، بدرجة موافقٍة

ملناقشة املشرف الرتبوي  ؛لدى طالب الدِّراسات العليا كبريٍة سبب هذه النتيجة إىل وجود حاجٍة

 بل الطالب، ولالستفادة من توجيهات ومقرتحات املشرف على البحث، ولذلك فإنَّمن ِق ُينجُزفيما 

يف  ،للطالب كبريًة صة لطالب الدِّراسات العليا ستوفر فرصًةزيادة عدد الساعات املكتبية املخصَّ

 على حتسني البحث وتطويره. االذي ينعكس إجياًب ،أطول مع املشرف الرتبوي قضاء وقٍت

قرتح "تدريب الطالب أثناء الدِّراسة على إجراء األحباث ونشرها ميف املرتبة الثانية  جاء بينما

 (، وبدرجة موافقٍة6.00(، من أصل )4.19مة". مبتوسٍِّط حسابيٍّ )يف اجملالت العلميَّة احملكَّ

بل من ِق أحباٍث ألهمية نشر ؛املقرتح اذ(، ورمبا يكون سبب ارتفاع درجة املوافقة على ه)كبريٍة

ه أصبح من متطلبات التقدم لربنامج وخصوًصا طالب برنامج الدكتوراه، كما أنَّ ،الطالب

مة، مما أصبحت حمكَّ ٍةعلميَّ شر  نشر أحباث يف جمالٍت ،الدكتوراه يف بعط اجلامعات

ونشرها يف اجملالت العلميَّة  ،لتدريب هؤالء الطالب على إجراء األحباث ؛احلاجة معه ملحًة

 مة.احملكَّ

 ،قرتح "تدريب الطالب على استخدام املواقع اإللكرتونيةمبينما جاء يف املرتبة األخرية 

(، من 3.00لالستفادة منها"، مبتوسٍِّط حسابيٍّ ) ؛ونشر البحوث العلميَّة ،ة بقواعد البياناتاخلاصَّ

أغلبية الطالب يف  د يعود سبب هذه النتيجة إىل أنَّ(، وق)متوسطٍة (، بدرجة موافقٍة6.00أصل )

 ،ة بقواعد البياناتاخلاصَّ ،استخدام املواقع اإللكرتونية ميتلكون مهارة ،برامج الدِّراسات العليا

اجلامعة توفر هذه اخلدمة عرب املكتبة  لالستفادة منها، وخصوًصا أنَّ ؛ونشر البحوث العلميَّة

و هذه الغاية، لذلك رغم واليت حتقِّ ،على الكثري من املواقع املفيدةاإللكرتونية، واليت حتتوي 
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 (.)متوسطٍة ه جاء بدرجة موافقٍةه جاء بالرتتيب األخري، ولكنَّأهمية هذا املقرتح إال أنَّ

يف استجابة عيِّنة  ،فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة وجدتمناقشة وحتليل نتائج السؤال الرابع: هل  رابًعا:

يف  ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،حول املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة ،الدِّراسة

عزى ُت ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،كليَّة التَّربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 ملتغريي اجلنس والربنامج التعليمي؟

 عيِّنة الدِّراسة حسب متغري اجلنس: الفروق يف استجابة :أواًل

 بةاليت تواجه طل ،حول املشكالت اإلداريَّة ،.  للتعرُّف على الفروق يف استجابة عيِّنة الدِّراسة1

يف إعداد  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا

( يوضِّح هذه 10اسُتخدم اختبار "ت"، واجلدول رقم ) عزى ملتغري اجلنس،ُت ،رسائلهم العلميَّة

 النتائج.

، الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،عد املشكالت اإلداريَّةعلى ُب ،نتائج اختبار "ت" الستجابة عيِّنة الدِّراسة

 ا ملتغري اجلنستبًع ،إعداد رسائلهم العلميَّة يف

 177اإلناث ن =  124الذكور ن = 

املتوسط  مستوى الدَّاللة قيمة ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

3.19 0.57 3.07 0.59 7.634 0.11 

عند مستوى  ،ه ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة( يتَّضح أن10َّمن خالل نتائج جدول )

يف كليَّة  ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،حول املشكالت اإلداريَّة ،( α ≤ 0.05الدَّاللة )

عزى ملتغري اجلنس، ُت ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،التَّربية

 (.0.11دالٌَّة إحصائيًّا عند مستوى ) (، وهي قيمٌة7.634حيث بلغت قيمة "ت" )

اليت تواجه ، حول املشكالت األكادمييَّة ،على الفروق يف استجابة عيِّنة الدِّراسة للتعرُّف .  2

يف إعداد  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةطل

هذه ( يوضِّح 11"ت"، واجلدول رقم ) عزى ملتغري اجلنس، اسُتخدم اختبارُت ،رسائلهم العلميَّة

 النتائج.
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الدِّراسات  بةاليت تواجه طل ،عد املشكالت األكادمييَّةعلى ُب ،نتائج اختبار "ت" الستجابة عيِّنة الدِّراسة

 ا ملتغري اجلنستبًع ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة، العليا

 177اإلناث ن =  124الذكور ن = 

املتوسط  مستوى الدَّاللة قيمة ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

3.73 0.53 3.92 0.51 4.455 0.09 

حول املشكالت  ،ه ال توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّةيتَّضح أنَّ ،(11من خالل نتائج جدول )

جبامعة اإلمام حممد بن سعود  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا طلبةاليت تواجه  ،اإلداريَّة

(، وهي 4.455عزى ملتغري اجلنس، حيث بلغت قيمة "ت" )ُت ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلسالميَّة

 (.0.09دالٌَّة إحصائيًّا عند مستوى ) قيمٌة

اليت تواجه طلبة الدِّراسات  ،بطبيعة املشكالت وقد يكون سبب هذه النتيجة مرتبٌط

ولذلك يتأثر بها مجيع طلبة الدِّراسات العليا عند  ؛ٍةأكادمييَّ مأ ٍةمشكالت إداريَّأ سواًء، العليا

ى إىل هذه النتيجة، ويعزو الباحث سبب هذه كتابة رسائلهم العلميَّة بنفس املستوى تقريًبا، مما أدَّ

الدِّراسات  باتوطال مع مجيع طالب ،بنفس الشفافية مجيع اإلجراءات اإلداريَّة تتمُّ النتيجة إىل أنَّ

 ،يف كليَّة التَّربية ،إعداد طالب الدِّراسات العليا مما يكون له نفس التأثري، كما أنَّ ،العليا

بنفس املستوى، وغالبية أعضاء هيئة التَّدريس  يتمُّ ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 إىل ظهور هذه النتيجة.  ىمما أدَّ ،يدرسون مساقات الدِّراسات العليا للطالب والطالبات

 حسب متغري الربنامج الدراسي: ،ثانًيا: الفروق يف استجابة عيِّنة الدِّراسة

 بةاليت تواجه طل ،حول املشكالت اإلداريَّة ،الفروق يف استجابة عيِّنة الدِّراسة للتعرُّف على . 1

يف إعداد  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا

عزى ملتغري الربنامج الدراسي، اسُتخدم اختبار "ت"، واجلدول رقم واليت ُت ،رسائلهم العلميَّة

 يوضِّح هذه النتائج. (12)
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 ،الدِّراسات العليالبة اليت تواجه ط ،عد املشكالت اإلداريَّةنتائج اختبار "ت" الستجابة عيِّنة الدِّراسة على ُب

 تبًعا ملتغري الربنامج الدراسي ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة

 137دكتوراه ن=  156ماجستري ن= 

املتوسط  مستوى الدَّاللة قيمة ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

3.31 0.54 2.70 0.50 11.321 0.01 

 ،ذات داللٍة إحصائيٍَّة يتَّضح وجود فروٍق ،(12"ت" الواردة يف اجلدول ) خالل نتائج اختبارمن 

 تبًعا ملتغري ،إعداد رسائلهم العلميَّة يف ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،حول املشكالت اإلداريَّة

(، 0.01ئيًّا عند مستوى )دالٌَّة إحصا (، وهي قيمٌة11.321الربنامج الدراسي، حيث بلغت قيمة "ت" )

(، 3.31) بلغ متوسطهم احلسابي نالذي ،وقد كانت هذه النتيجة لصاحل جمموعة طلبة املاجستري

مستوى  (، وهذا يشري إىل أن2.70َّط احلسابي جملموعة طلبة الدكتوراه )سبينما بلغ املتو

 من وجهة نظر الطالب.  ،اهأعلى منها لدى طلبة الدكتور ،املشكالت اإلداريَّة لدى طلبة املاجستري

اليت تواجه   ،للتعرُّف على الفروق يف استجابة عيِّنة الدِّراسة حول املشكالت األكادمييَّة .  2

يف إعداد  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةطل

( 13اسي، اسُتخدم اختبار "ت"، واجلدول رقم )عزى ملتغري الربنامج الدرُت ،رسائلهم العلميَّة

 يوضِّح هذه النتائج.

الدِّراسات  بةاليت تواجه طل ،عد املشكالت األكادمييَّةنتائج اختبار "ت" الستجابة عيِّنة الدِّراسة على ُب

 تبًعا ملتغري الربنامج الدراسي ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،العليا

 137دكتوراه ن=  156ماجستري ن= 

املتوسط  مستوى الدَّاللة قيمة ت

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

4.11 0.55 3.52 0.54 9.699 0.01 
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 ،ذات داللٍة إحصائيٍَّة يتَّضح وجود فروٍق ،(13"ت" الواردة يف اجلدول ) من خالل نتائج اختبار

تبًعا  ،يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،الدِّراسات العليا بةاليت تواجه طل ،حول املشكالت األكادمييَّة

دالٌَّة إحصائيًّا عند مستوى  (، وهي قيمٌة9.699ملتغري الربنامج الدراسي، حيث بلغت قيمة "ت" )

بلغ متوسطهم احلسابي  نالذي ،(، وقد كانت هذه النتيجة لصاحل جمموعة طلبة املاجستري0.01)

مستوى املشكالت  (، أي أن3.52َّط احلسابي جملموعة طلبة الدكتوراه )س(، بينما بلغ املتو4.11)

 لدى طلبة املاجستري أعلى منها لدى طلبة الدكتوراه. 

طلبة املاجستري يشعرون مبستوى أعلى من  ويعزو الباحث سبب هذه النتيجة إىل أنَّ

يف جمال إعداد  لديهم خربٌة تطلبة الدكتوراه، فطلبة الدكتوراه أصبح املشكالت اليت يشعر بها

إىل كثرة عدد  هم لرسائلهم العلميَّة يف املاجستري، إضافًةذمن خالل تنفي ،الرسائل العلميَّة

الدكتوراه،  ميف املاجستري أأ سواًء ،كمتطلبات النجاح باملواد الدراسية ؛األحباث اليت قدموها

 شكالت األكادمييَّة اليت تواجه طلبة الدكتوراه يف إعداد رسائلهم العلميَّة أقلُّامل لذلك فإنَّ

ة. وقد أم أكادمييَّ ٍةإداريَّ مشكالٍتأ مستوى من املشكالت اليت تواجه طلبة املاجستري، سواًء

ٍة ذات دالل اليت توصَّلت إىل وجود فروٍق ،(2010فقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أمية رمحة )اتَّ

يف  ،حول املشكالت اليت تواجه طلبة الدِّراسات العليا ،يف استجابة عيِّنة الدِّراسة ،إحصائيٍَّة

 وكان لصاحل املاجستري. ،عزى ملتغري الربنامج الدراسيُِّت ،ص اإلدارة الرتبويةختصُّ

 توصيات الدِّراسة:

 يف ضوء نتائج الدِّراسة ميكن اخلروج بالتوصيات التَّالية:

صة خمصَّ، تدريسالهيئة  من عضٍو لكلِّ ،بالساعات املكتبية وملزٍم ٍدحمدَّ برنامٍجوضع  .1

 الدِّراسات العليا. بةلطل

لتنمية  ؛بل كليَّة التَّربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّةمن ِق ٍةوضع برامج تدريبيَّ .2

وتشجيعهم على نشرها يف اجملالت العلميَّة  ،يف إعداد وإجراء البحوث بةمهارات الطل

 .مةاحملكَّ

بل أعضاء هيئة التَّدريس على متكني طالب الدارسات العليا من وضع زيادة االهتمام من ِق .3

.سليمٍة خطة البحث بطريقٍة
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يف جامعة اإلمام حممد بن  ،يف كليَّة التَّربية ،الدِّراسات العليا بةلطل ٍةعقد برامج تدريبيَّ .4

صة يف استخدام األساليب اإلحصائية، وتنمية مهاراتهم على قراءة متخصَّ ،اإلسالميَّةسعود 

 .اجلداول اإلحصائية

الدِّراسات العليا على حتكيم أدوات الدارسة  بةتساعد طل ،دٍةحمدَّ العمل على وضع إجراءاٍت .6

 بل أعضاء هيئة التَّدريس باجلامعة.من ِق

املشـــــرفني علـــــى رسائل  ،ملناطة بأعضـــــاء هيئـــــة التَّدريسختفيف أعبـــــاء ومتطلبات العمل ا .5

الدِّراسات العليا. بةطل
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 الدِّراسات العليا يف كليَّة التَّربيةبة املشكالت اإلداريَّة واألكادمييَّة اليت تواجه طل(. 2021املرخيي. غنام بن هزاع. )

 :املراجع

 املراجع العربية:

معيقات البحث العلميِّ اليت تواجه طلبة الدِّراسات العليا يف (. 2011الدباس، ماهر أمحد. )

رسالة ماجستري غري منشورة،  .بالدافعية وحتصيلهم األكادمييِّاجلامعات األردنية وعالقتها 

 كليَّة التَّربية، اجلامعة األردنية، عمان.

، العدد األول، جملة نقد وتنوير(. حنو رؤية نقدية للبحث الرتبوي العربي. 2016دهشان، مجال. )

 .59-46(، 1اجمللد )

تواجه طلبة الدِّراسات العليا يف ختصص مشكالت البحث الرتبوي اليت (. 2010رمحة، أمية. )

 .ردنيةألاإلدارة الرتبوية كما يدركها أعضاء هيئة التَّدريس والطلبة أنفسهم يف اجلامعة ا

 رسالة ماجستري غري منشورة، كليَّة التَّربية، اجلامعة اهلامشية، الزرقاء.

اجلامعات األردنية  املشكالت اليت تواجه طلبة الدارسات العليا يف(. 2017سامل، سارة. )

ووجهة نظر  ،احلكومية واخلاصة يف إعدادهم لرسائلهم وأطروحاتهم من وجهة نظرهم

رسالة ماجستري غري منشورة، كليَّة العلوم الرتبوية، جامعة  .رؤساء األقسام األكادمييَّة

 الشرق األوسط.

التَّربية باجلامعات مشكالت إعداد الرسائل اجلامعية يف كليات (. 2012السراحني، ماجدة. )

. رسالة ماجستري غري منشورة ، كليَّة التَّربية، جامعة األردنية الرمسية واحللول املقرتحة

 الريموك، إربد.

. مناهج البحث الرتبويم(. 2011عباس، حممد ونوفل، حممد والعبسي، حممد وأبو عواد، فريال. )

 . عمان: دار املسرية للطباعة والنشر.2 

 . عمان: دار األبرار للنشر والتوزيع.تقنياته ومناهجه البحث العلميُّ(. 2009كايف، منصور. )

مشكالت  ضوء يف تاـحطروألوا الرسائل في والقصور النقص جه(. أو2011الكبيسي، عامر. )

بكليَّة الدراسات  العلميِّورقة عمل مقدمة للملتقى  ،األسباب واملعاجلات :وحتدياتها التنمية

 ديسمرب، الرياض. 14 11، منالعليا

املشكالت اليت تواجه الطلبة يف األحباث امليدانية بقسم التَّربية (. 2013املغربي، أحالم. )

. رسالة ماجستري غري منشورة، كليَّة اإلسالميَّة واملقارنة يف كليَّة التَّربية جبامعة أم القرى

 التَّربية، جامعة أم القرى.
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 املالحق

 أداة الدِّراسة

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 أخي الطالب/ الطالبة .........................         

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

لتحقيو أهداف هذا البحث، وهو بعنوان:  ُأعدَّت؛يسرني أن أضع بني يديكم األداة اليت 

جبامعة  ،يف كليَّة التَّربية ،واألكادمييَّة اليت تواجه طالب الدِّراسات العليااملشكالت اإلداريَّة 

م إليكم بالشكر أتقدَّويسعدني أن ، يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

ع مجي ا أنَّصونه يف اإلجابة على فقرات االستبانة، علًما على الوقت الذي ستخصِّاجلزيل مسبًق

 . ٍةتامَّ ٍةعامل بسريَّوسوف ُت ،ستخدم ألغراض البحث العلميِّ فقطالبيانات سوف ُت

وتسعى الدِّراسة إىل حتقيو األهداف التَّالية:

اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا يف كليَّة التَّربية جبامعة  ،التَّعرُّف على املشكالت اإلداريَّة  .1

.يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا يف كليَّة التَّربية  ،التَّعرُّف على املشكالت األكادمييَّة .2

.يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

اليت تواجه  ،ادمييَّةواألك املشكالت اإلداريَّة من املقرتحات اليت تسهم يف حلِّ تقديم عدٍد .3

يف إعداد  ،طالب الدِّراسات العليا يف كليَّة التَّربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

رسائلهم العلميَّة.

 .ا لكم كرم االستجابة وروح املبادرةشاكًر 

 الباحث 

 د. غنام بن هزاع املرخيي 
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 : املتغريات الشخصية:أواًل

 . اجلنس:1

 أنثى   ذكر          

 . الربنامج الدراسي:2

 دكتوراه     ماجستري          

 االستبانة: ثانًيا: أبعاد

يف كليَّة التَّربية جبامعة اإلمام  ،عد األول: املشكالت اإلداريَّة اليت تواجه طالب الدِّراسات العلياالُب

  .يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،حممد بن سعود اإلسالميَّة

 .داخل املربع الذي يقابل العبارة اليت تتَّفو مع رأيك (√يرجى وضع إشارة )

 العبارة م
كبرية 

 اجدًّ
 قليلة متوسطة كبرية

قليلة 

 اجدًّ

ة عدد أعضاء هيئة التَّدريس قل1َّ

.املشرفني على الرسائل العلميَّة

ضعف التعاون بني املشرف على 2

.الرسالة والطالب

تعاون أعضاء هيئة التَّدريس يف  ةقل3َّ

.حتكيم أدوات الدارسة

الوقت املناسب  اختيار صعوبة4

بل املشرف على الرسالة للطالب من ِق

.العلميَّة

 ة التزام املشرف بالساعاتقل6َّ

.دائٍم املكتبية بشكٍل

 ضعف إسهام املشرف يف اقرتاح5

.عناوين مناسبة للبحث العلميِّ

ة اهتمام املشرف بتوجيه الطالب قل7َّ

.عند احلاجة لذلك
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 العبارة م
كبرية 

 اجدًّ
 قليلة متوسطة كبرية

قليلة 

 اجدًّ

صعوبة إجراءات تسهيل مهمة 7

الطالب إلجراء البحث العلميِّ على 

.عيِّنة الدِّراسة

ضعف تعاون املؤسَّسات يف تسهيل 9

مهمة الطالب عند تطبيو أدوات 

.عيِّنة البحثالدِّراسة على 

زيـــــادة أعبـــــاء أعضـــــاء هيئـــــة  10

 .التَّدريس املشـــــرفني علـــــى البحـــــث

يف كليَّة التَّربية  ،اليت تواجه طالب الدِّراسات العليا ،عد الثاني: املشكالت األكادمييَّةالُب

  .يف إعداد رسائلهم العلميَّة ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة

 .داخل املربع الذي يقابل العبارة اليت تتَّفو مع رأيك (√يرجى وضع اشاره )

 العبارة م
كبرية 

 اجدًّ
 قليلة متوسطة كبرية

قليلة 

 اجدًّ

ضعف قدرة الطالب على اختيار  1

 .موضوع مناسب للبحث العلميِّ

     

ن طالب الدارسات العليا ضعف متكُّ 2

  .وضع خطة  البحثمن 

     

ضعف مقدرة طالب الدارسات العليا  3

 .على حتديد مشكلة البحث

     

خربة الباحث يف استخدام  ضعف 4

 .األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث

     

 ة تعاون عيِّنة الدِّراسة يف جمالقلَّ 6

 .اتطبيو أدوات البحث  ميدانيًّ

     

امتالك ضعف مستوى الطالب يف  5

 .مهارات البحث العلميِّ

     

      باتباع دليل ضعف التزام الطالب 7
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 العبارة م
كبرية 

 اجدًّ
 قليلة متوسطة كبرية

قليلة 

 اجدًّ

الرسائل العلميَّة الصادر عن  كتابة

 .اجلامعة

العليا من املواد  برنامج الدارسات خلوُّ 7

 .اإلحصائية

     

مبهارات قراءة  الطالب بعط ضعف 9

 .اجلداول  اإلحصائية

     

البــاحثني فــي نقص خربة الطالب  10

اســتخدام األســاليب احلديثــة 

للحصــول علــى املعلومــات  الالزمــة 

 . للبحث

     

      .تقان الطالب للغة اإلجنليزيةإضعف  11

 إضافات أخرى تراها مناسبة:
........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

اليت تواجه طالب  ،واألكادمييَّة املشكالت اإلداريَّة عد الثالث: املقرتحات اليت تسهم يف حلِّالُب

يف إعداد  ،يف كليَّة التَّربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة ،الدِّراسات العليا

 .رسائلهم العلميَّة

 .الذي يقابل العبارة اليت تتَّفو مع رأيك ،داخل املربع (√يرجى وضع إشارة )

 العبارة م
كبرية 

 اجدًّ
 قليلة متوسطة كبرية

قليلة 

 اجدًّ

مساقات يف التطبيقات  وضع 1

 .لربامج الدِّراسات العليااإلحصائية 

     

لطالب الدِّراسات  ٍةتدريبيَّ عقد دوراٍت 2

العليا يف برامج التحليل اإلحصائي  

(SPSS) 

     

     تساعد على  تزويد الطالب مبهاراٍت 3
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 العبارة م
كبرية 

 اجدًّ
 قليلة متوسطة كبرية

قليلة 

 اجدًّ

 .جيد حتديد مشكلة البحث بشكٍل

الدارسات العليا على  طالبتدريب  4

مهارات قراءة اجلداول اإلحصائية 

 .وتفسريها

     

تساعد  ،يف الكليَّة ٍةوضع آليَّ 6

الطالب على حتكيم أدوات الدِّراسة 

  .من قبل أعضاء هيئة التَّدريس

     

تدريب الطالب على بناء أدوات  5

الدِّراسة اليت تستخدم يف البحوث 

 .العلميَّة

     

عدد الساعات املكتبية  زيادة 7

 .صة لطالب الدِّراسات العليااملخصَّ

     

التخفيف من أعبـــــاء أعضـــــاء هيئـــــة  7

التَّدريس املشـــــرفني علـــــى طالب 

  .الدِّراسات العليا

     

تدريب الطالب على استخدام املواقع  9

اإللكرتونية اخلاصة بقواعد البيانات 

 .العلميَّة لالستفادة منهاالبحوث  ونشر

     

تدريب الطالب أثناء الدِّراسة على  10

إجراء األحباث ونشرها يف اجملالت 

 .مةالعلميَّة احملكَّ

     

 إضافات أخرى تراها مناسبة:
........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 انتهت مع الشكر والتقدير
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Psychological alienation and its relationship with academic adaptation at 

scholarship students at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Dr. Dhafer Mohammad Hamad Alqahtani 

Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The aimed of This study to identify level of psychological alienation and 

academic adaptation, and to identify relationship between psychological alienation 

and academic adaptation, and possibility to predict level of academic adaptation 

within psychological alienation at scholarship students at Al-Imam Muhammad Ibn 

Saud Islamic University. To achieve aims of study, the researcher has used 

psychological alienation scale, and academic adaptation scale, and it was applied 

on study sample consisted of (231) students. 

Study results indicated that level of psychological alienation at study sample was 

average, and level of academic adaptation was high, results of study also indicated 

that there was a negative relationship between total degree of psychological 

alienation scale and total degree of academic adaptation, the results indicated that 

both dimensions (meaningless, deficiency) in psychological alienation explain 

(42.9%) from total contrast of academic adaptation. 

Keywords: Psychological Alienation, Academic Adaptation. 
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االغرتاب النَّفسي وعالقته بالتَّكيُّف األكادميي لدى طالب املنح (. 0202. )ظافر بن حممد محد .القحطاني

 .009011(، 0) 7جملة العلوم الرتبوية، . الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

النَّفسي وعالقته بالتَّكيُّف األكادميي لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة االغرتاب 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 (1)د. ظافر بن حممد محد القحطاني

 :املستخلص

مستوى االغرتاب النَّفسي والتَّكيُّف األكادميي، والتَّعرُّف على  حتديد إىل هدفت الدِّراسة

العالقة بني االغرتاب النَّفسي والتَّكيُّف األكادميي، وإمكانية التَّنبؤ مبستوى التَّكيُّف األكادميي، 

من خالل االغرتاب النَّفسي لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

، ومقياس التَّكيُّف األكادميي، االغرتاب النَّفسي مقياَس الباحث أعدَّف الدِّراسة اهدألتحقيو و

يف جامعة االمام حممد بن  الدراسيَّة امللتحقني( طالبا من طلبة املنح 231وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )

  .سعود اإلسالمية

أنَّ مستوى االغرتاب النَّفسي لدى عيِّنة الدِّراسة كان متوسًطا، أشارت نتائج الدِّراسة إىل 

 ٍةعكسيَّ عالقٍةإىل وجود الدِّراسة نتائج كما أشارت وكان مستوى التَّكيُّف األكادميي مرتفًعا، 

( بني الدرجة الكليَّة ملقياس مستوى االغرتاب النَّفسي وبني الدرجة الكليَّة ملقياس التَّكيُّف )سالبٍة

ر تفسِّيف مقياس االغرتاب النَّفسي معنى، العجز(  )الال ُبعدي، وقد بيَّنت نتائج الدِّراسة أنَّ كادميياأل

 .ي لدرجة التَّكيُّف األكادميي%( من التباين الكل42.9ِّ)

 االغرتاب النَّفسي، التَّكيُّف األكادميي. الكلمات املفتاحية:

 

 

 

                                                             
 dhafermoh@hotmail.comجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كليَّة العلوم االجتماعية، قسم علم النفس،  (1)

mailto:dhafermoh@hotmail.com
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 مة:املقدِّ

يف النصف الثَّاني من  (Psychological Alienation)اهتمَّ الباحثون بدراسة االغرتاب النَّفسي 

القرن العشرين؛ النتشاره بني أفراد اجملتمعات، وملا يرتتب عليه من مشكالٍت قد تؤثر على حياة الفرد 

بأنَّه عصر التقدم من الناحية النَّفسية واالجتماعية، وعلى الرغم من وصف العصر الذي نعيش فيه 

العلمي والبحث عن الوسائل اليت تكفل لإلنسان حريته ورخاءه، فإنَّ هذا العصر يتميز بظهور تغرياٍت 

 هلا آثاٌر إجيابيٌَّة وسلبيٌَّة على احلياة اإلنسانية، كشعور اإلنسان باالغرتاب النَّفسي.

الفرد بعدم االنتماء، وفقدان الثقة، ( االغرتاب النَّفسي بأنَّه: "شعور 17 :2002ويعرِّف زهران )

ورفط القيم واملعايري االجتماعية، واملعاناة من الضغو  النَّفسية، وتعرض وحدة الشخص للضعف 

 واالنهيار؛ بتأثري العمليات الثقافية واالجتماعية اليت تتم داخل اجملتمع".

فصاله عن حميطه وقد يساعد شعور الفرد بعدم انتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه على ان

االجتماعي، أو عن ذاته؛ مما قد يؤدِّي به إىل فقدان الوعي بذاته؛ ويدفعه إىل البحث عن هويته 

الشخصية، وعندما ال يتحقو له ذلك فقد يسلِّم الفرد بواقعه، أو قد ينسحب من جمتمعه ومييل إىل 

ر إىل التمرد على معايري اجملتمع االنطواء، مما يؤثر على التوافو بينه وبني ذاته، وقد تصل به األمو

 (.1997 وتقاليده )شتا،

ويعدُّ االنسحاب االجتماعي أحد النتائج املتوقعة لالغرتاب النَّفسي، األمر الذي قد يؤدِّي إىل 

نتائج سلبيٍة تؤثر يف طبيعة التَّكيُّف النَّفسي واالجتماعي للطالب، وتؤدِّي إىل ظهور العديد من 

األكادميية؛ كضعف التحصيل الدراسي والتسرب املدرسي بشكٍل يعيو املشاكل السلوكية و

قدرته على التَّكيُّف األكادميي، والذي ُيعترب أحد املؤشرات املهمة لصحة الطالب النَّفسية، حبيث 

 ُيشعره بالرضا واالرتياح ويساعده على التقدم والنجاح يف جماالت حياته.

 مشكلة الدِّراسة:

عي يف أيِّ جمتمٍع من اجملتمعات بالعوامل احمليطة به سواًء أحمليًَّة أم دوليًَّة، يتأثر الطالب اجلام

وقد ُتسبِّب هذه العوامل عدًدا من املشكالت النَّفسية واالجتماعية اليت قد يعاني منها الطالب 

تناولت  ( إىل أنَّ العديد من الدِّراسات اليت2004اجلامعيُّ كاالغرتاب النَّفسي، فقد أشار زهران )

السِّمات الشخصية ملرتفعي االغرتاب النَّفسيِّ بيَّنت أنهم يتَّسمون بعدٍد من السِّمات منها: التمركز 

حول الذَّات والوحدة النَّفسية، وتوترات احلياة اليومية، والشعور بفقدان القدرة على التحكم 
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عدم القدرة على إجياد تواصٍل واالضطرابات يف هوية الفرد، ونقص العالقات الصادقة مع اآلخرين، و

بني املاضي واملستقبُّل، وعدم االنسجام بني الفرد واألجيال السَّابقة، وقد تؤدِّي هذه السِّمات إىل شعور 

 الطالب بالعجز واليأس والالمباالة وسوء التَّكيُّف األكادميي.

الطالب التَّفاعل والتَّواصل ( بأنَّ التَّكيُّف األكادميي: هو حماولة 1997ويرى بن دانية والشيخ )

داخل القاعات الدراسيَّة مع العمليَّة التَّعليميَّة مبختلف جوانبها من أساتذٍة، وزمالء، ومناهج دراسيٍَّة، 

حبيث يساعد ذلك يف مواجهة متطلبات البيئة األكادميية، باإلضافة إىل مدى تقبُّل الفرد وتقديره 

 لنفسه.

من أجل التَّعلُّم ظاهرًة شائعًة، تبِعد الطلبة عن جمتمعهم ليعيشوا يف  ويعدُّ االنتقال بني الدُّول

جمتمٍع آخر غريٍب عنهم، فقد يعانون نتيجًة لذلك من االغرتاب النَّفسي، الذي جيعلهم يشعرون 

باالنفصال عن أنفسهم أو عن جمتمعاتهم؛ مما قد يؤثر على تكيفهم األكادميي، فقد الحظ الباحث 

شٍد أكادمييٍّ يراجعه بعٌط من طلبة املنح الدراسيَّة أنَّ لديهم مجلًة من املشكالت خالل عمله كمر

النَّفسية واالجتماعية اليت يعانون منها كالشعور بالوحدة النَّفسية، وعدم مقدرتهم على التَّكيُّف 

ة على النَّفسي االجتماعي، ومشكالٍت أخرى تتمثل يف االنطواء واالغرتاب النَّفسي، وعدم القدر

التَّفاعل والتَّكيُّف االجتماعي، مبا ينعكس سلًبا على مهاراتهم االجتماعية وقدرتهم على االندماج 

االجتماعي، والتَّفاعل اإلجيابي وتنظيم مهاراتهم الذَّاتية، وجتويد عالقتهم الشخصية، واالجتماعية، 

عالقاتهم االجتماعية وزمالئهم  وشعورهم بعدم االستقرار النَّفسي، وتتَّضح هذه املشكالت من خالل

من غري طلبة املنح الدراسيَّة  الدراسيَّة، وهذا قد يؤثر على شعورهم باالندماج االجتماعي داخل 

( وجود عالقٍة سالبٍة 2012اجلامعة وينعكس على تكيُّفهم األكادميي، حيث أكدت دراسة يونسي )

 لبة اجلامعة.بني االغرتاب النَّفسي والتَّكيُّف األكادميي لدى ط

كما بيَّنت نتائج العديد من الدِّراسات العربية واألجنبية اليت تناولت االغرتاب النَّفسي 

؛ املومين 2004؛ العقيلي، 2004؛ الرفوع والقرارعة، 2002والتَّكيُّف األكادميي كدراسة )الصنيع، 

 Alfred)؛ 2017 ؛ بريك،2015 ، اجلهين،2015؛ عباس، 2014؛ الشمري وآخرون، 2012وطريبه، 

et, al,2005; Lent, et al, 2009; Meijs, et al, 2010)  واليت بيَّنت يف جمملها معاناة الطلبة من

االغرتاب والتَّكيُّف األكادميي لدى عيناٍت وفئاٍت متعدِّدٍة، وأشارت يف نتائجها إىل وجود عالقاٍت 

 متفاوتٍة وفًقا ملعايري كل ِّدراسٍة منها.
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دَّم ميكن بلورة مشكلة الدِّراسة يف التَّعرُّف على العالقة بني االغرتاب النَّفسي ويف ضوء ما تق

 والتَّكيُّف األكادميي لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

 تساؤالت الدِّراسة:

وما توصلت له العديد من الدِّراسات صاغ  ،يف ضوء ما سبو احلديث عنه يف مشكلة الدِّراسة

 الباحث تساؤالته على النحو التالي:

ما مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  .1

 اإلسالمية؟

ما مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  .2

 إلسالمية؟ا

ما العالقة بني االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة  .3

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية؟

من خالل االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح  يما إمكانية التَّنبؤ مبستوى التَّكيُّف األكادمي .4

 د بن سعود اإلسالمية؟الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حمم

 أهداف الدِّراسة:

حتديد مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  .1

 اإلسالمية.

حتديد مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  .2

 اإلسالمية.

 االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف الكشف عن العالقة بني .3

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

من خالل االغرتاب النَّفسيِّ لدى  يِّالكشف عن إمكانية التَّنبؤ مبستوى التَّكيُّف األكادمي .4

 مية.طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال

أهمية الدِّراسة:

االغرتاب النَّفسيِّ وعالقته ناول العالقة بني تت ايف كونه االدِّراسة أهميته هكتسب هذت
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 على مستويني أساسيني هما: ه الدِّراسة، كما تأتي أهمية هذبالتَّكيُّف األكادمييِّ

 األهمية النظرية: .1

النَّفسيَّ وعالقته بالتَّكيُّف مل جيد الباحث يف حدود اطالعه دراسًة تناولت االغرتاب 

األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف اجلامعات السعودية؛ مما يدل على أهمية إجراء هذه الدِّراسة 

 تعترب هذه الدِّراسة إضافًةملعرفة مستوى االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ والعالقة بينهما، و

االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ، كما أنَّها تثري املراجع وجي يف إىل الرتاث السيكول جديدًة

 العلميَّة بأدواٍت لقياس متغريي االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادميي.

 األهمية التطبيقية: .2

يف حتديد مستوى االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ هذه الدِّراسة نتائج تسهم قد 

والعالقة بينهما لدى طالب املنح الدراسيَّة، مما ميكِّن العاملني يف جمال اإلرشاد النَّفسيِّ 

واألكادمييِّ يف اجلامعات من االستفادة منها يف تصميم الربامج اإلرشادية سواًء أوقائيًَّة أم عالجيًَّة، 

و من خصائصها السيكومرتية على كما أنَّه ميكن االستفادة من أدوات الدِّراسة احلالية بعد التَّحقُّ

 اجملتمع احلالي.

 حدود الدِّراسة:

 الدِّراسة يف اجملاالت اآلتية: هتتحدَّد هذ

العالقة بني االغرتاب النَّفسيِّ حدود هذه الدِّراسة على معرفة  احلدود املوضوعية: تقتصر .1

 ،وطبيعة البيانات املراد مجعها ا،املستخدمة فيه واتباألد كما تتحدَّدوالتَّكيُّف األكادمييِّ، 

 واملنهج املستخدم.

على طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن احلدود املكانية: اقتصرت هذه الدِّراسة  .2

 سعود اإلسالمية يف مدينة الرياض.

من  انيالثَّخالل الفصل الدراسي  الدِّراسة احلالية يف جانبها امليدانيُِّطبِّقت  احلدود الزمانية: .3

 هـ.1437/1439العام 

احلدود البشرية: تقتصر هذه الدِّراسة على عيِّنٍة من طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد  .4

 بن سعود اإلسالمية يف مدينة الرياض.ا
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 مصطلحات الدِّراسة:

 :Psychological Alienationاالغرتاب النَّفسيُّ 

"االغرتاب النَّفسيَّ بأنَّه: شعور الفرد  (Paik & Michael, 2002, 23)يعرِّف بايك ومايكل 

  باالنفصال عن اآلخرين أو عن الذَّات أو كليهما". 

: حالٌة نفسيٌَّة، يعاني الطالب هإجرائيًّا يف الدِّراسة احلالية بأنَّ االغرتاب النَّفسيَّف الباحث ويعرِّ

لتزام باملعايري، والعجز، وفقدان املعنى. ويقاس اجلامعي خالهلا من العزلة االجتماعية، وعدم اال

ككلٍّ، ويف األبعاد األربعة للمقياس،  االغرتاب النَّفسيِّيف مقياس  الطالبالدرجة اليت حيصل عليها ب

 املستخدم يف هذه الدِّراسة.وهي: العزلة االجتماعية، والالمعيارية، والعجز، والالمعنى 

 :Academic Adaptationالتَّكيُّف األكادمييُّ 

( التَّكيُّف األكادمييَّ بأنَّه: "قدرة الطالب على تكوين عالقاٍت طيبٍة 22: 2010يعرِّف عزام )

 مع أساتذته وزمالئه يف الدِّراسة؛ بهدف التعايش مع البيئة اجلامعية وإشباع حاجاته".

: أحد مظاهر التَّكيُّف هإجرائيًّا يف الدِّراسة احلالية بأنَّ التَّكيُّف األكادمييَّف الباحث ويعرِّ

العام، واملتضمن قدرة الطالب على التَّفاعل مع البيئة االجتماعية، من خالل املشاركة يف األنشطة 

الدرجة ب اجلامعية، وتكوين عالقاٍت جيدٍة مع أساتذته وزمالئه يف اجلامعة إلشباع حاجاته. ويقاس

 املستخدم يف هذه الدِّراسة. التَّكيُّف األكادمييِّيف مقياس  الطالبها اليت حيصل علي

 اإلطار النظري:

 : Psychological Alienationاالغرتاب النَّفسيُّ: أواًل

 ،احيًن مقبولًة سويًة ،عامًة إنسانيًة ومشكلًة ،نفسيًة اجتماعيًة ظاهرًة االغرتاب النَّفسيُّ عدُُّي

 يديولوجياتظم واإلعن النُّ النظر بغطِّ ،من اجملتمعات يف كثرٍي ًةشائع، وآخرا حيًن معوقًة ومرضيًة

ن إلإلنسان املعاصر و أزمة معاناٍة ها تعدُّنَّأكما  ،واملستوى االقتصادي والتقدم املادي والتكنولوجي

ومتنوعة املعاني،  واسعًة خدم مصطلح االغرتاب استخداماٍتولقد اسُت، دت األسباب ومصادرهاتعدَّ

 وخاصًَّة يف األحباث النَّفسية.من جماالت البحث والدِّراسة  ويف أكثر من جماٍل

وعلى الرغم من االختالف والتباين يف مفهوم االغرتاب، فإنَّ كلَّ احملاوالت اليت ُبذلت تشري إىل 

حسب مفهومه ووجهة نظره،  أنَّ االغرتاب له عدَّة أبعاٍد أساسيٍة، اختلف الباحثون يف حتديدها؛ كلٌّ
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( حدَّدت عدَّة أبعاٍد ملفهوم 1974( أنَّ دائرة املعارف الربيطانية )64: 2009وقد ذكر اجلماعي )

 االغرتاب، من أهمها: 

  العجزPowerlessness ويعين عدم قدرة الفرد على ضبط وتوجيه حياته، فحالة العجز هي :

وهذا ما جيعل الفرد يتَّسم حبالٍة من اإلحبا ، مما تعبرٌي عن فقدان القدرة على حتقيو أهدافه، 

 يشعره بأنَّ مصريه مرتوٌك لغريه، وحتدِّده مصادر خارجية.

  الالمعنىMeaninglessness ويرتبط بإدراك الفرد للحياة، ومربرات وجوده فيها، والقيمة اليت :

ادٍر على إعطاء معنى متثلها له، فعدم قدرته على فهم األشياء وتفسريها لدرجٍة جتعله غري ق

لسلوكياته، وعدم االهتمام بالنتائج يفقده الرغبة على اإلقدام على احلياة، ويسلبه إرادة الفعل، 

 (.2014وتضطرب لديه هوية الوجود )بلعابد،

  الالمعياريةNormlessness ومتثل فقدان املعيار، وعدم وجود نسٍو منظٍم للمعايري أو القيم :

ن الفرد من اختيار الفعل األكثر اتفاًقا مع وضٍع معيٍَّن؛ وذلك ألنَّ الفرد االجتماعية اليت متكِّ

 (.114: 2003 املغرتب يرفط املعايري االجتماعية وال ينصاع هلا )سري،

  العزلة االجتماعيةSocial isolation وهي انسحاب الفرد وانفصاله عن الثقافة السائدة يف :

عن اآلخرين، واإلحساس بعدم االنتماء والالمباالة بطريقٍة جمتمعه، مما جيعله يشعر باالنفصال 

 (.37: 2006 يشعر فيها الفرد بأنَّه منفصٌل عن نفسه وجمتمعه )يوسف،

 ولالغرتاب النَّفسيِّ أسباًبا نفسيًَّة واجتماعيًة عديدًة، من أهمها:

 ا يف وقٍت واحٍد، الصراع بني الدوافع والرغبات املتعارضة وبني احلاجات اليت ال ميكن إشباعه

 مما يؤدِّي إىل التوتر االنفعاليِّ والقلو واالضطراب الشخصيِّ.

 .احلرمان الذي يقلِّل فرصة حتقيو الرغبات وإشباع احلاجات 

  ،اإلحبا  عندما تعاق الرغبات األساسية أو احلوافز، ويرتبط اإلحبا  بالشعور باخليبة، والفشل

 والشعور بالقهر، وحتقري الذَّات.

 .الفشل يف التعامل مع الضغو  االجتماعية اليت يواجهها الفرد 

 .التطور احلضاري السريع وعدم القدرة على التوافو معه 

 .اضطراب التنشئة االجتماعية، حيث تسود االضطرابات يف األسرة واملدرسة واجملتمع 

 .سوء األحوال االقتصادية، وصعوبة احلصول على ضروريات احلياة 
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 (117 :2004 قيم، وتصارع القيم بني األجيال. )زهران،تدهور نظام ال 

وقد فسَّرت بعط نظريات علم النفس االغرتاب النَّفسيَّ، حيث ُيالحظ أنَّ نظرية التحليل 

(، عند مناقشته للوعي أو الشعور املزدوج أشار إىل أنَّ االغرتاب 1979النَّفسيِّ لصاحبها "فرويد" )

الطفولة؛ حيث كان املريط يعاني من افتقاٍد للدفء العاطفيِّ؛ بسبب  النَّفسيَّ قد ُيعزى إىل خربات

القلو الزائد لدى الوالدين أو أحدهما، كما يعزو نشأة الصراع بني مكونات الشخصية اإلنسانية 

)اهلو، األنا، األنا األعلى( بوجٍه عامٍّ إىل العديد من االضطرابات العصابية، فالعدوان مثًلا مصدره 

و"األنا األعلى" اليت تعترب  ةالذي يعترب سبًبا يف الصراع بني "األنا" بكونها حمور توازن الشخصي"اهلو"؛ و

مثال الشخصية ومسوِّها األعلى، كما يؤمن بوجود مجلٍة من مكيانزميات الدفاع واحليل النَّفسية، 

مراض اليت تعرتي واليت تلعب دوًرا بارًزا يف الدفاع عن الشخصية، وحماولة إخفاء االضطرابات واأل

الفرد. وقد أشار عدٌد من الباحثني إىل أنَّ نظرية التحليل النَّفسيِّ لصاحبها "فرويد" توصلت إىل 

 احلقائو اآلتية:

  َّاغرتاب الشعور: فاخلربات املؤملة اليت مير بها الفرد ُتكَبت لتقليل األمل الناتج عنها، ولذلك فإن

كبرٍي للتغلب على املقاومة اليت حتول دون ظهور هذه  تذكُّرها أمٌر صعٌب حيتاج إىل جمهوٍد

اخلربات إىل الشعور، وبذلك يغرتب الشعور من اخلربات املكبوتة، واملقاومة هنا مظهٌر من 

 مظاهر اغرتاب الشعور.

  اغرتاب الالشعور: يشري إىل أنَّ اخلربات املكبوتة تبدأ حياًة جديدًة شاذًَّة يف الالشعور، وتبقى

بطاقاتها تتنظر فرصًة للخروج، وطاملا أنَّ أسباب الكبت ال زالت قائمًة، فإنَّ الالشعور حمتفظًة 

يبقى مغرتًبا على شكل انفصاٍل عن الشعور، وما حماولة "األنا" يف التوفيو بني ضغط الواقع 

 ا،ومتطلبات "اهلو" وأوامر "األنا األعلى" إال هروٌب من اغرتاب الفرد عن الواقع االجتماعي )شت

(، والذي يرى فيه الباحث أنُّه مصدٌر 2001 ؛ إمساعيل،2004 ؛ زهران،1997 ؛ حممد،1997

للصراع بني مكونات الشخصية، وسبٌب يف نشأة االغرتاب النَّفسيِّ واالنفصال عن الواقع 

 االجتماعي.

أنَّ االغرتاب تعبرٌي عن ما  (Horney)وترى نظرية التحليل النَّفسيِّ االجتماعي لصاحبتها هورني 

يعانيه الفرد من انفصاٍل عن ذاته، حيث ينفصل عن مشاعره اخلاصة ورغباته ومعتقداته وطاقاته، 

وهو فقدان شعوره بالوجود الفعَّال وقوة التصميم يف حياته اخلاصة، األمر الذي يفقده اإلحساس بذاته 

االنفصال عن الذَّات جمموعٌة من األعراض  منهما عضويٌّ، وتصاحب شعور على اعتبار أنَّ كالا
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النَّفسية، تتمثل يف: اإلحساس باختالل الشخصية، واخلزي وكراهية الذَّات واحتقارها، فتصبح 

عالقة الفرد بنفسه عالقًة غري شخصيٍة، فيتحدث عن نفسه كما لو كانت كائًنا آخر منفصًلا 

االغرتاب عن الذَّات يعين االنفصال أو التعارض  (، وترى كذلك أن10َّ :2004 وغريًبا عنه )العقيلي،

ما بني الذَّات الفعلية واليت متثل الوضع احلالي للفرد، والذَّات املثالية ومتثل ما ينبغي أن يكون عليه 

 (.160 :1996 . )شاخت،مستقَباًل

ب نوٌع من اخلربة ( أنَّ االغرتا1951بينما ترى نظرية التحليل النَّفسيِّ اإلنسانيِّ لصاحبها "فروم" )

اليت يرى فيها اإلنسان نفسه غريًبا عن ذاته، فيشعر أنه غري قادٍر على التحكم يف أفعاله، بل تسوقه 

األفعال وينساق وراءها؛ ما جيعله بعيد االتصال عن ذاته واآلخرين، ويعاني من العزلة والوحدة 

ديث، وسيطرة اآللة، وهيمنة اجلانب والعجز، وُيرجع "فروم" أسباب االغرتاب إىل طبيعة اجملتمع احل

 (.2014 املادي والتطور التكنولوجي اهلائل على اإلنسان )بلعابد،

يتَّضح للباحث من بعط النظريات اليت فسَّرت االغرتاب النَّفسيَّ أنَّها متحورت يف تفسريها حول 

بني الذَّات املثالية عدٍد من األسباب، متثلت يف الصراع بني مكونات الشخصية الثالثة، والتناقط 

 والذَّات الواقعية، ونوعية اخلربة الذَّاتية اليت جتعل الفرد غري قادٍر على التحكم يف أفعاله.

 : Academic Adaptationثانًيا: التَّكيُّف األكادميي 

يعترب التَّكيُّف األكادميي للطالب يف اجلامعة واحًدا من أهم مظاهر تكيُّفه العام، ومن أقوى 

املؤشرات املتعلقة بصحة الطالب النَّفسية، ويقضي الطالب فرتًة من حياته ال تقلُّ عن ثالث سنواٍت يف 

اجلامعة، وتكيُّف الطالب مع املناخ اجلامعي وشعوره بالرِّضا واالرتياح عن نوعية حياته اجلامعية 

ل االجتاهات ميكن أن ينعكس على إنتاجيته، وميكن أن يسهم يف حتديد مدى استعداده لتقبُّ

 (.127: 1977والقيم اليت تعمل على تطويرها لدى طلبتها. )الرحياني ومحدي، 

( التَّكيُّف األكادمييَّ بأنه قدرة الطالب على حتقيو حاجاته االجتماعية 2006ويعرِّف العمرية )

ته يف من خالل تكوين عالقاٍت مرضيٍة مع أساتذته وزمالئه واجلامعة وإدارتها، ومن خالل مساهم

 ألوان النشا  االجتماعي اجلامعي بشكٍل يؤثر يف صحته النَّفسية ويف تكامله االجتماعي.

أنَّ التَّكيُّف هو:  (BC Ministry of Education, 2012)ويوضِّح دليل التَّكيُّف الربيطاني 

 ؛احتياجات التَّعلُّم الفرديةيَّة و، مهمٌَّة؛ الستيعاب احتياجات الفرد التَّعليمٌةاسرتاتيجيٌَّة تعليميٌَّة، وتقومييَّ

 .لتمكني الطالب من تلبية نتائج التَّعلُّم
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( أنَّ التَّكيُّف األكادمييَّ للطالب يتأثر مبجموعٍة من العوامل، 1974ويرى الرحياني ومحدي )

منها: جنس الطالب، وحاجاته الشخصية واالجتماعية، وخربات الطفولة، وقدراته التحصيلية، 

سمية والصِّحية، كما يتأثر بظروف األسرة اليت ينتمي إليها الطالب، ومستواه وظروفه اجل

االجتماعي، والثقايف، واالقتصادي، وتؤدِّي ثقة الطالب بنفسه، وتقديره هلا، ومستوى طموحاته 

 وآماله املستقبُّلية دوًرا مهمًّا يف مقدار ما حيقِّقه من تكيٍُّف أكادميي.

أنَّ أبرز خصائص التَّكيُّف أنَّه عمليٌَّة مستمرٌَّة باستمرار احلياة، ( 2006كما يذكر السنبل )

وكذلك عمليٌَّة نسبيٌَّة، أي أنَّ الفرد قد يتكيَّف يف فرتٍة من حياته، وقد ال يتكيَّف يف فرتٍة أخرى، 

  وقد يكون متكيًِّفا يف جماٍل من جماالت احلياة، وغري متكيٍِّف يف جماٍل آخر.

التَّكيُّف بأنَّها تتمُّ بإرادة الفرد ورغبته، عدا التَّكيُّف البيولوجي، الذي يتمُّ  وتتَّصف عملية

بطريقٍة آليٍَّة دون إرادة الكائن احلي، وبأنَّ الفرد قد يغري يف عملية التَّكيُّف مع نفسه، وذلك بتعديل 

ارجية، وتزداد عملية ، أو تغيري أهدافه وتعديلها؛ من أجل التَّكيُّف مع البيئة اخلهبعط سلوكيات

التَّكيُّف وضوًحا كلَّما كانت العوائو والعقبات شديدًة أو جديدًة، كما تتأثر عملية التَّكيُّف 

بالعوامل الوراثية، وترتبط صحة الفرد النَّفسية مبدى قدرته على التَّكيُّف يف خمتلف جماالت حياته 

ا تعدَّدت جماالت التَّكيُّف فإنَّ الفرد يتمتع بدرجٍة )األسرية، العمليَّة، الدراسيَّة، األصدقاء(، فكلَّم

 (.    12  :2005 عاليٍة من الصحة النَّفسية والعكس صحيح. )ناصر،

وتوجد عدَّة نظرياٍت تفسِّر التَّكيُّف، منها نظرية التحليل النَّفسي، حيث يرى "فرويد" أنَّ الفرد 

عبارٌة عن سلسلٍة من الصراعات، يعقبها إشباٌع للحاجات أو يول د مزوًَّدا بغرائز ودوافع، وأنَّ احلياة 

إحباطاٌت، وعليه فإنَّ الفرد يف صراٍع بني دوافعه الشخصية اليت ال يقبلها اجملتمع من جهٍة، واملطالب 

االجتماعية من جهٍة أخرى، وعليه فال يتمُّ التَّكيُّف إال إذا استطاعت "األنا" اليت تعمل وفو مبدأ الواقع 

ى حتقيو التوازن بني متطلبات "اهلو" وحتذيرات "األنا األعلى" ومقتضيات الواقع، أي حلُّ الصراع بني عل

 (.43: 2010"اهلو" و"األنا األعلى" )احلكمي، 

فيما تنظر النظرية السلوكية إىل شخصية الفرد وكأنها آلٌة ذاتيَّة احلركة، توجهها  

اٌت توافقيٌَّة، وميثل مفهوم العادة مركًزا أساسيًّا يف النظرية ضغوٌ  بيئيٌَّة وحوافز متغيِّرٌة واستجاب

السلوكية باعتبار أنَّ العادة مفهوٌم يعرب عن رابطٍة بني مثرٍي واستجابٍة، ومبا أنَّ العادات متعلَّمٌة 

 (.1992ومكتسبٌة؛ هلذا ميكن استبدال العادات غري التَّكيُّفيَّة بعاداٍت تكيُّفيٍَّة. )دسوقي، 
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رى املدرسة اإلنسانية أنَّ مفهوم الذَّات وتقبُّلها مفهوٌم حموريٌّ يف بناء الشخصية وت 

والتَّكيُّف، ويرتبط تقبُّل الذَّات إجيابيًّا بتقبُّل وقبول اآلخرين، ويعدُّ تقبُّل الذَّات عامًلا أساسيًّا يف 

كيُّف لدى الفرد، كما أنَّ تطابو حتقيو التَّكيُّف، يف حني أنَّ مفهوم الذَّات السليب يعرب عن عدم التَّ

مفهوم الذَّات الواقعية مع مفهوم الذَّات املثالية لدى الفرد يؤدِّي إىل التَّكيُّف والصحة النَّفسية، وعدم 

 (.   2005 التطابو يؤدِّي إىل القلو والتوتر وسوء التَّكيُّف )اجملالي،

 الدِّراسات السَّابقة:

خاصًَّة لدى  تناولت العالقة بني متغريات الدِّراسة احلالية ت اليتعلى الرغم من ندرة الدِّراسا

تناولت اليت  الدِّراسات طالب املنح الدراسيَّة يف اململكة العربية السعودية؛ يعرض الباحث بعًضا من

 االغرتاب النَّفسيَّ وعالقته بالتَّكيُّف األكادمييِّ بشكٍل كلِّيٍّ أو جزئيٍّ.

وكذلك التَّعرُّف  النَّفسيِّ،لالغرتاب  هدفت إىل إعداد مقياٍسراسًة د (2002)الصنيع  أجرى

 ،)سعوديني وعمانيني ( على مدى وجود االغرتاب لدى جمموعتني من طــــالب اجلامعة اخلليجيني

منهم  ،من الطالب (201)وعالقته ببعط متغريات الشخصية لديهم، وقد تكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من 

ا من جامعة طالًبا عمانيًّ (79)واإلسالمية، مام حممد بن سعود طالًبا سعوديًّا من جامعة اإل (122)

متوسط درجات  أنَّإىل نتائج الدِّراسة أشارت و النَّفسيِّ،لالغرتاب  مقياٌس، وقد ُأعدَّ السلطان قابوس

متوسط درجات  جد أنَّعيِّنة الدِّراسة مبجموعتيها على مقياس االغرتاب مل تصل إىل املتوسط، وُو

 .جمموعة الطالب السعوديني أعلى من متوسط درجات جمموعة الطالب العمانيني

( إىل قياس درجة التَّكيُّف للحياة اجلامعية، 2004كما هدفت دراسة الرفوع والقرارعة )

وعالقته بالتحصيل الدراسي، واملستوى الدراسي، لدى طالبات تربية الطفل يف كلية الطفيلة 

( طالبًة، واستخدم الباحثان مقياس 170امعية التطبيقية باألردن، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )اجل

التَّكيُّف للحياة اجلامعية من إعدادهما، وقد دلت نتائج الدِّراسة إىل أنَّ متوسط درجات التَّكيُّف لدى 

دالَّة إحصائيًّا بني التَّكيُّف للحياة الطالبات أعلى من املتوسط، كما بيَّنت عدم وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة 

 االجتماعية والتحصيل الدراسي.

( دراسًة هدفت إىل التَّعرُّف على العالقة بني االغرتاب النَّفسيِّ 2004وقد أجرى العقيلي )

وعالقته باألمن النَّفسيِّ لدى طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة 

( طالًبا، وقد استخدم الباحث مقياس االغرتاب النَّفسيِّ من إعداد )مسرية أبكر(، ومقياس 617)من 
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األمن النَّفسيِّ من إعداد الدليم وآخرين، وقد توصلت نتائج الدِّراسة إىل وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة 

 عكسيٍَّة بني االغرتاب النَّفسيِّ واألمن النَّفسي. 

بدراسٍة هدفت إىل التَّعرُّف على مستوى  (Alfred et, al, 2005)وقام "الفريد" وآخرون 

( 117االغرتاب النَّفسيِّ لدى الطلبة العرب يف والية فرجينيا األمريكية، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )

(، وتوصلت نتائج الدِّراسة Denطالًبا من طلبة الدِّراسات العليا، وقد استخدم الباحثون مقياس "دين" )

 ىل أنَّ مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى أفراد العيِّنة كان عالًيا.إ

دراسًة، هدفت إىل الكشف عن دور املعرفة  (Lent, et al, 2009)كما أجرى "لنت" وآخرون 

االجتماعية يف التَّنبؤ بالتَّكيُّف األكادمييِّ والرِّضا عن احلياة لدى الطالب اجلامعيني، وتكوَّنت 

( طالًبا من إحدى اجلامعات يف مشال الربتغال، وأوضحت نتائج الدِّراسة أنَّ 262سة من )عيِّنة الدِّرا

الكفاءة الذَّاتية والدعم البيئيَّ منبئان للتقدم حنو اهلدف والتَّكيُّف األكادمييِّ، كما بيَّنت أنَّ 

ف ال يسهم مبفرده يف التَّكيُّف األكادميي منبٌِّ  عن رضا الطالب عن احلياة، وأنَّ التقدم حنو اهلد

 التَّنبؤ بالتَّكيُّف األكادميي أو الرِّضا عن احلياة.

فقد هدفت إىل معرفة القدرة التَّنبؤية  (Meijs, et al, 2010)أما دراسة "ماجيس" وآخرين 

للذكاء االجتماعي والتحصيل الدراسي على شعبية املراهقني وقدرتهم على التَّكيُّف، وتكوَّنت عيِّنة 

( مراهًقا من طلبة املدارس املتوسطة املهنية يف مدارس مشال غرب أوروبا، وتوصلت 612اسة من )الدِّر

نتائج الدِّراسة إىل أنَّ الذكاء االجتماعيَّ عند الطلبة منبٌِّ  قويٌّ بقدرة الطلبة على التَّكيُّف بشكٍل 

 عامٍّ.

االغرتاب النَّفسيِّ وأثره على ( إىل الكشف عن مستوى 2012وهدفت دراسة املومين وطربيه )

التحصيل األكادمييِّ لدى عيِّنٍة من طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل األسفل، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة 

( طالًبا وطالبًة، واستخدم الباحثان مقياس االغرتاب النَّفسيِّ، وأظهرت نتائج الدِّراسة أنَّ 470من )

إحصائيًّا لالغرتاب النَّفسيِّ يف  ن متوسًطا، كما أنَّ هناك أثًرا سلبيًّا دااًلمستوى االغرتاب النَّفسيِّ كا

 التحصيل األكادمييِّ لدى أفراد عيِّنة الدِّراسة.

( بدراسٍة هدفت إىل الكشف عن العالقة بني االغرتاب النَّفسيِّ 2012وقد قامت "يونسي" )

( طالًبا 220ائر، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )والتَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب اجلامعة يف اجلز

وطالبًة، واستخدمت الباحثة مقياس االغرتاب النَّفسيِّ للمرحلة اجلامعية، ومقياس التَّكيُّف 
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األكادمييِّ، وقد أسفرت نتائج الدِّراسة عن وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة سالبٍة بني االغرتاب النَّفسيِّ ودرجة 

 ي. التَّكيُّف األكادمي

( فقد هدفت إىل التَّعرُّف على مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى 2014أما دراسة الشمري وآخرين )

( طالًبا، 145طلبة األقسام الداخلية يف اجلامعة التكنولوجية يف بغداد، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )

 منخفٌط.وكشفت نتائج الدِّراسة أنَّ مستوى االغرتاب لدى عيِّنة الدِّراسة 

( إىل التَّعرُّف على مستوى االغرتاب النَّفسيِّ، وعالقته 2015وقد هدفت دراسة عباس )

بالتحصيل الدراسي لدى طلبة املرحلة الثانوية النُّزالء يف مراكز اإليواء والطلبة املقيمني يف حمافظة 

ياًسا لالغرتاب النَّفسيِّ، وقد ( طالًبا وطالبًة، وقد أعدَّ الباحث مق314دمشو، وبلغت عيِّنة الدِّراسة )

بيَّنت نتائج الدِّراسة أنَّ مستوى االغرتاب النَّفسيِّ بني أفراد عيِّنة الدِّراسة نزالء مراكز اإليواء كان 

مرتفًعا، ومستوى االغرتاب النَّفسيِّ بني أفراد عيِّنة الدِّراسة املقيمني يف دمشَو كان متوسًطا، كما 

قٍة ارتباطيٍَّة سلبيٍَّة ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني االغرتاب النَّفسيِّ والتحصيل الدراسيِّ بيَّنت النتائج وجود عال

 لدى نزالء مراكز اإليواء واملقيمني يف دمشَو.

( إىل حتديد مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ، ومهارات 2015كما هدفت دراسة اجلهين )

ائدة، والعالقة بني هذه املتغريات، والفروق بينها، التفكري ما وراء املعريفِّ، ومسات الشخصية الس

وفًقا لعدٍد من املتغريات الدميوغرافية لدى الطالب السعوديني املبتعثني يف نيوزلندا، وتكوَّنت عيِّنة 

( طالًبا، وقد بيَّنت نتائج الدِّراسة أنَّ مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ لدى عيِّنة الدِّراسة 77الدِّراسة من )

ان أعلى من املتوسط، كما بيَّنت النتائج وجود ارتباٍ  موجٍب بني أبعاد التَّكيُّف األكادمييِّ ك

ومهارات ما وراء املعرفة، ماعدا ُبعد معاجلة املعرفة وُبعدي التَّكيُّف مع املنهج والعالقات الشخصية، 

يِّ، بينما ُوجد ارتباٌ  موجٌب وُوجَدت معامالت ارتباٍ  سالبٌة بني مسة العصابية والتَّكيُّف األكادمي

 التَّكيُّف األكادمييِّ ومسة يقظة الضمري.دالٌّ بني

( إىل التَّعرُّف على العالقة بني املرونة املعرفية والتَّكيُّف 2017وهدفت دراسة "بريك" )

كيُّف ، والكشف عن اإلسهام النسيبِّ للمرونة املعرفية يف التَّنبؤ بالتَّيِّاالجتماعيِّ واألكادمي

( 57االجتماعيِّ واألكادمييِّ لدى الطالب الوافدين جبامعة امللك سعود، وتكوَّنت عيِّنة الدِّراسة من )

طالًبا من الطالب الوافدين، واستخدم الباحث مقياس املرونة املعرفية، ومقياس التَّكيُّف 

سة وجود ارتباٍ  موجٍب دالٍّ االجتماعيِّ، ومقياس التَّكيُّف األكادمييِّ، وقد بيَّنت نتائج الدِّرا

إحصائيًّا بني املرونة املعرفية والتَّكيُّف األكادمييِّ، كما بيَّنت النتائج وجود عالقٍة طرديٍة بني 
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 %( من التَّكيُّف األكادمييِّ.27التَّكيُّف األكادمييِّ واملرونة املعرفية، كما تفسِّر املرونة املعرفية )

 ابقة:تعقيٌب على الدِّراسات السَّ

العينات  اليت تناولت متغريات الدِّراسة احلالية تنوَع عرض الدِّراسات السَّابقةمن خالل يتَّضح 

عت أدوات تنوَّ، كما من حيث العدد واجلنس وطبيعة العيِّنة ،املستخدمة يف الدِّراسات السَّابقة

مقنَّنٍة ومطبَّقٍة على البيئة اليت س ومقايي ،الدِّراسة املستخدمة يف الدِّراسات السَّابقة ما بني استباناٍت

من الطالب من  ناٍتاعتمدت الدِّراسات السَّابقة يف الوصول إىل نتائجها على عيِّأجريت فيها، كما 

الدِّراسات  من الباحث يف دراسته احلالية استفادمن كال اجلنسني، واملراحل التَّعليميَّة املختلفة 

 األساليب واختيار ،النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ بباالغرتااخلاص  النظري اإلطار بناء يف السَّابقة

وتدعيمها بنتائج الدِّراسات  ،نتائجالتفسري و ،يف حتديد املنهج املتبع، ودواتاألوإعداد  حصائية،اإل

ي الدِّراسة احلالية بكونها درست متغري متازتة، واوكذلك يف حجم ونوع العيِّنة املستخدم، السَّابقة

االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ لدى طلبة املنح الدراسيَّة؛ مما يعزِّز أصالتها ومييزها عن 

 غريها من الدِّراسات.

 فروض الدِّراسة:

 يف ضوء اإلطار النظري والدِّراسات السَّابقة ميكن صياغة الفروض على النحو التالي:

النَّفسيِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن يوجد مستوى مرتفٌع من االغرتاب  .1

 سعود اإلسالمية.

يوجد مستوى متوسٌط من التَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد  .2

 بن سعود اإلسالمية.

األكادمييِّ لدى طالب املنح  توجد عالقٌة ذات داللٍة إحصائيٍَّة بني االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف .3

 الدراسيَّة   يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

من خالل االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح  يِّميكن التَّنبؤ مبستوى التَّكيُّف األكادمي .4

 الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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 الطريقة واإلجراءات:

 :الدِّراسةمنهج  :أواًل

استخدم الباحث املنهج الوصفيَّ االرتباطيَّ، الذي حيدِّد ما إذا كان هناك ارتباٌ  بني متغريين 

أو أكثر ودرجة هذا االرتبا ، وعليه فإنَّ الغرض من استخدام هذا النَّوع من املناهج البحثية يتمثل يف 

 (.61، 1997راسة. )أبوعالم، حتديد وجود عالقٍة أو عدم وجودها بني املتغريات موضوع الدِّ

 جمتمع الدِّراسة: ثانًيا:

من طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود جمتمع الدِّراسة احلالية يتكوَّن 

، املنتظمني واملسجَّلني يف سجالت عمادة القبول ـه1439-1437اإلسالمية، للعام الدراسيِّ 

 هـ(.1437طالٍب. )عمادة القبول والتسجيل،( 2300والتسجيل، والبالغ عددهم )

 عيِّنة الدِّراسة:  ثالًثا:

( طالًبا من طالب املنح الدراسيَّة 231اختريت العيِّنة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبلغ عددها )

 يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 

 رابًعا: أدوات الدِّراسة:

 إعداد الباحث:مقياس االغرتاب النَّفسيِّ من  .1

بعد اطالع الباحث على اإلطار النظري والدِّراسات السَّابقة لالغرتاب النَّفسيِّ، وبالرجوع إىل 

(، والصنيع 2000(، وحممد )2000املقاييس اليت ُطبِّقت يف البيئة العربية، كمقياس خليفة )

يِّ لطالب املنح الدراسيَّة، (، أعدَّ الباحث مقياس االغرتاب النَّفس2004(، والضبع وآل سعود )2002)

 وللتَّحقُّو من صدق وثبات املقياس اسُتخدمت الطرق اآلتية:

 صدق املقياس:

 صدق احملكَّمني: .1

قام الباحث بعرض املقياس بصورته األولية على مخسة حمكَّمني من أعضاء هيئة التدريس يف 

الرَّأي يف مدى مالءمة العبارات للمقياس اجلامعات، من املتخصِّصني يف علم النفس؛ من أجل إبداء 

والُبعد اليت تنتمي له، ومدى وضوح وسالمة الصياغة اللغوية، وقد اعتمد الباحث لصالحية العبارة 

اتفاق أربعة حمكَّمني عليها، وبناًء على آراء احملكَّمني ُأبقيت العبارات املناسبة وعدِّلُت صيغة بعط 

 (.صليت بأقربائي ضعيفةصليت بأقربائي( واليت ُعدِّلت إىل )العبارات. مثل: )أعاني من ضعف 
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املقياس على عيِّنٍة الباحث  طبَّوصدق االتساق الداخلي: وحلساب صدق االتساق الداخلي  -1

معامالت  ساب( طالًبا؛ وذلك حل47استطالعيٍَّة مماثلٍة لعيِّنة الدِّراسة احلالية، مكونة من )

رجة الكليَّة للُبعد املنتمية إليه، ثم حساب العالقة بني أبعاد االرتبا  بني بنود املقياس والد

 املقياس بالدرجة الكليَّة للمقياس.

بالدرجة الكليَّة  االغرتاب النَّفسيِّلقياس العالقة بني بنود مقياس  "بريسون"معامالت ارتبا   - أ

 املنتمية إليه: عدللُب

 (47)ن  عد املنتمية إليهبالدرجة الكليَّة للُب النَّفسيِّمعامالت ارتبا  بنود مقياس االغرتاب 

 معامل االرتبا  ممعامل االرتبا  ممعامل االرتبا  م عدالُب

 العزلة االجتماعية

1 0.332321 0.671061 0.5927

4 0.640326 0.367364 0.6360

7 0.431727 0.496967 0.4037

11 0.629932 0.021952 0.5671

16 0.724437 0.5141 

17 0.701140 0.6770 

 الالمعيارية

2 0.665225 0.497649 0.6974

6 0.267329 0.302362 0.4044

12 0.577533 0.505766 0.3143

19 0.661537 0.456069 0.6626

22 0.622244 0.554053 0.5339

 العجز

3 0.292427 0.411563 0.7171

5 0.317134 0.635465 0.6569

9 0.777742 0.569650 0.6535

13 0.465746 0.553654 0.4499

15 0.527547 0.5790 

23 0.421260 0.5667 

0.6477 0.293243 0.464730 7 الالمعنى

10 0.671731 0.717245 0.6551
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 معامل االرتبا  ممعامل االرتبا  ممعامل االرتبا  م عدالُب

14 0.657636 0.361147 0.6532

17 0.555935 0.427967 0.5627

20 0.571939 0.313251 0.4700

24 0.712641 0.675956 0.5797

( أنَّ مجيع بنود املقياس دالٌَّة مع الدرجة الكليَّة للُبعد الذي تنتمي إليه، 1يتَّضح من اجلدول )

 (، واللذان قام الباحث حبذفهما.32( و)6ماعدا البندين رقم )

يَّة بالدرجة الكل االغرتاب النَّفسيمعامالت ارتبا  بريسون لقياس العالقة بني أبعاد مقياس  - ب

 للمقياس:

 (47)ن  معامالت ارتبا  أبعاد مقياس االغرتاب النَّفسي بالدرجة الكليَّة للمقياس

معامل االرتبا  البعد

0.9169 العزلة االجتماعية

0.7916 الالمعيارية

 0.7529 العجز

0.9391 الالمعنى

( أنَّ معامالت االرتبا  لدرجات كلِّ ُبعٍد من أبعاد املقياس بالدرجة 2)يتَّضح من اجلدول 

(، مما 0.01(، ومجيعها دالَّة إحصائيًّا عند مستوى )0.7529-0.9391الكليَّة للمقياس ترتاوح بني )

 يشري إىل أنَّ املقياس يتَّسم بدرجٍة عاليٍة من صدق االتساق الداخلي.

 :قياساملثبات 

حلساب معامل ثبات املقياس استخدم الباحث معامل ثبات "ألفا كرونباخ"، ومعامل ثبات 

التجزئة النصفية ألبعاد املقياس، والثبات الكلي للمقياس، ويوضِّح اجلدول التالي معامالت ثبات 

 مقياس االغرتاب النَّفسي: 
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 االغرتاب النَّفسيمعامالت ثبات مقياس 

 البنودعدد  عدالُب
معامل ثبات 

 ألفا كرونباخ

معامل ثبات التجزئة 

 النصفية

 0.54 0.55 16 العزلة االجتماعية

 0.74 0.77 14 الالمعيارية

 0.74 0.71 15 العجز

 0.70 0.71 17 الالمعنى

 0.92 0.91 56 الثبات الكلي

ثبات "ألفا  ( أنَّ معامالت ثبات األبعاد للمقياس باستخدام معامل3يتَّضح من اجلدول )

(، وباستخدام معامل ثبات التجزئة النصفية كانت مابني 0.550.71كرونباخ" تراوحت ما بني )

(، وباستخدام 0.91(، والثبات الكلي باستخدام معامل ثبات "ألفا كرونباخ" بلغ )0.540.74)

 (.0.92التجزئة النصفية بلغ )

 السَّابقة أنَّ مقياس االغرتاب يتمتَّع بالصدق والثبات.وبناًء على ذلك يتَّضح من مجيع اإلجراءات 

 تصحيح املقياس:

( عبارًة، تقيس أربعة أبعاٍد )العزلة االجتماعية، 53يتكوَّن املقياس يف صورته النهائية من )

الالمعيارية، العجز، الالمعنى(، ولكلِّ فقرٍة مخسة بدائل لإلجابة، وهي كما يلي: )موافٌو بشدَّة، 

6ال أدري، غري موافو، غري موافو بشدَّة(، وتصحَّح العبارات اإلجيابية بالرتتيب التنازلي: ) أوافو،

(، وترتاوح درجة املقياس بني 12346(، والعبارات السلبية بالرتتيب التصاعدي: )4321

(53316 .) 

 مقياس التَّكيُّف األكادمييِّ من إعداد الباحث: -1

بعد اطالع الباحث على اإلطار النظري والدِّراسات السَّابقة للتَّكيُّف األكادمييِّ، وبالرجوع 

إىل املقاييس اليت ُطبِّقت يف البيئة العربية، كقائمة "هنري بورو" للتَّكيُّف األكادمييِّ، ومقياس 

(، أعدَّ 2007الت )(، والعبد ال2004، والرفوع والقرارعة )(Baker & Sirke, 1999)"بيكر وسريك" 

الباحث مقياس التَّكيُّف األكادمييِّ لطالب املنح الدراسيَّة، وللتأكد من صدق وثبات املقياس قام 

 الباحث حبساب الصدق والثبات بالطرق التالية:



 

 
 
 

 1442/2021( 2) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

248 

 صدق املقياس:

 صدق احملكَّمني: -1

حمكَّمني من  مخسةعلى ( عبارًة، 30واملكوَّن من ) ،الباحث املقياس بصورته األوليةعرض 

بداء الرأي يف مدى مالءمة إل ؛يف علم النفس املتخصِّصنيمن  ،أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات

عتمد الباحث ا، ومدى وضوح وسالمة الصياغة اللغوية، وقد إليهعد اليت تنتمي العبارات للمقياس والُب

ُحذفت مخس عباراٍت، كَّمني راء احملآعلى  حمكَّمني عليها، وبناًء أربعةلصالحية العبارة اتفاق 

 ( عبارًة.26وبذلك يتكون املقياس يف صورته النهائية من )

 الباحث املقياس على عيِّنٍة ط بَّوصدق االتساق الداخلي: وحلساب صدق االتساق الداخلي  -2

وذلك حلساب معامالت  طالًبا؛( 47مكونة من )مماثلٍة لعيِّنة الدِّراسة احلالية،  ٍةاستطالعيَّ

 عد املنتمية إليه.االرتبا  بني بنود املقياس والدرجة الكليَّة للُب

 (47)ن  بالدرجة الكليَّة للمقياس معامالت ارتبا  بنود مقياس التَّكيُّف األكادمييِّ

معامل االرتبا  ممعامل االرتبا  ممعامل االرتبا  ممعامل االرتبا  م

1 0.44647 0.541514 0.070520 0.4465

2 0.37229 0.670516 0.663521 0.6747

3 0.739410 0.517915 0.411222 0.4754

4 0.435411 0.326717 0.495323 0.6254

6 0.556212 0.724217 0.617024 0.7279

5 0.541713 0.554519 0.391426 0.4446

7 0.6774    

البند رقم  ء( أنَّ مجيع بنود املقياس دالٌَّة مع الدرجة الكليَّة لألداة، باستثنا4يتَّضح من اجلدول )

 (، الذي حذفه الباحث؛ نظًرا لضعف ارتباطه مع الدرجة الكليَّة لألداة.14)

 :قياساملثبات 

حلساب معامل ثبات املقياس، استخدم الباحث معامل ثبات "ألفا كرونباخ"، ومعامل ثبات 
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اس التجزئة النصفية حلساب الثبات الكلي للمقياس، ويوضِّح اجلدول التالي معامالت ثبات مقي

 التَّكيُّف األكادمييِّ:

 (47)ن  معامالت ثبات مقياس التَّكيُّف األكادمييِّ

 املتغري
عدد 

 البنود

معامل ثبات 

"ألفا كرونباخ"

معامل ثبات التجزئة 

النصفية

الثبات الكلي ملقياس 

 التَّكيُّف األكادميي
24 0.910.75

الكلي للمقياس باستخدام معامل ثبات "ألفا كرونباخ" ( أنَّ معامل الثبات 6يتَّضح من اجلدول )

 (.0.75(، وباستخدام التجزئة النصفية بلغ )0.91بلغ )

وبناًء على ذلك، يتَّضح من مجيع اإلجراءات السَّابقة أنَّ مقياس التَّكيُّف األكادمييِّ يتمتَّع 

 بدرجٍة عاليٍة من الصدق والثبات.

 تصحيح املقياس:

( عبارًة، ولكلِّ عبارٍة مخسة بدائل لإلجابة، وهي 24 صورته النهائية من )يتكوَّن املقياس يف

كما يلي: )تنطبو عليَّ متاًما، تنطبو عليَّ كثرًيا، تنطبو عليَّ أحياًنا، تنطبو عليَّ قليًلا، ال تنطبو 

السلبية (، والعبارات 64321عليَّ مطلًقا(، وتصحَّح العبارات اإلجيابية بالرتتيب التنازلي: )

 (. 24120(، وترتاوح درجة املقياس بني )12346بالرتتيب التصاعدي: )

 األساليب اإلحصائية:خامًسا: 

لإلجابة على فروض الدِّراسة والتَّحقُّو من اخلصائص السيكومرتية لألدوات املستخدمة يف 

 هي:و ،من األساليب اإلحصائية ستخدم الباحث جمموعًةالدِّراسة احلالية، ا

 معامل ارتبا  "بريسون". -

 معامل "ألفا كرونباخ" ومعامل التجزئة النصفية. -

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري. -

 معامل االحندار املتعدِّد. -
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 سادًسا: إجراءات الدِّراسة التطبيقية:

 رجع الباحث إىل الدِّراسات واألحباث السَّابقة اليت حبثت يف االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف -

 األكادمييِّ.

 أعدَّ الباحث أدوات الدِّراسة. -

اختار الباحث جمتمع الدِّراسة، وهم طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  -

 اإلسالمية، وحدِّدت العيِّنة املمثلة جملتمع الدِّراسة.

لى فروض الدِّراسة طبَّو الباحث أدوات الدِّراسة، ومجع البيانات، وعاجلها إحصائيًّا؛ لإلجابة ع -

 بصورٍة علميٍَّة.  

 ومناقشتها: نتائج الدِّراسةسابًعا: عرض 

الفرض األول: يوجد مستوى مرتفٌع من االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام 

 حممد بن سعود اإلسالمية.

االغرتاب ستخدمة يف مقياس متوسط الدرجات امل الباحث قسَّم للتَّحقُّو من صحة الفرض األول

 متساوية املدى من خالل استخدام املعادلة التالية: )املقياس اخلماسي( إىل ثالثة مستوياٍت النَّفسيِّ

 1.33=  3( ÷ 0-4= ) 3÷ أقل قيمة( -طول الفئة = )أكرب قيمة

 لنحصل على التصنيف التالي:

 توزيع مستويات مقياس االغرتاب النَّفسيِّ

مدى املتوسطات املستوى

2.33 – 1.00منخفط

3.55 – 2.34متوسط

6.00 – 3.57مرتفع

 على ضوء التصنيف السابو: يهايبني النتائج اليت مت التَّوصُّل إل (7)واجلدول 
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 (231)ن  توزيع مستوى عيِّنة الدِّراسة يف أبعاد مقياس االغرتاب النَّفسيِّ

 املستوى

 

 عدالُب

املتوسط  منخفط متوسط مرتفع

  النسيب

االحنراف 

 املعياري
 ترتيب

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 3 0.70 2.39 60.2 115 46.6 106 4.3 10 العزلة االجتماعية

 1 0.56 2.54 29.9 59 54.6 149 6.5 13 الالمعيارية

 2 0.71 2.61 43.3 100 61.9 120 4.7 11 العجز

 4 0.57 2.31 64.1 126 42.9 99 3.0 7 الالمعنى

الدرجة الكليَّة 

ملقياس االغرتاب 

 النَّفسي

5 2.5 123 63.2 102 44.2 2.46 0.52  

(، فنجد 2.54-2.31( أنَّ املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني )7يتَّضح من اجلدول رقم )

( على مستوى مرتفٍع، وقد 6.5( من أفراد العيِّنة وبنسبة )13أنَّه يف ُبعد الالمعيارية قد حصل عدد )

( من 59( على مستوى متوسٍط، وقد حصل عدد )54.6( من أفراد العيِّنة وبنسبة )149حصل عدد )

( على مستوى منخفٍط، وجاء ُبعد الالمعيارية يف املرتبة األوىل مبتوسٍط 29.9أفراد العيِّنة وبنسبة )

( على مستوى 4.7( من أفراد العيِّنة وبنسبة )11(، بينما يف ُبعد العجز قد حصل عدد )2.54حسابيٍّ )

مستوى متوسٍط، وقد حصل عدد  ( على61.9( من أفراد العيِّنة وبنسبة )120مرتفٍع، وقد حصل عدد )

( على مستوى منخفٍط، وجاء ُبعد العجز يف املرتبة الثَّانية 43.3( من أفراد العيِّنة وبنسبة )100)

( من أفراد العيِّنة وبنسبة 10(، ويف ُبعد العزلة االجتماعية قد حصل عدد )2.61مبتوسٍط حسابيٍّ )

( على مستوى 46.6أفراد العيِّنة وبنسبة ) ( من106( على مستوى مرتفٍع، وقد حصل عدد )4.3)

( على مستوى منخفٍط، وجاء ُبعد 60.2( من أفراد العيِّنة وبنسبة )115متوسٍط، وقد حصل عدد )

(، وُيالحظ أنَّ ُبعد الالمعنى قد حصل عدد 2.39العزلة االجتماعية يف املرتبة الثالثة مبتوسٍط حسابيٍّ )

( من أفراد العيِّنة 123( على مستوى مرتفٍع، وقد حصل عدد )3.0)سبعٍة من أفراد العيِّنة وبنسبة 
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( على 44.2( من أفراد العيِّنة وبنسبة )102( على مستوى متوسٍط، وقد حصل عدد )63.2وبنسبة )

مستوى منخفٍط، وجاء ُبعد الالمعنى يف املرتبة الرابعة، وبالنسبة للدرجة الكليَّة ملقياس االغرتاب 

( 123( على مستوى مرتفٍع، وقد حصل عدد )2.5نَّ ستًَّة من أفراد العيِّنة حصلوا بنسبة )النَّفسيِّ جند أ

( من أفراد العيِّنة وبنسبة 102( على مستوى متوسٍط، وقد حصل عدد )63.2من أفراد العيِّنة وبنسبة )

نح الدراسيَّة ( على مستوى منخفٍط، وكان املتوسط احلسابيُّ لالغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب امل44.2)

 (، والذي يعدُّ ضمن املستوى املتوسط لالغرتاب النَّفسيِّ.2.46ككلٍّ )

االغرتاب مستوى أنَّ  اليت أظهرت، (2012) املومين وطربيةفو هذه النتيجة مع دراسة وتتَّ

دراسة النتيجة السَّابقة مع النتائج اليت توصلت إليها  ختتلفو ،الثانوية كان متوسًطالدى طلبة  النَّفسيِّ

، واليت بيَّنت أنَّ مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى الطلبة العرب (Alfred et, al, 2005)"الفريد" وآخرين 

(، 2014كان مرتفًعا، وكذلك ختتلف مع دراسة الشمري وآخرين ) يف والية فرجينيا األمريكية

وى االغرتاب النَّفسيِّ كان منخفًضا لدى طلبة األقسام الداخلية يف اجلامعة واليت أظهرت أنَّ مست

( واليت توصلت إىل أنَّ مستوى االغرتاب 2002التكنلوجية يف بغداد، كما ختتلف مع دراسة الصنيع )

( واليت 2015النَّفسيِّ لدى طالب اجلامعة اخلليجيني كان منخفًضا، وختتلف مع دراسة عباس )

أنَّ مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى طلبة املرحلة الثانوية لدى النزالء يف مراكز اإليواء يف  توصلت إىل

 دمشَو كانت مرتفعًة. 

ويفسِّر الباحث نتيجة الفرض األول، واليت بيَّنت أنَّ مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح 

ن متوسًطا، وقد يكون ناجًتا عن التعامل الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كا

اجليد واإلجيابيِّ من ِقبل إدارة اجلامعة؛ وذلك بتوفري وتقديم العديد من اخلدمات، اليت قد تساعد 

طالب املنح الدراسيَّة على االندماج مع اجملتمع السعودي بشكٍل عامٍّ واجلامعيِّ بشكٍل خاصٍّ؛ مما قد 

الذي قد يسبب يف ارتفاع االغرتاب النَّفسيِّ، حيث ُيالحظ أنَّ هناك  يؤدِّي إىل خفط التوتر والقلو

برامج تهيئٍة يف بداية االلتحاق باجلامعة، وكذلك توفري السكن املناسب والذي يساهم يف خلو جوٍّ 

من األلفة واالنسجام بني طالب املنح الدراسيَّة والطالب السعوديني، كما يتَّضح أنَّ وسائل االتصال 

واصل االجتماعي تساعد طالب املنح الدراسيَّة يف التَّواصل مع ذويهم بشكلٍ مباشٍر ويوميٍّ، وقد والتَّ

 يساهم ذلك يف عدم ارتفاع مستوى االغرتاب النَّفسيِّ لديهم.   

الفرض الثَّاني: يوجد مستوى متوسٌط من التَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة يف 



 
 

 
 
 253 

 االغرتاب النَّفسي وعالقته بالتَّكيُّف األكادميي لدى طالب املنح الدراسيَّة(. 2021. )ظافر بن حممد محدالقحطاني. 

 مد بن سعود اإلسالمية.جامعة اإلمام حم

متوسط الدرجات املستخدمة يف مقياس  الباحث قسَّم للتَّحقُّو من صحة الفرض األول،

من خالل استخدام املعادلة  ،متساوية املدى )املقياس اخلماسي( إىل ثالثة مستوياٍت االغرتاب النَّفسيِّ

 التالية:

 1.33 = 3( ÷ 0-4= ) 3÷ أقل قيمة( -طول الفئة = )أكرب قيمة

 على التصنيف التالي: للحصول

 توزيع مستويات مقياس التَّكيُّف األكادميي

مدى املتوسطات املستوى

2.33 – 1.00منخفط

3.55 – 2.34متوسط

6.00 – 3.57مرتفع

 على ضوء التصنيف السابو: يهايبني النتائج اليت مت التَّوصُّل إل (9)واجلدول 

 (231)ن  ملستوى عيِّنة الدِّراسة يف مقياس التَّكيُّف األكادمييِّ توزيٌع

النسبة العدد املستوى

 2.5 5منخفط

 39.7 92متوسط

 67.5 133مرتفع

 100.0 231 اجملموع

 3.74 املتوسط احلسابي

 0.53 االحنراف املعياري
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( على مستوى منخفٍط، 2.5ستًَّة من أفراد العيِّنة حصلوا بنسبة )( أنَّ 9يتَّضح من اجلدول رقم )

( من 133( على مستوى متوسٍط، وقد حصل عدد )39.7( من أفراد العيِّنة وبنسبة )92وقد حصل عدد )

( على مستوى مرتفٍع، كما يتَّضح من اجلدول أنَّ املتوسط احلسابيَّ 67.5أفراد العيِّنة وبنسبة )

-(، وهذا يدلُّ على أنَّ التَّكيُّف األكادمييَّ لدى طالب املنح الدراسيَّة 3.74دمييِّ )للتَّكيُّف األكا

يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مرتفٌع، وتتَّفو هذه النتيجة مع دراسة  -الغري سعوديني

ت كلية الطفيلية لدى طالبا يِّ(، اليت بيَّنت أنَّ مستوى التَّكيُّف األكادمي2004الرفوع والقرارعة )

(، واليت 2015اجلامعية التطبيقية باألردن كان فوق املتوسط، وتتَّفو كذلك مع دراسة اجلهين )

أظهرت أنَّ مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ لدى الطالب السعوديني املبتعثني يف نيوزلندا كان فوق 

 املتوسط.

مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب  ويفسِّر الباحث نتيجة الفرض الثَّاني، اليت بيَّنت أنَّ

اختيار طلبة طريقة  املنح الدراسيَّة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كان مرتفًعا؛ بسبب

 :واليت من أبرزها ،من الشرو  والضوابط ضمن سلسلٍةحيث يكون  ،يف اجلامعة املنح الدراسيَّة

بني الطلبة الذين سيحصلون  منافساٌت ُتجرىة، حيث ه وقدراته العلميئذكا ةونسب، معدل الطالب

ومتابعة الطلبة  بإدارة املنح الدراسيَّة اجلامعة ممثلٌة كما أنَّ، بينهموخيتار من  ،يف اجلامعة على منٍح

وتؤكد على ضرورة ارتفاع معدله  ،اخنفاض معدل الطلبة ملتابعة ؛من الشرو  والضوابط تضع مجلًة

يف مرحلة الدِّراسات العليا  ٍةدراسيَّ ٍةا الستكمال الطالب للحصول على منحتضع شروًطو ،الرتاكميِّ

وحيصلون على املنح  ،ن للدراسةوالطلبة متفرغفضًلا على أنَّ  ؛مرتفٍع يف حصوله على معدٍل متمثلًة

الشرعية ن يف العلوم وصة الطلبة منهم متخصِّحيث إنَّ غالبيَّ ،للتخصصات اختيارهممبحط  الدراسيَّة

، وقد أنهوا متطلبات مرحلة تعلُّم اللغة العربية يف اجلامعة، والتحقوا يف الربامج التَّعليميَّة، والعربية

وكذلك عدم معاناتهم ماديًّا؛ وذلك يعود لصرف مكافأٍة شهريٍَّة من ِقبل اجلامعة لكلِّ طالٍب مع 

خيفِّط من معاناة املواصالتتوفري السكن داخل اجلامعة؛ مما يسهل وصول الطالب للكلية و

 ومصاريفها، وهذا قد يفسِّر مستوى تكيُّفهم األكادمييِّ املرتفع. 

 االغرتاب النَّفسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّبني  ذات داللٍة إحصائيٍَّة توجد عالقٌة :الفرض الثالث

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.لدى طالب املنح الدراسيَّة يف 

لقياس العالقة بني درجات  "؛بريسون"الباحث معامل ارتبا   استخدم بار الفرض الثَّاني،الخت
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يف مقياس ، وبني درجاتهم االغرتاب النَّفسيِّعيِّنة البحث يف األبعاد الفرعية والدرجة الكليَّة ملقياس 

 :( يوضِّح النتائج اليت مت التَّوصُّل إليها10التَّكيُّف األكادمييِّ، واجلدول )

 لقياس العالقة بني درجات أفراد عيِّنة الدِّراسة يف "بريسون"معامالت ارتبا  

 (231)ن  أبعاد مقياس االغرتاب النَّفسي وبني درجاتهم يف مقياس مستوى التَّكيُّف األكادميي

 وصف العالقة مستوى الداللة معامل االرتبا  األبعاد

 عكسية )سالبة( 0.01دالَّة عند مستوى 0.6423- العزلة االجتماعية

 عكسية )سالبة( 0.01دالَّة عند مستوى 0.6232- الالمعيارية

 عكسية )سالبة( 0.01دالَّة عند مستوى 0.5174- العجز

 عكسية )سالبة( 0.01دالَّة عند مستوى 0.5260- الالمعنى

الدرجة الكليَّة ملقياس 

االغرتاب النَّفسي
 عكسية )سالبة( 0.01عند مستوى دالَّة 0.5467-

( بني درجات أبعاد مقياس )سالبًة ًةعكسيَّ هناك عالقاٍت أنَّ (10يتَّضح من اجلدول رقم )

: )العزلة االجتماعية، الالمعيارية، العجز، الالمعنى( وبني الدرجة الكليَّة ملقياس االغرتاب النَّفسيِّ

لدى  ما اخنفضت درجات أبعاد مقياس االغرتاب النَّفسيِّكلَّه مما يشري إىل أنَّ؛ التَّكيُّف األكادمييِّ

إحصائيًّا عند  لديهم، وكانت تلك العالقات دالًَّة عيِّنة الدِّراسة، ارتفع مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ

 (.0.01)مستوى 

ملقياس ( بني الدرجة الكليَّة )سالبًة ًةعكسيَّ هناك عالقًة أنَّ (10كما يتَّضح من اجلدول رقم )

ما ه كلَّ، مما يشري إىل أنَّو بني الدرجة الكليَّة ملقياس التَّكيُّف األكادمييِّ مستوى االغرتاب النَّفسيِّ

 لدى عيِّنة الدِّراسة ارتفع مستوى التَّكيُّف األكادمييِّ اخنفضت درجات مستوى االغرتاب النَّفسيِّ

 (.0.01) توىإحصائيًّا عند مس لديهم، وكانت تلك العالقة دالًَّة

، اليت توصلت إىل وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة سالبٍة (2012) العقيليفو هذه النتيجة مع دراسة وتتَّ

ودالٍَّة إحصائيًّا بني االغرتاب النَّفسيِّ واألمن النَّفسيِّ لدى طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اليت بيَّنت وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة سالبٍة (، 2012اإلسالمية، كما تتَّفو هذه النتيجة مع دراسة يونسي )
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بني االغرتاب النَّفسيِّ ودرجة التَّكيُّف األكادمييِّ لدى طالب اجلامعة، وتتَّفو كذلك مع دراسة 

(، اليت توصلت إىل وجود عالقٍة ارتباطيٍَّة سالبٍة والتحصيل الدراسي لدى نزالء اإليواء 2005عباس )

 واملقيمني يف دمشَو. 

ر الباحث نتيجة الفرض الثالث بأنَّ هذه النتيجة طبيعيٌَّة ومتوقعٌة؛ ألنَّ ارتفاع مستوى ويفسِّ

االغرتاب النَّفسيِّ لدى طالب املنح الدراسيَّة قد يرتبط بانتقال الطالب من بيئته االجتماعية، واليت 

ا قد يؤثر يف إشباع بعط ختتلف ثقافيًّا واجتماعيًّا عن البيئة اليت يعيش فيها خالل فرتة دراسته، وهذ

احلاجات النَّفسية، كاحلاجة لالنتماء وتقدير الذَّات لدى الطالب؛ مما يشعره بالتوتر والقلو وعدم 

 الطمأنينة، وبالتالي قد يؤدِّي إىل اخنفاض التَّكيُّف بشكٍل عامٍّ والتَّكيُّف األكادمييِّ لدى الطالب.

من خالل االغرتاب النَّفسيِّ لدى  يِّكيُّف األكادميميكن التَّنبؤ مبستوى التَّ: الفرض الرابع

 طالب املنح الدراسيَّة   يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 Stepwiseج )د املتدرِّالباحث حتليل االحندار املتعدِّ استخدم ،و من صحة الفرضحقُّللتَّ

Multiple Regression Analysis قوى العوامل ألبالرتتيب  إدراٍج(. ويعتمد هذا األسلوب على

ا املستقلة: أبعاد مقياس االغرتاب النَّفسي: )العزلة االجتماعية، الالمعيارية، العجز، الالمعنى( تأثرًي

تشتمل على العوامل اليت هلا  ،إىل معادلة االحندار وصوًلاعلى املتغري التابع )التَّكيُّف األكادميي(، 

ن عامال ُأدِرج)رمبا ال تكون مجيع العوامل(. ويف النتيجة املرفقة  كادمييِّعلى درجة التَّكيُّف األ تأثرٌي

باقي  ُيدَرجومل  ،هما على الرتتيب: )الالمعنى، العجز( ،عدين( من أبعاد مقياس االغرتاب النَّفسيِّ)ُب

 .كادمييِّأبعاد االغرتاب: )العزلة االجتماعية، الالمعيارية(، لضعف تأثريها على درجة التَّكيُّف األ

 د )اخلطوة الثَّانية( للتعرفحتليل تباين االحندار املتعدِّ

 (231)ن  على العوامل اليت تسهم يف التَّنبؤ بدرجة التَّكيُّف األكادميي

مصدر التباين
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة )ف(

40.154220.07277.307االحندار

(0.01عند )دالَّة  62.4432270.230البواقي

0.569معامل االرتبا  
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مصدر التباين
جمموع 

املربعات

درجات 

احلرية

متوسط 

املربعات
قيمة )ف(

0.434معامل التحديد 

0.429معامل التحديد املعدل 

 مما يشري إىل وجود تأثرٍي (،0.01) عند مستوى دالٌَّة "ف"قيمة  أنَّ (11رقم ) يتَّضح من اجلدول

 .من العوامل: )الالمعنى، العجز( على التَّنبؤ بدرجة التَّكيُّف األكادمييِّ لكلٍّ ٍةإحصائيَّ داللٍة يذ

ر تلك األبعاد تفسِّ أي أنَّ(، 0.429)بلغت  R2قيمة معامل التحديد املعدل  كما يتَّضح من اجلدول أنَّ

 .لدرجة التَّكيُّف األكادمييِّ %( من التباين الكلي42.9ِّ)

 ،خالهلا التَّنبؤ بدرجة التَّكيُّف األكادمييِّ ليت ميكن منمعادلة االحندار اعلى وللحصول 

يوضِّح اجلدول التالي قيم ثوابت معامل االحندار )قيم ثوابت العوامل اليت تتنبأ بدرجة التَّكيُّف 

 األكادميي(

 قيم ثوابت معادلة االحندار

 قيمة الثابت املتغريات املستقلة
اخلطأ 

 املعياري
 قيمة )ت(قيمة بيتا 

مستوى 

 داللة )ت(

43.5050.000  6.2740.121 ثابت االحندار

0.3554.6970.000-0.3430.076- الالمعنى

0.3324.1540.000-0.2970.071- العجز

( للعوامل )الالمعنى، 0.01عند مستوى  )دالٌّ سالٌب ه يوجد تأثرٌيأنَّ( 12رقم )يتَّضح من اجلدول 

 وبالتالي ميكن أن تكون املعادلة على النحو التالي:  ،العجز( على درجة التَّكيُّف األكادمييِّ

 + ب 2س 2+ أ 1س 1تقدير التَّكيُّف األكادميي = أ

 حيث إنَّ:

 هي قيم الثوابت املتغريات )العوامل( املؤثرة املوجودة يف اجلدول  0.297-=  2وأ 343-=  1أ (1)

 .: درجة "الالمعنى"1س (2)
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 .درجة "العجز" : 2س

 6.274ب: ثابت االحندار =  (3)

%( من 27(، اليت بيَّنت بأنَّ املرونة املعرفية تفسِّر )2017وتتَّفو هذه النتيجة مع دراسة "بريك" )

، اليت أوضحت أنَّ الكفاءة (Lent, et al, 2009)تَّكيُّف األكادمييِّ، ودراسة "لنت" وآخرين ال

 ,Meijs, et al)الذَّاتية والدعم البيئيَّ منبئان للتَّكيُّف األكادمييِّ، ودراسة "ماجيس" وآخرين 

الطلبة على التَّكيُّف ، اليت توصلت إىل أنَّ الذكاء االجتماعيَّ عند الطلبة منبٌ  قويٌّ بقدرة (2010

%( من التباين 42.9ر ))الالمعنى، العجز( تفسِّ بشكٍل عام، وبيَّنت نتيجة الدِّراسة احلالية أنَّ ُبعدي

، ويرى الباحث أنَّ هذه النتيجة تتَّفو مع نتائج الدِّراسة اليت ي لدرجة التَّكيُّف األكادمييِّالكلِّ

فسيِّ والتَّكيُّف األكادمييِّ، وهذا ينعكس على أفراد الدِّراسة وجدت عالقًة دالًَّة بني االغرتاب النَّ

احلالية، حيث إنَّ مستوى االغرتاب جاء بدرجٍة متوسطٍة، مما انعكس على التَّكيُّف األكادمييِّ 

لديهم، حيث جاء بدرجٍة مرتفعٍة؛ وهذا يعلُِّله الباحث بكون االغرتاب عامًلا مؤثًرا على العديد من 

ياتية، اليت يعاني منها طلبة املنح يف إدارة شؤونهم األكادميية، ويسهم يف اخنراطهم يف اجلوانب احل

 أنشطة اجلامعة ووحداتها الرئيسة، مبا حقوَّ درجًة مرتفعًة يف التَّكيُّف األكادمييِّ لديهم.

 التوصيات:

 يف ضوء نتائج الدِّراسة يوصي الباحث بــ:

  لطالب املنح الدراسيَّة، الذين يعانون من مستوياٍت مرتفعٍة من عمل برامَج توعويٍَّة وإرشاديٍَّة

 االغرتاب، من خالل احملافظة على أدنى مستوى من االغرتاب لديهم.

 لطلبة املنح الدراسيَّة يف  االجتماعيِّ االندماجتهدف إىل حتقيو  ؛داخل اجلامعة نشطٍةأو عمل برامَج

 التطوعية واالندماج االجتماعيِّ. ، وحثِّهم على املشاركة يف الربامجاجلامعة

  عقد ورش عمٍل تبيِّن أهمية املعدَّل الرتاكميِّ للطالب اجلامعي، والتَّكيُّف األكادمييِّ وأثره على

 املستوى التحصيليِّ، من خالل تقديم برامَج إرشاديٍَّة تساعدهم على رفع مستوى التحصيل.

 ث يف هذه الدِّراسة؛ لقياس االغرتاب النَّفسيِّ االستفادة من املقاييس املعدَّة من ِقبل الباح

 والتَّكيُّف األكادمييِّ لدى طلبة اجلامعة.
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 عبدالرَّمحن بن فيصل

Ahmed, Eman Ibrahim El Desouki. (2021). Degree of Practicing Leadership skills among 

Female Students at Imam AbdulRahman bin Faisal University. Journal of 

Educational Science, 7 (2), 267-300. 

Degree of Practicing Leadership skills among Female Students at Imam 

AbdulRahman bin Faisal University 

Eman Ibrahim El Desouki Ahmed 

College of Education 

Imam Abdulrahman Bin Faisal University 

Abstract: 

The purpose of the study was to investigate the degree of practicing 

leadership skills among female students at Imam AbdulRahman bin Faisal 

University. The original community from which the sample of the study consisted 

of all the female students at the college of Education at Imam Abdul Rahman bin 

Faisal University (156). The sample of the study included (101) students and it was 

chosen randomly. The study employed a descriptive research design in order to 

address the research objectives. The results of the study showed differences in the 

degree of practicing leadership skills among female students attributed to the level 

of study, social participation and training. The study did not show differences in 

the degree of practicing leadership skills attributed to the specialization variable. 

Based on these results, the study made some recommendations in order to improve 

the leadership skills among female students at Imam Abdul Rahman bin Faisal 

University. 

Keywords: Cognitive Skills, Human skills, Strategic Skills, Faculty of Education.  
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 درجرررة سارسرررة املهرررارات القياديَّرررة لررردى الطالبرررات يف جامعرررة اإلمرررام    (. 0202. )إميررران إبرررراهيم الدسررروقي  .أمحرررد

 .822–017 (،0) 7 جملة العلوم الرتبوية،. الرَّمحن بن فيصلعبد

 

 درجة سارسة املهارات القياديَّة لدى الطالبات 

 يف جامعة اإلمام عبدالرَّمحن بن فيصل

 (1)براهيم الدسوقي أمحدإد. إميان 

 املستخلص:

ة ة لدى طالبات كليَّإىل الكشف عن درجة ممارسة املهارات القياديَّاحلاليَّة الدراسة  تهدف

ت قَّالذي اشُت ف اجملتمع األصليُّتألَّوي ؛من وجهه نظرهنَّ الرمحن بن فيصلعبد مامامعة اإلجبالرتبية 

 هنَّوالبالغ عدد الرَّمحن بن فيصلعبد كليَّة الرتبية جبامعة اإلمام مجيع طالباتمنه عينة الدراسة من 

وللوصول إىل هدف الدراسة  طالبة. (101قوامها ) نَّمنه ٌةعشوائيَّ عينٌةواخِتريت  ( طالبًة،165)

للوقوف على درجة ممارسة املهارات  استبانًةطوَّرت ، وحليليَّالتَّ استخدمت الباحثة املنهج الوصفيَّ

 ة ككل مرتفٌعمستوى ممارسة املهارات القياديَّ ة لدى الطالبات. وأظهرت نتائج الدراسة أنَّالقياديَّ

يف مستوى ممارسة  دالٍَّة إحصائيًّا ت نتائج الدراسة وجود فروقلدى الطالبات، باإلضافة إىل ذلك أظهر

ومل تظهر الدراسة  ،دريبة والتَّواملشاركة اجملتمعيَّ إىل متغري املستوى الدراسّي ىعزة ُتاملهارات القياديَّ

على  وبناًء .خصصإىل متغري التَّ ىعزة ُتيف مستوى ممارسة املهارات القياديَّ دالٍَّة إحصائيًّا وجود فروق

ة لدى وصيات اليت ميكن من خالهلا تنمية املهارات القياديَّمت الدراسة بعط التَّتائج قدَّهذه النَّ

 محن بن فيصل.الرَّعبد مامطالبات جامعة اإل

 املهارات املعرفيَّة، املهارات اإلنسانيَّة، املهارات االسرتاتيجيَّة، كليَّة التَّربية.ة: الكلمات املفتاحيَّ

 

 

 

                                                             
 .eiahmed@iau.edu.sa، محن بن فيصلجامعة اإلمام عبد الرَّ ،ربيةة التَّكليَّ  (1)
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 القياديَّة لدى الطالبات يف جامعة اإلمام املهارات القيادية درجة ممارسة(. 2021أمحد. إميان إبراهيم الدسوقي. )

 عبدالرَّمحن بن فيصل

 املقدمة:

حظي موضوع املهارات القياديَّة باهتماٍم كبرٍي من املتخصصني يف النصف الثَّاني من القرن 

من أوائل املهتمني بدراسة املهارات القياديَّة لدى الطَّلبة  Frederic Rudolph (1962)العشرين، وُيعدُّ 

ال هدًفا رئيًسا للجامعات ومؤسَّسات يف التَّعليم اجلامعي مبيًنا أنَّ تنمية تلك املهارات كان وال يز

التَّعليم العالي؛ لكونها ضروريَّة ملساعدة الطَّلبة على مواكبة التَّحديات واملتغريات املتسارعة يف عاملنا 

املعاصر، حيث إنَّ تنمية مستوى املهارات القياديَّة لدى الطَّلبة من شأنه أن يؤثر على حياتهم املهنيَّة بعد 

ى حتسني درجة االلتزام التَّنظيمي لديهم، وقدرتهم على وضع رؤيٍة للمستقبل، وكيفية التَّخرج، وعل

استثمار كافَّة املوارد املتاحة لتحقيو تلك الرؤية على حنٍو ينعكس بشكٍل إجيابّي على حياتهم 

 وعلى اجملتمع ككل. اًلمستقب

فرصة هلم لتحمُّل املسؤولية وميكن تنمية املهارات القياديَّة لدى الطَّلبة من خالل إتاحة ال

واملبادرة واملشاركة يف أنشطٍة تعليميٍَّة مطوَّرٍة، وتطبيو مهاراتهم يف األنشطة املتاحة، وإتاحة الفرصة 

للعمل اجلماعي يف الصَّف، وتشجيع الطَّلبة وحتفيزهم على املشاركة الفعَّالة يف األنشطة التَّعليميَّة 

(. فتشجيع الطَّلبة على املشاركة يف العمليَّة التَّعليميَّة من 2017ن،اليت تثري تفكريهم )مرتضى وآخرو

شأنه أن ينمي لديهم العديد من املهارات القياديَّة من خالل تفاعلهم يف اكتشاف وحتديد مشكالت 

 (. 2017 العمل واحللول املقرتحة للتَّغلب عليها )حممد،

القياديَّة؛ لكونها من أكثر املتغريات ارتباًطا ولقد اهتمَّت الباحثة بدراسة موضوع املهارات 

مبستوى انهماك الطَّلبة يف العمليَّة التَّعليميَّة ومبستوى الدَّافعيَّة لديهم؛ فكلَّما ارتفع مستوى ممارسة 

 ;Mays, 2016) املهارات القياديَّة لدى الطالب اجلامعي كلَّما زاد مستوى انهماكه يف عمليَّة التَّعلم

Wolfe, 2013) وانعكس ذلك على جودة املخرج التَّعليمي ككل. ولذا فإنَّ الطالب األكثر ،

 ممارسًة للمهارات القياديَّة أكثر دافعيًَّة للعمليَّة التَّعليميَّة.

بتنمية املهارات القياديَّة لدى  واعتماًدا على نتائج الدراسات السَّابقة، تتَّضح أهميَّة االهتمام 

تَّعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية؛ باعتبارها إحدى الوسائل األساسيَّة طلَّاب مؤسَّسات ال

اليت متكن اجلامعات من بناء كوادر بشريَّة متتلك مهاراٍت وقدراٍت عاليًة تؤهلها للمنافسة يف بيئٍة 

يف حتقيو  سريعة التَّغري على مجيع األصعدة على حنٍو ميكن اجلامعة من الوصول إىل مرحلة التَّميز

ا على كونها مؤشًر عالوًة، (Lawson, 2017)أهدافها حتقيًقا يسهم يف حتسني املخرجات التَّعليميَّة 
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، وكما أوضحت الدراسات السَّابقة اليت توصَّلت إليها الباحثة فال اخلرجينيجودة نبؤ مبستوى للتَّ

فيٌة عن مستوى ممارسة ميكن حتقيو هذا اهلدف بدون أن يكون لدى تلك اجلامعات بياناٌت كا

املهارات القياديَّة لدى الطَّلبة على حنٍو ميك ن من وضع آلياٍت لتنمية مهارات الطَّلبة، وهلذا تهدف 

الرمحن عبد الدراسة احلاليَّة إىل قياس درجة ممارسة املهارات القياديَّة لدى الطالبات يف جامعة اإلمام

 بن فيصل.

 مشكلة البحث وأسئلته:

من  ة لتطويرهجادَّ حماوالٍتشهد نظام التَّعليم يف اململكة العربية السعودية يف اآلونة األخرية 

 م )رؤية2030، وهو أحد الربامج الوطنيَّة احملقَّقة لرؤية اململكة 2020خالل برنامج التَّحوُّل الوطين 

(، والذي رصد التَّحديات اليت تواجه نظام التَّعليم، ووضع على أساس تلك التَّحديات 2015، 2030

، ومن أهمها تعزيز املهارات لدى الطَّلبة لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق عليمة للتَّاألهداف العامَّ

م من جهود الباحثني يف ، باإلضافة إىل ذلك وعلى الرغ(Ministry of Education, 2019)العمل 

وناجًحا، فال يوجد اهتماٌم  اًلوضع مناذج لتحديد املهارات الواجب توافرها لدى الفرد ليصري قائًدا فعا

كاٍف بدراسة درجة ممارسة  طالب التَّعليم اجلامعي للمهارات القياديَّة باستثناء عدٍد قليٍل من 

 Dugan, 2006; AlGhamdi & Ahmed, 2018; Kouzes & Posner, 2008; Kuhالدراسات )

et.al., 2005; Yukl, 2010; وقلَّة الدراسات يف هذا الشَّأن متثل عائًقا يف إعداد الطالب وحتديًّا ،)

 ملؤسَّسات التَّعليم اجلامعي. 

ضرورة إعداد كل طالٍب ليصبح قائًدا  Thelin (2004) Chunoo & Osteen (2016)ويرى 

وناجًحا دون أن تتاح له برامج فعَّالٌة وأنشطٌة  اًلللطالب أن يكون فعايف جمال ختصُّصه. وال ميكن 

 داخل كليَّته تكسبه مهاراٍت قياديًَّة مناسبًة تساعده على إجناز مهامه بكفاءٍة وفعاليَّة.

وجود عالقٍة قويٍَّة بني مستوى  (Shirley, 2007)ولقد أظهرت نتائج الدراسة اليت قامت بها  

يَّة لدى الطَّلبة وبني أدائهم األكادميي واالجتماعي وقدرتهم على تنمية مهارات زمالئهم. املهارات القياد

ولقد جاءت تلك الدراسة استجابًة لذلك من خالل قياس مستوى املهارات القياديَّة لدى طالبات جامعة 

ليميَّة والسَّعي ملعرفة الرَّمحن بن فيصل؛ لكونها  متثل مؤشًرا هامًّا على جودة املخرجات التَّععبد اإلمام

مستوى املهارات القياديَّة على حنٍو ميك ن من تعزيزها لدى الطالبات، وبالنَّظر إىل جامعة اإلمام 

عبدالرَّمحن بن فيصل كمؤسَّسٍة من مؤسَّسات التَّعليم العالي تسعى إىل حتقيو التَّميز يف أداء طالبها 
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 عبدالرَّمحن بن فيصل

تعدُّ من أهم املؤسَّسات اليت يقوم عليها اجملتمع للنُّهوض وخرجييها، خاصًة يف كليَّة التَّربية اليت 

بالنظام التَّعليمي، باعتبارها املؤسَّسة املسؤولة عن إحداث نقالٍت نوعيٍَّة لتطوير العمليَّة التَّعليميَّة، من 

أعلى  خالل إعداد معلمني مؤهلني علميًّا وثقافيًّا وأخالقيًّا، وتبذل الكليَّة جهوًدا كبريًة لتحقيو

مستويات األداء، وال ميكن حتقيو ذلك إال من خالل تنمية مهارات الطالبات بالكليَّة، ويف ظل 

األهميَّة التَّربويَّة ملتغري املهارات القياديَّة لدى طالب التَّعليم اجلامعي عالوًة على ندرة الدراسات احملليَّة، 

 تسعى الدراسة احلاليَّة لإلجابة عن األسئلة التالية:

ــة الرتبيــة جبامعــة اإلمــام     .1 الرَّمحن بــن عبــد مــا درجــة ممارســة املهــارات القياديَّــة لــدى طالبــات كليَّ

 فيصل؟

ــة الدراســة لدرجــة ممارســة           .2 هــل توجــد فــروق ذات داللــٍة إحصــائيٍَّة بــني متوســطات تقــديرات عين

ــتوى       ــة )املسـ ــتغريات الدراسـ ــزى ملـ ــة ُتعـ ــة الرتبيـ ــات كليَّـ ــدى طالبـ ــة لـ ــارات القياديَّـ ــي، املهـ الدراسـ

 التَّخصص، املشاركة اجملتمعيَّة، التَّدريب(؟

 أهداف البحث: 

    : يف النُّقا  التَّالية البحثص أهداف تتلخَّ

محن الرَّعبد جبامعة اإلماماملهارات القياديَّة لدى طالبات كليَّة الرتبية  التعرُّف على درجة ممارسة .1

 . بن فيصل

اإلحصائيَّة بني استجابات عينة الدراسة جتاه درجة ممارسة الكشف عن الُفروق ذات الدَّاللة  .2

الرَّمحن بن فيصل ُتعزى إىل متغريات عبد طالبات كليَّة الرتبية للمهارات القياديَّة جبامعة اإلمام

 )املستوى الدراسي، التَّخصص، املشاركة اجملتمعيَّة، التَّدريب(.

 درجة ممارسة املهارات القياديَّة لدى تقديم بعط التَّوصيات اليت ميكن من خالهلا حتسني .3

 الرَّمحن بن فيصل.عبد الطالبات يف جامعة اإلمام

 أهميَّة الدراسة:

 تتَّضح أهميَّة هذه الدراسة يف النُّقا  التَّالية:

قــد تفيــد نتــائج الدراســة يف مســاعدة القــائمني علــى العمليَّــة التَّعليميَّــة مــن أعضــاء هيئــة التَّــدريس     -

واملسؤولني بالكليَّة على تصميم بـرامج تدريبيَّـة، واختـاذ إجـراءاٍت وقـراراٍت أكثـر فعاليَّـة لتنميـة         
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ــارات الطَّلبــة، والــذي ُيعــدُّ واحــًدا مــن األهــداف األساســيَّة لربنــامج ال        يف  2020تَّحــوُّل الــوطين  مه

 التَّعليم.

قد تفيد نتائج الدراسة املسؤولني باجلامعـة لتحديـد املـتغريات املـؤثرة يف مسـتوى املهـارات القياديَّـة         -

 لدى الطَّلبة، وحتديد االحتياجات التَّدريبيَّة للطالبات.

 حدود الدراسة: 

 اقتصرت الدراسة على احلدود اآلتية:

 احلدود املوضوعيَّة:

 قتصرت الدراسة على الكشف عن درجة ممارسة املهارات القياديَّة لدى طالبات جامعة اإلماما

 الرَّمحن بن فيصل من وجهة نظرهنَّ.عبد

 احلدود البشريَّة:

 الرَّمحن بن فيصل. عبد ُطّبقت هذه الدراسة على طالبات كليَّة الرتبية بالدمام جبامعة اإلمام

 احلدود املكانيَّة:

الرمحن بن فيصل بالدمام عبد و أداء الدراسة على كليَّة الرتبية جبامعة اإلماماقتصر تطبي

 باملنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية.

 احلدود الزمنيَّة:

 .هـ14191440م األكادميي عاالهذه الدراسة خالل  ُطّبقت

 مصطلحات الدراسة:

 :اليحو التَّتستعرض الباحثة مصطلحات البحث على النَّ

 (:skillاملهارة )

يعرف معجم التَّنظـيم اإلداري املهـارة بأنهـا: مقـدار الّدقـة الـيت يبـذهلا العامـل يف عملـه. )كمـال:           

( املهارة بأنها قدرٌة تتميَّز فيهـا الّدقـة، والفـرق بينهـا وبـني القـدرة يف       1994املعطي )عبد (، ويعرف1974

 الدرجة وليس يف النَّوع.     
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 (Leadership): القيادة  

( أنَّ "القود نقيط السوق: ُيقـال يقـود الدَّابـة مـن أمامهـا،      1994ورد يف لسان العرب البن منظور )

(، وكلمــة القيـادة مشــتقٌَّة مــن الكلمـة اليونانيَّــة مبعنـى   يقــود أو يبــدأ     370ويسـوقها مــن خلفهـا" )ص.   

عمليَّـة التَّـأثري    Achiene(، وبناًء على ذلك عرَّف 2015مبعنى يقود )القحطاني،  Agereوالفعل الالتييِن 

لتحقيـو جمموعـة مـن األهـداف       Northouse (2010)القيـادة بأنهـا     يف اجلماعـة وتـوجيههم وإرشـادهم   

 املشرتكة.

  (Leadership skills): املهارات القياديَّة 

( 2007يعرف  ) Mumford, Campion & Morgesonاملهارات القياديَّة بأنها جمموعٌة من 

املهارات املعرفيَّة واإلنسانيَّة واالسرتاتيجيَّة اليت ميتلكها الفرد ومتكنه من التَّأثري يف اآلخرين لتحقيو 

األهداف اليت يسعون إليها، ويقصد باملهارات القياديَّة يف هذه الدراسة إجرائيًّا جمموعٌة من القدرات 

نسانيَّة واالسرتاتيجيَّة اليت متك ن الطالبة من إجناز املهام املوكلة إليها، والقيام بأدوارها املعرفيَّة واإل

بكفاءٍة. وُتقاس من خالل قيٍم رقميٍَّة ُيستدلُّ عليها من خالل استجابات عينة الدراسة على األداة 

 املستخدمة.

 إجراءات الدراسة:

 ع اإلجراءات التَّالية:لإلجابة عن أسئلة البحث قامت الباحثة باتبا

ــة لــدى طــالب التَّعلــيم          .1 ــارات القياديَّ ــابقة ذات الصــلة بامله ــى األدبيــات والدراســات السَّ االطــالع عل

 اجلامعي؛ وذلك لبناء إطاٍر نظري يعكس املتغري األساسي يف الدراسة.

درجــة بهــدف الكشــف عــن   ابقة ات والدراســات السَّــ بنــاء أداة البحــث بعــد االطــالع علــى األدبيَّــ      .2

الرَّمحن بـن فيصـل مـن وجهـة نظـرهنَّ،      عبـد  ممارسة املهارات القياديَّة لـدى طالبـات جامعـة اإلمـام    

 وثباتها. ةأكد من صدق األداالتَّو

 عليها. ُحِصلتائج اليت على النَّ وصيات واملقرتحات بناًءوتقديم التَّ إحصائيًّا،معاجلة البيانات  .3

 اإلطار النَّظري:

ري هلذه الدراسة اخللفية النَّظرية للمتغري األساسي يف الدراسة احلاليَّة من ينطوي اإلطار النَّظ

خالل توضيح تطور مدخل املهارات القياديَّة يف التَّعليم العالي وأهم األبعاد األساسيَّة املرتبطة به على 
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وفيما يلي حدة. وذلك من خالل مراجعة األدبيَّات والدراسات واملقاييس اليت اهتمت بهذا املوضوع. 

 تفصيل ذلك:

حظي موضوع القيادة باهتمام الكثريين منذ العصور القدمية حيث اهتمَّ الباحثون والُكتَّاُب 

بدراسة طبيعة هذا املفهوم املعقَّد متعدد األبعاد. وعلى الرغم من هذا االهتمام بدراسة ظاهرة القيادة 

(. ويشري AlGhamdi & Ahmed, 2018يادة )فال يوجد اتفاٌق بني الباحثني واملهتمني حول مفهوم الق

James Burns (1968)  "أنَّ "القيادة من أكثر الظَّواهر املدروسة وأكثرها غموًضا على وجه األرض

 .(4)ص

ولقد وردت تعاريف عدٌَّة ملفهوم القيادة حيث تأثَّر كل باحٍث باملدرسة اإلداريَّة اليت ينتمي 

إليها، فأنصار املدرسة الكالسيكيَّة ركَّزوا يف تعريفاتهم للقيادة على السُّلطة الرمسيَّة بينما ركَّز 

ة السُّلوكيَّة والعالقات اإلنسانيَّة مؤيدو املدارس اإلداريَّة احلديثة يف القيادة خاصًَّة من أصحاب املدرس

على السُّلطة املقبولة يف تعريفاتهم للقيادة؛ وذلك ألنَّهم يرون أنَّ السُّلطة احلقيقيَّة هي تلك السُّلطة اليت 

تقبلها اجلماعة وال ُتفرض من ِقبل القائد. ويركز أصحاب الفكر املنهجي على العنصر الوظيفي 

 م(. 2015أنَّ القيادة أساس حتقيو الغايات واألهداف )القحطاني، كأساٍس للقيادة، فهم يرون 

ومن خالل مراجعة العديد من الكتابات والدراسات يف القيادة تبيَّن أنَّ القيادة ال خترج عن 

كونها عمليَّة تأثري ميارسها فرٌد على جمموعٍة من األفراد جتاه حتقيو سلسلة من األهداف املشرتكة. 

القيادة بأنها  Rauch & Behling,1984; Jacobs (1990)الفهم من خالل تعريف  وندل ل على هذا

هي عمليَّة التَّأثري على نشا  جمموعٍة من األفراد لتسهيل العمل يف حتقيو جمموعٍة من األهداف 

 املشرتكة.

القيادة بأنها عمليَّة التَّأثري على اآلخرين،  (Yukl, 2006; Northouse, 2010)وعرَّف  

 وجيههم، وإثارة دافعيَّتهم؛ لتحقيو جمموعٍة من األهداف. وت

( فن 2( عمليَّة. )1وبناًء على ذلك، يالحظ أنَّ مجيع التَّعريفات السَّابقة تتَّفو يف كون القيادة: )

 ( تهتمُّ بتحقيو أهداف حمدَّدة.3التَّأثري على سلوك اآلخرين. )

لقائد تأثريه على سلوكيَّات واجتاهات جمموعٍة من ومن ثمَّ فالقيادة هي عمليٌَّة ميارس فيها ا 

 األفراد يف مواقف حمددة؛ بغرض توجيه طاقاتهم وتنظيم جهودهم.

ومن خالل مراجعة األدبيَّات جندها تشري إىل أنَّ نظريَّة املهارات القياديَّة متثل تطوًُّرا للنَّظريات  
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ل العظيم وهي من أوىل النَّظريَّات التَّقليديَّة اليت حاولت أن التَّقليديَّة يف القيادة، ومن أهمها نظريَّة الرَّج

تعزو القيادة إىل عدد من السمات واخلصائص الشَّخصيَّة اليت ُيفرتض أن يتميَّز بها الشخص لكي 

 يصري قائًدا. 

عط وتقوم نظريَّة الرَّجل العظيم على فكرٍة مؤدَّاها أنَّ فعاليَّة القائد تتوقَّف على امتالكه لب

، وأنَّ هذه السمات موروثة السمات الشَّخصيَّة. فإذا توافرت هذه السمات يف الفرد أصبح قائًدا فعااًل

 وال تكتسب باخلربة أو التَّدريب.

خملوٌق بفطرته على القيادة.  Thomas Carlyleفالقائد كما يشري الفيلسوف االسكتلندي 

م(، 2017  السُّلوك القيادي هلؤالء األفراد )املخاليف،ومن ثمَّ فلم تسَع نظريَّة السمات للبحث عن تفسري

وافرتضت أنَّ تطوُّر اجملتمعات يقوم على عدٍد حمدوٍد من األفراد الذين تتوافر فيهم مساٌت وقدراٌت، 

 (Weller & Weller, 2002وال يستطيع أيُّ شخصٍ أن يصري قائًدا. )

امتداًدا لنظريَّة الرَّجل العظيم واليت تقوم على ( واليت ُتعدُّ 19301940ونظريَّة السمات )

افرتاٍض مؤدَّاه أنَّ هناك مساًتا ميكن أن يكتسبها الفرد ليصري قائًدا باإلضافة إىل الصفات والسمات 

 القياديَّة املوروثة.

 ولقد تبيَّن من خالل مراجعة األدبيَّات أنَّ أكثر السمات الواجب توافرها يف الفرد ليصري قائًدا

 هي الذَّكاء واحليويَّة والدَّافعيَّة العالية والثقة بالنَّفس واحلزم واإلخالص والعدالة والكاريزما.

ولقد ُوجهت لنظرييت الرَّجل العظيم والسمات العديد من االنتقادات، ورفط معظم العلماء هذه 

ة القائد، ونتيجًة لتلك ؛ لكون توافر هذه السمات ال تعين فاعليَّ(Costley & Todd, 1987)النَّظرية 

 (.19601940االنتقادات ظهر ما ُيعرف بالنَّظريَّات السُّلوكيَّة للقيادة )

وتفرتض النَّظريَّة السُّلوكيَّة أنَّ فعاليَّة القائد تتوقَّف على سلوكه، وأنَّ السُّلوك وليس السمات 

 هي اليت حتدد فعاليَّته وجناحه. 

أمنا  السُّلوك املطلوبة اليت متك ن القائد من التَّأثري يف سلوك  وحتوَّل اهتمام الباحثني لتحديد

اآلخرين، ومن ثمَّ أصبح التَّركيز على الكيفيَّة اليت ميارس بها القائد تأثريه على اآلخرين لتحقيو 

 جمموعٍة من األهداف.

قيادي وفعاليَّة وأكدَّت دراسات جامعة ميتشجن وجامعة أوهايو وجود عالقٍة قويٍَّة بني السُّلوك ال

 األفراد الذين تتمُّ قيادتهم.
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وبالرغم من احملاوالت اجلادَّة للنَّظريَّة السُّلوكيَّة يف القيادة لتقديم تفسرٍي لفاعليَّة القائد إال أنها 

 م(.2015تعرَّضت النتقاداٍت؛ ألنها أغفلت تأثري العديد من العوامل اليت تؤثر يف القائد )حريم، 

املهارات القياديَّة كرد فعل لالنتقادات اليت ُوجهت لنظرييت الرَّجل العظيم ولقد ظهر مدخل 

والسمات والنَّظريَّة السُّلوكيَّة. فبينما ركَّزت نظريَّة الرَّجل العظيم والسمات على الشَّخصيَّة وركَّزت 

هارات القياديَّة على النَّظريَّة السُّلوكيَّة على أمنا  القائد وسلوكيَّاته أثناء العمل، يقوم مدخل امل

هامًّا يف الفكر  اًلافرتاٍض مؤدَّاه أنَّ مهارات القائد هي اليت حتدد فعاليَّته. وُيعدُّ هذا املدخل حتوُّ

القيادي؛ العتقاده يف كون مهارات وقدرات القائد ميكن تعلُّمها وتنميتها من خالل اخلربة والتَّدريب 

كان مبثابة حماولٍة للتَّغلب على االنتقادات للنَّظريات السَّابقة. . ومن ثم َّ(Northouse, 2010)املستمر 

من التَّركيز على ما يفعله القائد، فإنَّ مدخل املهارات يفرتض أنَّ القيادة عبارٌة عن جمموعٍة من  اًلفبد

يف القيادة،  . وعلى الرغم من أنَّ السمات الشَّخصيَّة تلعب دوًرا أساسيًّااًلالقدرات اليت تصنع قائًدا فعا

 إال أنَّ مدخل املهارات يفرتض أنَّ فعاليَّة القائد تتوقَّف على توافر قدراٍت معيَّنٍة لدى القائد. 

 Robert Katz( 1970وُتعزى األصول التَّارخييَّة ملدخل املهارات القياديَّة إىل أعمال العلماء )

يف تأصيل مدخل املهارات القياديَّة والذين كان لكل منهم دوٌر Mumford et.al  ( 2000)و (1980)

املهارات القياديَّة استناًدا على دراساته امليدانيَّة يف Katz ووضع أساليب لقياسه. فقد صنَّف كاتز

جمال القيادة، وأشار إىل أنَّ القيادة الفعَّالة تعتمد على ثالث مهارات أساسيَّة وهي املهارات الفنيَّة 

 .واإلنسانيَّة والذهنيَّة

وتعكس املهارات الفنيَّة قدرة القائد على استخدام معارف وأساليب حمددًة إلجناز العمل، 

حيث حتوي الكفايات املطلوبة يف جمال التَّخصص والقدرة على التَّحليل واستخدام األدوات 

 ( Katz, 1974واألساليب والتَّقنيات املناسبة. )

عد القائد على العمل بفعاليٍَّة مع اآلخرين. وتساعد ويقصد باملهارات اإلنسانيَّة القدرات اليت تسا

املهارات اإلنسانية القائد على متكني األفراد من العمل كفريٍو واحٍد لتحقيو سلسلٍة من األهداف 

املشرتكة، ومتك ن القائد من فهم رؤية أقرانه وإحداث نوٍع من التَّوافو بني رؤيته كقائٍد ورؤية 

 نَّاءٍة حلل املشكالت اليت قد تؤثر على العمل اجلماعي. اآلخرين، والعمل بصورٍة ب

وتشري املهارات الفكريَّة إىل القدرة على العمل مع األفكار واملفاهيم، وتساعد على العمل مع 

األدوات واملوارد املتاحة. ويستطيع األفراد ذوو املهارات الفكريَّة العمل مع األفكار التَّجريديَّة 
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يَّة. وتساعد املهارات الفكريَّة على تنمية قدرة الفرد على التَّحليل واالستنتاج، ومن واملفاهيم االفرتاض

أنَّ مدخل املهارات القياديَّة أوَّل  Northouse (2007)أهمها مهارات التَّخطيط واختاذ القرار. ويرى 

يكون قائًدا متى  لعمليَّة القيادة، وأتاح الفرصة لكل فرٍد أن اًلاملداخل اليت وضعت تصوًُّرا وهيك

توافرت فيه املهارات املطلوبة. باإلضافة إىل ذلك تضمَّن هذا املدخل رؤيًة شاملًة للمهارات اليت البدَّ أن 

 .اًلتتوافر يف القائد لكي يكون فاع

 Katz مدخاًل  Mumford, Zaccaro, Harding, Jacops & Fleishman (2000)ولقد طوَّر 

 Skill-based model of leadershipل النَّموذج للقيادة القائم على املهارات للمهارات القياديَّة من خال

والذي ُوضع استناًدا إىل دراساٍت عديدٍة أجريت على مدار سنواٍت يف جمال القيادة الفعَّالة، والذي 

املعقَّدة. أكَّد فيها أنَّ فعاليَّة القائد تعتمد بشكٍل أساسيٍّ على قدرته على حل املشكالت التَّنظيمية 

(Mumford et.al., 2000) 

ويقوم هذا النَّموذج على فكرٍة مؤدَّاها أنَّ القائد ليس خملوًقا بفطرته، وأنَّ لديه خصائص 

وأن يكتسب  اًل، وتفرتض أنَّ الفرد لديه القدرة أن يصبح قائًدا فعَّاموروثة تؤهله ليصري قائًدا فعَّااًل

املهارات اللَّازمة للقيادة من خالل عمليَّة التَّعلم والتَّدريب واملشاركة الفعَّالة يف األنشطة والربامج اليت 

 من شأنها حتسني تلك املهارات.

منوذجه يف القيادة القائم على املهارات إىل جمموعٍة من  Mumford et.al (2000)وصنَّف 

 اءات.املهارات الشَّخصيَّة و الكف

املهارات الشَّخصيَّة إىل أربع جمموعاٍت أساسيٍَّة، وهي:   Mumford et.al (2000)كما صنَّف 

القدرة املعرفيَّة العامَّة، والقدرة املعرفيَّة املتبلورة، والدَّافع، واخلصائص الشَّخصيَّة اليت متكن القائد 

ثالث مهاراٍت من التَّعامل مع املواقف التَّنظيميَّة املعقَّدة واليت ترتبط بأدائه. وصنَّف ُبعد الكفاءات على 

 أساسيٍَّة، وهي: مهارات حل املشكالت واملهارات املعرفيَّة ومهارات التَّقويم. 

وانبعثت من جديٍد يف اآلونة األخرية نظريَّة املهارات القياديَّة لتشهد اهتماًما واسًعا لدى عدٍد 

يًة واقعيًَّة حول املهارات كبرٍي من الدراسات اليت ظهرت مؤخًَّرا يف جمال القيادة. وقدَّمت الدارسات رؤ

القياديَّة الواجب توافرها لدى الطَّالب يف مؤسَّسات التَّعليم اجلامعي بصفٍة خاصٍَّة، مثل دراسات 

Kouzes & Posner, 2012; (Talbot & Hallows, 2008; Maxwell, 2018; Ogurlu & 

Emir, 2013; Mumford, Komives, Lucas, & McMahon, 2013; Maxwell, 2018) ،
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واعتمدت الباحثة من خالل مراجعة العديد من النَّماذج اليت هدفت إىل قياس درجة ممارسة املهارات 

، والذي قسَّم املهارات Mumford et.al (2007)القياديَّة على منوذج القيادة القائم على املهارات 

الدراسة احلاليَّة لقياس املهارات؛ لكونه القياديَّة فيه مؤخًَّرا إىل ثالثة أبعاٍد أساسيٍَّة، واعتمدت عليه 

يقدم صورًة كاملًة عن املهارات كمفهوٍم متعدد األبعاد، وهي: املهارات املعرفيَّة واملهارات اإلنسانيَّة 

 واملهارات االسرتاتيجيَّة. 

مثل  تتضمَّن املهارات املعرفيَّة تلك املهارات اليت ترتبط بالقدرات املعرفيَّة األساسيَّة للفرد،

وتطبيقها يف مواقف  والنَّظريَّات، واخلربات األفكار مهارات مجع ومعاجلة وتقويم املعلومات، وحتليل

جديدٍة، ومهارات االستماع الواعي، ومهارة التَّواصل الكتابي، ومهارة القراءة. باإلضافة إىل ذلك 

 املرتبطة واملهارات ة، وامتالك املعلوماتتتألَّف املهارة املعرفيَّة من القدرة على حتليل املعلومات الرَّقميَّ

 العمل، والقدرة على عرض األفكار بأسلوٍب علمي منظٍَّم.  بسوق

وتشري املهارات اإلنسانيَّة إىل تلك املهارات اليت متك ن الفرد من العمل مع اآلخرين، كما 

ماعي، ومهارة التَّفاوض تنطوي املهارات اإلنسانيَّة على فهم ردود فعل اآلخرين، ومهارة العمل اجل

للتَّوفيو بني وجهات النَّظر املتعارضة، ومهارات اإلقناع للتَّأثري على اآلخرين لتحقيو األهداف بفعاليَّة 

 أكرب.

أمَّا بالنسبة للمهارات االسرتاتيجيَّة فهي من أهم املهارات القياديَّة، وتتألَّف من مهارات 

إلدراكيَّة، والقدرة على حتليل املوقف ككل؛ لضمان حتقيو التَّخطيط واختاذ القرار، واملهارات ا

األهداف اليت يسعى إليها الفرد. باإلضافة إىل ذلك ُتعدُّ مهارة حل املشكالت من أهم املهارات 

االسرتاتيجيَّة؛ حيث يواجه الفرد مواقف وأحداًثا تتطلَّب أن ميتلك القدرة على تشخيص املشكالت 

لول حتى يتمكَّن من تطوير أداء اجلماعة اليت تتمُّ قيادتها حتقيًقا وحتديد أسبابها ووضع احل

 ألهدافهم املشرتكة.

 الدراسات السَّابقة:

تستعرض الباحثة فيما يلي بعط الدراسات السَّابقة العربيَّة واألجنبيَّة، ذات الصلة مبوضوع 

 البحث مرتبًة زمنيًّا من األحدث إىل األقدم: 

للكشف عن تأثري  Hevel,  Martin, Goodman and  Pascarella (2018) هدفت دراسة

ولتحقيو هذا اهلدف  عضويَّة اجلمعيَّات على مستوى املهارات القياديَّة لدى الطَّلبة من وجهة نظرهم،

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التَّحليلي. وتكوَّن جمتمع الدراسة من مجيع طالب مرحلة 

https://search-proquest-com.library.iau.edu.sa/education/indexinglinkhandler/sng/au/Martin,+Georgianna+L/$N?accountid=136546
https://search-proquest-com.library.iau.edu.sa/education/indexinglinkhandler/sng/au/Pascarella,+Ernest+T/$N?accountid=136546
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( جامعًة بالواليات املتحدة األمريكيَّة، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 24البكالوريوس يف )

( طالًبا وطالبًة. 3.156الطَّلبة قوامها )التَّحليلي لتحقيو أهداف البحث، واختريت عينٌة عشوائيٌَّة من 

وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ لعضويَّة اجلمعيَّات تأثرًيا متوسًطا على مستوى ممارسة املهارات القياديَّة، 

وأنَّ هناك فروًقا ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف درجة ممارسة املهارات القياديَّة لصاحل طالب السَّنة النهائيَّة 

 الكليَّات األدبيَّة.  ولصاحل طالب

يف هدفت للكشف عن تأثري التَّعلم عن طرق األقران   Brown & Rode (2018)أما دراسة 

تنمية املهارات القياديَّة املتمثلة يف الكفاءة والثقة بالنَّفس والتَّأمل الذَّاتي ومنذجة األدوار لدى طالبات 

ولتحقيو هذا اهلدف اعتمدت الدراسة على منهج حبث كليَّة التَّمريط بالواليات املتحدة األمريكيَّة، 

( طالبًة من 59( طالبًة باملستويات الدراسيَّة األوىل و)79الطَّرائو املركَّبة، وتكوَّنت عينة الدراسة من )

%. 100( طالبًة من املستويات الدراسيَّة العليا مبعدل استجابة بلغ 52املستويات الدراسيَّة املتوسطة و)

ائج الدراسة أنَّ تأثري التَّعلم على األقران تأثرٌي مرتفٌع على طالبات املستويات الدراسيَّة العليا وأظهرت نت

 مقارنًة بنظائرهم من املستويات الدراسيَّة األخرى. 

ة يف تنمية املهارات رات الدراسيَّإىل الوقوف على دور املقرَّ Mays (2016)هدفت دراسة ولقد 

ة. ولتحقيو هذا اهلدف اعتمدت الباحثة على بوالية نيوجريسي األمريكيَّ الطَّلبة نم ة لدى عينٍةالقياديَّ

لبة مة أسهمت يف تعريف الطَّة املقدَّرات الدراسيَّاملقرَّ أنَّ . ولقد أظهرت نتائج الدراسةاملنهج الكيفيِّ

ة يف رنظيم واملبادوالتَّخطيط مثل التَّ ،ة ومساعدتهم على توظيف تلك املهاراتبطبيعة املهارات القياديَّ

ومشاركتهم يف  ،ةعليميَّسة التَّويف زيادة فرصة ممارسة احلياة يف املؤسَّ ،ة املختلفةعليميَّاملواقف التَّ

 ة.عليميَّويف مساعدتهم على حتقيو األهداف التَّ ،ةاحلياة العامَّ

وهل  ،البة الطَّى فعاليَّة علحول أثر املهارات القياديَّ فقد أجرى دراسًة Petroff (2015)ا أمَّ

لقياس املهارات  ن(دينسة )ا أداخاصة( مستخدًمخيتلف هذا األثر باختالف طبيعة اجلامعة )حكومية

بني  اإحصائيًّ ٍةدالَّ لت الدراسة إىل وجود عالقٍةلبة. وقد توصَّمن الطَّ (7.670)قوامها  ة لدى عينٍةالقياديَّ

ة(. باإلضافة خاصَّ-ةواختلفت هذه العالقة باختالف نوع اجلامعة )حكوميَّ ،ة الطالباملهارات وفعاليَّ

 ة الطالب.ة يف زيادة فعاليَّدت الدراسة على دور املهارات القياديَّإىل ذلك أكَّ

مة يف ة املقدَّإىل البحث يف أثر الربامج األكادمييَّ Overrocker (2015)كما هدفت دراسة 

وعي لبة، واعتمدت الدراسة على املنهج النَّة لدى الطَّاملهارات القياديَّات اجملتمع على تنمية كليَّ
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من الطلبة. قصديٍَّة  حيث استخدمت الدراسة طريقة املقابلة على عينٍة ،ردي لتحقيو أهدافهاالسَّ

على تنمية  إجيابيٌّ ة هلا تأثرٌيعليميَّاألنشطة التَّ لبة أنَّوأظهرت نتائج املقابالت اليت أجريت مع الطَّ

غبة يف االستمرار يف حصيل والرَّى إىل حتسني مستوى التَّأدَّ لبة على حنٍوة لدى الطَّاملهارات القياديَّ

 الدراسة.

 ىلكشف عن مستوى مهارة اختاذ القرار لدل( هدفت 2012) والطراونةسالمة دراسة ا أمَّ

 ،حليلّيالتَّ على املنهج الوصفّي اهلل، ولتحقيو ذلك اهلدف اعتمدت الدراسةعبد طالب مدارس امللك

مستوى  وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ ًة،وطالب اطالًب (161)قوامها  االستبانة على عينٍة ةقت أداوطبَّ

عزى ُت ٍةحصائيَّإ ذات داللٍة أظهرت وجود فروٍقكما  ،قرار متوسطة لدى عينة الدراسةلممارسة اختاذ ا

 ة العليا.للمستويات الدراسيَّ

( للكشف عن دور عمادات شؤون الطَّلبة يف اجلامعات 2011هدفت دراسة أبو نعمة )كما 

األردنيَّة يف تنمية املهارات القياديَّة لدى طلبة البكالوريوس من وجهة نظرهم، وملعرفة ما إذا كانت 

. وتكوَّنت هناك فروق ذات داللٍة إحصائيٍَّة ُتعزى ملتغريات اجلنس والسُّلطة املشرفة واملستوى الدراسي

( طالًبا من طلبة البكالوريوس يف اجلامعات األردنيَّة، ولقد اسُتخدم املنهج 722عينة الدراسة من )

الوصفيُّ التَّحليليُّ، وطورت استبانٌة لتحقيو أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل أنَّ دور عمادة 

ياديَّة لدى طلبة البكالوريوس كان متوسًطا شؤون الطَّلبة يف اجلامعات األردنيَّة يف تنمية املهارات الق

على األداء ككل، وأظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف دور عمادة 

شؤون الطَّلبة يف اجلامعات األردنيَّة يف تنمية املهارات القياديَّة لدى طلبة البكالوريوس لصاحل 

ٍة إحصائيًّا كذلك لصاحل اإلناث ولصاحل طلبة السَّنة الثَّالثة اجلامعات احلكوميَّة، ووجود فروق دالَّ

 مقارنًة بزمالئهم من طلبة السَّنة الرَّابعة.

لبة وأعضاء هيئة فاعل بني الطَّإىل الوقوف على دور التَّ Seprow (2011)وهدفت دراسة 

. ولتحقيو ذلك اهلدف اعتمدت لبة باجلامعةمن الطَّ ة لدى عينٍةدريس يف تنمية املهارات القياديَّالتَّ

من أعضاء  اعضًو (2.937)من  نٍةمكوَّ على عينٍة الدراسة بقتبيب، وُطالدراسة على املنهج املقارن السَّ

وعكست نتائج  ،جامعًة (57)ا من طالًب (9.679)ة وعلى جامعة أمريكيَّ( 70)دريس من هيئة التَّ

لبة سي واالجتماعي لدى الطَّعلى مستوى االنهماك املؤسَّ اإجيابيًّ افي تأثرًيفاعل الصَّللتَّ الدراسة أنَّ

 ة لديهم.وتنمية املهارات القياديَّ
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قياس درجة ممارسة مهارة إدارة الوقت لدى ب( 2010والربابعة ودعوم ) ت دراسة الفرحياتواهتمَّ

اعتمدت الدراسة ولتحقيو ذلك اهلدف  ،حصيل الدراسية وعالقتها بالتَّة عجلون اجلامعيَّطالبات كليَّ

وأظهرت نتائج الدراسة  ،طالبًة (450)قوامها  قت الدراسة على عينٍةّبوُط ،حليليعلى املنهج الوصفي التَّ

وأظهرت  ،لدى عينة الدراسة على مستوى مجيع أبعاد املهارة درجة ممارسة إدارة الوقت متوسطٌة أنَّ

ومل  ،خطيطة العليا يف جمال التَّالدراسيَّ لصاحل املستويات ٍةحصائيَّإ كذلك وجود فروق ذات داللٍة

 يف باقي أبعاد املهارة. تظهر فروٌق

( إىل الكشف عن مستوى مهارة االتصال لدى طالب م2007) شقركما هدفت دراسة األ

قت بِّوُط ،حليليالتَّ ة، ولتحقيو ذلك اهلدف اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفّيردنيَّاجلامعات األ

 وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللٍة ،وطالبًة اطالًب (632)قوامها  عينٍةالدراسة على 

 عزى ذلك وجود فروق ُتكظهر الدراسة ومل ُت ،عزى للمستوى الدراسييف مهارة االتصال ُت ٍةحصائيَّإ

 لبة.ألثر اجلامعة يف حتسني مستوى مهارة االتصال لدى الطَّ

أهميَّة موضوع املهارات القياديَّة، ن ابقة يتبيَّستعراض الدراسات السَّابو وارح السَِّمن خالل الطَّ

، اوعامليًّ عربيًّا" وأبعاده املختلفة يف اجلامعات املهارات القياديَّةر الدراسة "واهتمام الباحثني بتناول متغّي

مواكبة التَّحديَّات  مساعدة الطَّلبة علىيف  كبريٌة أهميٌة اكون هلتستنمية املهارات القياديَّة  وأنَّ

وعلى  اًلواملتغريات املتسارعة يف عاملنا املعاصر على حنٍو ينعكس بشكٍل إجيابّي على حياتهم مستقب

 و ( وجود عالقٍة دالٍَّة2010اجملتمع ككلٍّ، حيث أكَّدت بعط الدراسات مثل الفرحيات وآخرون )

Mays (2016) وPetroff (2015)  توى حتصيله األكادميي ومستوى مهاراته بني فعاليَّة الطَّالب ومس

 القياديَّة.

ا بالبحث احلالي رغم ا وثيًقهلا ارتباًط نَّأابقة اسات السَّرمن عرض الدكذلك ضح يتَّو

من حيث املوضوع، فالدراسة احلاليَّة ختتلف عن الدراسات السَّابقة يف  االختالف يف بعط اجلوانب

املوضوع من حيث األصالة والتَّركيز على "املهارات القياديَّة" دون التَّشعُّب يف غريها من املتغريات؛ 

  Hevel et.al (2018)كدراسة اليت هدفت إىل دراسة تأثري عضويَّة اجلمعيَّات على درجة ممارسة

 Brown & Rode املهارات القياديَّة، واليت هدفت للتَّعرف على تأثري اسرتاتيجيَّة التَّعلم باألقران على 

(2018). 

( اليت اهتمَّت بدراسة تأثري الربامج 2015مستوى ممارسة املهارات القياديَّة، ودراسة مايز )
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ىل ذلك ختتلف الدراسة احلاليَّة عن األكادمييَّة على املهارات القياديَّة لدى الطَّلبة، باإلضافة إ

الدراسات السَّابقة يف أنَّ معظم الدراسات السَّابقة اليت ُطبقت يف اجلامعات هدفت لقياس عدٍد حمدوٍد 

 مهارة االتصال ( اليت اقتصرت على دراسة مستوى2007من املهارات القياديَّة، مثل دراسة األشقر )

 اقتصرت على درجة ممارسة مهارة إدارة الوقت، يف حني أنَّ ( اليت2012ودراسة السالمة والطراونة )

صورٍة كاملٍة عن املهارات القياديَّة كمفهوٍم متعّدد األبعاد باعتمادها  الدراسة احلاليَّة اهتمَّت بتقديم

 Mumford et.al (2007).  على منوذج املهارات القياديَّة للعامل 

ة ابقة العربيَّة الدراسات السَّعموًما مع كافَّة احلاليَّة الدراسفو تتَّمن حيث املنهج املستخدم  

 اليت Brown & Rode حني ختتلف يف املنهج ، يف حليليستخدام املنهج الوصفي التَّيف اة واألجنبيَّ

، منهًجا هلاالطَّرائو املركَّبة" ودراسة حيث اتَّخذت املنهج الكيفي منهج "انتهجْت  عن دراسة( 2017)

 Overrocker (2015)، ودراسةمنهًجا هلا حيث اتَّخذت املنهج السَّرديَّ Mays (2016)ودراسة 

 Seprow (3011) "املنهج املقارن السَّبيبَّ" انتهجْت 

حبسب كل  باين يف اجملتمعاتابقة التَّظهر الدراسات السَُّت جمتمع الدراسة وعينتهاومن حيث 

، وأجنبيَّة ٍةعربيَّ لشموهلا بيئاٍتاصَّة بكل عينٍة واخلصائص اخلعت من حيث احلجم ، حيث تنوَّدراسٍة

 عليم اجلامعي"يف تركيزها على "بيئة التَّمع الدراسة احلاليَّة ابقة فقت الدراسات السَّيف حني اتَّ

ة، يف حني كانت ا عينة البحث احلالي العينة العشوائيَّوأمَّ، (2012) والطراونةسالمة باستثناء دراسة 

مثل  Overrocker (2015). ة عند إجرائها للمقابالتخذت العينة القصديَّاتَّ لدراساٍت هناك عيناٌت

عينة دراسة ومن حيث النَّتائج فلم تسفر نتائج الدراسات السَّابقة عن وجود اتفاق فيما بينها بالنسبة 

ت ارتفاع درجة لدرجة ممارسة املهارات القياديَّة من ِقبل الطَّلبة، بينما أظهرت نتائج بعط الدراسا

 ,Brown & Rode)(، ودراسة2012ممارسة الطَّلبة للمهارات القياديَّة مثل السالمة والطراونة )

دراسة وأظهرت نتائج بعط الدراسات األخرى أنَّ مستوى ممارسة املهارات القياديَّة متوسٌط   (2018

  (.2010نسبيًّا، مثل دراسة الفرحيات وآخرون )

تصميم احلاليَّة من الدراسات السَّابقة يف حتديد اإلجراءات املنهجيَّة، و ولقد استفادت الدراسة

وحتليل النَّتائج على ضوء نتائج الدراسات  جلمع البياناتاحلاليَّة؛ اليت اعتمدت عليها الدراسة  األدوات

 السَّابقة وتفسريها.   
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 القياديَّة لدى الطالبات يف جامعة اإلمام املهارات القيادية درجة ممارسة(. 2021أمحد. إميان إبراهيم الدسوقي. )

 عبدالرَّمحن بن فيصل

 منهج البحث:

درجة ممارسة املهارات القياديَّة لدى  استخدمت الباحثة املنهج الوصفيَّ التَّحليليَّ لقياس

 وموضع املشكلة، وصف يتمُّ خالله فمن البحث وأهدافه؛ طبيعة مع يتناسب إنَّه حيث الطالبات،

 (،2016 وتفسريها )عبيدات وعبداحلو وعدس، وقياسها، وحتليلها، عنها، البيانات ومجع البحث،

 رات القياديَّة لدى الطالبات.يف حتسني مستوى املها تسهم والوصول إىل استنتاجاٍت

 جمتمع الدراسة وعيِّنتها:

املستوى الدراسّي الرَّابع ت منه عينة الدراسة من طالب قَّالذي اشُت ف اجملتمع األصليُّتألَّ

والبالغ ، هـ14391440 العام الدراسيِّ يف الرَّمحن بن فيصلعبد والثَّامن بكليَّة الرتبية جبامعة اإلمام

عدد االستبانات اليت  التَّاليويبني  طالبة. (101قوامها ) نَّمنه ٌةعشوائيَّ نٌةعيِّ واختريت (،165) همعدد

 هلا:ا وفًق اإلحصائيُّحليل وعدد االستبانات اليت مت التَّ ُوزِّعت

 احل منهاعدد االستبانات الكلي والصَّ

 ُحصل عليهعدد ما  ُوّزععدد ما 
عدد االستبانات 

 املالئمةغري 

عدد االستبانات 

 الصحيحة

النسبة املئوية 

 لالستبانات الصحيحة

160 112 0 112 100% 

 الي:حو التَّالنَّ نة الدراسة على( خصائص عي2ِّويبني جدول )

 نة الدراسةخصائص عيِّ

 املتغري فئات املتغري العدد النسبة املئوية

 علمي 66 49.1%

 أدبي 67 %60.9 خصصالتَّ

 مجالياإل 112 100%

 املستوى الرابع 63 47.3%

 املستوى الثامن 69 % 62.7 املستوى الدراسي

 اإلمجالي 112 100%
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 املتغري فئات املتغري العدد النسبة املئوية

 دريب على مهارات القيادةالتَّ نعم 19 17.0%

 ال 93 73.0%

 مجالياإل 112 100%

 ةاملشاركة اجملتمعيَّ نعم 71 % 53.4

 ال 41 35.5%

 مجالياإل 112 100%

 أدوات الدراسة:

ة لإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيو ة احلاليَّللدراسة امليدانيَّ ٍةباالستبيان كأدا اسُتعني

لة ابقة ذات الّصراسات السَّات والّدأهدافها، واعتمدت الباحثة يف تصميم االستبانة على مراجعة األدبيَّ

 ( فقرًة42فت االستبانة من )، وتألَّةدااحملكمني حول األراء آالدراسة، واالستفادة من  باملوضوع حملِّ

ة، املهارات املعرفيَّ :وهي ،ةعت على ثالثة حماور أساسيَّزُِّو ،ة لدى الطالباتلقياس املهارات القياديَّ

 Mumfordولقد استعانت الباحثة يف بنائها على منوذج  .ةة، املهارات االسرتاتيجيَّنسانيَّاملهارات اإل

et.al (2007) َّا(.نادًراأحياًن اغالًب اج من )دائًميتدرَّ رباعيٍّ على مقياٍساعُتِمد ة. وللمهارات القيادي 

 :وثباتها ملصدق األدا

من احملكمني من  الباحثة االستبيان على تسعٍة عرضتاهري لألداة د من الصدق الظَّأكُّللتَّ

مدى مناسبة أبعاد  حولراءهم آدريس إلبداء التَّ ة من أعضاء هيئةليَّأساتذة الرتبية يف صورتها األوَّ

 أجرتبعد مجع آراء احملكمني وبعاد. األمن  عٍدوارتباطها بكل ُب ،ومدى وضوح العبارات ،االستبيان

 ُحسبعديالت اليت اقرتحها احملكمون حبذف وإضافة بعط العبارات. باإلضافة إىل ذلك الباحثة التَّ

 نة بواسطة معامل ارتبا  بريسون؛ لقياس العالقة بني درجة كل عبارٍةاخلي لالستباصدق االتساق الدَّ

( 0.7 0.74ة للمحور الذي تنتمي إليه العبارة. ولقد تراوحت قيم معامل االرتبا  بني )والدرجة الكليَّ

 مما يعكس صدق االتساق الداخلي بني عبارات االستبيان.

 ة لبيانات الدراسة: املعاجلة اإلحصائيَّ

 الية: بعت الباحثة اخلطوات التَّا واإلجابة عن أسئلتها اتَّة بيانات الدراسة إحصائيًّملعاجل
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 القياديَّة لدى الطالبات يف جامعة اإلمام املهارات القيادية درجة ممارسة(. 2021أمحد. إميان إبراهيم الدسوقي. )

 عبدالرَّمحن بن فيصل

 (1،2،3،4)رجات الدَّ ُأعطيت، حيث يٍّكمِّ ة بشكٍلاعيَّبعبري عن فئات االستجابة الرُّالتَّ .1

 نة على بنود وعبارات االستبيان. الستجابات أفراد العيِّ

 من عبارات االستبيان.  التكرارات والنسب املئوية واالحنراف املعياري لدرجات كل عبارٍة ُحِسبت .2

وذلك حبساب  ،)مؤشر( والوزن النسيب للمحور ككلٍّ ة لكل مفردٍةحساب األوزان النسبيَّ .3

÷ رجة املقابلةيف الدَّ تكراٍر املتوسط احلسابي= جمموع حاصل ضرب كلِّ: املتوسط احلسابّي

 نة.عدد العي

ر للمتوسط )مؤشر( باالستعانة مبقياس ليكرت املفسِّ مفردٍة ة لكلِّة النسبيَّاألهميَّ وُفسِّرت

 احلسابي كما يوضحه اجلدول التالي:

 مقياس ليكرت لتفسري املتوسط احلسابي لدرجة االستجابة

 املتوسط احلسابي
 درجة النتيجة

 إىل من

 اأبًد 1 1.76 1

 انادًر 2 2.60 1.75

 اغالًب 3 3.26 2.61

 ادائًم 4 4 3.25

 نتائج الدراسة وتفسريها:

 الي: حو التَّالنتائج على النَّ عرضتة لبيانات الدراسة بعد إجراء املعاجلات اإلحصائيَّ

  َّة "مــا مســتوى مهـارات القيــادة لــدى طالبــات كليَّــ   :علــى ل ويـنصُّ اإلجابـة علــى الســؤال البحثــي األو

 الرمحن بن فيصل من وجهة نظر الطالبات؟"عبد ماميف جامعة اإل الرتبية

ل ت الدراسة على اجتاهني متثَّة الرتبية متَّة لدى طالبات كليَّولدراسة مستوى املهارات القياديَّ

ة فصيليَّم الدراسة التَّ(، ثَّاًلنة على االستبانة )إمجاة الستجابات العيِّل يف الدراسة اإلمجاليَّاألوَّ

 (.اًل)تفصي عٍدُب نة الدراسة على بنود االستبانة بكلِّالستجابات عيِّ
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ة الستجابات أفراد العينة ت الدراسة اإلمجاليَّة الستجابات عينة الدراسة: متَّالدراسة اإلمجاليَّ  : أواًل

لدرجات استجابات عينة الدراسة حول مستوى  واالحنراف املعياريِّ حبساب املتوسط احلسابيِّ

 محن بن فيصل بشـكلٍ الرَّعبد مامإلة الرتبية يف جامعة اة لدى طالبات كليَّاملهارات القياديَّ

 (:4كما يوضح ذلك اجلدول رقم ) جممٍل

 (ة الستجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات القيادة )إمجااًلاملتوسطات احلسابيَّ

 املهارة
 عدد

 راتاملؤشِّ

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري
 رتيبالتَّ

 3 4.87 35.68 12 ةاملهارات املعرفيَّ

 1 4.98 49.58 16 ةاملهارات اإلنسانيَّ

 2 5.95 47.36 16 ةاملهارات االسرتاتيجيَّ

  12.48 132.47 42 ة ككلٍّاملهارات القياديَّ

إذ بلغ املتوسط  ،مرتفٌع ة ككلٍّمستوى ممارسة املهارات القياديَّ أنَّابو ضح من اجلدول السَّويتَّ

عزى ذلك إىل اجلهود املبذولة وميكن أن ُي ،(12.48) معياريٍّ ( باحنراٍف132.47) يُّالكل  احلسابيُّ

من  حيث أصبح ،عالية اجلودة وتنمية مهارات طالبها ٍةوتعليميَّ ٍةمعرفيَّ بل اجلامعة لتقديم خدماٍتمن ِق

 ة بدرجٍةة اليت تسعى اجلامعة لتحقيقه، وجاء مستوى حتقو املهارات املعرفيَّأهم األهداف االسرتاتيجيَّ

 ( باحنراٍف35.68ة )قيمة املتوسط احلسابي ملستوى حتقو املهارات املعرفيَّ تحيث بلغ ،متوسطة

، حيث بلغت قيمة املتوسط ٍةمرتفع ة بدرجٍةنسانيَّو املهارات اإل(، وجاء مستوى حتق4.87ُّ) معياريٍّ

 ة بدرجٍةو املهارات االسرتاتيجيَّوجاء مستوى حتقُّ (،4.98) معياريٍّ ( باحنراٍف49.58) احلسابيِّ

 ( باحنراٍف47.36ة )و املهارات االسرتاتيجيَّملستوى حتقُّ حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابيِّ، مرتفعٍة

فو الثة، وتتَّة الثَّة يف املرتبة األوىل بني املهارات القياديَّاإلنسانيَّ(، ولقد جاءت املهارات 5.95) معياريٍّ

ر الباحثة ذلك لقدرة اإلناث وميكن أن تفسِّ (Posner,2014) لت إليه دراسةهذه النتيجة مع ما توصَّ

كد ذلك خرين، كما يؤفاعل االجتماعي اإلجيابي مع اآلواصل اللغوي والتَّفاعل والتَّعبري والتَّعلى التَّ

 ناث أكثر قدرًة( يف كون اإل2017) ي( وعل2010من خلف اهلل ) نتائج الدراسات اليت أجراها كلٌّ

 ة.  ة والبيولوجيَّلبعط العوامل البيئيَّ واصل اللغوي نتيجًةفاعل االجتماعي والتَّعلى اكتساب مهارات التَّ



 
 

 
 
 287 

 القياديَّة لدى الطالبات يف جامعة اإلمام املهارات القيادية درجة ممارسة(. 2021أمحد. إميان إبراهيم الدسوقي. )

 عبدالرَّمحن بن فيصل

 مهارٍة: ة لكلِّبدراسة املؤشرات الفرعيَّثانًيا: الدراسة التَّفصيليَّة الستجابات عيِّنة الدراسة 

 ة(ة، االسرتاتيجيَّة، اإلنسانيَّالثة )املعرفيَّة الثَّة ألبعاد املهارات القياديَّتائج الفرعيَّالنَّ لقد أظهرت

(، 3.44حسابي ) ( يف املرتبة األوىل مبتوسٍط3حيث جاءت املفردة ) ،تائج املرتبطةالنَّ ألظهِر اتفسرًي

 ،"ةرات الدراسيَّمن القراءات املرتبطة باملقرَّ لع على مزيٍد"أطَّ :هانصُّاليت ( و7، 10ملفردات )ت اوقد حلَّ

( 2.56، 2.27) بلغ حسابيٍّ متلك املعلومات واملهارات املرتبطة بسوق العمل" يف املرتبة األخرية مبتوسٍطأ"

ة رات الدراسيَّلبعط املقرَّ عليميِّاحملتوى التَّة ومجود والي، ويرجع ذلك إىل تقليديَّمنهما على التَّ لكلٍّ

 يؤثر على قدرة الطالبات على اكتساب املهارات املرتبطة بسوق العمل، باإلضافة إىل أنَّ على حنٍو

من القراءات  ر على رغبة الطالبات يف االطالع على مزيٍدرات أثَّاالعتماد على  طرق تدريس بعط املقرَّ

من  خرين"ستمع من أجل فهم واستيعاب اآلأ" :ها( ونص14ُّت املفردة )وحلَّ ة،الدراسيَّرات املرتبطة باملقرَّ

 :ها( ونص21ُّت املفردة )وقد حلَّ ،(3.64) ة يف املرتبة األوىل إذ بلغ املتوسط احلسابيُّاملهارات اإلنسانيَّ

ذلك  ىعز(، وميكن أن ُي3.00بلغ ) حسابيٍّ ٍط" يف املرتبة األخرية مبتوسِّ"أرغب يف العمل ضمن جمموعٍة

دون االهتمام بتزويد  ،لبة فيما بينهمعاون بني الطَّفاعل والتَّع التَّشجِّيم اليت ُتوقإىل مجود أساليب التَّ

املطلوبة  إلمتام املهامِّ اٍلفعَّ بشكٍل الطالبات باملهارات اليت تساعدهم على  العمل ضمن جمموعة عمٍل

فجاءت هذه املفردة يف  ؛مما انعكس على اخنفاض رغبة الطالبات يف العمل يف جمموعاٍت ؛منهم

ة يف املرتبة ( من املهارات االسرتاتيجي27َّة، وجاءت املفردة )ة اإلنسانيَّاملرتبة األخرية بني املهارات القياديَّ

(، 3.61هلا ) ط احلسابيُّغ املتوسِّإذ بل ،جنازها حسب أهميتها"إعمال املطلوب ب األ"أرتِّ :هااألوىل ونصُّ

يف املرتبة  زمة لتحقيو أهدايف"لَّاساليب المتلك القدرة على حتديد األأ" :هاونصُّ( 34ت املفردة )وحلَّ

مثل  ،ابقةح الدراسات السَّكما توضِّ ى هذاعزوميكن أن ُي ،(2.73) بلغ حسابيٍّ ٍطاألخرية مبتوسِّ

ة رات الرتبويَّتضمني املقرَّ إىل أنَّ-(Avolio&  Gardner, 2005; Komives et.al, 2013)دراسة 

الطالبات على حتديد األساليب اللَّازمة  لتنمية قدرة لبعط املوضوعات املرتبطة بالقيادة غري كاٍف

لتحقيو أهدافهنَّ، واليت تعدُّ من اخلطوات األساسيَّة يف عملية التَّخطيط؛ فمن الصَّعب تنمية تلك 

 ات عن طريو احملاضرات النَّظريَّة فقط. املهار

هل توجد فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍَّة يف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة ترجع  إجابة السُّؤال الثَّاني:

 إىل املتغيِّرات )املستوى الدراسي، التَّخصص، التَّدريب، املشاركة اجملتمعيَّة(؟

 اخُتربت صحَّة الفروض اآلتية:ولإلجابة على السُّؤال البحثيِّ 
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ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى ممارسة املهارات القياديَّـة   -

 ُيعزى إىل املستوى الدراسيِّ.

ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى ممارسة املهارات القياديَّـة   -

 ى إىل التَّخصص. ُيعز

ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى ممارسة املهارات القياديَّـة   -

 ُيعزى إىل التَّدريب.

ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى ممارسة املهارات القياديَّـة   -

 معيَّة.ُيعزى إىل املشاركة اجملت

 : اختبار صحَّة الفرض األوَّل: أوَّاًل

        ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنة البحـث حـول درجـة ممارسـة املهـارات القياديَّـة

 ثامن(.-ومستوى ممارسة املهارات القياديَّة ُيعزى إىل املستوى الدراسيِّ )رابع

اختبار )ت( لداللة الفرق بني  اسُتخدملذا  ،(الثَّامن-رَّابعالمستويني هما ) النَّوعر ن متغيِّيتضمَّ

 :يالح ذلك اجلدول التَّ، ويوضِّملستوى ممارسة املهارات القياديَّة متوسطي اجملموعتني

 (الثَّامن  الرَّابعلداللة الفرق بني متوسطي جمموعيت البحث ) (ت)اختبار 

 عدالُب
املستوى 

 الدراسي
 املتوسط العدد

االحنراف 

 املعياري
 ت

درجة 

 احلرية

الداللة 

 ةحصائيَّاإل

 ةاملهارات املعرفيَّ
 4.61076 36.1698 63 رابع

.992 
112 .931 

 
 5.10440 35.2542 69 ثامن

 اإلنسانيَّةاملهارات 
 4.51855 49.0755 63 رابع

-

1.017 

112 .130 

 
 5.36260 50.0339 69 ثامن

املهارات 

 ةاالسرتاتيجيَّ

 5.01199 48.0000 63 رابع

1.042 
112 .080 

 
 6.66301 46.8136 69 ثامن

ة املهارات القياديَّ

 ككلٍّ

 10.37353 132.9020 63 رابع

.334 
112 .094 

 14.13933 132.1017 69 ثامن

مستوى املهارات القياديَّة  يف( وجود فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍَّة 5يتَّضح من اجلدول السَّابو رقم )
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 عبدالرَّمحن بن فيصل

وأنَّ هذه الفروق لصاحل املستوى الدراسيِّ الثَّامن. ومن ثمَّ ال يتمُّ قبول الفرض الصِّفري، الذي ينصُّ 

على عدم وجود فروٍق بني استجابات عيِّنة البحث حول املهارات القياديَّة ُتعزى إىل املستوى الدراسيِّ 

  et.al (2018)ى الثَّامن، وتتَّفو نتائج هذه الدراسة مع دراسةثامن( لصاحل طالبات املستو-)رابع

Hevel،  وميكن أن تفسِّر الباحثة الفرق بني اجملموعتني بأنَّ مشاركة طالبات املستويات العليا يف

العديد من الفرص واألنشطة املتنوعة اليت تتمُّ داخل وخارج القاعات الدراسيَّة على مدار سنوات 

ة، واليت ساهمت يف إكسابهنَّ العديد من املهارات القياديَّة املعرفيَّة واالسرتاتيجيَّة الدراسة بالكليَّ

واإلنسانيَّة مقارنًة بنظائرهنَّ يف املستويات الدراسيَّة الدُّنيا واللواتي مل تتح هلنَّ بعُد نفس نسبة 

أثرًيا إجيابيًّا لطالبات املستويات املشاركة اليت أتيحت لزميالتهنَّ يف املستوى الثَّامن على حنٍو أثَّر ت

 الدراسيَّة العليا.  

 ثانًيا: اختبار صحَّة الفرض الثَّاني: 

ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى ممارسة املهارات القياديَّـة   -

 .(أدبي-علميمستويني هما ) التَّخصصن متغري يتضمَّأدبي(. -ُيعزى إىل التَّخصص )علمي

ــار اســُتخدم لقــد ملســتوى ممارســة املهــارات    )ت( لداللــة الفــرق بــني متوســطي اجملمــوعتني    اختب

 :اليح ذلك اجلدول التَّ، ويوضِّالقياديَّة

 أدبي(-)علميالبحث  عيِّنةلداللة الفرق بني متوسطي  اختباٌر

 املتوسط العدد التَّدريب الُبعد
االحنراف 

 املعياري
 ت

درجة 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائيَّة

املهارات 

 املعرفيَّة

 4.74445 36.4364 66 علمي

1.608 112 
.676 

 4.93517 34.9649 67 أدبي 

املهارات 

 اإلنسانيَّة

 5.34865 48.9455 66 علمي

-1.329 112 

.596 

 4.56477 50.1930 67 أدبي 

املهارات 

 االسرتاتيجية

 5.98977 47.1667 66 علمي

-339 112 

.063 

 5.97546 47.5536 67 أدبي 
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املهارات 

القياديَّة 

 ككلٍّ

 13.66087 132.2778 66 علمي

-.160 112 

.032 

 11.36066 132.6607 67 أدبي

 اًليف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة إمجا وجود فروٍقعدم  من اجلدول السَّابوضح يتَّ

واملهارات االسرتاتيجيَّة خاصًة ُتعزى إىل متغيِّر التَّخصص، وبذلك ُيقبُل الفرض الصِّفري الذي ينصُّ 

على عدم وجود فروٍق بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى املهارات القياديَّة. وقد ُيعزى ذلك إىل 

حدة على حنٍو انعكس يف عدم وجود نفس األساليب والبيئة التَّعليميَّة اليت تتعرَّض هلا الطالبات وا

 توفرها اليت األكادمييَّة واملصادر كما أنَّ اخلدمات فروٍق يف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة بينهنَّ.

واحدًة جلميع الطالبات فاجلميع لدية نفس الفرص. ولقد أظهرت النَّتائج وجود فروٍق يف  الكليَّة

لصاحل اجملموعة العلميَّة، وقد ُيعزى ذلك إىل أنَّ طبيعة الدراسة مستوى ممارسة املهارات املعرفيَّة 

العلميَّة تتطلَّب من الطالب توظيف مهارته الذهنيَّة وقدراته العقليَّة للنَّجاح يف تلك التَّخصُّصات مبا 

 حيقو أهدافه املنشودة. 

 اختبار صحَّة الفرض الثَّالث:

استجابات عيِّنة البحـث حـول درجـة ممارسـة املهـارات القياديَّـة       ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني  -

 غري مدرب(.-ُيعزى إىل التَّدريب على املهارات القياديَّة )مدرب 

)ت( لداللة  اختبار اسُتخدملذا  ،(غري مدرب-مدربمستويني هما ) التَّدريبر ن متغيِّيتضمَّ

 الي:ح ذلك اجلدول التَّ، ويوضِّلقياديَّةلدرجة ممارسة املهارات ا الفرق بني متوسطي اجملموعتني

 لداللة الفرق بني متوسطي جمموعيت البحث  (ت)اختبار 

 املتوسط العدد التَّدريب الُبعد
االحنراف 

 املعياري
 ت

درجة 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائيَّة

 ةاملهارات املعرفيَّ

 19 مدرب

3
7
.0

0
0
0

 

3
.0

2
0

7
6

 

1.240 112 .040 

غري 

 مدرب
93 

3
5
.3

9
7
8

 

5
.1

5
6
5
5
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 عبدالرَّمحن بن فيصل

 املتوسط العدد التَّدريب الُبعد
االحنراف 

 املعياري
 ت

درجة 

 احلرية

الداللة 

 اإلحصائيَّة

 ةاملهارات اإلنسانيَّ

 19 مدرب

5
3
.0

0
0
0

 

3
.5

3
5
5
3

 

3.182 112 .065 

غري 

 مدرب
93 

4
8
.9

4
6
2

 

5
.0

2
0
3
2

 

املهارات 

 ةاالسرتاتيجيَّ

 19 مدرب

4
8
.6

4
7
1

 

6
.2

4
4
4
1

 

1.029 112 .399 

غري 

 مدرب
93 

4
7
.0

2
2
0

 

5
.9

2
9
1
7

 

ة يَّاملهارات القياد

 ككلٍّ

 19 مدرب

1
3
8
.6

4
7

1
 

8
.5

0
6
9
2

 

2.303 112 .148 
غري 

 مدرب
93 

1
3
1
.1

5
3
8

 

 

يف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة ُتعزى إىل متغيِّر  وجود فروٍق (7من اجلدول رقم )ضح يتَّ

التَّدريب لصاحل الطالبات اللواتي حصلن على برامج تدريبيَّة يف جمال املهارات القياديَّة، وبذلك ُيرف ط 

الفرض الصِّفري الذي ينصُّ على عدم وجود فروٍق بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى املهارات 

عزى إىل متغيِّر التَّدريب، وميكن أن ُيعزى ذلك إىل دور الربامج التَّدريبيَّة يف تنمية وصقل القياديَّة ُت

مهارات الطالبات على حنٍو ميكنهنَّ من حتقيو أهدافهنَّ، ويساهم يف تطوير آفاقهنَّ السُّلوكيَّة على 

متطلَّبات سوق العمل؛ ألنَّ  املستوى املنشود، فالتَّدريب اجليد يؤهل الطَّلبة أفضل تأهيٍل يتناسب مع

سوق العمل يتطلَّب العديد من اإلمكانات واملهارات اليت ُيعدُّ التَّدريب من الوسائل األساسيَّة للحصول 

عليها، فالطالبات متتلكن العديد من املهارات، ولكن ربَّما ال توجد الفرصة لتحسني مستوى تلك 

مة ترشد الطالبات إىل الطَّريو الصَّحيح وتزودهنَّ بأدوات حتسني املهارات. والدَّورات التَّدريبيَّة املنظَّ

 تلك املهارات.   
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 اختبار صحَّة الفرض الرَّابع:

ال يوجد فرٌق ذو داللٍة إحصائيٍَّة بني استجابات عيِّنـة البحـث حـول درجـة ممارسـة املهـارات القياديَّـة         -

 ُيعزى إىل املشاركة اجملتمعيَّة.

 اسُتخدملذا  ،(غري مشارك-مشارك) مستويني املشاركة اجملتمعيَّة الفرقةر ن متغيِّيتضمَّ

ح ذلك ، ويوضِّلدرجة ممارسة املهارات القياديَّة اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي اجملموعتني

 :الياجلدول التَّ

 لداللة الفرق بني متوسطي جمموعيت البحث  (ت)اختبار 

 عدالُب
املشاركة 

 ةاجملتمعيَّ
 العدد

ط
س

املتو
 

ف 
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

 ت
درجة 

 احلرية

الداللة 

 ةحصائيَّاإل

 ةاملهارات املعرفيَّ

 71 مشارك

3
6
.4

2
2
5

 

3
.9

1
9
4
1

 

2
.1

3
2

 

١١٢ .007 

 41 غري مشارك

3
4
.4

1
4
6

 

6
.0

4
1
4
2

 

 ةاملهارات اإلنسانيَّ

 71 مشارك

5
0
.9

4
3
7

 

4
.7

9
8
4
7

 

4
.0

6
9

 

١١٢ .485 

 41 غري مشارك

4
7
.2

1
9
5

 

4
.4

2
4
4
3

 

املهارات 

 ةاالسرتاتيجيَّ

 71 مشارك

4
8
.1

0
1
4

 

5
.0

1
5
1
1

 

1
.6

9
9

 

١١٢ .006 

 41 غري مشارك

4
6
.1

2
2

0
 

7
.1

7
3
5

5
 

  مشارك ةاملهارات القياديَّ

1
3
5
.2

7
5
4

 

9
.8

5
9
1
3

 

3
.1

7
9

 

١١٢ .009 
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 عبدالرَّمحن بن فيصل

 عدالُب
املشاركة 

 ةاجملتمعيَّ
 العدد

ط
س

املتو
 

ف 
حنرا

ال
ا

ي
املعيار

 

 ت
درجة 

 احلرية

الداللة 

 ةحصائيَّاإل

غري 

 مشاركة
 

1
2
7
.7

5
6
1

 

1
4
.9

4
1
1
9

 

يف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة ُتعزى إىل  وجود فروٍق (9من اجلدول السَّابو رقم )ضح يتَّ

متغيِّر املشاركة اجملتمعيَّة لصاحل الطالبات املشاركات يف األنشطة اجملتمعيَّة، وبذلك ُيرفط الفرض 

الصِّفري الذي ينصُّ على عدم وجود فروٍق بني استجابات عيِّنة البحث حول مستوى ممارسة املهارات 

 & AlGhamdi) ُتعزى إىل متغيِّر املشاركة، وتتَّفو هذه النتيجة مع ما توصَّلت إليه دراسةالقياديَّة 

Ahmed 2018)  وميكن أن ُيعزى ذلك إىل أنَّ املشاركة يف األنشطة اجملتمعيَّة يساهم يف تنمية

ل مع اآلخرين، وتنمية العديد من املهارات املعرفيَّة كالتَّحليل والتَّفسري والرَّبط والتَّدريب على التَّواص

املهارات اإلنسانيَّة كمهارات احلوار والنِّقاش، وتقوية العالقات االجتماعيَّة السَّليمة، والتَّمتُّع باملرونة 

يف التَّعامل، وإكساب مهارات العمل اجلماعي، واحرتام رأي اآلخرين، وإقامة عالقاٍت جيدٍة معهم. 

ميكنهنَّ من تطبيو ما تعلَّمنه يف قاعة احملاضرات، فمشاركة الطالبات يف مثل هذه األنشطة 

والتَّعامل مع املواقف املشكلة اليت قد حتدث وإجياد حلول هلا، ودراسة وحتليل معطيات املوقف، 

 واتِّخاذ قراٍر يف ضوئها وغريها من املهارات القياديَّة.

 ملخص نتائج الدراسة:

لقد حظي موضوع تطوير قدرات الطَّلبة وإكسابهم املهـارات القياديَّـة الـيت تسـاعدهم علـى التَّميُّـز        -

درجــة ممارســة باهتمـامٍ كــبرٍي مـن ِقبــل اجلامعــات، وهلـذا هــدفت الدراسـة احلاليَّــة للكشــف عـن       

من وجهة نظـرهنَّ.   محن بن فيصلالرَّعبد مامربية جامعة اإلة التَّة لدى طالبات كليَّاملهارات القياديَّ

إذ لدى الطالبات،  مرتفٌع ة ككلٍّمستوى ممارسة املهارات القياديَّولقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ 

ولقـــد جـــاءت املهـــارات ، (12.48) معيـــاريٍّ ( بـــاحنراٍف132.47) يُّالكلِّـــ ط احلســـابيُّبلـــغ املتوسِّـــ

ــارات القياديَّــ  اإلنســانيَّ ــني امله ــة األوىل ب ــث بلغــت قيمــة املتوسِّــ  ، الثــةثَّة الة يف املرتب  ط احلســابيِّحي

 مرتفعــٍة ة بدرجــٍةو املهــارات االســرتاتيجيَّوجــاء مســتوى حتقُّــ  (،4.98) معيــاريٍّ ( بــاحنراٍف49.58)

( 47.36ة )و املهــارات االســرتاتيجيَّ ملســتوى حتقُّــ  ط احلســابيِّحيــث بلغــت قيمــة املتوسِّــ   كــذلك، 
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 تحيــث بلغــ ،متوســطٍة ة بدرجــٍةو املهــارات املعرفيَّــحتقُّــ وجــاء مســتوى (،5.95) معيــاريٍّ بــاحنراٍف

(. ولقـد  4.87) معيـاريٍّ  ( بـاحنرافٍ 35.68ة )و املهـارات املعرفيَّـ  ملستوى حتقُّ ط احلسابيِّقيمة املتوسِّ

مسـتوى املهـارات القياديَّـة ُتعـزى      يفأظهرت نتائج الدراسة كذلك وجود فروٍق ذات داللٍة إحصـائيٍَّة  

ثامن(، وأنَّ هذه الفروق لصاحل املسـتوى الدراسـيِّ الثَّـامن، بينمـا مل     -الدراسيِّ )رابعإىل املستوى 

ُتعزى إىل متغيِّـر التَّخصـص،    اًليف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة إمجاوجود فروق ُتظِهر النَّتائج 

تغيِّر التَّـدريب لصـاحل   يف مستوى ممارسة املهارات القياديَّة ُتعزى إىل مفروق وأظهرت النَّتائج وجود 

الطالبـات اللــواتي حصـلن علــى بـرامج تدريبيَّــة يف جمـال املهــارات القياديَّـة، وإىل متغيِّــر املشــاركة       

 اجملتمعيَّة لصاحل الطالبات األكثر مشاركًة يف األنشطة اجملتمعيَّة.   

الطالبات للمهارات ف على درجة ممارسة عرُّللتَّ ٍةدوريَّ إجراء دراساٍتوترى الباحثة أهميَّة 

واالستفادة من نتائج تلك  ،قات اليت حتول دون تعزيز تلك املهارات لدى الطالباتواملعوِّ ،ةالقياديَّ

لتعزيز وتنمية تلك  ف الدراسيِّدريس داخل وخارج الصَّالدراسات لتوجيه ممارسات أعضاء هيئة التَّ

 قات.غلب على تلك املعوِّاملهارات وللتَّ

 وصيات:التَّ

وصيات واملقرتحات من التَّ قدم الدراسة جمموعًةلت إليها الباحثة ُتتائج اليت توصَّعلى النَّ ناًءب

 : اآلتيحو على النَّ ة لدى الطالباتاليت ميكن من خالهلا حتسني درجة ممارسة املهارات القياديَّ

، وبنـاًء علـى ذلـك    متوسـطةٍ  درجـةٍ جـاءت ب ة و املهـارات املعرفيَّـ  حتقُّـ أظهرت نتائج الدراسـة أنَّ درجـة    -

يم ووتعمــل علــى تنميــة مهــارات تقــ  ،ى الطالبــاتتتحــدَّ ٍةثريَّــ ٍةتعليميَّــ تهيئــة بيئــٍةتــرى الباحثــة أهميــة 

تسـهم يف   ٍةتعليميَّـ  وتصـميم أنشـطةٍ   ،ة وحتليلـها وتطبيقهـا  يف القاعة الدراسـيَّ  ُتعرضاملعلومات اليت 

 ة.  القياديَّ نَّز مهاراتهعزُِّي على حنٍوحدث واالستماع تنمية مهارات الكتابة والتَّ

ودمـج منتـديات املناقشـة     ،ة احلديثـة يف قاعـة احملاضـرات   توظيف استخدام الوسائط التكنولوجيَّـ  -

 ،البـة بعضـهم بعضًـ   فاعـل بـني الطَّ  قـاش والتَّ ة النِّإلثـراء عمليِّـ   ؛ةرات الدراسـيَّ مـن املقـرَّ   ٍرمقرَّ يف كلِّ

وتطبيـو املعرفـة    الـتَّعلم، ة الطالبـات حنـو   يسـاهم يف زيـادة دافعيَّـ    حنـوٍ  لبـة وأسـاتذتهم علـى   وبـني الطَّ 

ــتَّ  ،املشــكالت احمليطــة  حلــلِّ ــة ال ــدى مــن املهــارات القياديَّــ  ويف حتســني عــددٍ  ،علمويف إثــراء بيئ ة ل

 ة.ة واملعرفيَّنسانيَّالطالب ومن أهمها املهارات اإل

 ن أسـاليب حديثــةً تتضـمَّ  ،رةة مطـوَّ ج تدريبيَّـ دريس مـن خـالل بـرام   تطـوير مهـارات أعضـاء هيئـة التَّـ      -
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تعمـل علـى حتسـني درجـة ممارسـة       وأسـاليب تقـويمٍ   ،ات تـدريس حديثـةً  واسـرتاتيجيَّ  ،فإلدارة الصَّ

 ة لدى الطالبات.املهارات القياديَّ

يف مستوى ممارسـة املهـارات القياديَّـة لـدى الطالبـات ُتعـزى إىل مـتغري         افروًقأظهرت نتائج الدراسة  -

املشاركة اجملتمعيَّة لصاحل الطالبـات األكثـر مشـاركًة يف األنشـطة اجملتمعيَّـة، وبنـاًء علـى ذلـك         

نشــطة  أكــرب مــن الطالبــات يف األ   ملشــاركة عــددٍ  متنوعــةٍ  إتاحــة فــرصٍ توصــي الباحثــة بأهميَّــة   

 نَّيســاهم يف تنميــة مهــاراته   ي خلدمــة اجملتمــع علــى حنــوٍ   عضــاء اجملتمــع احمللِّــ  ومــع أ  ،ةاصــفيَّاللَّ

ــ ســاهم يف ترقيــة مهــارات الطالــب   تأن  ااملشــاركة يف تلــك األنشــطة مــن شــأنه   نَّإة، حيــث القياديَّ

  .الكي يصري قائًد

ة بهــدف اإلداريَّــصــني يف جمــال العلــوم  بــل املتخصِّمــن ِق ُيعــدُّة يف املهــارات القياديَّــ ٍراســتحداث مقــرَّ -

  .ةتعزيز املهارات القياديَّ

مـن خالهلـا تبـادل اخلـربات      جارب يـتمُّ جتمع بني الطالبات مع ذوي اخلربة وأصحاب التَّ عقد لقاءاٍت -

 ة املختلفة.جارب القياديَّوالتَّ

يف مستوى ممارسـة املهـارات القياديَّـة ُتعـزى إىل متغيِّـر التَّـدريب       فروق أظهرت نتائج الدراسة وجود  -

لصاحل الطالبات اللواتي حصلن علـى بـرامج تدريبيَّـة يف جمـال املهـارات القياديَّـة، وبنـاًء علـى ذلـك          

 ؛م للطالبـات قدَّة اليت ُتمن الربامج التدريبيَّ لتقديم سلسلٍة كاملٍة ٍةوضع خطَّتوصي الباحثة بأهميَّة 

 يساهم يف تعزيزها. ة على حنٍوالقياديَّ نَّتنمية مهارتهإىل تهدف و
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The Effectiveness of Using the Web Quest strategy to Develop Active 

Learning and Self-Efficacy Skills  among Islamic Studies’ Female Students 

in Zulfi College of Education 

Dr. Somyah Abdelrahim Ahmed 

Abstract:  

The aim of the research was to identify the effectiveness of using the 

knowledge trips across the web Strategy “Web Quest”, to develop active 

learning and self-efficacy skills, among female students in Islamic studies Dept. 

College of Education in   Zulfi. To achieve this, the researcher used the 

experimental approach of the semi –experimental design The sample consisted 

of (60) female students. They were   divided into two groups: 30 controlled 

group and 30 experimental group. conducted. The two following chapters were 

chosen “Active Interactive Teaching Strategies, and Teaching Strategies and 

Digital E-Learning", were chosen from  “Modern Trends in Teaching Strategies’ 

course” of the 1
st
 semester 1439-1440H. which have been formulated in the light 

of the Web-based knowledge strategy and an achievement test for measuring the 

students’ active learning skills and a self-efficacy. The results of the study 

showed that: The students of the experimental group, who studied using the 

knowledge web- based strategy, surpassed the students of the controlled group, 

who taught using the usual method in both the active learning skills and the self-

efficacy.  

Key words: (Web Quest - Active learning skills - Self-efficacy-Saudi Arabia). 
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فعاليرة اسرتخدام اسررتاتيجية الررحالت املعرفيرة عررب الويرب )الويرب         (. 0202مسية عبدالرحيم أمحد. ) بادي.

كويسرررت( لتنميرررة مهرررارات الرررتعلم النشرررط والكفررراءمل الذاتيرررة لررردى الطالبرررات معلمرررات الدراسرررات          

 .881–822 (،0) 7 لرتبوية،جملة العلوم ا. اإلسالمية بكلية الرتبية بالزلفي

 

فعالية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب )الويب كويست( لتنمية 

مهارات التعلم النشط والكفاءمل الذاتية لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية 

 بكلية الرتبية بالزلفي

 (1)الرحيم أمحد باديعبد د. مسية

  ستخلص:امل

التعرف على فاعلية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب؛ هدف البحث إىل 

لتنمية مهارات التعلم النشط والكفاءة الذاتية لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية بكلية 

التصميم شبه التجرييب،  االرتبية بالزلفي؛ ولتحقيو ذلك؛ استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ذ

( 30( طالبة، وُقسموا إىل جمموعتني، جمموعة ضابطة وعددها )50حث من )وتكونت عينة الب

اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي " ( طالبة، واختري فصلي30طالبة، وجمموعة جتريبية وعددها )

من مقرر مادة )اجتاهات حديثة يف  "النشط، واسرتاتيجيات التدريس والتعلُّم اإللكرتوني الرقمي

وأعيدت صياغتها يف ضوء  ،هـ14391440( للفصل الدراسي األول لعام اسرتاتيجيات التدريس

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب، وُأعدَّ اختبار حتصيلي ملهارات التعلم النشط، ومقياس 

لقياس الكفاءة الذاتية كأدوات للبحث، وتوصلت نتائج البحث إىل: تفوق طالبات اجملموعة 

تخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية على طالبات اجملموعة الضابطة اليت التجريبية اليت درست باس

 .درست بالطريقة املعتادة يف كل من اختبار مهارات التعلم النشط ومقياس الكفاءة الذاتية

ست يالويب كو الكفاءة الذاتية مهارات التعلم النشط الرحالت املعرفية) الكلمات املفتاحية:

 ة(.السعودياململكة العربية 

 

                                                             
حبث مدعوم مـن   . sa.ahmed@mu.edu.sa، الدراسات اإلسالمية واللغة العربية املساعد، أستاذ املناهج وطرق تدريس  (1)

 البحث العلمي جامعة اجملمعةعمادة 

mailto:sa.ahmed@mu.edu.sa
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 :مقدمة

يف التطبيقات اإللكرتونية يف احلياة املعاصرة، ولعل من أعظم  اًلا هائشهد هذا العصر منوًّ

ا يف خدمة األفراد واجملتمع تقنية املعلومات؛ اليت أتاحت لإلنسان توفري خدمات هذه التطبيقات أثًر

ا للمؤسسات ا كبرًيحتديًّ ومنتجات ال حتصى، وقد شكلت هذه التطورات يف جمال التكنولوجيا

الرتبوية املختلفة، مما جعلها تسعى إلعداد مناهج وبرامج تتالءم مع هذا التطور وجتعل املتعلم قادًرا 

فادة من التكنولوجيا ودجمها يف التعليم، وبناء على التكيف معها، لذلك سعى الرتبويون إىل اإل

 .مناهج تواكب تقدم التكنولوجيا لتحقيو خمرجات أفضل

ويف ظل التطورات احلديثة يف جمال االتصاالت وتقنيات املعلومات، سعت العديد من الدول 

على مستوى العامل لالستفادة من تقنيات وأدوات ووسائل شبكة اإلنرتنت؛ من أجل تفعيل وتطوير 

توظيفها  عمليات التعليم والتعلم عرب اإلنرتنت وذلك إلمكاناتها اهلائلة وأدواتها املتعددة اليت ميكن

   ت.بكفاءة يف التعلم الذاتي، والتعلم التفاعلي من خالل اإلنرتن

إىل أنَّ من متطلبات عصر املعلوماتية تنمية قدرة  (Halat & Ka`1qrakus, 2014) وأشار

املتعلم على احلصول على املعرفة من عدة مصادر وذلك يف ظل عصر تتزايد وتتضاعف فيه املعرفة، 

م تتطلب اخلروج من اجلمود التعليمي القائم على االعتماد على املعلم إىل حيوية فتحسني عملية التعل

إىل حل املشكالت، لذا كان االجتاه  اًلالتعليم الناتج عن البحث والتقصي واالستكشاف وصو

   ه.موجًها حنو تعليم املتعلم كيف حيصل على املعرفة بنفس

ة على الويب مبا تقدمه من خدمات ( بأنَّ بيئة التعلم القائم2014وأضاف )عزمي، 

وإمكانات، مصدٌر متجدٌد للمعلومات باإلضافة إىل تنوع أشكال ومصادر هذه املعلومات من 

مواقع تعليمية متخصصة وسهولة احلصول عليها، وتعد اسرتاتيجية الرحالت املعرفية من بني أهم 

ستخدام وتوظيف شبكة الويب االسرتاتيجيات التعليمية اإللكرتونية اهلادفة والقائمة على ا

 .واالستفادة من املعلومات املوجودة عليها

وتعد اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب من االسرتاتيجيات التعليمية القائمة على 

توظيف شبكة اإلنرتنت ودمج التكنولوجيا يف التعليم فهي اسرتاتيجية تربوية قائمة على التعليم 

وتعتمد على تقديم مهمات وأنشطة تعليمية حمددة تساعد املتعلم على القيام  املتمركز حول املتعلم،

ا قدراته الذهنية، ومهاراته بعمليات خمتلفة من البحث واالكتشاف للمعلومات عرب الويب مستخدًم
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العقلية العليا، ومهارات حل املشكالت لتوظيف تلك املعلومات، وليس جمرد احلصول عليها، 

 )2016رفته بنفسه بشكل فعال ونشط. )املنهراوي، فاملتعلم يبين مع

أن الرحالت املعرفية عرب الويب تنسجم مع مبادئ نظرية  (Zlatkovska, 2012) وأكد

التعلم البنائية االجتماعية اليت تركز على املتعلمني، وتسمح هلم بالعمل يف جمموعات أو أزواج 

واملهام احلياتية الواقعية، وبالتالي إكسابهم للتشارك يف األفكار واملعلومات من خالل املشكالت 

من تكرار املعلومات اليت يلقنها املعلم هلم، ويصبح دور املعلم توجيه طالبه الستخدام  اًلاملعرفة بد

  يا.خلفيتهم املعرفية من خالل تطبيو مهارات التفكري العل

للبحث عرب اإلنرتنت  (ستيالويب كو)ومما سبو يتضح أهمية استخدام اسرتاتيجية 

تساعد  ،للحصول على املعلومات املطلوبة بأسلوب علمي سليم وهادف من مصادر معلومات حمددة

على تقليل جمهود الطالب وتوفري الوقت املخصص للبحث مما ينمي لديه مهارات البحث العلمي 

لبحث احلالي إىل جتريب واالستنتاج والتحليل واالستنبا  وبقاء أثر التعلم، ومن هذا املنطلو سعى ا

استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب لتنمية مهارات التعلم النشط والكفاءة الذاتية 

 .ةللطالبات معلمات الدراسات اإلسالمي

الرحالت املعرفية عرب الويب بأنها: مدخل  (Eva & Gordaliza, 2012) ف كل منوعرَّ

ى النظرية البنائية والتعلم التعاوني، ويستخدم حلل املشكالت تدريسي قائم على االستقصاء، ويتبن

باالستخدام العقالني املقنن إلمكانات ومصادر اإلنرتنت احملددة سلًفا؛ بهدف تنمية التفكري 

 .الناقد للطالب، وتنمية مهارات التعلم التشاركي بينهم

دمج شبكة اإلنرتنت يف بأنها: اسرتاتيجية يتم من خالهلا  (Dell, Diana, 2012) وعرفتها

العملية التعليمية، وقائمة على االستقصاء، وتعتمد على تقديم مهمات تعليمية حمددة للطالب، 

حبيث يقوم بنفسه بعمليات خمتلفة من البحث، واالستكشاف للمعلومات عرب الويب وتوظيفها؛ 

 .بهدف تنمية قدراته العقلية العليا

تدريسية تهدف إىل دمج تكنولوجيا الويب يف العملية  ( بأنها اسرتاتيجية2014ويرى )عزمي،

التعليمية وهي متمركزة على الطالب، تدور حول مشكلة حقيقية يقوم من خالهلا الطالب بالبحث 

عن املعلومات من مصادر متعددة عرب الويب، وحتليلها ثم تكوين املعرفة اجلديدة، وتقوم على 

 .وتبادل اآلراء واألفكارتشجيع العمل اجلماعي والتعلم التعاوني 
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( بأنها اسرتاتيجية تدريسية تتيح للطالب التقصي املنظم عرب 2016 السيد،وأضافت )

الويب، وتساعده على تفعيل دوره يف العملية التعليمية، وتوفري وقته وجهده لإلحبار عرب الويب، 

 .وأكثر كفاءة وتوظف مهارات التفكري العليا لديه مما جيعل التعلم فعَّااًل

 اًلكانت أم مدخ تعليمية أنشطة مما سبو يتضح أنَّ الرحالت املعرفية عرب الويب سواًء 

تدريسيًّا أم اسرتاتيجية تدريسيًَّة، ركزت على عناصر مشرتكة بينها وهي: وجود بيئة منظمة 

ألساسية على للتعلم من خالل استخدام روابط للمصادر ا داعمًة للكمبيوتر واإلنرتنت متثل بنيًة

مواقع الويب، ووجود مهمات أو مشكالت حقيقية حتفز على البحث والتقصي، واملشاركة يف 

ها بأنفسهم، وحتقيو التعلم ئبيئات التعلم التعاوني والتشاركي بني الطالب؛ بغية صنع املعرفة وبنا

  ة.ذي املعنى، وإمناء قدراتهم الذهني

 أنواع الرحالت املعرفية: 

 هما: ىل قسمنيإالرحالت املعرفية عرب الويب  Dodge قسم دودج  

وتهدف إىل أن يكون املتعلم قادًرا على استيعاب قدر معني من  الرحالت املعرفية قصرية املدى: -

املعلومات يف فرتة زمنية معينة، وتتطلب عمليات ذهنية بسيطة، وترتاوح مدتها ما بني حصة 

 .دراسية واحدة إىل أربع حصص دراسية

وتهدف إىل إكساب الطالب مهارات التحليل املتعمو، وكذلك  الت املعرفية طويلة املدي:الرح -

العديد من املصطلحات واملفاهيم؛ مما يساعد على زيادة تقدير الطالب للمادة الدراسية، 

وتتطلب عمليات ذهنية متقدمة )التحليل والرتكيب، والتقويم واالستنتاج، واملقارنة والتجريد، 

 )2015أبو راية، )هات النظر، وترتاوح مدتها ما بني أسبوع إىل شهر. وحتليل وج

إذن فالرحالت املعرفية ما هي إال جمموعة من صفحات الويب، كل صفحة تتوىل مكوًنا 

 .حمدًدا من مكونات الرحلة املعرفية، اليت تتم يف شكل عدد من اخلطوات األساسية املنظمة

 عناصر ومكونات الرحالت املعرفية عرب الويب:  

أنَّ هناك  ( Berrocoso & Gomez, 2014؛2014؛ صاحل 2015أوضح كل من )اجلهين، 

 :سبعة عناصر أساسية للرحالت املعرفية عرب الويب كما يلي

 املقدمة: تعطي املعلومات األساسية على شكل عرض حمفز يثري دافعية الطالب. 
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  :املخرج النهائي )األهداف(، وحتديد األنشطة اليت ال بدَّ أن تكون حمفزًة فيهاُيوصف املهام 

 .للتحقيو وقابلًة

  :العمل على الطالب، وهذا اجلزء يشمل وصًفا تفصيليًّا لألنشطة اليت  ُيقسَّم فيهاالعمليات

 .يوالتعليمات، ويف هذا اجلزء تربز مسات التعلم التعاون ينبغي على املتعلم القيام بها

    املصادر: يقوم مصمم الرحلة )املعلم( بتحديد املواقع االفرتاضية، وهي بشكل خاص مواقع

ويب موثوق بها، كما أنَّ هناك العديد من املصادر منها: مؤمترات الفيديو اليت تتم من خالل 

  ة.اإلنرتنت، وقواعد البيانات البحثية على الشبكة العنكبوتية، وجيب أن تكون مناسب

 الطالب ببطاقات تقويم معدَّة مسبًقا يف ضوء األهداف ومستوى األداء  ُيزوَّدم: فيه يوالتق

  و.املتحق

  اخلامتة: فيها يقوم الطالب بتقويم ما فعلوه، وهي مرحلة أخرية من الرحلة املعرفية يقوم فيها

 املعلم بإعطاء تغذية راجعة وغلو للدرس، وعرض للنتائج اليت توصل إليها الطالب، حيث

 .تتضمن ملخًَّصا للفكرة احملورية للموضوع

  صفحة املعلم: هي صفحة منفصلة ُتدرج بعد تنفيذ الرحلة املعرفية؛ بغية أن يستفيد منها

معلمون آخرون، وفيها يوضح املعلم خطة السري يف الدرس والنتاجات املتوقعة بعد تنفيذ 

 .الدرس

رب الويب: تعتمد على كثري من األسس أسس ومعايري تصميم اسرتاتيجية الرحالت املعرفية ع

 ( Zaid Suleiman, 2014؛2014 من أهمها: )عزمي،

  االهتمام بتوفري مصادر تعلم متنوعة عرب الويب متكن املتعلم من استكمال معارفه وخرباته

  ه.من خالل حبثه واستنتاجات

 ا.االهتمام باستخدام وتوظيف املعلومات وليس جمرد البحث عنه  

  الرحلة املعرفية يف صورة مهام ومشكالت حقيقية واقعية مرتبطة باهتمام الطالب أن تصمم

  رر.ومتثل جزًءا من املق

 املشاركة والتفاعل واملناقشة بني أفراد اجملموعة معيار أساسي لنجاح تنفيذ االسرتاتيجية.  

  الطالب على عدم صياغة املهام يف جمرد أسئلة تقليدية جياب عنها بتجميع معلومات، بل حث

 .التفكري لتكوين رأي أو تلخيص معلومات إلنتاج فكر جديد
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  اختيار مصادر املعلومات واملواقع اليت يرجع إليها بدقة وعناية حبيث تكون مرتبطة بطبيعة

  ة.املهام احملدد

ويتضح مما سبو أنَّ التعلم باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية ليس جمرد تراكم 

ارف لدى املتعلم، بل هو توظيف وإبداع للمعرفة يعاد فيها بناء الرتاكيب املعرفية للخربات واملع

املوجودة لديه من جديد اعتماًدا على مروره باخلربات اجلديدة، والتأكيد على العمل اجلماعي مع 

 .نىوذات مع االعرتاف بذاتية املتعلم والتأكيد على مسؤوليته الفردية وأن تكون مهام التعلم واقعيًة

  مميزات استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية يف العملية التعليمية:

 ُّف.منًطا تربويًّا بنائيًّا حيث تتمحور حول منوذج الطالب الرَّحال واملستكش ُتعد  

 تشجع العمل اجلماعي وتبادل اآلراء واألفكار بني الطالب مع التأكيد على فردية التعلم.  

  تفكري الطالب وبناء متعلم باحث يستطيع تقويم نفسهتهدف إىل تطوير قدرات. 

 تكسب الطالب مهارة البحث على شبكة اإلنرتنت بشكل خلَّاق ومنتج. 

  ،2016تعزيز وسيلة التعامل مع مصادر املعلومات بكفاءة وجودة عالية. )اخلليفة؛ مطاوع    ( 

شبكة اإلنرتنت يعزز  للبحث عرب (الويب كويست)مما سبو يتضح أنَّ استخدام اسرتاتيجية 

مهارة البحث لدى املتعلم واحلصول على املعلومات املطلوبة بأسلوب علمي سليم وهادف من مصادر 

معلومات حمددة، وهذا يساعد على تقليل جمهود الطالب وتوفري الوقت املخصص للبحث، مما 

 .ك إىل بقاء أثر التعلمينمي لديه مهارات البحث العلمي واالستنتاج والتحليل واالستنبا  ويؤدي ذل

 ,Aina؛2015دور املعلم يف اسرتاتيجية الرحالت املعرفية: حددها كل من )اجلمل، 

Samuel, 2013)   فيما يلي: 

 ختطيط بيئة التعلم القائمة على الويب حيث يتحول دور املعلم من ناقل للمعرفة مليسر هلا.  

  املوكلة للطالب يف الرحلة املعرفية مرنًةحيدد أدوار املتعلم وحيرص على أن تكون املهام 

  .لتناسب الفروق الفردية

  يبحث بشكل مكثف على شبكة الويب لتحديد الصفحات اليت يراها مالئمة ومناسبة

 .للموضوع الذي يدرسه املتعلم

  حيرص عند تصميمه ملهام الرحالت املعرفية على إعطاء الوقت الكايف للمتعلم لتنفيذها

 .ات والتوجيهات حنو حل املشكلةوتقديم اإلرشاد
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 حيافظ على التعاون بني الطالب ويشجعهم على التعلم التعاوني. 

يتضح مما سبو أنه جيب على املعلم أن خيتار املوضوع بدقة، ثم يقيس قدرة الطالب على 

التعامل مع حمركات البحث، وأن يتأكد أن طالبه يتوافر لديهم احلد األدنى من مهارات التعامل 

السرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب وحتديد دور  أوليًَّة ًةشبكة اإلنرتنت، ثم يضع خطَّ مع

كل طالب يف تلك االسرتاتيجية، ثم ينتقي املصادر اليت يستعني بها الطالب لتحقيو املهمة بدقة، 

  ه.جوأن يباشر ويشرف على طالبه أثناء تعلمهم حيث إنَّ دوره حتول من ملقن إىل مرشد ومو

وهناك العديد من الدراسات اليت استخدمت اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف 

تنمية بعط املتغريات وأكدت نتائج هذه الدراسات فاعلية وتوظيف الرحالت املعرفية عرب الويب يف 

ة إىل أنَّ (، حيث أشارت نتائج الدراس2015تنمية نواتج التعلم املختلفة للطالب منها دراسة )الشيخ، 

استخدام الرحالت املعرفية أثرت يف زيادة مهارات التفكري التأملي واجتاهات الطالبات الستخدام 

( فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية 2015اإلنرتنت يف الدراسة، وأكدت دراسة )اجلمل، 

( 2016 دراسة )حامد،االستيعاب املفاهيمي ملوضوعات الفقه والتفكري التأملي للطالب، وأكدت 

أنَّ الرحالت املعرفية هلا كبري من األثر يف تقدم التالميذ وتنمية مهارات التفكري العلمي، كما 

( األثر اإلجيابي السرتاتيجية الرحالت املعرفية للتحصيل املباشر 2013أظهرت دراسة )مسارة، 

فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب ( إىل 2013 واملؤجل للطالبات، وتشري دراسة )صربي واجلهين،

 & Eva) يف تنمية بعط مهارات العلم األساسية والتكاملية للطالبات، وتؤكد دراسة

Gordaliza, 2012)  أن الرحالت املعرفية عرب الويب قد جنحت يف تنمية املعارف العلمية لدى

  .الطالب

يقوم فيها الطالب بالتفاعل مع بيئته  نشطًة ًةة التعلُّم ينبغي أن تكون عمليَّعمليَّ كما أنَّ

التعليمية ويكون دوره إجيابيًّا نشًطا حيث يقوم ببناء معرفة بنفسه من خالل املالحظة واالستنتاج، 

حيث ُوصفت املمارسات التدريسية اليت تقود إىل تعلُّم نشط بأنَّها تشجع التفاعل والتواصل، وتقدم 

 .لتعلم، وتراعي الفروق الفردية، وتوفر وقًتا كافًيا لراجعًة تغذيًة

 اًلوخللو بيئة تعلُّم نشطة ناجحة على املعلم أن يكون مساعًدا للطالب يف تعلمه وليس ناق

للمعرفة، وأنَّ الطالب مشارك نشط، وعليه فإنَّ املمارسات التدريسية جيب أن تتجاوز الطرائو 

تركيب وحتليل ، التقليدية خللو بيئة جتعل الطالب نشطني يف تعلمهم ضمن مستويات بلوم العليا

 (2017)احلربي،  .وتقويم
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للطالب يف مراحل التعليم  لذلك تعد مهارات التعلم النشط من املهارات املطلوبة واملناسبة

املختلفة، ومن بينها مرحلة التعليم اجلامعي، حيث يتميز الطالب بالنضج والقدرة على الفهم، 

والتفكري، والتوجيه الذاتي، لذلك جيب على املعلمات العمل على امتالك مهارات التعلم النشط 

ك مهارات التقويم الفعَّال، عن امتال اًلمن حيث التخطيط السليم للدروس وتنفيذها وعرضها فض

  ت.كل ذلك يسهم يف أن تكون العملية التعليمية ممتعًة ومشوقًة للطالبا

( التعلم النشط بأنَّه: ذلك التعلم القائم على جهد املتعلم ومشاركته 2013 وعرف )سليمان،

و إدماج حن موجٍه الفعالة والنشطة خالل املوقف التعليمي، وقد ارتبط التعلم النشط بكل نشاٍ 

ما داخل حجرات الدراسة أو خارجها ثم التفكري حول ما يفعلونه، ويشرت   الطالب يف عمل شيٍء

فيه أن تكون األفكار املوجودة بالبنية املعرفية للمتعلم مرتبطًة باألفكار املقدمة له، وأن يدركها 

مة ومن خالل أنشطة منظَّاملتعلم بنفسه عن طريو املشاركة واحلوار البنَّاء والتفاعل يف جمموعات 

 .ة موجهة حنو مستويات عليا من التفكريتعليميَّ

 أهداف التعلم النشط:

 :( إىل أنها تتمثل فيما يلي2013سعادة ومصطفى،  ؛2016 أشار كل من )رضوان، 

  إبراز دور الطالب يف العملية التعليمية وتزويده باملعارف واملهارات واالجتاهات اليت تكسبه

 .تعليمية حقيقية حياتيةخربات 

 .دعم ثقة الطالب بأنفسهم، ومساعدتهم يف التفاعل مع املشكالت والقضايا اليت تواجههم 

 اكتساب مهارات التفكري الناقد.، وتنمية قدرات الطالب على حتمل املسؤولية 

 مراعاة حاجات الطالب من خالل تنويع األنشطة التعليمية اليت تناسب قدراتهم. 

بو أنَّ التعلم النشط يعمل عل تفعيل دور املتعلم وجعله حمور العملية التعليمية، يتبني مما س

وتعزيز التفاعل اإلجيابي يف املواقف التعليمة؛ لتنمية ثقة الطالب بأنفسهم، وحسن اختاذ القرار، 

  ا.وبناء األفكار اجلديدة وتنظيمه

 مبادئ التعلم النشط:

  م.ناحية، وبني الطالب فيما بينه تشجيع التفاعل بني املعلم والطالب من -

  .ربط مواقف التعلم النشط باملعارف السابقة للطالب -
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 .ميسًرا، مرشًدا، وموجًها للعملية الرتبويةم اعتبار املعل -

 .(2014االعتماد على التعاون، والتفاوض، والتأمل كأسس مهمة للتعلم النشط. )أمحد،  -

 :( كما يلي2011حددها )بدر،  دور املعلم يف تنمية مهارات التعلم النشط:

 م النشط.لتعل اي اآلمن والداعم لتحقو يوفر املناخ الوّد 

 للتساؤل املستمر والنشط لقرارات مبنية على املعرفة واخلربة، ومثرٌي صانٌع. 

 .يثري دافعية التالميذ للتعلم وحيافظ على استمراريتها أثناء التعلم 

  للتعلم النشطُيعد بيئة تعلم غنية باخلربات املثرية.  

يتضح مما سبو أنه جيب على املعلم العمل على ربط مواقف التعلم النشط مبعارف الطالب 

السابقة، حيث تعترب البنية املعرفية مبثابة ركيزة معرفية للتعلم السابو، وأن يكون مرشًدا 

عملية التعلم من خالل وموجًها للعملية التعليمية، حيث إنَّ االنفجار املعريف يفرض على املعلم تيسري 

توفري املصادر واملوارد التعليمية، وطرح األسئلة اليت تثري مهارات التفكري العليا، اليت تساعد على 

 .حتقيو األهداف اليت يرغبون يف حتقيقها

 وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت مبهارات التعلم النشط، منها: دراسة )اخلزرجي،

ن فاعلية االسرتاتيجية يف تنمية مهارات التعلم النشط، ودراسة )شاهني، أسفرت النتائج عو (2015

أوضحت النتائج اتصاف الربنامج التدرييب بفاعلية عالية يف تنمية كل من األداء التدريسي و( 2016

أسفرت و (2014ببعط مهارات التعلم النشط للمعلمني، ويف زيادة حتصيل طلبتهم، ودراسة )أمحد،

إحصائيًّا بني متوسطي أداء املعلمات على مقياس األداء ملهارات  ٍةوجود فروق دالَّ نتائج البحث عن

التعلم النشط قبل تعرضهم للربنامج التدرييب املقرتح، وبعده لصاحل التطبيو البعدي، ودراسة 

إحصائيًّا بني متوسطي أداء عضوات هيئة  ( واليت أظهرت نتائجها وجود فروق دالٍَّة2013 )سليمان،

 لتدريس على مقياس األداء ملهارات التعلم النشط لصاحل التطبيو البعدي، ودراسة كل منا

(Nikolaou, & Tsolakidis, 2013) (bark, 2011) (Ross, & Furno, 2011) (Deutsch, 

واليت أكدت أنَّ التعلم النشط يفيد املتعلم كونه جيعله مبدًعا ومفكًرا ومتعاوًنا يف بيئات  (2010

التعلم النشط، اليت تستخدم املستحدثات التكنولوجية املتطورة مثل الكمبيوتر وشبكة ومواقف 

  ت.اإلنرتن

يف بناء وتكامل شخصيته اإلنسانية، وبناًء على ذلك  كما أنَّ إدراك الفرد لذاته له أهميٌة 
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اتهم، وتنمية تبدو احلاجة ملحًَّة إىل تبين اسرتاتيجيات تعليم وتعلم تساعد الطالب على إثراء معلوم

مهاراتهم العقلية املختلفة واالعتماد على النفس، والتعرف على قدراتهم وإمكاناتهم، وهذا ال 

يتأتَّى من غري إتاحة الفرص التعليمية اليت تساعد الطلبة على التفكري وتنمَّي لديهم الثقة 

  ة.والكفاءة الذاتي

كز عليها الدراسات الرتبوية يف العامل ملا وتعدُّ الكفاءة الذاتية من املتغريات املهمة اليت تر

)الفاحل،  .هلا من أهمية بالنسبة للمتعلم؛ خصوًصا إذا كان ذلك املتعلم ستنا  به مهمة التدريس

2017) 

( الكفاءة الذاتية بأنها: معتقدات الفرد وأحكامه حول قدرته يف 2014 وعرَّف )عربيات،

  ه.إمتام املهمة املسندة إلي

الكفاءة هي ثقة الفرد يف قدرته على اإلجناز، وأنه فّعال يف  ( أن2014َّ)ياسني، وأضاف 

 .حميط عمله، مثابر يف أدائه، ولديه قدرة على إدارة ذاته والتحكم يف انفعاالته

حول الذات حتتوي على  قائمًة وعلى ضوء ما استعِرض يتضح أنَّ كفاءة الذات تعين: معرفًة

فرد يف قدراته ومهاراته واستعداده لتطبيو املهارات االجتماعية واملعرفية توقعات ذاتية حول ثقة ال

وسيًطا يف تعديل السلوك، ومؤشًرا على التوقعات حول قدرة  اًلوالسلوكية يف التعليم، وتعد عام

 .الشخص يف التغلب على املهمات املختلفة وأدائها بنجاح

 مصادر الكفاءمل الذاتية:

 للكفاءة الذاتية وهي: حدد باندورا أربعة مصادر

  حتقيو األداء: ويشري إىل جتارب الفرد وخرباته املباشرة، وكذلك السابقة يف املواقف

 .احلياتية، وتبّني النجاحات املتكررة

  اخلربات البديلة: ويشري هذا املصدر إىل اخلربات غري املباشرة اليت ميكن أن حيصل عليها

 .الفرد

 لذي يتعلو خبربات معينة لآلخرين واإلقناع بها من قبل الفرد، اإلقناع اللفظي يعين: احلديث ا

  ن.أو املعلومات اليت تأتي للفرد لفظيًّا عن طريو اآلخري

  ىل العوامل الداخلية اليت حتدد للفرد ما إذا كان إاحلالة النفسية والفسيولوجية: تشري

 (2016 عبدالرزاق،)و أهدافه أم ال. ييستطيع حتق
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 الذاتية:أهمية الكفاءمل 

 َّال للطالب، واملثابرة وزيادة التحصيل الدراسيتسهم يف حتقيو األداء الفع. 

 .تسهم يف خفط مستوى القلو، وزيادة الدافعية والتنظيم الذاتي 

  ،(2017تطوير مهارات الذات بصوت مسموع، والتحدث للذات. )الفاحل  

مما سبو يتضح أنَّ كفاءة الذات تعترب من املتغريات النفسية اهلامة اليت توجه سلوك الفرد 

وتسهم يف حتقيو أهدافه الشخصية، فاألحكام واملعتقدات اليت ميتلكها الفرد حول قدراته 

   وإمكاناته هلا دور يف التحكم يف البيئة مما يسهم يف زيادة القدرة على اإلجناز، وجناح األداء. 

 :أبعاد الكفاءمل الذاتية

 مدى الكفاءة: يقصد به مستوى قوة دوافع الفرد لألداء يف اجملاالت واملواقف املختلفة. 

 العمومية: ويشري إىل انتقال كفاءة الذات من موقف إىل مواقف متشابهة. 

 َّقابلية للتأثر مبا يالحظه.  ة: فاملعتقدات الضعيفة عن الكفاءة جتعل الفرد أكثرالشد

    (2016 الرزاق،)عبد

وهناك العديد من الدراسات اليت اهتمت بتنمية الكفاءة الذاتية ومنها: دراسة )السقا، 

يف تنمية  استخدام التأمالت القائمة على الفيديو هلا أثٌر ( اليت أسفرت نتائجها على أن2017َّ

( أوضحت 2015زية قبل اخلدمة، ودراسة )عيسى، جنليالكفاءة الذاتية لدى معلمي اللغة اال

( هدفت إىل التعرف 2016النتائج فاعلية الربنامج يف تنمية الكفاءة الذاتية، ودراسة )عبد الرزاق، 

على فاعلية برنامج قائم على عادات العقل يف تنمية الكفاءة الذاتية للطالب وتوصلت النتائج إىل 

  (Leyser & romi, 2011)الكفاءة الذاتية لديهم، ودراسةفاعلية الربنامج يف تنمية مهارات 

سنوات اخلربة  هدفت للتعرف على العوامل اليت تؤثر على الكفاءة الذاتية وتوصلت النتائج إىل أنَّ

هدفت للتعرف على  (Cano, 2011 & Swan) أثرت على الكفاءة الذاتية للطالب، ودراسة

الكفاءة الذاتية للمعلم تنمو  للمعلمني وتوصلت النتائج إىل أنَّسنوات اخلربة على الكفاءة الذاتية 

  ة.خرباته التدريسي بنمّو

  سئلته:أمشكلة البحث و

 ٍنالحظت الباحثة أثناء إشرافها على طالبات الرتبية امليدانية )ختصص دراسات إسالمية( تد
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امليداني، كما الحظت ملحوظ يف مهارات التعلم النشط داخل فصوهلن الدراسية أثناء تدريبهن 

الباحثة ضعف الكفاءة الذاتية لديهن أثناء الشرح داخل الفصل، وللتأكد من ذلك قامت الباحثة 

 :باآلتي

 ( ( طالبة من طالبات الرتبية امليدانية )ختصص دراسات 20إجراء دراسة استطالعية مع

لم النشط حلل إسالمية(، الستطالع رأيهن حول مدى امتالكهن وممارساتهن ملهارات التع

يف  املشكالت التدريسية اليت تواجههن بطريقة علمية، حيث توصلت الدراسة إىل وجود قصوٍر

تدريب الطالبات املعلمات على مهارات التعلم النشط، وأنَّ عدم معرفتهن بالكثري من املهارات 

 .جتعلهن يشعرن بعدم كفاءتهن داخل الفصل

بقته على الطالبات املعلمات قبل البدء يف كما ظهر من خالل استطالع الرأي الذي ط

التدريس حول أهم املشكالت اليت تواجههن أثناء التدريس، ومقرتحاتهن حلل تلك املشكالت، 

عدم معرفتهن بالكثري من املهارات وكيفية تأديتها جتعلهن يشعرن بعدم  وكان من رأيهن أنَّ

حيث يقمن بالتدريس يف  ،التطبيقيكفاءتهن عند دخوهلن الفصول، وكذلك القصور يف اجلانب 

 .املدارس دون تزويدهن بأي تدريبات، وعدم االهتمام بتوجيههن أثناء فرتة التدريب امليداني

؛ 2017ولقد اتفقت نتائج الدراسة االستطالعية مع ما أشارت إليه دراسة كل من )احلربي،

يف مهارات التعلم النشط،  ( اليت أشارت إىل وجود قصوٍر2013؛ 2014 ؛ أمحد،206شاهني، 

وأوصت هذه الدارسات على ضرورة حتسني ممارسة املعلمني ملهارات التعلم النشط باستخدام 

  ة.اسرتاتيجيات جديدة جتمع بني التعلم والتعليم والتقنيات احلديث

؛ 2017كما اتفقت أيًضا نتائج الدراسة االستطالعية مع ما توصلت إليه دراسة )الفاحل، 

من  Pendergast, Garvis & Keogh, 2011) ؛ (Komarraju, Nadler, 2013؛2015عيسى، 

اخنفاض مستوى الكفاءة الذاتية للطالب، وأكدت على أنَّ الكفاءة الذاتية املرتفعة للمعلم تؤثر 

بشكل إجيابي على تعلُّم الطالب ومساعدتهم، ودفع السلوك وتوجيهه حنو حتقيو األهداف، 

واليت أوصت بضرورة استخدام العديد من األدوات والوسائل التقنية احلديثة وحتسني أداء العمل، 

 . لعالج الضعف والقصور يف الكفاءة الذاتية وزيادة ثقتهم بأنفسهم

؛ 2015أبو راية،  ؛2015االطالع على توصيات الدراسات السابقة ومنها: دراسة )الشيخ،

هناك حاجًة ماسًة إىل مسايرة  ت بأنَّ( واليت أوص2014 السمان، ؛2014 صاحل، ؛216السيد، 
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االجتاهات الرتبوية احلديثة يف تدريب الطالب من خالل استخدام اسرتاتيجيات وأساليب وتقنيات 

حديثة تعتمد على تطبيقات الويب إلكسابهم العديد من املعارف واملهارات ملا هلا من األهمية 

 .در التعلم الواقعية واإللكرتونية التفاعليةالرتبوية من حتقيو التفاعل اإللكرتوني وتوفري مصا

اسرتاتيجية  وباالطالع على اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوني عرب الويب وجدت الباحثة أنَّ

الرحالت املعرفية عرب الويب قد تكون مناسبًة لتدريب الطالبات على مهارات التعلم النشط وتنمية 

 .الكفاءة الذاتية لديهن

ما سبو تتحدد مشكلة البحث يف ضعف امتالك الطالبات ملهارات التعلم وانطالًقا من كل 

النشط وضعف الكفاءة الذاتية لديهن، وللتصدي هلذه املشكلة يسعى هذا البحث إىل اإلجابة عن 

السؤال الرئيس التالي: ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية 

الكفاءة الذاتية لدى الطالبات )معلمات الدراسات اإلسالمية( بكلية مهارات التعلم النشط و

 الرتبية بالزلفي؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

   ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية مهارات التعلم النشط

 ية بكلية الرتبية بالزلفي؟لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالم

  ما فاعلية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية الكفاءة الذاتية لدى

 الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية بالزلفي؟

 :يهدف إىل اآلتي أهداف البحث:

 لطالبات لات التعلم النشط التعرف على فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية مهار

 بكلية الرتبية بالزلفي. اإلسالميةمعلمات الدراسات 

  التعرف على فاعلية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية الكفاءة الذاتية للطالبات معلمات

 .الدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية بالزلفي

 :تتمثل فيما يلي أهمية البحث:

وهي اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب واليت  ،حديثًة ًةتدريسيَّ ًةيقدم البحث اسرتاتيجيَّ -

تتفو مع االجتاهات الرتبوية احلديثة يف التدريس وتتناسب والتطور السريع يف ظّل الثورة 

 .التكنولوجية واملعلوماتية
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ات اهتمام البحث بتنمية متغريين مهمني للطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية وهما: مهار -

 .التعلم النشط والكفاءة الذاتية

قد يسهم البحث يف فتح جمال لدراسات مستقبلية يف جمال اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب  -

 .الويب

:تتمثل يف اآلتيحدود البحث:

احلدود البشرية: اقتصر البحث على عينة من الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية املستوى  -

 .السابع

املكانية: يتضمن البحث عينة من الطالبات معلمات قسم الدراسات اإلسالمية بكلية احلدود  -

 .جامعة اجملمعة-الرتبية بالزلفي

احلدود املوضوعية: تدريس فصلي )اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط، اسرتاتيجيات  -

 .(التدريس والتعلم اإللكرتوني الرقمي

 يذ، التقويم(.مهارات التعلم النشط: )التخطيط، التنف -

 .(جماالت الكفاءة الذاتية: )االنفعالي، االجتماعي، اإلصرار واملثابرة، املعريف، األكادميي -

 .هذه املهارات تتناسب مع الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية

 منهج البحث: 

استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ذو التصميم شبه التجرييب، وذلك لدراسة فاعلية 

اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف تنمية مهارات التعلم النشط والكفاءة الذاتية  استخدام

للطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية من خالل تطبيو االختبار ومقياس الكفاءة الذاتية قبل 

 .وبعد تطبيو التجربة

:تتمثل يف اآلتيأدوات البحث:

 الباحثة(عداد إ) تبار ملهارات التعلم النشط. اخ -

 عداد الباحثة(إ) ياس الكفاءة الذاتية.  مق  -
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  فروض البحث:

 ( بني متوسطي درجات التطبيو القبلي 0.06ال يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى داللة )

والتطبيو البعدي الختبار مهارات التعلم النشط لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية 

  ة(.)اجملموعة التجريبي

 ( بني متوسطي درجات التطبيو البعدي 0.06يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى داللة ) ال

للمجموعتني التجريبية والضابطة الختبار مهارات التعلم النشط لدى الطالبات معلمات 

 .الدراسات اإلسالمية

 ( بني متوسطي درجات التطبيو ا0.06ال يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى داللة ) لقبلي

والتطبيو البعدي ملقياس الكفاءة الذاتية لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية 

 .()اجملموعة التجريبية

 ( بني متوسطي درجات التطبيو البعدي 0.06ال يوجد فرق دالٌّ إحصائيًّا عند مستوى داللة )

علمات الدراسات للمجموعتني التجريبية والضابطة ملقياس الكفاءة الذاتية لدى الطالبات م

 .اإلسالمية

 :التزم البحث باملصطلحات اإلجرائية التالية مصطلحات البحث:

شبكة الويب يف من خالهلا دمج ت ٌةتدريسيَّ ٌةاسرتاتيجيَّ اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب:

التعليم ملساعدة الطالبات على البحث والتقصي عن املعرفة من خالل صفحات ويب حمددة 

ومعدَّة مسبًقا على شبكة اإلنرتنت وذلك من خالل موقع إلكرتوني تدخل إليه الطالبة يف 

أّي وقت ومن أّي مكان ويف أثناء دراستها متر بالعديد من اخلربات التعليمية من أجل 

 .اكتساب املعرفة حسب قدرتها وسرعتها الذاتية حتت توجيه وإشراف املعلمة

ة واليت تظهرها الطالبة من السلوكيات واملمارسات التدريسيَّ جمموعٌة مهارات التعلم النشط:

املعلمة يف املواقف التدريسية داخل غرفة الصف مبا ميكن الطالبات املتعلمات من ممارسة 

ة من خالل اإلنرتنت، وتقاس ة إلكرتونيَّة وتربويَّمهام وعمليات التعلم النشط يف بيئة تعليميَّ

 .طالبة يف االختباربالدرجة اليت حتصل عليها ال

معتقدات الطالبة حول قدرتها على القيام بسلوكيات معينة فيما يتعلو باجلانب  الكفاءة الذاتية:

االنفعالي واالجتماعي وجمال اإلصرار واملثابرة، واجملال املعريف واألكادميي، وتقاس 
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 .الباحثةمبجموع استجابات الطالبة على مقياس الكفاءة الذاتية املعّد من ِقبل 

 إجراءات البحث:

 :سار هذا البحث وفًقا لإلجراءات اآلتية

: مرحلة إعداد وتصميم الفصلني التجريبيني باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب أواًل

 :الويب

اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط، واسرتاتيجيات التدريس "حتديد أسس بناء فصلي  - أ

باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب: من خالل  "الرقميوالتعلم اإللكرتوني 

اطالع الباحثة على الدراسات السابقة اليت استخدمت اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب 

والدراسات اليت اهتمت بتنمية مهارات التعلم  الويب يف التدريس وخطوات استخدامها،

النشط والكفاءة الذاتية، وصيغت أسس مبدئية لتدريس الفصلني التجريبيني باستخدام 

هم ومقرتحاتهم، ئاسرتاتيجية الرحالت املعرفية وعرضت على السادة احملكمني إلبداء آرا

 *وعّدلت يف ضوء آرائهم ووضعت يف صورتها النهائية

 قع التعليمي القائم على اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب:تصميم املو - ب

يف تصميم دروس فصلي  (ADDILE) استعني بنموذج التصميم التعليمي العاملي

 "اإللكرتوني الرقمياسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط، اسرتاتيجيات التدريس والتعلم "

املقررة على الطالبات مبا يتناسب مع استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب، ويعد هذا 

النموذج من أشهر النماذج استخداًما يف تصميم املواد التعليمية اإللكرتونية، وميكن توضيح تلك 

 :املراحل كما يلي

 التدريس التفاعلي النشط، اسرتاتيجيات " ل: صيغت األهداف التعليمية لفصليمرحلة التحلي

من مقرر اجتاهات حديثة يف  "واسرتاتيجيات التدريس والتعلم اإللكرتوني الرقمي

وتؤكد من مدى  ،للطالبات، كما حددت خصائص الطالبات اسرتاتيجيات التدريس

امتالكهن للمهارات األساسية للتعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت قبل بدء تطبيو جتربة 

ت الباحثة بتقسيم املوضوعات وفو توصيف املقرر املعتمد من قسم العلوم البحث، والتزم

 .الرتبوية

                                                             
 ( أسس بناء الفصلني  التجريبني  باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب.1ملحو رقم )     *
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  ،مرحلة التصميم: صيغت سيناريوهات املوضوعات اليت ستتناوهلا الرحلة املعرفية عرب الويب

وُحصل على الصور والرسوم ومقاطع الفيديو من مواقع شبكة اإلنرتنت، كما ُصّمم اهليكل 

وقد صّممت األجزاء الستة لكل  ، HTMLاإللكرتونية باستخدام برنامجالعام للصفحات 

  ة.فيها: املقدمة، املهام، حتديد املصادر، اإلجراءات، التقويم، اخلامت تناوٌلُم ٍةرحلة معرفيَّ

 من تعليميٌّ ّمم موقٌعمرحلة التطوير: ُص "blogger" بواسطة  "google" وفيها ُصّمم حمتوى

أجزاء الرحالت املعرفية عرب الويب واسُتعني بوسائط الدعم، مثل: برنامج )بوربوينت( باإلضافة 

  ص.لتحرير النصو (Word) إىل برنامج 

  مرحلة التنفيذ: ُأعدت صفحات املوقع يف صورته األولية على شكل موقع إلكرتوني على

 .االطالع على احملتوىشبكة اإلنرتنت، حبيث ميكن للطالبات 

 مرحلة التقويم: 

بعد تصميم املوقع يف صورته األولية، وللوقوف على مدى جودة الصفحات اإللكرتونية وفًقا 

من احملكمني ملعرفة آرائهم،  السرتاتيجيات الرحالت املعرفية عرب الويب، ُعرض على جمموعٍة

للموقع بعرضه على عينة من الطالبات  وُعملت التعديالت الالزمة، كما ُأجريت جتربة استطالعية

( طالبة؛ للتعرف على آرائهم يف املوقع وقد أبدت مجيع الطالبات إعجابهن باملوقع 16وعددهم )

وسهولة اإلحبار فيه، وبهذا أصبح املوقع يف صورته النهائية جاهًزا للوصول إليه من خالل الرابط 

 :التالي

https://sabdraheem.blogspot.com/ 

ُأعدَّ دليل للمعلم للفصول املختارة املقررة على الطالبات املعلمات وفو  ثانًيا: إعداد دليل املعلم:

مقدمة الدليل، اسرتاتيجية الرحالت املعرفية حيث تكوَّن الدليل من العناصر اآلتية: )

املختارة وفو اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب اخلطط التدريسية ملوضوعات الفصول 

وبعد االنتهاء من إعداده ُعرض على جمموعة احملكمني؛ ملعرفة آرائهم حول  الويب(،

  و.صاحًلا للتطبي *الدليل، وبعد إجراء التعديالت املناسبة أصبح الدليل يف صورته النهائية

ُأعدَّ دليل للطالبات يوضح املعرفية عرب الويب:  ثالًثا: إعداد دليل للطالبة وفو اسرتاتيجية الرحالت

                                                             
 ( دليل املعلمة 2ملحو رقم )  

https://sabdraheem.blogspot.com/
https://sabdraheem.blogspot.com/
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ة الدراسة باستخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب، حيث تكوَّن كل هلن كيفيَّ

 :ة وهيدرس من ستة عناصر أساسيَّ

 :ة ابة؛ إلثارة دافعيَّعطى فيها املعلومات األساسية، والتمهيد ملوضوع الدرس بطريقة جذَُّت املقدمة

  ب.طالال

 :ة الواجب على الطالب إجنازها يف نهاية النشا ة والفرعيَّوُتصاغ فيها املهام األساسيَّ املهمة. 

 :حتتوي على حتديد اخلطوات اليت جيب اتباعها يف تنفيذ املهام املطلوبة وُيقسَّم فيها  اإلجراءات

 .الطالب إىل جمموعات

 :وفيها ُتحدَّد قائمة باملصادر واملواقع املوثوق بها املصادر. 

 :ُتحدَّد جمموعة من املعايري لتقويم أداء الطالب أثناء قيامهم باملهام أثناء الرحلة  التقويم

 .املعرفية

 :وفيها يذكَّر الطالب مبا يكتسبونه من معلومات عند نهاية الرحلة املعرفية عرب  اخلامتة

ًصا للرحلة، وبعد االنتهاء من إعداد الدليل ُعرض على جمموعة الويب وكذلك تتضمن ملخَّ

 *حول الدليل، وبعد إجراء التعديالت أصبح الدليل يف صورته النهائية ني ملعرفة آرائهماحملكم

 .صاحًلا للتطبيو

 :رابًعا: إعداد أدوات القياس كما يلي

 :إعداد اختبار مهارات التعلم النشط ( أ)

 ،قد صيغت أسئلة االختبار يف النمطني التاليني: االختيار من متعددصياغة مفردات االختبار: 

 .الصواب واخلطأو

بصورته األولية على جمموعة احملكمني إلبداء  من صدق االختبار ُعرض حقوللتَّصدق االختبار: 

  هم.وُعّدلت صياغة بعط املفردات يف ضوء آرائ ،مالحظاتهم

( طالبة بكلية 20ُطّبو االختبار على عينة استطالعية بلغ عددها ) التجريب االستطالعي لالختبار:

( يوًما، وُحسب معامل الثبات بني درجات الطالبات يف 24الرتبية بالزلفي، وبفاصل زمين )

  ر.وهي قيمة مناسبة لثبات االختبا 0.77معامل الثبات =  مرتي التطبيو، ووجد أنَّ

                                                             
 ( دليل الطالبة3ملحو رقم )  
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( مفردة 26) ،( مفردة37)*االختبار يف الصورة النهائية  لةأصبحت أسئالصورة النهائية لالختبار: 

 ( مفردة اختيار من متعدد.12وخطأ، و) صواب

   http://cutt.us/axqIX وميكن الوصول إليه من خالل الرابط التالي: 

  ة:الكفاءة الذاتي ب( إعداد مقياس)

ة لدى الطالبات يف جمموعيت البحث وذلك قبل إىل قياس الكفاءة الذاتيَّيهدف اهلدف من املقياس: 

 .وبعد تدريس الفصلني التجريبني

وهي: )اجملال االنفعالي،  ،ُحّددت أبعاد جماالت املقياس يف مخسة أبعادحتديد أبعاد املقياس: 

 (.ياجملال االجتماعي، جمال اإلصرار واملثابرة، اجملال املعريف، اجملال األكادمي

صيغت عبارات املقياس بصورة أولية يف ضوء أبعاد املقياس، وأمام كل صياغة عبارات املقياس: 

 :وهي ،بدائل ةبدائل، وعلى الطالبة قراءة العبارة وحتديد االستجابة من ثالث ةثالث فقرٍة

 ( يف3، 2، 1( يف الفقرات اإلجيابية، )1، 2، 3)دائًما، أحياًنا، نادًرا( على الدرجات )

 .الفقرات السلبية

ُعرضت الصورة األولية للمقياس على السادة احملكمني، وُعدلت بعط العبارات يف صدق املقياس: 

 .ضوء آرائهم لتتناسب مع الطالبات ولتتناسب مع البعد الذي تندرج حتته

طبو املقياس استطالعيًّا على طالبات اجملموعة االستطالعية التجريب االستطالعي للمقياس: 

( وهو معامل ثبات 0.75( يوًما، وُحسب معامل الثبات ووجد أن قيمته = )26فاصل زمين )وب

  ت.مقبول، وكانت العبارات مناسبة للطالبات وكذلك التعليما

( فقرة، وكانت 47تتكون من ) *أصبحت الصورة النهائية للمقياس الصورة النهائية للمقياس:

  ة.( درج144( درجة، والدرجة العظمى )47الدرجة الصغرى للمقياس )

ُاختريت جمموعة الدراسة من طالبات الدراسات اإلسالمية بكلية  اختيار جمموعة البحث: خامًسا:

  ة.( طالبة كمجموعة ضابط30( طالبة كمجموعة جتريبية، و)30الرتبية بالزلفي وُاختريت )

التطبيو القبلي لكل من اختبار مهارات التعلم النشط ُطبو  التطبيو القبلي ألدوات القياس: :اًسداس

على الطالبات يف جمموعيت البحث يف بداية الفصل  اقبليًّ اومقياس الكفاءة الذاتية تطبيًق

وذلك لبيان مدى تكافؤ اجملموعتني وُعوجلت البيانات  (،ـه14391440)األول للعام 

 :ول التاليةاويوضح ذلك اجلد ،SPSSإحصائيًّا باستخدام 

                                                             
  مهارات التعلم النشط( : اختبار 4) رقم ملحو  *
 الذاتية. ( مقياس الكفاءة6ملحو رقم ) *

http://cutt.us/axqIX
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 اإلحصاءات الوصفية لبيانات االختبار القبلي للمجموعتني

 االحنراف املعياري الوسط احلسابي حجم العينة اجملموعة

 الضابطة
30 

20.77 3.55 

 3.55 20.77 التجريبية

متوسط درجات اجملموعة الضابطة قبل إجراء التجربة  ( يتضح أن1َّمن اجلدول رقم ) 

( درجة، وكذلك متوسط درجات اجملموعة التجريبية قبل إجراء التجربة يساوي 20.77يساوي )

متوسط درجات قبل التجربة للمجموعتني متساٍو وهذا يؤكد  ( درجة، مما سبو نستنتج أن20.77َّ)

 .أن اجملموعتني متكافئتان

 للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني نتيجة اختبار )ت(

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية قيمة االختبار

 ال توجد فروق معنوية 1.000 29 0.000

(، وهي أكرب من 1.000القيمة االحتمالية تساوي ) يتضح أنَّ( السابو 2من اجلدول رقم )

عليه نقبل فرض العدم ونرفط الفرض البديل ونستنتج عدم وجود و%(، 6قيمة اخلطأ املسموح به )

 ة قبل التجربة، أي أنَّابطة والتجريبيَّة بني متوسطي العينتني الضَّفروق ذات داللة إحصائيَّ

 .اجملموعتني متكافئتان خبصوص درجات االختبار القبلي

 ة القبلي للمجموعتنية لبيانات مقياس الكفاءة الذاتيَّاإلحصاءات الوصفيَّ

 االحنراف املعياري الوسط احلسابي حجم العينة اجملموعة

 الضابطة
30 

77.43 7.66 

 7.66 77.43 التجريبية

ابطة ملقياس الكفاءة الذاتية متوسط درجات اجملموعة الضَّ أنَّ( يتضح 3من اجلدول رقم )

ة قبل إجراء ( درجة، وكذلك متوسط درجات اجملموعة التجريبي77.43َّقبل إجراء التجربة يساوي )
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متوسط درجات مقياس الكفاءة الذاتية قبل  ( درجة. مما سبو نستنتج أن77.43َّالتجربة يساوي )

 .وهذا يؤكد أن اجملموعتني متكافئتان التجربة للمجموعتني متساٍو

 قبل التجربة نتيجة اختبار )ت( للفرق بني متوسطي عينتني مستقلتني لبيانات مقياس الكفاءة الذاتيةَّ

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية قيمة االختبار

 ال توجد فروق معنوية 1.000 29 0.000

(، وهي أكرب من 1.000ة تساوي )القيمة االحتماليَّ ضح أنَّابو يتَّ( الس4َّمن اجلدول رقم )

عليه نقبل فرض العدم ونرفط الفرض البديل، ونستنتج عدم وجود و%(، 6قيمة اخلطأ املسموح به )

 أي أنَّ ،ة قبل التجربةة بني متوسطي العينتني الضابطة والتجريبيَّفروق ذات داللة إحصائيَّ

 .اجملموعتني متكافئتان خبصوص درجات مقياس الكفاءة الذاتية

  ث:ا: التدريس جملموعيت البحسابًع

هـ( لطالبات جمموعيت البحث، 1440/ 1439ُدّرس الفصالن للفصل الدراسي األول للعام )

 ة عرب الويب، ودرستوقد درست طالبات اجملموعة التجريبية وفًقا السرتاتيجية الرحالت املعرفيَّ

  س.ابطة بالطريقة املعتادة يف التدريطالبات اجملموعة الضَّ

  س.ا: التطبيو البعدي ألدوات القياثامًن

بعد االنتهاء من تدريس الفصلني جملموعيت البحث، أعيد تطبيو أدوات القياس تطبيًقا 

 تنمية مهارات ة( يفوذلك ملعرفة أثر املتغري املستقل )الرحالت املعرفيَّ ؛بعديًّا على جمموعيت البحث

 .ة لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالميةالتعلم النشط، والكفاءة الذاتيَّ

لإلجابة على أسئلة البحث ُاخُتربت الفروض اإلحصائية للبحث، وفيما يلي  نتائج البحث وتفسريها:

 :توضيح لذلك

عرب الويب يف تنمية مهارات : النتائج اخلاصة بفاعلية استخدام اسرتاتيجية الرحالت املعرفية أواًل

 :التعلم النشط لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالمية

ة )اختبار الفرض املقارنات بني متوسطات التطبيقني القبلي والبعدي لدرجات اجملموعة التجريبيَّ

 :ويوضح اجلدول التالي نتائج ذلك(: األول
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 ة()اجملموعة التجريبيَّة لبينات االختبار اإلحصاءات الوصفيَّ

 االحنراف املعياري الوسط احلسابي حجم العينة اجملموعة

 قبل التجربة
30 

20.77 3.55 

 1.99 32.77 بعد التجربة

 

 

 

 

 

 

 

ة قبل متوسط درجات اجملموعة التجريبيَّ ( يتضح أن1َّ( والشكل رقم )6من اجلدول رقم )

( درجة، بينما متوسط درجات اجملموعة التجريبية بعد إجراء التجربة 20.77إجراء التجربة يساوي )

متوسط درجات اختبار مهارات التعلم النشط لدى  ( درجة، مما سبو نستنتج أن32.77َّيساوي )

زاد  متوسط الدرجات بعد التجربة الطالبات بعد التجربة أكرب من متوسط الدرجات القبلي، أي أنَّ

الربنامج املقرتح يزيد من معدل  ة أنَّ( درجة بعد تنفيذ التجربة، وهذا يدعم فرضي12.10َّمبقدار )

 .حتصيل الطالبات يف مهارات التعلم النشط
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 للفرق بني متوسطي عينتني مرتبطتني نتيجة اختبار )ت(

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية قيمة االختبار

 توجد فروق معنوية 0.000 29 -14.00

وهي أقل من قيمة  ،(0.000ة تساوي )القيمة االحتماليَّ ضح أنَّابو يتَّ( الس5َّمن اجلدول رقم )

هنالك فروق  عليه نرفط فرض العدم ونقبل الفرض البديل، ونستنتج أنَّو%(، 6اخلطأ املسموح به )

وبعد التجربة( يف درجات حتصيل الطالبات يف  ة بني متوسطي العينتني )قبلذات داللة إحصائيَّ

متوسط حتصيل الطالبات بعد  ضح أنَّ( يت6َّاختبار مهارات التعلم النشط، وبالرجوع للجدول رقم )

الفروق لصاحل الدرجات بعد إجراء  التجربة أكرب من متوسط التحصيل قبل التجربة مما يعين أنَّ

 .ض األولالتجربة، ما سبو من نتائج يدعم صحة الفر

  ابطة  والضَّ ةاملقارنات بني متوسطات التطبيقني البعدي لكل من درجات اجملموعتني التجريبيَّ -

 (:)اختبار الفرض الثاني

 ة لبينات مقياس االختبار البعدي للمجموعتني اإلحصاءات الوصفيَّ

 االحنراف املعياري الوسط احلسابي حجم العينة اجملموعة

 30 الضابطة

 

23.63 3.70 

 1.99 32.77 التجريبية
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متوسط درجات مقياس االختبار البعدي  ضح أنَّ( يت2َّ( والشكل رقم )7من اجلدول رقم )

درجات اجملموعة التجريبية بعد إجراء  ( درجة، بينما متوسط23.63ابطة يساوي )للمجموعة الضَّ

متوسط درجات االختبار لدى الطالبات بعد  ( درجة، مما سبو نستنتج أن32.77َّالتجربة يساوي )

متوسط  ابطة أي أنَّة أكرب من متوسط الدرجات للمجموعة الضَّالتجربة للمجموعة التجريبيَّ

 .ابطةدرجة عن اجملموعة الضَّ (9.24ة يزيد مبقدار )الدرجات بعد التجربة التجريبيَّ

 للفرق بني متوسطي عينتني مرتبطتني لالختبار القبلي نتيجة اختبار )ت(

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية قيمة االختبار

 توجد فروق معنوية 0.000 29 -11.77

( وهي أقل من قيمة 0.000تساوي )ة القيمة االحتماليَّ ضح أنَّابو يتَّ( الس7َّمن اجلدول رقم ) 

هنالك فروق ذات  عليه نرفط فرض العدم ونقبل الفرض البديل، ونستنتج أنَّ% 6 اخلطأ املسموح به

حصيل ة للمقياس البعدي يف درجات التَّابطة والتجريبيَّة بني متوسطي العينتني الضَّداللة إحصائيَّ

متوسط حتصيل اجملموعة  ضح أنَّ( يت7َّدول رقم )لدى الطالبات يف االختبار البعدي، وبالرجوع للج

الفروق لصاحل  ابطة، مما يعين أنَّحصيل البعدي للمجموعة الضَّة أكرب من متوسط التَّالتجريبيَّ

 .ة، وما سبو من نتائج يدعم صحة الفرض الثانياجملموعة التجريبيَّ

ة عرب الويب يف تنمية الكفاءة الرحالت املعرفيَّة ة استخدام اسرتاتيجيَّة بفاعليَّالنتائج اخلاصَّنًيا: ثا

 :ةة لدى الطالبات معلمات الدراسات اإلسالميَّالذاتيَّ

ة )اختبار طبيقني القبلي والبعدي لدرجات اجملموعة التجريبيَّاملقارنات بني متوسطات التَّ -

 :الفرض الثالث( يوضح اجلدول التالي نتائج ذلك

 ة( ة )اجملموعة التجريبيَّنات مقياس الكفاءة الذاتيَّاة لبياإلحصاءات الوصفيَّ

 االحنراف املعياري الوسط احلسابي حجم العينة اجملموعة

 قبل التجربة
30 

77.43 7.66 

 9.39 104.60 بعد التجربة
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ة متوسط درجات مقياس الكفاءة الذاتيَّ ضح أنَّ( يت3َّ( والشكل رقم )9من اجلدول رقم )

( درجة، بينما متوسط درجات اجملموعة 77.43جربة يساوي )ة قبل إجراء التَّللمجموعة التجريبيَّ

متوسط درجات مقياس  نَّ( درجة، مما سبو نستنتج أ104.6جربة يساوي )ة بعد إجراء التَّالتجريبيَّ

متوسط  جربة أكرب من متوسط الدرجات القبلي أي أنَّة لدى الطالبات بعد التَّالكفاءة الذاتيَّ

 ة أنَّجربة، وهذا يدعم فرضيَّ( درجة بعد تنفيذ الت27.97َّالدرجات بعد التجربة زاد مبقدار )

 .ةدرجات مقياس الكفاءة الذاتيَّحصيل لدى الطالبات يف الربنامج املقرتح يزيد من معدل التَّ

 للفرق بني متوسطي عينتني مرتبطتني نتيجة اختبار )ت(

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية قيمة االختبار

 توجد فروق معنوية 0.000 29 -10.27

(، وهي أقل من 0.000)ة تساوي القيمة االحتماليَّ ضح أنَّابو يتَّ( الس10َّمن اجلدول رقم )

هنالك  %(؛ وعليه نرفط فرض العدم ونقبل الفرض البديل ونستنتج أن6َّقيمة اخلطأ املسموح به )

جربة( يف درجات حتصيل الطالبات ة بني متوسطي العينتني )قبل وبعد التَّفروق ذات داللة إحصائيَّ

متوسط حتصيل الطالبات بعد  أنَّضح ( يت9َّة، وبالرجوع للجدول رقم )يف مقياس الكفاءة الذاتيَّ

رجات بعد إجراء الفروق لصاحل الدَّ جربة، مما يعين أنَّحصيل قبل التَّالتجربة أكرب من متوسط التَّ

  ث.ة الفرض الثالجربة، ما سبو من نتائج يدعم صحَّالتَّ
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ابطة والضَّة طبيقني البعدي لكل من درجات اجملموعتني التجريبيَّاملقارنات بني متوسطات التَّ -

 (:)اختبار الفرض الرابع

 ةة لبيانات املقياس البعدي للمجموعتني ملقياس الكفاءة الذاتيَّاإلحصاءات الوصفيَّ

 االحنراف املعياري الوسط احلسابي حجم العينة اجملموعة

 الضابطة
30 

77.47 3.27 

 9.39 104.60 التجريبية

            

 

 

 

 

 

 

 

                  

ة متوسط درجات مقياس الكفاءة الذاتيَّ ضح أنَّ( يت4َّ( والشكل رقم )11من اجلدول رقم )

بينما متوسط درجات اجملموعة ( درجة، 77.47جربة يساوي )ة قبل إجراء التَّللمجموعة التجريبيَّ

متوسط درجات مقياس  ( درجة. مما سبو نستنتج أن104.6َّجربة يساوي )ة بعد إجراء التَّجريبيَّالتَّ

رجات ة أكرب من متوسط الدَّجربة للمجموعة التجريبيَّلدى الطالبات بعد التَّ الكفاءة الذاتيةَّ

ة يزيد مبقدار التجربة للمجموعة التجريبيَّ رجات بعدمتوسط الدَّ ابطة، أي أنَّللمجموعة الضَّ

 .ابطة( درجة عن اجملموعة الض17.03َّ)
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 ةللفرق بني متوسطي العينيتني البعدي ملقياس الكفاءة الذاتيَّ نتيجة اختبار )ت(

 القرار القيمة االحتمالية درجة احلرية قيمة االختبار

 معنويةتوجد فروق  0.000 36.922 -9.375

(، وهي أقل من 0.000ة تساوي )القيمة االحتماليَّ ضح أنَّابو يتَّ( الس12َّمن اجلدول رقم )

هنالك  عليه نرفط فرض العدم ونقبل الفرض البديل، ونستنتج أنَّو%(، 6قيمة اخلطأ املسموح به )

للمقياس البعدي يف درجات ة جريبيَّابطة والتَّة بني متوسطي العينتني الضَّفروق ذات داللة إحصائيَّ

متوسط  ضح أنَّ( يت11َّحصيل لدى الطالبات، وبالرجوع للجدول رقم )ة يف التَّمقياس الكفاءة الذاتيَّ

 ابطة مما يعين أنَّحصيل البعدي للمجموعة الضَّة أكرب من متوسط التَّحتصيل اجملموعة التجريبيَّ

  ع.ة الفرض الرابائج يدعم صحَّة، ما سبو من نتالفروق لصاحل اجملموعة التجريبيَّ

ة عرب حالت املعرفيَّة الرَّعلى استخدام اسرتاتيجيَّالربنامج القائم  ضح أنَّابقة يتَّتائج السَّمن النَّ

ة لدى الطالبات معلمات له أثر فّعال يف تنمية مهارات التعلم النشط والكفاءة الذاتيَّ الويب

ابقة اليت اهتمت بتنمية مع العديد من نتائج الدراسات السَّالدراسات اإلسالمية، وتتفو هذه النتائج 

(، 2016(، )السيد،2015(، )أبوراية،215جوانب التعلم املختلفة، ومنها: دراسة )الشيخ،

 (2013(، )صربي،2013(، )مسارة،2016)حامد،

 تي:وُترجع الباحثة هذه النتائج لآل

  تعاونية تساعد الطالبات على التفاعل تتضمن الرحالت املعرفية عرب شبكة اإلنرتنت أنشطة

 .اإلجيابي النشط يف عملية التعلم، وبذلك تكون املعلومات أبقى أثًرا يف أذهانهن

  َّقصي تتيح الرحالت املعرفية عرب شبكة اإلنرتنت للطالبات القيام بعمليات البحث والت

 .للمعلومات مما يسمح للطالبات بفرصة اكتشاف املعرفة وليس حفظها

 َّن مصادر متنوعة تقدم دروًسا، وصوًرا، ة عرب شبكة اإلنرتنت تتضمَّالرحالت املعرفي

فرصة التفاعل واكتساب اخلربات واملعرفة من  وفيديوهات جتذب انتباه الطالبات وتتيح هلنَّ

وتنمية مهارات التعلم  خالل تصفح  صفحات الويب، مما ساهم يف زيادة ثقة الطالبات بأنفسهنَّ

ة عرب الويب مهام متنوعة وأنشطًة مفتوحة النهاية ن الرحالت املعرفيَّكذلك تتضمَّالنشط، 

تنوع املهام اليت  مهارات التفكري العليا، كما أنَّ لتستكشف الطالبات املوضوع وتنمي لديهنَّ
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ة مما ة يلعب دوًرا هاًما يف خلو بيئة مثرية وحافزة وتفاعليَّتقوم بها الطالبات أثناء الرحلة املعرفيَّ

 .ة لدى الطالباتيساعد يف تنمية الكفاءة الذاتيَّ

 توصيات البحث: 

  ضرورة حتسني طرق التعلم من خالل البعد عن األساليب التقليدية اليت تقوم على التلقني إىل

  ت.التعلم اإللكرتوني عرب الويب حيث يكون املتعلم باحًثا ومستقصًيا عن املعلوما

 تقنية يف معامل التعلم باجلامعات كتجهيزها بأجهزة حاسب آلي ضرورة توفري اإلمكانات ال

موصلة بشبكة اإلنرتنت لتوظيف تكنولوجيا التعليم مبختلف صورها يف نشر املقررات 

  ي.الدراسية، وإتاحة فرصة للتعلم الذات

  َّة عرب الويب ضمن حمتوى مقرر طرق تدريس الدراسات إدراج اسرتاتيجية الرحالت املعرفي

 .اإلسالمية يف كليات الرتبية لتدريب الطالبات على استخدامها

 مقرتحات البحث:

ة على متغريات أخرى، مثل: التحصيل إجراء دراسة عن فاعلية استخدام الرحالت املعرفيَّ 

 .الدراسي، والتفكري االبتكاري

يف  فاعلية اسرتاتيجيات ومداخل تدريسية أخري يف مهارات التعلم النشط لدى الطالبات 

 .املراحل التعليمية املختلفة

ة ملعلمات ة عرب الويب لتنمية املهارات التدريسيَّاقرتاح برنامج تدرييب قائم على الرحالت املعرفيَّ 

 .الدراسات اإلسالمية أثناء اخلدمة
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 املراجع:

  ة:املراجع العربي

(. أثر اسرتاتيجية قائمة على الويب كويست يف تنمية مهارات التدريس 2015أبو راية، طه يونس. )

اجمللة الرتبوية، وخفط القلو التدريسي لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية جامعة اجملمعة. 

 .697535(، الصفحات 44)

إكساب معلمات الرياضيات بعط ة برنامج تدرييب مقرتح يف (. فاعلي2014َّأمحد، شرين صالح. )

 17جملة تربويات الرياضيات،. مهارات التعلم النشط وخفط قلو الرياضيات لدى طالباتهنَّ

  .9617(، الصفحات 5)

(. فاعلية التدريس باسرتاتيجية مقرتحة للتعلم النشط على تنمية مهارات 2011بدر، بثينة حممد. )

حصيل يف املرحلة املتوسطة. ذات منخفضي التَّفكري العليا يف اهلندسة لدى التلميالتَّ

  .143 116(، الصفحات 6)3دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

ة عرب الويب يف االستيعاب املفاهيمي وتنمية (. فاعلية الرحالت املعرفي2015َّاجلمل، توكل حممد. )

دراسات أملي من خالل مادة الفقه لدى طالب املرحلة الثانوية األزهرية. فكري التَّمهارات التَّ

  .246 197(، الصفحات 77عربية يف الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العرب، )

حصيل (. فاعلية اسرتاتيجية الرحالت املعرفية عرب الويب يف الت2015َّاجلهين، تغريد طربريش. )

جملة كلية الرتبية ة العلوم لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي. الدراسي واالجتاه حنو ماد

 .554 514(، الصفحات3) 32 بأسيو ،

ة عرب الويب كويست يف مادة الدراسات (. استخدام الرحالت املعرفي216َّحامد، محدي أمحد. )

جملة االجتماعية لتنمية مهارات التفكري العلمي لدى تالميذ الصف الثاني إعدادي. 

 .144190 (، الصفحات74اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية )

( درجة ممارسة معلمي الرياضيات باملرحلة االبتدائية مهارات 2017احلربي، عبيد؛ مزعل، عبيد. )

 .1727 (، الصفحات2) 20. جملة تربويات الرياضيات، التعلم النشط داخل غرفة الصف

ة )ويب ة الرحالت املعرفيَّ(. أثر اسرتاتيجي2016َّبهيج. ) احللو، نرمني مصطفى؛ متولي، شيماء

 حصيل املباشر واملؤجل لدى طالباتفكري فوق املعريف والتَّكويست( على تنمية مهارات التَّ
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 .571739(، الصفحات 42اجمللة الرتبوية مصر، )املرحلة اإلعدادية. 

شارك(  –زاوج -(. دور اسرتاتيجية )فكر2015اخلزرجي، سالم حممد؛ طوالبة، هادي حممد. )

يف تنمية مهارات التعلم النشط من وجهة نظر مشريف ومعلمي الدراسات االجتماعية يف 

 .177رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة الريموك، الصفحات األردن. 

. دريس الفّعالات التَّاسرتاتيجيَّ(. 2016دين حممد. )اخلليفة، حسن جعفر، مطاوع، ضياء ال

 . 11277اململكة العربية السعودية. الدمام: مكتبة املتنيب، الصفحات 

(. فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقرتحة يف الرياضيات باستخدام 2016الرحيم بكر. )عبد رضوان،

واصل الرياضي لدى طالب املدارس ات التعلم النشط على تنمية مهارات التَّبعط اسرتاتيجيَّ

اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات، الفنية، املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عشر. 

 .260295الصفحات 

(. درجة تطبيو رياض األطفال لعناصر التعلم النشط يف 2013) سعادة، جودة؛ مصطفى، شيماء.

 .1177 1151(، 40جملة دراسات العلوم الرتبوية، )دولة الكويت. 

(. تنمية الكفاءة الذاتية لدى معلمي اللغة االجنليزية قبل اخلدمة عن 2017السقا، مساح حممد. )

1(،217دراسات يف املناهج وطرق التدريس مصر )طريو التأمالت القائمة على الفيديو. 

46. 

مهارات (. فاعلية برنامج تدرييب مقرتح يف تنمية بعط 2013سليمان، مسيحة حممد. )     

رسالة اخلليج ات التعلم النشط لدى عضوات هيئة التدريس جبامعة الطائف. اسرتاتيجيَّ

 .121(، 130العربي السعودية، )

ة( يف الرحالت املعرفيَّ) Web Quests (. أثر استخدام اسرتاتيجية2013مسارة، نسرين بسام. )

رسالة ل لدى طالبات الصف احلادي عشر يف مادة اللغة االجنليزية. حصيل املباشر واملؤجَّالتَّ

 .1111ماجستري، جامعة الشرق األوسط، كلية العلوم الرتبوية، األردن، الصفحات 

ة عرب شبكة اإلنرتنت لتنمية بعط (. استخدام الرحالت املعرفي2016َّالسيد، صباح عبداهلل. )

دى طالب الدبلوم العام يف الرتبية )شعبة مهارات التدريس وخفط القلو التدريسي ل

 .64101(، الصفحات 7) 17جملة تربويات الرياضيات، الرياضيات(. 
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(. فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات التعلم النشط ملعلمي 2014شاهني، إبراهيم خليل. )

ياضيات جملة تربويات الرالرياضيات ويف التحصيل واختزال القلو الرياضي لدى طلبتهم. 

 .274275(، الصفحات 6)17مصر، 

يف تنمية  (Web Quest) ة عرب الويب(. أثر الرحالت املعرفي2015َّالرمحن. )عبد الشيخ، أمساء    

كلية العلوم والدراسات  أملي واالجتاه حنو اإلنرتنت لدى طالباتمهارات التفكري التَّ

(، 12) 6الدورية الرتبوية املتخصصة، العزيز. اجمللة عبد اإلنسانية جبامعة األمري سطام بن

 .139162الصفحات 

ة عرب الويب لتدريس الكيمياء يف تنمية ة الرحالت املعرفيَّ(. فاعلي2014َّصاحل، صاحل حممد. )

دراسات عربية يف الرتبية حصيل الدراسي لدى طالب املرحلة الثانوية. أملي والتَّفكري التَّالتَّ

 .127177 ت(، الصفحا46) 2وعلم النفس، 

ة عرب الويب )ويب (. فاعلية الرحالت املعرفي2013َّصربي، ماهر إمساعيل؛ اجلهين، ليلى رمضان. )

كويست( لتعلم العلوم يف تنمية بعط مهارات التعلم النشط لدى طالب املرحلة املتوسطة. 

 .49114(، الصفحات 34) 1دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، 

ة برنامج تدرييب قائم على عادات العقل يف تنمية (. فاعلي2016َّمصطفى. ) عبد الرزاق، حممد

 3جملة كلية الرتبية عني مشس مصر ة للطالب بقسم الرتبية اخلاصة. الكفاءة الذاتيَّ

  .476657(، الصفحات 39)

(. فاعلية الذات لدى طلبة املرحلة 2014احلليم؛ محادنة، برهان حممود. )عبد عربيات، أمحد

جملة العلوم الثانوية يف منطقة بين كنانة يف ضوء متغريي النوع االجتماعي والتحصيل. 

  .109 – 1(، الصفحات79الرتبوية والنفسية، )

وراء املعريف  (. مستوى التفكري ما2013الناصر أمحد؛ طالفحة، مصعب حسني. )عبد العزام،

وعالقته بالكفاءة الذاتية املدركة لدى عينة من طلبة املرحلة األساسية العليا يف ضوء 

  .526 677(، الصفحات 14)4جملة العلوم الرتبوية والنفسية، البحرين، بعط املتغريات. 

 .دار الفكر العربي: بيئات التعلم التفاعلية. القاهرة(. 2014عزمي، نبيل جاد. )

ة ه يف تنمية الكفاءة الذاتيَّخيل املوجَّ(. فعالية التدريب على الت2015َّيسري حممد. ) عيسى،
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 ملعلمي الرياضيات
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Curriculum in the Light of National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM). Journal of Educational Science, 7 (2), 339-374. 

 

Evaluating Content of the Sixth Grade Mathematics Curriculum in the 

Light of National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

Dr. Hanan Ahmad Al-Saeedi 
Associate Professor : Curriculum & Instruction - Mathematics Education 

King Khalid University 

Abstract: 

The current study aimed at evaluating the content of primary six 

mathematics curriculum according to the national council of teachers' of 

mathematics standards in the United States of America (NCTM) and related to 

the five fields of content, which is: counting, processing, algebra, geometry, 

measuring, data analysis and possibilities and putting a suggested proposal for 

the content of mathematics curriculum in the light of the evaluation result. the 

research depends on analytic descriptive method and the participants consisted 

of subjects of mathematics curriculum in both first and second term. The 

research reached several results, among it the Compatibility of the content of the 

mathematics curriculum with the standards of (NCTM) varying in proportions 

and degrees ranging from highly compatible to incompatible. According to these 

results, some recommendations and suggestions were given.  

Keywords: Content evaluation, primary six mathematics curriculum, National 

council of teachers' of mathematics (NCTM). 
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ضروء معرايري    يفالرياضيات للصف السرادس االبتردائي    منهجتقويم حمتوى (. 0202حنان أمحد. ) السعيدي.

 جملرة العلروم الرتبويرة،   . (NCTMاجمللس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدمل األمريكية )

7 (0،) 889–871. 

ضوء معايري اجمللس  يفالرياضيات للصف السادس االبتدائي  منهجتقويم حمتوى 

 (NCTMالقومي ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدمل األمريكية )

(1)حنان أمحد السعيدي .د

 املستخلص:

ضوء  يفالرياضيات للصف السادس االبتدائي  منهجهدف البحث احلالي إىل تقويم حمتوى 

 National (NCTM) ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية وثيقة معايري اجمللس القوميِّ

Council of Teachers of Mathematics  ، ،واملتعلقة باجملاالت اخلمس املرتبطة باحملتوى

 ٍرووضع تصوُّ ،والعمليات، واجلرب، واهلندسة، والقياس، وحتليل البيانات واالحتماالت ي: العدُّهو

ضوء نتائج التقويم. واعتمد البحث يف  يفالرياضيات  منهجنه موضوعات ضمَّتتملا جيب أن  مقرتٍح

فت عينة البحث من موضوعات مقرر الرياضيات يف تألَّ فقد؛ التحليلّي إجراءاته املنهج الوصفّي

 منهجحث إىل عدة نتائج منها: توافو حمتوى ال البوقد توصَّ ،الفصلني الدراسيني األول والثاني

 تراوحت بني متوافقٍة ،متفاوتٍة ودرجاٍت بنسٍب (NCTM)معايري احملتوى لوثيقة الرياضيات مع 

 .ومنعدمٍة مرتفعٍة بدرجٍة

 مت تقديم بعط التوصيات واملقرتحات. ،ل إليهاضوء النتائج اليت مت التوصُّ يفو

معايري اجمللس -الرياضيات للصف السادس االبتدائي منهج-: تقويم احملتوىالكلمات املفتاحية

 (.NCTMملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية ) القوميِّ
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ضوء معايري اجمللس  يفالرياضيات للصف السادس االبتدائي  منهجتقويم حمتوى (. 0202حنان أمحد. ) السعيدي.

 ملعلمي الرياضيات

 مقدمة:

من دول العامل، فقد أثبتت التجارب  دولٍة يف أيِّ أهمية التعليم مل تُعد اليوم حمل جدٍل إنَّ

الدول اليت أحرزت  كلَّ التعليم أحد أسباب التقدم احلقيقية والوحيدة، وأنَّ الدولية املعاصرة أنَّ

الدول املتقدمة تضع التعليم يف أولوية براجمها  شوًطا كبرًيا يف التقدم، تقدمت بفضل التعليم، وأنَّ

ر وسياستها. ولذلك أولت اململكة العربية السعودية ُجلَّ اهتمامها بالتعليم والسعي حنو التطوُّ

يف  ًةبهدف مواكبة حركة النمو العاملية اليت جتتاح اجملتمعات كافَّ ؛وعيِّوالنَّ يِّع الكمِّوالتوسُّ

 ية واالقتصادية واالجتماعية.اجملاالت العلمية والتقن

مع االجتاه لتفعيل  ٍةوخباصَّ ،متسارعًة مها تطوراٍتوقد شهد جمال تعليم الرياضيات وتعلُّ

ظر يف عادة النَّإلذلك مت  واستجابًة ،م وبناء معرفته بنفسهتعلُّالم يف عملية للمتعلِّشط ور النَّالدَّ

شر ة كتب الرياضيات لدار النَّلي سلسمناهج الرياضيات باململكة العربية السعودية من خالل تبنِّ

 ،وذلك برتمجتها للعربية ،األمريكية جلميع مراحل التعليم العام McGraw-Hillماجروهل 

 نية السلسلةاليت تكفل احملافظة على ُب، ا للطرق العلمية السليمةاءمتها للبيئة السعودية وفًقومو

 (.2013،احلميد والشلهوب )الرويس وعبد

 يف حتقيو األهداف الرتبوية املنشودة؛ حيث يشتمل على جمموعٍة مهمٌّ وللكتاب املدرسي دوٌر

 ويعرض اخلربات التعليمية بصورٍة ،ٍنمعيَّ ٍعمن احلقائو واألفكار واملفاهيم األساسية يف موضو

م للطالب وتالئم مطالب النمو ومبادئ التعلُّ ،للموضوعات املقدمة من جهٍة تراعي التنظيم املنطقيَّ

ويزوده بالتدريبات واألمثلة  ،كما يهي  للطالب مراجعة املادة الدراسية متى أراد ،أخرى من جهٍة

 م إىل مواقف أخرى مشابهٍةويساعده يف انتقال أثر التعلُّ ،مما يزيد من تعزيز املعلومات يف ذهنه

 .Horsley, 2010)  ؛2001،)األمني

واالهتمام  ،جيب االرتقاء جبودته فاعلًة ًةتعليميَّ أداًة ولكي يكون الكتاب املدرسيُّ

اليت جتعل التفاعل بني الطالب  ،للتوجهات واملعايري العاملية احلديثةباستمرارية تطويره وفًقا 

 ؛جاذبًة لذا فمحتوى كتب الرياضيات جيب أن يكون وسيلًة ،وحمتوى الكتاب حمور اهتمامها

تشمل مهارات  ،متنوعًة ومهاراٍت جتعل الطالب يشارك يف بناء املعرفة حيث يكتسب خرباٍت

  احلسبان القضايا االجتماعية واألخالقية واجملتمع احملليِّمع األخذ يف ،التفكري املختلفة

  (.2015 ،والشايع ،)الرويس، والعمراني، والسلولي

وأحد  ،للمنهج ًةوظيفيَّ باعتبارها ترمجًة ؛ا من أهمية كتب الرياضيات املدرسيةوانطالًق

د العديد من م. فقد أكَّالوسائل الرئيسة اليت يعتمد عليها الطالب واملعلم يف عملييت التعليم والتعلُّ
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ما العاملية سيَّ ال ،الرتبويني على ضرورة أن يتم تقويم املناهج الدراسية على ضوء معايري حمددٍة

وحتقيو األهداف املنشودة  ،األمر الذي يسهم يف حتسينها وتطويرها ،(NCTM) مثل معايري ،منها

 .منها

(Bossé, Lee, Swinson & Faulconer, 2010; Saad, Jemali, Zakaria & Yusof, 

2018; Strutchens, 2018; Tran, Reys, Teuscher, Dingman & Kasmer, 2016).  

يف الواليات  ٍةالقائمة على حركة املعايري وخباصَّ ،إلصالح التعليم ة حركاٍتوقد ظهرت عدَّ

 ,NCTM). دٍةحمدَّ ٍةواليت نادت بأن تبنى الكتب املدرسية وفو معايري وطنيَّ ،املتحدة األمريكية

2000; Common Core State Standards, 2010). 

 ،منها للمحتوى الرياضيِّ مخسٌة ،زت وثيقة املبادئ واملعايري على عشرة معايريوقد ركَّ 

والتربير  ،املشكالت وتشتمل معايري العمليات على: حلِّ ،لتدريسز على عمليات اواألخرى تركِّ

. وكان هلذا (NCTM,2000) والتمثيل ،والرتابط الرياضيِّ ،والتواصل الرياضيِّ ،والربهان

يف دفع عجلة جهود إصالح تعليم الرياضيات القائم على املعايري على مدار ثالثة  بارٌز اجمللس دوٌر

 ة لتدريس الرياضيات يف فرتاٍتة باملعايري املهنيَّمن الوثائو اخلاصَّ وقد أصدر اجمللس سلسلًة ،عقوٍد

 .ا يف حركة إصالح تعليم الرياضياتواليت متثل تارخًيا مهمًّ ،علماملومعايري إعداد  ،خمتلفٍة

للرياضيات يتعلمه مجيع  عامٍّ إىل ضرورة وجود أساٍس (NCTM) معايري وتدعو وثيقة

والطالب الذين  ،خمتلفًة حيث يظهرون مواهب وقدراٍت ،بينهم طالب مع اإلقرار بوجود تفاوٍتال

 واسعًة شغال وظائف أو أعمال يف املستقبل تتطلب فهًما عميًقا ومعرفًةإيظهرون اهتماًما ب

للرياضيات.  معقوٍل الفرصة والدعم الضروريني لتحقيو فهٍم هلمر جيب أن توفَّ ،بالرياضيات

 Contentومخسة معايري للمحتوى  ،Principlesعلى ستة مبادئ  (NCTM, 2000)مل وثيقة وتشت

Standards،  ومخسة معايري للعملياتOperation Standards، ُّمن معايري  واحٍد ويشتمل كل

 ،املنهج على مجيع املراحل والصفوف الدراسية من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر

 ،اخلامس(–)الصف الثالث ،الصف الثاني(–هي: )الروضة ،ٍةصفيَّ حيث جاءت يف جمموعاٍت

 الثاني عشر(. –)الصف التاسع ،الثامن(–)الصف السادس

نها تزيد من قدرات إحيث  ،يف تطوير العملية التعليمية كبريٌة ٌةأهميَّ ٍةعامَّ وللمعايري بصفٍة

م من أجل أن تكون عليه عملييت التعليم والتعلُّتصف ما جيب و ،الطالب وفرصهم يف النجاح

متد و ،تؤكد على جودة التعليمو ،تزيد من ثقة اجملتمع يف التعليمو ،محتسني خمرجات التعلُّ
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 ملعلمي الرياضيات

ا متثل أساًسو ،تدريسيٍّ برنامٍج أليِّ واضحًة امتثل أسًسو ،األنظمة التعليمية بأسس التقويم اجليد

 (. 2006 )املغربي، للمحاسبة واملساءلة

ث السابقة إىل تقويم مناهج الرياضيات باملراحل بحوقت بعط الدراسات والوقد تطرَّ

وكذلك بعط ، (NCTM) ملعلمي الرياضيات ضوء معايري اجمللس القوميِّ يفالدراسية املختلفة 

 بهدف حتديد جوانب القوة والضعف فيها وتطويرها.  ؛املعايري العاملية األخرى

 Arab Bureau of Education forتب الرتبية العربي لدول اخلليج فقد هدفت دراسة مك

the Gulf States (ABEGS) (2012) ة الصفوف مة لكافَّئم كتب الرياضيات املواويإىل تق

بسبب غياب  ؛يف األنشطة كبرٍي وأظهرت النتائج وجود اختالٍف ،الدراسية يف السعودية والبحرين

( إىل 2013) مة. كما هدفت دراسة حسانني والشهريئالعديد من األقسام املهمة يف الكتب املوا

باململكة  رة بالصفوف من الثالث حتى اخلامس االبتدائيِّيم حمتوى كتب الرياضيات املطوَّوتق

اضيات وأظهرت النتائج توافو حمتوى كتب الري ،(NCTM) العربية السعودية يف ضوء معايري

 ( مع تلك املعايري. %93.3) ( باملرحلة االبتدائية بنسبة36) للصفوف

مدى توافو حمتوى كتاب على تعرف ال( إىل 2014وهدفت دراسة الرويس وسعيد )

الرياضيات يف اململكة السعودية وتطبيو املعلمني هلا يف الفصول الدراسية مع معايري العمليات 

من خالل حتليل احملتوى واملالحظة ، (NCTM, 2000) ملبادئ واملعايري)املعاجلة( الواردة يف وثيقة ا

 ه مل يظهرإال أنَّ ،حتليل الكتاب كان متوافًقا مع املعايري املذكورة وأظهرت النتائج أنَّ ،املباشرة

 استخداًما متوازًنا ملعايري املعاجلة.

يف كتاب  الرياضيِّبط رتا( إىل التحقو من معيار ال2014) كما هدفت دراسة القيسي

( ومدى مراعاة املعلمني له.  NCTM) يف األردن يف ضوء معايري الرياضيات للصف الثامن األساسيِّ

ومدى مراعاة املعلمني هلا تراوحت بني  بط الرياضيِّارتدرجة حتقيو معيار ال  وأظهرت النتائج أنَّ

 .أو معدومٍة إىل ضعيفٍة متوسطٍة

( إىل تقويم كتاب الرياضيات للصف السادس 2014) ويلةوهدفت دراسة املنصوري والد 

و نسبة حتقُّ وأظهرت النتائج أنَّ ،من وجهة نظر املعلمني  (NCTM)بدولة الكويت يف ضوء معايري

على تعرف ال( فهدفت إىل 2016) عمارة . أما دراسة أبوضعيفٍة تلك املعايري جاءت يف أغلبها بدرجٍة

ياضيات للمرحلة الثانوية يف األردن من حيث مبادئ الرياضيات درجة تقويم اجلودة يف كتب الر

التقديرات احنصرت بني  وأظهرت النتائج أنَّ ،(NCTM, 2000) بلدة من ِقاملدرسية واحملدَّ

 االستجابات الضعيفة والعالية يف تقوميهم ملبادئ اجلودة.



 

 
 
 

 1442/2021( 2) العدد ،(7) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

344 

حمتوى كتاب الرياضيات ( إىل تقويم 2016) وامتداًدا لتلك الدراسات هدفت دراسة الشهري

و تلك درجة حتقُّ وأظهرت النتائج أنَّ ،(NCTM) للصف األول الثانوي يف السعودية يف ضوء معايري

 ا. وهدفت دراسة الرويس والسلولي والعمراني والشايعجدًّ املعايري يف حمتوى الكتاب متدنيٌة

ملرحلة املتوسطة ضمن ( إىل تقويم مستوى اتساق كتب الرياضيات للصفوف الثالثة با2015)

مشروع "تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية يف السعودية"، وفًقا للكتب املناظرة هلا من النسخة 

للمواصفات  متوسطٍة تساق كان بدرجٍةمستوى اال وأظهرت النتائج أنَّ .األصلية )سلسلة ماجروهل(

 حني هدفت دراسة الشهري وعلي للمواصفات الفنية. يف مرتفعٍة ، وبدرجٍةةالرتبوية للكتب الثالث

(Alshehri & Ali,2016)  رة يف مدى توافو حمتوى كتب الرياضيات املطوَّعلى  تعرفالإىل

حمتوى  وأظهرت النتائج أنَّ ،NCTM)) السعودية )الصفوف من السادس إىل الثامن( مع معايري

 تلك املعايري.( مع %95.3بنسبة ) ( متوافٌو7-5رة للصفوف )كتب الرياضيات املطوَّ

 واإلسرائيليِّ ( إىل مقارنة حمتوى كتابي الرياضيات الفلسطيين2015ِّ) وهدفت دراسة مقا 

يف األوزان النسبية  وأظهرت النتائج وجود تفاوٍت ،( (NCTM,2 000للصف السابع يف ضوء معايري

ت حيث كانت الفروق لصاحل كتاب الرياضيا ،حمتوى الكتابنيللموضوعات املطروحة يف 

( إىل تقويم حمتوى كتب الرياضيات األردنية 2017) . كما هدفت دراسة الشديفاتاإلسرائيليِّ

وأظهرت النتائج ازدياد  ،(TIMSS, 2015) زالتمي يف ضوء معايري والقطرية للصف الثامن األساسيِّ

الدراسة  بلدة من ِقيف جمالي األعداد واهلندسة عن النسبة احملدَّ نسبة تغطية الكتاب األردنيِّ

( إىل 2017) يف جمال األعداد. وهدفت دراسة التميمي وكذلك نسبة الكتاب القطريِّ ،الدولية

السعودية مع املعايري  اململكة العربية حتليل حمتوى كتاب الرياضيات للصف الثالث املتوسط يف

وتقديرات أفراد  ىتووأظهرت النتائج تبايًنا واضًحا بني نتائج حتليل احمل ،العاملية للعمليات واحملتوى

املعايري.  تلك عينة الدراسة حول درجة توافر

( إىل تقويم كتاب الرياضيات للصف 2017) وباإلضافة إىل ذلك هدفت دراسة جودة وحرب

سلبيات الكتاب القديم  وأظهرت النتائج أنَّ ،بفلسطني يف ضوء معايري اجلودة الثاني األساسيِّ

هلذه السلبيات. كما هدفت دراسة  رًةاللغوية والطباعية الواردة متصدِّ، وكانت األخطاء كثريٌة

مدى توافو حمتوى اجلرب يف كتب الرياضيات للمرحلة  على تعرفال( إىل 2017) احلسبان

أكثر املوضوعات توافًقا  وأظهرت النتائج أنَّ ،(NCTM, 2014) األساسية يف األردن مع معايري

ا ويليه يف املرتبة الثانية جمال أمنا  التغري يف االقرتانات. وأخرًي ،كان جمال التدوين اجلربيِّ

( إىل تقويم حمتوى كتب الرياضيات املدرسية للصفوف 2017) هدفت دراسة الغامدي والتميمي
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 ملعلمي الرياضيات

مستوى تركيز تضمني  وأظهرت النتائج أنَّ ،((CCSSM نيا بالسعودية يف ضوء معايريالدُّ

يف حني كان التزام كتب الرياضيات بتنظيم  ،متوسطٍة درجٍةموضوعات معايري احملتوى كانت ب

 معايري احملتوى منخفًضا.

هج الرياضيات يف اقت إىل تقويم منتطرَّأنها ث السابقة وويالحظ على الدراسات والبح

كأحد املعايري العاملية املهمة اليت اشتملت  ، (NCTM)ضوء معايري يفاملراحل الدراسية املختلفة 

 تلك الدراسات أظهرت نتائج، ووكذلك العمليات املتعلقة بها ،جوانب البنية الرياضية ةعلى كافَّ

 ،من تلك املعايري يف كتب الرياضيات املدرسية يف الدول اليت أجريت فيها متفاوتٍة وجود نسٍب

لتعرف مدى توافو حمتوى كتب  ؛استخدمت غالبية تلك الدراسات منهج حتليل احملتوىكما 

، وقد املنهج نفسه لتحقيو أهداف البحث احلاليِّ اسُتخدمولذا  ، (NCTM)معايري الرياضيات مع

 ،وكذلك بناء وضبط أداة حتليل احملتوى البحث،إجراءات  حتديدمن تلك الدراسات يف  اسُتفيد

 . واخلطوات املتبعة يف عملية حتليل احملتوى

يف حدود قراءات  سابقٌة ال توجد دراسٌةكما يتضح من خالل مراجعة تلك الدراسات أنَّه 

قت إىل تقويم كتاب الرياضيات للصف السادس باململكة العربية السعودية على تطرَّ الباحثة

 .(NCTM) ضوء معايري

 مشكلة البحث: 

لقد اهتمت اململكة العربية السعودية بتطوير تعليم الرياضيات إلعداد جيل واع ومدرك 

طالب يف اليف مستوى  اهناك تدنيًّ نتائج االختبارات الوطنية أظهرت أنَّ للمعرفة الرياضية؛ إال أنَّ

األدنى  ( من طالب الصف السادس االبتدائي مل يصلوا إىل معيار احلدِّ%42) وأنَّ ،ر الرياضياتمقرَّ

ىل ي إدنِّعزى هذا التِّ(. وقد ُي2015،)هيئة تقويم التعليم املطلوب؛ مما يعيو حتقيو األهداف املنشودة

االختالف بني نسخيت كتب الرياضيات يف اململكة )النسخة املعربة( والسلسلة األمريكية املقابلة 

 ،مئر يف بنية كتاب الرياضيات املوامما أثَّ ،)سلسلة ماجروهل( بسبب عمليات احلذف والدمج

 . (ABEGS, 2012)وفًقا لنتائج دراسة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم  ج الدراسة التقوميية ملشروع تطويرولذا أوصت نتائ

بسبب  ؛باململكة بضرورة إعادة بناء مصفوفة املدى والتتابع لكتب الرياضيات املدرسية العامِّ

نتيجة اختالف األنظمة  ؛عمليات الرتحيل واحلذف والدمج ملوضوعات الرياضيات بني الصفوف

يف تطوير تعليم العلوم  )مركز التميز البحثيِّ التعليمية والصفوف بني السعودية والواليات املتحدة
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م إجراء املزيد من الدراسات واألحباث املتعلقة بتقويم وتطوير األمر الذي حيتِّ ؛(201،والرياضيات

 تلك املناهج.

الرياضيات للصف  منهجىل تقويم حمتوى متثلت مشكلة البحث يف احلاجة إ من ثمو

للتعرف على جوانب القوة والضعف يف حمتوى املنهج والعمل  ،(NCTMضوء معايري ) يفالسادس 

 على تعديل وتطوير غري املناسب منه.

 أسئلة البحث:

 :اآلتية األسئلة عن لإلجابة البحث سعى

( الــيت NCTM) ملعلمــي الرياضــيات بالواليــات املتحــدة األمريكيــة  مــا معــايري اجمللــس القــوميِّ .1

 ضوئها تقويم حمتوى كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي؟ يفميكن 

( يف (NCTM مـع معـايري   الرياضـيات للصـف السـادس االبتـدائيِّ     مـنهج ما مـدى توافـو حمتـوى     .2

 واالحتماالت(؟ ،ليل البياناتحتو ،القياسو ،اهلندسةو ،اجلربو ،والعمليات جماالت )العدِّ

ضـوء نتـائج التقـويم     يف الرياضـيات للصـف السـادس االبتـدائيِّ     مـنهج ما التصور املقرتح حملتوى  .3

 ؟ةاحلالي

 أهداف البحث: 

 هدف البحث احلالي إىل:

 يفواليت ميكـن   ،ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة إلقاء الضوء على معايري اجمللس القوميِّ .1

ــاهجضــوئها تقــويم حمتــوى   ــدُّ) :الرياضــيات املدرســية يف اجملــاالت اخلمــس   من ــات الع  ،والعملي

 .(وحتليل البيانات واالحتماالت ،والقياس ،واهلندسة ،واجلرب

عــد ضـوء معـايري بُ   يفالرياضــيات للصـف السـادس االبتــدائي    مـنهج حتديـد مـدى توافــو حمتـوى     .2

 اخلمس السابقة. ( يف اجملاالتNCTM) احملتوى وفًقا لوثيقة

 ضوء نتائج التقويم. يفالرياضيات للصف السادس االبتدائي  منهجحملتوى  مقرتٍح ٍربناء تصوُّ .3

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث يف كونه:

 ممـا قـد يسـهم يف التمهيـد لبنـاء وثيقـةٍ       ،ينطلو من أحدث االجتاهـات العلميـة يف جمـال املعـايري     .1

 الرياضيات يف اململكة العربية السعودية.هج احملتوى من معتمدٍة
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 ملعلمي الرياضيات

ــيت قــد توجــد  ط الضــوء علــى الفجــوات والثغــرات  يســلِّ .2 الرياضــيات للصــف   حمتــوى مــنهج يف  ال

ري منــاهج الرياضــيات يف اململكــة علـــى    طــي ومطــوِّ  ممــا يســاعد خمطِّ   ،الســادس االبتــدائيِّ  

 تطويرها وحتسينها.

 منـاهج لتقـويم حمتـوى    ٍةقـد تسـهم يف بنـاء آليَّـ     ات الـيت جراءات واحملكَّم بعط األدوات واإليقدِّ .3

وكـذلك البـاحثون    ،طـو الـربامج التعليميـة   مو وخمطِّيستفيد منهـا مصـمِّ   ،الرياضيات املدرسية

 يف جمال تعليم الرياضيات.

الرياضـيات   منـاهج يف تطـوير وحتسـني    يسهم قد مقرتًحا حملتوى منهج الرياضيات تصوًُّرا ميقدِّ .4

ــاء     العربيــة الســعودية،  املدرســية باململكــة  وتزويــد صــانعي القــرار والقــائمني علــى تصــميم وبن

 املناهج بها.

 حدود البحث:

 حلدود اآلتية:على االبحث احلالي  اقتصر

    ِّــدائي ــادس االبتـ ــف السـ ــيات للصـ ــاب الرياضـ ــاني لل كتـ ــيني األول والثـ ــلني الدراسـ ــة  ،فصـ طبعـ

 م(.2017/2017)

     معــايري ُبعــد احملتــوى وفًقــا لوثيقــة (NCTM يف اجملــاالت اخلمــس )،  ُّوالعمليــات،   وهــي: العــد

 واجلرب، واهلندسة، والقياس، وحتليل البيانات واالحتماالت.

 (.ـهـ1439/1440) البحث خالل العام الدراسيِّ ُأجري 

 مصطلحات البحث:

 تضمنت مصطلحات البحث التعريفات اآلتية:

  التقويمEvaluationإصـدار حكـمٍ   امن خالهل يتمُّ ،ٌةعالجيَّ ٌةوقائيَّ ٌة"عمليَّ :هف التقويم بأنَّرِّ: ُع 

 ،والكشــف عــن جوانــب الضــعف والقــوة فيهــا   ،علــى مــدى حتقيــو العمليــة التعليميــة ألهــدافها 

يف النهايـة   مسـتهدفةً  ،واقرتاح الوسـائل واحللـول؛ لـتاليف جوانـب الضـعف وتـدعيم جوانـب القـوة        

 (.130 ،2001 ،)حنفي حتسني وتطوير العملية التعليمية"

مـن خالهلـا تشـخيص واقـع حمتـوى كتـاب الرياضـيات للصـف          يـتمُّ  ٌةعمليَّـ  :هفه الباحثة بأنَّـ وتعرِّ

ملعلمـــي  عــن طريـــو حتليلــها يف ضـــوء معــايري اجمللـــس القــوميِّ     ،باململكـــة الســادس االبتــدائيِّ  

وتقـويم النتـائج    ،علمًيـا  نـةٍ مقنَّ باسـتخدام أداة قيـاسٍ   ،(NCTM)الرياضيات بالواليـات املتحـدة   
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لتحسني جوانب الضعف أو تعزيز جوانـب   مقرتٍح ٍرووضع تصوُّ ،اليت يتم التوصل إليها وتفسريها

 .يف كتاب الرياضيات املقرَّر القوة أو كالهما مًعا

         ــب ــا لسلســلة كت ــوى مــنهج الرياضــيات املطــوَّر وفًق ــه حمت حمتــوى مــنهج الرياضــيات: ُيقصــد ب

الرتبيــة والتعلــيم، وتقدِّمــه لطــالب الصــف الســادس االبتــدائيِّ       ماجروهــل، الــذي قررتــه وزارة   

 لدراسته؛ بهدف حتقيو األهداف املنشودة احملدَّدة سلًفا.

 ِّملعلمــي الرياضــيات بالواليــات املتحــدة األمريكيــة  معــايري اجمللــس القــومي(NCTM) قصــد : ُي

 ،عيــة والعلميــة والرتبويــة   مــن األبعــاد الســيكولوجية واالجتما    لكــثريٍ  حمصــلةٌ  "آراٌء :باملعــايري 

أو الوصـول   ،ميكن من خالل تطبيقها التعرف علـى الصـورة احلقيقيـة للموضـوع املـراد تقوميـه      

 (. 179 ،2003 ،واجلمل ،)اللقاني مه"على الشيء الذي نقوِّ إىل أحكاٍم

ومـا ميكـن أن    ،"مـا ينبغـي أن يعرفـه الطالـب )املـتعلم(      :هـا بأنَّ Standardsف املعـايري  عرَّكما ُت

 ،2004 ،)عبيـد  "وسـلوكياتٍ  وما يكتسـبه مـن قـيمٍ    ،يقوم بأدائه من املهارات العقلية والعملية

ملعلمي الرياضـيات   املعايري اليت حددها اجمللس القوميُّ :فيقصد بها (NCTM) (. أما معايري30

جملاالت بني معايري وتنوعت ا ،ٍةمرجعيَّ ووضعها يف إطار عالماٍت ،بالواليات املتحدة األمريكية

   Process .(NCTM, 1989; 2000)وأخرى للعمليات  Contentاحملتوى 

والعمليـات،   ويقتصر البحث احلالي على معايري ُبعـد احملتـوى يف اجملـاالت اخلمـس اآلتيـة: العـدُّ      

 واجلرب، واهلندسة، والقياس، وحتليل البيانات واالحتماالت. 

 البحث: إجراءات

 ذلك: تفصيل يلي وفيما وعينته؛ وجمتمعه البحث منهج البحث إىل إجراءات وقد تطرَّقت

 منهج البحث:

ات ومن املنهجيَّ ،متنوعٍة اٍتث تقويم املناهج املدرسية باستخدام جمموعة منهجيَّأحبا ُتجرى

وال يعين الرتكيز على أحدها رفط  ،األساسية: حتليل احملتوى والدراسات املقارنة ودراسة احلالة

. ولذا يعتمد البحث يف (National Research Council, 2004) لكنها األكثر شيوًعا ،خرىاأل

. حيث Content Analysisوفو أسلوب حتليل احملتوى  التحليليِّ إجراءاته على املنهج الوصفيِّ

للكشف عن اجتاهات الظاهرة املراد  ٍةمنهجيَّ مة وفو أسٍسجراءات املنظَّمن اإل يستخدم جمموعًة
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 ملعلمي الرياضيات

حلساب عدد التكرارات  يِّوالوقوف على خصائصها من خالل التحليل الكمِّ ،حتليلها وتقوميها

وكذلك  ،(NCTM) والنسب املئوية لتوفر الشواهد من حيث وجودها يف الكتاب مقارنة مبعايري

  و تلك املعايريواليت تقود للحكم على مدى حتقُّ ،و املؤشراتلتحديد مستوى حتقُّ ًةوصفيَّ بياناٍت

.(Hsieh & Shannon, 2005) 

 جمتمع البحث:

الرياضيات للصفوف  الدراسية املتعلقة مبناهج كتبالتكون جمتمع البحث من مجيع ي

 يف اململكة العربية السعودية. باملرحلة االبتدائية ةالست

 عيِّنة البحث:

 بفصليه األول والثاني االبتدائيِّ لصف السادسمنهج الرياضيات لنة البحث على اقتصرت عيِّ

يف  قمة اهلرم التعليميِّ ه يعدُّمنها: أنَّ ة أسباٍبالصف السادس لعدَّ اختريوقد  ،(م2017/2017) طبعة

منهج الرياضيات للصف من الدارسات السابقة لتقويم حمتوى  وعدم تطرق أيٍّ ،املرحلة االبتدائية

  .السادس

  األول والثاني( الفصلني)حمتوى كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي 

حمتوى الكتاب )الفصل الدراسي الثاني(حمتوى الكتاب )الفصل الدراسي األول(

 عنوان الفصلالفصل
عدد 

 الدروس
عنوان الفصلالفصل

عدد 

الدروس

ــة  األول ــا  العدديــ ــرب: األمنــ اجلــ

.والوالدَّ

الساد7

س

ــات ــى الكســور   العملي عل

.االعتيادية

10

ــيالت  الثاني ــاء والتمثـــــــ اإلحصـــــــ

.البيانية

6النسبة والتناسب.السابع6

العمليـــات علــــى الكســــور  الثالث

.العشرية

النســـــــــــــــــبة املئويــــــــــــــــــة  الثامن10

.واالحتماالت

6

الكســــــــــور االعتياديــــــــــة   الرابع

.والكسور العشرية

اهلندســـــــــــــة: الزوايـــــــــــــا   التاسع7

واملضلعات.

6
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حمتوى الكتاب )الفصل الدراسي الثاني(حمتوى الكتاب )الفصل الدراسي األول(

 عنوان الفصلالفصل
عدد 

 الدروس
عنوان الفصلالفصل

عدد 

الدروس

القيـــاس: الطـــول والكتلـــة اخلامس

 .والسعة

ــاس: احملـــــــــــــيط  العاشر4 القيـــــــــــ

واملساحة واحلجم.

5

31اجملموع36 اجملموع

مقسمة بالتساوي  ،( فصول10) كتاب الرياضيات يشتمل على ( أن1َّ) ويتضح من اجلدول

( 36) يدرس الطالب ،( درًسا متنوًعا55كما يشتمل على) ،على الفصلني الدراسيني األول والثاني

 ( درًسا خالل الفصل الثاني.31و) ،منها يف الفصل األول

 :إعداد وضبط أدامل البحث

منهج حتليل احملتوى للحكم على مدى توافو حمتوى  ةمتثلت أداة البحث احلالي يف بطاق

 ،خمتلفٍة وعددها مخس بطاقاٍت ، (NCTM)السادس مع معايري احملتوى لوثيقة الرياضيات للصف

العد والعمليات، واجلرب، واهلندسة، والقياس، )ًقا للمعايري الرئيسة والفرعية جملاالت احملتوى وف

 :تيوفًقا لآلها إعداد وقد مرَّ (.وحتليل البيانات واالحتماالت

   وكــذلك مراجعــة بعــط املصــادر   ،ترمجــة معــايري احملتــوى وفًقــا للوثيقــة األصــلية لتلــك املعــايري

؛ عبــاس 2007 ،؛ أبوزينــة وعبابنــة2004 ،)عبيــد ومنهــا ،إىل تلــك املعــايريقــت العربيــة الــيت تطرَّ

( وذلك للتأكد من مطابقتهما للنسخة األصلية. 2017 ،؛ التميمي2007 ،والعبسي

 إعداد قائمة مبعايري (NCTM         والـيت ميكـن علـى ضـوئها تقـويم حمتـوى كتـاب الرياضـيات :)

تخصصــني يف جمــال تعلـيم الرياضــيات مــع  وعرضــها علــى بعـط امل ، للصـف الســادس االبتـدائيِّ  

وذلك للتأكد من صحتها العلمية واللغوية. ،النسخة األصلية لتلك املعايري

 يتعلَّـو كـلٌّ منهـا بأحـد جمـاالت ُبعـد        أبعـاٍد، مخسة  اشتملت علىحتليل احملتوى: و ةإعداد بطاق

وميكـن   ،لمعيـار الـرئيس  من املؤشـرات أو املعـايري الفرعيـة ل    ٍدحمدَّ وتشتمل على عدٍد احملتوى،

 التالي: (2) توضيحها يف اجلدول
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 ملعلمي الرياضيات

 حتليل احملتوى ةواملتضمنة يف بطاق (NCTM) عدد املعايري الرئيسة والفرعية لُبعد احملتوى وفًقا لوثيقة

اجملال
العد 

 والعمليات
 القياس اهلندسة اجلرب

حتليل البيانات 

 واالحتماالت
 اجملموع

3442417الرئيسةاملعايري 

1016149766املعايري الفرعية
 

( معياًرا 17) عدد املعايري الرئيسة املتعلقة ببعد احملتوى مجاليَّإ أنَّ (2)ويتضح من اجلدول 

التحليل على تلك املعايري  ةوقد اشتملت بطاق ،( معياًرا66) يف حني بلغ عدد املعايري الفرعية ،ارئيًس

 مجيعها.

 ومت ذلك وفًقا ملا يلي:(حتليل احملتوى ةبطاق) أداة البحث التأكد من صدق وثبات : 

o التحليــل: ميثــل الصــدق درجــة دقــة أداة القيــاس يف حتديــد مــا وضــعت لقياســه   ةصــدق بطاقــ 

علـى بعــط املتخصصـني يف جمــال    ةالبطاقـ  ُعرضــتو مــن ذلـك  وللتحقُّـ  ،(2004 ،)أبوهاشـم 

مـن   عاليـةٍ  وأنهـا علـى درجـةٍ    ،وضـعت لقياسـه  ما تقيس  اهحيث أكدوا أن ،تعليم الرياضيات

 الصدق.

o ــ ــائج عنـــد تكـــرار القيـــاس عـــدة   تحليـــلال ةثبـــات بطاقـ : يعكـــس الثبـــات مـــدى اتســـاق النتـ

األوىل:  ،قتني خمتلفـتني يبطر البطاقةثبات  ُحسب. وقد  (Isaac & Michael, 1995)مراٍت

املاجستري جبامعة امللـك خالـد خـالل العـام     ن يف مرحلة اطالبت ُكلِّفتحيث  ،باختالف احمللل

ـــ( باســـتخدام البطاقـــ 1437/1439) الدراســـي ــد  ،يف حتليـــل بعـــط فصـــول الكتـــاب  ةهـ بعـ

ــة اســتخدامها واهلــدف منهــا   تــدريبهنَّ ــة فتتمثــل يف حســاب     ،علــى كيفي أمــا الطريقــة الثاني

بعـد ثالثـة    انيـةً ث فت إحدى الطـالبتني بإعـادة التحليـل مـرةً    لِّحيث ُك ،الثبات باختالف الزمن

مت التوصـل إىل النتـائج املوضـحة يف     Holsti  وباستخدام معادلة هولسـيت  ،أسابيع من األوىل

 التالي:   (3) اجلدول
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 الرياضيات منهجحتليل حمتوى  ةمعامل ثبات بطاق

 

م
 بطاقة التحليل وفًقا جملاالت

املعايري اخلمس

معامل الثبات 

 باختالف احمللل

معامل الثبات 

 باختالف الزمن

0.950.97والعمليات العدُّ 1

0.910.96 اجلرب 2

0.940.97اهلندسة 3

0.930.99القياس 4

0.960.95حتليل البيانات واالحتماالت 6

معامالت  وتعدُّ ،(0.97( و)0.91) معامالت الثبات قد تراوحت بني ( أن3َّ) ويتضح من اجلدول

 .(2004)أبو هاشم، ( فأكثر0.70) معامل الثبات مرتفًعا إذا بلغيعدُّ حيث  ،مقبولة ثباٍت

  ــةالصــورة النهائيــة لبطا ــةالتحليــل: اشــتملت بطا  ق ــة علــى املعــايري      ق التحليــل يف صــورتها النهائي

وبعـد التأكـد مـن صـدقها وثباتهـا ميكـن الوثـوق بهـا          ،الرئيسة والفرعية املتعلقة بُبعد احملتوى

 .للصف السادس االبتدائيِّ الرياضيات منهجلتحليل حمتوى  أداٍةكعند استخدامها 

 لية املتبعة يف عملية التحليل: اآل

من  ه البدَّ()*( بأن2051َّالرياضيات املدرسية أكد مشروع ) مناهجإلجراء حتليل حمتوى 

 وفو تسلسٍل ه يتم تغطيتهاومن ثم التأكد بأنَّ ،من املعايري لتتم املقارنة يف ضوئها حتديد جمموعٍة

احتياجات  انيلبي ،وتركيز مناسبني مع وجود توازٍن متماسكًة ًةمنطقيَّ يعكس بنيًة ٍدحمدَّ

 ,American Association for the Advancement of Science)البعيد األمد الطالب على

 يريمدى توافقه مع معاعلى تعرف لالرياضيات للصف السادس ل منهج. ولذا مت حتليل حمتوى (2000

(NCTM)، :وفًقا لآلتي 

                                                             
 American Association for Advancement of Science (AAAS)قـدمت الرابطـة األمريكيـة لتقـدم العلـوم        )*(

 إىل العـام الـذي يتوقـع أنَّ    ي بـذلك نسـبةً  مِّ( الـذي سُـ  2051متثلـت يف مشـروع )   ،لتحسني تعلـيم العلـوم   شاملًة مبادرًة

األطفـال الـذين دخلـوا املدرسـة يف عـام       ا سيعود للظهور فيه على األرض، حيث يرى منظمـو املشـروع أنَّ  ًبا هاليًّمذنَّ

والتقنيـة يف خـالل حيـاتهم قبـل عـودة املـذنب يف        )تاريخ بدء املشروع( سوف يشهدون كـل التغـيريات العلميـة    1976

 نشر العلم لكل املواطنني األمريكيني.لويهدف املشروع بالدرجة األوىل  (،2051)
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 ملعلمي الرياضيات

  الرياضيات للصـف السـادس    منهجحتديد اهلدف من عملية التحليل: تهدف عملية حتليل حمتوى

األمر الذي يسـهم يف  ، (NCTM) مدى توافقها مع معايري احملتوى لوثيقةعلى لتعرف ل االبتدائيِّ

   الرياضيات. منهجقرتح حملتوى املر تصوُّالإعداد 

    يِّالتحليـل: اعتمـد البحـث علـى التحليـل الكمِّـ      حتديـد وحـدة  Quantitative Analysi ، وهـو 

 مـن خـالل عـدد التكـرارات وفـو معـايري       يٍّكمِّـ أ املـادة مبوجبـه علـى أسـاس ٍ    جـزَّ التحليل الذي ُت

مبـا حتتويـه    (. ومت اختيـار الفقـرة الكاملـة كوحـدة حتليـلٍ     2012،العظيم )حممد وعبد دٍةحمدَّ

 صل بالفكرة الرياضية املطروحة.وجداول تتَّ وصوٍر من أشكاٍل

  باستثناء اآلتي: الغـالف  يات منهج الرياضياتمجيع حمتو ُحلِّلتحتديد ضوابط التحليل: حيث، 

واالختبـار   ،واختبـار منتصـف الفصـل    ،التهيئـة  ،وحـدةٍ  مقدمة كـلِّ  ،املقدمة الرئيسة ،الفهرس

الرتاكمي.

 خــربة يف  مبــرحليت املاجســتري والــدكتوراه جبامعــة امللــك خالــد ممــن هلــنَّ    أربــع طالبــاٍت اختيــار

ــوى هلــؤالء الباحثــات   ُأســندوقــد  ،تــدريس الرياضــيات  بالضــوابط  نظــًرا ملعــرفتهنَّ  ؛حتليــل احملت

.املناهج الدراسية قة بعملية حتليل حمتوىوالشرو  املتعلِّ

 َّةعلى كيفية حتليل احملتوى باستخدام بطاقـ  مع الطالبات املختارات لتدريبهنَّ ة لقاءاٍتعقد عد 

.اباهلدف منه وتعريفهنَّ ،ة سلًفاالتحليل املعدَّ

 َّالرياضــيات مــع معــايري احملتــوى   مــنهجبعــة يف حســاب درجــة توافــو حمتــوى   حتديــد الطريقــة املت

 التالي: (4) ذلك وفًقا للجدول ُحدِّدحيث  ،(NCTM) لوثيقة

 (NCTM) الرياضيات مع معايري احملتوى لوثيقة منهجبعة يف حساب درجة توافو حمتوى الطريقة املتَّ

 

 الوزن النسيب معياٍر درجة توافو كلِّالنسبة املئوية م

 4 مرتفعة (100% -76%) 1

 3 متوسطة(%76أقل من - 60%) 2

 2منخفضة(%60أقل من - 26%) 3

 1امنخفضة جدًّ(%26أقل من - 1%) 4

 صفرمنعدمة(%)صفر 6
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  صــفر( علـــى   ،1 ،2 ،3 ،4باســتخدام الــوزن النســيب )   و املعيـــار درجــة توافــو أو حتقُّــ    ُحســبت

)مـن خـالل عمليــة    و شـواهده مبتوسـط حتقُّـ   ٍرو مؤشِّــمتوسـط توافـو أو حتقُّـ    وُيحسـب  ،الرتتيـب 

ــنهج(،   ــوى امل ــل حمت ــاٍر و أو توافــو كــلِّ حســب متوســط حتقُّــ  كمــا ُي حتلي و مبتوســط حتقُّــ  معي

املؤشرات املرتبطة به.

 ملعاجلتها إحصائيًّا. ؛نتائج التحليل وجدولتها يتم تبويب

 :ومناقشتها نتائج البحث

 إجابة السؤال األول:

ملعلمــي الرياضــيات بالواليــات املتحــدة    "مــا معــايري اجمللــس القــوميِّ   :الســؤال األول علــى  نــصَّ

الرياضــيات للصــف الســادس   مــنهجضــوئها تقــويم حمتــوى   يفالــيت ميكــن  ،(NCTM)األمريكيــة 

 ؟"االبتدائيِّ

ــة عــن الســؤال األ   ــايري الرئيســة املتعلِّ  قائمــٌة ُحصــرت ول،ولإلجاب ــة بُبباملع ــوى ق بلــغ  ،عــد احملت

( معياًرا خمتلًفا.66وبلغ عدد املعايري الفرعية ) ،رئيًسا( معياًرا 17عددها )

الرياضيات للصف  منهج"ما مدى توافو حمتوى  :السؤال الثاني على نصَّ إجابة السؤال الثاني:

 ،اهلندسة ،اجلرب ،والعمليات )العدِّ :يف جماالت ((NCTM مع معايري السادس االبتدائيِّ

 حتليل البيانات واالحتماالت(؟ ،القياس

عيــة املتوســطات احلســابية والنســب املئويــة للمعــايري الفر  ُحســبت ،الســؤال هــذا ولإلجابــة عــن

 مـنهج من خـالل حتليـل حمتـوى     ،من جماالت احملتوى اخلمس جماٍل املكونة للمحاور املختلفة لكلِّ

منهـا مـع املعـايري     درجـة توافـو كـلٍّ    ُحسـبت كمـا  ، الرياضيات يف الفصلني الدراسيني األول والثـاني 

ــة   ــاظرة يف وثيقـ ــداول )   ،NCTMاملنـ ــمِّنة يف اجلـ ــائج املتضـ ــل إىل النتـ ( 9، 7، 7، 5، 6ومت التوصـ

 :التالية
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 ملعلمي الرياضيات

 الرياضيات يف جمال )العدِّ  منهجدرجة توافو موضوعات  على لتعرفلاملتوسطات احلسابية والنسب املئوية 

 (NCTM) والعمليات( مع معايري

املعيار واملؤشرات املرتبطة به م
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

 التوافو
الرتتيب

 األول: إدراك مفهوم األعداد وطرق متثيلها والعالقات بني األعداد وأنظمة األعداد: عيارامل        

ــدًّا     1 ــغرية جـ ــدًّا والصـ ــبرية جـ ــداد الكـ ــة األعـ ــم ماهيـ  ،فهـ

 والطرائو املختلفة لتمثيلها.

1مرتفعة3.7693.76

2مرتفعة3.0076 بني األعداد واألنظمة العددية. مقارنٌة2

ــم 3 ــل معهــا كأنظمــةٍ   ،املتجهــات واملصــفوفات  فه  والتعام

 تشارك نظام األعداد احلقيقية.

4منعدمةصفرصفر

استخدام مفاهيم نظريـة األعـداد لتربيـر بعـط العالقـات       4

 بني األعداد الكلية.

3متوسطة2.7657.76

متوسطة9.6069.37األول عياردرجة توافو امل

 وكيفية اعتماد هذه العمليات بعضها على بعضها اآلخر: ،الثاني: إدراك معنى العمليات عيارامل     

ــمة  6 ــرب والقسـ ــات الضـ ــر عمليـ ــوى   ،إدراك أثـ ــاب قـ وحسـ

 وحساب اجلذور على مقادير الكميات. ،األعداد

1مرتفعة3.6077.60

فهم اخلواص والتمثيالت لعمليات مجع وضرب املتجهـات   5

واملصفوفات.

2منعدمةصفرصفر

ــا        7 ــى أنه ــو عل ــل والتوافي ــم التبادي ــى فه ــدرات عل ــة الق تنمي

 .أساليب عدٍّ

2منعدمةصفرصفر

منخفضة3.6029.15الثاني املعياردرجة توافو 

  من اإلجابة الصائبة: قريبٍة والقدرة على إعطاء تقديراٍت ،الثالث: إجراء احلسابات بسهولٍة املعيار      

1مرتفعة3.7693.76 العمليات احلسابية بسهولة.إجراء  7

3منخفضة1.2631.26 استخدام التقنية للحسابات األكثر تعقيًدا. 9

2مرتفعة3.2671.26 من اإلجابات الصحيحة. قريبٍة إعطاء تقديراٍت 10

 متوسطة7.2657.76.الثالث عياردرجة توافو امل

متوسطة21.2663.12.والعمليات ككلٍّ درجة توافو جمال العدِّ
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الرياضيات يف جمال )اجلرب(  منهجدرجة توافو موضوعات  على تعرفلاملتوسطات احلسابية والنسب املئوية ل

 (NCTM) مع معايري
 

املعيار واملؤشرات املرتبطة بهم
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

 التوافو

 الرتتيب

 األول: فهم األمنا  والعالقات واالقرتانات: عيارامل 

ــوم     1 ــداول، والرسـ ــتخدام اجلـ ــة باسـ ــا  املختلفـ ــل األمنـ ميثـ

.البيانية، والكلمات، والقواعد الرمزية إن أمكن

 1 مرتفعة3.0076

ــوم    2 ــداول، والرسـ ــتخدام اجلـ ــة باسـ ــا  املختلفـ ــل األمنـ حيلـ

أمكن.البيانية، والكلمات، والقواعد الرمزية إن 

 2 متوسطة2.7657.76

ــ3 ــوم    يعمِّـ ــداول، والرسـ ــتخدام اجلـ ــة باسـ ــا  املختلفـ م األمنـ

.البيانية، والكلمات، والقواعد الرمزية إن أمكن

 3 متوسطة2.6052.60

 6 متوسطة 2.0060يربط األمنا  املختلفة ويقارن بينها لتمثيل العالقة. 4

 3 متوسطة 52.60 2.60 لتمثيل العالقة.مييز األمنا  املختلفة ويقارن بينها  6

بني خصائص االقرتانات اخلطية و غـري اخلطيـة مـن     يقارن 5

 خالل اجلداول أو الرسوم أو املعادالت.

 5 منخفضة 37.60 1.60

  متوسطة14.2669.37األول  املعيار درجة توافو

 الرياضية باستخدام الرموز اجلربية:نى لثاني: متثيل وحتليل املواقف )احلاالت( والُبا املعيار      

 1 متوسطة2.0060لفهم االستخدامات املختلفة للمتغريات. ًةر مفاهيم أوليَّيطوِّ 7

يكتشف العالقات بني التعبريات الرمزية والتمثيل البيـاني   7

للخطو .

منخفضة 0.1263.13

 جدا

6 

ــا مبعنــى كــلٍّ   9 مــن نقــا  التقــاطع مــع   يــولي اهتماًمــا خاصًّ

احملورين اإلحداثيني وميل املستقيم.

 5 منعدمةصفرصفر

يبني احلاالت واألوضاع املختلفة اليت تستخدم فيهـا الرمـوز    10

اجلربية.

 5 منعدمةصفرصفر

ــل احلــاالت وحــل املســائل،     11 يســتخدم الرمــوز اجلربيــة لتمثي

خطية. تلك اليت تتضمن عالقاٍت ًةخاصَّ

 4 منخفضة1.6037.60

للتعـبريات الرمزيـة اجلربيــة    م منـاذَج وصـوًرا مكافئـةً   يصـمِّ  12

البسيطة.

 3 منخفضة1.7643.76

 1 متوسطة2.0060.ًةخطيًّ حيل معادالٍت 13

  منخفضة7.37625.34الثاني املعيار درجة توافو

 الثالث: استخدام النماذج الرياضية لتمثيل العالقات الكمية وفهمها: عيارامل      
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 ملعلمي الرياضيات

املعيار واملؤشرات املرتبطة بهم
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

 التوافو

 الرتتيب

 املسائل الواقعية واللفظية باستخدام متثـيالتٍ  نمذج وحيلُُّي 14

مثل الرسوم البيانية واجلداول واملعادالت. متنوعٍة

  منخفضة1.7643.76

 :خمتلفٍة الرابع: حتليل التغري يف سياقاٍت عيارامل  

يستخدم الرسوم البيانية لتحليـل طبيعـة الـتغري الكمـي يف      16

العالقات اخلطية.

  منعدمةصفرصفر

  منخفضة23.3737.95درجة توافو جمال اجلرب ككلٍّ

الرياضيات يف جمال   منهجدرجة توافو موضوعات  على تعرفلاملتوسطات احلسابية والنسب املئوية ل

 (NCTM) )اهلندسة( مع معايري

 

املعيار واملؤشرات املرتبطة بهم
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

 التوافو
 الرتتيب

 األول: حتليل صفات وخصائص األشكال اهلندسية الثنائية والثالثية األبعاد: عيارامل      

ــم العالقــات بــني األشــكال اهلندســية ثنائيــة وثالثيــة       1 فه

األبعاد.

منخفضة 0.7617.76

 اجدًّ

3 

وصف العالقات وتصنيفها بني األشكال اهلندسية ثنائية 2

وفًقا خلصائصها املميزة. وثالثية األبعاد بدقٍة

 4 منعدمةصفرصفر

ــا وأطــوال األضــالع وحميطــات     3 ــني الزواي فهــم العالقــات ب

ومساحات وأحجام األشكال املختلفة.

 1 مرتفعة3.2671.26

االسـتنباطية واالسـتنتاجية املتعلقـة    ابتكار ونقـد احلجـج    4

 والعالقات اليت تربط بعضها ببعٍط ،باألفكار اهلندسية

مثل التطابو والتشابه والعالقات الفيثاغورثية.

 2 منخفضة1.7643.76

  منخفضة6.7636.94األول عياردرجة توافو امل

 الثاني: حتديد املواقع باستخدام اهلندسة اإلحداثية وأنظمة التمثيل األخرى: عيارامل      

استخدام اهلندسة اإلحداثية لتمثيـل خصـائص األشـكال     6

اهلندسية واختبارها.

 1 متوسطة2.2665.26

استخدام اهلندسة اإلحداثية الختبار بعط األشكال مثل  5

مــن األحــرف  املضــلعات املنتظمــة الــيت حتتــوي علــى أزواجٍ 

املتوازية أو املتعامدة.

 2 منخفضة1.7643.76

  متوسطة 60 4.00 الثاني عياردرجة توافو امل
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املعيار واملؤشرات املرتبطة بهم
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

 التوافو
 الرتتيب

 الثالث: تطبيو التحويالت اهلندسية واستخدام التماثل لتحليل املواقف الرياضية: عيارامل     

وصــف حجــم )قيــاس( ومكــان واجتــاه األشــكال نتيجــة    7

مثــــــل االنســـــــحاب والـــــــدوران   ،التحــــــوالت اهلندســـــــية 

د.واالنعكاس والتمدُّ

  منعدمةصفرصفر

خيترب التطابو والتشابه وحماور التماثل والدوران لألشياء  7

باستخدام التحويالت اهلندسية.

  منعدمة صفرصفر

  منعدمةصفرصفرالثالث عياردرجة توافو امل

 واستخدام النماذج اهلندسية حلل املشكالت:هين، ر الذِّالرابع: استخدام التصوُّ املعيار     

مثـل: أطـوال    ،رسم األشكال اهلندسية خبصائص معينـة  9

األضالع أو قياس زواياها.

 1 مرتفعة3.2671.26

مات استخدام التمثيـل ثنـائي األبعـاد لألشـكال أو اجملسَّـ      10

ثالثية األبعاد لتصور هذه األشكال.

 3 منخفضة1.7643.76

املشكالت الـيت تتضـمن حسـاب املسـاحات اجلانبيـة      حل  11

والكلية واحلجوم.

 6 منعدمةصفرصفر

ــوير  12 ــاليب التصـ ــل  :مثـــل ،اســـتخدام أسـ الشـــبكات لتمثيـ

 املشاكل وحلها.

 6 منعدمة صفر صفر

ر العالقـات العدديـة   استخدام النماذج اهلندسية الـيت تفسِّـ   13

 واجلربية.

 2 متوسطة 60 2.00

واســتخدام األفكــار اهلندســية والعالقــات يف غــري   متييــز  14

ــيات ــوم ويف  ،درس الرياضــ ــا يف دروس اآلداب والعلــ كمــ

 املواقف املختلفة يف احلياة اليومية.

 3 منخفضة 43.76 1.76

  منخفضة7.7635.45الرابع عياردرجة توافو امل

  منخفضة17.6033.04درجة توافو جمال اهلندسة ككلٍّ

الرياضيات يف جمال  منهج درجة توافو موضوعات على لتعرفلاملتوسطات احلسابية والنسب املئوية 

 (NCTM) )القياس( مع معايري

املعيار واملؤشرات املرتبطة به م
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

التوافو
الرتتيب

 ظم، وعمليات القياس:األول: فهم قابلية القياس لألشكال، والوحدات، والنُّ عيارامل     

1مرتفعة3.2671.26فهم كلٍّ من نظامي القياس املرتي والتقليدي.1
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 ملعلمي الرياضيات

املعيار واملؤشرات املرتبطة به م
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

التوافو
الرتتيب

2مرتفعة3.0076فهم العالقة بني الوحدات.2

إىل أخــرى يف داخــل نظــام القيــاس   التحويــل مــن وحــدٍة3

نفسه.

2مرتفعة3.0076

اختيار واستخدام الوحدة ذات النوع واحلجـم املناسـبني    4

لقياس الزوايا واحمليط واملساحة السطحية واحلجم.

4متوسطة2.2665.26

متوسطة11.6071.77األول عياردرجة توافو امل

 الثاني: تطبيو الطرق واألدوات، والصيغ املناسبة لتحديد القياسات: عيارامل     

املقيــاس املســـتخدم الختيــار أفضــل الطـــرق    اســتخدام   6

.لتقدير القياسات

3متوسطة2.2665.26

إلجيـاد الطـول واملسـاحة     ؛وأدواٍت اختيار وتطبيو طـرقٍ  5

واحلجم وقياس الزوايا بالدقة املطلوبة.

2متوسطة2.6052.60

ــدائرة   تطــــوير صــــيٍغ 7 واســــتخدامها إلجيــــاد حمــــيط الــ

ــبه    ومســـاحة كـــلٍّ ــوازي األضـــالع وشـ ــن املثلـــث ومتـ مـ

.املنحرف والدائرة

1متوسطة2.7657.76

4متوسطة2.0060أكثر تعقيًدا. لتحديد مساحات أشكاٍل تطوير طرٍق 7

حلساب املساحة السطحية وحجم املنشـور   تطوير طرٍق 9

واهلرم واألسطوانة.

6منخفضة1.6037.60

متوسطة11.0066الثاني عياردرجة توافو امل

متوسطة22.6052.60درجة توافو جمال القياس ككلٍّ

الرياضيات يف جمال )حتليل  منهجدرجة توافو موضوعات  على تعرفلاملتوسطات احلسابية والنسب املئوية ل

 (NCTM) البيانات واالحتماالت( مع معايري

 

املعيار واملؤشرات املرتبطة بهم
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

التوافو
الرتتيب

  األول: صياغة األسئلة اليت ميكن تقدميها مع البيانات، ومجعها وتنظيمها وطريقة عرضها: عيارامل     

وجيمــــع   ،م الدراســــات ويصــــمِّ  ،يصــــوغ األســــئلة  1

البيانـــــات عـــــن خصـــــائص اجملـــــتمعني املخـــــتلفني  

واملتشابهني.

متوسطة2.7657.76

 الثاني: اختيار الطرق اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات واستخدامها: عيارامل
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املعيار واملؤشرات املرتبطة بهم
املتوسط 

احلسابي

 النسبة

املئوية

درجة 

التوافو
الرتتيب

خيتار وجيري ويستخدم التمثيـل الشـكلي املالئـم    2

احملتـــــوي علـــــى املـــــدرج التكـــــراري،  ،للبيانــــات 

املستطيالت، واملضلعات التكرارية.

1مرتفعة3.0076

د ويســــــتخدم ويفســــــر مقــــــاييس النزعــــــة     يوِجــــــ  3

واملدى. ،والوسط احلسابي ،والتشتت ،املركزية

2متوسطة2.6052.60

متوسطة6.6057.76الثاني عياردرجة توافو امل

 الثالث: تطوير االستدالالت والتنبؤات املبنية على البيانات وتقوميها: عيارامل

ــرح ويفهـــم   4 ــني جمموعـــات البيانـــات    ويشـ يقـــارن بـ

املتوافقــــــة مــــــع متثيلـــــــها الشــــــكلي )البيـــــــاني(    

ــلعات     ــراري واملضـــــ ــدرج التكـــــ ــية املـــــ خبصوصـــــ

واملستطيالت التكرارية.

1متوسطة2.7657.76

يستخدم الظـواهر عـن االختالفـات بـني عينـتني أو       6

 عن اجملتمع اإلحصائيِّ أكثر حتى يستنتج تنبؤاٍت

خذ منه العينة.أالذي سي

2منخفضة1.6037.60

بـني عينـتني    ممكنـةٍ  بـني عالقـاتٍ   يستنتج تنبـؤاتٍ  5

مميــزتني يف قواعـــد املضـــلعات والبيانـــات بـــاخلط  

التقـــــرييب الـــــذي ميـــــر بـــــني النقـــــا  يف املضـــــلع   

التكراري.

3منعدمةصفرصفر

منخفضة4.2636.41 الثالث عياردرجة توافو امل

  وتطبيقها:   الرابع: فهم املفاهيم األساسية لالحتماالت الرياضية عيارامل    

أو الـــتخمني أو التنبـــؤ لصـــياغة  سيســـتخدم احلـــد 7

ــئلٍة ــدٍة أســ ــةٍ  ،جديــ ــل خطــ ــٍة وعمــ ــدٍة لدراســ  جديــ

واإلجابة عليها.

منخفضة1.7643.76

متوسطة14.2660.79ككلٍّ حتليل البيانات واالحتماالتدرجة توافو جمال 

 ما يلي: (9 ،7 ،7 ،5 ،6)ويتضح من اجلداول 

( كانــت NCTM) مــع معــايري احملتــوى لوثيقــة والعمليــات ككـلٍّ  درجـة توافــو جمــال العــدِّ  أنَّ .1

حيــث تراوحــت  ،األول عيــارعـت نتــائج امل وقــد تنوَّ ،(%63.12) مقــدارها ٍةمئويَّــ وبنســبٍة متوسـطةً 

 عيــاريف حــني كانــت درجـة توافــو امل  ،ومنعدمـةٍ  مرتفعــٍة بدرجــٍة مؤشـراته الفرعيــة بــني متوافـوٍ  
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 ملعلمي الرياضيات

 الثـاني ككـلٍّ   عيـار درجة توافـو امل  (. كما يتضح أنَّ%69.37) وبنسبة ،متوسطًة األول ككلٍّ

الثالــث فكانــت عيــار أمــا فيمــا يتعلــو بدرجــة توافــو امل ،(٪29.15) وبنســبة ،كانـت منخفضــةً 

(.%57.76) وبنسبة متوسطٍة بدرجٍة

 ،( كانـت منخفضـةً  NCTMمـع معـايري احملتـوى لوثيقـة )     درجة توافو جمال اجلرب ككـلٍّ  أنَّ .2

حيـث تراوحـت مؤشــراته    ،األول عيــارعـت نتـائج امل  وقــد تنوَّ ،(%37.95) مقـدارها  مئويـةٍ  وبنسـبةٍ 

ــني متوافــوٍ  ــٍة بدرجــٍة الفرعيــة ب ــاردرجــة توافــو امل  تيف حــني كانــ  ،ومنخفضــٍة مرتفع األول  عي

ــو امل  ضــح أنَّ(. كمــا يتَّ%69.37) وبنســبة ،متوســطًة ككــلٍّ  الثــاني ككــلٍّ  عيــاردرجــة تواف

فقـد   ،الثالـث  عيـار و بدرجـة توافـو امل  أما فيما يتعلَّ ،(%25.34) ٍةمئويَّ وبنسبٍة ،كانت منخفضًة

الرابــع كانــت  عيــاردرجــة توافــو امل وأنَّ ،(%43.76) وبنســبة ،منخفضــٍة كــان متوافًقــا بدرجــةٍ 

(.%وبنسبة )صفر ،منعدمًة

 ،( كانت منخفضـةً NCTMمع معايري احملتوى لوثيقة ) درجة توافو جمال اهلندسة ككلٍّ أنَّ .3

حيـث تراوحـت مؤشــراته    ،األول عيــارعـت نتـائج امل  وقــد تنوَّ ،(%33.04)مئويَّـٍة مقـدارها    وبنسـبةٍ 

 األول ككـلٍّ  عياردرجة توافو امل تيف حني كان ،ومنعدمٍة مرتفعٍة بدرجٍة الفرعية بني متوافٍو

 ،متوســطٌة الثــاني ككــلٍّ عيــاردرجــة توافـو امل  ضــح أنَّ(. كمــا يتَّ%36.94) وبنســبة ،منخفضـةً 

 منعدمـةٍ  فقد كـان متوافًقـا بدرجـةٍ    ،الثالث عيارو بدرجة توافو امل(. أما فيما يتعلَّ%60) وبنسبة

 ضـح أنَّ . كمـا يتَّ عيـار مـن املؤشـرين املتضـمنني يف هـذا امل     و أيٌّ(. حيث مل يتحقَّ%)صفر وبنسبة

(.%35.45) وبنسبة كانت منخفضًة الرابع عياردرجة توافو امل

 ،كانت متوسطًة (NCTM)مع معايري احملتوى لوثيقة  درجة توافو جمال القياس ككلٍّ أنَّ .1

حيـث تراوحـت مؤشـراته     ،األول عيـار عـت نتـائج امل  وقد تنوَّ ،(%52.60) مقدارها ٍةمئويَّ وبنسبٍة

األول  عيــاردرجــة توافــو امل  تيف حــني كانــ ،ومتوســطٍة مرتفعــٍة بدرجــٍة الفرعيــة بــني متوافــوٍ 

 الثــاني ككــلٍّ  عيــاردرجــة توافــو امل (. كمــا يتضــح أنَّ %71.77) وبنســبة ،متوســطًة ككــلٍّ

 (.%66) وبنسبة ،كانت متوسطًة

ــة   درجـــة توافـــو جمـــال حتليـــل البيانـــات واالحتمـــاالت ككـــلٍّ  أنَّ .2 مـــع معـــايري احملتـــوى لوثيقـ

(NCTM) عيـار وكانت درجة توافـو امل  ،(%60.79) مقدارها ٍةمئويَّ وبنسبٍة ،كانت متوسطًة 

 وبنسبة ،الثاني متوسطًة عيار(. يف حني كانت درجة توافو امل%57.76) وبنسبة األول متوسطًة
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كمــا  ،ومتوســطٍة مرتفعــٍة بدرجـةٍ  حيـث تراوحــت مؤشــراته الفرعيـة بــني متوافــوٍ   ،(57.76%)

أمـا فيمـا    ،(%36.41) وبنسـبة  ،كانت منخفضـةً  الثالث ككلٍّ املعياردرجة توافو  ضح أنَّيتَّ

 (.%43.76) وبنسبة ،منخفضٍة الرابع فقد كان متوافًقا بدرجٍة عيارو بدرجة توافو امليتعلَّ

 تفسري ومناقشة نتائج البحث:

الرياضــيات للصـف الســادس   مـنهج دلـت نتـائج البحــث علـى تبــاين درجـات توافـو موضــوعات      

 ،(NCTM) باململكة العربية السـعودية يف اجملـاالت اخلمـس ملعـايري احملتـوى وفًقـا لوثيقـة        االبتدائيِّ

 ا للرتتيب: جمـال القيـاس بنسـبةٍ   هي وفًقو ،متوسطٍة بدرجٍة حيث كانت ثالثة جماالت منها متوافقًة

ال حتليــل جمــ ،(%63.12مقــدارها ) ٍةمئويَّــ والعمليــات بنســبٍة جمــال العــدِّ ،(%52.60مقــدارها ) ٍةمئويَّــ

(. يف حــني كــان اجملــاالن اآلخــران متــوافقني  %60.79مقــدارها ) ٍةمئويَّــ البيانــات واالحتمــاالت بنســبٍة

وجمــال   ،(%37.95مقــدارها )  ٍةمئويَّــ  ا للرتتيــب: جمــال اجلــرب بنســبةٍ   وهمــا وفًقــ  ،منخفضــةٍ  بدرجــٍة

 (.%33.04مقدارها ) ٍةمئويَّ اهلندسة بنسبٍة

 (NCTM) الرياضيات مع جماالت معايري احملتـوى لوثيقـة   منهجوقد يرجع عدم توافو حمتوى 

ن حيــث مل يتضــمَّ  ،اجملــاالت املختلفــة  عــايرية مبإىل انعــدام بعــط املؤشــرات اخلاصَّــ   مرتفعــٍة بدرجــٍة

 ومنها: ،حمتوى املنهج بعط املؤشرات املهمة

  ِّــات: حيــث مل   جمــال العــد ــة مؤشــرات توالعملي ــم املتجهــات وا و ،تــوافر ثالث  ،ملصــفوفاتهــي: فه

والتمثـيالت لعمليـات    وفهـم اخلـواصِّ   ،تشـارك نظـام األعـداد احلقيقيـة     والتعامـل معهـا كأنظمـةٍ   

وتنميــة القــدرات علــى فهــم التباديــل والتوافيــو علــى أنهــا     ،مجــع وضــرب املتجهــات واملصــفوفات 

 .أساليب عدٍّ

   ــة مؤشــراتٍ تجمــال اجلــرب: مل ــى   و ،تــوافر ثالث ــا مبعن ــا خاصًّ مــن نقــا    كــلٍّ هــي: يــولي اهتماًم

ويبني احلاالت واألوضاع املختلفة اليت تسـتخدم   ،التقاطع مع احملورين اإلحداثيني وميل املستقيم

ــة  ــتغري الكمِّــ     ،فيهــا الرمــوز اجلربي ــة ال ــل طبيع ــة لتحلي يف العالقــات  يِّويســتخدم الرســوم البياني

 اخلطية.

  َّحيــث مل تتــوافر  ،جمــاالت احملتــوى اخلمــس توافًقــا  جمــال اهلندســة: كــان جمــال اهلندســة أقــل

ــة      و ،مخســة مؤشــراتٍ  ــة وثالثي ــني األشــكال اهلندســية ثنائي هــي: وصــف العالقــات وتصــنيفها ب

ووصف حجـم )قيـاس( ومكـان واجتـاه األشـكال نتيجـة        ،وفًقا خلصائصها املميزة األبعاد بدقٍة
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 ملعلمي الرياضيات

وخيتــرب التطــابو والتشــابه  ،دتمــدُّالتحـوالت اهلندســية مثــل االنســحاب والــدوران واالنعكــاس وال 

وحــل املشــكالت الــيت     ،وحمــاور التماثــل والــدوران لألشــياء باســتخدام التحــويالت اهلندســية      

ــاليب التصـــوير مثـــل   ،ن حســـاب املســـاحات اجلانبيـــة والكليـــة واحلجـــوم تتضـــمَّ واســـتخدام أسـ

 لتمثيل املشكالت الرياضية وحلها. ؛الشبكات

    ــوى ــاس: اشــتمل حمت ــى كافَّــ كالجمــال القي ــاس ولكــن بنســبٍ   تــاب عل  ة مؤشــرات جمــال القي

وقـد يكـون ذلـك سـبًبا يف حصـول       ،منعدمـةٍ  مـن تلـك املؤشـرات بدرجـةٍ     ومل يتوافو أيٌّ ،خمتلفٍة

 هذا اجملال على املرتبة األوىل بني اجملاالت اخلمس.

 نتج تنبـؤاتٍ وهـو: يسـت   ،يف هـذا اجملـال   واحٌد جمال حتليل البيانات واالحتماالت: مل يتوفر مؤشٌر 

الـذي   بني عينتني مميزتني يف قواعـد املضـلعات والبيانـات بـاخلط التقـرييبِّ      ممكنٍة بني عالقاٍت

 بني النقا  يف املضلع التكراري. ميرُّ

ا قــة مبجـاالت احملتــوى املختلفــة متوافقـًـ مــن املؤشــرات املتعلِّ كـبريٌ ويف املقابـل فقــد جــاء عــدد ٌ 

يف جمـال العـدِّ    تـوافر مخسـة مؤشـراتٍ    ومنهـا:  ، (NCTM)ى لوثيقـة مع معايري احملتو مرتفعٍة بدرجٍة

يف جمال اجلرب، ومؤشرين يف جمال اهلندسة، أما يف جمـال القيـاس    واحٍد توافر مؤشٍروالعمليات، و

 واالحتماالت. البيانات حتليل جمال يف واحٌد توفر مؤشٌر، يف حني ثالثة مؤشراٍتفقد توافرت 

واليت توصـلت إىل تبـاين نتـائج     ،احلالي مع نتائج بعط الدراسات السابقةوتتفو نتائج البحث 

ومنهـا: دراســة   ،(NCTM) والسـيما معـايري   ،تقـويم كتـب الرياضـيات املدرسـية مـع املعـايري العامليـة       

كتاب الرياضيات مل يظهر استخداًما متوازًنا ملعايري  واليت توصلت إىل أنَّ ،(2014) الرويس وسعيد

تراوحـت   درجة حتقيو معيار الربط الرياضـيِّ   ( واليت توصلت إىل أن2014َّ) القيسيدراسة املعاجلة. و

نسـبة   أنَّ ( والـيت توصـلت إىل  2014) املنصـوري والدويلـة  دراسة و. أو معدومٍة إىل ضعيفٍة بني متوسطٍة

 توصـلت إىل أنَّ ( والـيت  2016) الشـهري  ودراسـة  .ضـعيفةٍ  و تلـك املعـايري جـاءت يف أغلبهـا بدرجـةٍ     حتقُّ

( يف موضوعات األعداد والعمليات عليها يف حمتوى كتاب الرياضيات NCTM) درجة حتقو معايري

 ا.جدًّ متدنيٌة

( والـيت  2015) دراسة الرويس والسلولي والعمراني والشـايع كما تتفو نتائج البحث مع نتائج 

ــب الرياضــيات   امســتوى  توصــلت إىل أنَّ باملرحلــة  ةللصــفوف الثالثــ  تســاق املواصــفات الرتبويــة لكت

دراسـة الشـهري   للمواصـفات الفنيـة. و   مرتفعـةٍ  ، يف حني كان بدرجٍةمتوسطٍة املتوسطة كان بدرجٍة
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 رة للصـفوف حمتـوى كتـب الرياضـيات املطـوَّ     واليت توصلت إىل أنَّ Alshehri & Ali (2016)وعلي 

هنـاك تبايًنـا واضـًحا     صـلت إىل أنَّ ( والـيت تو 2017) ودراسة التميمـي  (.%95.3بنسبة ) ( متوافٌو57)

وتقـديرات أفـراد عينـة الدراسـة حـول درجـة تـوافر املعـايري العامليـة. ودراسـة            ىبني نتائج حتليـل احملتـو  

( كـان جمـال   NCTM) أكثر املوضوعات توافًقا مع معـايري  ( واليت توصلت إىل أن2017َّ) احلسبان

دراسـة الغامـدي   ا وأخـريً  ويليـه يف املرتبـة الثانيـة جمـال أمنـا  الـتغري يف االقرتانـات.        ،التدوين اجلربي

مستوى تركيـز تضـمني موضـوعات معـايري احملتـوى كانـت        ( واليت توصلت إىل أن2017َّ) والتميمي

 يف حني كان التزام كتب الرياضيات بتنظيم معايري احملتوى منخفًضا. ،متوسطٍة بدرجٍة

الرياضيات للصف  منهجر املقرتح حملتوى "ما التصوُّ  :السؤال الثالث على نصَّ الثالث:إجابة السؤال 

 احلالية؟" ضوء نتائج التقويم يف السادس االبتدائيِّ

 إلجيـاد هيكـلٍ   ؛مـةٌ منظَّ "خطواٌت :وهو ،املنهج البنائيُّ اسُتخدم ثالث،ولإلجابة عن السؤال ال

 ،مسـتقبليةٍ  يتعلو باستخداماٍت ،بلأو مل يكن معروًفا بالكيفية نفسها من ق  ،جديٍد تربويٍّ معريفٍّ

يسـتفيد الباحـث بواسـطتها مـن رؤى تشـاركية       ،ويتواءم مع الظروف املتوقعة واإلمكانـات الواقعيـة  

 .(22 ،2003األغا،) "معينٍة لتحقيو أهداٍف ٍنمعيَّ اخلرباء أو املعنيني يف جماٍل

,Schoenfeld)  ر املقـرتح بعط املصادر لالستفادة منهـا يف بنـاء التصـوُّ   كما مت االطالع على 

2017) 2016; Paliwal, 2015; Çakır &  Bichelmeyer,. 

مــنهج  حملتــوى  مقــرتحٌ  ٌرتصــوُّ ُأعــدَّ ،وعلــى ضــوء النتــائج الــيت توصــل إليهــا البحــث احلــالي       

وقـد مت  ، (NCTM) مـع معـايري   لسد الثغرات اليت قد توجد به بعد حتديد درجة توافقـه  الرياضيات؛

 ذلك وفًقا للخطوات التالية:

 ر املقــرتح إىل معاجلــة نقــا  الضــعف ر املقــرتح: هــدف التصــوُّ : حتديــد اهلــدف العــام للتصــوُّ أواًل، 

( يف NCTM) الرياضـيات للصـف السـادس يف ضـوء معـايري      مـنهج وتعزيز نقا  القوة يف حمتـوى  

 عد احملتوى.اجملاالت اخلمس لُب

  :يف ضوء معايري الرياضيات للصف السادس االبتدائيِّ منهجحملتوى  عامٌّ وصٌفثانًيا (NCTM :)

والـذي   ،الرياضـيات  مـنهج يضعه الباحث حملتـوى املوضـوعات الدراسـية يف     ٍرعن تصوُّ وهو عبارٌة

ومت ذلـك مـن   ، ن اجملاالت اخلمس؛ لتعويط انعـدام بعـط املؤشـرات يف الكتـاب املدرسـيِّ     يتضمَّ

 اآلتي: خالل



 
 

 
 
 365 

ضوء معايري اجمللس  يفالرياضيات للصف السادس االبتدائي  منهجتقويم حمتوى (. 0202حنان أمحد. ) السعيدي.

 ملعلمي الرياضيات

o   واالسـتناد إليهــا عنــد بنـاء موضــوعات اجملــاالت    ،مراعـاة األســس العلميـة واملعــايري العامليــة

 عد احملتوى.  اخلمس لُب

o االستفادة من قائمة معايري (NCTM اليت )،وذلك بهدف تطـوير وحتسـني حمتـوى     حددت

العربيـة   للمملكـة  والبيئـيِّ  موضوعات اجملاالت اخلمـس مبـا يـتالءم مـع الواقـع االجتمـاعيِّ      

 .  السعودية

o الرياضـيات، وإعـادة النظـر يف     مـنهج  يف فروع وموضوعات وعميقٍة جذريٍة إحداث تغيرياٍت

وتعزيز نقـا  القـوة    ،وعالج نواحي القصور والضعف فيها ،طريقة عرض تلك املوضوعات

 وصوًلا إىل مناهج تتماشى مع املواصفات واملعايري العاملية.

 ُّمنهجاملقرتح لبعط موضوعات حمتوى ر ثالًثا: التصو (الرياضيات يف ضوء معايريNCTM:) 

 الرياضـيات بقائمـة معـايري ُبعـد احملتـوى لوثيقــة      مــنهجمـن خـالل مقارنـة حمتـوى موضـوعات        

(NCTM)، َّــار مـــنهج الرياضـــيات يف اململكـــة يت ــة الســـعودية ضـــح افتقـ ــ العربيـ وضـــوعات بعط امللـ

 اآلتي:  (10) ميكن إمجاهلا يف اجلدول ،همةاملساسية األ

يف  الرياضيات للصف السادس االبتدائيِّ منهجلبعط املوضوعات الواجب تضمينها حمتوى  مقرتٌح ٌرتصوُّ

 (NCTM) جماالت ُبعد احملتوى ملعايري

 م
جماالت ُبعد احملتوى 

 (NCTM) ملعايري

 الرياضيات منهجاملوضوعات الواجب تضمينها حمتوى 

 للصف السادس االبتدائي 

والتمثيالت جلمع وضرب  مفهوم املتجهات واملصفوفات، فهم اخلواصِّ والعمليات العدُّ 1

املتجهــات واملصــفوفات، مفهــوم التباديــل والتوافيــو، اســتخدام بعــط     

 تعقيًدا.   التقنيات احلديثة يف احلسابات األكثر

اخلطيـــة، احملـــاور اإلحداثيـــة، معادلـــة اخلـــط   التمثـــيالت واملعـــادالت  اجلرب 2

املستقيم وميله، الرسم البياني للمعادالت اخلطية، احلاالت واألوضاع 

 ملعادلة اخلط املستقيم.

العالقـــة بـــني األشـــكال اهلندســـية وخواصـــها، التحـــويالت اهلندســـية   اهلندسة 3

)االنسحاب، الدوران، التمدد، االنعكاس(، تطابو املثلث وتشابهه، 

 املساحة الكلية واجلانبية ملتوازي املستطيالت.
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 م
جماالت ُبعد احملتوى 

 (NCTM) ملعايري

 الرياضيات منهجاملوضوعات الواجب تضمينها حمتوى 

 للصف السادس االبتدائي 

قياس الزوايا واحمليط لألشكال الرباعيـة، مسـاحة املربـع واملكعـب      القياس 4

 ومتوازي األضالع، املساحة السطحية وحجم املنشور الرباعي.

حتليل البيانات  6

 واالحتماالت

ــوال(،      مقــاييس النزعــة املركزيــة )الوســط احلســابي، الوســيط، املن

مقاييس التشتت )االحنـراف املعيـاري، التبـاين(، املضـلع التكـراري،      

 املدرج التكراري، االحتماالت.

 توصيات البحث:

 مبا يلي: ، توصي الباحثةضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلالييف 

ــدائيِّ      .1 ــاب الرياضــيات للصــف الســادس االبت ــوى كت يف اململكــة العربيــة   إعــادة النظــر يف حمت

 لتعزيــز نقــا  القــوة وعــالج نقــا  الضــعف بــه علــى ضــوء معــايري احملتــوى لوثيقــة          ؛الســعودية

(NCTM). 

 ،علـــى ضــوء تلـــك املعـــايري  تقــويم أداء وممارســـات معلمــي الرياضـــيات مبراحـــل التعلــيم العـــامِّ    .2

 مة هلم.واالستفادة منها يف برامج التطور املهين املقدَّ

لتعريـف وتـدريب املعلمـني واملشـرفني الرتبـويني علـى املعـايري         ؛وورش عمـلٍ  ٍةريبيَّتد إعداد دوراٍت .3

ــيات  ــيم الرياضـ ــة لتعلـ ــيَّ ،العامليـ ــايري والسـ ــنهج    ؛(NCTM)ما معـ ــوى مـ ــوير حمتـ ــني وتطـ لتحسـ

لزيادة فعاليته وكفاءته يف حتقيو نواتج التعلم املختلفـة لـدى الطـالب يف املرحلـة     و ،الرياضيات

 االبتدائية.

حات البحث:مقرت

ــداًد ــالي  امتـ ــث احلـ ــذول يف البحـ ــد املبـ ــة يف     ،ا للجهـ ــات التاليـ ــراء الدراسـ ــة إجـ ــرتح الباحثـ تقـ

 املستقبل:

تقويم حمتوى منهج الرياضيات للصف السادس يف اململكة العربية السعودية على ضوء معـايري   .1

ملعلمــي الرياضــيات يف الواليــات    لوثيقــة اجمللــس القــوميِّ   Operation Standardsالعمليــات 

 .(NCTM)املتحدة 

أخـرى يف املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة علـى       ٍةدراسـيَّ  الرياضيات لصفوٍف مناهجتقويم حمتوى  .2
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 ملعلمي الرياضيات

 (.NCTM) ملعلمي الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية ضوء معايري اجمللس القوميِّ

ــٍة إجــراء دراســةٍ  .3 ــني مــنهج الرياضــيات لل   مقارن ــدائيِّ  ب ــة  يف اململكــة صــف الســادس االبت العربي

للوقـوف   ؛(NCTM) ضـوء معـايري   يفواملنهج نفسـه يف بعـط البلـدان العربيـة األخـرى       السعودية

 لتحسينها وتطويرها. ٍرووضع تصوُّ ،منها على مواطن القوة والضعف يف كلٍّ
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 املراجع 

 العربية:املراجع 

ــة أبــو منــاهج تــدريس الرياضــيات للصــفوف  (. 2007) اهلل يوســفدعبــ ،فريــد كامــل؛ وعبابنــة  ،زين

 األردن.  ،عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،األوىل

(. تقويم جودة كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية )الفـرع العلمـي( يف   2016) طالل يوسف ،عمارة أبو

 ،مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات يف األردن     ( NCTM) ضوء مبـادئ الرياضـيات املدرسـية   

 .153179 ،(1)2 ،مركز الوراق للدراسات واألحباث ،اجمللة العربية للجودة والتميز

الريـاض:   ،SPSSالدليل اإلحصائي يف حتليل البيانات باسـتخدام   (.2004) السيد حممد ،هاشم أبو

 مكتبة الرشد.

غـزة: مطبعـة    ،الطبعـة الرابعـة   ،أدواتـه  ،مناهجـه  ،هالبحث الرتبوي: عناصـر (. 2003) إحسان األغا،

 فلسطني. ،الرنتيسي للطباعة والنشر

سلسـلة املراجـع    ،نظريـات وتطبيقـات   –طـرق تـدريس الرياضـيات    (. 2001) إمساعيل حممـد  ،األمني

 القاهرة: دار الفكر العربي. ،17ع  ،يف الرتبية وعلم النفس

مدى اتساق كتاب الرياضيات للصـف الثالـث املتوسـط    (. 2017) الرمحن بن إبراهيم عبد ،التميمي

ــوى )     ــة للعمليــات واحملت ــة الســعودية مــع املعــايري العاملي  ،(NCTM, 2000يف اململكــة العربي

150 ،(3)5 ،اجملموعـة الدوليـة لالستشـارات والتـدريب     ،اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصـة 

170. 

ــاني    (.2017) موســى حممــد؛ وحــرب، ســعيد إبــراهيم   ،جــودة تقــويم كتــاب الرياضــيات للصــف الث

جملــة جامعــة القــدس    ،األساســي مــن املنهــاج الفلســطيين اجلديــد يف ضــوء معــايري اجلــودة       

ــة القــدس املفتوحــة   ،املفتوحــة لألحبــاث والدراســات الرتبويــة والنفســية     94 ،(24)7 ،جامع

109. 

ياضـيات املطـورة   (. تقـويم حمتـوى كتـب الر   2013) حممـد علـي   ،حسـن شـوقي؛ والشـهري    ،حسانني

جملــة تربويــات  ،(NCTM) باملرحلــة االبتدائيــة باململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء معــايري  

 .229 ،(2)15 ،اجلمعية املصرية لرتبويات الرياضيات ،الرياضيات

(. مـدى توافـو حمتـوى اجلـرب يف كتـب الرياضـيات املدرسـية للمرحلـة         2017) أمحـد علـي   ،احلسبان

كليـة العلـوم   ، رسـالة ماجسـتري   ،(NCTM, 2014) مـع املعـايري الوطنيـة    األساسية يف األردن

 األردن. ،جامعة آل البيت ،الرتبوية
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 ملعلمي الرياضيات

املنـــاهج الدراســـية بـــني األصـــالة واملعاصـــرة واستشـــراف       (. 2014عبـــداحلفيظ حممـــود )   ،حنفـــي

 القاهرة: عامل الكتب. ،املستقبل

دى توافـو كتـب الرياضـيات للمرحلـة     (. مـ 2014) ردمان حممد ،العزيز حممد؛ سعيد عبد ،الرويس

املتوسطة يف اململكة العربية السعودية وتنفيـذ املعلمـني هلـا مـع معـايري العمليـات الصـادرة مـن         

 ،جملـة البحـث العلمـي يف الرتبيـة     ،اجمللس االستشاري الوطين األمريكي ملعلمي الرياضيات

 .10011017 ،(4)16 ،مصر ،جامعة عني مشس ،كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية

(. اتسـاق املواصـفات   2015) فهـد  ،هيـا؛ الشـايع   ،مسـفر؛ العمرانـي   ،العزيـز؛ السـلولي   عبد ،الرويس

جملـة  ، الرتبوية والفنية لكتب الرياضـيات باملرحلـة املتوسـطة ونظريتهـا يف سلسـلة ماجروهـل      

 .223243 ،(2)27 ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،العلوم الرتبوية

(. مــدى مناسـبة األنشــطة  2013) العزيــز؛ عبداحلميـد، عبدالناصــر؛ الشـلهوب، مسـر    عبـد  ،الـرويس 

ــة      التعليميــة املتضــمنة يف كتــب الرياضــيات للتالميــذ خمتلفــي املســتويات التحصــيلية باملرحل

 .477612 ،(2)26 ،جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،جملة العلوم الرتبوية ،االبتدائية

(. تقويم حمتـوى كتـب الرياضـيات األردنيـة والقطريـة للصـف       2017) سيل عبدالرمحنأ ،الشديفات

ــايري الثـــامن األساســـيِّ ــوء معـ ــةTIMSS) يف ضـ ــالة ماجســـتري ،(: دراســـة مقارنـ ــة ، رسـ كليـ

 األردن. ،اجلامعة اهلامشية ،الدراسات العليا

الثـانوي يف اململكـة   (. تقويم حمتوى كتاب الرياضـيات للصـف األول   2016) عبداهلل علي ،الشهري

رابطـة  ، دراسات عربية يف الرتبيـة وعلـم الـنفس    ،(NCTM) العربية السعودية يف ضوء معايري

 .191220 ،(57) ،الرتبويني العرب

منــاهج وأســاليب تــدريس الرياضــيات   (.2007) حممــد مصــطفى ،والعبســي ،حممــد خليــل ،عبــاس

 األردن. ،والتوزيع والطباعةعمان: دار املسرية للنشر  ،للمرحلة األساسية الدنيا

تعليم الرياضيات جلميع األطفـال يف ضـوء متطلبـات املعـايري وثقافـة      (. 2004) وليم تاوضروس ،عبيد

 األردن. ،عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،التفكري

 (. تقــويم حمتــوى كتــب الرياضــيات املدرســية 2017) خلــود فــواز ،ســناء صــاحل؛ التميمــي ،الغامــدي

ــرتكة       ــية املشـ ــة األساسـ ــايري األمريكيـ ــوء املعـ ــعودية يف ضـ ــة السـ ــدنيا باململكـ ــفوف الـ للصـ

اجلمعية السـعودية   ،جامعة امللك سعود ،رسالة الرتبية وعلم النفس ،( (CCSSMللرياضيات

 .127 ،52 ،للعلوم الرتبوية والنفسية

يف األردن  ن األساسـيِّ (. درجة حتقيـو كتـاب الرياضـيات للصـف الثـام     2014) تيسري خليل ،القيسي
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 ،اجمللــة الرتبويــة ،يف ضــوء املعــايري العامليــة ومــدى مراعــاة املعلمــني لــه  ملعيــار الــربط الرياضــيِّ

 .77117 ،(112)27 ،جملس النشر العلمي ،جامعة الكويت

ة يف املنــاهج وطــرق  يــمعجــم املصــطلحات الرتبويــة املعرف  (. 2003اللقــاني، أمحــد؛ وعلــي، اجلمــل )   

 القاهرة: عامل الكتب. ،التدريس

 ،حتليل حمتوى املـنهج يف العلـوم اإلنسـانية   (. 2012) ريم أمحد ،العظيم اهلل؛ وعبد وائل عبد ،حممد

 األردن. ،عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة

(. الدراسة التقومييـة ملشـروع تطـوير    2016) مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات

 ،باململكة العربيـة السـعودية )ملخـص الدراسـة(     الرياضيات والعلوم الطبيعية يف التعليم العامِّ

 الرياض. ،جامعة امللك سعود ،مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات

 ،إلعــداد املعلــم يف ضــوء املســتويات املعياريــة     (. ضــوابط علميــةٌ 2006) اهللد الشــيماء عبــ  ،املغربــي

املــؤمتر العلمــي الســابع عشــر للجمعيــة املصـــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس: منــاهج التعلـــيم          

-267 ،( يوليــو27-25) ، مصـر، دار الضــيافة جبامعـة عـني مشــس   ،واملسـتويات املعياريـة  

275. 

يف ضـوء   (. الرياضيات الفلسطينية واإلسرائيلية للصف السابع األساسـيِّ 2015) حممد سليم ،مقا 

اجلمعيــة  ،جملـة تربويــات الرياضـيات   ،دراسـة مقارنــة -(NCTM, 2000) تمعـايري عمليــا 

 .263275 ،(3)19 ،املصرية لرتبويات الرياضيات

(. تقـويم كتـاب الرياضـيات للصــف    2014) عبــدالرمحن عبـداهلل  ،مشـعل بـدر؛ والدويلـة    ،املنصـوري 

مـن   (NCTM) ملعلمـي الرياضـيات   السادس بدولة الكويـت يف ضـوء معـايري اجمللـس القـوميِّ     

 .736757 ،(1)167 ،جامعة األزهر ،جملة كلية الرتبية ،وجهة نظر املعلمني

 الرياض: هيئة تقويم التعليم. ،(2016نتائج االختبارات الوطنية لعام )(. 2015) هيئة تقويم التعليم

كتـــاب الرياضــيات للصــف الســـادس   (. 2016) وزارة الرتبيــة والتعلــيم باململكـــة العربيــة الســعودية    

 جمموعة العبيكان لالستثمار. ،)الفصل الدراسي األول( االبتدائيِّ

كتـــاب الرياضــيات للصــف الســـادس   (. 2016) وزارة الرتبيــة والتعلــيم باململكـــة العربيــة الســعودية    

 جمموعة العبيكان لالستثمار. ،)الفصل الدراسي الثاني( االبتدائيِّ

 Arabic references in English:  املرتمجة العربية املراجع

Abu Ammar, Y., T. (2015). Evaluation of the Quality of Secondary Mathematics 

Books (Scientific Section) in the Light of the Principles of School 
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 ملعلمي الرياضيات

Mathematics (NCTM) from the Perspective of Mathematics Teachers in  

Jordan. The Arab Journal of Quality and Excellence, Al-Warraq Center for  

Studies and Research, 2(1), 163-189. 

Al Ghamdy, S., Al Tamimy, F. (2018). Evaluation of the Content of School 

Mathematics Books for the low grades in Saudi Arabia in Light of the 

Common Associated American Standards for Mathematics(CCSSM). 

Journal of Education and Psychology. King Saud University, 62, 1-28. 

Al Maghraby, A. (2005). Scientific Criteria for Preparing teacher in the Light of 

the Standards Levels. The 17
th

  Scientific Conference of the Egyptian 

Society for Curriculum and Methods of teaching: Curriculum and  

Standard Levels. Guest House at Ain Shams University, (26-27) July, 257-  

276.  

Al Quisi, K. (2014). The Degree of Achievement of the Mathematics Book for 

the Eighth Grade in Jordan for the Mathematical Connection Standards in 

the light of the International Standards and the extent which teachers 

regards. Journal of Kuwait,28(112),77- 117. 

Al Rewais, A.&  Said, R. (2014). The Compatibility of Mathematics Books for 

the Middle Stage in Saudi Arabia and the  implementation of Teachers 

with the Standards of processes Issued by the American National Advisory 

Council for Mathematics Teachers. Journal of  Scientific Research in 

Education, Girls College of Literature, Science and Education, Ain Shams 

University, Egypt.15(4), 1001- 1017 

Al Rewais, A., Abd El Hameed, A. & El Shalhoob, S. (2013). The Suitability of 

Educational Activities Included in the Mathematics Books for  Students at 

Different levels of Achievement in the Primary Stage. Journal of  

Educational Sciences. Faculty of Education, King Saud University. 25(2) 

487- 512. 
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