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 لةالتعريف باجمل

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

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

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

 .وينسجم مع األطر والضوابط املنظمة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

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

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

 ومهنية متميزة ومعلنة.

 األهداف:

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

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

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

 اجمللة بشكل خاص إىل حتقيق األهداف التالية:

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

 يف اجملال الرتبوي.

طــرح املعاجلــات العلميــة املتعمقــة واملبتكــرة للمســتجدات   لالبــاحثني املتميــزين همــم ســتنهاض ا .2

 .والقضايا الرتبوية املعاصرة

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

 .متابعة املؤمترات والندوات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية .4

 اإلصدار:املوافقة على 

  م2015/ـه1435صدرت املوافقة على إصدار جملة العلوم الرتبوية عام 

 م4/2015ـ  ه8/1438 العدد األول من اجمللة   صدر اجمللد األول 

 عنوان املراسلة:

 جملة العلوم الرتبوية
 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

 11942اخلرج:  183ص. ب. 

 اخلرج، اململكة العربية السعودية.
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 :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:  .1

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

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

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

سم(، مع ترك 24×سم18، ويكون تصميم الصفحات بقياس )Microsoft Wordبرنامج 

سم( أعلى الصفحة وأسفلها، وميكن 2.5سم( على اجلانبني، وهامش )2هامش )

 االستعانة بالتصميم املتوافر على املوقع اإللكرتوني للمجلة يف ذلك.

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

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

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

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

  منتصف أسفل الصفحة.ويكون ترقيم الصفحات يف

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

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

واألشكال مدرجة يف أماكنها الصحيحة، وأن تشمل العناوين والبيانات اإليضاحية 

تجاوز أبعاد األشكال واجلداول مساحة الصفحة، ويستخدم الضرورية، ويراعى أال ت

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

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

اجع، مع األخذ يف أن يكون البحث ملتزمًا بدقة التوثيق، وحسن استخدام املصادر واملر  •

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

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

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

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

  املوقع اإللكرتوني للمجلة.

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

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

 ( كلمة.150250)

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

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

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

 إجراءات حتكيمه وصدور القرار بشأنه.

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

 األسباب.

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

 والنشر.

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

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

 على األكثرة أشهر ـالل ستـا خـن عدمهـر مـيتم إشعار الباحث بقرار صالحية حبثه للنش  .5 

 من تاريخ استالم البحث.

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

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

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

( من خالل الدخول على موقع اجمللة pdfيستطيع الباحث احلصول على نسخة من حبثه )ملف    .9

 .jes.psau.edu.saااللكرتوني 

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

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

 حتديد أولويات نشر البحوث.

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

 اجمللة.
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Guidelines and Rules of publication in JESPSAU: 

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

following conditions: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

page. 

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

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

references. Tables and figures should be inserted in their respective 

positions and includes all the necessary illustrations. They should fit 

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

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

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

*  The Manuscript should be committed to the appropriate documentation 

styles taking into consideration that the approved documentation style 

by the Journal follows the APA style. (American Psychological 

Association, APA, 6th Edition). 

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

English at the end of the manuscript. 

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

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

the Journal can be taken as a model. 

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

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

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

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

been published before or that it is not under consideration for 

publication elsewhere. 

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

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

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

published elsewhere until the complete of the publication procedures in the 

Journal. 

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

manuscript to determine its eligibility for reviewing or rejecting it without 

giving reasons. 

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

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

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

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

addition to selecting a third one when necessary.  

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

six months since the first submission. 

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

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

should be sent back to the Journal within two weeks. 

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

the authors. 

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

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

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

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

(the editorial board of the Journal). 

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

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

priority of publishing the manuscripts. 

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

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

the Journal.  
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 القائمني عليها

 159 عبداهلل الشكره ثالب د.

تطوير مقررات العلوم الشرعية جبامعة القصيم يف 
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تقويم مدى تطابق مفهوم التسويف النشط مع سلوك 

التسويف: دراسة للتحقق من صدق البناء ملقياس 

 التسويف النشط
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 العدد افتتاحية

هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وسيد املرسلني، على آل بيته احلمد 

 وصحابته أمجعني، وبعد:

فإن املقِصد الرئيس للبحث العلمي توسيع نطاق املعرفة البشرية، وتنميتها على حنو 

ري، تكاملي، والبحوث الرتبوية من حيث هي نوع من البحوث العلمية؛ تسهم يف ذلك إىل حد كب

ولكنها ُتعنى بالعملية الرتبوية بكل أطيافها التعليمية واالجتماعية والنفسية واإلدارية. ولكن 

لتؤتي مثارها وتثبت جدارتها؛ ال بد أن تواكب التحوالت املعاصرة، وأن تالمس الواقع 

 مبشكالته، ومن َثّم تضيف جديدًا إىل ميدان الرتبية.

إىل  -يف اختباراتها –عة األمري سطام بن عبدالعزيز سعت لذا فإن جملة العلوم الرتبوية جبام

انتقاء طائفة من البحوث امللبية لذلك املقصد، واملتوائمة مع مقتضيات التحكيم العلمي، 

والضوابط الفنية للمجلة، وكل ذلك ممكن ويسري لكل باحث ذي خربة ودراية، ولعل املتأمل يف 

إدارة الصراع ( 1ًا ملا ترنوا إليه اجمللة وتسعى، وهي: عناوين األحباث اآلتية جيد فيها انعكاس

مستوى ( 2 .وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط

سرتاتيجيَّات حل املشكالت يف كتاب الرياضيات للصف الثاني املتوسط باململكة اتضمني 

بالقلق وإدراك صورة اجلسم لدى عينة من األطفال  االلكسيثيما وعالقتها( 3 .العربية السعودية

ممارسة قادة املدارس الثانوية يف مدينة الرياض ( 4 .ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية

معوقات تطبيق برامج ( 5 . للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم من وجهة نظر مشريف القيادة املدرسية

( 5 .مري سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر القائمني عليهاجبامعة األ األندية الصيفية للطالبات

تطوير مقررات العلوم الشرعية جبامعة القصيم يف ضوء املدخل املنظومي من وجهة نظر أعضاء 

املشكالت اليت تواجه طلبة قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي ( 8 .هيئة التدريس يف كلية الشريعة

تقييم ( 7 .مام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهماإل يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة

مدى تطابق مفهوم التسويف النشط مع سلوك التسويف: دراسة للتحقق من صدق البناء ملقياس 

 .املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية( 9 .التسويف النشط
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جهود حبثية مقدرة، أراد الباحثون من خالهلا املشاركة يف جتويد العملية  الريبوهي 

الرتبوية، واإلدالء بسهم يف مسرية نهضة بالدنا املباركة. وإننا يف أسرة حترير اجمللة لنرحب بكافة 

البحوث الرصينة واجلادة، كما نسعد مبا يرد إلينا من آراء ومقرتحات. راجني للجميع مزيدًا من 

 ء والتألق.العطا

 واهلل املوفق ،،،      

 رئيس هيئة حترير جملة العلوم الرتبوية

 د. مبارك بن فهيد القحطاني أ.
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Abstract  

The aim of this study was to identify the degree of conflict management at 

secondary schools in Khamis Mushait from the point of view of teachers and the 

degree of organizational commitment of teachers in these schools, and to detect 

the differences in each of them that may be attributed to the variables of 

specialization or academic qualification or the number of years of experience, on 

the relationship between the degree of conflict management and the degree of 

organizational commitment of teachers, and to find the appropriate mechanisms 

to improve the management of the conflict. The descriptive method was used. 

The sample consisted of (165) secondary school teachers in Khamis Mushait and 

the results showed that there is a middle degree of conflict management in 

secondary schools. The field of responsibility towards the school came first, 

followed by the field of loyalty to the school, and then the desire to continue to 

work in school. The results also showed a statistically significant positive strong 

correlation between the degree of conflict management in secondary schools In 

Khamis Mushait and the degree of organizational commitment of teachers.  

Key word: Conflict Management - Organizational Commitment. 
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إدارة الصراع وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي  .(0202) .الشهراني، فالح .القحطاني، عبدالعزيز

 .55 71 ،(0) 5 ،جملة العلوم الرتبويةاملدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط. 

إدارة الصراع وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية مبحافظة 

 مخيس مشيط

 (2)فالح عبداهلل عائض الشهرانيد.  (1)عبدالعزيز بن سعيد حممد القحطاني 

 :املستخلص

درجة كل من إدارة الصراع يف املدارس الثانوية  علىاحلالية إىل التعرف  الدراسة هدفت

عن  ودرجة االلتزام التنظيمي لديهم، والكشف ،مبحافظة مخيس مشيط من وجهة نظر املعلمني

عدد سنوات  أو ،املؤهل العلمي أو ،اليت قد تعزى ملتغريات التخصص ،الفروق يف كل منهما

االلتزام التنظيمي لدى املعلمني،  اخلربة، والتعرف على العالقة بني درجة إدارة الصراع ودرجة

( معلًما باملرحلة الثانوية 155واستخدم املنهج الوصفي املسحي، وتكونت عينة الدراسة من )

االستبانة كأداة جلمع  تخدمبطريقة العينة العشوائية، واست مبحافظة مخيس مشيط، اختريوا

كما ، البيانات، وقد أظهرت النتائج وجود درجة متوسطة إلدارة الصراع يف املدارس الثانوية

كذلك وجود  النتائج أظهرت النتائج وجود درجة مرتفعة لاللتزام التنظيمي لدى املعلمني، وأظهرت

الصراع يف املدارس الثانوية  ذات داللة إحصائية بني درجة إدارةموجبة قوية عالقة ارتباطية 

 ودرجة االلتزام التنظيمي لدى املعلمني. ،مبحافظة مخيس مشيط

 .االلتزام التنظيمي  : إدارة الصراعالكلمات املفتاحية
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 s43970148@st.uqu.edu.sa   جامعة أم القرىأستاذ مشارك، كلية الرتبية،   (2)
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 مقدمة الدراسة:

أحد الظواهر الطبيعية يف خمتلف اجملاالت، فال ميكن ألحد  ويعدُّ ،االختالف سنة كونية

 فقدومن بينها الناحية الوظيفية،  ،موجودة يف خمتلف نواحي احلياة أن يوقف هذه الظاهرة، وهي

الصراع داخل املؤسسات نتيجة حتمية لعمليات التفاعل اليت تتم بني العاملني بها، ومن ثم فمن  يعدُّ

 ،ع بني العاملني يف املدارس، ولكن من املهم التعامل مع هذا الصراعالطبيعي أن يظهر الصرا

يسهم يف ضمان استمرارية العمل  ،تدفع يف اجتاه توفري مناخ إجيابي ،وإدارته بطريقة سليمة

 .باملدرسة بالشكل املطلوب

مية، الصراع التنظيمي أصبح ظاهرة تعايشها املؤسسات التعلي وتشري األدبيات الرتبوية إىل أنَّ

جبات الرئيسة اليت يتعني على قائد املدرسة التعامل معها يف االتعامل مع الصراع أصبح من الو وأنَّ

 .(257: 2014)الشهري، . عمله اليومي

 من حماولة على املنظمة، وأنه ينطوي داخل مؤقًتا وضًعا ومن خصائص الصراع أنه ميثل

 أعباء حلول معينة، وأنه يفرض قبول على أخرى أطراف إجبار تستهدف اليت األطراف بع  جانب

 ألي معروفة غري الصراع نتائج الصراع، وتظل فرتة طوال به املعنية األطراف على إضافية وتكاليف

 (.2007الصراع. )قطيشات،  انتهاء حلني طرف

وحتدث يف حالة  ،وتتعدد أنواع الصراع اليت قد حتدث يف املدرسة، ومنها الصراعات الذاتية

رغبة الفرد يف ممارسة أكثر من مهمة يف حني يفرض عليه الواقع أن خيتار مهمة واحدة فقط، دون 

سب أولوياتها، والصراعات بني األفراد اليت حتدث بني فردين أو أكثر حبقدرة الفرد على ترتيبها 

تعوق  اعات، وهيوالصراعات بني اجلم نتيجة اختالف وجهات النظر حول قضية ما يف العمل،

 (.2007. )محادات، العمل وفق مبادئ التعاون والتكامل والتنسيق

حتدث يف املنظمات  اليت الصراعات إدارة يف املديرون ميارسها اليت االسرتاتيجيات وختتلف

اسرتاتيجيات تقوم  على إدارة الصراع يف يعتمدون فاملديرون وفًقا الختالف أمناطهم السلوكية،

الذين  املديرون اعليه، أم الصراع والقضاء أسباب مبعاجلة االهتمام وعدم ،والتسوية ،على التجنب

 األطراف ومشاركة، التكامل يستخدمون اسرتاتيجيات تقوم على احلازم مييلون إىل األسلوب

 (.Ikoya & Akinseinde, 2009. )حلول ترضي مجيع األطراف إىل والتوصل ،املتصارعة

الشهري،  ،2013الزبيدي،  ،2011من الدراسات )السلمي،  وقد أشارت نتائج العديد
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( إىل تعدد اسرتاتيجيات إدارة الصراع املتبعة يف املدارس، ومن أهمها 2018السسفياني،  ،2014

كما أظهرت نتائج هذه  .اسرتاتيجيات التكامل، والتسوية، والتجنب، والقوة، واإلرضاء، واهليمنة

املناخ املدرسي، والروح   املدارس بالعديد من املتغريات مثلالدراسات ارتبا  إدارة الصراع يف

 .والرضا الوظيفي لديهم ،املعنوية للمعلمني

 أهدافها، حتقيق على وقدرتها، إنتاجيتها بزيادة مؤسسة أي جناح يرتبط ،ومن ناحية أخرى

 ولديهم ،بعملهم االلتزام من عاٍل مستوى على العاملون األفراد كان فكلما ،ة أفرادهاكفاءو

 ,Choong; Wong & Lau) إنتاجيتهم على ذلك انعكس كلما به، لالرتقاء الدائمة الرغبة

2011.) 

الفرد يف  عملاالهتمام بااللتزام التنظيمي يرجع إىل العناية ب إىل أنَّ (2013أبو راضي )ويشري 

أهميته تفوق أهمية أي عنصر من عناصر اإلنتاج  املؤسسة، وأنه ميثل حجر األساس بها، وأنَّ

االلتزام التنظيمي يزيد من ارتبا  الفرد بعمله، وجيعله يبذل جهوًدا عالية إلجناحه،  األخرى، وأنَّ

رغبة قوية من أجل االستمرار فيه، وحتقيق التميز يف األداء، وأنه كلما كان مستوى  يويبد

 ت إنتاجية الفرد يف العمل.ا، كلما زادااللتزام التنظيمي مرتفًع

االرتبا  بقيم وأهداف املؤسسة، يف املؤسسات الرتبوية  ويتضمن االلتزام التنظيمي

واالندماج يف أعماهلا، والتضحية من أجل حتقيق أهدافها، واإلسهام جبهد مشرتك لصاحل 

 (.2004 ،املغربي) املؤسسة، والرغبة يف االستمرار يف العمل بها، واالستمرار يف خدمتها

 :يف ضوء العديد من العوامل، ومن أهمهالدى املعلمني ويتحدد مستوى االلتزام التنظيمي 

القيادة،  وأسلوب العمل وقابليتها للتنفيذ، ووضوح أهداف ،يف املدرسة العمل ببيئة املتعلقة العوامل

 (.2013)الشهراني،  للمساهمة يف اختاذ القرارات املعلمنيوإتاحة الفرصة أمام 

( 2014، القرالة ،2013، أبو راضي ،2013، الشهرانيالعديد من الباحثني ) عتنىقد او

عالقة االلتزام التنظيمي لدى املعلمني  وبيانبالكشف عن مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني، 

ضوء ويف . وقيادة التغيري لدى مديري املدارس ،ملديري املدارس القيادية األمنا ك ببع  املتغريات

احلالية إىل التعرف على العالقة بني إدارة الصراع وااللتزام التنظيمي لدى  الدراسة ما تقدم تسعى

 معلمي املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط.
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 مشكلة الدراسة:

، يف ممارسة أعماهلم يتفاوت املعلمون يف قدراتهم واستعداداتهم وميوهلم ومسات شخصياتهم

ا إىل درجة الصراع، ولذلك تعترب إدارة بع  االختالفات اليت قد تصل أحياًنولذلك قد تنشأ بينهم 

 –الصراع جزًءا ال يتجزأ من روتني العمل اليومي يف املدرسة، كما أنها تعد من العوامل اليت تؤثر 

ال فوالتزام العاملني بها مبهامهم وواجباتهم، وعليه  ،على روح العمل داخل املدرسة –ا ا أو سلًبإجياًب

تدفع العمل يف املدرسة  ،بد إلدارة املدرسة من أن حتسن التعامل مع الصراع وإدارته بطريقة سليمة

 حنو حتقيق أهدافها.

 ،2014الشهري،  ،2013الزبيدي،  ،2011الدراسات السابقة )السلمي،  وتؤكد نتائج

اسرتاتيجية  أنَّفيما يتعلق بإدارة الصراع اليت يستخدمها مديرو املدارس  (2018السسفياني، 

وبالنسبة ملستوى تتفاوت من قائد آلخر، اسرتاتيجية التعاون و ،اسرتاتيجية التجنبو ،التوافق

، أبو راضي ،2013، الشهراني) من االلتزام التنظيمي لدى املعلمني فقد أظهرت دراسات كل

 ( وجود درجة مرتفعة لاللتزام التنظيمي لدى املعلمني.2014، القرالة ،2013

ا ندرة الدراسات اليت تطرقت إىل دراسة السابقة يظهر جليًّ االستقراء للدراسات خالل ومن

لدى املعلمني يف املدارس الثانوية يف اململكة، وهو ما  يالعالقة بني إدارة الصراع وااللتزام التنظيم

احلالي من أجل الكشف عن مستوى كل من إدارة الصراع وااللتزام  البحثحيفز إىل إجراء 

وكذلك التعرف عن العالقة  ،لتنظيمي لدى املعلمني يف املدارس الثانوية مبدينة مخيس مشيطا

العالقة بني حماولة الكشف عن  احلالي يف البحثوبناًء عليه ميكن تلخيص مشكلة  بينهما.

 .إدارة الصراع وااللتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية مبدينة مخيس مشيط

 الدراسة: أسئلة

 تسعى الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: 

العالقة بني إدارة الصراع وااللتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية مبحافظة درجة ما »

 «مخيس مشيط؟

 :ةويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتي 

 ؟من وجهة نظر املعلمني إدارة الصراع يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط درجةما  .1
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من وجهة  لدى املعلمني يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط يااللتزام التنظيم درجةما  .2

 ؟نظر املعلمني

 رس الثانويةاإدارة الصراع يف املد درجةهل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  .3

 االلتزام التنظيمي لدى املعلمني؟ ودرجةمبحافظة مخيس مشيط 

 أهداف الدراسة:

 احلالية إىل حتقيق األهداف اآلتية: تسعى الدراسة

إدارة الصراع يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط من وجهة نظر  درجةالتعرف على  .1

 املعلمني.

 االلتزام التنظيمي لدى املعلمني يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط درجةالتعرف على  .2

 .من وجهة نظر املعلمني

االلتزام التنظيمي لدى املعلمني يف املدارس ودرجة إدارة الصراع  درجةالتعرف على العالقة بني  .3

 الثانوية مبحافظة مخيس مشيط.

 أهمية الدراسة:

 بني النظري والتطبيقي على النحو التالي:يف اجلان الدراسة حدد أهمية هذهتت

االلتزام التنظيمي لدى وإدارة الصراع  تتناول العالقة بنيحديثة ثراء املكتبة العربية بدراسة إ .1

 .معلمي املدارس الثانوية

 مديري املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط تزويد يف الدراسةه هذ نتائج يتوقع أن تسهم .2

ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني،  ،لعملية إدارة الصراع يف مدارسهم الراجعة بالتغذية

حبيث ميكن تعزيز األساليب اإلجيابية إلدارة الصراع ومعاجلة األساليب السلبية، وكذلك 

 زيادة مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني.

 تصوراتهم تعزيز يف رتبويةال اإلدارة يف القرار متخذو البحث هذا نتائج من يستفيد أن يؤمل .3

 مديرو يستخدمها اليت باألساليب فيما يتعلق أدائهم، تقويم أو املدارس، مديري اختيار عند

 .مدراسهم يف الصراع إلدارة املدارس
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 حدود الدراسة:

الدراسة على إدارة الصراع وعالقتها بااللتزام التنظيمي  هذه اقتصرتاحلدود املوضوعية:  .1

مخسة جماالت،  إدارة الصراعوتتضمن  املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط.لدى معلمي 

وهي: اسرتاتيجية التجنب، واسرتاتيجية التسوية، واسرتاتيجية السيطرة، واسرتاتيجية 

 التكامل، واسرتاتيجية اإلرضاء. أما االلتزام التنظيمي فيتضمن ثالثة جماالت، وهي: الوالء

 باملدرسة. العمل يف االستمرار يف املدرسة، والرغبة جتاه للمدرسة، واملسؤولية

 يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط. الدراسة احلدود املكانية: ُطبِّقت هذه .2

 على معلمي املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط. الدراسة هذه احلدود البشرية: اقتصرت .3

راسي الثاني من العام الدراسي يف الفصل الد احلدود الزمانية: ُطبِّقت هذه الدراسة .4

 هـ.1438/1437

 مصطلحات الدراسة:

 ة الصراع:رإدا

الطرق أو اآلليات اليت ميارسها مديرو »: ا( بأنه521: 2014)إدارة الصراع  )القرالة(ف عرَّ

 . «املدارس الثانوية يف حل اخلالفات اليت حتدث سواًء بني املديرين واملعلمني، أو بني املعلمني أنفسهم

 ؛: األسلوب الذي يتخذه مدير املدرسةابأنه احلالية إدارة الصراع إجرائيًّا يف الدراسة تعرَّفو

واحلفاظ على املناخ الصحي الالزم  ،لتوجيه النزاع واخلالف بني املعلمني حنو مصلحة العمل

لتسوية، التجنب، أو ا ، اليت قد تتم من خالل العديد من االسرتاتيجيات، وهي: لالستمرار والعطاء

 أو السيطرة، أو التكامل، أو اإلرضاء.

 االلتزام التنظيمي:

درجة ارتبا  الفرد باملنظمة اليت يعمل »( بأنه: 2004 :22) Marchiori & Henkinفه يعرِّ

ورغبته يف بذل اجلهد لصاحل تطوير العمل بها، مع رغبة قوية يف االستمرار يف عضويته يف  ،بها

 .«هذه املنظمة

 والتقيد ،بأنه: مدى الوالء للمدرسة الدراسة هااللتزام التنظيمي إجرائيًّا يف هذعرَّف وي

وطيب العالقات الودية بني ، وسالمة بيئتها ،واالهتمام باحلفاظ على مواردها ،وأهدافها، بأنظمتها

 والرغبة يف االستمرار بالعمل فيها. ،العاملني فيها
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 :اإلطار النظري

املهارات القيادية اليت جيب أن يتبعها قائد املدرسة للحد من تأثريات تعترب إدارة الصراع من 

: ا( بأنه521: 2014) القرالة هفعرِّوي اخلالف السلبية اليت تنشب بني العاملني باملؤسسة الرتبوية.

الطرق أو اآلليات اليت ميارسها مديرو املدارس الثانوية يف حل اخلالفات اليت حتدث سواًء بني »

 . «واملعلمني، أو بني املعلمني أنفسهم املديرين

متثل عملية تشخيص الصراع خطوة مهمة  فقدوتبدأ إدارة الصراع بتشخيصه والشعور به، 

 قطيشاتيف سبيل إدارته، وتشمل عملية تشخيص الصراع العديد من اخلطوات اليت أشارت إليها 

 ( وفًقا ملا يأتي: 2007)

  املنظمة، والتعرف على مشاعر أطراف الصراع.معرفة أسباب الصراع احلقيقية داخل 

 وبني اجلماعات داخل املنظمة. ،وبني األفراد ،حتديد حجم الصراع على مستوى الفرد 

 .حتديد االسرتاتيجيات املناسبة ملعاجلة الصراع والسيطرة عليه 

 .التوصل إىل التكامل يف اآلراء بني األطراف املتصارعة 

كن استخدامها يف إدارة الصراع يف املنظمات، وقد أشار وتتعدد االسرتاتيجيات اليت مي

إىل بع  هذه االسرتاتيجيات، ومن  (2018السسفياني،  ،2014الشهري، )العديد من الباحثني 

 أهمها ما يأتي:

  :تلقاء هذا الصراع من حيل أن أمل على الصراع وجود يتم جتاهل فقداسرتاتيجية التجنب 

 .ذاته

 :بني االختالفات وتستخدم من أجل تقليل املواقف، ويقصد بها تليني اسرتاتيجية التهدئة 

 .أقل درجة ممكنة إىل األطراف

 :باتباع سياسة التفاهم مع أطراف الصراع من أجل الوصول إىل أرضية  اسرتاتيجية التسوية

 مشرتكة وحلول جزئية ترضيهم.

 باعتماد أسلوب الثواب البريوقراطية السلطة اسرتاتيجية السيطرة: وتعتمد على استخدام 

 احللول. وفرض والعقاب

 :طرف من أطراف الصراع  كل وتعتمد هذه االسرتاتيجية على تنازل اسرتاتيجية حل الوسط

 مطالبه. عن بع 
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 .اسرتاتيجية اإلرضاء: ويقصد بها اهتمام إدارة الصراع بإرضاء كافة أطراف الصراع 

 :إعالًء  مصاحله عن الصراع بالتغاضيأطراف  ويقصد بها قيام أحد اسرتاتيجية التنازل

 ملصلحة املنظمة.

 إدارة يف اسرتاتيجية التكامل: ويقصد بها حل املشكلة حمل الصراع من خالل املشاركة 

الصراع  أسباب على والوقوف مًعا، الصراع للجلوس استعداد أطراف على تعتمد اليت الصراع،

 املناسب. احلل إىل وصواًل الواقعة وحبث كافة املشكالت

من بينها مستوى االلتزام التنظيمي الذي  ،يعتمد جناح املؤسسات الرتبوية على عدة عواملو

ارتفاع مؤشر مستوى االلتزام التنظيمي فيه داللة واضحة  نَّإيتحلى به املعلمون والعاملون فيها. حيث 

وحمفزة على  ،جاذبة ،وقدرة املؤسسة الرتبوية على خلق بيئة تعليمية ،على جودة املناخ التعليمي

 ودليل واضح على قدرتها على حتقيق أهدافها الرتبوية. ،اإلبداع والتميز

حالة نفسية تربط الفرد باملنظمة اليت »( االلتزام التنظيمي بأنه: 2003 :15) Dockelف ويعرِّ

 .«والتعاون املشرتك يف العمل ،واإلبداع ،والوالء ،يعمل بها، وتسهم يف زيادة التزامه باحلضور

درجة ارتبا  الفرد باملنظمة اليت يعمل »( بأنه: 2004 :22) Marchiori & Henkinفه ويعرِّ

بها ورغبته يف بذل اجلهد لصاحل تطوير العمل بها، مع رغبة قوية يف االستمرار يف عضويته يف هذه 

 .«املنظمة

نظيمي لدى الفرد، وقد أشار العديد من الحظ تعدد العوامل املؤثرة يف االلتزام التوُي

 ما يأتي:في( إىل أهمها 2013أبوراضي،  ،2013، )الشهرانيالباحثني 

  :على مراعاة حاجات العاملني وإشباعها،  املنظمة كلما قامتفسياسات العمل يف املنظمة

 كلما زاد لديهم الشعور بالرضا واالنتماء.

  كلما زاد  ،كانت أهداف العمل حمددة وواضحةوضوح أهداف العمل يف املنظمة: فكلما

 وعي األفراد بها، والتزامهم بتحقيقها.

  املناخ التنظيمي السائد يف املنظمة: يسهم املناخ التنظيمي اإلجيابي يف حتقيق االستقرار

 للمنظمة والعاملني بها.

 أعضاء  وتشمل إجراءات العمل وهيكله التنظيمي، ومدى التماسك بني: العوامل التنظيمية

ووجود نظام اتصال واضح بينهم، والفرص املتاحة للمشاركة يف صنع القرارات،  ،العمل

 ومعايري اختيار القادة اإلداريني.
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  العوامل الشخصية: وهي العوامل املرتبطة بالفرد، مثل: النوع، والسن، ومستوى التعليم، وعدد

وحاجته إىل اإلجناز وحتقيق الفرد عن العمل، ومستوى طموحه،  سنوات اخلدمة، ومعتقدات

 الذات، هلا أثر كبري يف التزامه التنظيمي.

 ص البيئة اخلارجية، والعوامل االقتصادية والسياسية، ئالعوامل اخلارجية: وتتمثل يف خصا

 ومدى توفر فرص العمل البديلة.

 االلتزام التنظيمي يتضمن األبعاد اآلتية: أنَّ (2013) الزبيديذكر يو

 والعمل على  ،وتبين قيمها وأهدافها ،ثل يف رغبة الفرد الشديدة بالبقاء يف املنظمةالوالء: ويتم

 حتقيقها.

 :ورسم  ،من خالل املشاركة يف وضع األهداف ،وتعين شعور الفرد باالنتماء املسؤولية جتاه املنظمة

 السياسات العامة للمنظمة.

 :أن املمكن من اليت االستثمارية القيمة البعد يف ويتمثل هذا الرغبة يف االستمرار بالعمل يف املنظمة 

 مبنظمة أخرى. ماسيفقده يف حالة االلتحاق مقابل املنظمة الفرد يف حالة االستمرار يف حيققها

 :بها، وتبين مشكالتها  مبالفخر لعضويته مويظهر يف إميان األفراد باملنظمة وشعوره اإلميان باملنظمة

 باعتبارها مشكالت خاصة بهم.

 السابقة: دراساتال

 فيما يلي عرض ألهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة مبوضوع الدراسة

 :احلالية

هدفت إىل التعرف على ( فقد 2009) Ikoya & Akinseinde وأكينايد دراسة آيكويا

اسرتاتيجيات إدارة الصراع اليت يستخدمها مديرو املدارس يف نيجرييا من وجهة نظر املعلمني، 

ومعلمة، وقام الباحثان بإعداد  ( معلٍم2400وتكونت عينة الدراسة من )واستخدم املنهج الوصفي، 

ا من إدارة الصراع استخداًم أكثر اسرتاتيجيات استبانة جلمع البيانات، وقد أظهرت النتائج أنَّ

قبل مديري املدارس من وجهة نظر املعلمني هي املساواة والتوافق، كما أظهرت النتائج عدم وجود 

فروق دالَّة إحصائيًّا يف درجة استخدام مديري املدارس السرتاتيجيات إدارة الصراع من وجهة نظر 

 املعلمني تعزى إىل متغريي اجلنس أو اخلربة.

هدفت إىل التعرف على أساليب إدارة الصراع املستخدمة يف فقد  ،(2011لمي )دراسة الس
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مدارس حمافظة جدة من وجهة نظر كل من مديري املدارس واملشرفني الرتبويني، والوقوف على 

األدوار اإلشرافية لكل من مديري املدارس واملشرفني الرتبويني، ووضع تصور مقرتح السرتاتيجية 

راع يف املؤسسات التعليمية، واستخدم املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مناسبة إلدارة الص

استبانة جلمع البيانات، وقد أظهرت النتائج  وأعدَّ الباحث( مشرًفا تربويًّا، 117( مدير و)101من )

ترتيب اسرتاتيجيات إدارة الصراع كما ميارسها أفراد عينة الدراسة جاء كما يلي: املشاركة،  أنَّ

املشرفني الرتبويني  التسوية، ثم املواجهة، ثم التجنب، ثم اإلجبار، كما أظهرت النتائج أنَّثم 

ا السرتاتيجييت املشاركة والتسوية، يف حني كان املديرون أكثر استخداًما أكثر استخداًم

دام السرتاتيجيات اإلجبار والتجنب، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالَّة إحصائيًّا يف درجة استخ

واملؤهل  ،تعزى ملتغريي اخلربة )لصاحل ذوي اخلربة األكرب( ،والتسوية ،اسرتاتيجيات املشاركة

 )لصاحل ذوي املؤهالت الرتبوية(.

هدفت إىل التعرف على ( فقد 2011) Choong; Wong & Lau ولو وونج دراسة شونج

يف اجلامعات املاليزية اخلاصة، العالقة بني الدافعية الفعلية وااللتزام التنظيمي لدى األكادمييني 

الباحثون مقياسني  أعدَّ( أكادمييًّا، و248وتكونت عينة الدراسة من )واستخدم املنهج الوصفي، 

النتائج وجود عالقة ارتباطية  واآلخر لاللتزام التنظيمي، وقد أظهرت ،أحدهما للدافعية الفعلية

 وااللتزام التنظيمي لدى أفراد عينة الدراسة.دالَّة إحصائيًّا بني الدافعية الفعلية وموجبة 

هدفت إىل التعرف على العالقة ( فقد 2012) .Akinnubi et. al وزمالؤه دراسة أكينوبي

بني السمات الشخصية ملدير املدرسة وإدارة الصراع يف املدراس الثانوية يف والية كوارا النيجريية 

 أعدَّ، و( معلٍم500وتكونت عينة الدراسة من )، واستخدم املنهج الوصفيمن وجهة نظر املعلمني، 

دالَّة إحصائيًّا و ،استبانة جلمع البيانات، وقد أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة الباحثون

 بني السمات الشخصية ملدير املدرسة وإدارة الصراع يف املدراس الثانوية.

عالقة بني النمط القيادي  ملديري هدفت إىل التعرف على الوقد  (2013دراسة الشهراني )

 املدارس املتوسطة يف حمافظة بيشة وااللتزام التنظيمي للمعلمني، واستخدم املنهج الوصفي

استبانة جلمع البيانات، وقد  الباحث أعدَّ( معلًما، و240االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

باري جالنمط اإل وأنَّ ،ارس بدرجة كبريةاألمنا  القيادية ملديري املدارس مت أظهرت النتائج أنَّ

مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني كان  احتل املرتبة األوىل، كما أظهرت النتائج أنَّ
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ا، وأظهرت النتائج أيًضا عدم وجود فروق دالَّة إحصائيًّا يف مستوى االلتزام التنظيمي لدى متوسًط

كما أو اخلربة يف التدريس، أو عدد الدورات التدريبية،  املعلمني تعزى إىل متغريات املؤهل العلمي،

دالَّة إحصائيًّا بني ممارسة مديري املدارس و ،أظهرت النتائج كذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة

 لألمنا  القيادية وبني مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني.

سة مديري املدارس هدفت إىل التعرف على درجة مماروقد ( 2013)دراسة الزبيدي 

واستخدم املنهج مبحافظة القنفذة ألساليب إدارة الصراع التنظيمي من وجهة نظر املعلمني، 

استبانة جلمع البيانات، وقد  الباحث أعدَّو ( معلًما،375وتكونت عينة الدراسة من )الوصفي، 

درجة ممارسة مديري املدارس مبحافظة القنفذة ألساليب إدارة الصراع التنظيمي  أظهرت النتائج أنَّ

جاءت متوسطة، وجاء ترتيب هذه األساليب وفًقا لدرجة ممارستها كما يلي: أسلوب التسوية، ثم 

أسلوب التعاون، ثم أسلوب اجملاملة، ثم أسلوب التجنب، ثم أسلوب اإلجبار، كما أظهرت النتائج 

تعزى ملتغري اخلربة لصاحل املعلمني ذوي  ،والتجنب ،الَّة إحصائيًّا يف أسلوبي اجملاملةوجود فروق د

اخلربة األكرب، يف حني مل تظهر فروق دالَّة إحصائيًّا يف درجة ممارسة املديرين ألساليب إدارة 

حلة التعليمية الصراع التنظيمي من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات املرحلة التعليمية، أو تفاعل املر

 مع اخلربة.

املدارس  مديري التزام هدفت إىل التعرف على درجةوقد ( 2013دراسة اخلميس )

وجهة  للمعلمني، والعالقة بينهما، من التنظيمي املدرسية، ومستوى الوالء مهنة اإلدارة بأخالقيات

 هج الوصفيواستخدم املن الكويت، دولة يف نظر املعلمني يف املدارس الثانوية احلكومية

الباحثة استبانتني، إحداهما  أعدَّت( معلًما ومعلمة، و384االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

مستوى  املدرسية، واألخرى لقياس مهنة اإلدارة املدارس بأخالقيات مديري التزام لقياس درجة

مهنة  ارس بأخالقياتاملد التزام مديري درجة للمعلمني، وقد أظهرت النتائج أنَّ التنظيمي الوالء

للمعلمني كان مرتفًعا أيًضا، كما  التنظيمي مستوى الوالء املدرسية كانت مرتفعة، وأنَّ اإلدارة

مديري املدارس  التزام دالَّة إحصائيًّا بني درجةو ،أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة

أظهرت النتائج أيًضا كما للمعلمني،  املدرسية ومستوى الوالء التنظيمي مهنة اإلدارة بأخالقيات

أو ، للمعلمني تعزى ملتغريات اجلنس عدم وجود فروق دالَّة إحصائيًّا يف مستوى الوالء التنظيمي

 .العلمي أو املؤهل، اخلربة
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القيمية اإلدارية  هدفت إىل التعرف على العالقة بني املنظومةفقد ( 2013) راضي دراسة أبو

للمعلمني، واستخدم املنهج الوصفي، وتكونت  التنظيمي وااللتزام ةاخلاص املدارس مديري لدى

 القيمية استبانتني إحداهما لقياس املنظومة الباحثة أعدَّت( معلًما ومعلمة، و385عينة الدراسة من )

للمعلمني،  التنظيمي املدارس من وجهة نظر املعلمني، واألخرى لقياس االلتزام مديري اإلدارية لدى

املدارس كانت متوسطة،  مديري اإلدارية لدى القيمية فر املنظومةادرجة تو النتائج أنَّوقد أظهرت 

 أيًضا أظهرت النتائجو للمعلمني كان متوسًطا، التنظيمي مستوى االلتزام كما أظهرت النتائج أنَّ

 املدارس مديري اإلدارية لدى القيمية دالَّة إحصائيًّا بني املنظومةو ،وجود عالقة ارتباطية موجبة

 للمعلمني. وااللتزام التنظيمي

هدفت إىل التعرف على درجة ممارسة مديري ومديرات املدارس وقد ( 2014دراسة القرالة )

إدارة الصراع وعالقتها بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر املعلمني  ن السرتاتيجياتدالثانوية باألر

( معلًما ومعلمة، 380) نت عينة الدراسة منواملعلمات، واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي، وتكو

درجة ممارسة مديري ومديرات املدارس  استبانة جلمع البيانات، وأظهرت النتائج أنَّ الباحث أعدَّو

السرتاتيجية التعاون إلدارة الصراع التنظيمي عالية، بينما كانت درجة ممارستهم السرتاتيجيات 

راع التنظيمي متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة والتنازل إلدارة الص ،والتنافس ،التجنب

دالَّة إحصائيًّا بني ممارسة مديري املدارس السرتاتيجية التعاون وبني االلتزام و ،ارتباطية موجبة

دالَّة إحصائيًّا بني ممارسة مديري والتنظيمي لدى املعلمني، يف حني ظهرت عالقة ارتباطية موجبة 

 تنافس وبني االلتزام التنظيمي لدى املعلمني.املدارس السرتاتيجية ال

هدفت إىل التعرف على كل من طبيعة املناخ التنظيمي وقد ( 2014) الشهري دراسة

والعالقة بينهما من وجهة نظر املديرين  ،وأساليب إدارة الصراع يف املدارس الثانوية بالطائف

( 370( مديًرا و)37ة الدراسة من )وتكونت عين واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي، واملعلمني،

الباحث استبانة جلمع البيانات، وقد أظهرت النتائج وجود مناخ إجيابي يف املدارس  أعدَّمعلًما، و

الثانوية بالطائف، كما أظهرت النتائج تفاوت أساليب إدارة الصراع اليت يستخدمها مديرو 

املدارس كان األسلوب التعاوني  أكثر هذه األساليب استخداًما من مديري املدارس، وأنَّ

أقل هذه األساليب استخداًما من مديري املدارس كان األسلوب  واألسلوب التشاركي، وأنَّ

التكيفي واألسلوب التجنيب، وأظهرت النتائج وجود فروق دالَّة إحصائيًّا بني متوسطات تقديرات 
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ها مديرو املدارس لصاحل املديرين، كل من املديرين واملعلمني ألساليب إدارة الصراع اليت يستخدم

دالَّة إحصائيًّا بني استخدام مديري املدارس و ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة

واألسلوب التكيفي يف إدارة الصراع وبني  ،واألسلوب التشاركي ،لكل من األسلوب التعاوني

 املناخ التنظيمي يف املدارس.

هدفت إىل الكشف عن اسرتاتيجيات إدارة الصراع املتبعة  قدف( 2018)دراسة السسفياني 

 يف املدارس الثانوية مبكة املكرمة، والكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق يف درجة شيوع هذه

وتكونت عينة الدراسة من واستخدم املنهج الوصفي، االسرتاتيجيات اليت قد تعزى لطبيعة العمل، 

 استبانة جلمع البيانات، وقد أظهرت النتائج أنَّ الباحث أعدَّ، و( معلًما291( مدير مدرسة و)49)

مستوى تطبيق اسرتاتيجية التعاون كان عالًيا جدًّا، ومستوى تطبيق اسرتاتيجية التسوية كان 

عالًيا، ومستوى تطبيق اسرتاتيجية التجنب كان متوسًطا، ومستوى تطبيق اسرتاتيجية اإلجبار 

النتائج عدم وجود فروق دالَّة إحصائيًّا بني متوسطات تقديرات كل ا، كما أظهرت كان منخفًض

 من املديرين واملعلمني لدرجة شيوع اسرتاتيجيات إدارة الصراع يف املدارس.

 تعليق على الدراسات السابقة:ال

بتناول إدارة الصراع يف املؤسسات  الدراساتاهتمام العديد من  السابقةدراسات اليتضح من 

حتديد أهم االسرتاتيجيات املستخدمة يف إدارة الصراع، وكذلك التعرف على عالقة و ،الرتبوية

التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى . وإدارة الصراع يف املؤسسات الرتبوية ببع  املتغريات

اليت  بع  الدراسات وهناكاملعلمني، والكشف عن الفروق اليت قد تعزى لبع  املتغريات، 

 الدراسة ف على العالقة بني االلتزام التنظيمي للمعلمني وبع  املتغريات.وتتشابهبالتعر اهتمت

(، يف التعرف على العالقة بني إدارة الصراع يف املدارس وااللتزام 2014القرالة )ة احلالية مع دراس

لى مع مجيع دراسات احملور األول يف التعرف ع احلالية التنظيمي لدى املعلمني، كما تتفق الدراسة

يف الكشف عن  (2011السلمي ) ةمستوى إدارة الصراع يف املدارس، وتتشابه أيًضا مع دراس

اليت قد  ،الداللة اإلحصائية للفروق يف مدركات املعلمني عن مستوى إدارة الصراع يف املدارس

 تعزى لبع  املتغريات مثل التخصص، أو املؤهل العلمي، أو عدد سنوات اخلربة.كما تتشابه

والكشف عن الداللة  ،احلالية يف التعرف على مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني ةالدراس

واخلميس  (،2013كل من الشهراني ) كدراسات، اإلحصائية للفروق يف مدركات املعلمني

(2013.) 
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احلالية عن الدراسات السابقة يف اجملال املكاني هلا، حيث ال توجد دراسة  وتتميز الدراسة

 .احلالية يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط اولت متغريات الدراسةسابقة تن

 منهج الدراسة: 

 وأهدافها. احلالية مته لطبيعة الدراسةءاستخدم املنهج الوصفي املسحي، ملال

 جمتمع الدراسة: 

 ،احلالي مجيع معلمي املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط تضمن جمتمع الدراسة

سب إحصائيات مكتب التعليم حب( مدرسة، وذلك 37موزعني على ) ،معلًما( 773) وعددهم

 هـ.1438/1437مبحافظة مخيس مشيط للعام الدراسي 

 عينة الدراسة: 

( معلًما باملرحلة الثانوية مبحافظة مخيس مشيط، 155احلالية من ) تكونت عينة الدراسة

واملؤهل  ،د عينة الدراسة وفًقا للتخصصوفيما يلي توزيع أفرا. اختريوا بطريقة العينة العشوائية

 وعدد سنوات اخلربة: ،العلمي

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا للتخصص

 النسبة املئوية العدد التخصص م

 % 85.35 59 التخصصات العلمية 1

 % 24.54 105 التخصصات األدبية 2

 % 100 155 اإلمجالي

( 59عدد املعلمني يف عينة الدراسة من التخصصات العلمية بلغ ) ( أن1َّيتضح من اجلدول )

عدد املعلمني من التخصصات األدبية  %( من إمجالي عينة الدراسة، وأنَّ 85.35مبا نسبته ) ،معلًما

 %( من إمجالي عينة الدراسة. 24.54مبا نسبته ) ني،( معلم105بلغ )
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 للمؤهل العلميوفًقا  توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي م

 % 45.75 141 بكالوريوس  1

 % 55.14 24 دراسات عليا 2

 % 100 155 اإلمجالي

الذين مؤهلهم العلمي بكالوريوس  عدد املعلمني يف عينة الدراسة ( أن2َّيتضح من اجلدول )

عدد املعلمني الذين مؤهلهم  عينة الدراسة، وأنَّ%( من إمجالي  45.75نسبته ) مبا ،( معلًما141بلغ )

 %( من إمجالي عينة الدراسة. 55.14مبا نسبته ) ،( معلًما24العلمي دراسات عليا بلغ )

 وفًقا لعدد سنوات اخلربة توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة املئوية العدد عدد سنوات اخلربة م

 % 98.15 27 سنوات  5أقل من  1

 % 52.31 52 سنوات 10سنوات ألقل من  5من  2

 % 51.51 75 سنوات فأكثر 10 3

 % 100 155 اإلمجالي

عدد سنوات اخلربة لديهم أقل  الذين عدد املعلمني يف عينة الدراسة ( أن3َّيتضح من اجلدول )

عدد املعلمني  %( من إمجالي عينة الدراسة، وأنَّ 98.15مبا نسبته ) ،( معلًما27( سنوات بلغ )5من )

( 52( سنوات بلغ )10( سنوات ألقل من )5الذين عدد سنوات اخلربة لديهم من ) يف عينة الدراسة

الذين  عدد املعلمني يف عينة الدراسة %( من إمجالي عينة الدراسة، وأنَّ 52.31مبا نسبته ) ،معلًما

%( من إمجالي  51.51بته )مبا نس ،( معلًما75( سنوات فأكثر بلغ )10عدد سنوات اخلربة لديهم )

 عينة الدراسة.

 أداة الدراسة: 

وذلك ملناسبتها  ؛احلالية على استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات الدراسة اعتمدت

 ا. واإلجابة عن تساؤالته املوضوع الدراسة، ولتحقيق أهدافه
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 صدق االستبانة: 

 من صدق االستبانة بطريقتني، وهما: ُتحقق

  على عشرة حمكمني من  بعد إعداد الصورة األولية لالستبانة عرضت احملكمني:صدق

مدى ووسالمة صياغتها، العبارات، مدى وضوح املتخصصني يف اإلدارة الرتبوية؛ للتحقق من 

 كل منها للمحور، وعدلت االستبانة يف ضوء نتيجة التحكيم. انتماء

 :ا  اخلطي لبريسون بني الدرجة الكلية حسبت قيمة معامالت االرتب صدق االتساق الداخلي

وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلداول لكل حمور وبني الدرجة الكلية لالستبانة، 

 اآلتية:

قيم معامالت االرتبا  اخلطي لبريسون بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة وبني كل من 

 :لعبارة وكذلك الدرجة الكلية لالستبانةالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه هذه ا

 رقم

 العبارة

معامل االرتبا  

 ورباحمل

الذي تنتمي إليه 

 العبارة

معامل االرتبا  

 بالدرجة

الكلية 

 لالستبانة

 رقم

 العبارة

معامل االرتبا  

 ورباحمل

الذي تنتمي إليه 

 العبارة

معامل االرتبا  

 بالدرجة

 الكلية لالستبانة

1 0.87 ** 0.57 ** 25 0.57 ** 0.59 ** 

2 0.59 ** 0.85 ** 28 0.83 ** 0.85 ** 

3 0.72 ** 0.85 ** 27 0.88 ** 0.89 ** 

4 0.80 ** 0.71 ** 29 0.80 ** 0.84 ** 

5 0.57 ** 0.73 ** 30 0.87 ** 0.73 ** 

5 0.59 ** 0.78 ** 31 0.84 ** 0.89 ** 

8 0.90 ** 0.73 ** 32 0.78 ** 0.91 ** 

7 0.70 ** 0.72 ** 33 0.90 ** 0.78 ** 

9 0.84 ** 0.75 ** 34 0.78 ** 0.74 ** 

10 0.57 ** 0.80 ** 35 0.77 ** 0.89 ** 

11 0.85 ** 0.82 ** 35 087 ** 0.82 ** 

12 0.74 ** 0.72 ** 38 0.89 ** 0.88 ** 

13 0.89 ** 0.70 ** 37 0.85 ** 0.89 ** 
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 رقم

 العبارة

معامل االرتبا  

 ورباحمل

الذي تنتمي إليه 

 العبارة

معامل االرتبا  

 بالدرجة

الكلية 

 لالستبانة

 رقم

 العبارة

معامل االرتبا  

 ورباحمل

الذي تنتمي إليه 

 العبارة

معامل االرتبا  

 بالدرجة

 الكلية لالستبانة

14 0.59 ** 0.57 ** 39 0.85 ** 0.72 ** 

15 0.88 ** 0.89 ** 40 0.72 ** 0.70 ** 

15 0.82 ** 0.57 ** 41 0.90 ** 0.78 ** 

18 0.59 ** 0.81 ** 42 0.78 ** 0.75 ** 

17 0.82 ** 0.74 ** 43 0.89 ** 0.85 ** 

19 0.71 ** 0.73 ** 44 0.91 ** 0.74 ** 

20 0.85 ** 0.88 ** 45 0.78 ** 0.72 ** 

21 0.91 ** 0.79 ** 45 0.90 ** 0.74 ** 

22 0.83 ** 0.90 ** 48 0.75 ** 0.72 ** 

23 0.73 ** 0.75 ** 47 0.91 ** 0.73 ** 

24 0.80 ** 0.59 ** 49 0.75 ** 0.75 ** 

25 0.90 ** 0.87 ** 50 0.87 ** 0.75 ** 

 0.01** وجود داللة عند مستوى              0.05* وجود داللة عند مستوى 

الدرجة الكلية واالستبانة حمور من حماور قيم معامالت االرتبا  اخلطي لبريسون بني درجة كل 

 لالستبانة

 معامل االرتبا  بالدرجة الكلية لالستبانة احملور م

 ** 0.75 احملور األول: إدارة الصراع 1

 ** 0.79 احملور الثاني: االلتزام التنظيمي 2

 0.01** وجود داللة عند مستوى              0.05* وجود داللة عند مستوى 

قيم معامالت االرتبا  اخلطي لبريسون بني درجة كل عبارة من  ( أن4َّيتضح من جدول )

عبارات االستبانة وبني كل من الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه هذه العبارة وكذلك 

كما أنَّ قيمة معامل االرتبا  بني  (،91.0) ( إىل57.0)تراوحت بني  الدرجة الكلية لالستبانة

(، وقيمة معامل االرتبا  0.75بلغت ) الدرجة الكلية لالستبانة( وبني إدارة الصراع) احملور األول
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ومجيعها قيم (، 0.79بلغت ) الدرجة الكلية لالستبانةالتنظيمي( وبني  الثاني )االلتزاماحملور بني 

مما يشري إىل اتصاف االستبانة بدرجة مناسبة من االتساق (، 01.0دالَّة إحصائيًّا عند مستوى )

 الداخلي.

 ثبات االستبانة: -

من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية البالغ عددهم  ُتحقق

وذلك بالنسبة لالستبانة ككل ولكل حمور  (،ألفا كرونباخ)( معلًما، وحسبت قيمة معامل 30)

 من حماورها، وكانت النتائج كما يف اجلدول اآلتي:

 ولكل حمور من حماورها، لالستبانة ككل (ألفا كرونباخ)معامالت الثبات بطريقة 

 معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ احملور م

 74.0 احملور األول: إدارة الصراع 1

 79.0 الثاني: االلتزام التنظيمياحملور  2

 78.0 االستبانة ككل

للمحور األول )إدارة  (ألفا كرونباخ)قيمة معامل الثبات بطريقة  ( أن5َّيتضح من جدول )

(، 79.0قيمة معامل الثبات للمحور الثاني )االلتزام التنظيمي( بلغت ) (، وأن74.0َّالصراع( بلغت )

(، ومجيعها قيم مرتفعة، مما يشري إىل 78.0قيمة معامل الثبات لالستبانة ككل بلغت ) وأنَّ

 اتصاف االستبانة بدرجة مناسبة من الثبات.

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وحتليلها وتفسريها

غري موافق(، وقد  –إىل حد ما  –ثالثي التدريج )موافق   (Likert)استخدم أسلوب ليكرت

اآلتي  ( على الرتتيب. وبناًء على ذلك استخدم املعيار1 – 2 – 3درجة )تا ملبدائل أوزاًنأعطي هلذه ا

مدى فحسب مدى الدرجات لكل عبارة،  فقدللحكم على درجة املوافقة على كل عبارة، 

(، وهو طول الفئة، 58.0= ) 3( / 1 3عدد الفئات = )، وأقل درجة( –االستجابة = )أعلى درجة 

فقة على ادرجة املو ( فإن58.1َّ( إىل أقل من )1املتوسط احلسابي للعبارة يرتاوح بني ) وعليه إذا كان

( 34.2( إىل أقل من )58.1هذه العبارة منخفضة، وإذا كان املتوسط احلسابي للعبارة يرتاوح بني )
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بني فقة على هذه العبارة متوسطة، وإذا كان املتوسط احلسابي  للعبارة يرتاوح ادرجة املو فإنَّ

 فقة على هذه العبارة مرتفعة.ادرجة املو ( فإن3َّ( إىل )34.2)

 : إجابة السؤال األول:أواًل

ما مستوى إدارة الصراع يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس » ينص السؤال األول على

 ،واالحنرافات املعيارية ،ت قيم املتوسطات احلسابيةَبِسُح ،، ولإلجابة عن هذا السؤال«مشيط؟

 .الستجابات أفراد عينة الدراسة

 والرتتيب جملاالت احملور األول  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 )إدارة الصراع(

 الرتتيب املوافقة درجة املعياري االحنراف احلسابي املتوسط اجملال م

 4 متوسطة 0.39 1.99 اسرتاتيجية التجنب 1

 2 متوسطة 0.35 2.18 اسرتاتيجية التسوية 2

 3 متوسطة 0.34 2.01 اسرتاتيجية السيطرة 3

 1 مرتفعة 0.45 2.55 اسرتاتيجية التكامل 4

 5 متوسطة 0.38 1.98 اسرتاتيجية اإلرضاء 5

املتوسط العام للمحور األول 

 )إدارة الصراع(

  متوسطة 0.19 2.13

قد املتوسط احلسابي للدرجة الكلية للمحور األول )إدارة الصراع(  ( أن8َّيتضح من جدول )

املتوسطات احلسابية جملاالت  وبدرجة موافقة متوسطة، وأنَّ ،(0.19باحنراف معياري ) ،(2.13بلغ )

جاء بدرجة موافقة ترتاوح بني متوسطة إىل مرتفعة، و، (2.55  1.98هذا احملور تراوحت ما بني )

، (0.45واحنراف معياري ) ،(2.55جمال اسرتاتيجية التكامل مبتوسط حسابي ) يف الرتتيب األول

مبتوسط حسابي  اإلرضاء بدرجة موافقة مرتفعة، وجاء يف الرتتيب األخري جمال اسرتاتيجية

 ، بدرجة موافقة متوسطة. (0.45واحنراف معياري ) ،(2.55)

 أسبابالتعرف على وميكن تفسري هذه النتائج يف ضوء حرص مديري املدارس على 

 وجهات مع يتفق الذي املناسب احلل إىل وصواًل الواقعة تكافة املشكال وحبث ات،الصراع
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ويف بع   .متوازنةالنظر املختلفة، وهو ما يسهم يف حتقيق أهداف خمتلف أطراف الصراع بطريقة 

 كافة األحيان قد يلجأون إىل حماولة التوفيق بني وجهات النظر املختلفة من أجل حماولة إرضاء

 .الصراع أطراف

واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  ،وبالنسبة للمتوسطات احلسابية

 ا يأتي:عبارات كل جمال من جماالت احملور األول )إدارة الصراع(، فكانت كم

 اجملال األول )اسرتاتيجية التجنب(: -1

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات اسرتاتيجية التجنب:

والرتتيب لعبارات اجملال األول من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 احملور األول )اسرتاتيجية التجنب(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

د املدير نفسه عن أي خالف حيدث بني بعي 1

 املعلمني.

 5 متوسطة 0.57 1.77

يتجنب املدير مناقشة اخلالفات أو مشكالت  2

 االجتماعات. العمل أثناء

 4 متوسطة 0.71 1.92

 3 متوسطة 0.72 1.98 يتجنب املدير أي مواجهة بينه وبني املعلمني. 3

يؤجل املدير حل الصراعات إىل حني تهدأ  4

 األمور.

 1 مرتفعة 0.55 2.50

يبتعد املدير عن املوضوعات اليت قد تؤدي إىل  5

 الصراعات.

 5 منخفضة 0.84 1.50

مهمة حل الصراعات لألطراف يرتك املدير  5

 املتصارعة.

 2 متوسطة 0.83 2.07

  متوسطة 0.39 1.99 املتوسط العام للمجال األول )اسرتاتيجية التجنب(

باحنراف  ،(1.99املتوسط العام جملال اسرتاتيجية التجنب بلغ ) ( أن7َّيتضح من جدول )

 ( أن5َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال متوسطة، كما يتضح من جدول )0.39معياري )
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جاء يف الرتتيب األول (، و2.50  1.50املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )

مبتوسط حسابي  «يؤجل املدير حل الصراعات إىل حني تهدأ األمور» على ( اليت تنص4ُّالعبارة رقم )

 يبتعد» اليت تنص على( 5وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.55واحنراف معياري ) ،(2.50)

واحنراف معياري  ،(1.50مبتوسط حسابي )  «الصراعات إىل تؤدي قد اليت املوضوعات عن املدير

(0.84). 

على أعلى  «األموريؤجل املدير حل الصراعات إىل حني تهدأ »وميكن تفسري حصول عبارة 

التجنب، يف ضوء أنَّ حل الصراعات فور حدوثها قد يؤدي إىل  متوسط حسابي يف جمال اسرتاتيجية

تفاقم الصراع، مما يدفع مديري املدارس إىل تأجيل هذا احلل لفرتة مؤقتة حلني هدوء األمور. أما 

على أقل متوسط حسابي  «الصراعات إىل تؤدي قد اليت املوضوعات عن املدير يبتعد»حصول عبارة 

يف هذا اجملال، فيمكن تفسريه يف ضوء أنَّ هناك أموًرا قد تؤدي إىل الصراع، ولكن ال بد من 

 مواجهتها وال ميكن جتنبها.

 اجملال الثاني )اسرتاتيجية التسوية(: -2

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات اسرتاتيجية التسوية:

والرتتيب لعبارات اجملال الثاني من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 .احملور األول )اسرتاتيجية التسوية(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

حياول التوصل إىل حل وسط للصراعات اليت  8

 حتدث يف املدرسة.

 4 متوسطة 0.89 2.02

يسعى املدير لتقريب وجهات النظر بني  7

 األطراف املتصارعة.

 5 منخفضة 0.82 1.54

يوضح املدير إجيابيات وسلبيات املوقف  9

 لألطراف املتصارعة.

 3 متوسطة 0.71 2.15
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 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

القائم على تقديم  يعتمد املدير على التفاوض 10

 التنازالت من أطراف الصراع.

 1 مرتفعة 0.84 2.54

يشجع املدير سياسة األخذ والعطاء حلل  11

 مواقف الصراع.

 2 مرتفعة 0.87 2.47

  متوسطة 0.35 2.18 املتوسط العام للمجال الثاني )اسرتاتيجية التسوية(

باحنراف  ،(2.18اسرتاتيجية التسوية بلغ ) املتوسط العام جملال ( أن9َّيتضح من جدول )

 ( أن8َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال متوسطة، كما يتضح من جدول )0.35معياري )

جاء يف الرتتيب األول (، و2.54  1.54املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )

 أطراف من التنازالت تقديم على القائم التفاوض على املدير يعتمد» ( اليت تنص على10العبارة رقم )

وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم (، 0.84واحنراف معياري ) ،(2.54مبتوسط حسابي )  «الصراع

مبتوسط حسابي   «املتصارعة األطراف بني النظر وجهات لتقريب املدير يسعى» اليت تنص على( 7)

 .(0.82واحنراف معياري ) ،(1.54)

 من التنازالت تقديم على القائم التفاوض على املدير يعتمد»تفسري حصول عبارة وميكن 

التسوية يف ضوء أنَّ تسوية  على أعلى متوسط حسابي، يف جمال اسرتاتيجية  «الصراع أطراف

الصراعات تستلزم قدرة مدير املدرسة على إدارة التفاوض بني أطراف الصراع، وإقناعهم بضرورة 

 األطراف بني النظر وجهات لتقريب املدير يسعى»تقديم بع  التنازالت. أما حصول عبارة  

وء أنَّ تقريب وجهات على أقل متوسط حسابي يف هذا اجملال، فيمكن تفسريه يف ض «املتصارعة

 النظر املختلفة قد يصعب تنفيذه يف بع  مواقف الصراع.

 اجملال الثالث )اسرتاتيجية السيطرة(: -3

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات اسرتاتيجية السيطرة:
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والرتتيب لعبارات اجملال الثالث من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،احلسابيةاملتوسطات 

 احملور األول )اسرتاتيجية السيطرة(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

يهدد املدير بالعقوبات حتى ترتاجع األطراف  12

 املتصارعة عن مواقفها.

 2 مرتفعة 0.52 2.37

جيرب املدير املعلمني على قبول قراراته يف  13

 حالة نشوء خالف بينهم.

 5 متوسطة 0.84 1.89

يصدر املدير قراراته دون استطالع آراء  14

 املعلمني أو مشاورتهم.

 4 متوسطة 0.89 1.95

حيرص املدير على حل املشكالت من  15

 جذورها.

 5 منخفضة 0.80 1.44

املدير اللوائح والنظم بشكل حريف يطبق  15

 على أطراف الصراع.

 1 مرتفعة 0.82 2.52

 3 متوسطة 0.57 1.97 يتابع املدير تنفيذ قراراته بكل دقة وحزم. 18

املتوسط العام للمجال الثالث )اسرتاتيجية 

 السيطرة(

  متوسطة 0.34 2.01

باحنراف  ،(2.01املتوسط العام جملال اسرتاتيجية السيطرة بلغ ) ( أن10َّيتضح من جدول )

 ( أن7َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال متوسطة، كما يتضح من جدول )0.34معياري )

جاء يف الرتتيب األول و (،2.52  1.44املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )

 «الصراع أطراف على حريف بشكل والنظم اللوائح املدير يطبق»على ( اليت تنص 15العبارة رقم )

اليت ( 15وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.82واحنراف معياري ) ،(2.52) مبتوسط حسابي

واحنراف  ،(1.44مبتوسط حسابي )  «جذورها من املشكالت حل على املدير حيرص»تنص على 

 .(0.80معياري )

 أطراف على حريف بشكل والنظم اللوائح املدير يطبق»وميكن تفسري حصول عبارة 

السيطرة يف ضوء أنَّ السيطرة على  على أعلى متوسط حسابي، يف جمال اسرتاتيجية «الصراع

 أطراف على حريف بشكل والنظم مواقف الصراع تتطلب قيام مدير املدرسة بتطبيق اللوائح
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على أقل متوسط  «جذورها من املشكالت حل على املدير حيرص»الصراع. أما حصول عبارة 

حسابي يف هذا اجملال، فيمكن تفسريه يف ضوء أنَّ احلل اجلذري للمشكالت أمر يصعب حتقيقه 

 يف كثري من األحيان على أرض الواقع.

 اجملال الرابع )اسرتاتيجية التكامل(: -4

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،املعيارية واالحنرافات ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات اسرتاتيجية التكامل:

والرتتيب لعبارات اجملال الرابع من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 احملور األول )اسرتاتيجية التكامل(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

يعمل املدير مع املعلمني للوصول إىل فهم  17

 مشرتك للمشكالت.

 5 متوسطة 0.55 2.29

حيدد املدير أهداًفا للعمل تتطلب تعاون  19

 اجلميع من أجل حتقيقها.

 1 مرتفعة 0.55 2.82

يوضح املدير للمعلمني مشكالت العمل  20

 ويناقشهم بشأنها.

 1 مرتفعة 0.55 2.82

 مكرر

يقدم املدير بدائل خمتلفة حلل الصراعات  21

 بني املعلمني.

 3 مرتفعة 0.50 2.55

يتعاون املدير مع املعلمني للوصول إىل حلول  22

 مقبولة للصراعات بينهم.

 4 مرتفعة 0.55 2.39

  مرتفعة 0.45 2.55 املتوسط العام للمجال الرابع )اسرتاتيجية التكامل(

باحنراف  ،(2.55سرتاتيجية التكامل بلغ ) املتوسط العام جملاال ( أن11َّمن جدول )يتضح 

 ( أن9َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال مرتفعة، كما يتضح من جدول )0.45معياري )

جاء يف الرتتيب األول (، و2.82  2.29املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )

 «حتقيقها أجل من اجلميع تعاون تتطلب للعمل أهداًفا املدير حيدد» ( اليت تنص على19رقم )العبارة 
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اليت ( 17وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.55واحنراف معياري ) ،(2.82مبتوسط حسابي )

مبتوسط حسابي  «للمشكالت مشرتك فهم إىل للوصول املعلمني مع املدير يعمل» تنص على

 .(0.55واحنراف معياري ) ،(2.29)

 أجل من اجلميع تعاون تتطلب للعمل أهداًفا املدير حيدد»وميكن تفسري حصول عبارة 

املشاركة الفعالة  التكامل، يف ضوء أنَّ على أعلى متوسط حسابي يف جمال اسرتاتيجية «حتقيقها

 املدير مع يعمل»حل الصراع هي أساس جناح اسرتاتيجية التكامل. أما حصول عبارة  يف من اجلميع

على أقل متوسط حسابي يف هذا اجملال، فيمكن  «للمشكالت مشرتك فهم إىل للوصول املعلمني

تفسريه يف ضوء أنَّ الوصول إىل فهم مشرتك للمشكالت يستلزم قدًرا كبرًيا من املرونة من جانب 

  وجهات نظر اآلخرين، وهو ما يصعب حتقيقه أحياًنا.املعلمني لتبين

 اجملال اخلامس )اسرتاتيجية اإلرضاء(: -5

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات اسرتاتيجية اإلرضاء:

والرتتيب لعبارات اجملال اخلامس من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 احملور األول )اسرتاتيجية اإلرضاء(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

يهتم املدير بأن تتفق قراراته مع توقعات  23

 املعلمني.

 3 متوسطة 0.55 1.75

يتنازل املدير عن آرائه من أجل إرضاء  24

 املعلمني.

 4 متوسطة 0.85 1.71

يرتدد املدير يف اختاذ القرارات املتعلقة بالعمل  25

يف الوقت املناسب حرًصا على مشاعر 

 املعلمني.

 5 منخفضة 0.54 1.42

يتساهل املدير مع العاملني املقصرين يف أداء  25

 واجبات عملهم.

 1 مرتفعة 0.52 2.59
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 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

يرتك املدير للمعلمني حرية اختيار أسلوب  28

 أدائهم للعمل.

 2 متوسطة 0.58 2.17

  متوسطة 0.38 1.98 املتوسط العام للمجال اخلامس )اسرتاتيجية اإلرضاء(

باحنراف  ،(1.98املتوسط العام جملال اسرتاتيجية اإلرضاء بلغ ) ( أن12َّيتضح من جدول )

 ( أن10َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال متوسطة، كما يتضح من جدول )0.38معياري )

جاء يف الرتتيب األول (، و2.59  1.42املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )

 «عملهم جباتوا أداء يف املقصرين العاملني مع املدير يتساهل» تنص على اليت( 25العبارة رقم )

اليت ( 25وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.52واحنراف معياري ) ،(2.59مبتوسط حسابي )

 مشاعر على حرًصا املناسب الوقت يف بالعمل املتعلقة القرارات اختاذ يف املدير يرتدد» تنص على

 .(0.54واحنراف معياري ) ،(1.42مبتوسط حسابي ) «املعلمني

 «عملهم واجبات أداء يف املقصرين العاملني املدير مع يتساهل»وميكن تفسري حصول عبارة 

اإلرضاء، يف ضوء أنَّ هذه االسرتاتيجية غري فعالة  على أعلى متوسط حسابي يف جمال اسرتاتيجية

 اًناأحي يف حل مواقف الصراع بطريقة سليمة، وأنَّ تطبيقها يستلزم أن يقوم مدير املدرسة بالتساهل

 القرارات اختاذ يف املدير يرتدد»عملهم. أما حصول عبارة  واجبات أداء يف املقصرين العاملني مع

على أقل متوسط حسابي يف هذا  «املعلمني مشاعر على حرًصا املناسب الوقت يف بالعمل املتعلقة

 اجملال، فيمكن تفسريه يف ضوء أنَّ تطبيق اسرتاتيجية اإلرضاء قد تؤدي إىل الرتدد يف اختاذ

 خوًفا من غضب العاملني أو اعرتاضهم على هذا القرار. القرارات

االسرتاتيجية  ( اليت أظهرت أن2011َّوتتفق نتائج السؤال األول مع نتائج دراسة السلمي )

يف حني ختتلف  األكثر استخداًما من مديري املدارس إلدارة الصراع هي اسرتاتيجية املشاركة.

االسرتاتيجية  ( اليت أظهرت أن2012َّهذه النتائج مع نتائج دراسة احلسيين والعجمي واحلربي )

 األكثر استخداًما من مديري املدارس إلدارة الصراع هي اسرتاتيجية التنافس.

 السؤال الثاني: ثانًيا: إجابة

ما مستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني يف املدارس الثانوية »السؤال الثاني على  ينصُّ
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 ،سبت قيم املتوسطات احلسابيةولإلجابة عن هذا السؤال ُح «مبحافظة مخيس مشيط؟

 .واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

 والرتتيب جملاالت احملور الثاني ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 )االلتزام التنظيمي(

 اجملال م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

 2 مرتفعة 0.33 2.57 .الوالء للمدرسة 1

 1 مرتفعة 0.35 2.80 .ولية جتاه املدرسةؤاملس 2

 3 مرتفعة 0.40 2.53 .االستمرار يف العمل باملدرسةالرغبة يف  3

املتوسط العام للمحور الثاني )االلتزام 

 التنظيمي(

  مرتفعة 0.31 2.54

املتوسط احلسابي للدرجة الكلية للمحور الثاني )االلتزام  ( أن13َّيتضح من جدول )

املتوسطات  وبدرجة موافقة مرتفعة، وأنَّ ،(0.31معياري ) باحنراف ،(2.54التنظيمي( بلغ )

بدرجة موافقة مرتفعة جلميع  ،(2.80  2.53احلسابية جملاالت هذا احملور تراوحت ما بني )

 ،(2.80مبتوسط حسابي ) ،ولية جتاه املدرسةؤجمال املسالرتتيب األول  اجملاالت، وجاء يف

باملدرسة،  العمل يف االستمرار يف لرغبة، وجاء يف الرتتيب األخري جمال ا(0.35واحنراف معياري )

 .(0.40واحنراف معياري ) ،(2.53مبتوسط حسابي )

 نتيجة التعليم مهنة يف االستمرار على املعلمني حرص ضوء يف هذه النتائج تفسري وميكن

 فهم ثم ومن املعلم، وظيفة غري أخرى وظيفة لشغل اليؤهلهم الذي األكادميي طبيعة إعدادهم

 يف املعلم يركز ثم ومن معدومة، تكون تكاد آخر عمل على للحصول البديلة الفرص أنَّ يعلمون

 .فيه االستمرار أجل من ممكنة طريقة بأفضل أداءه وحياول عمله

 اليت الفعاليات يف واملشاركة مدارسهم، يف بالعمل لالستمرار يتطلعون املعلمني أنَّ كما

 عليهم يعود إجناز من املدرسة حتققه ما بأنَّ شعورهم نتيجة بها؛ العمل مبستوى االرتقاء على تقوم

 .بها العمل وتطوير حتسني على واحلرص للمدرسة، باالنتماء شعورهم يزيد ثم ومن والفائدة، بالنفع
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الستجابات أفراد عينة  ،واالحنرافات املعيارية ،أما فيما يتعلق باملتوسطات احلسابية

الدراسة على عبارات كل جمال من جماالت احملور الثاني )االلتزام التنظيمي(، فكانت كما 

 يأتي:

 اجملال األول )الوالء للمدرسة(: -1

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 الوالء للمدرسة: جمال لكل عبارة من عبارات

والرتتيب لعبارات اجملال األول من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 احملور الثاني )الوالء للمدرسة(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

 4 مرتفعة 0.49 2.85 أتبنى قيم وأهداف مدرسيت. 27

أحتدث بطريقة إجيابية أمام اآلخرين عن  29

 مدرسيت.

 3 مرتفعة 0.51 2.88

 5 مرتفعة 0.57 2.57 أشعر بالفخر لكوني معلًما بهذه املدرسة. 30

أشعر بالرضا عما يتخذ من قرارات يف  31

 املدرسة.

 8 متوسطة 0.58 2.17

أشعر بالسعادة عند أداء ما أكلف به من  32

 املدرسة.مهام يف 

 5 مرتفعة 0.52 2.82

 2 مرتفعة 0.41 2.73 تستحق مدرسيت اإلخالص يف أداء العمل بها. 33

أحرص على تقديم أفضل ما لدي من أداء يف  34

 املدرسة.

 1 مرتفعة 0.38 2.75

  مرتفعة 0.33 2.57 املتوسط العام للمجال األول )الوالء للمدرسة(

باحنراف معياري  ،(2.57املتوسط العام جملال الوالء للمدرسة بلغ ) ( أن14َّيتضح من جدول )

املتوسطات  ( أن12َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال مرتفعة، كما يتضح من جدول )0.33)

العبارة رقم جاء يف الرتتيب األول (، و2.75  2.17احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )
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 مبتوسط حسابي «املدرسة يف أداء من لدي ما أفضل تقديم على أحرص» ( اليت تنص على34)

 أشعر» اليت تنص على( 31وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.38واحنراف معياري ) ،(2.75)

 .(0.58واحنراف معياري ) ،(2.17مبتوسط حسابي ) «املدرسة يف قرارات من ُيتخذ عما بالرضا

على   «املدرسة يف أداء من لدي ما أفضل تقديم على أحرص»وميكن تفسري حصول عبارة 

 تستلزم التدريس مهنة يف العمل للمدرسة، يف ضوء أنَّ طبيعة أعلى متوسط حسابي يف جمال الوالء

 اإلنسانية العالقات توطيد عليه يرتتب مما معهم، اخلربات وتبادل الزمالء مع التعاون املعلم من

بها. أما حصول عبارة  العمل وبفريق مبدرسته ارتباًطا أكثر املعلم يصبح ثم ومن املدرسة، خلدا

على أقل متوسط حسابي يف هذا اجملال، فيمكن  «املدرسة يف قرارات من ُيتخذ عما بالرضا أشعر»

 تفسريه يف ضوء أنه ليس بالضرورة أن ترضي القرارات اليت تتخذ يف املدرسة مجيع من يعملون بها.

 اجملال الثاني )املسؤولية جتاه املدرسة(: -2

 والرتتيب ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات جمال املسؤولية جتاه املدرسة:

والرتتيب لعبارات اجملال الثاني من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 احملور الثاني )املسؤولية جتاه املدرسة(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

 2 مرتفعة 0.38 2.79 أحافظ على املمتلكات اخلاصة باملدرسة. 35

 3 مرتفعة 0.41 2.78 أهتم بوجود مستقبل مشرق ملدرسيت. 35

أعترب مشكالت املدرسة كأنها مشكالت  38

 خاصة بي.

 8 مرتفعة 0.53 2.52

لدي استعداد لبذل املزيد من اجلهد من أجل  37

 جناح املدرسة.

 5 مرتفعة 0.45 2.89

 5 مرتفعة 0.44 2.73 تنفيذه يف املدرسة. أقبل أي عمل يوكل إليَّ 39

 7 مرتفعة 0.53 2.35 أقوم مبهام عملي دون رقابة من أحد. 40

 1 مرتفعة 0.35 2.91 أقدم الدعم واملساندة لزمالئي يف املدرسة. 41
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 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

أقدم مصلحة املدرسة على مصاحلي  42

 الشخصية.

 4 مرتفعة 0.40 2.74

أشعر باالستقاللية وحرية التعبري عن آرائي  43

 املتعلقة بأداء العمل.

 9 متوسطة 0.59 2.28

  مرتفعة 0.35 2.80 املتوسط العام للمجال الثاني )املسؤولية جتاه املدرسة(

باحنراف  ،(2.80املتوسط العام جملال املسؤولية جتاه املدرسة بلغ ) ( أن15َّيتضح من جدول )

 ( أن13َّ(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال مرتفعة، كما يتضح من جدول )0.35معياري )

جاء يف الرتتيب األول (، و2.91  2.28املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني )

 مبتوسط حسابي «املدرسة يف لزمالئي واملساندة الدعم أقدِّم» ( اليت تنص على41العبارة رقم )

 أشعر» اليت تنص على( 43وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.35واحنراف معياري ) ،(2.91)

واحنراف  ،(2.28مبتوسط حسابي ) «العمل بأداء املتعلقة آرائي عن التعبري وحرية باالستقاللية

 .(0.59معياري )

على أعلى متوسط  «املدرسة يف الئيلزم واملساندة الدعم أقدِّم» وميكن تفسري حصول عبارة

 العمل يف السنوات بع  املعلم يقضي أن بعد املدرسة، يف ضوء أنه جتاه حسابي يف جمال املسؤولية

 مما إنسانية، عالقات وطالب وزمالء إدارة من بها املوجودين وبني بينه تنشأ بها ويستقر مدرسته يف

بها، فيحرص على تقديم  العمل يف االستمرار على وأكثر حرًصا مبدرسته، متسًكا أكثر جيعله

 آرائي عن التعبري وحرية باالستقاللية أشعر» الدعم واملساندة لزمالئه باملدرسة. أما حصول عبارة

على أقل متوسط حسابي يف هذا اجملال، فيمكن تفسريه يف ضوء أنَّ العمل  «العمل بأداء املتعلقة

 باملدرسة يرتبط بلوائح للعمل، وقد ال تسمح بالقدر الذي يتوقعه املعلم من االستقاللية يف العمل.

 العمل باملدرسة(:ب)الرغبة يف االستمرار  :جملال الثالثا  -3

والرتتيب  ،ودرجة املوافقة ،حنرافات املعياريةواال ،يوضح اجلدول اآلتي املتوسطات احلسابية

 لكل عبارة من عبارات جمال الرغبة يف االستمرار يف العمل باملدرسة:



 

 
 
 48 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

والرتتيب لعبارات اجملال الثالث من  ،ودرجة املوافقة ،واالحنرافات املعيارية ،املتوسطات احلسابية

 احملور الثاني )الرغبة يف االستمرار يف العمل باملدرسة(

 العبارات م
 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 درجة

 املوافقة
 الرتتيب

كان قرار التحاقي بالعمل يف هذه املدرسة  44

 قراًرا صائًبا.

 4 مرتفعة 0.54 2.52

 هذه املدرسة حتى سنِّأمتنى االستمرار يف  45

 التقاعد.

 5 متوسطة 0.72 2.17

 3 مرتفعة 0.53 2.85 أجتنب التغيب عن العمل قدر اإلمكان. 45

أرف  االنتقال من هذه املدرسة إىل أي  48

 مدرسة أخرى.

 8 متوسطة 0.71 2.11

 2 مرتفعة 0.45 2.88 ألتزم بوقت الدوام الرمسي يف املدرسة. 47

 5 مرتفعة 0.55 2.41 املدرسة على العمل.يشجع مناخ  49

 1 مرتفعة 0.37 2.75 أحرتم قوانني العمل باملدرسة. 50

)الرغبة يف االستمرار  :املتوسط العام للمجال الثالث

 يف العمل باملدرسة(

  مرتفعة 0.40 2.53

املتوسط العام جملال الرغبة يف االستمرار يف العمل باملدرسة بلغ  ( أن15َّيتضح من جدول )

(، وكانت درجة املوافقة هلذا اجملال مرتفعة، كما يتضح من 0.40باحنراف معياري ) ،(2.53)

جاء يف (، و2.75  2.11املتوسطات احلسابية لعبارات هذا اجملال تراوحت ما بني ) ( أن14َّجدول )

مبتوسط حسابي  «باملدرسة العمل قوانني أحرتم» على اليت تنص ،(50ة رقم )العبارالرتتيب األول 

 على اليت تنص( 48وجاء يف الرتتيب األخري العبارة رقم )(، 0.37) واحنراف معياري ،(2.75)

واحنراف  ،(2.11مبتوسط حسابي )  «أخرى مدرسة أي إىل املدرسة هذه من االنتقال أرف »

 .(0.71معياري )

على أعلى متوسط حسابي يف  «باملدرسة العمل قوانني أحرتم»وميكن تفسري حصول عبارة 

باملدرسة، يف ضوء أنَّ املعلمني الذين يتصفون بدرجة عالية من  العمل يف االستمرار يف جمال الرغبة

 أرف »االلتزام التنظيمي حيرتمون القواعد املنظمة للعمل باملدرسة ويلتزمون بها. أما حصول عبارة 



 
 

 
 
 

 عبدالعزيز القحطاني، فالح الشهراني، إدارة الصراع وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى معلمي املدارس الثانوية

49 

على أقل متوسط حسابي يف هذا اجملال، فيمكن  «أخرى مدرسة أي إىل املدرسة هذه من االنتقال

تفسريه يف ضوء أنَّ املعلمني بعد فرتة من العمل قد يتطلعون إىل االنتقال إىل مدرسة أفضل من أجل 

 اكتساب املزيد من اخلربات.

 عاٍل ( اليت أظهرت وجود مستوًى2013)دراسة اخلميس  وتتفق نتائج السؤال الثاني مع نتيجة

لاللتزام التنظيمي لدى املعلمني.يف حني ختتلف هذه النتائج مع نتائج بع  الدراسات اليت أظهرت 

راضي  ( وأبو2013لاللتزام التنظيمي لدى املعلمني، مثل دراسة الشهراني ) متوسٍط وجود مستوًى

(2013). 

 : إجابة السؤال الثالث:ثالًثا

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني مستوى إدارة » على الثالثال ينص السؤ

 «الصراع يف املدارس الثانوية مبحافظة مخيس مشيط ومستوى االلتزام التنظيمي لدى املعلمني؟

سبت قيم معامالت االرتبا  اخلطي لبريسون بني الدرجة ولإلجابة عن هذا السؤال ُح 

وبني الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي وجماالته  ،وجماالته الفرعيةية إلدارة الصراع لالك

 الفرعية، وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول اآلتي:

وبني  ،قيم معامالت االرتبا  اخلطي لبريسون بني الدرجة الكلية إلدارة الصراع وجماالته الفرعية

 الفرعية الدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي وجماالته

 االسرتاتيجية
الوالء 

 للمدرسة

املسؤولية جتاه 

 املدرسة

الرغبة يف 

االستمرار يف العمل 

 باملدرسة

الدرجة الكلية 

 لاللتزام التنظيمي

 0.04 0.08 0.09 0.10 .اسرتاتيجية التجنب

 0.12 0.09 0.08 * 0.18 .اسرتاتيجية التسوية

 0.08 0.05 0.15 0.05 .اسرتاتيجية السيطرة

 ** 0.29 ** 0.30 * 0.19 ** 0.29 .اسرتاتيجية التكامل

 0.08 * 0.15 0.05 0.07 .اسرتاتيجية اإلرضاء

 ** 0.23 ** 0.21 * 0.19 ** 0.23 الدرجة الكلية إلدارة الصراع

 0.01** دالَّة عند مستوى                            0.05* دالَّة عند مستوى 
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كل من:  دالَّة إحصائيًّا بنيو ،موجبة عالقة ارتباطية( وجود 18من جدول ) يتضح

بني اسرتاتيجية والوالء للمدرسة، واسرتاتيجية التكامل وبني الوالء للمدرسة، واسرتاتيجية التسوية 

بني اسرتاتيجية التكامل والرغبة يف االستمرار يف العمل والتكامل واملسؤولية جتاه املدرسة، 

بني اسرتاتيجية والتكامل والدرجة الكلية لاللتزام التنظيمي،  بني اسرتاتيجيةوباملدرسة، 

الوالء وبني الدرجة الكلية إلدارة الصراع واإلرضاء والرغبة يف االستمرار يف العمل باملدرسة، 

بني الدرجة الكلية إلدارة وبني الدرجة الكلية إلدارة الصراع واملسؤولية جتاه املدرسة، وللمدرسة، 

بني الدرجة الكلية إلدارة الصراع وبني الدرجة ويف االستمرار يف العمل باملدرسة، الصراع والرغبة 

 .الكلية لاللتزام التنظيمي

 يف االستمرار يف والرغبة التكامل وكانت أكرب قيمة ملعامالت االرتبا  بني اسرتاتيجية

 إىل الوصولباملدرسة، وميكن تفسريها يف ضوء أنه كلما كان مدير املدرسة حيرص على  العمل

للمشكالت، وحيث مجيع املعلمني على التعاون من أجل حتقيق أهداف املدرسة،  مشرتك فهم

العمل وكيفية مواجهتها، كلما كان املعلمون أكثر رغبة يف  مشكالت ويشاركهم يف مناقشة

 بها. العمل يف العمل باملدرسة، وأكثر التزاًما بقوانني االستمرار

 يف االستمرار يف السيطرة والرغبة االرتبا  فكانت بني اسرتاتيجيةأما أقل قيمة ملعامالت 

 دون القرارات باملدرسة، وميكن تفسريها يف ضوء أنه كلما كان مدير املدرسة يصدر العمل

القرارات، كلما كان املعلمون أقل  املعلمني، ويضغط عليهم من أجل قبول هذه آراء استطالع

 هذه املدرسة.رغبة يف االستمرار يف العمل يف 

اليت  ،(2014القرالة )( و2012) .Akinnubi et. alدراسة وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

دالَّة إحصائيًّا بني إدارة الصراع يف املدارس وااللتزام و ،أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة

 التنظيمي لدى املعلمني.

 أبرز النتائج:

  متوسطة، فقد جاءت مجيع عباراته بدرجة متوسطة، ما جاء احملور األول إدارة الصراع بدرجة

عدا أربع عبارات جاءت بدرجة منخفضة، مشلت ابتعاد املدير عن املوضوعات اليت تؤدي إىل 

الصراعات، وأنه يسعى لتقريب وجهات النظر بني األطراف املتنازعة، وحيرص على حل 

 املشكالت، ويرتدد يف اختاذ القرارات.
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  ي االلتزام التنظيمي بدرجة مرتفعة، فقد جاءت مجيع عباراته بدرجة جاء احملور الثان

مرتفعة، ما عدا أربع عبارات جاءت بدرجة متوسطة، مشلت شعور املعلمني بالرضا من قرارات 

 املدرسة، واالستقاللية، وحرية التعبري، واالستمرار يف املدرسة.

 درجة الكلية إلدارة الصراع وبني الدرجة دالَّة إحصائيًّا بني الو ،وجود عالقة ارتباطية موجبة

 .الكلية لاللتزام التنظيمي

 التوصيات:

  العمل على تقليل العوامل السلبية اليت قد تؤدي إىل نشأة الصراع بني املعلمني، من خالل

 تقريب وجهات النظر وحل املشكالت.

 م داخل املدرسة.تشجيع العالقات اإلنسانية بني املعلمني واإلدارة، وبني املعلمني أنفسه 

 .تبين مبادئ العدالة، والشفافية، واملساواة يف توزيع األعباء واملهام على املعلمني باملدرسة 

 .توعية املعلمني حبقوقهم، وواجباتهم داخل املدرسة، وحثهم على االلتزام بها 
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(. ممارسة مديري ومديرات املدارس الثانوية مبحافظة الكرك 2014) .باسل مبارك القرالة،
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The level of inclusion of problem solving strategies in the mathematics book 

for the second grade intermediate in Saudi Arabia 

Dr. Ayed  Ali Mohammed Al – Balawi 

Tabuk university 
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Abstract: 

The aim of the current research was to find out the level of including of the 

problem solving strategies in the content domains of the mathematics textbook 

for the second intermediate grade. The researcher used the analytical descriptive 

method. The research community and sample were all domains of mathematics 

textbook content for the second intermediate grade in Saudi Arabia, the edition  

of the year 1438 AH,, 2018AD. The analysis tool consisted of a card prepared by 

the researcher to verify the imposition of the research and applied it after being 

sure of its sincerity and stability. The results of the analysis showed that the 

strategy of "searching for a pattern" and "guessing and verification" recorded a 

more strategic strategy (14.29%) and that the percentages to include strategies 

Problem solving in the textbook content domains was as follows: Algebra 

(40%),the numbers and processes (33.71%) the statistics and probability 

(10.29%), the measurement (9,71%), the engineering (6,29%). And the most of 

what the research recommended include the deletion strategy, and expanding the 

inclusion of all problem-solving strategies in all domains of textbook content. 

Keywords: Mathematics, Problem Solving Strategies. 

 

 

 

 

 

mailto:aa.albalawi@ut.edu.sa


 

 
 
 56 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

مستوى تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف كتاب الرياضيات للصف الثاني  .(0202) .البلوي، عايد

 .5588 ،(0) 5 ،جملة العلوم الرتبوية .املتوسط باململكة العربية السعودية

يف كتاب الرياضيات للصف الثاني  حلِّ املشكالت اسرتاتيجيات مستوى تضمني

 املتوسط باململكة العربية السعودية

 (1)علي حممد البلويعايد بن د. 

 املستخلص:

تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف جماالت  مستوىالبحث احلالي إىل معرفة  هدف

ات للصف الثاني املتوسط، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلِّيلي، وقد حمتوى كتاب الرياضيَّ

الثاني املتوسط يف ات للصف مجيع جماالت حمتوى كتاب الرياضيَّمن جمتمع البحث  تكوَّن

 ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث (،م2017 /هـ1437) طبعة ،اململكة العربية السعودية

 وطبقها بعد أن تأكد من صدقها وثباتها، وأظهرت نتائج التحلِّيل أنَّكأداة للتحلِّيل،  هابطاقة أعدَّ

بنسبة  ااتيجية تضميًنسرتاسجلتا أكثر  «التخمني والتحقق»و «البحث عن منط»اسرتاتيجييت 

حلِّ املشكالت يف جماالت حمتوى الكتاب  النسب املئوية لتضمني اسرتاتيجيات %(، وأن14.29َّ)

واإلحصاء  (،%33.81) %(، واألعداد والعمليات عليها40) جاءت على النحو التالي: اجلرب

تضمني  الباحثما أوصى به  %(، وأبرز5.29%(، واهلندسة )9.81) والقياس %(،10.29) واالحتماالت

 جماالت حمتوى الكتاب. ضمن يف مجيع اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت« احلذف»اسرتاتيجية 

ات، اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت.الرياضيَّ:الكلمات املفتاحية

                                                             
aa.albalawi@ut.edu.sa، قسم املناهج وطرق التدريس  كلية الرتبية جامعة تبوك    (1)
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 قدمة:امل

ملرياثها الثقايف،  متمًِّما جزًءاات باعتبارها مع الرياضيَّ القد تعاملت الشعوب املتحضرة دوًم

إىل العصور القدمية  إذ تعود جذورها ؛ات هي أقدم جزء يف ثقافتنا وأكثرها عموميةفالرياضيَّ

 ، وتكمن تلك األهميَّة يف كوننا نشرتك فيها مع العامل بأسره.واألراضي البعيدة

حتديات األلفية  ملواجهة ؛ومستمرًّاا اهتماًما كبرًيا وعامليًّا ويشهد تدريس الرياضيات حملِّيًّ

ة، ويف جمال الرياضيات هائل يف مجيع اجملاالت العلمية عامَّ يتبعها من انفجار معريفٍّ وما الثالثة،

 (.2015)إسحاق، وذلك بسبب طبيعة العلم وبنيته ؛ةخاصَّ

يف عملية ا مهمًّ افالكتاب املدرسي ميثل دوًر ؛وتدريس الرياضيات ال يعتمد على املعلم فقط

لكافة الطالب على الرغم من اختالف  افيجب أن يكون مضمون الكتاب مناسًب ،التعلمالتعليم و

وأن يعمل الكتاب املدرسي على مساعدة ، قدراتهم، وميوهلم، وأن تتسم موضوعاته بالشمول

وتشجيعه الستخدام الطرق املختلفة يف التدريس كاالستقراء، والتحلِّيل، واالكتشاف  ،املعلم

 (.2004)األمني،  وحلِّ املشكالت ،واملشروع ،واملعمل ،املوجه

( اليت صدرت من NCTM 2000) ومن معايري الرياضيات املدرسية اليت وردت يف وثيقة

  (National  Council  of  Teachers of  Mathematics)اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات 

خمتلف األنظمة التعليمية بتضمني تتضافر اجلهود التطويرية يف  فقد ،اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت

 ويتفق علماء النفس على أنَّ ،NCTM, 2000)) تلك االسرتاتيجيات يف كتب الرياضيات املدرسية

بإجناز مهمة مل تواجه من قبل،  ايشري إىل موقف يكون فيه الفرد مطالًب «مشكلة»مصطلح 

ة عدة للمشكلة الرياضيَّ لطريقة احللِّ، وأنَّ اوتكون املعلومات املزود بها الفرد غري حمددة متاًم

هذا  قيقة أنَّحل وجود موقف ميثل مشكلة، ومدركل الفرد مدرك أنَّ متمثِّلة يف اآلتي:خواص 

يف املوقف، وغري املناسب إىل أن يفعل  ااملوقف يتطلب بع  األفعال، وأن يكون الفرد حمتاًج

 (.2013ة )صاحل ،ة سريعمدرك حللِّ هذا املوقف بصورة بديهيَّ

، التحقق دة، يف غياب املعرفة بطرقُيراد حتقيقه ضمن شرو  حمدَّ فاملشكلة متثل عماًل

نا جنهل ، ولكنَّقهنا على معرفة باهلدف املرغوب فيه وبشرو  حتقنَّأ :ضمن هذه الشرو ومن 

ختتلف عن ي فه ،متثل طريقة حلِّ املشكالت وسيلة لبناء الطرق واالسرتاتيجياتإذ طرق إجنازه. 

 (.2001)جون،  لطريقة أو أكثر لتحقيق اهلدفا يكون الفرد ممتلًك فقد ؛وضعيات اإلجناز
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 أبرز االجتاهات لنقل الطالب من احلفظ والتلقني تتمثل يف وضعهم أمام مشكالت إنَّ

 ة،فالتعليم التقليدي قد يوفر فرصة احلفظ والتذكر لفرتة حمددَّ ،شعروا بها أو عايشوها حقيقية

 والتطبيق يف مواقف مماثلة أو غري مماثلة )عبيدات ،واالستخدام ،ه ال يوفر فرًصا للفهمولكنَّ

كسب الطالب الثقة التعليم من خالل املشكلة ُي (. ويضيف الباحث أن2018َّ أبوالسميد،و

الطالب يتعلمون من خالل العمل ويف  ألنَّ ؛احلياةيف بالنفس، ومواجهة العقبات اليت تواجههم 

  .ةمواجهة مواقف واقعيَّ

ة ( أربعة شرو  للبحث عن احللِّ، وهي مبثابة االسرتاتيجية العامPolyaَّد بوليا )وقد حدَّ

 حللِّ املشكالت: 

 (.أ فهُم) ها عبارةلاجملهول، واملعطيات، والشرو ، ومتث) فهم املسألة: معرفة 

 هل تشبه هذه املسألة أو مسألة  ؟الروابط بني املعطيات واجملهول: هل سبق رؤية املسألة من قبل

 ط(.ثم حتديد خطة البحث عن احللِّول، ومتثلها عبارة )خطِّ ؟ ومنهاسابقة قمت حبلِّ

 َّحقق من صحة كل خطوة، وارتباطها باخلطوات السابقة، ومتثلها عبارة تنفيذ اخلطة: الت

 حلِّ(. )نفذ أو

 َّميكن الوصول إىل نتيجة بطريقة أخرى؟ هل احللِّ؟ هل بحقق النتيجة تهل ت حقق من احللِّ:الت

، 2001)املقوشي،  .)حتقق( ميكن أن نستفيد منها يف حلِّ مسألة أخرى، ومتثلها عبارة

Polya, 2002.) 

 ة على النحو التالي: كما ورد يف بع  األدبيات خطوات حلِّ املشكالت الرياضيَّ

 املشكلة بدقة. اقرأ -

 أعد صياغة املشكلة بلغتك أنت. -

 املشكلة إىل عناصرها، وحدد ما هو معطى، وما هو مطلوب. قسم -

 حاول الوصول إىل احللِّ بالتقريب. -

 استخدم طريقة أخرى للحلِّ إن فشلت الطريقة األوىل. -

 البحث عن قاعدة أو قانون معني. -

 قائمة بالبيانات اليت توصلت إليها. أعدَّ -

 نظم تلك البيانات يف جدول لتتضح العالقة بشكل أفضل. -
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 تخدم مجيع املعلومات املتاحة.اس -

 اكتب مجلة أو صيغة رياضية للمشكلة بلغتك. -

 (.2011 املالكي،، 2001 راجع احللِّ، واملشكلة، ومدى االرتبا  )سالمة، -

( ظهرت العديد من االسرتاتيجيات حللِّ املشكالت Polya) بوليا ويف ضوء خطوات       

ة تربز بشكل كبري يف مرحلِّيت التخطيط للحلِّ، ة، وهي مبثابة خطة أو آلية تنفيذيالرياضيَّ

وكانت أبرز نتائج الدراسات السابقة توضح أهمية استخدام اسرتاتيجيات حلِّ . )احللِّ( والتنفيذ

 كلٌّ من:   كما أشارت إىل ذلك  ،اتة، وتضمينها يف كتب الرياضيَّاملشكالت الرياضيَّ

 .,Shinichi, 2007  (Yuri. Emmanuel ،2013، أبو املعاطي، 2002)عالونة، 

  شكلة البحث:م

 فاعلية اسرتاتيجيات حلِّالبحوث والدراسات الرتبوية اليت حبثت نتائج  إليهعلى ما توصلت  بناًء       

، 2002كدراسة كلٍّ من: )عالونة،  املشكالت يف تنمية التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات

بتضمينها يف التوصية  كذلك، Grossman, 2010)؛ 2009مي، ، الرويشد والعج2002سليمان، 

حصول طالب اململكة  (، وأيًضا2013ريا ) أبيدراسة  اليت وردت يف مثل ،كتب الرياضيات

واألوملبياد (، TIMSS) :مثل ،املسابقات الدوليةالعربية السعودية على مراكز متأخرة يف نتائج 

ات للصف الثاني املتوسط قد خضع للتطوير الكلي ولكون كتاب الرياضيَّالدولي للرياضيات، 

من تضمني  (، وحرًصا من الباحث على التحققMcGraw Hillمن قبل شركة ماجروهل للتعليم )

لذا فقد  ،اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت الرياضية يف مجيع جماالت احملتوى الرياضي بالكتاب

الت يف مجيع جماالت حمتوى كتاب تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشك مستوىتقصي سعى إىل 

 ات للصف الثاني املتوسط.الرياضيَّ

 أسئلة البحث:

ات تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف كتاب الرياضيَّ مستوىالسؤال الرئيس: ما      

 للصف الثاني املتوسط؟

 وتتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ات للصف الثاني املتوسط؟املضمنة يف كتاب الرياضيَّما اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت  .1
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ات من اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف كتاب الرياضيَّا ما االسرتاتيجية األكثر تضميًن .2

 للصف الثاني املتوسط؟

األعداد والعمليات : )يف جماالت احملتوى تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت مستوىما  .3

  ؟(اإلحصاء واالحتماالت ،القياس ،اهلندسة ،اجلرب ،عليها

 أهداف البحث:

 :التالي سعى البحث احلالي إىل     

ات للصف الثاني التعرف على اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت املضمنة يف كتاب الرياضيَّ .1

 املتوسط.

من اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف كتاب  ااالسرتاتيجية األكثر تضميًن التعرف على .2

 ف الثاني املتوسط.ات للصالرياضيَّ

األعداد )يف جماالت احملتوى:  تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت مستوىالكشف عن  .3

 (.اإلحصاء واالحتماالتو ،القياسو ،اهلندسةو ،اجلربو ،والعمليات عليها

 أهمية البحث:

 فيما يلي: أهمية البحث احلاليتكمن 

قد يوفر البحث احلالي تغذية راجعة ملخططي املناهج فيما يتعلق بتضمني اسرتاتيجيات حلِّ  .1

 ات للصف الثاني املتوسط.كتاب الرياضيَّ طباعةاملشكالت عند إعادة 

لدى الباحثني؛ للبحث يف جمال تضمني اآلفاق قد تفتح نتائج وتوصيات البحث احلالي  .2

 ات للصفوف األخرى.الرياضيَّاسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف كتب 

ات، واملشرفني الرتبويني، واملهتمني يف جمال املناهج إىل اسرتاتيجيات إرشاد معلمي الرياضيَّ .3

 .ديثة، واليت هلا أثر فعال يف حتسني التحصيل الدراسياحلاملشكالت  حلِّ

مشكالت أخرى غري املضمنة  حلِّاسرتاتيجيات قد ترشد نتائج البحث الطالب إىل  .4

 الكتاب، تساعدهم على التفكري الرياضي املناسب للحلِّ.ب

 حدود البحث:

 ُطبِّق البحث احلالي ضمن احلدود التالية:
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  مجيع اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت املضمنة يف  تقصياحلدود املوضوعية: اقتصر البحث على

 ات للصف الثاني املتوسط جبزأيه.كتاب الرياضيَّ

  :لعربية السعودية.اململكة ااحلدود املكانية 

  :م(.2017هـ/1439طبعة )احلدود الزمانية 

 مصطلحات البحث:

يف ضوء ما اطُّلع عليه من إطار نظري، وحبوث ودراسات سابقة متصلة بالبحث احلالي، 

 أمكن التوصل إىل التعريفات التالية ملصطلحات البحث: 

 االسرتاتيجية: 

هي جمموعة من اإلجراءات واملمارسات »( االسرتاتيجية بأنها: 2003ف اللقاني واجلمل )عرَّ

للوصول إىل خمرجات يف ضوء األهداف اليت وضعها، وتتضمَّن  ؛بعها املعلم داخل الفصلاليت يتَّ

 «وأساليب التقويم اليت تساعد على حتقيق أهدافها ،والوسائل ،واألنشطة ،جمموعة من األساليب

 (.  34)ص

طرق وأساليب إجرائية يتم اتباعها حللِّ مشكلة حمدَّدة، أو »( بأنها: 2013وعرَّفها صربي )

 (.  111)ص «إلجناز عمل معني، أو لتحقيق هدف ما

خطة تستخدم حللِّ املشكالت الرياضية  بأنها: اويعرِّف الباحث االسرتاتيجية إجرائيًّ

 توسط.املضمنة يف كتاب الرياضيات للصف الثاني امل

  اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت: 

عملية تكوين خطة حللِّ مشكلة، وتعدُّ هذه اخلطة عملية »( بأنها: 2004عرَّفها األمني )

مهمَّة يتوقف عليها جناح حلِّ املشكلة، ومعظم األفراد الذين يتعثرون يف حلِّ املشكالت قد ال 

 .(245)ص «تكون لديهم خطَّة واضحة للحلِّ

ميكن أن تستخدم حللِّ املشكالت من خمتلف  طرق: »( بأنها2007)بدوي  كما عرَّفها

 . (47)ص« األنواع

خطوات يستخدمها طالب الصف الثاني املتوسط  إجراءات أو :الباحث إجرائيًّا بأنها ويعرِّفها

من  ات يف مرحلة التخطيط اليت تعدُّبكتاب الرياضيَّإليها  شارامُل ،ةحللِّ املشكالت الرياضيَّ

 جلورج بوليا.   ةخطوات اسرتاتيجية حلِّ املسألة العامَّ
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 اإلطار النظري:

تعريف  ،تناول الباحث يف أدبيات البحث احلالي، ومبا يتفق مع مشكلة البحث وأهدافه

وعرض  والعوامل اليت تؤثر يف عملية حلِّ املشكالت الرياضيَّة، حلِّ املشكالت، اسرتاتيجيات

لِّ املشكالت مع التعريف بها، ومن ثم إيضاح أهمية استخدام عدد من اسرتاتيجيات ح

يف تدريس احملتوى الرياضي، وعرض األسس الرتبوية احلديثة  اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت

 .السرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف الرياضيَّات

 اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت:

الطالب املشكلة بقصد حلِّها، أي أنها  الفكرة اليت يتناول بها»( بأنها: 2004عرَّفها عبيد )

تعين نوعية التحرك الذهين الذي يعاجل به الطالب املشكلة من خالل خطَّة وخطوات متكنه من 

 (.141)ص« احللِّ

إجراءات واجتاهات؛ لنقل الطالب من »( بأنها: 2018كما عرَّفها عبيدات وأبو السميد )

 (.184)ص « ت حقيقية شعروا بها أو عايشوهااحلفظ والتلقني، تتمثل يف وضعهم أمام مشكال

بأنها: طريقة لإلبداع، فقد ميتاز الفرد الذي يستخدمها  Mann, 2005))كما وصفها مان 

بالقدرة على صياغة الفرضيات اليت تركز على السبب واألثر يف املواقف الرياضية، وحتديد 

حلول جديدة للمشكالت النماذج الرياضية، وكسر اجلمود يف التفكري، من خالل طرح 

 الرياضية، وطرح األفكار الرياضية غري املعتادة، وتقويم نتائجها.

اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت هي خطوات  يستنتج الباحث أنَّ التعاريف السابقةومن خالل 

متتالية يستخدمها الطالب؛ للوصول إىل حلِّ املشكلة اليت تواجهه، فهي طريقة تدعو إىل تنمية 

، وأنَّ استخدام من الطرق املعتادة القائمة على التلقني واحلفظ لدى الطالب بداًل التفكري

ليست ببساطة تطبيق املعارف أو املهارات أو اخلربات السابقة، فهي  اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت

أبعد من ذلك بكثري، فهي تتضمن تنسيق أو تطوير معظم العوامل السابقة؛ لينتج عن ذلك شيء من 

اإلبداع الذي مل يكن موجوًدا من قبل لدى الشخص الذي يقوم باحللِّ، وقد توصل الباحث هلذه 

 ه للطالب عندما كان معلًما ملادة الرياضيَّات.النتيجة من خالل مالحظت

 ومن العوامل اليت تؤثر يف عملية حلِّ املشكالت الرياضيَّة: 

( عدة عوامل تؤثر يف عملية حلِّ املشكالت الرياضيَّة وهي على النحو 2004ذكر األمني )

 التالي:
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 .طريقة تقديم وعرض املشكلة 

 .استيعاب املسألة، وفهمها 

  اللغة.الكفاءة يف 

 .االجتاه حنو التفاعل مع املسألة 

 .معتقدات الطالب عن مدى قدرتهم على حلِّ املشكلة 

 .الفروق الفردية، واألسلوب املعريف، والقدرات العقلية 

 .اخللفية املعرفية 

  ضعف حصيلة الطالب من احلفظ، واالسرتاتيجيات، واملقرتحات العامَّة املساعدة يف اكتشاف

 احللِّ.

 النفعالية كامللل والقلق والالمباالة.العمليات ا 

 .مستوى النمو 

يف اجملال « إعداد معلم الرياضيات»ويضيف الباحث أنَّ من العوامل املؤثرة أيًضا 

التخصصي، وخاصَّة أنَّه ليست لديه الكفاءة العلمية الالزمة للتعامل مع املشكالت الرياضيَّة، 

ب، فقد الحظ الباحث أثناء عمله مشرًفا تربويًّا ملادة والقدرة على إيصال املعلومات بالشكل املطلو

الرياضيَّات أنَّ غالبية املعلمني ال يركزون على خطوات اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت، بل يكتفون 

 حبلِّ مثال واحد فقط موضح يف الكتاب عن الدرس.   

 ومن أبرز اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت الرياضية:

(، Draw an illustration of the problem) ضيحي للمشكلةاسرتاتيجية رسم شكل تو .1

 وهي تعكس مدى فهم الطالب للموقف والعالقات املوجودة بني أجزاء املعلومات املختلفة،

عملية ترمجة  نَّإحيث  ؛مما يساعده على احللِّ ،وهذا يؤدي إىل توضيح املشكلة واملعلومات

ى حتويل املشكلة من املستوى اجملرد إىل عل املسألة )املشكلة( إىل رسم توضيحي ساعد

أن تكون الرسوم تفصيلية ودقيقة، فهي جمرد رسوم  ًطااملستوى شبه احملسوس، وليس شر

 (.Hogan  &  Forsten, 2007توضيحية )

يقصد بالنمط تكرار منتظم، وقد يكون و ،(search style) اسرتاتيجية البحث عن منط .2

ظاهرة ما، أو سلسلة  تتبُّع ة عبارة عنفاألمنا  الرياضيَّ ا،أو سلوكيًّ اأو بصريًّ االنمط عدديًّ
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يف عالقات وقواعد  ا، والتعبري عنها، والتعرف عليهامن األشياء أو األعداد ميكن إدراكه

رياضية تربط بني هذه التتابعات، ثم استخدام تلك العالقات يف حلِّ املشكلة، وقد يتطلب 

ة تنظيم املعلومات، والعالقات اليت تربط بينها على شكل جدول استخدام هذه االسرتاتيجي

 (.2002 عالونة،، 2002 أو قائمة؛ لتسهيل عملية اكتشاف النمط )سليمان،

، ويتبع فيها The solution is reversed) ) )البدء من النهاية( ااسرتاتيجية احللِّ عكسيًّ .3

يبدأ من نهاية املشكلة  فقدة، املشكلة الرياضيَّاملتعلم الطريقة التحليلية يف التفكري يف حلِّ 

 الرياضية املعطاة، ومن الناتج النهائي أو احملصلة النهائية، حتى يصل إىل احللِّ املطلوب

 (.  Sarver,  2006 ،2011)املالكي، 

، وترد يف بع  األدبيات باسم Guessing and checking)) اسرتاتيجية التخمني والتحقق .4

 فقداحملاولة واخلطأ، أو احملاولة واخلطأ املنظمة، وتعتمد على التخمني؛ للوصول إىل احللِّ، 

ن عدم صحة ذلك التخمني والتحقق منه، فإذا تبيَّترب ثم خي ،للمشكلة حالًّخيمن الطالب 

عمليات التخمني  رى،  كما أنَّه يتم استبعاده، واللجوء إىل ختمني أو حماولة أخالتخمني فإنَّ

)العويشق،  تكون مرتبطة ببعضها، فيستفاد يف كل حماولة من احملاوالت اليت سبقتها

 (.2010أبو زينة وعبابنة، ، 2009

، ويتم فيها جدولة البيانات Create a table)) )إنشاء جدول( اسرتاتيجية عمل قائمة منظمة .5

خمططات؛ لتسهيل دراستها ومساعدة الطالب جداول، أو  وتنظيمها على شكل قوائم، أو

ها قد ترشده إىل ة واضحة حنو حلِّ املشكلة، مبعنى أنَّعلى تنظيم تفكريه، والسري خبطَّ

اكتشاف طريقة احللِّ، أو رؤية النمط، أو إدراك العالقة بني أجزاء املشكلة )العمري، 

2012.) 

رتجم املشكلة ت فقد(، Solve the simplest problem) اسرتاتيجية حلِّ مشكلة أبسط .5

األعداد الكبرية أو الكسور اليت  ُتبسَّطة إىل مشكلة أخرى أكثر سهولة، كأن الرياضيَّ

يمكن تعميم طريقة احللِّ على املشكلة فد مستوى املشكلة إىل أعداد أقل وأبسط، قد تعقِّ

ملسألة حلها، وكذلك ميكن التخلص من بع  الكلمات يف ا الرياضية األصلية املراد

ة بسيطة مألوفة؛ لتسهل عملية طة أو استخدام عناصر فرعيَّاللفظية؛ لتقدميها بلغة مبسَّ

 .  Bauer, Dorceva & Tandr)،2007)اخلضر،  التعامل مع املشكلة
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(، وتسميها بع  األدبيات Delete) اسرتاتيجية اعتبار كافة اإلمكانات ثم احلذف .8

ستخدم عندما يكون للمشكلة عدد حمدد من اإلجابات احملتملة، اسرتاتيجية احلذف، وُت

اإلجابات اخلاطئة؛ ليتم الوصول إىل اإلجابة  ُتستبعدمجيع اإلمكانات، ثم  فُتحصر

 (. 2009اخلطيب، ، 2004)عبيد،  الصحيحة

 ،Open sentences)) )تنظيم معادالت أو متباينات( ة املفتوحةاسرتاتيجية اجُلمل الرياضيَّ .7

تخدم إذا كان ميكن التعبري عن اجملهول أو املطلوب مبتغري أو متغريات، ومن ثم تكوين ُتس

مجل مفتوحة، معادالت أو متباينات، باستخدام هذا املتغري وحلِّ املعادالت أو املتباينات، 

املشكلة  فالطالب هو الذي يكون وينظم املعادالت أو املتباينات اليت سيتم من خالهلا حلُّ

 (.2004ي، )السواع

يبحث الطالب  يف هذه االسرتاتيجية ،(Use The equation) اسرتاتيجية استخدام القانون .9

مل عن قانون أو معادلة مناسبة الستخدامها يف حلِّ املسألة، وهي ختتلف عن اسرتاتيجية اجُل

حللِّ ففي هذه االسرتاتيجية يتم فقط تذكر القانون أو الصيغة املناسبة  ،ة املفتوحةالرياضيَّ

 (. 2013املشكلة )أبو ريا، 

مسها يف بع  األدبيات ا(، وورد Reasonable justification) اسرتاتيجية التربير املنطقي .10

، ويتم من خالهلا حتديد الروابط والعالقات بني (التفكري االستداللي املنطقي)باسم 

املشكالت اليت  البيانات املعطاة يف املشكلة وإدراك هذه العالقات، وتستخدم يف حلِّ

إذا »أو ، «إذا كان ... فإنَّ»اليت تتضمن عبارات شرطية من نوع و ،تتضمن قضايا منطقية

 ،ةة، والرباهني الرياضيَّ، وكذلك تستخدم يف حلول التمارين اهلندسيَّ«كان صحيحًا ... فإنَّ

ألن هذه االسرتاتيجية حتتوي على عمليات  ؛ةوهي مناسبة لطالب املرحلتني املتوسطة والثانويَّ

 (.2010دة )أبو زينة وعبابنة، جمرَّ

، يتم يف هذه االسرتاتيجية متثيل Create a form)) اسرتاتيجية التمثيل )إنشاء منوذج( .11

 ،كاألشخاص، أو األدوات، أو العمالت ،باستخدام النماذج املادية حمسوسة ااملوقف عمليًّ

من التمثيل العملي الواقعي، ويفضل  وقد تتم حماكاة املوقف بداًلأو غريها من النماذج، 

متثيل الفكرة الرئيسة  نَّإاستخدام هذه االسرتاتيجية يف املرحلة االبتدائية وما قبلها، و

 ا، وتنفيًذا، وأسهل فهًمااملسألة )املشكلة( أكثر وضوًح باألشكال أو الرسومات جيعل حلَّ

 (.2015، حسين)
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(، ويقصد بهذه االسرتاتيجية التفكري Tree representationلتمثيل بالشجرة )ا اسرتاتيجية .12

)املشكلة( كما لو كانت هناك شجرة ذات غصون كثرية متثل أفكار  يف حلِّ املسألة

 (.2013ريا،  احللِّ، وحصر كل األفكار الرئيسة واملتعلقة حبلِّ املسألة )أبو

 حيقق ما يأتي: س احملتوى الرياضيَّأهمية استخدام هذه االسرتاتيجيات يف تدري

 َّات يف العامل احلقيقي.السعي حنو حتقيق هدف الرياضي 

 َّات.مساعدة الطالب على أن يصبحوا أكثر ثقة يف قدرتهم لعمل الرياضي 

  السماح للطالب باستخدام املعرفة اليت جيلبونها للمدرسة، ومساعدتهم على الربط بني

 قاعة الدرس.ات واملواقف خارج الرياضيَّ

  مساعدة الطالب على تنمية الفهم الرياضي، وإضافة معنى للمهارات، واملفاهيم يف كل

 جماالت احملتوى الرياضي.

 .السماح للطالب بالتفكري، وإبالغ األفكار، وبناء الرتابطات، وتطبيق املعرفة واملهارات 

 لى حلِّ املشكالت، إعطاء فرص ممتازة من أجل فهم تقويم الطالب للمفاهيم، وقدرتهم ع

 وقدرتهم على تطبيق املفاهيم واإلجراءات.

 .الرتويج للمشاركة التعاونية لألفكار واالسرتاتيجيات 

 َّات.مساعدة الطالب يف العثور على املتعة يف الرياضي 

 (.2008)بدوي،  زيادة فرص استخدام مهارات التفكري الناقد 

ام اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف ( بأنَّ استخد2018وأضاف عبيدات وأبو السميد )

 احملتوى الرياضي تتميز بعدة مزايا من أهمها:

أنَّ التعلم هو تعلم ذو معنى مستند إىل حاجات الطالب، ومشكالت واقعية عايشوها، 

 وتعاجل وضًعا مرتبًطا بواقع معايش.

 شكالت أنَّه تعلم يعتمد على خربات الطالب السابقة، وتوظيفها يف البحث عن حلول مل

 جديدة، ولذلك يكون التعلم نشًطا.

  وأنه ميكن أن يربط بني مواد دراسية خمتلفة، مما ميكن الطالب من مواجهة مشكالتهم

 خارج املدرسة.

( بأنه ميكن الكشف Kim,Cho & Ahn, 2003كما ذكر كل من كيم وشو ووآهن )
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اعي يف استخدام اسرتاتيجيات عن املبدعني يف جمال الرياضيَّات من خالل نشاطهم بالتفكري اإلبد

حلِّ املشكالت، كما أنَّ الكشف عن أولئك املبدعني ال يتم من خالل ممارستهم ألنشطة رياضية 

 تقليدية.

استخدام اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف جماالت احملتوى  ويضيف الباحث على ما سبق أنَّ

لديه، وحيسن من مستواه التحصيلي يف  قةثنمي الي، وفعااًل انشًط االرياضي جيعل الطالب مشارًك

التفكري الرياضي، كما أوضحت ذلك الدراسات السابقة يف فاعلية اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت 

 Yuri.Emmanuel. and؛ Barak & Mesika, 2007؛ 2014كدراسة كل من: )توبة، 

Shinichi., 2007.وغريها من الدراسات ) 

 السرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف الرياضيَّات:األسس الرتبوية احلديثة 

  تتماشى اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت مع طبيعة عملية التعلم لدى الطالب، فقد يقتضي أن

أو « مشكلة»يوجد لدى املعلم هدف يسعى لتحقيقه، وعليه فإنَّ استخدام معلمي الرياضيات 

ستمر، ومتابعة النشا  التعليمي حللِّ يثري الطالب، وحيفزهم على التفكري امل« حمرًيا سؤااًل»

 املشكلة املطروحة.

  تتفق هذه االسرتاتيجيات مع املنهج العلمي يف البحث، وتنمِّي روح التقصي والبحث العلمي لدى

 الطالب.

  جتمع هذه االسرتاتيجيات بني شقَّي العلم مبادته وطريقته، فاملعرفة العلميَّة وسيلة للتفكري

 الوقت نفسه. العلمي ونتيجة له يف

  تقوم هذه االسرتاتيجيات على اعتماد املتعلم على ذاته يف الوصول للحلول، واكتشاف املفاهيم

 (.2011واملبادئ اليت ميكن أن يستخدمها يف املواقف احلياتية )شبري، 

 وبناًء على هذه األسس اليت ُتربز األهميَّة العلميَّة والرتبويَّة، أصبح تضمني اسرتاتيجيات حلِّ

املشكالت يف كتب الرياضيات ضرورة تسعى هلا األنظمة التعليمية، ويرى الباحث أنَّ الكشف 

عن مستوى تضمني تلك االسرتاتيجيات يف كتب الرياضيات يعد من جهود التطوير يف جمال 

املناهج، ومواكبة التطورات العاملية، اليت تسعى إىل إعداد أجيال قادرين على ممارسة مهارات 

 عند مواجهتهم للعديد من املشكالت، سواًء مشكالت رياضية أو حياتية. التفكري
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 الدراسات السابقة:

املشكالت  حلِّ السرتاتيجياتمن الدراسات السابقة  اعدًدالدراسة احلاليَّة تناولت 

من  افبعضها ركز على اسرتاتيجية بوليا )العامة(، والبع  اآلخر تناول عدًد ،ةالرياضيَّ

، فلم جيد الباحث دراسات سابقة تناولت حتليل كتب ة حللِّ املشكالتاالسرتاتيجيات اخلاصَّ

 الرياضيات وفًقا السرتاتيجيات حلِّ املشكالت.

 ,Montague, Warger & Morga)دراسة مونتاغو وارجور ومرجان ومن تلك الدراسات 

؛ ملساعدة الطالب فقد «Solve it»لق عليه ، فقد قدَّمت هذه الدراسة برناجًما تدريسيًّا ُأط(2000

كانت العينة مكوَّنة من طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن، الذين يعانون من صعوبات يف 

حلِّ املسائل الرياضية، وتكونت الدراسة من ثالث جمموعات ُطبِّق عليها الربنامج التدريسي 

ة املسألة بكلمات الطالب اخلاصَّة، والتخيل املكون من اخلطوات التالية: القراءة للفهم، وصياغ

 البصري، وصور من الرسم، والرسم البياني، وقدِّر ومخِّن احللَّ، ومن ثم احسب. 

 ومن أبرز نتائج الدراسة: 

أنَّ الطالب تعلموا كيف يقرؤون املسألة للفهم، وكيف حيلون املسألة بلغتهم اخلاصَّة، 

 رسم، ووضع خطَِّة حلٍّ للمسألة، وتقدير اإلجابة.إضافة إىل تصور املسألة من خالل ال

اليت هدفت إىل التعرف على مدى  ((Jackson Louise, 2000 جاكسن لويس دراسةو

ممارسة طالب الصف السادس السرتاتيجية حلِّ املشكالت، واستخدام مهارات التفكري العليا 

ت الرياضيَّة على الطالب )التحليل، والرتكيب، والتقويم(، فقد ُعرضت جمموعة من املشكال

( أسبوًعا، ومن أبرز نتائج الدراسة: أنه أصبح هناك لدى الطالب 20ذوي مستويات خمتلفة ملدة )

ثقة عالية بالنفس بعد تدريبيهم على اسرتاتيجية حلِّ املشكالت، فقد كان هناك أكثر من 

 %( من الطالب يشاركون بشكل واضح يف هذه االسرتاتيجية.50)

( اليت هدفت إىل تقصي أثر تدريب طالب وطالبات الصف السادس 2002) اسة عالونةا درأمَّ

يف حتسني تناوهلم للمسائل اللفظية يف  تاالبتدائي على بع  اسرتاتيجيات حلِّ املشكال

العينة  وُقسِّمت ،استخدم املنهج التجرييبو ،وطالبة ا( طالًب50تكونت العينة من ) فقد ،اتالرياضيَّ

قت على اجملموعة التجريبية مخس اسرتاتيجيات، ووجد طبِّ فقد ،جملموعتني جتريبية وضابطة

ن من أدائهم يف حلِّ تدريب الطالب والطالبات على اسرتاتيجيات حلِّ املشكلة حسَّ الباحث أنَّ
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 ة، وأوصى الباحث بتضمني تلك االسرتاتيجيات يف احملتوى الدراسي.املسائل اللفظيَّ

إىل قياس مستوى استخدام معلمي الرياضيات  فقد هدفت (2002) دراسة سليمانو

 فقد ،باملرحلتني االبتدائية واإلعدادية اسرتاتيجية البحث عن منط يف حلِّ املشكالت الرياضية

واآلخر يف حلِّ املشكالت  ،ق اختباران حتصيليان أحدهما يف اسرتاتيجية البحث عن منطبُِّط

من ا ( معلًم30من معلمي الرياضيات يف املرحلة االبتدائية، و) ا( معلًم50لعينة )االبتكارية على ا

من الفرقة الثالثة ختصص رياضيات من ا معلًما ( طالًب54معلمي الرياضيات باملرحلة اإلعدادية، و)

 من الفرقة الرابعة ختصص رياضيات من جامعة املنوفية، امعلًم ا( طالًب30جامعة املنوفية، و)

 إحصائيًّا بني متوسطي درجات الطالب ةووجود فروق دالَّ تدني درجات العينة، :ت أبرز النتائجوكان

 يف اختبار )الفرقة الثالثة والرابعة(، ودرجات معلمي الرياضيات )ابتدائي وإعدادي( علمنيامل

 .حلِّ املشكالت االبتكارية لصاحل الطالب املعلمني األمنا ، ويف اختبار

( اليت طبقت على طلبة املرحلة Barak & Mesika, 2007)ميسيكا ودراسة باراك و

املتوسطة، فقد هدفت إىل دراسة تأثري تدريس اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت اعتماًدا على فهم 

املشكلة، وليس إعطاء خطوات حلٍّ تقليدية، وقد توصل الباحثان إىل حتسٍُّن دالٍّ إحصائيًّا يف قدرة 

تجريبية على حلِّ املسائل الرياضيَّة، وحتديد اسرتاتيجيات احللِّ مقارنة الطالب يف اجملموعة ال

باجملموعة الضابطة، ولقد توصل الباحثان إىل أنَّ استخدام هذه االسرتاتيجيات ساعد الطالب على 

 التفكري السليم يف خطوات احللِّ.

( (Yuri. Emmanuel. and Shinichi., 2007 يوري اميانيووال وشنيكي ىيف حني أجر

يف قدرتهم على استخدام الصور  ،دراسة قارن فيها الباحثون بني الطالب يف اليابان ونيوزيلندا

املسائل الرياضية  استخدام الصور، والبيانات يف حلِّ أنَّ :والرسوم يف حلِّ املسائل، ومن أبرز النتائج

ئل اللفظية، وكان من من قبل الطالب النيوزلنديني ساعدهم على إجياد الناتج الصحيح للمسا

عدم  أسباب اخنفاض مستوى الطالب اليابانيني يف حلِّ املسائل باستخدام الصور والرسوم البيانية

ة اسرتاتيجية خاصَّ واستخدام الرسوم والصور البيانية ه ثقتهم بكيفية استخدامها، واعتقادهم بأنَّ

ة عن الدراسات السابقة لكونها فقط. واختلفت هذه الدراس يستخدمها ليوّضح احللَّ ،باملدرس

 نية للمقارنة بني طالبي نظامني تعليمياستخدمت بع  اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت الرياضيَّ

 .خمتلفني
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( عن فاعلية برنامج تدرييب ملعلمي الرياضيات يف 2009) كما كشفت دراسة العويشق

يف أدائهم وأداء طالبهم يف حلِّ  تهليوفاع ،حول اسرتاتيجيات حلِّ املسألة ،اململكة العربية السعودية

  .ويف تنمية مهاراتهم يف التفكري فوق املعريف ،املسألة

( فقد هدفت إىل دراسة فاعلية تدريس بع  2009أما دراسة الرويشد والعجمي )

واملعتقدات حنو  ،والتفكري الرياضي ،يف تنمية التحصيل ،ةاسرتاتيجيات حلِّ املشكلة الرياضيَّ

ُطبِّق املنهج التجرييب  فقد ،لدى تلميذات الصف اخلامس بدولة الكويت ،ةلة الرياضيَّحلِّ املشك

 ( يف جمموعتني جتريبية وضابطة، وتوصلت الباحثتان إىل وجود فرق دال39ٍّعلى عينة الدراسة )

لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تدربت على  ،يف معتقدات التلميذات حنو حلِّ املشكالتا إحصائيًّ

تدريس اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت ليس  وهذه النتيجة توضح أنَّ ،اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت

 فقط على طالب املراحل التعليمية املتقدمة. فعااًل

إىل معرفة أثر استخدام التمثيالت  (Grossman, 2010)وقد هدفت دراسة جرومسان 

والنماذج امللموسة(، وتكونت عينة  –والرسوم التصويرية  –الرسوم البيانية  –الرياضية )اجلداول 

( طالًبا من طالب الصف الثامن للمرحلة اإلعدادية، وقسم الباحث العينة إىل 15الدراسة من )

جمموعتني جتريبية وضابطة، وخلصت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة 

ت الرياضية املتعدَّدة، كما أظهرت النتائج االجتاه اإلجيابي التجريبية، اليت استخدمت التمثيال

 لطالب اجملموعة التجريبية إىل استخدام تلك االسرتاتيجيات.

عرف على أثر استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة التَّ (2011) واستهدفت دراسة املالكي

 ،املتوسط يف مكة املكرمة يف تنمية حلِّ املشكالت الرياضية اللفظية لدى طالب الصف األول

املنهج  اا مستخدًم( طالًب52على عينة عددها ) (هـ1431/ 1430)ُطبقت الدراسة يف العام  فقد

بني اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل  اة إحصائيًّوجود فروق دالَّ :التجرييب، وأظهرت النتائج

واختلفت  ة.ة اللفظيَّلِّ املشكالت الرياضيَّاليت درست اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة حل ،ةالتجريبيَّ

هذه الدراسة عن الدراسات السابقة لكونها ربطت ما بني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت، 

 واسرتاتيجيات ما وراء املعرفة. 

ات والطالب ( اليت هدفت إىل معرفة مستوى إدراك معلمي الرياضي2012َّأما دراسة العمري )

، املسحي فقد استخدمت املنهج الوصفي ،ات اسرتاتيجيات حلِّ املشكالتاملعلمني ختصص رياضيَّ

ات يف املرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض، من معلمي الرياضيَّ ا( معلًم182تكونت العينة من ) فقد
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السرتاتيجيات حلِّ  والطالب املعلمنيلقياس مستوى املعلمني،  اواستخدمت الدراسة اختباًر

يف مستوى إدراك عينة الدراسة يف اسرتاتيجيات حلِّ  تدنٍّ املشكالت، وتوصلت الدراسة إىل

  املشكالت.

استهدفت التعرف على عالقة اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت  فقد( 2013) دراسة أبو املعاطيو

ة لدى طالب شكالت الرياضيَّالرياضية وسرعة جتهيز املعلومات بالقدرة على احللِّ اإلبداعي للم

لمنهج الوصفي، وتطبيق لا وطالبة مستخدًم ا( طالًب58تكونت العينة من ) فقد ،ةاملرحلة الثانويَّ

ة، اإلبداعي للمشكالت الرياضيَّ املشكالت، والقدرة على احللِّ مقاييس اسرتاتيجيات حلِّ

رق بني الطالب والطالبات يف أسفرت النتائج عن وجود ف وقد ،ومقاييس سرعة جتهيز املعلومات

بني  ات لصاحل الطالب، ووجود ارتبا  موجب دالٍّالقدرة على التفكري اإلبداعي يف الرياضيَّ

ات واالسرتاتيجية املختلطة، واسرتاتيجية حتليل القدرة على التفكري اإلبداعي يف الرياضيَّ

، وميكن التنبؤ بالقدرة على الوسائل، واسرتاتيجية احملاولة واخلطأ، وسرعة جتهيز املعلومات

ة من خالل سرعة جتهيز املعلومات، وبع  اسرتاتيجيات حلِّ اإلبداعي للمشكالت الرياضيَّ احللِّ

 ة. املشكالت الرياضيَّ

( اليت هدفت إىل استقصاء أثر التدريب على اسرتاتيجيات حلِّ 2013) اريَّ أبيدراسة أما 

تكونت العينة من  فقد ،األول املتوسط يف مدينة حائل حتصيل طلبة الصف يفة املسألة الرياضيَّ

واستخدم م(، 2012/ 2011: )للعام ،من طالب الصف األول املتوسط مبدينة حائل اطالًب (55)

وجود فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة  وقد أوضحت النتائج ،الباحث املنهج التجرييب

 الرياضية.على اسرتاتيجيات حلِّ املسألة  إىل التدريبعزى تالتجريبية، 

( فقد هدفت إىل معرفة أثر اسرتاتيجية النمذجة الرياضية على 2014وكذلك دراسة توبة )

استيعاب املفاهيم، وحلِّ املسائل الرياضيَّة لطالبات الصف السابع األساسي، واستخدمت الباحثة 

حدة القياس بالطريقة التقليدية، بينما املنهج شبه التجرييب، فقد درست اجملموعة الضابطة و

درست اجملموعة التجريبية الوحدة نفسها باستخدام اسرتاتيجية النمذجة الرياضية، ومن أهم 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية، وأنَّ استخدام اسرتاتيجية 

 التحصيلي لدى الطالبات.النمذجة الرياضيَّة هلا أثر فعال يف حتسني املستوى 
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 من استعراض الدراسات السابقة يتضح التالي:

حلِّ  والتوجه العاملي على االهتمام باسرتاتيجيات العربية واألجنبيةتنوع بيئات التطبيق  .1

املشكالت الرياضية، وتدريب املعلمني عليها مع مراعاة تضمينها يف الكتب الدراسية 

 مبختلف أنواعها.

 .عينة الدراسات السابقة ما بني طالب ومعلمنيجمتمع وتنوع  .2

أغلب الدراسات السابقة عند تناوهلا لدراسة اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت طبقت املنهج  أنَّ .3

فقد استخدمتا املنهج  ،(2013) دراسة أبو املعاطي، و(2012) التجرييب عدا دراسة العمري

  .الوصفي املسحي

ت الرياضية يف الدراسات السابقة ما بني اسرتاتيجية عدد اسرتاتيجيات حلِّ املشكال تنوع .4

  .أو مخس اسرتاتيجيات نيسرتاتيجيتاو ،واحدة

من أوائل الدراسات اليت تناولت حتليل كتب  أنَّ الدراسة احلالية يف حدود علم الباحث  .5

 الرياضيَّات يف ضوء اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت. 

 السابقة يف التالي:اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات 

 املنهج الوصفي التحليلي مبا يتوافق مع مشكلة الدراسة احلالية استخدمت  فقد :نهجيةامل

 الدراسة.

 مجيع االسرتاتيجيات الواردة يف  هذه الدراسة نتضمَّفقد ت :عدد اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت

 .( اسرتاتيجية11، البالغ عددها )الكتاب املدرسي

  البحث احلالي: فقد اقتصرت على مجيع مواضيع كتاب الرياضيات بالصف جمتمع وعينة

 الثاني املتوسط جبزأيه.

 أوجه اتفاق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف التالي:

األدبيات النظرية ذات العالقة باالسرتاتيجيات املضمنة يف كتاب الرياضيات بالصف الثاني 

 املتوسط جبزأيه.

 من الدراسات السابقة: أوجه االستفادة

وحتقيق توصيات بع  الدراسات اليت تنادي بتضمني  ،بناء أدبيات الدراسة احلالية

 .اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف الكتاب املدرسي
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 منهجية البحث، وإجراءاته:

 : منهج البحث:أواًل

(، من خالل أسلوب Content Analysis) اعتمد البحث احلالي املنهج الوصفي التحليلي

صائص الظاهرة من خالل التحليل الكمي حبساب التكرارات، ُحصرت خحتليل احملتوى، وفيه 

 والنسب املئوية.

 ثانًيا: جمتمع وعينة البحث:

ات للصف الثاني املتوسط جبزأيه، والتمارين حمتوى كتاب الرياضيَّ جماالتمجيع 

 .كاماًل املصاحبة لتلك املواضيع، والعينة متثل اجملتمع

 ثالًثا: أداة البحث:

، بعد االطِّالع على الدراسات السابقة اليت ضمنت «بطاقة حتليل»تكونت أداة الدراسة من 

 ميانيووال وشنيكيإيوري ، ودراسة (2002) سليمان اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت منها دراسة

Yuri. Emmanuel. and Shinichi., 2007)) ودراسة جرومسان ،(Grossman, 2010) ،

اشتملت على  ،لإلجابة عن أسئلة البحثفقد صمم الباحث بطاقة؛  (،2012ودراسة العمري )

ات للصف الثاني املكون من مجيع االسرتاتيجيات املضمنة يف كتاب الرياضيَّ الرئيسالعمود 

ها األعداد والعمليات علي» من مجيع جماالت حمتوى الكتاب الرئيساملتوسط، وتكون الصف 

تكرارات التضمني لكل  ُتعبَّأحبيث  «اإلحصاء واالحتماالتو القياسواهلندسة و اجلربو

  .جبزأيه اسرتاتيجية على مجيع جماالت حمتوى الكتاب

 ا: صدق األداة:رابًع

عرضت البطاقة على جمموعة من املتخصصني يف  «بطاقة التحليل»للتحقق من صدق األداة 

وعددهم ثالثة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس، وأربعة مشرفني تربويني ات، جمال مناهج الرياضيَّ

ات يف املرحلة املتوسطة، وقد معلمني من معلمي الرياضيَّ ات، وأربعةمتخصصني يف جمال الرياضيَّ

الباحث على السادة احملكمني بإفادته عن مدى قياس بطاقة التحليل لإلجابة عن أسئلة  أكد

 يل، ودقة حمتواها، والتحقق من املوضوعية، وأفادوا مجيعهم بأنَّللية التحالبحث، ومناسبتها لعم

مالحظات سوى مالحظة  احملكمونالبطاقة مناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة، ومل يرصد 

اسرتاتيجية التمثيل بالرسم »أال وهي ُكتب يف البطاقة  ،سبعة منهم أفادوا بتعديلها ،واحدة
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فقد كانت  ،«اسرتاتيجية إنشاء منوذج»و «اسرتاتيجية رسم شكل» على أنها تشمل« والنموذج

املقرتح للحرص  افصل املالحظتني؛ لتمثل كل واحدة اسرتاتيجية مستقلة، وقد ُأخذ بهذ ةاملالحظ

 على حتقيق صدق وموضوعية البطاقة.

 ا: ثبات األداة:خامًس

ت حمتوى الكتاب، ل، قام الباحث بتحليل مجيع جمااليللتحقق من ثبات بطاقة التحل

نة يف جماالت احملتوى، وبعد مضي ثالثة أسابيع وتكرارات اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت امُلضمَّ

أعاد الباحث عملية التحليل مرة أخرى، ثم قام باحتساب نسبة االتفاق بني نتائج التحليل األول، 

  :( اليت تنص علىHolstiالثاني باستخدام معادلة هولسيت )و

R=                                 

                   

 ( تعين: معامل الثبات.  Rحيث )

M :  عليها يف التحليلني. اتفقتعين عدد احلاالت اليت 

N1 : .تعين عدد التكرارات الناجتة من التحليل األول 

N2 : (2011)اهلامشي وعطية، تعين عدد التكرارات الناجتة من التحليل الثاني.  

 واجلدول التالي يوضح ثبات حتليل البطاقة:

 تفاق بني التحليل األول والثانينسبة اال 

 نسبة االتفاق تكرارات االتفاق التحليل الثاني التحليل األول

 185  185  185  100% 

مما يطمئن  ،وهي نسبة مرتفعة%(، 100) نسبة معامل الثبات ويتضح من اجلدول السابق أنَّ       

 الباحث على ثبات بطاقة التحليل.

 وحدة التحليل:

سئلة حتليل أالفقرة هي وحدة التحليل يف حال الشرح، و على أنَّ عتمد الباحثا

2M 

N1   + N2 
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واملسائل الواردة  االسرتاتيجية، والتعامل مع املسائل املتنوعة اليت تقيس تطبيق وفهم االسرتاتيجية،

 سئلة اختبار منتصف الفصل اخلاصة بتطبيقأالرتاكمية واخلاصة باالسرتاتيجية، ويف املراجعة 

والتمارين، واألمثلة اخلاصة بتطبيق  سئلة اإلجابة املطولة يف االختبار الفصل،أاالسرتاتيجية، و

 االسرتاتيجية.

 املعاجلة اإلحصائية:

 ( معاملة هولسيتHolsti.؛ للتحقق من ثبات بطاقة التحليل) 

  التكرارات، والنسب املئوية؛ للكشف عن مستوى تضمني اسرتاتيجيات حلِّ حساب

 ات للصف الثاني املتوسط.املشكالت يف حمتوى كتاب الرياضيَّ

 نتائج البحث، وتفسريها:

نة يف مما اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت املض» :هلإلجابة عن السؤال الفرعي األول، الذي نصُّ

 «ي املتوسط؟ات للصف الثانكتاب الرياضيَّ

ات للصف الثاني املتوسط، وتوصل إىل عدد من الباحث بتحليل كتاب الرياضيَّحلَّل 

 االسرتاتيجيات مضمنة يف الكتاب على النحو التالي:

، The solution is reversed)) اعكسيًّ احللُّ (،search styleالبحث عن منط )

رسم  ،Guessing and checking))(، التخمني والتحقق Use Vin form) نفاستعمال أشكال 

 Check the reasonableness of the) التحقق من معقولية اإلجابة، ((Draw a shape شكل

answer،) ( التربير املنطقيReasonable justification،) حلِّ مسألة أبسط (Solve the 

simplest problemإنشاء منوذج ،) ((Create a form، إنشاء جدول ((Create a table متثيل ،

(. وقد مت تعريف تلك االسرتاتيجيات يف أدبيات الدراسة Question representation) املسألة

هناك اسرتاتيجيات أشارت  إال أنَّ ،يف الكتاب املضمنةاحلالية، ويالحظ تنوع يف االسرتاتيجيات 

سي، وتنمية مهارات هلا األدبيات، والدراسات السابقة مبدى فاعليتها يف حتسني التحصيل الدرا

اليت وردت يف ، Delet)) «اسرتاتيجية احلذف» ن يف جماالت حمتوى الكتابالتفكري مل ُتضمَّ

إضافة  هذه االسرتاتيجيةتضمني  ويرى الباحث أنَّ (.2009(، ودراسة اخلطيب )2004دراسة عبيد )

سرتاتيجيات ال اجيًد اعًدضيف ُبيجماالت حمتوى الكتاب، وس يعدُّ إثراًء يفلالسرتاتيجيات السابقة 

 حلِّ املشكالت.
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ا من ما االسرتاتيجية األكثر تضميًن» :هالسؤال الفرعي الثاني، الذي نصُّ ولإلجابة عن

 «املشكالت يف كتاب الرياضيات للصف الثاني املتوسط؟ اسرتاتيجيات حلِّ

 :استخدم الباحث بطاقة التحليل لإلجابة عن هذا السؤال على النحو التالي

 والنسب املئوية اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت امُلضمنة يف الكتاب التكرارات، 

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار االسرتاتيجية م

 1 %14.29 25 البحث عن منط 1

 9 %4.58 7 اعكسيًّ احللُّ 2

 4 %9.14 15 استعمال أشكال فن 3

 1 %14.29 25 التخمني والتحقق 4

 5 %5.75 12 رسم شكل 5

 7 %5.81 10 التحقق من معقولية اإلجابة 5

 5 %8.43 13 التربير املنطقي 8

 2 %12.58 22 مسألة أبسط حلُّ 7

 8 %5.29 11 إنشاء منوذج 9

 3 %11.43 20 إنشاء جدول 10

 5 %8.43 13 متثيل املسألة 11

  %100 185 إمجالي التكرارات
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النسب املئوية السرتاتيجيات حلِّ املشكالت امتدت  أنَّ (1) وشكل (،2) جدول يتضح من

: هما ااألكثر تضميًن تاننت بنسب متقاربة، واالسرتاتيجي%[، وُضم14.29ِّ% 4.58ما بني ]

%(، 14.29): بنسبة مئوية مقدارها «واسرتاتيجية التخمني والتحققاسرتاتيجية البحث عن منط، »

تعتمد على األمنا    «اسرتاتيجية البحث عن منط»سرتاتيجيتني لكون ر هاتني االولرمبا يعود تصدُّ

ات يف هذا العصر، فتقدم مواقف وأنشطة رياضية من مظاهر الرياضيَّ االيت أصبحت مظهًر

رياضية متكن الطالب من اكتساب املهارات األساسية  تتطلب اكتشاف أمنا  ،وحياتية

عن منط الفرصة؛ لتنمية كثري من البحث السرتاتيجيات حلِّ املشكالت، وهذه االسرتاتيجية تتيح 

وتكوين تعميمات، وهلا فاعلية كبرية  ،ؤمهارات االستقراء واالكتشاف، ومهارات التوقع والتنب
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(، أما االسرتاتيجية 2002) هلا نتائج دراسة سليمان كما أشارت ،يف حتسني التحصيل الدراسي

اسرتاتيجية احملاولة » اليت ُيطلق عليها يف بع  األدبيات« قاسرتاتيجية التخمني والتحقُّ»األخرى 

فهي تعتمد على التخمني الذكي القائم على املنطق، ومعطيات املوقف، فعندما ُيسأل  «واخلطأ

، وخيترب صحته، وإذا احللول املمكنة. خيمن الطالب احللَّكل ن واحد وليس ع الطالب عن حلٍّ

وهكذا. وبهذه الطريقة يقرتب الطالب  اجديًد األول غري صحيح خيمن الطالب حالًّ كان احللُّ

 ،التخمينات املتتابعة، واألكثر منطقية من األوىلطريق أكثر فأكثر من احللِّ الصحيح عن 

(، واخلصائص العمرية والنفسية للتعلم يف الصف الثاني 2002 كما أوضحت ذلك دراسة )عالونة،

سرتاتيجيتني، ويرى الباحث أهمية التوسع يف استخدام هاتني مع هاتني اال ةاملتوسط متوافق

ا من وضعها سرتاتيجيتني، والعمل على تضمني االسرتاتيجيات األخرى بشكل أكثر تضميًناال

مطلب يف هذه املرحلة،  إنَّهابالرسم أو بناء النماذج حيث  اًءة اسرتاتيجيات التمثيل سواحلالي، خاصَّ

فهي تساعد على حتويل األفكار اجملردة إىل أفكار شبه حسية أو حسية، فالطالب يف الصف 

 «تبسيط املشكلة»زال حباجة إىل التعلم احملسوس، وكذلك اسرتاتيجية  ماالثاني املتوسط 

يف هذه املرحلة، وتعويد الطالب على التفكري يف هذه  مطلًبا ع يف هذه االسرتاتيجية يعدُّفالتوسُّ

 احللُّ»كذلك اسرتاتيجية وتتنافس يف حتقيقه مجيع األنظمة التعليمية.  ااملرحلة أصبح هدًف

فهذه االسرتاتيجية يتبع فيها املتعلم  ،%(4.58)احتلت أقل نسبة مئوية  فمن املالحظ أنها «اعكسيًّ

يبدأ من نهاية املشكلة الرياضية  فقدتفكري يف حلِّ املشكلة الرياضية، الطريقة التحليلية يف ال

(، 2011كما أوضحت ذلك دراسة املالكي ) إىل املطلوب،يصل  ىاملعطاة، ومن الناتج النهائي حت

األخرى، وبشكل عام ويف ضوء  أهمية عن االسرتاتيجيات فتضمينها بتوسع يف الكتاب ال يقلُّ

ات أصبح تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف همية تطوير مناهج الرياضيَّة ألالتوجهات العامليَّ

؛ ملواكبة التطوير، والتنافس مع األنظمة التعليمية امهمًّ اات بشكل موسع عنصًركتب الرياضيَّ

ات، وحتقيق األخرى يف املسابقات الدولية، وحتسني املستوى التحصيلي للطالب يف مادة الرياضيَّ

 نشودة اليت يسعى النظام التعليمي لتحقيقها.األهداف امل

تضمني اسرتاتيجيات حلِّ  مستوىما »ه الثالث، الذي نصُّ

 –القياس و –اهلندسة و –اجلرب و –األعداد والعمليات عليها   :املشكالت يف جماالت احملتوى

 «اإلحصاء واالحتماالت؟و
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 ي:لإلجابة عن هذا السؤال على النحو التال استخدم الباحث بطاقة التحليل

 والنسب املئوية لتضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف جماالت حمتوى الكتاب التكرارات

 الرتتيب النسبة املئوية التكرار جمال احملتوى م

 2 %33.81 59 األعداد والعمليات عليها 1

 1 %40 80 اجلرب 2

 5 %5.29 11 اهلندسة 3

 4 %9.81 18 القياس 4

 3 %10.29 17 اإلحصاء واالحتماالت 5

  %100 185 إمجالي التكرارات 
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النسب املئوية السرتاتيجيات حلِّ املشكالت  أنَّ (2) والشكل (،3) يتضح من اجلدول

[، وُيالحظ التباين يف مدى %40 %5.29امُلضمنة يف جماالت حمتوى الكتاب قد امتدت ما بني ]

واألكثر  ،اجملال األعلى «جمال اجلرب»حتل فقد اتضمني االسرتاتيجيات يف جماالت احملتوى 

جمال »ا %(، ويلي هذا اجملال األكثر تضميًن40) يف االسرتاتيجيات بنسبة مئوية مقدارها اتضميًن

ولرمبا يعود تصدر هذين اجملالني  ،%(33.81بنسبة مئوية مقدارها )« األعداد والعمليات عليها

من الوحدات  عدُُّت «جمال اجلرب، وجمال األعداد والعمليات عليها» لكون ااجملاالت األكثر تضميًن

تدريس هذين فة؛ وعليه ، ويف الصف الثاني املتوسط خاصَّةاألساسية يف املرحلة املتوسطة عامَّ

من املرحلة  انتقلاجملالني يتطلب تضمني العديد من اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت، فالطالب 

اليت تتطلب اسرتاتيجيات متنوعة يف هذين  ا،طة األكثر جتريًداالبتدائية إىل املرحلة املتوسِّ

 ،سية أو احلسيةاحلها من مرحلة التجريد إىل املرحلة شبه اجملالني؛ لتبسيط املعلومات وحتويل

ة يف ( أثبتت فاعلية التدريب على اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت الرياضي2013َّا )ريَّ أبيفدراسة 

سجلت أقل « واالحتماالت اإلحصاء»و، «القياس»و، «اهلندسة» جمالي األعداد واجلرب بينما جماالت

اتيجيات حلِّ املشكالت يف جماالت حمتوى كتاب الصف الثاني النسب املئوية؛ لتضمني اسرت

 حيثذات مستوى متدنٍّ، هذه النسب  %(، ويعترب الباحث أن10.29َّ) %(،9.81) %(،5.29) املتوسط

 ( بأن2008َّبدوي )دراسة أشارت بع  األدبيات مثل  كما ،هذه اجملاالت يغلب عليها التجريد إنَّ

ووصف األشكال  حتليل»و ،«إجراء القياسات»تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت  من الغرض

 ،. فاهلندسة، والقياس، واإلحصاء«مجع وتنظيم وحتليل البيانات»و ،«والرسوم اهلندسية

ات كيان الرياضيَّ يف واجلرب ال تقل أهمية عن جمالي األعداد والعمليات عليها، ،واالحتماالت

حلِّ املشكالت  وباستخدام اسرتاتيجيات .واملهارات، والتعميمات الرياضيةمتكامل من املفاهيم 

جيعل  ،ةواالحتماالت خاصَّ ،واإلحصاء ،والقياس ،ة، ويف جمال اهلندسةيف هذه اجملاالت عامَّ

 ،م والتدريب الفعالتعمل االسرتاتيجيات على بقاء أثر التعلُّفقد  ،معنى اات ذم الرياضيَّتعليم وتعلُّ

 ، ودراسة جرومسان(2009دراسة العويشق )، و(2009دراسة الرويشد والعجمي ) كما أوضحت

(Grossman, 2010). 
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 توصيات ومقرتحات البحث:

 يف ضوء نتائج البحث، ميكن التوصية مبا يلي:

 َّات للصف الثاني املتوسط بع  االسرتاتيجيات اإلضافية مثل أن يتضمن كتاب الرياضي

 .«فاسرتاتيجية احلذ»

 احللِّ  اسرتاتيجية» ة يفة، وخاصَّحلِّ املشكالت عامَّ أن يتم التوسع يف متارين اسرتاتيجيات

نة يف املضمَّ «بالرسم أو ببناء منوذج أو بناء جدول» ل سواًءيواسرتاتيجيات التمث ،«اعكسيًّ

 ط.كتاب الصف الثاني املتوسِّ

  ات جماالت حمتوى كتاب الرياضيَّأن يتم تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف مجيع

ة يف جماالت: اهلندسة، والقياس، واإلحصاء ط، وبنسب متقاربة خاصَّللصف الثاني املتوسِّ

 واالحتماالت.

 مقرتحات البحث:

 يف ضوء نتائج البحث، ُيقرتح إجراء البحوث التالية: 

 َّضوء اسرتاتيجيات حلِّ  ات يف املرحلة الثانوية أو املرحلة االبتدائية يفحتليل كتب الرياضي

 املشكالت.

 بشأن مدى تضمني اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت يف  ،دراسة مقارنة مع نظام تعليمي آخر

 ات.كتب الرياضيَّ
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 :املراجع

  :املراجع العربية

 ،وسرعة جتهيز املعلومات ،(. عالقة اسرتاتيجيات حلِّ املشكالت2013). أبو املعاطي، وليد حممد

اجمللة بالقدرة على احللِّ اإلبداعي للمشكالت الرياضية لدى طالب املرحلة الثانوية. 

  .279340، (107) 28 ،الكويت ،الرتبوية

أثر التدريب على اسرتاتيجيات حلِّ املسألة الرياضية على حتصيل  (.2013). ا، حممد يوسفريَّ أبو

جملة اجلامعة اإلسالمية  ينة حائل.طلبة الصف األول املتوسط يف مادة الرياضيات يف مد

 .188205، (1) 21للدراسات الرتبوية والنفسية 

 . العني: مكتبة الفالح.مناهج الرياضيات املدرسية وتدريسها(. 2003). فريد كامل ،أبوزينة

دار املسرية للنشر  عّمان: .مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األوىل(. 2010). عبابنة، عبداهلل

 والتوزيع.

ات للصف األول الثانوي يف ضوء حتليل حمتوى كتاب الرياضيَّ (.2015). إسحاق، حسن عبداهلل

 .487  451، (3) 25، مصر ،باإلسكندرية جملة كلية الرتبية .دةالذكاءات املتعدَّ

القاهرة: دار  .نظريات وتطبيقات –طرق تدريس الرياضيات  (.2004) .إمساعيل حممد األمني،

 العربي.  الفكر

من رياض األطفال حتى السادس  تدريس الرياضيات الفعال  (.2008) .رمضان مسعد بدوي،

 عّمان:  دار الفكر. .االبتدائي

ة ـة واالجتماعيـوم اإلنسانيـة العلـجملة. ـة الرياضيـ(. اسرتاتيجيات حلِّ املشكل2013) بوعيشة، نورة.

 .  304  299 ،13 ،اجلزائر جامعة قاصدي مرباح 

، وحلِّ أثر اسرتاتيجية النمذجة الرياضية على استيعاب املفاهيم الرياضية(. 2014توبة، رباب. )

املسائل الرياضية لدى طلبة الصف السابع األساسي يف وحدة القياس، رسالة ماجستري، 

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.

 .255 239 (،2) املغرب. ،سيكولوجية الرتبيةجملة  املشكالت. حلُّ (.2001). جون، ريشار

أثر استخدام بع  اسرتاتيجيات حلِّ املسألة الرياضية يف حتصيل طالب (. 2015حسين، محزة. )

، رسالة ماجستري، الصف السابع األساسي وآرائهم فيها يف مدارس حمافظة طولوكوم

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.
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فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة وحلِّ  (.2007). نوال سلطان اخلضر،
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 دكتوراه، كلية الرتبية، جامعة القصيم.

. عّمان: مكتبة اجملتمع العربي للنشر الرياضيات املدرسية(. 2009) .اخلطيب، خالد حممد

 التوزيع.و

(. فاعلية تدريس بع  اسرتاتيجيات حلِّ 2009) .العجمي، أمل حسني ،الرويشد، نهى راشد

واملعتقدات حنو حلِّ املشكلة  ،املشكلة الرياضية يف تنمية التحصيل والتفكري الرياضي

 ،جملة كلية الرتبية باإلسكندريةالرياضية لدى تلميذات الصف اخلامس بدولة الكويت. 

 . 225  192، (3) ،مصر

 . القاهرة: دار الفجر.طرق تدريس الرياضيات بني النظرية والتطبيق (.2001). سالمة، حسن علي

قائم على االجتاهات العاملية  ،فاعلية برنامج يف األمنا  الرياضية(. 2002). سليمان، رمضان رفعت
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 .455 417 أغسطس،
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 . عّمان: دار الفكر.االجتاهات املعاصرة يف تعليم الرياضيات (.2013) .صاحل، ماجدة حممود

 . الرياض: ابن رشد.التدريس مبادئه ومهاراته(. 2013) .صربي، ماهر إمساعيل

. تعليم الرياضيات جلميع األطفال يف ضوء متطلبات املعايري وثقافة التفكري (.2004) .عبيد، وليم
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. اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين(. 2018). أبو السميد، سهيلة ذوقان،عبيدات، 

 دار الفكر.  :عّمان
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 . الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.ونظريات معاصرة
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"Alcycithima and its relationship to anxiety and perception of the body 

image in a sample of blind students in the primary stage" 

Dr. Ahmed Fawzy Genidy 

Assistant Profesor, Faculty of Education in Wadi Al-Dawaser, University of Prince 

Sattam bin Abdul Aziz and Faculty of Education, Suez University 

a.genidy@psau.edu.sa 

Abstract: 

This study aimed to Alcycithima and its relationship to anxiety and 

perception of the body image in a sample of children with visual disabilities in 

the primary stage. Participants were (36) children with blind students in the 

primary stage of the Institute of Light and Hope in Damanhour and ranged 

between 8 and 10 years. The study used the following tools: Alcycithima test 

(the researcher's preparation) , anxiety test (preparation / Osman) and  the body 

image test (the researcher's preparation. Results revealed  

 There was a statistically significant correlation between Alcycithima and 

anxiety in a sample of children with visual disabilities at the stage. 

 There is a statistically significant correlation between Alcycithima and the 

perception of the body image in a sample of children with visual disabilities 

at the primary level. 

 Alcycithima can be predicted for children with visual impairments at the 

primary stage by studying their anxiety. 

 Alcycithima can be predicted for children with visual impairments at the 

primary stage by studying their body image perception. 

key words: Special Education - Psychological disorders - Visual 

disability. 
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اإللكسدديثيميا وعالقتهدا بددالقلق وإدراة صدورة اجلسددن لددى عينددة مدن األ فددال  وي       .(0202) .جنيددي، أددد  

 .88706 ،(0) 5 ،جملة العلوم الرتبوية، اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية

اإللكسيثيميا وعالقتها بالقلق وإدراة صورة اجلسن لدى عينة من األ فال  وي 

 البصرية باملرحلة االبتدائيةاإلعاقة 

(1)أدد فوزي جنيديد. 

 :املستخلص

لـدى   ،وإدراك صورة اجلسـم  ،وعالقتها بالقلق ،التعرف على اإللكسيثميا إىل البحث ادف هذيه

 ( مـن األطفـال ذوي  35) عينـة مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة، وبلغـت عينـة البحـث          

 10إىل  7تراوحــت أعمــارهم بــني )   باملرحلــة االبتدائيــة مبعهــد النــور واألمــل بــدمنهور،     اإلعاقــة البصــرية  

مقيــاس اإللكســيثيميا )إعــداد الباحــث(، ومقيــاس القلــق   »: األدوات التاليــة البحــُثســنوات(، واســتخدم 

(، ومقيـاس إدراك صـورة اجلسـم لـذوي اإلعاقـة البصـرية       2014، عثمـان  لذوي اإلعاقة البصـرية )إعـداد/  

وجلــت بقــوا علــى عينــة البحــث، وعُ وبعــد التأكــد مــن خصائصــهم الســيكومرتية طُ  عــداد  الباحــث(،)إ

 البيانات بالطرق اإلحصائية املناسبة، وتوصل الباحث إىل النتائج التالية:  

توجـد عالقـة ارتباطيــة ذات داللـة إحصــائية بـني اإللكسـيثيميا والقلــق لـدى عينــة مـن األطفــال ذوي         -

 ملرحلة االبتدائية.اإلعاقة البصرية با

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـائية بـني اإللكسـيثيميا وإدراك صـورة اجلسـم لـدى عينـة مـن          -

 األطفال ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية.

ــة االبتدائيــة مــن خــالل       - ميكــن التنبــؤ باإللكســيثيميا لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحل

 .  دراسة القلق لديهم

ــة االبتدائيــة مــن خــالل       - ميكــن التنبــؤ باإللكســيثيميا لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحل

 دراسة إدراك صورة اجلسم لديهم.  

 اإلعاقة البصرية. – االضطرابات النفسية – الرتبية اخلاصة الكلمات املفتاحية:

                                                             
العزيز باململكةة العربيةة   دبةد  بكليةة الرتبيةة جامعةة ا مةا سةنام بة       املسةادد   ،والرتبية اخلاصةة  ،الصحة النفسية أستاذ   (1)

a.genidy@psau.edu.sa ،وجامعة السويس جبمهورية مصر العربية ،السعودية
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 قدمة:امل

 فقـد علـى لوحـة نفـس اإلنسـان،      واألشـخاص صورة األحـداث  ل اواألحاسيس انعكاًس املشاعر عدُُّت

هـذه االنطباعـات ترتمجهـا املشـاعر     و ه ومـا يزعجـه ومـا يغضـبه،    يـ يرتـاح إل ا يواجه ما يسره وما حيزنه، وم

أحاديثـه وكالمـه، ويف احلالـة السـوية يفصـح       واألحاسيس اليت تظهر على قسـمات وجـه اإلنسـان، وعـرب    

وجيـدد   ،مـع احليـاة   ممـا جيعلـه أكثـر حيويـة وتفـاعالً      ،اإلنسان عن مشاعره جتـاه األشـخاص واألحـداث   

 وينظم عالقته مبن حوله. ،نشاطه النفسي والعاطفي

فهــم  ،أمــا األفــراد الــذين يعــانون مــن ضــعف القــدرة علــى التعــبري عــن مشــاعرهم )اإللكســيثميا(    

التعامــل مــع مواقــف احليــاة املختلفــة،   يفقــد تــؤثر علــى قــدراتهم   ،مــن صــعوبات ذاتيــة واجتماعيــة  يعــانون

حــول  أو الصـراع  ،أو كبتهـا  ،عـدم القـدرة علـى التعـبري عــن املشـاعر      وقـدرتهم علـى التواصـل الفعـال. فــإنَّ    

ة علـى الصـحة النفسـية واجلسـمية     يوله آثاره املرضـ  ،يرتبط بالعديد من املشكالت النفسية ،التعبري عنها

 .(1: 2015 )سالمة،

مـن االضـطرابات النفسـية الـيت      (Alexithymiaري عـن املشـاعر )اإللكسـيثيميا    ويعترب نقص التعـب 

ــد ،ابالبحــــث حــــديًثُتنولــــت  ــطلح إىل  فقــ ــي   ترجــــع بــــدايات ظهورهــــا كمصــ جهــــود العــــامل األمريكــ

علـى املرضـى الـذين لـديهم أعـراض نفسجسـمية        يطلـق  ، وكـان هـذا املعنـى    (Sefenios 1972)سفنيوس

يف القدرة على وصـف انفعـاالتهم جتـاه املواقـف الـيت حتتـاج للتعـبري         ويعانون من ضعٍف ،)سيكوسوماتية(

دون الرجـوع لظهـور أمـراض سيكوسـوماتية      ،عن العواطف، ثم أطلق املصطلح على هـؤالء األفـراد فقـط   

 (.215 : 2012 )الفقي،

الـيت يعـيش يف    ،لبصـري اء حالـة العجـز ا  من القلـق مـن جـرَّ    يعاني حالًة ذو اإلعاقة البصرية واملراهق

لديـه القـدرة علـى االتصـال      تمـن التـوتر النفسـي والضـيق، إذ ليسـ      يجد نفسه وقد أصابها قدرف ،إطارها

باإلضـافة إىل عـدم قدرتـه     ،ة متعـددة يلامبا حيتوي من متغريات اجتماعية وانفع ،بالعامل اخلارجي احمليط

يجـد صـعوبة يف وصـف    فمـنهم يف أشـياء كـثرية،    ألنـه يشـعر أنـه أقـل      ؛على االندماج مـع أقرانـه املبصـرين   

اإلعاقـة البصـرية بعـدم الثقـة      ياإلعاقة ختلق شعوًرا لدى املراهق ذ ألنَّ ؛مشاعره جتاه اآلخرين وجتاه نفسه

 الفـ مـن العزلـة االجتماعيـة،     البصر خيلق يف داخـل الكفيـف حالـةً    كفَّ بالنفس، وذلك باإلضافة إىل أنَّ

  .(121: 2009وال مع البيئة اخلارجية بكل متغرياتها )مطري،  ،طني بهالتفاعل مع احملي يستطيع

 اجلســم، وللجســم كلــه بشــكل عــام، وهــي  اجلســم هــي التمثــل املركــزي ألجــزاء وتعتــرب صــورة
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وذلــك يف  ،يفعلــه ومــا ال يفعلــه الطفــل  تــدخل يف متثــل صــورة الــذات واألدوار االجتماعيــة، وهلــا تــأثري عمــا 

 (.3335 :2012اجتاهاته وآرائه )كامل، 

ومدى تأثري هـذا املنـاخ األسـري     َذوو اإلعاقة البصرية،يعيش فيه األفراد  الذيتناول املناخ األسري و

أصــبح أمــًرا هامًّــا. ومــن هنــا  فقــد  ؛مياثيومــدى عالقتــه باإللكســي ،يف هــذه الفئــة  مضــطرًبا ســويًّا أو

يف حماولـة معرفـة عالقـة اإللكسـيثيميا بـبع  املـتغريات الـنفس اجتماعيـة          احلاليـة  البحثجاءت فكرة 

 ذوي اإلعاقة البصرية.لدى األطفال  اجلسم(ومدى إدراك صورة  –)القلق  وهي

ــا و ــالي  البحـــثســـعى يمـــن هنـ ــورة   ،ميايإىل معرفـــة اإللكســـيثاحلـ ــالقلق وإدراك صـ ــا بـ وعالقتهـ

عينة من األطفال ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية. وقـد تـبني للباحـث وجـود نـدرة يف       ىلد ،اجلسم

 ،وعالقتها بـالقلق وإدراك صـورة اجلسـم    ،ميايالدراسات العربية واألجنبية اليت اهتمت بدراسة اإللكسيث

ممـا   ،لـع عليـه الباحـث   حـدود مـا اطَّ   يف االبتدائيـة، لدى عينة مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة      

 .البحث اكان الدافع للقيام بهذ

 الدراسة:مشكلة 

وعالقتهــا  ،مياياحلاليــة مــن أهميــة املوضــوع الــذي تتناولــه وهــو اإللكســيث    البحــثتنبــع مشــكلة 

ــة.     ،وإدراك صــورة اجلســم  ،بــالقلق ــة االبتدائي وإذا  لــدى عينــة مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحل

، فإنهـا مـن املتوقـع أن تكـون     االكتشـاف كمـا وصـفها علمـاء الـنفس مبرحلـة       بتدائيـة االرحلـة  املكانت 

اإلعاقــة البصــرية أكثــر حــدة، وذلــك مــا أكدتــه العديــد مــن البحــوث والدراســات ملــا    ذي للطفــلبالنســبة 

ومـا   ،لإلعاقـة البصـرية   اإلعاقة البصرية يف تلك املرحلة من صراعات وضغو ، نتيجـةً  وذو األطفاليعانيه 

بيئــة  عـدُّ الـيت تُ  ،يرتتـب عليهـا مـن انعكاســات سـلبية، يـنجم عنهــا العديـد مـن املشـكالت واالضــطرابات        

ــق   الــيت ، Mueller, al et( 2005ذلــك مــن خــالل دراســة )  لــديهم، ويتضــحخصــبة لنمــو اضــطراب القل

قـة ارتباطيـة   ووجـود عال  ،اإللكسـيثيميا  إىل وجود فروق بني جمموعيت الدراسة يف مـتغري  نتائجهاأشارت 

الــيت توصــلت إىل وجــود عالقــة   (2009)مطــري ميا. ودراســة يبــني كــل مــن احلساســية للقلــق واإللكســيث  

( 2015) عبـده  طرديـة بـني اإللكسـيثيميا والقلـق لـدى عينـة مـن املـراهقني ذوي اإلعاقـة البصـرية. ودراسـة           

ودراسـة   ة،طـالب اجلامعـ   بني اإللكسـيثيميا والقلـق االجتمـاعي لـدى عينـة مـن       ةعالق وجود اليت أكدت

مــن  ،البصــر يتمتعـون برضـا عـن صـورة اجلسـم      ياألطفـال عـاديّ   أنَّ نتائجهـا ( الـيت أظهـرت   2013) موسـى 

تزيـد عمـا يتمتـع بـه األطفـال ضـعاف        ،السـلوكية(   الذاتيـة   حيث مضامني صورة اجلسم )اإلدراكيـة 

 اإلعاقة البصرية.   والبصر، واألطفال ذو
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 ،اليت أوضحت نتائجها وجـود عالقـة بـني اإللكسـيثيميا وصـورة اجلسـم      ( 2018) ودراسة سليمان

التعــرف علــى مســتوى القلــق لــدى ذوي اإلعاقـــة       ىهــذه الدراســات ركــزت علـــ    أنَّ للباحــث وقــد اتضــح   

 مــن ارتفــاع مســتوى القلــق يف يعـانون  مــن ذوي اإلعاقــة البصــرية األطفـال   وقــد أمجعــت علــى أنَّ البصـرية، 

بصـورة  شـعوًرا   من املبصرين، فهم أكثر تعرًضـا لالضـطرابات النفسـية، وأكثـر    حال مقارنتهم بأقرانهم 

وذلـك  النفسـية، متمثًلـا ذلـك يف صـورة اإللكسـيثيميا؛      كما أنهم حيتاجون إىل املساندة  ،اجلسم السلبية

ويتضـح   ،احليـاة لـديهم   جـودة هـذا كلـه سـينعكس علـى      ومن املؤكـد أنَّ ، حتى يرتفع تقديرهم لذواتهم

 ,Bruce  I & Harrow, J & Obolenskayaدراسـة  ، وMueller, et al  (2006)الل دراسةذلك من خ

P (2007) َّبـني الشـخص وحتقيقـه للتكيـف االجتمـاعي،      اإلعاقة البصـرية تقـف حـائالً   . ومن املعروف أن 

 ، فـإنَّ ذوي اإلعاقـة البصـرية  لـدى   ميا(ي)اإللكسـيث  ومع وجود ضـعف يف القـدرة علـى التعـبري عـن املشـاعر      

اإلعاقــة البصــرية الــذين  وواألطفــال ذو .وتتفــاقم املشــكلة ويصــعب حلــها  ،سيصــبح أكثــر خطــورًة األمــر

يعـانون مـن القلـق وعـدم إدراك      ،يعجزون عن التعبري عن مشاعرهم السلبية يف املواقف اليت تستوجب ذلـك 

 وحــدة والشــعوركــأن يــزداد إحساســهم بال  ،بعــ  اآلثــار الســلبية  وينــتج عــن ذلــك عــادةً  لصــورة اجلســم،

 ليتجنبوا قلقهم على شكل سلوك غري مؤكد.   ؛وهم غالًبا يتخذون إجراءات متطرفة بالقلق.

اآلتـي: هـل توجـد عالقـة بـني اإللكسـيثيميا        يف السؤال الـرئيس  البحثوميكن تلخيص مشكلة 

   ية؟االبتدائلدى عينة من األطفال ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة  ،والقلق وإدراك صورة اجلسم

 ويتفرع من السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة الفرعية اآلتية:  

  لـــدى عينــة مـــن األطفـــال ذوي اإلعاقــة البصـــرية باملرحلـــة    ،بـــني اإللكســيثيميا والقلـــق  مــا العالقـــة

 االبتدائية؟

    لـدى عينـة مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية        ،ما العالقة بني اإللكسـيثيميا وإدراك صـورة اجلسـم

 االبتدائية؟ باملرحلة

     مـن   ،ما مدى إمكانية التنبؤ باإللكسيثيميا لدى األطفال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة

   لديهم؟خالل دراسة القلق 

 مـن   ،باإللكسيثيميا لدى األطفال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة     ؤا مدى إمكانية التنبم

 لديهم؟خالل دراسة إدراك صورة اجلسم 
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 فروض الدراسة:

لـدى عينـة مـن األطفـال ذوي      ،توجد عالقة ارتباطية ذات داللـة إحصـائية بـني اإللكسـيثيميا والقلـق      .1

 اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية.

لـدى عينـة مـن     ،توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني اإللكسيثيميا وإدراك صـورة اجلسـم   .2

 ملرحلة االبتدائية.األطفال ذوي اإلعاقة البصرية با

مــن خــالل  ،باإللكســيثيميا لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحلــة االبتدائيــة  ميكــن التنبــؤ .3

 دراسة القلق لديهم.  

مــن خــالل  ،ميكــن التنبــؤ باإللكســيثيميا لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحلــة االبتدائيــة  .4

 دراسة إدراك صورة اجلسم لديهم.  

 ة:الدراس أهداف

 ،وإدراك صـورة اجلسـم   ،احلالي إىل التعرف على العالقة بني اإللكسيثيميا والقلـق  البحثهدف ي

طبيعـة إدراك ذوي   علـى وأيًضـا التعـرف    ،لدى عينة مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة      

يف جمــال الرتبيــة   ولنيؤتبصــري املعلمــني واملســ  إىل أيًضــا، كمــا يهــدف  اإلعاقــة البصــرية لصــورة اجلســم 

 والتعليم بأهم مشكالت ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية.

   الدراسة:أهمية 

األهميـة   :واجلانـب الثـاني   ،األهميـة النظريـة   :األول اجلانـب  جـانبني، يف  البحـث  اأهمية هـذ  تتجلى

 وتربز أهمية اجلانبني فيما يلي:  التطبيقية،

 النظرية:)أ( األهمية 

واملــؤثرة  ،الــيت تصــيب األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية  كأحــد املــتغريات اإللكســيثيميا دور تنــاول .1

 القلق وإدراك صورة اجلسم لديهم. على

واملـؤثرة   ،يف معرفة العوامـل الكامنـة   كما تكمن أهمية هذه الدراسة يف اجلانب الوقائي، متمثاًل .2

 ،وجيــه االنتبــاه إىل ختطــيط ميكــن ت حتــى البصــرية؛ذوي اإلعاقــة  طفــالألل ،علــى صــورة اجلســم 

   لتحسني صورة اجلسم لذوي اإلعاقة البصرية. ؛وإعداد برامج وقائية أكثر فعالية

لـدى   ،وإدراك صـورة اجلسـم   ،ندرة الدراسات العربية الـيت تطرقـت ملشـكلة اإللكسـيثيميا والقلـق      .3

 حث(.عينة من األطفال ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية )يف حدود علم البا
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 :)ب( األهمية التطبيقية

ومقيــاس إدراك صـــورة   اإللكســـيثيميا،مـــن النظريــات واملفـــاهيم العلميــة يف بنـــاء مقيــاس     اإلفــادة  .1

 على اجملتمع املصري. هاوتقنينالبصرية للتالميذ ذوي اإلعاقة  ،اجلسم

 ،واملعلمـني  ،الوالـدين  توجيـه  حنـو ، الالزمـة  واملقرتحـات  ،بالتوصـيات  البحـث التقدم من خـالل نتـائج    .2

الـيت   ،واخلـدمات النفسـية   ،والـربامج  ،يف وضـع اخلطـط   ،واملتخصصـني يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة    

 ىلـد  ،وعالج مشكلة ضعف التواصل والتعبري عـن املشـاعر واحلاجـات    ،وتوجيه ،تساعد يف إرشاد

 زيادة ثقتهم بأنفسهم وباآلخرين.البصرية، مما يؤدي إىل األطفال ذوي اإلعاقة 

 البحث:حدود 

 لقد حتدد البحث باحلدود التالية:

    ــاًل( 35)البحــث عينــة  بلغــتحــدود بشــرية: فقــد مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحلــة      طف

 سنوات(. 10إىل  7بني )ما أعمارهم  بدمنهور، وتراوحتمبعهد النور واألمل  ،االبتدائية

 :حتـددت عينـة البحـث مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة          فقـد  حدود مكانية، 

 .مبعهد النور واألمل بدمنهور

  م.2017/ ـه1439حدود زمانية: فقد ُطبِّق البحث يف الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 

 الدراسة:مصطلحات 

 يعرض الباحث التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:

 ميا ياإللكسيث(Alexithymia:) 

 ،عجـز الشـخص عـن إدراك   »بأنهـا:  . اإللكسـيثيميا  Di Trani, et. al (2018)ُتعـرِّف دي ترانيـا   

عديـد مـن   الر املصـابون باإللكسـيثيميا   ظه ـ أو وصفها لفظيًّا، وُي ،والتعبري عن انفعاالته ومشاعره، وتعرف

بــني االنفعــاالت واإلحساســات   وصــعوبة التمييــز األعــراض منهــا: نقــص القــدرة علــى الــتفكري التخيلــي،    

غري احملمـل علـى اإلطـالق باالنفعـاالت      ،الوجه خارجي، عرف بالتفكري املنطقيالبدنية، واالندماج فيما ُي

 .«واملشاعر

ــا الباحــث إجرائيًّــا  عرِّوُي ــا فه ــة البصــرية علــى    والــيت حيصــل عليهــا الطفــل ذ    الدرجــة: »بأنه اإلعاق

 .   «ميايمقياس اإللكسيث
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  القلق((Anxiety  : 

مسة حالة توتر وقلق، تصـيب املعـاق نتيجـة خوفـه مـن االنـدماج       »بأنه: (. 135، 2014) عثمانتعرِّفه 

ــا يـــؤثر علـــى   ــوية ،والســـلوك التوكيـــدي ،وتقـــدير الـــذات ،قـــوة األنـــااالجتمـــاعي، ممـ  ،والســـمات السـ

ــا بأنــه  عرِّوُي  .«والالســوية لديــه  ــ» :فــه الباحــث إجرائيًّ ــاب ذي  الــيت ،واخلــوف الشــديد  ،مــن التــوتر  ةحال تنت

ممــا جيعــل الفــرد  االجتماعيــة، والتواجــد يف املواقــف  ،اإلعاقــة البصــرية خوًفــا مــن التفاعــل مــع اآلخــرين  

 ،وظهــور األفكــار الســلبية    ،وال يســتطيع التعــبري عــن الــنفس     ،اآلخــرين  يشــارك  ال ،ا ومنعــزالً منســحبً 

 .  «واحلساسية الشديدة من قبل اآلخرين

  اجلسم إدراك صورة(Perception of the body image): 

 ،مشـــتملة اجلوانـــب اجلســـدية   ،رؤيـــة الفـــرد جلســـمه  »ا: بأنهـــ  Wade (2007:11) ا واديفهـــيعرِّ

ــة ،والنفســـية ــن   ،واالجتماعيـ ــرد ميكـ ــهلد أن يكـــونوالنمائيـــة، والفـ ــالبة   يـ ــة أو سـ تقوميـــات موجبـ

الدرجـة الـيت حيصـل عليهـا     : »فهـا الباحـث إجرائيًّـا بأنهـا    عرُِّيو. «جلسمه، اليت تتـأثر باألسـرة واألقـران   

 .«إدراك صورة اجلسماملعاق بصريًّا على مقياس 

 اإلعاقة البصرية واألطفال ذو: (Blind pupils)  

(، أو ي)كـف كلـ   االـذين فقـدوا حاسـة البصـر كليًّـ      األطفـال أولئك »م: الباحث إجرائيًّا بأنه مفهُيعرِّ

يف فـرتة مـن حيـاتهم، وال يعـانون مـن       ذلك أو حدث هلم هكذا، ولدوا سواًءجزء منها )كف جزئي(، 

أيــة إعاقــات أخــرى، ممــا ال يصــلح معهــم طــرق التعلــيم العاديــة وحيتــاجون إىل تقــديم خــدمات تربويــة     

 .«وتعليمية خاصة

   اإل ار النظري والدراسات السابقة:

 :Alexithymia)) مياياإللكسيث )أ(

 ميا:يمفهوم اإللكسيث 

وتعــين فقــدان أو عــدم وجــود،   :(Aمقــاطع: )ترجــع اإللكســيثيميا يف أصــوهلا الالتينيــة إىل ثــالث  

املعــرب عــن   تشــري إىل فقــدان الكــالم   :أي أنهــا ،وتعــين مشــاعر : (Thymiaو) كلمــة،وتعــين  :(Lexiو)

 .(Carpenter, et al, 2000أو عدم وجود كلمات للتعبري عن املشاعر. ) ،املشاعر

 ،عـن إدراك  عجـز الشـخص  »بأنهـا:  . اإللكسـيثيميا  Di Trani, et.al (2018)وتعـرِّف دي ترانيـا   
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عديـد مـن   الر املصـابون باإللكسـيثيميا   أو وصفها لفظيًّا، ويظه ـ  ،والتعبري عن انفعاالته ومشاعره ،وتعرف

اإلحساســات األعــراض منهــا: نقــص القــدرة علــى الــتفكري التخيلــي، وصــعوبة التمييــز بــني االنفعــاالت و     

غـري احملمـل علـى اإلطـالق باالنفعـاالت       ،ف بالتفكري املنطقي خـارجي الوجـه  البدنية، واالندماج فيما يعَر

 .«واملشاعر

تتضح يف وجود قصور يف التعامـل مـع املشـاعر واالنفعـاالت،      ،مسة وجدانية معرفية»بأنها: ف عرَّوُت

 ي،الوجـدان  يف التواصـل  يظهر يف صورة صعوبة يف التعرف علـى املشـاعر الذاتيـة والتمييـز بينهـا، وصـعوبة      

 (.723-722 :2009)البحريى،  «.واألحاسيس لآلخرين ،عن املشاعر صعوبة التعبري يأ

بعـ  املهـارة الشخصـية املتعلقـة      قصـور يف »بأنهـا:   Berthoz ; et al (2007 :341)بريثوز  فهاعرِّوُي

فهـا  عرِّ. وُت«بالقدرة على إقامة العالقات وحتمل الضغو ، ونقـص القـدرة علـى فهـم الـذات، وضـبط الـذات       

(Carolien; et al, 2010: 425-426 بأنهـا ): «     والتمييـز بـني    ،صـعوبة يف االتصـال الوجـداني مـع اآلخـرين

وواقـع   ،يف القـدرة علـى الـربط بـني خمـزون اخلـربة االنفعاليـة السـابقة         لية املختلفة، وعجـز احلاالت االنفعا

 «.اخلربة االنفعالية احلالية، أي ضعف القدرة على حتديد مسببات احلالة الوجدانية اليت مير بها الفرد

 ميا:ينسبة انتشار اإللكسيث 

 فتشـري  مرتفعـة،  األفراد عموًما بأنها معـدالت لدى ميا يلكسيثعترب معدالت االنتشار املقدرة لإلُت   

مــن الــذكور مصــابني    %(8)و ،مــن اإلنــاث  %(10) إىل أنَّ( Joukamaa, et, al, 2007) دراســة

 يف%( 9.9)نســبة انتشــار اإللكســيثيميا   إىل أنَّ (Joukamaa, 2009) دراســةميا. وتشــري يباإللكســيث

 %(.7.1)النساء يف  %(9.11و) ،الرجال

  أشكال( اإللكسيثيميا:أنواع( 

فالنوع األول من اإللكسـيثيميا يتحـدد بدرجـة منخفضـة مـن الـوعي        ،ميايلكسيثن لإلاهناك نوع

مــن  يتحــدد بدرجــة طبيعيــة أو عاليــة  بينمــا النــوع الثــاني مــن اإللكســيثيميا  ،الشــعوري واإلثــارة االنفعاليــة 

ميا وهـو عكـس النـوع الثـاني     يلكسـيث وفيما بعد أضيف نوع ثالـث لإل  ،الوعي الشعوري واإلثارة االنفعالية

 (Joukamaa. M, 2009: 26). .وفقر احلياة اخليالية ،ويتميز بالعاطفة املنخفضة ،ميايلكسيثلإل

 ميا:ياإللكسيث من يعانون الذين خصائص 

 النفســية الســمات مــنأنَّ  Luminet; et al (2007: 642- 643)ر ليمنــت وآخــرون يــذك

 والعزلـة،  الوحـدة  إىل الـدائم  شـبه  امليـل  :اإللكسـيثيميا  مـن  يعـانون  الـذين  لألفـراد  املميـزة  والسـلوكية 
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 عدوانيـة  وميـول  الغضـب،  وسـرعة  املـنخف ،  الـذات  تقـدير و الصـداقات،  تكـوين  علـى  القـدرة  ضعفو

 وختريبية.

ويف هذا اإلطار حاولت دراسـات عديـدة دراسـة اإللكسـيثيميا لـدى ذوي اإلعاقـة البصـرية، ومنهـا         

، عـن االفتقـار يف املسـاندة االجتماعيـة     نتائجهـا أسـفرت   اليت( Bruce et al. 2007) دراسة بريس وآخرين

البصـرية وخاصـة   لدى املراهقني من ذوي اإلعاقـة   وضعف القدرة على التعبري عن املشاعر )اإللكسيثيميا(

والقــدرة علــى التعــبري عــن املشـــاعر     االفتقـــار إىل املســاندة   وقــد أكــدت هــذه النتــائج علــى أنَّ      الرجــال، 

 أو عمر املعاق. اإلعاقة،ال يتوقف على درجة أو شدة  )اإللكسيثيميا(

الربنــــامج اإلرشــــادي يف ختفيــــف دور عــــن  الــــيت كشــــفت نتائجهـــا  (2013) عطــــا اهللودراســـة  

ــف       اإل ــتخدم يف ختفيـ ــي املسـ ــريف التحليلـ ــادي املعـ ــامج اإلرشـ ــة الربنـ ــتالف فعاليـ ــدم اخـ ــيثيميا، وعـ لكسـ

الـيت  ( 2015) دراسـة سـالمة  . واإلنـاث(  )الـذكور،  اجلـنس  لـدى عينـة الدراسـة بـاختالف     ،لكسيثيميااإل

فـراد  خلفـ  اإللكسـيثيميا لـدى أ    ؛فاعليـة الربنـامج اإلرشـادي يف تنميـة التوكيديـة     نتائجها عـن  أسفرت 

 اجملموعة التجريبية.

 :(Anxiety))ب( القلق 

 تعريف القلق: 

حالـة انفعاليـة، مركبـة، غـري سـارة، متثـل ائتالًفـا أو        »( القلـق بأنـه:   121: 1997ُيعرِّف القريطـي ) 

مزجًيــا مــن مشــاعر اخلــوف املســتمر، والفــزع، والرعــب، واالنقبــاض، واهلــم؛ نتيجــة توقــع شــرٍّ وشــيك          

ــرء عــن حتديــده علــى حنــو          احلــدوث، أو اإلحســاس   بــاخلطر والتهديــد مــن شــيء مــا غــام ، يعجــز امل

 «.موضوعي

 للقلق:       ةالنظريات املفسر  

القلـق   وهـي: هنـاك ثالثـة أنـواع مـن القلـق       أنَّ ترى مدرسة التحليل النفسي: نظرية التحليل النفسي: أواًل

اللـذان يصـدران    ،األخالقـي ة، والقلـق العصـابي والقلـق    يـ الـذي ينشـأ عـن مصـادر حقيق     املوضوعي

 أو مل ينتـه بعـد   مل يـتمَّ  القلق يعيق عن عمـلٍ  عن أسباب مبالغ فيها، فيما ترى مدرسة اجلشطلت أنَّ

 (.2005)عواد، 

حتـت شـرو     ،م مـن البيئـة الـيت يعـيش فيهـا الفـرد      القلق كسلوك متعلَّ ترىا: النظرية السلوكية: نًيثا

 (.2012 )الرشيدي، التدعيم اإلجيابي والسليب
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 :أنواع القلق 

 القلق إىل نوعني هما:  S.Freud (1952) «فرويد»م  قسَّ

 ومصدره العامل اخلارجي احمليط بالفرد. ،القلق املوضوعي: وهذا رد فعل خلطر معروف

ال يسـتطيع الشـخص أن يشـعر     ،غـري مفهـوم   ،إذ أنه خـوف غـام    ،القلق العصابي: وهذا مصدره غريزي

 (.Craze, 1998) فهو رد فعل خلطر غريزي داخلي ؛أو يعرف سببه ،به

 فقد قسم القلق إىل نوعني وهما: C.D Spielberger (1982)أما سبيلربجر 

 :عنــدما  ؛وتظهــر يف ســلوكه ،يشــعر فيهــا الفــرد ،وهــي حالــة انفعاليــة مؤقتــة أو طارئــة حالــة القلــق

يــدرك تهديــًدا يف املوقــف، فينشــط جهــازه العصـــيب التلقــائي )الــالإرادي( اســتعداًدا ملواجهــة هـــذا          

 (.  2005)يعقوب،  .التهديد، وتزول هذه احلالة بزوال مصدر التهديد )موضوع القلق(

 ظهـر مباشـرة يف   يمييز شخصية الفـرد، وال   ،ثابت نسبيًّا ،استعداد مكتسب للقلق هي القلق: مسة

لـدى الفـرد علـى امتـداد الزمـان       ،ستدل عليه من تكرار ارتفاع حالة القلق وشدتهاالسلوك، ولكن ُي

 (.2000 )زهران،

ويف ضوء ما سبق يتضح أنَّ القلق مسـة ظـاهرة لـدى ذوي اإلعاقـة البصـرية، وهـو مـا تؤكـده عـدد          

إىل وجود فـروق بـني جممـوعيت     نتائجهاأشارت اليت  ،Mueller, al et (2006)دراسة من الدراسات منها 

. ميايعالقة ارتباطية بني كل مـن احلساسـية للقلـق واإللكسـيث     ووجود ،الدراسة يف متغري اإللكسيثيميا

إىل وجــود عالقــة طرديــة بــني اإللكســيثيميا والقلــق لــدى عينــة مــن   الــيت توصــلت ( 2009)مطــري دراســة و

اإللكســيثيميا بــني عالقــه  الــيت أكــدت وجــود ( 2015) دراســة عبــدهو املــراهقني ذوي اإلعاقــة البصــرية.

 .والقلق االجتماعي لدى عينة من طالب اجلامعة

 Perception of the body image):))جـ( إداراك صورة اجلسم  

 :مفهوم إدراك صورة اجلسم

 ،مفهوم صورة اجلسد يضم مفهومني متداخلني همـا: مفهـوم الصـورِة العقليـة املدركـة للجسـد       إنَّ

 ،وهو مفهوم معريف إدراكي، ومفهوم الشـعور بالرضـا أو الـرف  أو الضـيق جتـاه هـذه الصـورة املدركـة        

 .وهو مفهوم معريف شعوري

 ،مشــتملة اجلوانــب اجلســدية   ،رؤيــة الفــرد جلســمه  : »بأنهــا Wade (2007:11)وادي فهــا ويعرِّ

ات موجبـة أو سـالبة جلســمه،   ه تقوميـ يـ والنمائيـة، والفـرد ميكـن أن يكــون لد    ،واالجتماعيـة  ،والنفسـية 

 .  «اليت تتأثر باألسرة واألقران
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ــرى  ــا304 :2005شــقري )وت ــة وعقليــة  » :( أنه ــا الفــرد عــن جســمه   ،صــورة ذهني ســواء يف  ،يكونه

مظهره اخلارجي أو يف مكوناته الداخلية وأعضائه املختلفة، وقدرته علـى توظيـف هـذه األعضـاء وإثبـات      

الصـورة الـيت نكونهـا عـن جسـمنا يف      » :بأنهـا  Elizabeth (2006:1) هـا إليزابيـث  فكمـا تعرِّ ، «كفاءتها

 «.عقلنا

 :أهمية صورة اجلسم

من إحساسنا بالذات، فهي ترتبط بتقدير ذاتنا وتتـأثر بالعديـد مـن     احيويًّ اصورة اجلسم جزًء تعترب

وأن  ،إىل اجملتمـع  ، فهي قـد تـؤثر علـى رغبتنـا يف االنتمـاء     Culturalوالثقافية  Socialالعوامل االجتماعية 

 (.Phillips, 2004نكون مقبولني اجتماعيًّا )

 :أنواع صورة اجلسم

 صورة اجلسم وهما: ان تقوم عليهماهناك صورت

  عندما يدرك شـكل اجلسـم علـى حنـو واضـح       ،يكون لدى الفرد صورة جسم موجبة موجبة:صورة

 وحقيقي.

  حنـو   اجلسـم علـى  عنـدما يـدرك حجـم وشـكل      ،لدى الفرد صورة جسم سـالبة  سالبة: يكونصورة

ــق جتــاه جســمه،         غــري  ــدما يشــعر باخلجــل واخلــزي والقل حقيقــي، عكــس مــا هــو يف الواقــع، وعن

 ,.Sandoval, Eحجم وشكل اجلسـم يرتتـب عليهمـا االحـرتام أو عـدم االحـرتام )       وعندما يشعر بأنَّ

2008.) 

 العوامل املؤثرة على صورة اجلسم:

سطة عوامل خمتلفة منها: زمـالء الفصـل أو املدرسـة، األسـرة متمثلـة يف      تتشكل صورة اجلسم بوا

سـلوكيات اآلخـرين جتـاه    وخوة والوالدين واألقـارب، ووسـائل اإلعـالم، ومواقـع التواصـل االجتمـاعي،       اإل

 (.Hildebrandt, 2007: 1- 12الفرد )

متعـددة تـؤثر علـى منـو صـورة اجلسـم        هنـاك عـوامالً   أنَّ Elizabeth (2006:7)إليزابيـث  وتـذكر  

، والتمــرين، واملشــاركة Rac/Ethnicity (االنتمــاء العرقــي)اجلــنس، وأجهــزة اإلعــالم، والعنصــر   :منهــا

 الرياضية.

الطفـل مـن تصـورات     هنـ م فيمـا يكوِّ هفثقافـة اجملتمـع تسـ    ؛وهناك أيًضا الضـغط االجتمـاعي العـام   

غري متطابقة مع املعـايري الـيت حتـددها الثقافـة حـول      فكلما كانت صورة الطفل عن جسمه  ؛حول جسمه

   (Grogan, 2012:111-112). اجلسمية اجلاذبية اجلسمية شعر بعدم الرضا عن ذاته 
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 مكونات صورة اجلسم:

 يقسم املظهر اجلسمي إىل ثالثة مكونات:

  ويشري إىل دقة إدراك الفرد حلجم جسمه. إدراكي:مكون 

  أو االهتمــام والقلــق بشــأن   ،مثــل: الرضــا واالنشــغال  ،ويشــري إىل عــدد مــن اجلوانــب   ذاتــي:مكــون

 صورة اجلسم.

  أو  ،أو التعــب  ،ويركــز علــى جتنــب املواقــف الــيت تســبب للفــرد عــدم الراحــة         ســلوكي:مكــون

 (.15 :2005املضايقة اليت ترتبط باملظهر اجلسمي )الدسوقي، 

 :أبعاد صورة اجلسم

ــد )  ــاد هــي: الرضــا عــن مظهــر       إىل أنَّ (188 :2005يشــري فاي ــة أبع  صــورة اجلســم تنقســم إىل ثالث

( (Karen, 2003: 10والشكل اخلـارجي، واملظهـر بصـفة عامـة. وتـرى كـارن        ،ومالمح الوجه اجلسم،

ــى نطــاق واســع   مفهــوم صــورة اجلســم يُ   أنَّ ــاد هــي: حجــم اجلســم، وأجــزاء       ،ســتعمل عل ويشــمل عــدة أبع

 اجلسم، وتوظيف اجلسم، وشكل اجلسم.

الـيت   Frandin. &Larsson( 2005دراسـة الرسـون وفرانـدين )   وهو مـا تؤكـده الدراسـات، مثـل     

.  إىل القـدرة علـى التحسـن العـام بوظـائف اجلسـم؛ نتيجـة التحسـن يف فهـم صـورة اجلســم           هـا نتائجتوصـلت  

ي البصـر يتمتعـون برضـا عـن صـورة اجلسـم       األطفال عاديِّ أنَّ نتائجهاأظهرت اليت ( 2013) دراسة موسىو

السـلوكية( تزيـد عمـا يتمتـع بـه األطفـال ضـعاف         الذاتية من حيث مضامني صورة اجلسم )اإلدراكية

 اإلعاقة البصرية.   والبصر، واألطفال ذو

 .وصورة اجلسماإللكسيثيميا بني عالقة  وجود أوضحت نتائجها( اليت 2018) دراسة سليمانو

 :)د( اإلعاقة البصرية

 تعريفات اإلعاقة البصرية:

الفـــرد الـــذي » :اإلعاقـــة البصـــرية مــن الوجهـــة الرتبويـــة بأنــه   اذ ( الفــردَ 53: 2004ف حممـــد )عــرِّ ُي

أو حتقيقـه إلجنـاز أكـادميي بشـكل      ،يتعارض ضعف بصره مـع قيامـه بـالتعلم والتحصـيل بشـكل جيـد      

 «.مثاليٍّ

، «3/5إبصـاره عـن    ةمـن تقـل حـد   » :بأنه ،ف منظمة الصحة العاملية الكفيف من هذا املنظورتعرِّو
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إال إذا  ،مـرًتا  (50)هذا الشخص ال يستطيع رؤيـة مـا يـراه اإلنسـان سـليم البصـر مـن مسـافة          وهذا يعنى أنَّ

 (.151 : 2001 أمتار )القريوتى وآخرون ، 3قرب له إىل مسافة 

 تصنيف اإلعاقة البصرية:

 ومنها تصنيف منظمة الصحة العاملية: ،نفت اإلعاقة البصريةهناك العديد من التصنيفات اليت َص

 تصنيف منظمة الصحة العاملية لإلعاقة البصرية

 مالحظات حدة اإلبصار بعد التصحيح درجة اإلعاقة التصنيف

 مقارب للطبيعي 5/8.5أكثر أو مساوي ملستوى  ال توجد طبيعي

 البصرضعيف 

 بسيطة

 متوسطة

 8.5/ 5أقل من 

 5/17أقل من 

هاتان الفئتان تستطيعان عد 

 أصابعهما على بعد ستة أمتار

  47/17أقل من  ةشديد

 الكفُّ

 البصري

 

 3/50أقل من  ةشديد
 3يستطيع عد األصابع على بعد 

 أمتار

 1/50أقل من  شبه كلي
يستطيع عد األصابع على بعد 

 مرت واحد

 كلي
 يري الضوء نهائيًّاال 

No light perception 

ا وقد يتضمن ا مطلًقال يري شيًئ

 اغياب العني أساًس

) Roe, 1998: 24( 

 البصرية:ذوي اإلعاقة لواالجتماعية  ،واالنفعالية ،احلاجات النفسية 

 يلى:  اإلعاقة البصرية يف حاجة إىل ما وذو

 ومهارات التوجيه. ،والتدريب على املهارات احلركية ،التقدير والقبول من اآلخرين 

 واالعتماد على النفس.   االستقاللية،و ،الشعور بالثقة بالنفس 

   .تدريب احلواس لالستخدام األمثل يف عمليات التعلم والتكيف 

 م مع إمكاناته احلسية والعقلية.  ءبيئة تربوية تتال 

 (.88 85 : 2009، خاطر )شعريبيئة آمنة تيسر له سبل التكيف دون التعرض للم 
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 :منهجية وإجراءات البحث

 :( منهج البحث1)

الـذي يهــدف إىل   ،Descriptive Approach Theاسـتخدم الباحـث يف دراسـته املـنهج الوصـفي      

لدراسـة العالقـة بـني مـتغريات الدراسـة )اإللكسـيثيميا        ؛وتفسريها ،وحتليلها ،دراسة الظروف والعالقات

 والقلق وإدراك صورة اجلسم(.  

 :جمتمع البحث( 2)

)ذكـور  األطفال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة     جمموعة من يتألف جمتمع الدراسة من 

، خـالل  وطفلـة  ( طفـالً 95، فقد بلغ عددهم اإلمجالي )ةيالتعليم دمنهور، إدارة البحريةمبحافظة إناث(  –

 .م 2017/هـ 1439 العام الدراسى

 البحث: عينة( 3)

 العينة االستطالعية:  -

مـن معهـد النـور     وطفلة، طفاًل( 50ضم )ت جمموعة من األطفال ذوي اإلعاقة البصرية،من  تتكون

بطريقــة عشــوائية، وطبــق    العينــة، واخــتريت  وات( ســن10 7مــن )  مواألمــل بــدمنهور، وتــرتاوح أعمــاره   

 ناإللكسيثيميا، ومقياس إدراك صورة اجلسـم، وذلـك للتحقـق مـ     ، ومقياسمقياس القلق معليه الباحث

 صدق وثبات أدوات الدراسة.  

 عينة الدراسة األساسية: -

ة هلا علـى عينـة   يوذلك حبساب اخلصائص السيكومرت ،التأكد من صالحية أدوات الدراسة بعد

 وطفلـة،  طفـالً ( 35بلـغ حجـم العينـة )    فقـد  ،علـى عينـة الدراسـة األساسـية     طبقهـا الدراسة االستطالعية، 

 وات.( سن10 7بني )ما  مترتاوح أعماره

 ( أدوات البحث:4)

 استخدمت املقاييس واالختبارات التالية يف هذا البحث:

 .)مقياس اإللكسيثيميا )إعداد الباحث 

  (.2014 ،زينب سيد عثمان د/ القلق لذوي اإلعاقة البصرية )إعداد.مقياس   

 .)مقياس إدراك صورة اجلسم لذوي اإلعاقة البصرية )إعداد الباحث 
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 :البحث( اخلصائص السيكومرتية ألدوات 5)

 )أ( مقياس اإللكسيثيميا )إعداد الباحث(:

 املقياس:وصف 

 :كاآلتى ي( أبعاد للمقياس وه3تندرج حتت ) ،( عبارة35يتكون مقياس اإللكسيثيميا من )

   (113: )يموزعــة عشــوائيًّا بأرقــام هــ   ،( عبــارًة13) مــن صــعوبة وصــف ومتييــز املشــاعر: مكــون، 

عــد وصــف ومتييــز املشــاعر ليكــون جممــوع ُب ،(13وتــرتاوح درجــات كــل عبــارة يف البعــد مــا بــني ) 

 (.105من اجملموع الكلي للمقياس وهو ) ( درجًة39)

  ( عبــارًة11صــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين: مكــون مــن )،  (1424: )يهــوموزعــة عشــوائيًّا بأرقــام، 

( 33عــد االعتــزاز بــالنفس ) ليكــون جممــوع ُب ،(13عــد مــا بــني ) وتــرتاوح درجــات كــل عبــارة يف البُ 

 (.105من اجملموع الكلي للمقياس وهو ) درجًة

 وتـرتاوح   ،(2535) :يهـ وموزعـة عشـوائيًّا بأرقـام     ،( عبارًة11املوجه خارجيًّا: مكون من ) التفكري

األكــادميي عــد اإلقبــال علـى العمــل  ليكــون جممـوع بُ  ،(13عــد مــا بـني ) درجـات كــل عبـارة يف البُ  

 (.105) من اجملموع الكلي للمقياس وهو ( درجًة39)

  ُحسـب صـدق املقيـاس وثباتـه مـن خـالل درجـات تلـك العينـة علـى            مقيـاس: لالكفاءة السـيكومرتية ل

 املقياس، وذلك كما يأتي: مفردات

 ( ثبات املقياس:1)

، وطريقـة إعـادة تطبيـق املقيـاس بفاصـل      (ألفا كرونبـاخ )حلساب ثبات املقياس استخدمت طريقة 

 ( يوضح ذلك.2قدره أسبوعني بني التطبيقني األول والثاني، واجلدول )وزمين 

 ميايوطريقة إعادة التطبيق ملقياس اإللكسيث (ألفا كرونباخ)قيم معامالت الثبات بطريقة 

ــاد  إعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعـ

 845,0 834,0 .صعوبة وصف ومتييز املشاعر

 529,0 500,0 .صعوبة التواصل مع اآلخرين

 505,0 517,0 .التفكري املوجه خارجيًّا
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ــاد  إعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعـ

 701,0 879,0 .الكلية للمقياسالدرجة 

(، 01,0مجيـع قـيم معـامالت الثبـات دالَّـة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة )          ( أن2َّ) من اجلدول يتضح

 مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.

 :Internal Consistencyاالتساق الداخلي 

املقيـاس والدرجـة   ُحسب عـن طريـق حسـاب معامـل االرتبـا  بـني درجـات كـل عبـارة مـن عبـارات            

 (.3ويتضح ذلك من اجلدول ) ه.يعد الذي تنتمي إلالكلية للُب

 :معامالت االرتبا  بني كل مفردة من مفردات اإللكسيثيميا والدرجة الكلية هلذا املكون

مفردات صعوبة وصف ومتييز 

 املشاعر

لتواصل مع امفردات صعوبة 

 اآلخرين
 مفردات التفكري املوجه خارجيًّا

 م
معامل ارتبا  املفردة 

 عدبالُب
 م

معامل ارتبا  املفردة 

 عدبالُب
 م

معامل ارتبا  املفردة 

 عدبالُب

1 555,0** 14 530,0** 25 507,0** 

2 521,0** 15 552,0** 25 585,0** 

3 515,0** 15 530,0** 28 445,0** 

4 452,0** 18 455,0** 27 874,0** 

5 483,0** 17 555,0** 29 741,0** 

5 528,0** 19 547,0** 30 577,0** 

8 514,0** 20 578,0** 31 542,0** 

7 572,0** 21 488,0** 32 570,0** 

9 527,0** 22 835,0** 33 580,0** 

10 597,0** 23 770,0** 34 455,0** 

11 507,0** 24 535,0** 35 774,0** 

12 545,0**     

13 530,0**     

 .(0.01عند مستوى ) إحصائيًّا دالٌّ** معامل االرتبا  
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مجيع معامالت االرتبـا  بـني درجـة كـل مفـردة ودرجـة املقيـاس         ( ما يلى: أن3َّويتضح من جدول )

األفـراد   الباحث معامـل االرتبـا  بـني درجـات     أوجد(. ثم 01,0ه دالَّة إحصائيًّا عند مستوى )يالذي تنتمي إل

 الكلية للمقياس. ويتضح ذلك من اجلدول.عد والدرجة الدرجة الكلية للُب على

 :معامالت االتساق الداخلي ألبعاد مقياس اإللكسيثيميا والدرجة الكلية

 معامل االرتبا  األبعـــاد

 **587,0 .صعوبة وصف ومتييز املشاعر

 **830,0 .صعوبة التواصل مع اآلخرين 

 **757,0 .التفكري املوجه خارجيًّا

 **912,0 .الكلية للمقياسالدرجة 

 (.01,0عند مستوى ) إحصائيًّا ** معامل االرتبا  دالٌّ

مجيـع قـيم معـامالت االرتبـا  دالَّـة إحصـائيًّا عنـد         ( أن3َّيف اجلـدول )  ةويتضح من القيمة اجلدوليـ 

 (. 01,0مستوى داللة )

 :مياي( صدق مقياس اإللكسيث2)

 :احملكمنيصدق 

مــن املتخصصــني يف جمــال علــم  ، األوليــة علــى عشــرة مــن احملكمــني ُعــرض املقيــاس يف صــورته 

مـن املفـردات حيظـى بنسـبة اتفـاق       اكـبريً  اهنـاك عـددً   عليه فـإنَّ  الرتبوي، والصحة النفسية، وبناًء النفس

كانـت نسـبة اتفاقهـا     ىومفـردات أخـر   ،(%90ت بنسبة اتفـاق ) يوهناك مفردات حظ ،(%100) احملكمني

 ومل يتم حذف أي مفردة من مفردات املقياس. ،(70%)

 :صدق املفردات

عـد  فردات عن طريق حساب معامالت االرتبا  بـني درجـات كـل مفـردة ودرجـة البُ     املُحسب صدق 

 ابقيـة املفـردات حمكًّـ    أنَّ عد باعتبـار وذلك بعد حذف املفردة من الدرجة الكلية هلذا الُب ،هيتنتمي إل يالذ

 :يلاوهو موضح باجلدول الت هلذه املفردة.ا( ا داخليًّ)ميزاًن
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 ميايمعامالت صدق مفردات مكونات اإللكسيث

 مفردات صعوبة وصف ومتييز املشاعر
مفردات صعوبة التواصل مع 

 اآلخرين

مفردات التفكري املوجه 

 خارجيًّا

 م

ل ارتبا  املفردة بالدرجة معام

عد بعد حذف املفردة من للُب الكلية

 عددرجة الُب

 م

معامل االرتبا  

عد بالدرجة الكلية للُب

 بعد حذف املفردة

 م

معامل االرتبا  

عد بالدرجة الكلية للُب

 بعد حذف املفردة

1 0.502** 14 0.523** 25 578,0** 

2 0.585** 15 0.551** 25 821,0** 

3 0.591** 15 0.519** 28 803,0** 

4 0.558** 18 0.517** 27 558,0** 

5 0.505** 17 0.575** 29 0.558** 

5 0.771** 19 0.587** 30 0.557** 

8 0.573** 20 727,0** 31 0.540** 

7 855,0** 21 758,0** 32 0.554** 

9 578,0** 22 885,0** 33 0.584** 

10 559,0** 23 587,0** 34 0.545** 

11 557,0** 24 594,0** 35 557,0** 

12 595,0**     

13 579,0**     

 (.01,0عند مستوى ) إحصائيًّا معامل االرتبا  دالٌّ** 

 :ي( ما يل5ويتضح من جدول )

مفـردات  )عـد  ُبو (مفـردات صـعوبة وصـف ومتييـز املشـاعر     )عـد  ُب االرتبـا  ملفـردات   مجيع معـامالت 

دالَّــة إحصــائيًّا، ممــا يــدل علــى   (مفــردات الــتفكري املوجــه خارجيًّــا)عــد ُبو (صــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين

أصـبح مقيــاس  فمقيـاس اإللكسـيثيميا ككـل يتميــز بالصـدق الـداخلي.       مـن ثـم فــإنَّ  و صـدقه الـداخلي.  

 كما يف الصورة النهائية.   ،( مفردًة35من ) ااإللكسيثيميا مكونًّ
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 (:2014، )ب( مقياس القلق لذوي اإلعاقة البصرية )إعداد / عثمان

 وصف املقياس:

عـد الفسـيولوجي   الُب ي:وهـ  ،ويتكـون املقيـاس مـن أربعـة أبعـاد      ،الباحثـة  مـن قبـل  أعدَّ هذا املقياس 

( 14عـد السـلوكي وتكـون مـن )    والُب ( مفـردة، 14عد النفسي وتكون مـن ) والُب ( مفردة،14وتكون من )

 ( مفردة.14عد املعريف وتكون من )والُب مفردة،

 طريقة تصحيح املقياس:

فكانت العبـارات اإلجيابيـة الـيت متثـل      صحيح على وضع درجة لكل استجابة:اعتمدت طريقة الت

 وتشـري  ،(١) أبـًدا=  ،(٣) = نـادًرا و ،(٢) = وأحياًنـا  ،(٤) = مسة القلق االجتماعي على النحو التـالي: دائًمـا  

 إىل، بينمــا تشــري الدرجــة املنخفضــة    االجتمــاعي القلــق نســبة ارتفــاع إىل املقيــاس علــى املرتفعــة الدرجــة

 ع(. ،5 + )م ـاخنفاض نسبة القلق االجتماعي، وقد حددت درجة القطع ب

 الصدق والثبات ملقياس القلق لذوي اإلعاقة البصرية:

 لقد أوردت معدة املقياس الصدق والثبات وكان كالتالي:

 والدرجـة  ،العبـارة  يـه تنتمـي إل  يعد الـذ والُب ،سب معامل االرتبا  بني العبارةُحمن حيث الصدق:   :أواًل

. (0.01)وكلـها دالَّـة عنـد مسـتوي      ،(0.853  0.413) وتراوحـت الـدرجات بـني    ،الكلية للمقياس

وذلـك حبسـاب االرتباطـات الداخليـة بـني أبعـاد        ،كما ُحسب الصـدق عـن طريـق صـدق التكـوين     

وكلـها دالَّـة عنـد     ،(0.780 0.555وتراوحـت الـدرجات بـني )    ،املقياس والدرجة الكلية للمقياس

 .(0.01) ىمستو

بفاصـل زمـين    ،ُحسـب ثبـات مقيـاس القلـق االجتمـاعي بطريقـة إعـادة التطبيـق         من حيث الثبات:  :ثانًيا

ألبعــاد املقيــاس علــى الرتتيــب،   (0.77 – 0.87 – 0.72 – 0.73) معامــل الثبــات وكــان ا،يوًمــ (15)

 .ثبات عاليةهي معامالت و ،(0.73) ومعامل الثبات للمقياس ككل

   .الباحث احلالي من الكفاءة السيكومرتية للمقياس بتطبيقه على عينة الدراسة وتأكد

 حساب ثبات املقياس:

، وطريقة إعـادة تطبيـق املقيـاس بفاصـل زمـين قـدره أسـبوعني، واجلـدول         (ألفا كرونباخ)طريقة  

 التالي يوضح ذلك.
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 :وطريقة إعادة التطبيق ملقياس القلق (كرونباخألفا )قيم معامالت الثبات بطريقة 

 إعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعـــاد

 0.559 0.553 البعد الفسيولوجي

 0.590 0.581 البعد النفسي

 0.850 0.832 البعد السلوكي

 0.550 0.555 البعد املعريف

 0.750 0.745 الدرجة الكلية للمقياس

(، 01,0مجيـع قـيم معـامالت الثبـات دالَّـة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة )          ( أن5َّ) يتضح من اجلدول

 مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.

 حساب صدق املقياس:

  فــردات عــن طريــق حســاب معــامالت االرتبــا  بــني درجــات كــل    امل: ُحســب صــدق املفــرداتصــدق

عـد وهـو   وذلـك بعـد حـذف املفـردة مـن الدرجـة الكليـة هلـذا البُ         ،هيتنتمي إل يعد الذمفردة ودرجة الُب

 موضح باجلدول التالي:

 معامالت صدق مفردات القلق

 مفردات البعد املعريف مفردات البعد السلوكي مفردات البعد النفسي مفردات البعد الفسيولوجي

 م

معامل ارتبا  املفردة 

بالدرجة الكلية للبعد 

من  بعد حذف املفردة

 درجة البعد

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 

 املفردة

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 

 املفردة

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 

 املفردة

1 0.554** 15 0.530** 29 0.530** 43 0.570** 

2 0.578** 15 0.503** 30 0.801** 44 0.557** 

3 0.849** 18 0.415** 31 0.538** 45 0.552** 

4 0.597** 17 0.550** 32 0.849** 45 0.840** 

5 0.559** 19 0.850** 33 0.845** 48 0.508** 

5 0.755** 20 0.554** 34 0.559** 47 0.533** 

8 0.555** 21 0.530** 35 0.885** 49 0.538** 
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 مفردات البعد املعريف مفردات البعد السلوكي مفردات البعد النفسي مفردات البعد الفسيولوجي

 م

معامل ارتبا  املفردة 

بالدرجة الكلية للبعد 

من  بعد حذف املفردة

 درجة البعد

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 

 املفردة

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 

 املفردة

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 

 املفردة

7 0.545** 22 0.441** 35 0.820** 50 0.552** 

9 0.845** 23 0.541** 38 0.458** 51 0.545** 

10 0.453** 24 0.849** 37 0.525** 52 0.552** 

11 0.844** 25 0.557** 39 0.423** 53 0.553** 

12 0.535** 25 0.500** 40 0.555** 54 0.853** 

13 0.804** 28 0.541** 41 0.545** 55 0.812** 

14 0.549** 27 0.513** 42 0.530** 55 0.840** 

 (.01,0عند مستوى ) إحصائيًّا معامل االرتبا  دالٌّ** 

 :ي( ما يل8ويتضح من جدول )

   ُعــد النفســيالُب، ومفــردات عــد الفســيولوجيالُب مفــردات)عــد مجيــع معــامالت االرتبــا  ملفــردات ب، 

دالَّة إحصائيًّا، ممـا يـدل علـى صـدقه الـداخلي.       (عد املعريفالُبومفردات  ،عد السلوكيالُبومفردات 

أصـبح مقيـاس   فمقياس القلق لذوي اإلعاقة البصـرية ككـل يتميـز بالصـدق الـداخلي.       ومن ثم فإنَّ

 كما يف الصورة النهائية.   ،( مفردًة55من ) االقلق لذوي اإلعاقة البصرية مكونًّ

 )إعداد الباحث(. :مقياس إدراك صورة اجلسم لذوي اإلعاقة البصرية  )جـ(

 وصف املقياس:

 بعـدين تنـدرج حتـت    ،( عبـارة 24يتكون مقياس إدراك صورة اجلسم لذوي اإلعاقـة البصـرية مـن )   

 :كاآلتى ماللمقياس وه

  ــرتاوح  ،(112: )يهــوموزعــة عشــوائيًّا بأرقــام   ،( عبــارة12) مــن إدراك الفــرد جلســمه: مكــون وت

 ( درجـةً 35عـد إدراك الفـرد جلسـمه )   ليكـون جممـوع بُ   ،(13عد مـا بـني )  درجات كل عبارة يف الُب

 .)82من اجملموع الكلي للمقياس وهو )

   ( عبــارة12إدراك الفـرد جلســمه مــن خــالل اآلخــرين: مكــون مــن )،  يهــوموزعــة عشــوائيًّا بأرقــام :

عـد إدراك الفـرد   ليكـون جممـوع بُ   ،(13عـد مـا بـني )   وترتاوح درجات كـل عبـارة يف البُ   ،(1324)

 (.82من اجملموع الكلي للمقياس وهو ) ( درجًة35من خالل اآلخرين )جلسمه 
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 طريقة تصحيح املقياس:

ال أوافـق( املتـاح    -اأحيانًـ  –)موافق  :ح وفًقا للتدرج الثالثي( عبارة، وُصح24ِّن املقياس من )تكوَّ

 للمقياس.

 مقياس:لالكفاءة السيكومرتية ل -

املقيــاس وثباتــه مــن خــالل درجــات تلــك العينــة علــى مفــردات املقيــاس، وذلــك كمــا    صــدقُحسـب  

 يأتي:

 ثبات املقياس: –(1)

بـني التطبـيقني    ،، وطريقة إعادة تطبيق املقياس بفاصـل زمـين قـدره أسـبوعني    (ألفا كرونباخ)طريقة  -

 ( يوضح ذلك.7األول والثاني، واجلدول )

 وطريقة إعادة التطبيق ملقياس إدراك صورة اجلسم (ألفا كرونباخ)قيم معامالت الثبات بطريقة 

 إعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعـــاد

 790,0 757,0 .إدراك الفرد جلسمه

 853,0 841,0 .إدراك الفرد جلسمه من خالل اآلخرين

 914,0 905,0 .الدرجة الكلية للمقياس

 (.01,0مجيع قيم معامالت الثبات دالَّة إحصائيًّا عند مستوى داللة ) ( أن7َّ) يتضح من اجلدول

 (:(Internal Consistencyاالتساق الداخلي *

الـداخلي للمقيـاس عـن طريـق حسـاب معامـل االرتبـا  بـني درجـات كـل عبـارة مـن              االتساقُأوجد 

 (.9ذلك من اجلدول )ويتضح  ه.يتنتمي إل يعد الذوالدرجة الكلية للُب ،عبارات املقياس
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  مفردات مكونات إدراك صورة اجلسم معامالت االرتبا  بني كل مفردة من 

 والدرجة الكلية هلذا املكون

 مفردات إدراك الفرد جلسمه من خالل اآلخرين مفردات إدراك الفرد جلسمه

 م
معامل ارتبا  

 املفردة بالبعد
 م

معامل ارتبا  

 املفردة بالبعد
 م

معامل ارتبا  

 املفردة بالبعد
 م

معامل ارتبا  

 املفردة بالبعد

1 745,0** 8 757,0** 13 838,0** 19 553,0** 

2 884,0** 7 897,0** 14 550,0** 20 800,0** 

3 874,0** 9 833,0** 15 809,0** 21 710,0** 

4 755,0** 10 555,0** 15 553,0** 22 843,0** 

5 741,0** 11 739,0** 18 505,0** 23 853,0** 

5 738,0** 12 745,0** 17 857,0** 24 887,0** 

 .(0.01عند مستوى ) إحصائيًّا ** معامل االرتبا  دالٌّ

مجيع معامالت االرتبـا  بـني درجـة كـل مفـردة ودرجـة املقيـاس         : أنَّي( ما يل9ويتضح من جدول )

الباحث معامـل االرتبـا  بـني درجـات األفـراد       أوجد(. ثم 01,0ه دالَّة إحصائيًّا عند مستوى )يالذي تنتمي إل

 عد والدرجة الكلية للمقياس.  على الدرجة الكلية للُب

 لذوي اإلعاقة البصرية والدرجة الكلية معامالت االتساق الداخلي ألبعاد مقياس إدراك صورة اجلسم

ــاد  معامل االرتبا  األبعـ

 **839,0 .إدراك الفرد جلسمه

 **794,0 .الفرد جلسمه من خالل اآلخرينإدراك 

 **953,0 .الدرجة الكلية للمقياس

 (.01,0عند مستوى ) إحصائيًّا معامل االرتبا  دالٌّ** 

مجيع قـيم معـامالت االرتبـا  دالَّـة إحصـائيًّا عنـد        ( أن10َّيف اجلدول ) ةويتضح من القيمة اجلدولي

 (. 01,0مستوى داللة )
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 صورة اجلسم لذوي اإلعاقة البصرية:( صدق مقياس إدراك 2)

 احملكمني:صدق  

ُعرض املقياس يف صورته األوليـة علـى عشـرة مـن احملكمـني هـم مـن املتخصصـني يف جمـال علـم           

مـن املفـردات حيظـى بنسـبة اتفـاق       اكـبريً  اهنـاك عـددً   عليه فـإنَّ  النفس الرتبوي، والصحة النفسية، وبناًء

كانـت نسـبة اتفاقهـا     ىومفـردات أخـر   ،(%90ت بنسبة اتفاق )يوهناك مفردات حظ ،(٪100احملكمني )

 ومل يتم حذف أي مفردة من مفردات املقياس. ،(70٪)

 :صدق املفردات

عـد  عن طريق حساب معامالت االرتبا  بـني درجـات كـل مفـردة ودرجـة البُ     ُحسب صدق املفردات 

 وهو موضح باجلدول التالي: ،عدوذلك بعد حذف املفردة من الدرجة الكلية هلذا الُب ،هيتنتمي إل يالذ

 :معامالت صدق مفردات مكونات إدراك صورة اجلسم

 مفردات إدراك الفرد جلسمه من خالل اآلخرين همفردات إدراك الفرد جلسم

 م

معامل ارتبا  املفردة 

عد بالدرجة الكلية للُب

املفردة من بعد حذف 

 عددرجة الُب

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

عد بعد حذف للُب

 املفردة

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

عد بعد حذف للُب

 املفردة

 م

معامل االرتبا  

بالدرجة الكلية 

عد بعد حذف للُب

 املفردة

1 554,0** 8 753,0** 13 890,0** 19 578,0** 

2 879,0** 7 598,0** 14 840,0** 20 532,0** 

3 751,0** 9 807,0** 15 811,0** 21 840,0** 

4 598,0** 10 489,0** 15 843,0** 22 743,0** 

5 598,0** 11 584,0** 18 598,0** 23 802,0** 

5 708,0** 12 801,0** 17 757,0** 24 877,0** 

 (.01,0عند مستوى ) إحصائيًّا معامل االرتبا  دالٌّ** 

 :ي( ما يل11جدول )ويتضح من 

  ُعــد مفــردات إدراك الفــرد  ُبوعــد مفــردات إدراك الفــرد جلســمه  مجيــع معــامالت االرتبــا  ملفــردات ب

 جلسمه من خالل اآلخرين دالَّة إحصائيًّا، مما يدل على صدقه الداخلي.  
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مقياس إدراك صورة اجلسم لذوي اإلعاقة البصـرية ككـل يتميـز بالصـدق الـداخلي.       ومن ثم فإنَّ

كمـا يف الصـورة   ، ( مفـردةً 24مـن )  ابح مقياس إدراك صورة اجلسم لـذوي اإلعاقـة البصـرية مكونًّـ    أصف

 النهائية.  

 املستخدمة: أساليب املعاجلة اإلحصائية( 5)

املسـتخدمة   (،SPSS)بربامج احلزم اإلحصـائية   املستخدمةاستخدم الباحث األساليب اإلحصائية 

)معامــل االرتبــا  لبريســون،    ومــن أهــم هــذه األســاليب اإلحصــائية املســتخدمة:      االجتماعيــة،يف العلــوم 

 وحتليل االحندار املتعدد(.

 :ومناقشتها الدراسةا: نتائج عاشًر

 نتائج الفرض األول: 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللـة إحصـائية بـني اإللكسـيثيميا والقلـق      : الفرض األول على أنه ينصُّ

 ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية.لدى عينة من األطفال 

رتبــا  بــني حلســاب داللــة اال (بريســون)وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض اســتخدم معامــل ارتبــا   

الــتفكري املوجــه  وصــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين،   و: )صــعوبة وصــف املشــاعر،  ااإللكســيثيميا وأبعادهــ 

والقلق لدى عينة من األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة؛ للتعـرف علـى االرتبـا           ،خارجيًّا(

 بني متوسط درجاتهم.    

 الداللة العالقة االرتباطية بني مقياس اإللكسيثيميا وأبعاده (بريسون)يوضح قيمة معامل االرتبا  

 (35البصرية )ن=بعاده لدى األطفال ذوي اإلعاقة أوالقلق ب

 مياياإللكسيث                 

 القلق

صعوبة وصف 

 املشاعر

صعوبة التواصل 

 مع اآلخرين

التفكري املوجه 

 خارجيًّا

الدرجة 

 الكلية

 **0.855 **0.801 **0.850 **0.825 البعد الفسيولوجى

 **0.734 **0.889 **0.722 **0.889 البعد النفسي

 **0.838 **0.530 **0.845 **0.847 البعد السلوكي

 **0.570 **0.573 **0.579 **0.577 البعد املعريف

 **0.740 **0.852 **0.740 **0.717 الدرجة الكلية

** (0.01*      ) (0.05     ) x)غري دالَّة( 
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 ( مايلي:12يتضح من اجلدول )

بـني   (،0.01)عنـد مسـتوى    ،ذات داللـة إحصـائية يف الدرجـة الكليـة     ،توجد عالقة ارتبا  موجبـة 

صــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين،    و: )صــعوبة وصــف املشــاعر،   امتوســط درجــات اإللكســيثيميا وأبعادهــ  

املعـريف( لـدى عينـة    والسـلوكي،  والنفسـي،  ووالقلـق بأبعـاده )الفسـيولوجى،     ،التفكري املوجه خارجيًّـا( و

 .قق صحة الفرض األولمن األطفال ذوي اإلعاقة البصرية باملرحلة االبتدائية وهذا حي

 تفسري نتائج الفرض األول:

)صـعوبة وصـف املشـاعر،     :اوأبعادهـ بني اإللكسيثيميا رتبا  موجبة االعالقة  ا سبق أنَّيتضح مم

النفســي، ووالقلــق بأبعــاده )الفســيولوجى،   ،الــتفكري املوجــه خارجيًّــا( وصــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين،  و

املعريف( لدى عينة مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة، ويفسـر الباحـث         والسلوكي، و

الطفل مـن ذوي اإلعاقـة البصـرية يعـاني مـن عـدم إشـباع حاجاتـه          أنَّبذلك من خالل الرتاث السيكولوجي 

 ، وخيبـة  وعدم القدرة على التعبري عن مشاعره ووصفها، ولذلك فهو يتعرض للقلـق، واإلحبـا   ،األساسية

فلـن   وهلـذا ه، يـ مما يؤدي إىل هدم أهدافه وآماله وطموحاته، فهو ال يستطيع أن حيقق مـا يسـعى إل   ،األمل

 ؛اإللكسـيثيميا أكثـر عرضـة لإلصـابة بـالقلق املـزمن       ياألطفـال مصـاب   أنَّوه دافـع يف احليـاة.   ييكون لد

ختـاذ قـرارات سـريعة    القـدرة علـى   وذلك يرجع إىل الفشل يف حتديد االنفعاالت، واألكثـر مـن ذلـك عـدم ا    

كمـا ينتشـر اضـطراب     الشخصـية، مما خيلق شعوًرا بـالقلق الكـبري حنـو االختبـارات      ،على املشاعر بناًء

التــى بــالطبع  ،دائًما مــا خيــربون عــن اضــطرابات معقــدة يف احليــاة فــميا، ياإللكســيث يالقلــق لــدى مصــاب

ه رضـا عـن   يـ إىل إصـابة الفـرد حبالـة قلـق وتـوتر. وهلـذا فلـن يكـون لد         يوقد تؤد ،إىل أفكار سلبية يتؤد

ألنـه مل يشــرتك يف بنـاء أي جــزء منهـا. وتتفــق هـذه النتيجـة أيًضــا مـع البحــوث والدراسـات الســابقة          ؛حياتـه 

(، 2015) سـالمة  (، ودراسـة 2013) (، ودراسة عطـا اهلل 2009) اليت أكدت على ذلك مثل دراسة سالمة

 .(2018) اإللكسيثيميا، ودراسة سليمان ة( تهدف إىل فهم طبيعة عالق2015) ودراسة عبده

 نتائج الفرض الثاني: 

ــنصُّ ــه   ي ــى أن ــاني عل ــني اإللكســيثيميا      :الفــرض الث ــة إحصــائية ب ــة ذات دالل ــة ارتباطي توجــد عالق

ة وإدراك صــورة اجلســم لــذوي اإلعاقــة البصــرية لــدى عينــة مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية باملرحلــ         

 االبتدائية.
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رتبـا  بـني   حلسـاب داللـة اال   (بريسـون )اسـتخدم معامـل ارتبـا      ،وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض   

الــتفكري املوجــه  وصــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين،   و: )صــعوبة وصــف املشــاعر،  ااإللكســيثيميا وأبعادهــ 

ــال ذوي اإل       ــة مــن األطف ــة البصــرية لــدى عين ــذوي اإلعاق ــا( وإدراك صــورة اجلســم ل ــة البصــرية  خارجيًّ عاق

 باملرحلة االبتدائية؛ للتعرف على االرتبا  بني متوسط درجاتهم.   

 الداللة العالقة االرتباطية بني مقياس اإللكسيثيميا وأبعاده (بريسون)يوضح قيمة معامل االرتبا  

 (35وإدراك صورة اجلسم لذوي اإلعاقة البصرية )ن=

 مياياإللكسيث                     

 إدراك صورة اجلسم 

صعوبة وصف 

 املشاعر

صعوبة التواصل 

 مع اآلخرين

التفكري املوجه 

 خارجيًّا

 الدرجة الكلية

 **-0.705 **-0.893 **-0.834 **-0.874 إدراك الفرد جلسمه

إدراك الفرد جلسمه من خـالل  

 اآلخرين

0.884-** 0.852-** 0.877-** 0.712-** 

 **-0.743 **-0.724 **-0.889 **-0.713 الدرجة الكلية

** (0.01*      ) (0.05    )   x )غري دالَّة( 

 ( مايلي:13يتضح من اجلدول )

ــد مســتوى       ــة إحصــائية يف الدرجــة الكليــة عن ــا  ســالبة ذات دالل ــني (، 0.01)توجــد عالقــة ارتب ب

صــعوبة التواصــل مــع اآلخــرين،    و)صــعوبة وصــف املشــاعر،    :امتوســط درجــات اإللكســيثيميا وأبعادهــ  

وبـني متوســط درجـات إدراك صـورة اجلســم لـذوي اإلعاقــة البصـرية وأبعــاده       ،الـتفكري املوجـه خارجيًّــا(  و

لـدى عينـة مـن األطفـال ذوي اإلعاقـة       ،إدراك الفـرد جلسـمه مـن خـالل اآلخـرين(     و)إدراك الفرد جلسمه، 

 ثاني من فروض الدراسة.وهذا حيقق صحة الفرض ال ،البصرية باملرحلة االبتدائية

 تفسري نتائج الفرض الثاني:

اإللكسـيثيميا وإدراك صـورة اجلسـم لـذوي      بـني مما سبق يتضـح أنـه توجـد عالقـة ارتبـا  سـالبة       

اإلعاقة البصرية، وارتبا  اإللكسيثيميا بعدم الرضا عن صورة اجلسم، على حنـو موجـب لـدى األطفـال     

ا يف صــورة اجلســم، كمــا يســهم اضــطراب إدراك صــورة    يًها وتشــوظهــر حتريفـًـ ذوي اإلعاقــة البصــرية يُ 

صـورة اجلسـم تنمـو وتتطـور عـرب مراحـل        ميا. ويفسـر الباحـث ذلـك بـأنَّ    ياجلسـم يف رفـع معـدل اإللكسـيث    
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ا أساسيًّا يف مفهومنـا عـن ذواتنـا.    جوهري وأساسي للشخصية، ومتثل مكونًّ مكون النمو املختلفة، وهي

ه رضـا  يـ ولد ،ه إدراك صـحيح عـن جسـمه   يـ حينمـا يكـون لد   أم أنثى كانذكًرا ن الفرد إف وعلى هذا

فإنه يثق بنفسه ومشاعره ويستطيع التعبري عنهـا، ويصـبح تقـديره     ،جسمهموجبة عن  وصورة ،عن جسمه

كلمـا زاد إدراك الفـرد جلسـمه    فلذاته مرتفًعا، مما يـؤدي إىل حتقيـق النجاحـات واإلجنـازات يف احليـاة،      

العديد مـن الدراسـات السـابقة مـع نتيجـة       قتفالعالقة بينهم سالبة. وكذلك اتف ،اإللكسيثيمياه يقلت لد

(، 2009) وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـني اإللكسـيثيميا والقلـق مثـل دراسـة مطـري           يوه ،هذا الفرض

 – Farooqi, 2005 – Bennett et al., 2005 – Iqbal et al., 2006 – Felton, 2007 ودراسـة 

Brausch & Muehlenkamp, 2007. 

 نتائج الفرض الثالث:

ميكـن التنبـؤ باإللكسـيثيميا لـدى األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية         أنـه  علـى الفرض الثالـث   ينصُّ

 باملرحلة االبتدائية من خالل دراسة القلق لديهم.

للتعـرف علـى    ؛(Stepwiseللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم حتليل االحندار املتعدد املتـدرج ) 

الـيت تتنبـأ   ، مـن خـالل دراسـة القلـق لـديهم      ،القلق لدى األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية باملرحلـة االبتدائيـة     

 ميا.يبدرجاتهم يف اإللكسيث

ــة     ــة املمثلـ ــاده: لوقـــد أســـفر حتليـــل االحنـــدار املتعـــدد املتـــدرج عـــن إدراج العوامـــل األربعـ لقلـــق وأبعـ

 املعريف(.والسلوكي، والنفسي، و)الفسيولوجي، 

للتعـرف علـى املـتغريات الـيت      ؛( يوضحان نتائج حتليـل االحنـدار املتعـدد   14،15) واجلدوالن التاليان

 ميا.يتتنبأ بدرجات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية يف اإللكسيث

اإلعاقة القلق لدى األطفال ذوي على لتعرف لحتليل تباين االحندار املتعدد املتدرج )اخلطوة الثالثة( 

 (35البصرية اليت تتنبأ بدرجاتهم يف اإللكسيثيميا )ن = 

 
مصدر 

 التباين

جموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

معامل 

 R2التحديد 
 الداللة

الدرجة الكلية 

 للقلق

 0.001 .805 71.5 1190.792 1 1190.792 االحندار

  14.591 34 495.107 البواقي



 

 
 
 118 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

اليت تتنبأ  القلق لدى األطفال ذوي اإلعاقة البصريةعلى لتعرف لاملتدرج  )حتليل تباين االحندار املتعدد

 (35ميا( )ن = يبدرجاتهم يف اإللكسيث

 املتغريات املستقلة املتغري التابع
معامل 

 االحندار

اخلطأ 

 املعياري

 معامل بيتا

B 
 الداللة قيمة ت

الدرجة الكلية 

 اإللكسيثميا

- 3.81 5.77 االحندار ثابت - - 1.57 0.123 

 0.01 9.03 .740 .071 .740 الدرجة الكلية للقلق

 ( ما يلي:15يتضح من اجلدول )

( للدرجـة الكليـة للقلـق علـى درجـات األطفـال       01,0إحصائيًّا )عنـد مسـتوى    وجود تأثري إجيابي دالٍّ .1

 ميا.ييف اإللكسيث ذوي اإلعاقة البصرية

بقـيم األطفـال ذوي    ميكن صياغة معادلة االحندار املتعـدد الـيت ُتسـهم يف التنبـؤ    من اجلدول السابق  .2

 كما يلي:،اإلعاقة البصرية

 ،1.200)الدرجة الكلية للقلق( +  740 =اإللكسيثيميا لدى األطفال ذوي اإلعاقة البصرية 

ى أي أنــه كلمــا زاد القلــق لــدى األطفــال ذوي اإلعاقــة البصــرية انعكــس ذلــك بشــكل واضــح علــ  

 ميا.يدرجاتهم يف اإللكسيث

 تفسري نتائج الفرض الثالث:

توصـلت نتـائج الفــرض إىل أنـه ميكــن التنبـؤ باإللكســيثيميا للتالميـذ ذوي اإلعاقــة البصـرية مــن       

مصــابى اإللكســـيثيميا مـــن  مـــن  يعــاني بعـــ  األفــراد   ر ذلـــك بأنـــهلـــديهم، ويفسَّــ  خــالل معرفـــة القلــق  

اإلثــارة، والتعــبري عــن االنفعــاالت أو كبتهــا، والقــدرة علــى       مشــكالت يف عمليــة الــتحكم يف عوامــل    

واحلصول علـى املسـاندة االجتماعيـة، واسـتيعاب االنفعـاالت واملـدركات مـن خـالل فهـم متطـور            ،التخيل

اإللكســيثيميا إىل أشــكال  ينفعاالتــه، وقــد تــؤد مــن خــالل تنظــيم الفــرد ال  ي،للــذات و للعــامل اخلــارج 

 ، أويوالوســواس القهــر  ،والقلــق ،كتئــابكاال :املشــكالت املزاجيــة تشــمل  ،ضــطراباالخمتلفــة مــن 

 ذلـك،  وتتفق هذه النتيجـة أيًضـا مـع البحـوث والدراسـات السـابقة الـيت أكـدت         ،حتى سلوكيات اإلدمان

وتتفـق هـذه    ،النفسـية  مثـل القلـق    اتضـطراب االلكـثري مـن    اتعـد صـعوبة التعـرف علـى املشـاعر منبهًـ       فقد

 (، ودراسـة عبـده  2015) (، ودراسـة  سـالمة  2013) (، ودراسـة عطـا اهلل  2009) مةالنتائج مـع دراسـة سـال   

 (.2018) تهدف إىل فهم طبيعة عالقه اإللكسيثميا، ودراسة سليمان اليت (2015)
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 نتائج الفرض الرابع:

ميكـن التنبـؤ باإللكسـيثيميا لـدى األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية        »أنـه  على  الفرض الرابع ينصُّ 

 .«االبتدائية من خالل دراسة إدراك صورة اجلسم لديهم باملرحلة

للتعـرف علـى    ؛(Stepwiseللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم حتليل االحندار املتعدد املتـدرج ) 

 ميا.يتتنبأ بدرجاتهم يف اإللكسيث البصرية اليتإدراك صورة اجلسم لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

دراك صـورة اجلسـم   إلتـدرج عـن إدراج العوامـل األربعـة املمثلـة      وقد أسفر حتليل االحنـدار املتعـدد امل  

 إدراك الفرد جلسمه من خالل اآلخرين(.و)إدراك الفرد جلسمه،  وأبعاده: 

( يوضـحان نتـائج حتليـل االحنـدار املتعـدد للتعـرف علـى املـتغريات الـيت          15،18واجلدوالن التاليان )

 ثيميا.يلكساإل تتنبأ بدرجات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية يف

حتليل تباين االحندار املتعدد املتدرج )اخلطوة الثالثة( لتعرف إدراك صورة اجلسم لدى األطفال ذوي 

 (35اإلعاقة البصرية اليت تتنبأ بدرجاتهم يف اإللكسيثيميا )ن = 

 
مصدر 

 التباين

جموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

معامل 

 R2التحديد 
 الداللة

الدرجة الكلية 

إلدراك صورة 

 اجلسم

 االحندار
1200.03

2 
1 1200.032 73.87 811، 0.001 

  14.323 34 475.957 البواقي

إدراك صورة اجلسم لدى األطفال ذوي اإلعاقة  على تعرفلحتليل تباين االحندار املتعدد املتدرج ل

 :(35البصرية اليت تتنبأ بدرجاتهم يف اإللكسيثيميا )ن = 

 املتغري

 التابع
 املتغريات املستقلة

معامل 

 االحندار

اخلطأ 

 املعياري

 معامل بيتا

B 

قيمة 

 ت
 الداللة

الدرجة الكلية 

 ميايإللكسيثل

- 1.85 42.3 ثابت االحندار - - 24.04 0.001 

دراك إلالدرجة الكلية 

 صورة اجلسم
743. 118. 743. 9.15 0.001 
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 ( ما يلي:18يتضح من اجلدول )

دراك صـورة اجلسـم علـى    إل( للدرجـة الكليـة   0.01 إحصـائيًّا )عنـد مسـتوى    وجود تـأثري إجيـابي دالٍّ   .1

 ميا.يدرجات األطفال ذوي اإلعاقة البصرية يف اإللكسيث

معادلة االحندار املتعـدد الـيت ُتسـهم يف التنبـؤ بقـيم األطفـال ذوي       من اجلدول السابق ميكن صياغة  .2

 اإلعاقة البصرية كما يلي:

ــة البصـــرية  ــال ذوي اإلعاقـ ــيثيميا لـــدى األطفـ ــة الكليـــة  0.743 = اإللكسـ ــورة إل)الدرجـ دراك صـ

 . 42.3اجلسم( +

بشـكل   أي أنه كلما زاد إدراك صورة اجلسم لدى األطفـال ذوي اإلعاقـة البصـرية انعكـس ذلـك     

 ميا.يواضح على درجاتهم يف اإللكسيث

 تفسري نتائج الفرض الرابع:

اإللكســيثيميا للتالميـذ ذوي اإلعاقــة البصـرية مــن   بتوصـلت نتـائج الفــرض إىل أنـه ميكــن التنبـؤ     

األفراد الـذين يعـانون مـن ضـعف القـدرة       إدراك صورة اجلسم لديهم. وميكن تفسري ذلك بأنَّ خالل معرفة

ميا(، فهـم يعـانون مـن صـعوبات ذاتيـة واجتماعيـة قـد تـؤثر         ياإللكسيث وعلى التعبري عن مشاعرهم )مصاب

عـدم القـدرة علـى     التعامل مع مواقف احلياة املختلفة، وقدرتهم على التواصل الفعـال. فـإنَّ   يفعلى قدراتهم 

ولـه   ،يرتبط بالعديد مـن املشـكالت النفسـية    ،التعبري عنها عنالصراع أو  ،التعبري عن املشاعر أو كبتها

ة علــى الصــحة النفســية واجلســمية، بينمــا يــرتبط شــعور الفــرد بالصــحة النفســية واجلســمية   يآثــاره املرضــ

ــائل األساســـية يف احلـــد مـــن اضـــطراب      ــالتعبري عـــن املشـــاعر، وإدراك صـــورة اجلســـم تعتـــرب مـــن الوسـ بـ

 Farooqi, 2005 – Bennett et al., 2005 – Iqbal etتؤكـد عليـه دراسـات     وهذا ما ،اإللكسيثيميا

al., 2006 – Felton, 2007 – Brausch & Muehlenkamp, 2007   نيضـياء الــد  ىودراسـة نهـ 

 .(2013) احلميد موسىعبد

 التوصيات:

 :ياهتمت الدراسة بتقديم جمموعة من التوصيات من أهمها ما يل

وإعـدادهم بأفضـل    ،للتعامـل مـع ذوي االحتياجـات اخلاصـة     ؛النفسيني املتخصصنياالهتمام بإعداد  -

 الربامج واألساليب الرتبوية.
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، مـا يـؤثر علـى بنـاء شخصـيته،      اإللكسـيثيميا والقلـق  رعاية الطفل الكفيف تربويًّا تقيه من خطـر   -

 وجيعله ينمو منوًّا طبيعيًّا.

 .اإللكسيثيميا والقلقالتغلب على  ضرورة االهتمام برتبية الطفل وجعله قادًرا على -

ومسـاعدته علـى أن يعـرب عمـا      ،وتقبل إعاقـة الطفـل   ،توجيه الوالدين بطرق رعاية طفلهما الكفيف  -

 يشعر به.

 البصرية.اإلعاقة  ذويللتقليل من القلق لدى األطفال من  ؛إجراء املزيد من الربامج -

وكـل أنـواع    ي،لاواالنفعـ  ،واالجتمـاعي  ،وإمـدادهم بالـدعم املـادي    ،االهتمام بالفرد املعوق وأسـرته   -

 وأسرته على التخفيف من حدة الصدمة عليهم. ،االدعم اليت تساعد املعاق بصريًّ

ــرورة  - ــائي ضـ ــود أخصـ ــدرَّ  وجـ ــي ُمـ ــاعدة  نفسـ ــص ملسـ ــل    ذويب ومتخصـ ــى حـ ــرية علـ ــة البصـ اإلعاقـ

 مشكالتهم.
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Abstract: 

This study seeks to provide recommendations to the development of the 

practice of secondary school leaders for executive planning in their schools by 

measuring the degree of practice and identifying obstacles faced. 

The researcher used the descriptive method. Data was gathered using a 

questionnaire and the research sample consisted of supervisors of school 

leadership in the General Administration of Education in Riyadh, semester 2, for 

the academic year 1437/1438 AH (41 supervisors in total or 85.4% of the total 

study population).  The main results were: 

1. The approval of the research sample that the degree of practice of secondary 

school leaders for executive planning in their schools is: "average". 

2. The research sample largely agree about the obstacles faced by secondary 

school leaders in the implementation of executive planning in their schools. 

3. The research sample agreed "very much" on the proposals given. The 

study recommended increasing the number of workshops and courses on 

executive planning. 

Keywords: Management. Planning. Executive Planning. High School Leaders. 
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يف الثانويدددة يف مديندددة الريددداض للتخطددديط التنفيددد ي    املددددارس قدددادة ممارسدددة .(0202) .احملدددرع، عبددددالكرين

  .701761 ،(0) 5 ،. جملة العلوم الرتبويةمشريف القيادة املدرسيةمدارسهن من وجهة نظر 

الثانويددة يف مدينددة الريدداض للتخطدديط    املدددارس قددادة ممارسددة

 مشريف القيادة املدرسيةيف مدارسهن من وجهة نظر التنفي ي 

(1)عبدالكرين بن عبدالعزيز احملرع د.

 :املستخلص

ــإذن اهللتســهم تقــديم مقرتحــات   إىلالدراســة  هــدفت ــليف  ب  املــدارس قــادةممارســة  تفعي

مـن وجهـة نظـر مشـريف     مارسـة  امل درجـة  الكشـف عـن  وذلك مـن خـالل    للتخطيط التنفيذي، الثانوية

اليت حتد من املمارسة. املعوقاتالقيادة املدرسية، وحتديد 

الـذي  الدراسـة  وأعد اسـتبانة وزعهـا علـى جمتمـع     واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، 

( 41عـددهم ) و ة الريـاض مـن مجيـع مشـريف القيـادة املدرسـية يف اإلدارة العامـة للتعلـيم مبدينـ        تكون 

.ة%( من إمجالي جمتمع الدراس75.4( مشرًفا، أي بنسبة )35استجاب منهم ) ،مشرًفا

درجـة ممارسـة قـادة املـدارس      أنَّ على موافقة أفراد الدراسةمنها: نتائج إىل الدراسة  وخلصت

 ذلـك علـى املعوقـات الـيت تواجـه قـادة املـدارس يف       تهم مـوافق و ،متوسـطة  الثانوية للتخطيط التنفيـذي 

الثانويـة للتخطـيط    املـدارس املقرتحات املناسبة لتفعيل ممارسـة قـادة   على تهم موافقو ،بدرجة كبرية

يف جمـال  تكثيـف الـدورات التدريبيـة وورل العمـل     ب وأوصت الدراسة ا،بدرجة كبرية جدًّالتنفيذي 

ميارســون التخطــيط  للــذينالتحفيــز املــادي واملعنــوي  وويــة، التخطــيط التنفيــذي لقــادة املــدارس الثان 

 منهم. التنفيذي

 الثانوية. املدارس قادة .التخطيط التنفيذي. ختطيطإدارة.  الكلمات املفتاحية:

 

                                                             
جامعةةة اومةةام بمةةد بةة  سةةعود     كليةةة العلةةوم ااجتماديةةة    ا سةةتاذ املشةةارك م قسةةم اودارخ والتلنةةي  الرتبةةو       (1)

 amehrij@yahoo.com، اوسالمية
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 مقدمة:

يعد التخطيط أحد الركائز األساسية ألي عمل إداري ناجح وهو وظيفة أساسية من وظـائف  

والتخطـيط هـو:    اإلدارة األخـرى مـن تنظـيم وتوجيـه وتنسـيق ورقابـة.       اإلدارة، وقد تبنى عليه وظـائف 

التفكري املنظم الالزم لتنفيذ أي عمل والذي ينتهي باختاذ القـرارات املتعلقـة مبـا جيـب عملـه ومتـى       »

 .(55، صـه1430. )العجمي،«يعمل وكيف يعمل

 و املـدارس، ألتعلـيم  و إدارات اأسـرتاتيجية علـى مسـتوى الـوزارة     االطـط  اخلعـداد  والشـك أنَّ إ 

التطبيـق العملـي لتلـك     مرحلـة  إىلالصـياغة الفكريـة    ةحلـ مرمـن  تنقلـها  تنفيذية  يستلزم وضع خطط

ــى أرض الواقــع   ــري   فــقو ،اخلطــط عل ــويني ومــنهم    إمــا يش ــه عــدد مــن الرتب ( 9م، ص2005) مــاهرلي

 .(5، صهـ1433) آل عوشنو( 32هـ، ص1431) نوالعسكر وآخرو

ــؤدي       ــه ي ــذي كتوجــه معاصــر يف أن ــة التخطــيط التنفي ــإذن اهلل تعــاىل وتكمــن أهمي إىل  ب

 .بصورة رشيدة هااستخدام مواردللعاملني يف املدرسة، وحتسني فاعلية األداء الوظيفي 

ــة األوىل      ــه املعـــين بالدرجـ ــع املدرســـي لكونـ ــارزة يف اجملتمـ ــة بـ ــد املدرســـة مكانـ وحيتـــل قائـ

املدرسـة بالتعـاون مـع سـائر أعضـاء اجملتمـع املدرسـي، وتتوقـف درجـة          واملسؤول عـن حتقيـق أهـداف    

 جناحه على مدى ممارسته للعمليات اإلدارية ويف مقدمتها التخطيط التنفيذي.

ــى بإعــداد          ــيت ُتعن ــا املرحلــة ال ــام؛ لكونه ــة مهمــة يف التعلــيم الع ــة الثانويــة مرحل ــل املرحل ومتث

، بعـد اهلل ة الشباب وبداية اعتمـادهم علـى أنفسـهم    الطالب يف مرحلة املراهقة لتوصلهم إىل مرحل

ــة      ــا يســـتدعي العنايـ ــادة واالســـتعدادات والقـــدرات، ممـ حيـــث تتضـــح يف هـــذه املرحلـــة مظـــاهر القيـ

بالتخطيط التنفيذي للمدرسة الستثمار هذه القوى البشـرية مبـا يعـود بـالنفع علـى وطـنهم، بـإذن اهلل        

 تعاىل.

ليـه بعـ  البـاحثني ومـنهم     إلتخطيط التنفيذي وفق ما يشري عدد مسميات الباحثني ملفهوم اتوت

 ىمسـ ي حيـث قـد  ( 142، ص 2015) واملصري (28هـ، ص1433) آل عوشنو (،9، صم2005) ماهر

أو التخطــيط  ،أو التخطــيط التشــغيلي  ،وى اإلداراتتالتخطــيط علــى مســ   أو ،التخطــيط الــوظيفي 

، أو التخطـيط املدرسـي،   أو التخطيط السنوي ،أو خطط العمل ،أو التخطيط املشتق ،التكتيكي

وأيًّــا كــان املســمى فــالتخطيط التنفيــذي هــو: الوســيلة لوضــع خطــط املدرســة االســرتاتيجية موضــع    

 التنفيذ.
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 مشكلة الدراسة:

ــا يف التخطــيط وإعــداد          ــاءة إدارتهــا، ومــدى جناحه يتوقــف جنــاح املنظمــات علــى مــدى كف

 لرباجمها ومشروعاتها.اخلطط التنفيذية أو التشغيلية 

ويرى بع  الباحثني أنه: يغلب على املنظمات الرحبية وغري الرحبية )احلكوميـة، واخلرييـة،   

وغريها( ضعف التخطـيط. كمـا يالَحـظ عـدم وجـود خطـط اسـرتاتيجية أو تشـغيلية معتمـدة يسـعى           

 .(21، ص ـه1432،آل عوشنلتحقيقها العاملون يف املنظمات. )

مهمًّـا يف جناحهـا،    فيذي وما ينتج عنه من خطط تنفيذية للمدرسـة عـامالً  وُيعد التخطيط التن

وبقدر ما حيرص قائد املدرسة وأعضاء فريق التخطيط فيها على جتويد عمليـة التخطـيط واخلطـط    

 بقدر ما يكون جناح املدرسة يف حتقيق أهدافها، بإذن اهلل تعاىل.

ــة األداء الـــوظيفي والتخطـــيط التنفيـــذي للمدرســـة يســـهم يف   للعـــاملني فيهـــا، حتســـني فاعليـ

املشـكالت  وحيـدد   ،االرتباك يف التنفيذ والفوضى ىتفادوي املدرسة بصورة رشيدة، موارَد ويستثمر

قلل مـن املخـاطر الـيت ميكـن أن تتعـرض هلـا       ، ويضع احللول املناسبة هلايواليت تواجهها و املعوقات أ

 املدرسة يف املستقبل.

الرتبــويني علـى أنَّ بعــ  املشــكالت الـيت تعــاني منهـا املــدارس الثانويــة يف     ويؤكـد عــدد مـن   

كل عام يكون سببها ضعف التخطيط التنفيذي، حيث يـذكر بنـى مرتضـى واملخـاليف والشـمري      

هـ( أنَّ كثرًيا من املشكالت الـيت تظهـر يف بدايـة كـل عـام دراسـي قـد يكـون مـن أسـبابها           1438)

 يفة التخطيط للعمل املدرسي.عدم ممارسة قائد املدرسة لوظ

كما أشارت نتائج عدد من الدراسات إىل تدني ممارسات التخطـيط لـدى مـديري املـدارس،     

الـيت توصـلت إىل تـدني مســتوى ممارسـات التخطـيط لـدى مــديري       هـــ( 1425ومنهـا دراسـة احلربـي )   

ي املـدارس الثانويـة   ممارسـة مـدير   الـيت توصـلت إىل أنَّ  هــ(  1433، ودراسة املنصور )املدارس الثانوية

 للتخطيط املدرسي ال تتجاوز الدرجة املتوسطة.

 وجــود م( عــن2008كمــا كشــفت نتــائج عــدد مــن الدراســات، ومنهــا دراســة أبــو عيشــة )        

أثنــاء ممارســتهم للتخطــيط املدرســي، كمــا  مــديري ومــديرات املــدارس الثانويــة   تواجــه مشــكالت

بدرجـة  يف املـدارس الثانويـة   لتخطيط املدرسي وجود معوقات لهـ( على 1431دراسة العتييب ) أكدت

درجـة   أنَّهــ(  1433تتعلق بإعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعـة اخلطـة، وأظهـرت دراسـة آل معـدي )      كبرية

  .حدة مشكالت التخطيط املدرسي كبرية



 
 

 
 
 131 

 عبدالكريم احملرج، ممارسة قادة املدارس الثانوية يف مدينة الرياض للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم 

ــة  املــدارس الثانويــة قــادةالوقــوف علــى واقــع ممارســة  وبنــاًء علــى مــا ســبق، وألهميــة   يف مدين

؛ مت اختيـار هـذا املوضـوع    واملعوقات اليت تواجههم يف ذلك يف مدارسهم،خطيط التنفيذي الرياض للت

 لدراسته.

 :أسئلة الدراسة

يف مدارسهم مـن  الثانوية يف مدينة الرياض للتخطيط التنفيذي  املدارس قادةممارسة  درجةما  .1

مشريف القيادة املدرسية؟وجهة نظر 

ــة املــدارس قــادةعوقــات الــيت تواجــه  مــا امل  .2 ــة الريــاض يف  الثانوي لتخطــيط لممارســتهم  يف مدين

من وجهة نظر أفراد الدراسة؟ التنفيذي يف مدارسهم

ــة املــدارس قــادةممارســة  املقرتحــات املناســبة لتفعيــل مــا   .3 للتخطــيط يف مدينــة الريــاض  الثانوي

من وجهة نظر أفراد الدراسة؟ التنفيذي يف مدارسهم

:هداف الدراسةأ

ــد .1 ــة حتديـ ــة  درجـ ــادةممارسـ ــدارس قـ ــذي    املـ ــيط التنفيـ ــاض للتخطـ ــة الريـ ــة يف مدينـ يف الثانويـ

مدارسهم. 

ــيت تواجــه     .2 ــى املعوقــات ال ــادةالوقــوف عل ــة املــدارس ق ــاض يف  الثانوي ــة الري ممارســتهم  يف مدين

.لتخطيط التنفيذي يف مدارسهمل

يف مدينة الريـاض   الثانوية املدارس قادةيف تطوير ممارسة  بإذن اهللمقرتحات تسهم  تقديم  .3

.للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم

 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة يف اجملالني النظري والتطبيقي فيما يأتي: 

 ة:النظري األهمية 

    الــذي يعــدُّه البــاحثون يف اإلدارة الرتبويــة  التخطــيط التنفيــذي أنهــا تتعلــق مبوضــوع مهــم، وهــو

 يف جناح املنظمات واملؤسسات الرتبوية. بإذن اهلل تعاىلسبًبا 

      اختصـاص هـذه الدراسـة بـالتخطيط التنفيـذيAction Plans)  )     وهـو موضـوع مل يـتم التطـرق
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، ومـن ثـم فـإنَّ عنايـة الدراســة     السـيما يف الدراسـات العربيـة    ليـه سـابًقا حسـب اطـالع الباحـث     إ

 إضافة نظرية يف هذا اجلانب.وأهميته ومراحله وعناصره ُتعد  التخطيط التنفيذيببيان مفهوم 

 ة:التطبيقي األهمية 

  يف مدينــة الريـــاض   الثانويــة  املــدارس  قــادة ممارســة   درجــة الدراســة الوقــوف علــى     اســتهدفت

أي من الدراسات السابقة حبسب اطـالع  وهو مامل تستهدفه  ،للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم

 الباحث.  

  تطـوير العمـل يف   و يف جودةيف مدينة الرياض املدارس  قادةن يستفيد من هذه الدراسة أميكن

 .املدارس لديها قادةوزارة التعليم يف تطوير أداء ، ومدارسهم

  املـدارس يف  لقـادة عـداد االحتيـاج التـدرييب    إن يستفيد منها التـدريب الرتبـوي يف   أكما ميكن 

 .التخطيط التنفيذيال جم

 حدود الدراسة:

 اسة املوضوعية يف الوقوف على درجة ممارسـة قـادة   احلدود املوضوعية: ترتكز حدود هذه الدر

 ،الـذي يتضـمن حتليـل الوضـع الـراهن     ) املدارس الثانويـة يف مدينـة الريـاض للتخطـيط التنفيـذي     

ووضـع   ،ووضـع الـربامج واملهـام احملققـة لألهـداف      ،وصياغة األهداف العامة واألهداف احملددة

ووضع ميزانيـة للخطـة(، والصـعوبات     ،تنفيذووضع اجلداول الزمنية الالزمة لل ،مؤشرات األداء

يف تطـــوير ممارســـتهم  بـــإذن اهلل تعـــاىلواملقرتحـــات الـــيت ستســـهم  ،الــيت تـــواجههم يف ذلـــك 

 للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم.

  ُــة للبــنني يف مدينــة    الثانويــةبقــت هــذه الدراســة علــى املــدارس    احلــدود املكانيــة: ط احلكومي

 الرياض.

 ــة: ُط ــذاحلــــدود الزمانيــ ــي الدراســــة يف الفصــــل هبقــــت هــ ــامالاألول مــــن  الدراســ ــامعي عــ  اجلــ

 .هـ1438/1437

 مصطلحات الدراسة:

 التخطيط: 181

( التخطيط على أنه: )عملية التنبـؤ باملسـتقبل واالسـتعداد    122م، ص2012يعرِّف أبو النصر )
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مــن أجــل بنــاًء ( أنَّ التخطــيط: )عمــل ذهــين يقــوم بــه املخطــط  25هـــ، ص1434لــه(، ويــرى املبعــوث )

 مستقبل العمل وذلك باستقراء املاضي ودراسة احلاضر(.

وُيعــرَّف إجرائيًّــا يف هــذه الدراســة بأنــه الــتفكري املــنظم املســبق الــالزم لتنفيــذ أي عمــل يف         

 املدرسة واختاذ قرارات متعلقة مبا جيب عمله وكيف ومتى يعمل من أجل حتقيق أهداف املدرسة.

 التخطيط التنفيذي:

ــق     10م، ص2005مــاهر ) يعرفــه ( بأنــه طختطــيط قصــري األجــل )تشــغيلي( واهلــدف منــه حتقي

األهــداف التنفيذيــة )أهــداف اإلدارات واألقســام( وهــي أهــداف كميــة حمــددة تفصــيلية، والــيت يف    

 إمجاهلا تسعى لتحقيق األهداف العامة للمنظمةط

الــالزم لتنفيــذ أي عمــل يف  وُيعــرف إجرائيًّــا يف هــذه الدراســة بأنــه: )الــتفكري املــنظم املســبق   

املدرســة، واملنطلــق مــن حتليــل واقــع املدرســة، املتضــمن لسياســاتها وأهــدافها وبراجمهــا وأنشــطتها     

 ومؤشرات األداء وجداوهلا الزمنية.

  ار النظري للدراسة:اإل

  مفهوم التخطيط التنفيذي:

العمـل والتشـغيل    بيـان بأهـداف  عبارة عن: التخطيط التنفيذي أنَّ  (9ص م، 2005يرى ماهر )

ل الرتمجـة احلقيقيـة   ثـ ميوهـو   داخل األقسام ووحدات العمل وجمموعـات التنفيـذ ومدتـه سـنة فأقـل،     

ومـن خاللـه تـتم عمليـة     ، الثانية بعد عملية التخطـيط االسـرتاتيجي  ة السرتاتيجيات املنظمة أو اخلطو

     تهيئة املنظمة للتنفيذ. 

غالًبــا مــا يكــون قصــري املــدى،  طــيط التنفيــذي التخ أنَّ (28صهـــ، 1433ويــرى آل عوشــن ) 

ويتسم بدرجة كـبرية مـن التفاصـيل، وينبثـق مـن التخطـيط االسـرتاتيجي، كمـا تنبثـق منـه اخلطـة            

إطــار عمــل يتضــمن جمموعــة مــن األنشــطة والــربامج املطلــوب تنفيــذها مــن قبــل    التنفيذيــة الــيت ُتعــد 

مؤشــرات أداء ا هلــ ةا بينهــا عــرب أهــداف ذكيــمــبالتكامــل في، اإلدارة التنفيذيـة ) اإلدارة الوســطى ( 

 م مع اخلطة االسرتاتيجية.ءتتوا، وتقديرات مالية خالل فرتة زمنية حمددة

حيـث يـرى    ،بني التخطـيط واخلطـة   (5م، ص2007) الصرييفعدد من الباحثني ومنهم ق ويفرِّ

 ،الـيت تبـدأ بـالتفكري يف اهلـدف      ،املراحل الفكرية والذهنية اخلاصة بالنشا :بأن التخطيط يعين

 ة، بينمـا اخلطـ  هوق حتقيقـ عـ واملوازنة بـني الظـروف املسـتقبلية الـيت قـد تسـاعد أو ت       ،حتقيقه طريقةو
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وتوقيت إمتام كـل مرحلـة    ،وحتديد االختصاصات واملهام ،يل للمراحل الواجب القيام بهاصتف :هي

     للوصول إىل اهلدف املنشود.  ؛من املراحل

 :ى املدرسـة بأنهــا وفيذيـة علـى مسـت   نالت ة( اخلطـ 32صهــ،  1431) العسـكر وآخـرون   فوُيعـرِّ 

يف نطــاق  ،ر عمــل يتضــمن جمموعــة مــن األنشــطة والــربامج املطلــوب تنفيــذها مــن قبــل املدرســة   اإطــ

 األهداف املرسومة خالل فرتة زمنية حمددة. 

منظومة متكاملة من اخلطة التنفيذية للمدرسة عبارة عن  ( أن113َّهـ، ص1430ويرى احلر )

توقــع ضــرورة اختاذهــا بقصــد  واملســؤولية الــيت ُي ،التــدابري واإلجــراءات احملــددة يف الزمــان واملكــان 

سـرتاتيجية للمدرسـة. واخلطـة    من أجل حتقيـق هـدف معـني مـن األهـداف اال      ؛تطويع الواقع أو جتاوزه

إىل املسـتقبل املرغـوب، طبًقــا    يالعملـي الـذي ينقـل املدرسـة مـن واقعهـا احلـال        راملسـا  :كمفهـوم هـي  

  للمعلومات الفعلية لواقع العملية التعليمية والرتبوية يف املدرسة.

وبناًء على ما سـبق ميكـن القـول بـأنَّ التخطـيط التنفيـذي ألي مدرسـة ثانويـة، هـو الـتفكري           

املــنظم املســبق الــالزم لتحقيــق أهــداف املدرســة، عــن طريــق حتليــل واقعهــا، وحتديــد السياســات            

والربامج واألنشـطة ومؤشـرات األداء واجلـداول الزمنيـة، والـذي يكـون مـن نتاجـه اخلطـة التنفيذيـة           

 للمدرسة.

 أهمية التخطيط التنفيذي يف املدرسة:  

تتعدد جوانب أهمية التخطيط التنفيذي يف املدرسة وفق ما يذكره عدد مـن البـاحثني ومـنهم    

 Robbins، وروبنـز وكـولتري   (132م، ص2012) أبـو النصـر  (، و 2008, p.313) Bowhillبوهـل   

& Coulter (2014, p.246 ،)(141م، ص2015) واملصــري ،(177هـــ، ص1435)ة والســكارن ،

حتسني فاعلية األداء يف صها يلخكن تواليت مي( وغريهم، 102هـ، ص1438وبين مرتضى وآخرون )

 ذتفــادي االرتبــاك يف التنفيــ و بصــورة رشــيدة، هــا اســتخدام مواردللعــاملني يف املدرســة، و الــوظيفي 

التقليـل مـن املخـاطر    ، وو املعوقات ووضع احللـول املناسـبة هلـا   أالتعرف على املشكالت و والفوضى،

ــه  الــيت ميكــن أن تتعــرض هلــا املدرســة يف املســتقبل    ــى  ، باإلضــافة إىل أن ــة  إيســاعد عل جــراء الرقاب

ى حتقيق األهداف، من خـالل جهـد   ومن ثم فهو يساعد عل الداخلية واخلارجية على أعمال املدرسة،

مجاعي منظم، يستثمر اإلمكانات ويعني على أداء العمـل يف املدرسـة بيسـر وسـهولة دون اضـطراب      

 أو ازدواجية يف التنفيذ.
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 :مراحل التخطيط التنفيذي

ــذكر  ــنهم   يـ م، 2012)ر أبـــو النصـــ ، و(185، صم2009)القريـــوتي  عـــدد مـــن البـــاحثني ومـ

ميـر بعـدد   التخطـيط التنفيـذي   (، أنَّ (Bratton & Gold 2012, p.177برايتـون وقولـد   و، (159ص

 فيما يأتي: يف املدرسةمن املراحل، وُيمكن تلخيص مراحل التخطيط التنفيذي 

ــة  .1 ــة  إمرحلـ ــداد اخلطـ ــةالتنفيذيـــة لعـ ــا وأنشـــطتها    لمدرسـ ــدافها وبراجمهـ ــيت تتضـــمن أهـ ، الـ

ــرات األداء وجـــداوهلا   ــذ ومؤشـ ــؤولية التنفيـ ــا ومسـ ــا    وإجراءاتهـ ــمن متابعتهـ ــيت تتضـ ــة الـ الزمنيـ

 وتقوميها.

، حيث ُتراجع للتأكد من حسن بناء اخلطـة، وعـدم   لمدرسةالتنفيذية لمرحلة مراجعة اخلطة  .2

 تعارض أهدافها وبراجمها وأنشطتها.

 من صاحب الصالحية. واعتمادها لمدرسةالتنفيذية لمرحلة إقرار اخلطة  .3

كـل مسـؤول ورد امسـه يف اخلطـة بإجنـاز اجلـزء       ، ويتم ذلك بقيام ملدرسةامرحلة تنفيذ خطة  .4

 املتعلق به على أكمل وجه.

، وذلــك مبالحظـة ومتابعـة تنفيـذ اخلطـة، وكــذلك     لمدرسـة التنفيذيـة ل مرحلـة متابعـة اخلطـة     .5

مراجعتها أثناء التنفيذ، ومالحظة الظروف اخلارجية احمليطة، اليت ميكن أن تؤثر يف تنفيـذ  

( يف أنَّ هناك مرحلـة مهمـة تسـبق    33، صـه1433مع العوشن )اخلطة. كما أنَّ الدراسة تتفق 

هــذه املراحــل وهــي مرحلــة التهيئــة إلعــداد اخلطــة أو مــا يســميه الــبع  مبرحلــة التخطــيط          

 للتخطيط.

  للمدرسة: عناصر التخطيط التنفيذي

 هـــ،1430) احلــر(، و2008, p.417) Bowhill، ومــنهم بوهــل  يــرى عــدد مــن املتخصصــني  

، وروبنــز (24هـــ، ص1433)ن عوشــ، وآل (27ص 15ص  هـــ،1431) وآخــرون العســكر، و(98ص

تتمثـل   للمدرسـة  عناصـر التخطـيط التنفيـذي    بأنَّ( Robbins & Coulter, 2014, p.247وكولتري 

 فيما يأتي:

  )جوانب القوة والضعف والفرص واملخاطر(: الراهن للمدرسةلوضع احتليل  241

ميثــل هــذا التحليــل للبيئــتني الداخليــة واخلارجيــة للمدرســة املنطلــق الصــحيح لبنــاء اخلطــة          

التنفيذية هلا، ويشمل حتليـل البيئـة الداخليـة جوانـب القـوة الـيت تتمثـل يف القـدرات الذاتيـة للمدرسـة           
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يـق  واليت متيزها عن غريها، وأوجه القصور والضعف الذاتية اليت ميكن أن تعـوق املدرسـة عـن حتق   

أهدافها، يف حني يشمل حتليل البيئة اخلارجية الفرص وهي مجيع العوامل والظـروف غـري اخلاضـعة    

لسيطرة املدرسة، اليت ميكن للمدرسة اإلفادة منها، واملخاطر اليت تؤثر علـى أداء املدرسـة أو حتـد    

 من قدرتها على حتقيق أهدافها.

 :  وضع األهداف العامة

قياسها، وال حتدد بزمن، وإمنـا ُتحـدد وُتقـاس يف األهـداف      وتصاغ يف مجل عامة، ال ميكن

العامـة الـيت تسـعى املدرسـة إىل حتقيقهـا      وضـع مجيـع األهـــداف    احملددة أو التفصـيلية، علـى أن يـتم    

حبيــث تكـون هنـاك أهــداف تتعلـق بـالطالب، وأخــرى بـاملعلمني ومنـوهم املهــين،        ،بشـمولية وتـوازن  

 وثالثة بالبيئة املدرسية وهكذا.

  :األهداف احملددةوضع 

إىل حتسـني  املدرسـة  البـد أن تسـعى   وعد حتديد األهـداف اخلطـوة األوىل لتخطـيط الـربامج،     ُي

ــو   ،وتطــوير اخلــدمات الــيت تقــدمها    ــرو  األهــداف اجليــدة   اوحتديــد أهــداف تت ، ومنهــا: فر بهــا ش

 .القابلية للقياسوالواقعية، و ،والوضوح ،التحديد

 :الربامج واملهام احملققة لألهداف وضع

أن الوضــع احلــالي و ُيحلَّـل وهـذا هــو العنصـر الســادس مـن عناصــر التخطــيط فـال يكفــي أن     

وإمنـا البـد مـن حتديـد الـربامج       ،التوقع )التنبـؤ( ووضـع السياسـات    ، كما ال يكفيحتدد األهداف

عـدة بـدائل وخيـارات لتحقيـق     وإمنـا هنـاك    ،واملهام احملققة لألهداف، فاألهـداف ال تتحقـق وحـدها   

 .كل هدف، وهنا تربز أهمية حتديد الربامج واملهام احملققة لألهداف

 مؤشرات األداء: وضع 

(، وهـي معـايري كميـة أو كيفيـة حمـددة وواقعيـة وقابلـة للقيـاس         KPI, sوتعرف مبصـطلح ) 

تزود املدرسة بقيـاس مـدى   وحمددة بزمن، ُتق يُِّم أداء املدرسة يف جماالت حمددة ومعروفة، وهي أداة 

النجـــاح الـــذي ُحقـــق يف أهـــدافها، كمـــا أنهـــا تســـهل القيـــام بأعمـــال احملاســـبية، والرتكيـــز علـــى   

املستهدفات املرغوبة، وجتويد بناء األهـداف التفصـيلية، باإلضـافة إىل املسـاعدة يف إعـداد التقـارير       

 النهائية ألداء اخلطة.
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 : وضع اجلداول الزمنية الالزمة للتنفيذ

يساعد علـى توزيـع الـربامج واملهـام الالزمـة      أنه  منها ،حيقق وضع اجلداول الزمنية فوائد عدة

يسـاعد علـى تقسـيم املهـام     كما أنـه  على الفرتة الزمنية اليت تستغرقها اخلطـة،  املدرسةلتنفيذ خطة 

فيـذ  يسـاعد علـى تقـدير الوقـت الـالزم لتن     ، وممكنـة التحقيـق   )فرعيـة(  املطلوبة إىل عمليات صـغرية 

باإلضـافة إىل أنــه   حتديـد وقـت االبتــداء واالنتهـاء مــن كـل عمليـة أو مهمــة،     و كـل عمليـة أو مهمــة،  

التعـرف بشـكل مسـتمر علـى مـدى      ميكـن   وعـن طريـق املتابعـة     اخلطـة، تنفيـذ  يساعد على متابعة 

  توافق مراحل تنفيذ اخلطة واإلجناز مع اخلطة املوضوعة، وحتديد االحنرافات وسبل عالجها.

ــزمين علــى   جيــو ــوي اجلــدول ال ــربامج أو األهــداف احملــددة أو  ب أن حيت ــام، ال ومؤشــرات  امله

ــذ و األداء، ــاريخ التنفي ــذ،  ، وت ــذ و املســؤول عــن التنفي / نســبة التنفيــذ/  مل ينفــذ )نفــذ/ تقــويم التنفي

 .(ضعف أو عدم التنفيذ أسباب

 ضع ميزانية للخطة:و

واملستلزمات املاليـة واملاديـة    واالجتماعات والعاملنيألنشطة للربامج واتقديــر ميزانيـــــة وذلك ب

 وغريها.    للخطة

وميكــن القــول بــأنَّ اجتهــاد فريــق التخطــيط يف املدرســة برئاســة قائــدها يف العنايــة بعناصــر    

التخطــيط التنفيــذي وااللتــزام بهــا، يســاعد املدرســة علــى أداء أعماهلــا ومهامهــا وتنفيــذ براجمهــا          

 حتقق هلا أهدافها.وأنشطتها بالصورة اليت 

 يف املدرسة: معوقات التخطيط التنفيذي

يشـري  صعوبات ومعوقات متعددة، ومنها وفـق مـا    تواجه عملية التخطيط التنفيذي يف املدرسة

 ( ما يأتي:199 صهـ، 1435السكارنة )إليه 

 وتدني محاس العاملني هلا ،املدرسة اجلدية يف تنفيذ خطة ضعف. 

  يف املدرسة اإلجراءات اإلداريةالبريوقراطية وبطء. 

 يف املدرسة الطموح املفر  يف اخلطة مبا يفوق القدرات الفعلية لتنفيذها. 

 للعملية التخطيطية يف املدرسة الالزمةالبيانات واملعلومات  نقص. 

 يف املدرسة الزمن الالزم لتنفيذ اخلطة ضعف تقدير. 

 العاملني يف املدرسةمة التغيري الذي تتطلبه اخلطة لدى بع  ومقا. 
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ومنهـا   ،( معوقـات أخـرى  20، صـهـ 1433ن )عوشـ ( وآل 175م، ص2009القريـوتي ) ويضيف 

وضــعف ، نــه يتطلــب تغــيرًيا خــوف قيــادة املدرســة أو بعــ  العــاملني فيهــا مــن التخطــيط التنفيــذي أل   

 وضــعف، عمــال اليوميــة ألبتســيري ا القناعــة بأهميــة التخطــيط التنفيــذي لــدى بعضــهم واالكتفــاء     

باإلضـافة إىل ضـعف احلـوافز للقـائمني     ، مهارات التخطيط التنفيذي لدى بع  العاملني يف املدرسـة 

 على عملييت التخطيط والتنفيذ يف املدرسة.

 ذا مـا وجـدت القيـادة املدرسـية الفاعلــة    إهـذه املعوقــات ختـف حـدتها     نَّفـإ  وبنـاًء علـى مـا سـبق    

ولــديها القــدرة  ،يت تبثهــا يف العـاملني يف املدرســة ومتلـك احلماســة الــ  ،بــالتخطيط التنفيــذي املقتنعـة 

 ا هلم على تنفيذ خطط املدرسة.لتكون عوًن ؛على حتفيزهم بشتى أنواع احلوافز املادية واملعنوية

 الدراسات السابقة: -3

تناولت عدد من الدراسات موضوع التخطيط املدرسي التنفيذي يف املدارس بصيغ عدة، ومـن  

هـدفت للكشـف عـن معوقـات التخطـيط املدرسـي يف املـدارس         الـيت هــ(  1431العتـييب ) ذلك دراسـة  

ــة الريــاض، واســتخدم املــنهج الوصــفي املســحي، وأعــد اســتبانة وزعهــا علــى جمتمــع        الثانويــة مبدين

مديًرا، وخلصت الدراسـة إىل نتـائج منهـا وجـود معوقـات للتخطـيط        (114)الدراسة الذي تكون من 

 داد وإقرار وتنفيذ ومتابعة اخلطة.تتعلق بإع املدرسي بدرجة كبرية

العوامـل   عن الكشفهدفت إىل  ( يف دراسة2011) Aruhu & Giles واشرتك أريهو وجايلز

ــؤثرة  ــة يف    يفاملـ ــدارس الثانويـ ــي يف املـ ــيط املدرسـ ــليمان )التخطـ ــزر سـ ــادي،   (جـ ــيط اهلـ ــوب احملـ جنـ

ــا مقــابالت مــع مــديري املــدارس الثانويــة يف جزيــرة     واســتخدما املــنهج الوصــفي،  ، (مــاكريا)وأجري

 ضعف ثقـة املـديرين يف وضـع خطـة مدرسـية وتنفيـذها وتقوميهـا        وخلصت الدراسة إىل نتائج منها أنَّ

ضــعف وقلــة الــدورات املقدمــة هلــم مــن العوامــل املــؤثرة علــى    قبــل اخلدمــة، ، ونقــص تأهيلــهمبنجــاح

  .س الثانويةالتخطيط املدرسي يف املدار

م( دراسـة هــدفت إىل الكشـف عـن مشـكالت التخطـيط الــيت      2012وأعـدت أثـري الشـمري )   

تواجه مديرات املدارس الثانوية مبدينة حائل مـن وجهـة نظـر املـديرات، واسـتخدمت املـنهج الوصـفي        

دهن وعـد  (حائل)وأعدت استبانة وزعتها على مجيع مديرات املرحلة الثانوية للبنات مبدينة  املسحي،

أكثـر املشـكالت الـيت تواجـه مـديرات املـدارس        مديرة، وخلصت الدراسـة إىل نتـائج منهـا أنَّ    (35)

أثناء قيامهن بالتخطيط هي املشكالت املتعلقة بـالنواحي املاليـة واملاديـة، تليهـا املشـكالت املتعلقـة       
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ــالنواحي التنظيميــة والصــالحيات املمن      وحــة، كمــا أنَّ بالعنصــر البشــري، ثــم املشــكالت املتعلقــة ب

 بشدة على مقرتحات التغلب على مشكالت التخطيط لدى املديرات. اأفراد الدراسة وافقو

ــرى ــرف علـــى معوقـــات التخطـــيط     دراســـة  Gabenu (2012) جـــابينو  وأجـ هـــدفت إىل التعـ

واسـتخدمت الدراسـة    التعليمي اليت تواجـه التطبيـق الفعـال للخطـط والـربامج التعليميـة يف نيجرييـا،       

خلصت إىل نتائج منها وجود معوقات ومشكالت تواجه اإلدارة التعليميـة  و الوصفي الوثائقي، املنهج

 وضعف التخطيط التعليمي. ،فر املعلومات املوثقة للتخطيطاومنها عدم تو ،تتعلق بالتخطيط

الكشـف عـن واقـع ومعوقـات ممارسـة       إىلهــ( بدراسـة هـدفت    1433وقامت سارة العرجاني )

مــديرات املــدارس املتوســطة يف مدينــة الريــاض للتخطــيط املدرســي، واســتخدمت املــنهج الوصــفي         

ــة الدراســة الــيت تكونــت مــن   تاســتبانة وزع تعــدأو ،يحاملســ ــة، 294) هــا علــى عين ( مــديرة ووكيل

لتخطـيط  ميارسـن ا الريـاض   مديرات املدارس املتوسطة يف مدينةوخلصت الدراسة إىل نتائج منها أنَّ 

ــة تــواجههن    ــاك معوقــات بدرجــة عالي ــاء املمارســة، وأنَّ أفــراد الدراســة    بدرجــة متوســطة، وأنَّ هن أثن

 ديرات للتخطيط املدرسي.املممارسة موافقات بدرجة عالية على مقرتحات تفعيل 

هـ( دراسة هدفت إىل الكشف عن مشـكالت التخطـيط املدرسـي يف    1433آل معدي ) وأعدَّ

مدارس املرحلـة املتوسـطة األهليـة املتعلقـة بإعـداد اخلطـة وتنفيـذها مـن وجهـة نظـر مـديري املـدارس             

ومشريف اإلدارة املدرسية يف مدينة الرياض، واستخدم املنهج الوصفي املسحي، وأعد استبانة وزعها 

ــدد    ــة الريـــاض وعـ ــة للتعلـــيم يف مدينـ ( 38) همعلـــى مجيـــع مشـــريف اإلدارة املدرســـية يف اإلدارة العامـ

، وخلصـت  امـديرً ( 144)ومجيع مديري املدارس األهلية املتوسطة مبدينة الريـاض وعـددهم    ،مشرًفا

درجة حدة مشكالت التخطيط املدرسي يف املـدارس املتوسـطة يف مدينـة     الدراسة إىل نتائج منها أنَّ

 الرياض كبرية.

ط املدرسي باملدارس واقع التخطي دراسة هدفت إىل الكشف عنهـ( 1433وأجرى املنصور ) 

واسـتخدم املـنهج الوصـفي     الثانوية من وجهة نظر مديريها واملشرفني الرتبويني يف حمافظـة )الـرس(،  

وخلصـت  ( مـديًرا ومشـرًفا،   55) اليت تكونـت مـن   استبانة وزعها على عينة الدراسة عدَّأو ،يحاملس

أفـراد  درسـي بدرجـة متوسـطة. وأنَّ    مديري املدارس ميارسون التخطيط امل الدراسة إىل نتائج منها أنَّ

 . معوقات تطبيق التخطيط املدرسي باملرحلة الثانويةبدرجة مرتفعة على  االدراسة وافقو

هـدفت إىل  يف إعداد دراسـة    Ololube  &  Kpolovie (2013) ويفولكب أولولوب و وتعاون
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واسـتخدم  دولة نيجرييـا،  التعرف على املعوقات والصعوبات اليت تواجه التخطيط التعليمي الفعال يف 

ومشلـت عينــة  وجمموعـة الرتكيـز،   ( swotباإلضــافة إىل حتليـل ) الوثـائقي  الباحثـان املـنهج الوصـفي    

ــويني    ــادة الرتب ــا   ،واألكــادمييني الدراســة جمموعــة مــن الق ــائج منه جــود و :وخلصــت الدراســة إىل نت

الالزمــة ونقــص البيانــات واإلحصــاءات الدقيقــة   ،نيجرييــالتخطــيط الرتبــوي والتعليمــي يف  لمعوقــات 

 ن ذوي الكفاءة العالية.  موندرة املخططني الرتبويني والتعليميني للتخطيط، 

واقـع التخطـيط يف بـرامج الرتبيـة      دراسـة هـدفت إىل الكشـف عـن    ب (ـهـ 1438وقام الشمري )

واســتخدم املــنهج الوصــفي   ملــدارس االبتدائيــة احلكوميــة مبدينــة الريــاض،     اخلاصــة املدجمــة يف ا 

 ( مـديًرا ومشـرًفا تربويًّـا،   137) عد استبانة وزعها على عينـة الدراسـة الـيت تكونـت مـن     أو ،يحاملس

 لتخطيطوجود معوقات ل على بدرجة عالية اأفراد الدراسة وافقو وخلصت الدراسة إىل نتائج منها أنَّ

 اوافقـو يف برامج الرتبية اخلاصة املدجمة يف املـدارس االبتدائيـة احلكوميـة مبدينـة الريـاض، كمـا       

 للربامج. لتخطيطمقرتحات ا علىبدرجة عالية جدًّا 

التعليق على الدراسات السابقة:

 قــادةمارســة ملحــظ مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة قلــة الدراســات الــيت تطرقــت    ُيال 

عليهـا ُتعنـى بالكشـف عـن      اطِلـع املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي، ومعظم الدراسات اليت 

واقع التخطيط املدرسي أو الرتبوي بوجه عام أو املعوقات واملشكالت والصعوبات الـيت تواجـه   

 التخطيط املدرسي أو الرتبوي.

      ل العــام وهــو التخطــيط  وقــد اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع مجيــع الدراســات الســابقة يف اجملــا

اتفقــت مــع معظــم   ، كمــا املدرســي أو الرتبــوي، ولكنهــا اختلفــت معهــا مجيًعــا يف املوضــوع     

 ســارة العرجــاني الدراســات يف تطبيقهــا علــى مــدارس املرحلــة الثانويــة، بينمــا طبقــت دراســات 

هــ( فقـد   1438أمـا دراسـة الشـمري )    هــ( علـى املرحلـة املتوسـطة،    1433) هـ( وآل معدي1433)

الدراسـة احلاليـة اتفقـت مـع الدراسـات       وإضـافة ملـا سـبق، فـإنَّ    ، طبقت على املرحلة االبتدائيـة 

باعتبــاره املــنهج املناســب هلـــذه    ، املـــنهج الوصــفي املســحي   الســابقة يف مــنهج الدراســة وهــو    

( الــــيت اســــتخدمت املــــنهج الوصــــفي 2012) ,Gabenuماعــــدا دراســــة جــــابينو  ،الدراســــات

( الـيت أضـافت إىل   2013) Ololube & Kpolovieلـوب وكبولـويف     أولو ودراسـة  ،الوثـائقي 

 وأسلوب جمموعة الرتكيز.( سوات)املنهج الوصفي الوثائقي حتليل 
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         كما اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسـات السـابقة يف أداة الدراسـة وهـي االسـتبانة، ماعـدا

ابلـة مـع مـديري املـدارس     ( الـيت اسـتخدمت املق  2011) Aruhu & Gilesدراسة أريهـو وجـايلز   

 .(ماكريا)الثانوية يف جزيرة 

   عـــدا دراســات آل معـــدي   ،خــر اختلفـــت الدراســة احلاليـــة عــن بقيـــة الدراســات    آومــن جانـــب

ــت مــن    ،هـــ( يف عينــة الدراســة  1438هـــ( والشــمري ) 1433هـــ( واملنصــور ) 1433) الــيت تكون

ــرى     ــابقة األخـ ــات السـ ــت يف الدراسـ ــا كانـ ــويني، بينمـ ــرفني الرتبـ ــن املشـ ــة مـ ــديرين  مكونـ املـ

واملــديرات أو وكــالء املــدراس أو رواد النشــا  أو قــادة إداريــني أو تربــويني ورؤســاء أقســام يف    

 املدارس.

 :الدراسات السابقة منالدراسة احلالية  ةاستفاد أوجه

يف حتديـد مشـكلة الدراسـة وحتديـد      الدراسـات  تلـك  مـن ة الدراسـة احلاليـة   اسـتفاد  متثلـت 

 بنــاء يف وكـذلك ويف اختيـار املـنهج املناسـب هلـا،      للدراسـة،  النظـري  اإلطـار  بنـاء أهـدافها، ويف  

باإلضافة إىل اختيار األساليب اإلحصائية املناسـبة، ويف الوقـوف    ،(االستبانةأداة الدراسة ) وتصميم

 على بع  املراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة: 

أســئلة الدراســة وأهــدافها والبيانــات واملعلومــات املــراد احلصــول عليهــا ويف ضــوء          يف ضــوء  

 .ةلدراسلا املنهج الوصفي املسحي منهًجُاختري  ،مراجعة الدراسات السابقة

 جمتمع الدراسة:

تكون جمتمـع الدراسـة مـن مجيـع مشـريف القيـادة املدرسـية يف اإلدارة العامـة للتعلـيم مبدينـة           

( 41والبــالغ عـــددهم )  ،ـهــ 1437/ 1438مــن العــام اجلــامعي    األول الدراســي  الفصــل  ، يف الريــاض 

 ؛ونظـًرا لقلــة جمتمـع الدراســة   هـــ(،1437، اإلدارة العامــة للتعلـيم مبدينــة الريـاض  )إحصـائية   مشـرًفا 

أسلوب املسح الشامل حيث ُوزِّعت االستبانة على مجيـع أفـراد جمتمـع الدراسـة، واسـتجاب       استخدم

 %( من إمجالي جمتمع الدراسة.75.4مشرًفا، أي بنسبة )( 35منهم )
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 خصائص أفراد الدراسة:

يف اإلشـــراف تهم ســنوات خــرب  مــن حيــث    خصــائص أفــراد الدراســة    (1) اجلــدول رقــم  يــبني  

 :الرتبوي

 توزيع أفراد الدراسة وفق سنوات خربتهم يف اإلشراف الرتبوي

 النسبة املئوية التكرارات سنوات اخلربة يف اإلشراف الرتبوي

 40.0 14 ( سنوات5أقل من )

 25.8 9 ( سنوات10-5من )

 34.3 12 ( سنوات10أكثر من )

 100.0 35 اإلمجالي

( 5%( خـربتهم أقـل مـن )   40.0مشرًفا بنسـبة )  (14) هناك أنَّ (1) يتضح من خالل اجلدول رقم

 (10) خربتهم يف اإلشراف الرتبوي أكثر مـن  %(34.3) مشرًفا بنسبة (12) هناك سنوات، يف حني أنَّ

ســنوات،  (510) تــرتاوح ســنوات اخلــربة هلــم مــا بــني  %(25.8) مشــرفني بنســبة (9وهنــاك ) ســنوات،

ممـا   ،سنوات فأكثر يف اإلشراف الرتبوي( 5) من أفراد الدراسة لديهم خربة %(50) وبذلك يتبني أنَّ

ــا يــتم يف املــدراس مــن       ــادرين علــى وصــف م ــهم ق  ،للتخطــيط التنفيــذي قادتهــا مــدى ممارســة  جيعل

 نتيجة تكرار زياراتهم ومتابعتهم للمدارس. ؛والصعوبات اليت تواجههم يف ذلك

 أداة الدراسة:

األداة األكثــر مالءمــة  جــد أنَّبنــاًء علــى طبيعــة البيانــات، وعلــى املــنهج املتبــع يف الدراســة، وُ  

نيــت أداة الدراســة بــالرجوع إىل األدبيـــات    ، وقــد بُ (االســـتبانة)لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي      

 والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة.  

ولقد تكونت االستبانة يف صورتها النهائية مـن جـزأين، اجلـزء األول: تنـاول البيانـات األوليـة       

، العلمـي اخلاصة بأفراد الدراسة واليت تتمثل يف: عدد سنوات اخلـربة يف اإلشـراف الرتبـوي، املؤهـل     

تنـاول درجـة ممارسـة قـادة املـدارس      ت ( عبارة مقسمة على ثالثة حماور50اجلزء الثاني: تكون من )و
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ــة يف مدينـــة الريـــاض للتخطـــيط التنفيـــذي،      ــات والثانويـ املقرتحـــات الـــيت ُتســـهم يف تفعيـــل    واملعوقـ

 :مقيــاس )ليكـــرت( اخلماســي وفـــق العبــارات اآلتيـــة    ، واســـتخدمللتخطـــيط التنفيــذي تهم ممارســ 

 «. قليلة جدًّا»و« قليلة»و« متوسطة»و« كبرية»و« كبرية جدًّا»

 ولتحديد طول خاليا املقياس اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسـة؛ 

للحصول على طـول اخلليـة الصـحيح أي     ؛ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس (514)املدى  ُحسب

بداية املقيـاس وهـو الواحـد     هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أوأضيفت بعد ذلك  ،(4/50.70)

 وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأتي: ؛الصحيح(

  (قليلة جدًّاميثل )موافق بدرجة  1.70وحتى  1.00من. 

  (قليلةميثل )موافق بدرجة  2.50وحتى  1.71من. 

  ميثل )موافق بدرجة متوسطة( 3.40وحتى  2.51من. 

  ميثل )موافق بدرجة كبرية( 4.20وحتى  3.41من. 

  ا(ميثل )موافق بدرجة كبرية جدًّ 5.00وحتى 4.21من. 

 صدق أداة الدراسة:

 تأكد الباحث من صدق االستبانة من خالل ما يأتي:

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني(:

ــاء أداة    ــاء مــن بن ــة  الدراســة، ُعرضــت علــى عــدد مــن احملكمــني مــن    بعــد االنته أعضــاء هيئ

ــاد بــــ رائهم ؛اجلامعــــات الســــعوديةبعــــ  التــــدريس يف  ــاًء علــــى التعــــديالت ، وذلــــك لالسرتشــ وبنــ

أجريـــت التعـــديالت الالزمـــة الـــيت اتفـــق عليهـــا غالبيـــة        ،واالقرتاحـــات الـــيت أبـــداها احملكمـــون   

ى، حتـى أصـبحت االسـتبانة يف صـورتها     احملكمني، من تعديل بع  العبارات وحـذف عبـارات أخـر   

 النهائية.

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

ميـدانيًّا علـى أفـراد الدراسـة وعلـى       ُطبقـت بعد التأكـد مـن الصـدق الظـاهري ألداة الدراسـة      

ب معامـل  ُحسِـ  فقـد  ،ملعرفـة الصـدق الـداخلي لالسـتبانة     (بريسون)ُحسب معامل االرتبا  و هم،بيانات

بــني درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه    االرتبــا  
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 :العبارة كما توضح ذلك اجلداول التالية

لعبارات حمور )درجة ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي(  (بريسون)معامالت ارتبا  

 بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتبا  العبارة معامل االرتبا  العبارة االرتبا معامل  العبارة

1 0.505** 9 0.845** 18 0.588** 

2 0.535** 10 0.815** 17 0.739** 

3 0.850** 11 0.775** 19 0.599** 

4 0.590** 12 0.905** 20 0.875** 

5 0.584** 13 0.805** 21 0.550** 

5 0.514** 14 0.787** 22 0.555** 

8 0.538** 15 0.707** - - 

7 0.578** 15 0.593** - - 

 0.01دال عند مستوى **

الثانوية يف ممارستهم  لعبارات حمور )املعوقات اليت تواجه قادة املدارس (بريسون)معامالت ارتبا  

 للتخطيط التنفيذي( بالدرجة الكلية للمحور

 االرتبا معامل  العبارة معامل االرتبا  العبارة

1 0.515**  9 0.485**  

2 0.544**  10 0.583**  

3 0.547**  11 0.580**  

4 0.500**  12 0.575**  

5 0.507**  13 0.505**  
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 االرتبا معامل  العبارة معامل االرتبا  العبارة

5 0.501** 14 0.525** 

8 0.574** 15 0.592** 

7 0.558** 15 0.571** 

  0.01دال عند مستوى **

لعبارات حمور )املقرتحات اليت ُتسهم يف تفعيل ممارسة قادة املدارس  (بريسون)معامالت ارتبا  

 الثانوية للتخطيط التنفيذي( بالدرجة الكلية للمحور

 معامل االرتبا  العبارة معامل االرتبا  العبارة

1 0.525** 8 0.599** 

2 0.527** 7 0.510** 

3 0.550** 9 0.889** 

4 0.588** 10 0.512** 

5 0.898** 11 0.520** 

5 0.452** 12 0.518** 

 0.01دال عند مستوى **

مجيــع العبـــارات دالَّــة عنـــد مســـتوى    ( أن5َّ، 4، 3يتضــح مـــن خــالل اجلـــداول ذات األرقـــام )  

مؤشـرات صـدق    وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق الـداخلي، كمـا يشـري إىل    ،(0.01)

 تطبيق أداة الدراسة احلالية.مرتفعة وكافية ميكن الوثوق بها يف 

 ثبات أداة الدراسة:

( يوضــح 5ثبـات أداة الدراسـة باسـتخدام معادلـة ثبـات )ألفـا كرونبـاخ( واجلـدول رقـم )          ِقـيس 

 معامل الثبات حملاور أداة الدراسة وذلك كما يلي:
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 لقياس ثبات أداة الدراسة (كرونباخ ألفا)معامل 

 معامل الثبات عدد العبارات احملور م

1 
درجــة ممارســة قــادة املــدارس الثانويــة للتخطــيط  

 التنفيذي
22 0.749 

2 
ــة يف      ــيت تواجــه قــادة املــدارس الثانوي املعوقــات ال

 ممارستهم للتخطيط التنفيذي
15 0.731 

3 
ــل ممارســة قــادة       املقرتحــات الــيت تســهم يف تفعي

 املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي
12 0.714 

 0.720 50 الكليالثبات 

مقيـاس الدراسـة يتمتـع بثبـات مقبـول إحصـائيًّا، حيـث         ( أن5َّيتضح من خـالل اجلـدول رقـم )   

وهي درجة ثبات عاليـة، كمـا تراوحـت معـامالت      ،(0.720)ألفا( ) بلغت قيمة معامل الثبات الكلية

(، وهــي معــامالت ثبــات مرتفعــة ميكــن الوثــوق بهــا يف    0.749، 0.714ثبــات أداة الدراســة مــا بــني ) 

 تطبيق أداة الدراسة احلالية.  

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

اســـتخدم العديــد مــن األســـاليب    ُجمعــت، الــيت   لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتليـــل البيانــات    

 Statistical Package (احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية)اإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج 

for Social Sciences،   الــيت ُيرمــز هلــا اختصــاًرا بــالرمز(SPSSوبعــد ذلــك ُحســب ،)املقــاييس  ت

 اإلحصائية التالية:

 اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة. التكرارات والنسب املئوية للتعرف على .1

حلســاب صــدق االتســاق الــداخلي ألداة      ؛(Pearson Correlation) بريســون  معامــل ارتبــا   .2

 الدراسة.

حلســاب معامــل ثبــات احملــاور املختلفــة ألداة      ؛(Cronbach's Alphaمعامــل ألفاكرونبــاخ )  .3

  الدراسة. 
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وذلـك ملعرفـة مـدى ارتفـاع أو اخنفـاض اسـتجابات أفـراد الدراسـة          ؛طMeanط املتوسط احلسـابي  .4

 عن احملاور الرئيسة )متوسطات العبارات(.

للتعرف علـى مـدى احنـراف اسـتجابات     ؛ "Standard Deviation"استخدم االحنراف املعياري  .5

أفراد الدراسة لكل عبارة مـن عبـارات مـتغريات الدراسـة، ولكـل حمـور مـن احملـاور الرئيسـة          

 متوسطها احلسابي. عن

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

من خالل عرض إجابـات أفـراد الدراسـة علـى عبـارات       ُتناقشنتائج الدارسة امليدانية و تعرض

 االستبانة وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك على النحو التالي:

يد ي يف مدارسدهن مدن وجهدة     السؤال األول: ما درجة ممارسة قدادة املددارس الثانويدة للتخطديط التنف    

 نظر مشريف القيادة املدرسية؟

ــؤال  ــن السـ ــة عـ ــب ،لإلجابـ ــاري     تُحسـ ــراف املعيـ ــابية واالحنـ ــطات احلسـ ــرارات واملتوسـ التكـ

درجة ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي، وذلك كمـا   عنالستجابات أفراد الدراسة 

 :(8اجلدول رقم ) يفيتضح 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة 

 حول درجة ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم
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1 

يوجد لدى قائد املدرسـة   

 خطـة تنفيذيـة فصــلية أو  

   .سنوية

8
 

20.0
 

13
 38.1

 

13
 38.1

 

2
 5.8

 

0
 0.0

 3.81
 

0.75
 

1 

11 

 تتضمن اخلطة التنفيذية 

ــة  األهــــــــــــداف العامــــــــــ

 ة.واحملددة للمدرس

8
 

20.0
 

13
 38.1

 

11
 31.4

 

3
 7.5

 

1
 2.9

 3.53
 

1.00
 

2 
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15 

تتضمن خطـط  املدرسـة    

ــن   ــذ عــ ــؤولية التنفيــ مســ

   الربامج واألنشطة.
3

 

7.5
 

19
 54.3

 

9
 25.8

 

3
 7.5

 

1
 2.9

 3.58
 

0.77
 

3 

15 

تتضمن خطـط  املدرسـة    

ــد ــة   ةاملــ ــة الالزمــ الزمنيــ

 للتنفيذ.

4
 

11.4
 

15
 45.8

 

11
 31.4

 

3
 7.5

 

1
 2.9

 3.54
 

0.92
 

4 

14 

تتضمن اخلطة التنفيذية  

للمدرســــــة اإلجـــــــراءات  

الالزمــة لتنفيــذ الـــربامج   

   واألنشطة.

1
 

2.9
 

18
 47.5

 

14
 40.0

 

2
 5.8

 

1
 2.9

 3.43
 

0.87
 

5 

12 

تتضمن اخلطة التنفيذية  

للمدرســــــــــة الــــــــــربامج   

    .املطلوب تنفيذها

3
 

7.5
 

13
 38.1

 

15
 45.8

 

2
 5.8

 

1
 2.9

 3.43
 

0.75
 

5 

13 

تتضمن اخلطة التنفيذية  

األنشــطة الــيت تتضــمنها  

  برامج املدرسة .

4
 

11.4
 

13
 38.1

 

13
 38.1

 

4
 11.4

 

1
 2.9

 3.43
 

0.95
 

8 

20 

تتسم اخلطـط التنفيذيـة   

 ،لقائــد املدرســة باملرونــة

ــث تســــمح بــــإدراج    حبيــ

أهداف وبـرامج وأنشـطة   

جديـــدة واســــتبعاد غــــري  

 .املناسب منها

5
 

14.3
 

10
 27.5

 

14
 40.0

 

5
 14.3

 

1
 2.9

 3.38
 

1.00
 

7 

5 

ــة    ــد املدرســ ــرك قائــ يشــ

ــاملني يف  بعــــــــــ  العــــــــ

املدرســــــــــة يف فريـــــــــــق  

داد عــــــــــالتخطــــــــــيط إل

 .ةاخلطط التنفيذي

2
 

5.8
 

12
 34.3

 

13
 38.1

 

7
 22.9

 

0
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 3.23
 

0.77
 

9 



 
 

 
 
 149 

 عبدالكريم احملرج، ممارسة قادة املدارس الثانوية يف مدينة الرياض للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم 

 العبارات م

ي درجة املمارسة
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

رية
كب

 

 
جدًّا

رية 
كب

طة 
س

متو
 

قليلة
جدًّا 

قليلة 
 

ك
 

%
ك 
 

%
ك 
 

%
ك 
 

%
ك 
 

%
 

17 

تتسم اخلطـط التنفيذيـة   

لقائـد املدرســة بالواقعيــة  

 .والقابلية للتنفيذ
4

 

11.4
 

7
 22.9

 

15
 42.9

 

8
 20.0

 

1
 2.9

 3.20
 

0.99
 

10 

2 

ُيشــكل  قائـــد املدرســـة  

ــ ــيط يف  افريًقـــــ للتخطـــــ

 املدرسة.

3
 

7.5
 

8
 20.0

 

17
 51.4

 

8
 20.0

 

0
 0.0

 3.18
 

0.75
 

11 

19 

تتسم اخلطـط التنفيذيـة   

لقائــد املدرســة بالشــمول 

 لكافة جماالت املدرسة.

3
 

7.5
 

9
 25.8

 

12
 34.3

 

10
 27.5

 

1
 2.9

 3.09
 

1.01
 

12 

10 

ــة   ــد املدرســــ يــــــوفر قائــــ

املتطلبات الـيت حتتاجهـا   

ــة   ــط التنفيذيـــــــ اخلطـــــــ

 للمدرسة.

3
 

7.5
 

5
 14.3

 

20
 58.1

 

5
 14.3

 

2
 5.8

 3.05
 

0.94
 

13 

18 

املدرســة  تتضــمن خطــط  

ــويم   ــرات األداء وتقـ مؤشـ

   التنفيذ

1
 

2.9
 

12
 34.3

 

7
 22.9

 

12
 34.3

 

2
 5.8

 2.94
 

1.03
 

14 

9 

حيـــرص قائــــد املدرســــة  

علـــــى مجـــــع املعلومـــــات 

الالزمـة إلعـداد اخلطـط    

 التنفيذية للمدرسة.

1
 

2.9
 

8
 20.0

 

15
 45.8

 

10
 27.5

 

1
 2.9

 2.91
 

0.75
 

15 

3 

حيـــرص قائــــد املدرســــة  

علـــــى إعـــــداد اخلطـــــط 

ــل وقـــــت   ــة قبـــ  التنفيذيـــ

  من تاريخ بدئها. كاٍف

3
 

7.5
 

4
 11.4

 

15
 45.8

 

10
 27.5

 

2
 5.8

 2.79
 

0.99
 

15 
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7 

ُيعـــــــد قائـــــــد املدرســـــــة 

ــة يف   ــط التنفيذيـــ اخلطـــ

ــوء اخلطــــــــــــــط   ضــــــــــــ

ــة   ــرتاتيجية للمدرسـ االسـ

ــب واإلدارة  واملكتــــــــــــــــ

 والوزارة.

1
 

2.9
 

7
 22.9
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18 

21 

ُيعد قائد املدرسة وفريـق  

ــا  التخطــيط جــدوالً  زمنيًّ

عمليــة  نيلكـل خطـة يـب   

ــني    ــابع بـــ ــدفق والتتـــ التـــ

ــربامج واألنشـــــــــطة   الـــــــ

 .واإلجراءات
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17 

4 

يراجــــع قائـــــد املدرســـــة  

وفريــــــــــق التخطــــــــــيط   

 اخلطـــط التنفيذيـــة بعـــد

 .االنتهاء منها
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22 

ــ ــة وُِّيق ــــ ــد املدرســــ م قائــــ

وفريــــــــــق التخطــــــــــيط   

اخلطط التنفيذية تقومًيا 

 .مستمرًّا

0
 

0.0
 

1
 2.9

 

13
 38.1

 

17
 51.4

 

3
 7.5

 2.34
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20 

5 

ــة    ــد املدرســ ــرك قائــ يشــ

بع  طـالب املدرسـة يف   

فريــق التخطــيط إلعــداد  

  التنفيذية.اخلطط 
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ــة    ــد املدرســ ــرك قائــ يشــ

ــاء اجملتمـــع    ــ  أعضـ بعـ

احمللـي يف عضـوية فريـق    

التخطــــــــــيط إلعــــــــــداد 

ــة  ــط التنفيذيـــــــ  اخلطـــــــ

   للمدرسة.
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 - 0.53 3.00 املتوسط احلسابي العام

حمـور درجـة ممارسـة قـادة املـدارس الثانويـة للتخطـيط         ( أن8َّاجلـدول رقـم )   يتضح مـن خـالل  

(، 3.81، 1.58بـني )  ا( عبـارة، تراوحـت املتوسـطات احلسـابية هلـ     22التنفيذي يف مدارسهم يتضمن )

وهذه املتوسطات تقع بـالفئتني األوىل والرابعـة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج اخلماسـي، وتشـري النتيجـة          

تفاوت اسـتجابات أفـراد الدراسـة حـول درجـة ممارسـة قـادة املـدارس الثانويـة للتخطـيط            السابقة إىل

 التنفيذي يف مدارسهم.

درجـة   (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.53( بـاحنراف معيـاري )  3.0وقد بلغ املتوسـط احلسـابي العـام )   

ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم جاءت بدرجة متوسطة، وذلـك يتمثـل   

اخلطـط التنفيذيـة لقائـد     :أنَّ يف موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على عدد من العبارات ومنهـا 

د غـري املناسـب   املدرسة تتسم باملرونـة حبيـث تسـمح بـإدراج أهـداف وبـرامج وأنشـطة جديـدة واسـتبعا         

قائــد املدرســة ُيشــرك بعــ  العــاملني يف املدرســة يف فريــق التخطــيط إلعــداد          منهــا، وكــذلك أنَّ 

اخلطط التنفيذية لقائد املدرسة تتسم بالواقعية والقابليـة للتنفيـذ،    اخلطط التنفيذية، إضافة إىل أنَّ

 وقيام قائد املدرسة بتشكيل فريق للتخطيط يف املدرسة.

ذلك إىل كثرة األعباء واألعمال املناطة بقائد املدرسة أو قلة اإلمكانات  لدراسةاعزو تورمبا 

املادية الالزمة لتنفيذ اخلطط، أو ضعف التزام قائـد املدرسـة وفريـق التخطـيط مبـا تتطلبـه اخلطـط        

مــن بــرامج وأنشــطة وإجــراءات، أو ضــعف معرفــة بعــ  قــادة املــدارس وفريــق التخطــيط       التنفيذيــة

 اخلطط التنفيذية. بكيفية إعداد
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نتيجـة دراسـة سـاره     ومنهـا  ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مـع نتـائج عـدد مـن الدراسـات     

مـــديرات املـــدارس املتوســـطة مبدينـــة الريـــاض ميارســـن   هــــ( الـــيت توصـــلت إىل أن1433َّالعرجـــاني )

مـديري   أنَّ هــ( الـيت توصـلت إىل   1433التخطيط املدرسي بدرجة متوسطة، ونتيجة دراسـة املنصـور )  

 ميارسون التخطيط املدرسي بدرجة متوسطة. (الرس)املدارس الثانوية مبحافظة 

هــ( الـيت توصـلت إىل    1438يف حني اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة الشمري )

واقــع التخطــيط يف بــرامج الرتبيــة اخلاصــة املدجمــة يف املــدارس االبتدائيــة احلكوميــة مبدينــة           أنَّ

 اض جاءت بدرجة عالية.الري

مـن أبـرز العبـارات الـيت تعكـس درجـة ممارسـة         ( أن8َّوقد أوضحت النتائج يف اجلدول رقـم ) 

، 11، 1قــادة املــدارس الثانويــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم تتمثــل يف العبــارات ذوات األرقــام )  

 لي:للمتوسط احلسابي هلن، وذلك على النحو التا ا( مرتبة تنازليًّا وفًق15

( وهـي )يوجـد لـدى قائـد املدرسـة خطـة تنفيذيـة فصـلية أو سـنوية( باملرتبـة           1جاءت العبارة رقـم )  .1

األوىل بــني العبــارات اخلاصـــة بدرجــة ممارســـة قــادة املــدارس الثانويـــة للتخطــيط التنفيـــذي يف       

هنـاك موافقـة    (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.75( واحنراف معياري )3.81مدارسهم مبتوسط حسابي )

 قائــد املدرسـة توجــد لديـه خطــة تنفيذيـة فصــلية أو    علـى أنَّ ، بدرجـة كـبرية بــني أفـراد الدراســة   

 سنوية.

( وهــي )تتضــمن اخلطــة التنفيذيــة األهــداف العامــة واحملــددة للمدرســة(   11جــاءت العبــارة رقــم )  .2

ة للتخطيط التنفيـذي يف  باملرتبة الثانية بني العبارات اخلاصة بدرجة ممارسة قادة املدارس الثانوي

هنـاك موافقـة    (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   1.0( واحنـراف معيـاري )  3.53مدارسهم مبتوسـط حسـابي )  

اخلطـة التنفيذيـة تتضـمن األهـداف العامـة واحملـددة        علـى أنَّ  ،بدرجة كبرية بني أفـراد الدراسـة  

 للمدرسة.

ذ عـن الـربامج واألنشـطة(    ( وهي )تتضمن خطـط املدرسـة مسـؤولية التنفيـ    15جاءت العبارة رقم ) .3

باملرتبة الثالثة بني العبارات اخلاصة بدرجة ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيـذي يف  

هنـاك موافقـة    (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.77( واحنراف معياري )3.58مدارسهم مبتوسط حسابي )

ؤولية التنفيـذ عـن الـربامج    خطط املدرسة تتضمن مسـ  على أنَّ ،بدرجة كبرية بني أفراد الدراسة

 واألنشطة.
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أقــل ثــالث عبــارات يف حمــور درجــة ممارســة قــادة     ( أن8َّكمــا بينــت النتــائج باجلــدول رقــم )  

( 8، 5، 22املــدارس الثانويــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم تتمثــل يف العبــارات ذوات األرقــام )       

 حو التالي:مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط احلسابي هلن، وذلك على الن

م قائــد املدرســة وفريــق التخطـيط اخلطــط التنفيذيــة تقومًيــا   وِّ( وهــي )ُيق ـ 22جـاءت العبــارة رقــم )  .1

ــارات اخلاصـــة  ــة العشـــرين بـــني العبـ ــة   ،مســـتمرًّا( باملرتبـ ــة قـــادة املـــدارس الثانويـ بدرجـــة ممارسـ

يـدل   (، وهـذا 0.57( واحنراف معياري )2.34للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم مبتوسط حسابي )

 فريـق التخطـيط  و قائد املدرسـة  على أنَّ ،هناك موافقة بدرجة ضعيفة بني أفراد الدراسة على أنَّ

 اخلطط التنفيذية تقومًيا مستمرًّا. يقوِّمون

( وهــي )يشــرك قائــد املدرســة بعــ  طــالب املدرســة يف فريــق التخطــيط     5جــاءت العبــارة رقــم )  .2

بدرجــة ممارســة  ،لعشــرين بــني العبــارات اخلاصــةإلعـداد اخلطــط التنفيذيــة( باملرتبــة احلاديــة وا 

( واحنــراف  1.84قــادة املــدارس الثانويــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم مبتوســط حســابي )       

قائـد املدرسـة    هناك عدم موافقة بني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ    (، وهذا يدل على أن0.84َّمعياري )

 ُيشرك بع  طالب املدرسة يف فريق التخطيط إلعداد اخلطط التنفيذية.

( وهي )يشرك قائد املدرسة بع  أعضاء اجملتمـع احمللـي يف عضـوية فريـق     8جاءت العبارة رقم ) .3

 ،للمدرسة( باملرتبة الثانيـة والعشـرين بـني العبـارات اخلاصـة      التخطيط إلعداد اخلطط التنفيذية

( 1.58رسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسـهم مبتوسـط حسـابي )   بدرجة مما

قائـد   هناك عدم موافقة بني أفراد الدراسة على أنَّ (، وهذا يدل على أن0.71َّواحنراف معياري )

املدرســة ُيشـــرك بعـــ  أعضـــاء اجملتمـــع احمللــي يف عضـــوية فريـــق التخطـــيط إلعـــداد اخلطـــط    

 للمدرسة. التنفيذية

السؤال الثاني: ما املعوقات اليت تواجه قادة املددارس الثانويدة يف ممارسدتهن للتخطديط التنفيد ي يف      

 مدارسهن من وجهة نظر أفراد الدراسة؟

ــاري    تالســؤال ُحســب  هــذا لإلجابــة عــن  التكــرارات واملتوســطات احلســابية واالحنــراف املعي

املـدارس الثانويـة يف ممارسـتهم للتخطـيط      الستجابات أفراد الدراسة حول املعوقات اليت تواجـه قـادة  

 :(7) اجلدول رقم يفوذلك كما يتضح ، التنفيذي
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التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول املعوقات 

 اليت تواجه قادة املدارس الثانوية يف ممارستهم للتخطيط التنفيذي
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املــدارس الثانويــة يف حمــور املعوقــات الــيت تواجــه قــادة ( أن7َّيتضـح مــن خــالل اجلــدول رقــم ) 



 

 
 
 156 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

( عبارة، تراوحت املتوسطات احلسـابية هلـن   15يتضمن )ممارستهم للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم 

ــني ) ــاس املتــدرج        4.58، 2.70ب ــالفئتني الثالثــة واخلامســة مــن فئــات املقي (، وهــذه املتوســطات تقــع ب

اخلماسي، وتشري النتيجة السـابقة إىل تفـاوت اسـتجابات أفـراد الدراسـة حـول املعوقـات الـيت تواجـه          

 للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم. قادة املدارس الثانوية يف ممارستهم

هنـاك   (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.53( باحنراف معيـاري ) 3.57وقد بلغ املتوسط احلسابي العام )

موافقــة بدرجــة كــبرية بــني أفــراد الدراســة علــى املعوقــات الــيت تواجــه قــادة املــدارس الثانويــة يف            

ــرة األعبــاء واألعمــال        ــرز تلــك املعوقــات )كث ــذي يف مدارســهم، ومــن أب ممارســتهم للتخطــيط التنفي

ــد املدرســة، وكــذلك قلــ    ــاملني يف املدرســة يف إعــداد اخلطــط التنفيذ    ةاملناطــة بقائ ــة، إشــراك الع ي

ــق        ــة اإلمكانــات املاديــة الالزمــة لتنفيــذ اخلطــط، وضــعف التــزام قائــد املدرســة وفري إضــافة إىل قل

من برامج وأنشطة وإجراءات، وكذلك ضـعف معرفـة بعـ      التخطيط مبا تتطلبه اخلطط التنفيذية

 قادة املدارس وفريق التخطيط بكيفية إعداد اخلطط التنفيذية(.

لية مع نتـائج عـدد مـن الدراسـات ومنهـا نتيجـة دراسـة العتـييب         وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلا

هـــ( الــيت توصــلت إىل وجــود معوقــات للتخطــيط املدرســي بدرجــة كــبرية، ونتيجــة دراســة آل   1431)

درجة مشـكالت التخطـيط املدرسـي يف املـدارس املتوسـطة يف       هـ( اليت توصلت إىل أن1433َّمعدي )

هنـاك   هــ( الـيت توصـلت إىل أنَّ   1433جـة دراسـة املنصـور )   مدينة الرياض جاءت بدرجة كـبرية، ونتي 

موافقــة بدرجــة كــبرية بــني أفــراد الدراســة علــى معوقــات التخطــيط املدرســي باملــدارس الثانويــة يف    

هناك موافقة بدرجـة عاليـة    هـ( اليت توصلت إىل أن1438َّ، ونتيجة دراسة الشمري )(الرس)حمافظة 

بية اخلاصة املدجمـة يف املـدارس االبتدائيـة احلكوميـة مبدينـة      على معوقات التخطيط يف برامج الرت

 الرياض.

أبــرز العبــارات الــيت تعكــس املعوقــات الــيت    ( أن7َّكمــا أوضــحت النتــائج يف اجلــدول رقــم )  

تواجه قادة املدارس الثانوية يف ممارستهم للتخطيط التنفيذي يف مدارسـهم تتمثـل يف العبـارات ذوات    

 رتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط احلسابي هلن، وذلك على النحو التالي:( م14، 5، 15األرقام )

)كثـرة األعبــاء واألعمـال املناطـة بقائــد املدرسـة( باملرتبــة األوىل      :( وهـي 15جـاءت العبـارة رقــم )   .1

هنــاك موافقــة بدرجــة   (، وهــذا يــدل علــى أن0.51َّ( واحنــراف معيــاري )4.58مبتوســط حســابي )

ــني أفــراد الدراســة علــى أنَّ    ــد املدرســة مــن      كــبرية جــدًّا ب ــرة األعبــاء واألعمــال املناطــة بقائ كث
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املعوقات اليت تواجه قادة املدارس الثانوية يف ممارستهم للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم، ورمبا 

ترد لقائد املدرسة مـن مكتـب   ذلك إىل كثرة الربامج واألنشطة والفعاليات والتعاميم اليت ى عزُي

مما قد يشـغله عـن ممارسـة التخطـيط التنفيـذي بالصـورة        ،التعليم واليت تطالبه بالتنفيذ العاجل

 هـــ( الــيت توصــلت إىل أنَّ 1433املرجــوة، وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة آل معــدي )  

ــام وأعمــال املــدير مــن مشــكالت التخطــيط املدرســي يف مــدارس امل      ــة املتوســطة  كثــرة مه رحل

 األهلية مبدينة الرياض.

ــ :( وهــي5جــاءت العبــارة رقــم )  .2 إشــراك العــاملني يف املدرســة يف إعــداد اخلطــط التنفيذيــة(     ة)قل

هنــاك  (، وهــذا يــدل علــى أنَّ 0.72( واحنــراف معيــاري )4.03باملرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي ) 

راك العــاملني يف املدرســة يف إعــداد  إشــ ةقلــ موافقــة بدرجــة كــبرية بــني أفــراد الدراســة علــى أنَّ  

اخلطــط التنفيذيــة مــن املعوقــات الــيت تواجــه قــادة املــدارس الثانويــة يف ممارســتهم للتخطــيط           

ذلك إىل رغبـة قائـد املدرسـة يف عـدم إشـغال املعلمـني       الدراسة  عزوتالتنفيذي يف مدارسهم، وقد 

تيجة مـع نتيجـة دراسـة آل معـدي     بعملية التخطيط لكثرة أعبائهم الوظيفية، وقد اتفقت هذه الن

ضعف مشاركة منسوبي املدرسة يف وضع اخلطة من مشـكالت   هـ( اليت توصلت إىل أن1433َّ)

 التخطيط املدرسي يف مدارس املرحلة املتوسطة األهلية مبدينة الرياض.

لثـة  )قلـة اإلمكانـات املاديـة الالزمـة لتنفيـذ اخلطـط( باملرتبـة الثا        :( وهـي 14جاءت العبارة رقـم )  .3

هنــاك موافقــة بدرجــة   (، وهــذا يــدل علــى أن1.19َّ( واحنــراف معيــاري )3.94مبتوســط حســابي )

قلـة اإلمكانـات املاديـة الالزمـة لتنفيـذ اخلطـط مـن املعوقـات          كبرية بني أفراد الدراسة علـى أنَّ 

 ورمبـا ُيعـزى   ؛اليت تواجـه قـادة املـدارس الثانويـة يف ممارسـتهم للتخطـيط التنفيـذي يف مدارسـهم        

ا نتيجـة للظـروف االقتصـادية    ذلك إىل حمدودية امليزانيـة الـيت تعـاني منهـا الـوزارة والدولـة عمومًـ       

م( الـيت  2012واخنفاض أسعار البرتول، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أثـري الشـمري )  

الـيت   املشكالت املتعلقة بـالنواحي املاليـة واملاديـة مـن أبـرز مشـكالت التخطـيط        توصلت إىل أنَّ

 تواجه مديرات املدارس الثانوية مبدينة حائل.

أقل ثالث عبارات مبحور املعوقات اليت تواجـه قـادة    ( أن7َّكما بينت النتائج يف اجلدول رقم )

املــدارس الثانويــة يف ممارســتهم للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم تتمثــل يف العبــارات ذوات األرقــام     

 ا للمتوسط احلسابي هلن، وذلك على النحو التالي:( مرتبة تنازليًّا وفًق4، 10، 13)
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ــارة رقــم )   .1 ــذ اخلطــط( باملرتبــة       :( وهــي13جــاءت العب ــة اإلمكانــات البشــرية الالزمــة لتنفي )قل

هنــاك  (، وهــذا يـدل علــى أنَّ 1.38( واحنــراف معيـاري ) 3.31الرابعـة عشــرة مبتوسـط حســابي )  

اإلمكانـات البشــرية الالزمـة لتنفيــذ    ةقلــ موافقـة بدرجـة متوســطة بـني أفــراد الدراسـة علـى أنَّ     

من املعوقـات الـيت تواجـه قـادة املـدارس الثانويـة يف ممارسـتهم للتخطـيط التنفيـذي يف           اخلطط

ذلــك رمبــا يعــود إىل وفــرة العــاملني يف املــدارس يف الغالــب، وقــد   أنَّالدراســة رى تــمدارســهم، و

املشـكالت   لـيت توصـلت إىل أنَّ  م( ا2012اتفقت هذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـة أثـري الشـمري )      

املتعلقة بالعنصر البشري من أبرز مشـكالت التخطـيط الـيت تواجـه مـديرات املـدارس الثانويـة        

 مبدينة حائل.

)عدم مشولية اخلطط التنفيذية جلميع جماالت املدرسة( باملرتبـة   :( وهي10جاءت العبارة رقم ) .2

هنـاك   (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.97) ( واحنراف معيـاري 3.18اخلامسة عشرة مبتوسط حسابي )

عــدم مشوليــة اخلطــط التنفيذيــة جلميــع   موافقــة بدرجــة متوســطة بــني أفــراد الدراســة علــى أنَّ  

جمــاالت املدرســة مــن املعوقــات الــيت تواجــه قــادة املــدارس الثانويــة يف ممارســتهم للتخطــيط          

تمام لدى قادة املـدارس  التنفيذي يف مدارسهم، وهذه النتيجة تدل أيًضا على وجود نوع من االه

 على مشول خططهم التنفيذية جلميع جماالت املدرسة.

)صـــعوبة احلصـــول علـــى املعلومـــات الالزمـــة إلعـــداد اخلطـــط   :( وهـــي4جـــاءت العبـــارة رقـــم ) .3

( واحنـــراف معيـــاري 2.70للمدرســـة( باملرتبـــة السادســـة عشـــرة مبتوســـط حســـابي )  التنفيذيـــة

صـعوبة   ة بدرجـة متوسـطة بـني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ      هناك موافقـ  (، وهذا يدل على أن1.17َّ)

للمدرسـة مـن املعوقـات الـيت تواجـه       احلصول على املعلومات الالزمة إلعـداد اخلطـط التنفيذيـة   

ذلــك إىل ى قــادة املــدارس الثانويــة يف ممارســتهم للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم، وقــد يعــز    

 الالزمة للتخطيط التنفيذي. دارس باملعلوماتوجود قاعدة البيانات لدى الوزارة واليت تغذي امل

السؤال الثالث: ما املقرتحدات املناسدبة لتفعيدل ممارسدة قدادة املددارس الثانويدة للتخطديط التنفيد ي          

 يف مدارسهن من وجهة نظر أفراد الدراسة؟

التكـــرارات واملتوســـطات احلســـابية واالحنـــراف املعيــــاري      تلإلجابـــة عـــن الســـؤال ُحســـب    

الستجابات أفراد الدراسة حول املقرتحات املناسبة لتفعيل ممارسـة قـادة املـدارس الثانويـة للتخطـيط      

 (.9التنفيذي يف مدارسهم، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم )
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املعياري الستجابات أفراد الدراسة حول املقرتحات التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنراف 

 املناسبة لتفعيل ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم

 العبارات م
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2 

ــدارس   ــادة املــــ ــز قــــ حتفيــــ

املهــــــــــتمني بــــــــــالتخطيط 

  التنفيذي

25
 

84.3
 

7
 22.9

 

1
 2.9

 

0
 0.0

 

0
 0.0

 4.81
 

0.52
 

1 

1 

تصــــميم بــــرامج تدريبيــــة  

ــق    ــدارس تتعلــــ ــادة املــــ لقــــ

 .بالتخطيط التنفيذي

25
 84.3

 

8
 20.0

 

1
 2.9

 

1
 2.9

 

0
 0.0

 4.55
 

0.57
 

2 

4 

ــادة املــــدارس    ــاعدة قــ مســ

املادية على توفري املتطلبات 

والبشرية الالزمـة للخطـط   

  .التنفيذية

22
 

52.9
 

11
 31.4

 

2
 5.8

 

0
 0.0

 

0
 0.0

 4.58
 

0.51
 

3 

11 

مراعـــــاة قائــــــد املدرســــــة  

ــع    ــد وضـــــ ــة عنـــــ للواقعيـــــ

اخلطـــــــــــط التنفيذيــــــــــــة  

  للمدرسة. 

20
 

58.1
 

14
 40.0

 

1
 2.9

 

0
 0.0

 

0
 0.0

 4.54
 

0.55
 

4 

12 

مراعـــــاة قائــــــد املدرســــــة  

للمرونة عند وضع اخلطط 

  التنفيذية للمدرسة. 

22
 

52.9
 

10
 27.5

 

3
 7.5

 

0
 0.0

 

0
 0.0

 4.54
 

0.55
 

5 

5 

تزويــــــد قــــــادة املـــــــدارس   

ــة   ــات املتعلقـــــــــ باملعلومـــــــــ

 .خبططهم التنفيذية

21
 

50.0
 

11
 31.4

 

3
 7.5

 

0
 0.0

 

0
 0.0

 4.51
 

0.55
 

5 

5 

ــادة     ــني ق ــارات ب ــادل الزي تب

ــن   ــتفادة مــ املــــدارس لالســ

التجارب الناجحة للخطـط  

 التنفيذية.

23
 

55.8
 

8
 20.0

 

4
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1
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 0.0

 4.49
 

0.72
 

8 
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احلــــــرص علـــــــى تقـــــــويم  

ا اخلطــط التنفيذيــة تقوميـًـ 

 .امستمرًّ

15
 

45.8
 

13
 38.1

 

5
 14.3

 

0
 0.0

 

1
 2.9

 4.23
 

0.91
 

7 

7 

إسـهام املشـرفني الرتبــويني   

يف مراجعـــــــة وحتكـــــــيم   

اخلطـــــــــــط التنفيذيــــــــــــة  

للمـــدارس الـــيت يشــــرفون   
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ــرفني   ــف املشـــــــــ تكثيـــــــــ

ــادة  الرتبـــويني متـــابعتهم لقـ

ــط    ــذ خطــ ــدارس لتنفيــ املــ
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ــن   ــف مــــ ــبة التخفيــــ أنصــــ

ــاركني يف   ــني املشـــ املعلمـــ
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 .يف املدرسة

14
 

40.0
 

8
 20.0

 

7
 22.9

 

5
 14.3

 

1
 2.9

 3.70
 

1.21
 

12 

 - 0.45 4.37 املتوسط احلسابي العام

حمور املقرتحـات املناسـبة لتفعيـل ممارسـة قـادة املـدارس        أنَّ (9) يتضح من خالل اجلدول رقم

 بـني  اتراوحت املتوسطات احلسابية هلـ  عبارة، (12) الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم يتضمن

وهـــذه املتوســـطات تقـــع بـــالفئتني الرابعـــة واخلامســـة مـــن فئـــات املقيـــاس املتـــدرج           (،3.70،4.81)

 تقــارب اســتجابات أفــراد الدراســة حــول املقرتحــات املناســبة  اخلماســي، وتشــري النتيجــة الســابقة إىل

 لتفعيل ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم.

هنـاك   (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.45( باحنراف معيـاري ) 4.37وقد بلغ املتوسط احلسابي العام )

ات املناسبة لتفعيـل ممارسـة قـادة املـدارس     موافقة بدرجة كبرية جدًّا بني أفراد الدراسة على املقرتح
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)حتفيـز قـادة املـدارس املهـتمني      :الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم، ومن أبرز تلـك املقرتحـات  

بالتخطيط التنفيذي، وكـذلك تصـميم بـرامج تدريبيـة لقـادة املـدارس تتعلـق بـالتخطيط التنفيـذي،          

تطلبـات املاديـة والبشـرية الالزمـة للخطـط التنفيذيـة،       إضافة إىل مساعدة قادة املدارس على توفري امل

ــة للمدرســة، وكــذلك مراعــاة قائــد          ــد وضــع اخلطــط التنفيذي ــة عن ــد املدرســة للواقعي ومراعــاة قائ

 املدرسة للمرونة عند وضع اخلطط التنفيذية للمدرسة(.

هنـاك   م( الـيت توصـلت إىل أنَّ  2012وقد اتفقت هذه النتيجة مـع نتيجـة دراسـة أثـري الشـمري )     

ــب علــى مشــكالت التخطــيط الــيت تواجــه         ــى مقرتحــات التغل ــني أفــراد الدراســة عل موافقــة بشــدة ب

هنـاك   هـ( اليت توصـلت إىل أنَّ 1438مديرات املدارس الثانوية مبدينة حائل، ونتيجة دراسة الشمري )

جمــة يف موافقــة بدرجــة عاليــة جــدًّا علــى مقرتحــات تفعيــل التخطــيط يف بــرامج الرتبيــة اخلاصــة املد    

 املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض.

أبرز العبارات اليت تعكـس املقرتحـات املناسـبة     ( أن9َّكما أوضحت النتائج يف اجلدول رقم )

ــارات ذوات       ــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم تتمثــل يف العب لتفعيــل ممارســة قــادة املــدارس الثانوي

 فًقا للمتوسط احلسابي هلن، وذلك على النحو التالي:( مرتبة تنازليًّا و4، 1، 2األرقام )

ــارة رقــم )  .1 ــة      :( وهــي2جــاءت العب ــذي( باملرتب ــز قــادة املــدارس املهــتمني بــالتخطيط التنفي )حتفي

هنـاك موافقـة    (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.52( واحنراف معيـاري ) 4.81مبتوسط حسابي ) ،األوىل

ــى أنَّ      حتفيــز قــادة املــدارس املهــتمني بــالتخطيط      بدرجــة كــبرية جــدًّا بــني أفــراد الدراســة عل

التنفيذي من املقرتحات املناسبة لتفعيـل ممارسـة قـادة املـدارس الثانويـة للتخطـيط التنفيـذي يف        

ــك إىل إدراك مشــريف القيــادة املدرســية ألهميــة احلــوافز بأنواعهــا      ى ورمبــا يعــز  ؛مدارســهم ذل

  .نفيذيودورها يف حث قادة املدارس على ممارسة التخطيط الت

)تصميم برامج تدريبية لقادة املدارس تتعلق بـالتخطيط التنفيـذي(    :( وهي1جاءت العبارة رقم ) .2

هنـاك   (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.57( واحنراف معيـاري ) 4.55مبتوسط حسابي ) ،باملرتبة الثانية

املـدارس  تصـميم بـرامج تدريبيـة لقـادة      موافقة بدرجة كـبرية جـدًّا بـني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ      

تتعلــق بــالتخطيط التنفيــذي مــن املقرتحــات املناســبة لتفعيــل ممارســة قــادة املــدارس الثانويــة           

يف احلـد مـن    -بـإذن اهلل -سهم ذلك سُي أنَّ الدراسةرى تللتخطيط التنفيذي يف مدارسهم، و

أحـد أبـرز املعوقــات وهـو ضـعف معرفــة بعـ  قــادة املـدارس وفريـق التخطــيط بكيفيـة إعــداد         

 نفيذية.اخلطط الت
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)مســاعدة قــادة املــدارس علــى تــوفري املتطلبــات املاديــة والبشــرية    :( وهــي4جــاءت العبــارة رقــم ) .3

ــة الثالثـــة الالزمـــة للخطـــط التنفيذيـــة ــابي ) ،( باملرتبـ ( واحنـــراف معيـــاري 4.58مبتوســـط حسـ

ــدل علــى أنَّ 0.51) ــى أنَّ      (، وهــذا ي ــني أفــراد الدراســة عل ــاك موافقــة بدرجــة كــبرية جــدًّا ب  هن

اعدة قــادة املــدارس علــى تــوفري املتطلبــات املاديــة والبشــرية الالزمــة للخطــط التنفيذيــة مــن   مســ

املقرتحـات املناســبة لتفعيــل ممارســة قــادة املـدارس الثانويــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم،    

املعوقـات، حيـث اتضـح مـن نتــائج      عـن ورأي أفـراد الدراسـة يف هـذه النتيجـة ينسـجم مـع رأيهــم       

ــ الدراســة أنَّ ــيت تواجــه قــادة         ةقل ــة الالزمــة لتنفيــذ اخلطــط مــن املعوقــات ال اإلمكانــات املادي

 املدارس الثانوية يف ممارستهم للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم بدرجة كبرية.

ــائج يف اجلــدول رقــم )    ــت النت ــارات مبحــور املقرتحــات املناســبة      ( أن9َّكمــا بين أقــل ثــالث عب

ــارات ذوات       ــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم تتمثــل يف العب لتفعيــل ممارســة قــادة املــدارس الثانوي

 ( مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط احلسابي هلن، وذلك على النحو التالي:8، 9، 3األرقام )

ــارة رقــم )  .1 ــادة املــدا  :( وهــي3جــاءت العب ــد ق ــة    )تزوي ــة( باملرتب رس بنمــاذج مــن اخلطــط التنفيذي

هناك موافقـة   (، وهذا يدل على أن0.99َّ( واحنراف معياري )4.20مبتوسط حسابي ) ،العاشرة

تزويد قادة املدارس بنماذج من اخلطط التنفيذيـة مـن    بدرجة كبرية بني أفراد الدراسة على أنَّ

ثانويــة للتخطــيط التنفيــذي يف مدارســهم، املقرتحـات املناســبة لتفعيــل ممارســة قــادة املـدارس ال  

يف احلــد مــن أحــد أبــرز املعوقــات الــيت أيــدها   -بــإذن اهلل-ســهم ذلــك سُي أنَّ وتــرى الدراســة

أفراد الدراسة بدرجة كبرية وهو ضعف معرفة بع  قادة املدارس وفريـق التخطـيط بكيفيـة    

 إعداد اخلطط التنفيذية.

ــارة رقــم )  .2 ــذ    )تكثيــف املشــر  :( وهــي9جــاءت العب ــابعتهم لقــادة املــدارس لتنفي فني الرتبــويني مت

(، 0.71( واحنـراف معيـاري )  4.14مبتوسـط حسـابي )   ،خطط املدرسة( باملرتبة احلاديـة عشـرة  

تكثيــف متابعــة  هنـاك موافقــة بدرجــة كـبرية بــني أفــراد الدراسـة علــى أنَّ    وهـذا يــدل علــى أنَّ 

من املقرتحات املناسـبة لتفعيـل ممارسـة     املشرفني الرتبويني لقادة املدارس لتنفيذ خطط املدرسة

بـإذن  سـهم  ذلـك سيُ  أنَّ وترى الدراسـة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم، 

 قادة املدارس على متابعة تنفيذ اخلطط اليت يعدونها وكذلك تقوميها. يف حثِّ اهلل

شــاركني يف فريــق التخطــيط  )التخفيــف مــن أنصــبة املعلمــني امل  :( وهــي8جــاءت العبــارة رقــم ) .3
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( واحنـــراف معيـــاري 3.70مبتوســـط حســابي )  ،التنفيــذي يف املدرســـة( باملرتبــة الثانيـــة عشــرة   

التخفيـف   هناك موافقة بدرجة كـبرية بـني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ      (، وهذا يدل على أن1.21َّ)

ملقرتحـات املناسـبة   من أنصبة املعلمني املشاركني يف فريق التخطيط التنفيذي يف املدرسة مـن ا 

ذلـك   أنَّ وترى الدراسـة لتفعيل ممارسة قادة املدارس الثانوية للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم، 

 يف زيادة إشراك العاملني يف املدرسة يف عمليات التخطيط التنفيذي هلا. بإذن اهللسهم سُي

 :خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

 نتائج الدراسة:

 العديد من النتائج ميكن إجيازها فيما يلي:توصلت الدراسة إىل 

قــادة املـــدارس الثانويــة يف مدينـــة الريـــاض    موافقــة أفـــراد الدراســة بدرجـــة متوســطة علـــى أنَّ    .1

 ميارسون التخطيط التنفيذي يف مدارسهم.

موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبرية على املعوقات اليت تواجه قادة املدارس الثانويـة يف مدينـة     .2

كثـرة األعبـاء واألعمـال     يف ممارستهم للتخطـيط التنفيـذي، ومـن أبـرز تلـك املعوقـات      الرياض 

قلــة ، وإشــراك العـاملني يف املدرســة يف إعــداد اخلطـط التنفيذيــة   ةقلــ، واملناطـة بقائــد املدرسـة  

 اإلمكانات املادية الالزمة لتنفيذ اخلطط.

اســبة لتفعيــل ممارســة قــادة    موافقــة أفــراد الدراســة بدرجــة كــبرية جــدًّا علــى املقرتحــات املن       .3

 املدارس الثانوية يف مدينة الرياض للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم، ومن أبـرز تلـك املقرتحـات   

تصــميم بــرامج تدريبيــة لقــادة املــدارس  ، وحتفيــز قــادة املــدارس املهــتمني بــالتخطيط التنفيــذي  

 تتعلق بالتخطيط التنفيذي.

 :توصيات الدراسة

 إليها، يوصي الباحث مبا يلي: لُتوصِّيف ضوء النتائج اليت 

ال جمــ يفمبدينــة الريــاض  تكثيــف الــدورات التدريبيــة وورل العمــل لقــادة املــدارس الثانويــة       .1

 التخطيط التنفيذي.

ميارسون التخطيط التنفيـذي، كتشـجيع    الذينالتحفيز املادي واملعنوي لقادة املدارس الثانوية  .2

 وحتفيز القادة اآلخرين على ممارسته. له، تهمهلم على ممارس
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ــة املناطــة بقائــد املدرســة الثانويــة، إلتاحــة الفرصــة لــه للقيــام بعمليــات       .3 ختفيــف األعبــاء اإلداري

 التخطيط التنفيذي.

 توفري املتطلبات املادية والبشرية الالزمة للخطط التنفيذية. .4

درسـة وأوليـاء األمـور والطـالب يف     علـى زيـادة إشـراك العـاملني يف امل    الثانوية  حثُّ قادة املدارس .5

 إعداد اخلطط التنفيذية للمدرسة.

مــن بــرامج وأنشــطة   مبــا تتطلبــه اخلطــط التنفيذيــة علــى االلتــزام  الثانويــة حــثُّ قــادة املــدارس   .5

 .وإجراءات
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 املراجع:  

 املراجع العربية:

أعداد مشريف القيادة املدرسـية يف اإلدارة  إحصائية (. ـه1437) اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة الرياض

 . إحصائية غري منشورة من إعداد قسم اإلدارة املدرسية. العامة للتعليم مبنطقة الرياض

 . الرياض: مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج.التخطيط االسرتاتيجي .(هـ1430، عبدالعزيز )احلر

ومـا ينبغـي أن    املـدارس الثانويـة احلكوميـة   ممارسات التخطيط ملـديري   .هـ(1425) احلربي، حممد

قسـم اإلدارة   رسالة ماجسـتري غـري منشـورة.    .تكون عليه يف ضوء االجتاهات اإلدارية احلديثة

ــوم االجتماعيــة  .والتخطــيط الرتبــوي   :اإلســالميةجامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود    .كليــة العل

 الرياض.

ــالل   ــرية  . االســرتاتيجياالســرتاتيجية والتخطــيط   (.ـهــ1435)الســكارنة، ب ــان، األردن: دار املس عّم

 للنشر والتوزيع والطباعة.

تواجه مديرات املدارس الثانوية مبدينة حائل مـن   مشكالت التخطيط اليت. م(2012) أثري، الشمري

كليــة .قســم اإلدارة والتخطــيط الرتبــوي رســالة ماجســتري غــري منشــورة. .وجهــة نظــر املــديرات

 الرياض. :اإلمام حممد بن سعود االسالميةجامعة  العلوم االجتماعية.

ــداهلل ،الشـــمري ــ1438) عبـ ــدارس    (. ـهـ ــة يف املـ ــة املدجمـ ــة اخلاصـ ــيط يف بـــرامج الرتبيـ ــع التخطـ واقـ

قسـم اإلدارة والتخطـيط    رسالة ماجسـتري غـري منشـورة.    .االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض

 الرياض. :سعود االسالمية جامعة اإلمام حممد بن كلية العلوم االجتماعية. .الرتبوي

ــرامج العمــل . م(2007)حممــد ، الصــرييف مؤسســة حــورس الدوليــة للنشــر    اإلســكندرية: .خطــط وب

 والتوزيع.

 رســالة .معوقـات التخطــيط املدرسـي يف املــدارس الثانويـة مبدينــة الريـاض     .هـــ(1431ذيـب )  العتـييب، 

ــوم االجتماعيــة. جامعــة    .قســم اإلدارة والتخطــيط الرتبــوي  ماجســتري غــري منشــورة.  كليــة العل

 : الرياض.اإلمام حممد بن سعود االسالمية

األردن: دار املسـرية للنشـر والطباعـة     . عمـان: اإلدارة والتخطيط الرتبـوي   .هـ(1430) العجمي، حممد

 والتوزيع.  

واقـع ومعوقـات ممارسـة مـديرات املـدارس املتوسـطة يف مدينـة الريـاض          .هــ( 1433سارة ) العرجاني،



 

 
 
 166 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

كليــة . قســم اإلدارة والتخطــيط الرتبــوي رســالة ماجســتري غــري منشــورة.  .للتخطــيط املدرســي

 : الرياض.جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية العلوم االجتماعية.

ــو    ــور، عبـــداهلل واجلنـ ــؤاد واملنصـ ــراج، فـ ــدالعزيز وفـ ــرت، العســـكر، عبـ ــور واألخـ ــد بي، منصـ  حممـ

 الرياض. وزارة الرتبية والتعليم. .التخطيط االسرتاتيجي على مستوى املدرسة .(هـ1431)

 الرياض: مكتبة جرير. .التخطيط االسرتاتيجي بقياس األداء املتوازن  (.ـه1432)آل عوشن، ماجد 

 :الرياض اخلطة التشغيلية.خطوات عملية لكتابة  .التخطيط التشغيلي. (هـ1433آل عوشن، ماجد )

 مكتبة جرير.

مشـكالت التخطـيط الرتبـوي لـدى مـديري ومـديرات املـدارس الثانويـة         . م(2008أبو عيشة، غيـداء ) 

 كلية الدراسات العليا. جامعة النجاح: فلسطني.. رسالة ماجستري .احلكومية يف فلسطني

 .وائل للنشر عّمان، األردن: دار. مبادئ اإلدارة م(.2009) القريوتي، حممد

ــذي خدمــة األهــداف االســرتاتيجية    م(.2005)مــاهر، أمحــد    الــدار. اإلســكندرية: التخطــيط التنفي

   اجلامعية. 

دار احلامـد   . عّمـان، األردن: التخطـيط الرتبـوي بـني النظريـة واملمارسـة      .هــ ( 1434املبعوث، حممـد ) 

 للنشر والتوزيع.

الـدمام:   .أسـس اإلدارة التعليميـة  . هـ(1438خالد )حممد والشمري،  بنى مرتضى، أمحد واملخاليف،

 مكتبة املتنيب.

 . اإلسكندرية: دار التعليم اجلامعي.التخطيط االسرتاتيجي. م(2015، مصطفى )املصري

بعــ  مشــكالت التخطــيط يف اإلدارة املدرســية باملــدارس املتوســطة     .هـــ(1433آل معــدي، ســعيد )

ــري منشــورة.   رســالة  .األهليــة للبــنني يف مدينــة الريــاض    قســم اإلدارة والتخطــيط    ماجســتري غ

 : الرياض.كلية العلوم االجتماعية. جامعة اإلمام حممد بن سعود االسالمية .الرتبوي

ــة نظــر مــديريها        . هـــ(1433املنصــور، خالــد )  ــة مــن وجه واقــع التخطــيط املدرســي باملــدارس الثانوي

قســم اإلدارة الرتبويــة  منشــورة. رســالة ماجســتري غــري .واملشــرفني الرتبــويني يف حمافظــة الــرس

 مكة املكرمة. أم القرى: جامعة كلية الرتبية.  .والتخطيط

. القـاهرة: اجملموعـة العربيـة    التخطيط للمستقبل يف املنظمات الذكية. م(2012أبو النصر، مدحت )

 للتدريب والنشر.



 
 

 
 
 167 

 عبدالكريم احملرج، ممارسة قادة املدارس الثانوية يف مدينة الرياض للتخطيط التنفيذي يف مدارسهم 

 :References املراجع األجنبية:

Aruhu, S & Giles, D. (2011) Exploring factors that Influence school planning 

in community high schools in the Solomon Islands: Principals’ 

perspectives. Waikato  Journal of Education. Volume 16 Issue 2: 2011. 

Hamilton,  New Zealand. 

Bowhill. B. (2008). Business Planning and Control. John Wiley & Sons, Ltd. 

Bratton, J & Gold. (2012) Strategic human resource management. PALGRAVE 

MACMILLAN. UK. Hampshire RG21 6XS. 

Gbenu, J. P. (2012) Educational Planning and Local Community Development 

in Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and 

Policy Studies (JETERAPS) 3(6): 850-855. (ISSN:2141-6990). 

Ololube , N &  Kpolovie, p. (2013) "Literature and Focus  Group Analysis of 

Approaches and Obstacle to Effective Educational planning in Higher 

Education in An Emerging Economy". International Journal of Scientific 

Research in Education. SEPTEMBER 2013, Vol. 6 (3). 233 -254. 

Robbins. S & Coulter. M. (2014) Management. Pearson Education Limited. 

Edinburgh Gate. Harlow. Essex  CM20 2JE. England. 

 



 

 
 
 168 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 ثالب الشكره، معوقات تطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز 

169 

Alshakrah, Thallab. (2020). Administrative and Professional Obstacles in Implementing 

Summer Clubs Programs for Females at Sattam bin Abdulaziz University. 

Journal of Educational Science, 5 (2), 169-199. 

 

Administrative and Professional Obstacles in Implementing Summer Clubs 

Programs for Females at Sattam bin Abdulaziz University 

Dr. Thallab A. Alshakrah 

Sattam bin Abdulaziz University 
t.alshakrah@psau.edu.sa 

Abstract: 

This study aims to identify the administrative and professional obstacles in 

implementing summer clubs programs for females at Prince Sattam bin 

Abdulaziz University (PSAU) from the point of view of their owners, in order to 

implement them effectively. The researcher has applied many phrases with an 

intention of defining the vision of the (45) members of study, including summer 

clubs’ supervisors, assistants and vice dean for student affairs during the 

academic year 1437/1438 AH. Responses were analyzed through the Statistical 

Package for Social Sciences software SPSS. The researcher used the descriptive 

method in this study. He also considered literatures and theoretical framework of 

the following subjects: financial resources, human recourses, mechanism of 

summer clubs programs, standards and foundations of summer clubs plan at 

PSAU's deanship of student affairs. The main findings: Lack of qualifying 

programs in PSAU for student clubs and activities, lack of incentives, absence of 

training plans for non-qualified supervisors and assistants, shortage in female 

supervisors and specialists, absence of specific methods to determine the needs 

of summer clubs, community and students’ misconception of summer clubs, the 

increasing demand for summer clubs over the capacity, absence of a technical 

staff in the deanship of student affairs to evaluate summer clubs’ effectiveness, 

lack of the necessary financial resources to implement the programs of summer 

clubs, overflow of administrative duties on supervisors, absence of guidebooks 

for supervisors. 

Keywords: Administrative obstacles, summer clubs, and financial 

capabilities. 
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جبامعة األمري سطام بن  معوقات تطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات .(0202) .الشكره، ثالب

 .768788 ،(0) 5 ،. جملة العلوم الرتبويةمن وجهة نظر القائمني عليهاز عبدالعزي

 معوقات تطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات

 من وجهة نظر القائمني عليهاز جبامعة األمري سطام بن عبدالعزي

 (1)عبداهلل الشكره ثالبد. 

 :املستخلص

تهدف الدراسة احلاليـة إىل معرفـة املعوقـات اإلداريـة واملهنيـة لتطبيـق بـرامج األنديـة الصـيفية          

من وجهة نظـر القـائمني عليهـا بشـكل فعـال. ولإلجابـة        زالعزيعبدللطالبات جبامعة األمري سطام بن 

 معلى تساؤالت الدراسة عمل الباحث عدًدا من العبارات الـيت حتـدد رؤيـة أفـراد العينـة البـالغ عـدده       

القائمات على األندية الصـيفية للعـام    شؤون الطالب مشرفات ومساعدات ووكيلة عمادة من ،(45)

الدراسـة، وذلـك يف ضـوء دراسـته لألدبيـات الرتبويـة ومـن        وتغطـي حمـاور    ،هـ1438/1437اجلامعي 

بواسـطة برنـامج   وحللـها  الباحـث املعلومـات   وأدخـل  خالل اطالعه على الدراسات والبحوث السابقة، 

اسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي خبطواتـه العلميـة يف هـذه        واحلزمة اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة.    

الدراسـة واإلطـار النظـري للمباحـث التاليـة: اإلمكانـات املاديـة،        ق من خالل أدبيات تطرَّو الدراسة،

اإلمكانات البشرية، آليـة العمـل يف األنديـة الصـيفية، معـايري وأسـس خطـة النـادي الصـيفي بعمـادة           

 شؤون الطالب.

جاءت أهم نتائج الدراسة كالتالي: عدم وجود برامج تأهيلية متخصصة يف اجلامعـة لألنديـة   

ــة لــدورات بــرامج األنديــة الصــيفية   وة، واألنشــطة الطالبيــ  عــدم وضــع خطــة  و ،غيــاب احلــوافز املادي

يف  تخصصـات عدد املشـرفات وامل  نقصولتدريب القائمني على برامج األندية الصيفية غري املؤهلني، 

غيــاب األســاليب احملــددة لتحديــد احتياجــات القــائمني علــى بــرامج    ،جمــال بــرامج األنديــة الصــيفية 

زيـادة اإلقبـال علـى     ،عدم فهم الطالبـات واجملتمـع احمللـي لـربامج األنديـة الصـيفية      و. األندية الصيفية

عدم وجـود جهـاز فـين متخصـص يف التقـويم والقيـاس يف       و ،األندية الصيفية فوق الطاقة االستيعابية

نقص اإلمكانات املادية الالزمة لتطبيق ويشرف على برامج األندية الصيفية،  شؤون الطالب عمادة

غيـاب  وكثرة األعبـاء اإلداريـة علـى القـائمني يف بـرامج األنديـة الصـيفية،        ومج األندية الصيفية، برا

 األدلة اليت تساعد القائمني على برامج األندية الصيفية.

 املعوقات اإلدارية، األندية الصيفية، اإلمكانيات املادية الكلمات املفتاحية:

                                                             
 .t.alshakrah@psau.edu.sa ،جامعة ا ما سنام ب  دبدالعزيز ،كلية الرتبيةاملسادد، أستاذ السياسات الرتبوية    (1)
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 :املقدمة

بثرواتها احلقيقية اليت تتمثل يف عقول أبنائها من البنني تعتين اململكة العربية السعودية 

وبذلت بكل سخاء لتوفري بيئة تربوية قادرة على بناء  ،والبنات، فسعت لرتبيتهم وجتويد سلوكهم

رئيًسا يف ذلك من خالل  عماًلوتكوين شخصية الطالب املعرفية واملهارية، ويؤدي النشا  الطالبي 

 والكشفية والرياضية وغريها. قافية والعلمية واالجتماعيةممارسة الطالب لألنشطة الث

الفراغ لدى الناشئة وبالتحديد  أوقات يف ملء زالعزيعبد سطام بن وإسهاًما من جامعة األمري

يف اإلجازة الصيفية نظًرا لطول مدتها، حرصت اجلامعة على افتتاح أندية صيفية يف حمافظات 

 ميارس من خالهلا العديد من األنشطة املختلفة. ،حمافظات( 5جنوب الرياض والبالغ عددها )

الساعية إىل ترسيخ القيم  ،(2030ت تلك األندية الطالبية أهدافها من رؤية اململكة )واشتقَّ

روح املبادرة واملثابرة  سلوكية، وبثِّالوإكسابهم املعارف واملهارات  ،جيابية يف شخصيات الطلبةاإل

ا فادة منها يف تنمية املهارات علميًّا وعمليًّالوعي باألندية الصيفية واإلوتعزيز ، والقيادة لديهم

ا، وحتقيق األمن الفكري والنفسي واالجتماعي والصحي والبيئي لديهم من خالل بيئة وثقافيًّ

 (.2018تربوية آمنة. )املطريف، 

الكثري من  وإكسابهنَّ ،يف شغل أوقات الطالبات وألهمية األندية الصيفية ودورها الرئيس

، وتصحيح األفكار اخلاطئة اليت قد يتعرضن هلا، وتنمية مهارتهنَّ املعارف وصقل موهبتهنَّ

ورصد الصعوبات والوصول إىل املقرتحات اليت تعزز من  ،يف تلك األندية مما ُيقدوجتديد وتطوير 

 .دور األندية الصيفية يف القيام بواجبها بشكل فعال جاءت الدراسة احلالية

 مشكلة الدراسة:

عد األندية الطالبية ملتقى مهمًّا الكتشاف املهارات واملواهب وتنميتها وتطويرها، والعمل ُت 

عد مركز إشعاع عملي وثقايف واجتماعي كما ُت ،على تشجيع االبتكار واإلبداع لدى الطلبة

غ رسالة ا، لتبلِّورياضي وفين، يتيح للطلبة التواصل مع رواد هذه األنشطة داخل اجلامعة وخارجه

علمية واجتماعية واضحة للجامعة، ولتعزز حتقيق هدف اجلامعة األساسي يف تنمية التواصل بينها 

رئيًسا  وبني اجملتمع احمللي، ولتعمم الفائدة والثقافة اجلامعية يف اجملتمع احمللي بأكمله. ومصدًرا

 .(2018ه. )القواعد التنظيمية، ب ا نفخرحتى يكونوا لبنة تثري اجملتمع ومكتسًب ؛لعرض نتاجهم

ويزداد االهتمام والقناعة بالدور الذي تقوم به األندية الصيفية يف عملية تنمية اجملتمع ودفعه 
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ا، ودعم انتماء الطالبات واستثمار أوقات الفراغ لديهن، وتعزيز االنتماء الوطين واألمن قدًم

فية وتطبيقها بشكل فعال مرهون بتذليل جناح برامج األندية الصي الفكري. ويف املقابل فإنَّ

 حتى حتقق تلك األندية اهلدف املنشود. ؛الصعوبات اليت تواجهها وحصرها

للمراكز الثقافية للطالبات كما يف دراسة  هناك صعوبات إذ تشري بع  الدراسات أنَّ

سة ( مثل قصور اإلمكانيات، وضعف التخطيط الرتبوي السليم. كما تؤكد درا2005)العزام، 

هناك احتياجات تدريبية للقائمني على األندية الصيفية متثلت يف: دور النادي  ( أن2012َّ)الداوود، 

 ،ووسائل حتقيقها ،الصيفي يف تعزيز االنتماء الوطين، وإدراك أهداف ورسالة النوادي الصيفية

ز األمن الفكري، ودور النادي الصيفي يف تعزي ،وفهم اللوائح والقوانني اخلاصة بالنوادي الصيفية

 والعالقات اإلنسانية بني العاملني واملشاركني.

ا لشؤون الطالب باجلامعة وتعامله مع املشرفات املباشرات لتلك وحبكم عمل الباحث عميًد

واليت تتمثل يف معرفة معوقات تطبيق برامج  ،األندية، بدا للباحث أهمية إجراء الدراسة احلالية

من وجهة نظر القائمني عليها وميكن  زالعزيعبد األندية الصيفية للطالبات جبامعة األمري سطام بن

ما معوقات تطبيق برامج األندية  حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس التالي:

 العزيز من وجهة نظر القائمني عليها؟عبد الصيفية للطالبات جبامعة األمري سطام بن

 أهداف الدراسة:

 التالي: تهدف الدراسة إىل

 التعرف على املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات جبامعة األمري سـطام بـن   .1

 .زالعزيعبد

األمــري  ة للطالبــات جبامعــةـة الصيفيـــديـــج األنـق برامـــة لتطبيـــات اإلداريـــى املعوقـــرف علـــالتعــ .2

 .زالعزيعبد سطام بن

 أسئلة الدراسة: 

 ما املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات جبامعة األمري سطام بن .1

 ؟زالعزيعبد

 ما املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات جبامعة األمري سطام بن .2

 ؟زالعزيعبد
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 أهمية الدراسة:

 أهميتها من اجلوانب التالية:استمدت الدراسة 

العزيز كونها املتنفس واحلاضن عبد أهمية األندية الصيفية لطالبات جامعة األمري سطام بن .1

الرئيس هلن يف اإلجازة الصيفية، واإلقبال الكبري على تلك األندية الصيفية يف احملافظات 

ملعوقات اليت تواجه القائمني معرفة ا . لذا فإنَّزالعزيعبد اليت تغطيها جامعة األمري سطام بن

عليها، ومعرفة احتياجاتهم سوف توفر املناخ العلمي املناسب، وبلوغ اجلودة العالية يف 

 إكساب الطالبات ورواد تلك األندية املهارات احلياتية والشخصية الالزمة.

تسهم هذه الدراسة يف اختاذ خطوات عملية لتحسني برامج األندية الصيفية  أن ليؤمَّ .2

لطالبات يف اجلامعة، وأن تساعد القائمني عليها يف اختاذ السبل اليت تؤدي إىل تغيري ما ل

 ميكن تغيريه إىل األفضل.

هذه الدراسة إسهاًما يضاف إىل اجلهود املبذولة يف مراجعة وتطوير برامج األندية  عدُُّت .3

ت اليت تعرتض العزيز، وتذليل املعوقاعبد الصيفية للطالبات يف جامعة األمري سطام بن

 تطبيقها.

 تفتح هذه الدراسة اجملال أمام دراسات وحبوث أخرى يف هذا امليدان. .4

 حدود الدراسة:

 .زالعزيعبد مقرات األندية الصيفية يف كليات الطالبات جبامعة األمري سطام بن احلدود املكانية:

 هـ.1437هـ/ 1438 :ُطبِّقت الدراسة خالل العام اجلامعي احلدود الزمانية:

اقتصرت هذه الدراسة على حتديد املعوقات املهنية واإلدارية اليت يواجهها احلدود املوضوعية: 

 .زالعزيعبد جبامعة األمري سطام بن للطالبات القائمون على تطبيق برامج األندية الصيفية

العزيز عبد طام بنجبامعة األمري س للطالبات مشرفات برامج األندية الصيفية احلدود البشرية:

 ومساعداتهن، باإلضافة إىل وكيلة عمادة شؤون الطالب باجلامعة.

 مصطلحات الدراسة:

ا: صرفه وحبسه، عن الشيء يعوقه عوًق ه: يف لسان العرب: رجل عوق، ال خري عنده. وعاقاملعوقات

 (.1990ا فصرفه عنه صارف. )ابن منظور، وذلك إذا أراد أمًر
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املهنة هي العمل، وهو حيتاج إىل خربة ومهارة وحنق يف  املعجم الوسيط أنَّجاء يف   املهنة:

 (.2013ممارسته. )مصطفى وآخرون، 

 وللمهنة معايري يرى بع  املهتمني األخذ بها عند الشروع يف ممارسة عمل معني وهي: 

 الثقافة العامة.-أ 

 اإلعداد املهين اجليد. -ب 

 رتاف املهين املنظم.حاال -ج 

 خدمة اجملتمع وتلبية احتياجاته. -د 

 عرف باألخالق املهنية.االلتزام مبا ُي -هـ

وجود التنظيم املهين الذي يعمل على ما من شأنه رفع مستويات املهنـة وحتسـني أحـوال العـاملني     -و 

 فيها.

 قصد بها الباحث العوائق اليت تواجه القائمني على برامج األندية الصيفيةوَي املعوقات املهنية:

مثل: عدم توفر احلوافز املادية، وعدم حتديد  ،زالعزيعبد للطالبات جبامعة األمري سطام بن

 االحتياجات، ونقص اإلعداد اجليد قبل ممارسة املهنة.

نظام مميز جملموعة قيادية يف املنظمات  :( اإلدارة بأنهاDrucker, 2011ف )يعرِّاملعوقات اإلدارية: 

م احلضارة حبد ذاتها، حبيث يعرب اواملؤسسات واجملتمع الصناعي، وهو مفهوم يدوم بدو

 عن منظور التحكم مبكتسبات اإلنسان بطريقة منظمة.

جراءات التنظيمية اليت تعيق القائمني على برامج األندية الصيفية ويقصد بها الباحث تلك اإل

 .زالعزيعبد األمري سطام بنجبامعة 

 (:Summer Clubsاألندية الصيفية )

س فيها جمموعة من األنشطة اهلادفة واملتنوعة واملوجهة حتت هي مقرات تعليمية متاَر

إشراف ورعاية طاقم من املشرفني، الستغالل فرتة اإلجازة الصيفية باحتواء الطالب ورعايته 

)املوقع اإللكرتوني  .األفكار، ومحايته من خماطر الفراغوالعناية بأفكاره وحفظه من مزالق 

 لوزارة التعليم(.

يف  زالعزيعبد د بها الباحث الربامج املتنوعة اليت توفرها جامعة األمري سطام بنويقِص

 كليات الطالبات خالل فرتة الصيف، اليت تشمل أنواًعا خمتلفة من النشاطات.



 
 

 
 
 

 ثالب الشكره، معوقات تطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز 

175 

 :اإل ار النظري

 :يفيةإمكانيات األندية الص

ــيفية تنحصــــر يف اإلمكانيــــات البشــــرية،   ميكننــــا القــــول بــــأنَّ إمكانيــــات األنديــــة الصــ

 واإلمكانيات املادية. 

 مكانيات البشرية: اإل (1

ويتمثل هذا احملور يف تدريب من يقوم بتنفيذ بـرامج األنديـة الصـيفية وجاهزيتـه، حيـث ميثـل       

ا مــن العزيز، ورافـدً عبـد  األمـري سـطام بـن   التـدريب أحـد الـدعائم األساسـية الـيت تقـوم عليهــا جامعـة        

 روافد حتقيق أهداف اجلامعة وحتسني وظائفها.

هناك تعريفات متعددة ومتنوعة ملفهوم التدريب إال أنها تسري يف خـط واحـد،    مفهوم التدريب:

عملية تعتمد على تقـديم فـن اخلـربة واملهـارة والعلـم، بهـدف        م( أنه2014فقد أورد القحطاني )

لتحقيـق أعلـى قـدر مـن األداء يف مواجهـة املعوقـات والعقبـات         ؛اخلدمة داخـل املؤسسـات  تقديم 

 اليت تواجه وظائف ومهن أعضاء تلك املؤسسات.

ذلـك النشـا  اإلنسـاني املخطـط لـه، ويهـدف إىل إحـداث        : كذلك عرفته وزارة املعـارف بأنـه  

 ومعــدالت األداء، واالجتاهــات، ،واملهــارات، واخلــربات  تغــريات يف املتــدربني مــن ناحيــة املعلومــات،  

 (.هـ1422وطرق العمل والسلوك )وزارة املعارف، 

التخطيط للتدريب يف املؤسسات التعليميـة يتضـمن جمموعـة     م( أن2015َّوأوضحت الغرياني )

من العمليات املنظمة واملستمرة واملتفاعلة، واختـاذ القـرارات واإلجـراءات والتـدابري املعتمـدة مـن قبـل        

السـتثمار اإلمكانيـات بأقـلَّ جهـد وتكلفـة مـع االهتمـام بعنصـر الـزمن لوضـع خطـط             ؛األخصائيني

 تدريب حتقق أهداًفا حمددة.

 .التــدريب يف مضــمونه يشــري إىل التغــيري، والتحســني، والتطــوير       وبهــذا ميكــن القــول بــأنَّ   

ويهدف يف أساسه إىل تغيري االجتاهات واألمنا  السلوكية، وحتسني املهارات، ورفـع األداء. وميثـل   

 التـدريب أحــد الــدعائم األساســية الــيت تقــوم عليهـا املؤسســات التعليميــة، ورافــًدا مــن روافــد حتقيــق   

األهداف يف تلك املؤسسات وحتسني وظائفها. وذلك ما تسـعى األنديـة الصـيفية للطالبـات يف جامعـة      

 العزيز إىل حتقيقه عرب الربامج التدريبية املقدمة.عبد األمري سطام بن

 ؛مــن هنــا أولــت سياســة التعلــيم يف اململكــة العربيــة الســعودية التــدريب الرتبــوي أهميــة بالغــة    
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 تواكب به كل جديد يف أي جمال من جمـاالت الرتبيـة، ولـذلك أوردت    يتطوير الالعتباره وسيلة الت

هـــ( بعــ  املــواد الــيت نصــت عليهــا سياســة التعلــيم  1422اإلدارة العامــة للتــدريب الرتبــوي واالبتعــاث )

 :السعودية ومنهاباململكة العربية 

 ( 195املادة): « والتجديديـة، ودورات   ي اجلهـات اخلاصـة عنايـة كافيـة للـدورات التدريبيـة      تعطِـ

 .  «التوعية لرتسيخ اخلربات، وكسب املعلومات واملهارات اجلديدة

 ( 198املادة): «     ُوضـع  يتناول التدريب كافة جوانب العمليـة التعليميـة واألجهـزة العاملـة فيهـا، وت

برامج للدورات، وحيدد فيها غرض الدورة، ومنهاجها، وطرق تنفيـذها، وتقوميهـا، والشـرو     

 .«فر يف القائمني عليهاابغي أن تتواليت ين

ه بع  املعوقات اليت تقف يف طريق حتقيـق تلـك   واَجُتورغم هذه اإلجيابيات الكثرية، إال أنه 

 هـ(:1415الربامج التدريبية ألهدافها. ومن هذه املعوقات ما ذكره املنيع )

 عدم وضوح أهداف برامج التدريب. .1

 لكي تقوم بعملها على أكمل وجه. ؛التدريبعدم توفر العدد الكايف يف إدارة  .2

 عدم وجود خطة بعيدة املدى للتدريب. .3

 هـ( بع  املعوقات اليت تعرتض التدريب أثناء اخلدمة ومنها:1417وقد ذكر موسى )

 عدم كفاية الكوادر الفنية اخلاصة باإلشراف على تنفيذ الربامج التدريبية. .1

 اء التدريب.أثنيف جديتهم  املتدربني وعدمب بع  يُّتغ .2

 عدم إمكانية استيعاب كافة املتدربني يف الربامج التدريبية. .3

وجود الفرص التدريبية املتاحة يف مراكز املـدن، وبعـدها عـن كـثري مـن العـاملني يف املنـاطق         .4

 النائية.

 طول مدة الربامج التدريبية. .5

 اإلمكانيات املادية:  (2

ويتمثل هذا احملور يف النماذج اليت يتعامل بهـا القـائمون علـى تنفيـذ بـرامج األنديـة الصـيفية،        

كما يتمثل يف التعامل مع احلاسب اآللي، ومقرات األندية الصيفية وجاهزيتها لتنفيذ برامج األندية 

 طمـن الوسـائ   أداة تنافس العديـد  جتعلهالصيفية. وميتلك احلاسب اآللي العديد من اإلمكانات اليت 

ملا له من منهجيـة تتجـاوز الفـروق الفرديـة، وتركـز علـى نشـا  املـتعلم وتكييفـه           ؛التعليمية األخرى
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إجيابيًّا على أساليب العمل، والتغلب علـى بعـ  املشـكالت. وينفـرد احلاسـب خبصـائص ومميـزات        

ناسـبة والتـدريب علـى    ا، بشـر  تـوفر الربجميـات امل   تعليميًّـا جيـدً   ااستخدامه يف التعليم وسـيطً  جتعل

 كيفية استخدامه بطريقة جيدة. 

ويعترب القطاع التعليمي من أكثـر القطاعـات حاجـة لتعزيـز دور احلاسـب اآللـي يف مؤسسـاته        

هذا القطاع هو املعين بدفع عجلة التطور إىل األمام، فقد دخل احلاسـب يف شـتى    املختلفة، حيث إنَّ

 ،وأثـــره يف العمليــة التعليميــة ،ب املزايــا الــيت يتمتـع بهــا ا، وبســبجمـاالت احليــاة وأصــبح أثــره واضـحً  

تعــددت اســتخداماته  إتقاًنـا، وقـدرة الربجميــات علــى حتقيـق اهلــدف املرغــوب بصـورة أســرع وأكثــر     

 (.2015من املعلم والطالب. )التميمي،  وأصـبح وسـيلة مساعدة يف عملية التعليم ختدم كالًّ

ــائمون بالعمليــة     ويقــدم احلاســب اآللــي الكــثري مــن     ــيت يلمســها الق ــة، وال اخلــدمات التعليمي

 التعليمية ومنها:

 ا ودقة وذاكرة جيدة.التخلص من عدد كبري من األعباء الروتينية اليت تتطلب صرًب .1

توفري وقت كبري للقيام بالتعليم اإلرشـادي، والرتكيـز علـى اجلوانـب االجتماعيـة واالنفعاليـة        .2

 دون تاريخ(.يف شخصية الطالب. )الربيكان، ب

 :العزيزعبد آلية عمل األندية الطالبية يف جامعة األمري سطام بن

 : التخطيط:أواًل

ُشكِّل فريق عمادة شؤون الطالب من املوظفات واملشرفات واإلداريـات، وبـدأ الفريـق مرحلـة     

 :التالي التخطيط عرب

واللجـان التنظيميـة،    عقد اجتماع ملناقشـة األفكـار وحتديـد املواقـع الـيت سـتقام بهـا األنديـة،         .1

 ا. ومدة انعقاد النادي، وتوزيع مهام العمل، وحصر التكاليف املالية تقديريًّ

 )التسجيل، التقويم، كشف احلضور(. :إعداد االستمارات .2

 تسليم الشهادات بتصميم موحد.  إعداد الشهادات وسجلِّ .3

 األشخاص املعنيني. إدارة الربامج التدريبية، ووضع خطة تدريبية متنوعة، والتواصل مع  .4

 :ا: التنفيذثانًي

 ن التنفيذ ثالثة مراحل:تضمَّ

 



 

 
 
 178 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

 الدعاية والتثقيف:  .1

      بـدأت حبمــالت إعالنيــة مـن خــالل الصــحف اإللكرتونيــة وصـحف اجلامعــة، ومواقــع التواصــل

االجتماعي، وتوزيع مطويـات ونشـرات )بروشـورات( تتضـمن فعاليـات األنديـة وطـرق املشـاركة         

 فيها وأرقام التواصل.  

 إلبالغهن مبستجدات النادي عن طريق الرسائل. ؛اعتماد قاعدة بيانات للمتدربات 

 ــوزَّ   طباعــة إ ــدورات بشــكل صــحائف ت ــات ال ــربامج     ععالن ــى النــادي للتشــويق واإلعــالم ب يف مبن

 األندية.  

التسجيل والتنسيق وتنظيم الفعاليات والربامج، وتوثيق األحداث، والتعامل مع املشكالت  .2

 اليت قد تطرأ يف أثناء التنفيذ.

 ة، ومقر أنشطة األندية. ن احتياجات الربامج التدريبيجتهيز القاعات التدريبية اليت تتضمَّ .3

 :ا: التقويم واملتابعةثالًث

شمل عمليات مالحظة ومتابعة خطة سري الربامج والفعاليات ومدى جناحها، وحتقق ذلك ي

 من خالل:

والعمل على التوصيات اليت تساعد يف  ،الستمارات التقويم ودراستها تعبئة املشاركات .1

 فعاليات األندية. باالرتقاء والنجاح 

من اجتماع املشرفة العامة لألندية الصيفية بعمادة شؤون الطالب  ة اخلطط والعملمناقش .2

جلميع فروع األندية من خالل )تطبيق  مبشرفات األندية، وعمل جمموعة للتواصل اليومي

 الواتساب(، ومن خالل االتصاالت اهلاتفية. 

 الزيارات امليدانية بشكل دوري جلميع فروع األندية. .3

 ح للمشاركات مع عميد شؤون الطالب.عقد لقاء مفتو .4

 :العزيزعبد معايري وأسس خطة النادي الصيفي بعمادة شؤون الطالب يف جامعة األمري سطام بن

 تقدم مشرفة النادي يف كل فرع خطة تصورية ترتكز على احملاور التالية:

  %(.50) تشتمل اخلطة على برامج تدريب وتأهيل بنسبة .1

  %(.10)برامج تطوعية وجمتمعية بنسبة  .2

 %(.5) برامج حتفيظ قرآن كريم وحديث شريف بنسبة .3
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 %(.5)لقاءات واجتماعات حوارية هادفة ومسابقات متنوعة بنسبة  .4

 %(.5)برامج رياضية بنسبة  .5

 %(.5)برامج توعية صحية بنسبة  .5

 قل عن ستة برامج.تتضمن اخلطة برامج احتيا  فورية هادفة قابلة للتفعيل املباشر ال ت .8

 لكرتوني للربامج اليت ترغب الطالبات بوجودها. إبث استطالع رأي ورقي أو ُي .7

بالشراكات مـع  وُيرحَُّب  ستقطب هلا متخصصات،وُي ،تتميز الربامج باحلداثة وعدم التكرار .9

 مؤسسات اجملتمع احمللي.

ــادة شـــؤون الطـــال.. ســـب )منـــوذج خطـــة النـــادي الصـــيفي حباخلطـــة  ُتفـــرَُّغ .10 ــة... بعمـ ب مبحافظـ

 النموذج حيتوي على خانات تفصيلية للربامج التدريبية والفعاليات. ا أنَّكلية....( علًم

 تتميز اخلطة باملرونة الكافية اليت ختدم برامج االحتيا  بالتغطية ألي طارئ.  .11

العتمادهـا مـن وكيلـة عمـادة شـؤون الطـالب        ؛اخلطة مكتملـة التصـور حسـب النمـوذج     رَّغفُت .12

 املشرفة على األندية أو من ينوب عنها.

 (.2018)القواعد التنظيمية،  .قيد املشرفة بتسليم اخلطة يف املوعد املعلن عنهتت .13

  :الدراسدات السابقدة

( إىل معرفة مدى حتقق اجلوانب الرتبوية يف األندية الصيفية م2005هدفت دراسة املهوس )

وجهة نظر الطالب واملشرفني عليها وبالتحديد اجلوانب الشرعية، واألخالقية، والثقافية، من 

فيها االستبانة أداة جلمع البيانات، ووزِّعت  تاستخدمو .واملهارية، واألمنية، والرياضية، والعامة

ل إىل وصُِّتيف نادي جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الصيفي. وقد  اوطالًب ا( مشرًف177) على

من املشاركني قد استفادوا يف اجلوانب الرتبوية الشرعية،  %(75.1) عدد من النتائج من أبرزها: أنَّ

%( قد استفادوا فائدة كبرية 93) قد استفادوا يف اجلوانب الرتبوية واألخالقية، وأنَّ %(95.2) وأنَّ

قد استفادوا  %(90.5) املهارية، وأنَّ قد استفادوا يف اجلوانب %(78.1) من اجلوانب الثقافية، وأنَّ

قد استفادوا فائدة كبرية يف اجلوانب  %(79.4) فائدة كبرية يف اجلوانب الرتبوية األمنية، وأنَّ

 قد استفادوا فائدة كبرية يف اجلوانب الرتبوية اجملتمعية.  %(94.1) الرتبوية الرياضية، وأنَّ

املراكز الثقافية الصيفية للبنات يف حتقيق تقويم » ( بعنوان:2005أما دراسة )العزام، 

دراسة ميدانية على املراكز الثقافية الصيفية للبنات من حيث قدرتها على حتقيق  أهدافها:
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ا للطالبات هو األهداف حتقًق أكثر . فقد توصلت الدراسة إىل أنَّ«نشئت من أجلهاأهدافها اليت ُأ

هناك عدد من  أنَّواجتماعية بني الطالبات، االنضمام للمركز يساهم يف بناء عالقات  أنَّ

مثل  ،والت والطالبات داخل املراكز الثقافية الصيفية للبناتؤالصعوبات واملعوقات اليت تواجه املس

قصور اإلمكانيات، و نظرة اجملتمع السعودي السلبية ملمارسة البنات لألنشطة يف تلك املراكز،

دراسة عدة مقرتحات من قبل املسؤوالت ملواجهة ذكرت الووضعف التخطيط الرتبوي السليم. 

الصعوبات منها زيادة الدعم املادي لتلك املراكز الصيفية، وتوفري احلوافز املادية واملعنوية 

للمشاركات، ومقرتحات من قبل الطالبات تتمثل يف زيادة عدد من الدورات وخاصة الرياضة 

 والرحالت، والتجميل. 

ية اليت مييل األنشطة الرتوحيعلى  تعرفاليت هدفت إىل ( ال2010ويف دراسة )هاشم،

ملمارستها طلبة اجلامعة األردنية خالل عطلة نهاية األسبوع واإلجازات الفصلية، وإىل معرفة الفروق 

ا ملتغريي الكلية وطريقة قضاء اإلجازة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي يف هذه األنشطة تبًع

طالًبا  (715)اختريت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وبلغ عددها بأسلوب الدراسات املسحية، و

خدم االستبيان كأداة جلمع البيانات بعد التحقق من صدقه وثباته، واسُتخدم وطالبة، واسُت

طلبة اجلامعة األردنية  نَّأوأشارت نتائج الدراسة إىل  ،التكرار والنسب املئوية واختبار مربع كأي

يفضلون كما  ،نشطة الرتوحيية أثناء العطلة األسبوعية وبني الفصول الدراسيةيفضلون ممارسة األ

معظم  نَّأا، كما أشارت النتائج إىل ممارسة هذه األنشطة بني مرة واحدة وثالث مرات أسبوعيًّ

 ،الطلبة غري منتسبني لعضوية األندية واملراكز الشبابية ويفضلون قضاء إجازاتهم داخل األردن

وإىل عدم وجود فروق بني طلبة الكليات العلمية واإلنسانية يف تفضيلهم لألنشطة الرتوحيية 

 ،كمال األجسام :أكثر األنشطة الرتوحيية اليت مييل الطلبة الذكور ملمارستها هي نَّأاملرغوبة، و

اإلناث هي  واألنشطة الرتوحيية اليت متيل إليها .والرماية ،واملالكمة ،واملصارعة ،ورفع األثقال

 والقراءة الثقافية. ،وقراءة الصحف واجملالت ،الرسم، والتمثيلوالتصوير، 

( واليت هدفت إىل التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة 2012تشري دراسة )الداوود، 

لرفع مستوي أداء مديري األندية الصيفية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة 

شرفني العاملني معهم، ومعرفة أثر بع  املتغريات مثل: )طبيعة العمل، واملؤهل العلمي، نظرهم وامل

وجهة نظر أفراد  منوسنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية( 
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 ،االستبانة أداة جلمع املعلوماتكما اسُتخدمت خدام فيها املنهج الوصفي املسحي، الدراسة. واسُت

، نشاٍ  ( مشرَف90و) ا( مديًر30ما بني ) ا،( فرًد120عت على مجيع جمتمع الدراسة وعددهم )زِّوو

%( من كامل جمتمع الدراسة. 75) ( مشرًفا، ميثلون ما نسبته82واستجاب هلا مجيع املديرين و)

نظر أفراد  ا من وجهةأعلى تلك االحتياجات التدريبية طلًب : أنَّالتالي ل إىل نتائج من أهمهاوصِّوُت

الدراسة قد متثلت يف دور النادي الصيفي يف تعزيز االنتماء الوطين، وإدراك أهداف ورسالة 

ودور النادي  ،وفهم اللوائح والقوانني اخلاصة بالنوادي الصيفية ،النوادي الصيفية ووسائل حتقيقها

كني، وأساليب ترغيب الصيفي يف تعزيز األمن الفكري والعالقات اإلنسانية بني العاملني واملشار

ا أقلَّ االحتياجات التدريبية طلًب كما أظهرت النتائج أنَّ ،املشاركني لالستمرار يف النادي الصيفي

واإلجراءات النظامية الالزمة حلفظ  ،قد متثل يف إعداد التقارير الدورية وفق األنظمة املتبعة

للعاملني. كما تبني أنه ال توجد فروق  السالمة الصحية بني املشاركني، وتقويم االحتياجات املهنية

تعزي إىل طبيعة العمل، اليت بني وجهات نظر أفراد الدراسة يف حتديد االحتياجات التدريبية 

  واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، وعدد الدورات التدريبية يف جمال األنشطة الطالبية.

( إىل التعرف على دور مديري األندية الصيفية يف نشر األمن 2013وهدفت دراسة )العتييب، 

مبدينة الرياض. ولتحقيق هدف  (مشرفو اجملاالت)الفكري من وجهة نظر املعلمني العاملني بها 

وطبقها على عينة الدراسة من املعلمني  ،قق من صدقها وثباتهاالباحث استبانة، وحت صممالدراسة 

من األساليب اإلحصائية املناسبة  ا( معلًما، واستخدم الباحث عدًد85لعاملني بها، وبلغ عددهم )ا

دور مديري األندية الصيفية  أنَّ :لطبيعة هذه الدراسة، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يأتي

قيم التسامح يربز ) :العبارة أنَّو يف نشر األمن الفكري مبدينة الرياض بشكل عام بدرجة عالية،

يشجع على تنظيم زيارات طالبية للعلماء ) :العبارة نَّكما أجاءت باملرتبة األوىل،  (والسالم

من إجـمالي  %(54) جاءت باملرتبة األخرية. وكان من امللفت أنَّ (اا سليًما فكريًّلتوجيههم توجيًه

من إجـمالي أفـراد الدراسـة %( 79) أفـراد الدراسـة مل يتلقـوا تدريًبا يف جمال األمن الفكـري، وأنَّ

هناك حاجة إلقامة دورات تدريبيـة ملـديري األنديـة الـصيفية واملعلمني بها على مهارات  يـرون أنَّ

 من األفكـار املضللة. النشءوأساليب محاية 

 التعليق على الدراسات السابقة:

اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف تناول موضوع األندية واألنشطة  .1
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الصيفية يف املؤسسات التعليمية مع االختالف يف أهداف هذه الدراسة اليت ركزت على 

 معوقات تطبيق تلك الربامج.

دريبية م( حول االحتياجات الت2012توافقت أهداف الدراسة بشكل جزئي مع دراسة الداوود ) .2

 للمشرفني على األندية وضرورة تأهيلهم.

م( حول عدم تلقي نسبة كبرية 2013كما ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبا ذكرته دراسة العتييب ) .3

 من مديري األندية للتدريب املناسب، ووجود حاجة إلقامة الدورات التأهيلية هلم.

ج الوصفي، بينما تتميز بشموهلا تتفق هذه الدراسة مع بع  الدراسات السابقة باستخدام املنه .4

 لكافة أفراد جمتمع الدراسة.

 ميكن إمجال جوانب االستفادة من الدراسات السابقة على النحو التالي: .5

 َّالدراسة احلالية يربرها بعٌ  من توصيات ونتائج الدراسات السابقة. أن 

 معوقات يد تستفيد الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التعرف على أهمية حتد

 .تطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات

  تستفيد الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف توضيح أدبيات الدراسة ويف بناء أداة

 الدراسة.

  يف تستفيد الدراسة احلالية من األساليب اإلحصائية اليت ُطبقت يف الدراسات، وأيًضا

 راسة احلالية.التعقيب على النتائج اليت ستكشف عنها الد

 بع  املراجع ذات العالقة والصلة بالدراسة احلالية. توجيه الباحث إىل 

 :جراءات املنهجية للدراسةاإل

 منهج الدراسة:

استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي، والذي يتم بواسطة استجواب مجيع 

الظاهرة املدروسة من حيث أفراد جمتمع الدراسة، أو عينة كبرية منهم، وذلك بهدف وصف 

طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة، أو استنتاج األسباب. 

م(. وقد اجته الباحث إىل اختيار هذا املنهج كونه يتجاوز وصف الظواهر ويتجه 2012)العساف، 

ة من تغيري تلك ليمية املعنيَّن املؤسسة التعحنو تقديم نتائج وقواعد عامة يف تفسريها، وذلك ميكِّ

 الظواهر مبا خيدم أهدافها.
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 جمتمع الدراسة: 

أجمموعة  ف جمتمع الدراسة بأنه: كل من ميكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواًءعرَُّي

 سب طبيعة مشكلة البحث )العساف،حبأو مباٍن مدرسية... إخل. وذلك  كتًباأو  كان أفراد

 م(.2012

من مجيع القائمني على برامج األندية الصيفية للطالبات جبامعة تكون جمتمع الدراسة 

فقد لصغر جمتمع الدراسة  اونظًر .هـ1439 /هـ1437للعام الدراسي  زالعزيعبد األمري سطام بن

( عضوة، مبا يشمل وكيلة عمادة شؤون الطالب ومجيع 45وكان عددهن )، كاماًلُأخذ 

 مشرفات األندية ومساعداتهن.

 :الدراسةداة أ

أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، صمم الباحث استبانة مبنية على املنهج  لتحقيق

ا على األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة. وقد الوصفي التحليلي املتبع، واعتماًد

 من العبارات اليت سعت إىل حتديد رؤية أفراد العينة وغطت احملاور التالية: اصاغ الباحث عدًد

 ( عبارة.13حمور املعوقات املهنية، وكان عدد العبارات يف هذا احملور ) 

 ( عبارة. 12حمور املعوقات اإلدارية، وكان عدد العبارات يف هذا احملور ) 

على برامج األندية الصيفية جبامعة  كما مشلت االستبانة املقرتحات اليت يراها القائمون

 .زالعزيعبد األمري سطام بن

 حبيث يقابل كل سؤال من أسئلة االستبانة قائمة متدرجة للمقياس على النحو التالي:

 املتدرج اخلماسي

 املدى املتدرج

 1.70إىل  1من غري موافق بشدة

 2.50إىل  1.71من  غري موافق

 3.40إىل  2.51من  موافق إىل حد ما

 4.20إىل  3.41من  موافق

 5إىل  4.21من  موافق بشدة
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 لي يف األسئلة ذات املتدرج اخلماسي.  البيانات إىل احلاسب اآل ُأدخلتو ُرمِّزتوذلك بعد أن 

 صدق أداة الدراسة:

 الباحث من صدق أداة الدراسة من خالل: تأكد

 الصدق الظاهري: -

بصـورتها األوليـة   ُتعـرض   ،ضـعت لقياسـه  الدراسة يف قياس مـا وُ للتعرف على مدى صدق أداة 

على عدد من احملكمني وأساتذة اجلامعة، وذلـك السـتطالع رأيهـم حـول مالءمـة عبـارات االسـتبانة        

ومـدى وضـوح صــياغتها ومالءمتهـا للتطبيـق يف البيئــة، ويف ضـوء آرائهـم قــام        ،للمحـور الـذي تقيســه  

 بصورتها النهائية.الباحث بإعداد أداة هذه الدراسة 

 صدق االتساق الداخلي: -

قام الباحث بتطبيقها ميدانيًّا وعلـى بيانـات    ،بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة

حيـث ُحِسـب    ،ملعرفة الصدق الداخلي لالستبانة (بريسون)الباحث معامل االرتبا  حسب ثم  ،العينة

مــن عبــارات االســتبيان بالدرجــة الكليــة حملــاور   بــني كــل درجــة عبــارة   (بريســون)معامــل االرتبــا  

 كما توضح اجلداول التالية: ،الدراسة ككل

 االستبانة بالدرجة الكلية لكل حمور من حماور (بريسون)يوضح معامالت ارتبا  

 معامل االرتبا  بالدرجة الكلية احملور

 0.397** املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية

 0.740** املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية

مجيـــع احملــاور معامـــل   جنــد أنَّ و ،(0.3970.740بـــني ) (بريســون )عبــارات معامـــل   نَّأجــد  ُو

هناك اتساق داخلي  مما يعين أنَّ ،(0.01إحصائيًّا عند مستوى داللة إحصائي ) ارتباطها طردي ودالٌّ

مــا بــني احملــاور والدرجــة الكليــة لالســتبانة، وللتعــرف علــى مــدى ارتبــا  كــل عبــارة مــن عبــارات    

 ما يلي: ُعر ضاالستبانة وارتباطها باحملور الذي تنتمي إليه 
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 بالدرجة الكلية للمحاور لكل حمور من حماور االستبانة (بريسون)يوضح معامالت ارتبا  

 معامل االرتبا  باحملور الثاني رقم الفقرة معامل االرتبا  باحملور األول الفقرةرقم 

1 **0.517 1 *0.318 

2 **0.507 2 **0.852 

3 **0.88 3 *0.280 

4 **0.331 4 **0.457 

5 **0.374 5 **0.441 

5 .*327 5 *0.258 

8 **0.457 8 **0.533 

7 **0.592 7 **0.359 

9 **0.750 9 **0.505 

10 **0.522 10 **0.450 

11 **0.850 11 **0.883 

12 **0.514 12 **0.520 

13 **0.584  **0.725 

قيم معامل ارتبا  كل عبارة من العبارات مـع حماورهـا موجبـة     يتضح من اجلدول السابق أنَّ

  .مما يدل على صدق اتساقها مع حماورها ،( فأقل0.01َّودالَّة إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

 ثبات أداة الدراسة: -1

ــث    ــتخدم الباحـ ــتبيان( اسـ ــة )االسـ ــات أداة الدراسـ ــدى ثبـ ــاس مـ ــة  لقيـ ــاخ  )أمعادلـ ــا كرونبـ لفـ

Cronbach Alpha)ق الباحـث املعادلـة لقيـاس الصـدق     طبَّـ  فقـد  للتأكـد مـن ثبـات أداة الدراسـة،     ؛

 ( يوضح معامل ثبات الدراسة.4واجلدول رقم ) ،البنائي
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 لقياس أداة الدراسة (ألفا كرونباخ)معامل 

 ثبات األسئلة عدد األسئلة االستبانة راتعبا

 0.549 13 املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية

 0.553 12 املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية

 0.843 25 الثبات الكلي لألداة

( جملمـوع  0.843بلـغ )  حيـث  ،معامل الثبات ألسـئلة الدراسـة عـالٍ    نَّأيتضح من اجلدول أعاله  

عبـارات االسـتبانة    نَّأوهـذا يـدل علـى     ،(0.553 0.549عبارات الدراسة، فيما كان ثبات احملـاور ) 

 وميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة. ،ا من الثباتتتمتع بدرجة عالية جدًّ

 إجراءات تطبيق الدراسة: -2

ومت  ،(45ُأرسلت االستبانة اإللكرتونية إىل مجيع عضوات جمتمـع الدراسـة البـالغ عـددهم )     

لـي عـن طريـق    باحلاسـب اآل  اإحصـائيًّ  ُعوجلـت دخلت البيانـات و . وبعد ذلك ُأـه1437ذلك خالل العام 

 الباحث البيانات واستخرج النتائج.حلَّل  ثمَّ ،(SPSSبرنامج )

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

العديــد مــن األســاليب   ت، اســُتخدمُجمعــتلتحقيــق أهــداف الدراســة وحتليــل البيانــات الــيت    

(، وذلـك بعـد أن   SPSSاإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج احلزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيـة )   

التكـرارات والنسـب املئويـة للتعـرف علـى       تالبيانات إىل احلاسب اآللـي. حيـث ُحِسـب    أدخلتو ُرمِّزت

وحتديد استجابات مفرداتهـا جتـاه عبـارات     ،اخلصائص الشخصية والوظيفية ملفردات عينة الدراسة

 املقاييس اإلحصائية التالية: تالعبارات الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة. وبعد ذلك ُحِسب

  و اخنفـاض اسـتجابات أفـراد الدراسـة عـن أسـئلة       أاحلسابي: وذلك ملعرفة مـدى ارتفـاع   املتوسط

مع العلم بأنـه يفيـد يف ترتيـب عبـارات الدراسـة حسـب        ،الدراسة )متوسط متوسطات العبارات(

 أعلى متوسط حسابي موزون.

    ــرف علــى مــدى احنــراف أو تشــتت اســتجابات أفــراد       اســُتخدم االحنــراف املعيــاري: وذلــك للتع

ولكـل حمــور مـن احملــاور الرئيسـية عــن     ،الدراسـة لكـل عبــارة مـن عبــارات مـتغريات الدراســة    

 متوسطها احلسابي.
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   ملعرفة درجة االرتبا  بني كل سؤال من أسئلة الدراسة.(بريسون)اسُتخدم معامل االرتبا : 

  الختبار مدى ثبات أداة الدراسة.(لفا كرونباخ)أقام الباحث باستخدام معامل : 

  :النتائج وتفسريها وحتليلهاعرض 

من خالل عـرض إجابـات أفـراد     ،نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها يتناول هذا الفصل عرَض

ــتبانة  ــارات االسـ ــى عبـ ــة علـ ــة ع  ،الدراسـ ــك باإلجابـ ــاب    لـــىوذلـ ــق حسـ ــن طريـ ــة عـ ــاؤالت الدراسـ تسـ

التكرارات والنسب املئويـة واملتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة والرتـب السـتجابات أفـراد         

 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول أدناه: ،الدراسة على أسئلة االستبانة

مــن  زالعزيبــدع مــا معوقــات تطبيــق بــرامج األنديــة الصــيفية للبنــات جبامعــة األمــري ســطام بــن  

 وجهة نظر القائمني عليها:

 يوضح استجابة أفراد العينة على حماور االستبانة الكلية

 عبارات االستبانة
املتوسط احلسابي 

 للمحور
 درجة االستجابة الرتتيب

 موافق 1 3.41 املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية

 موافق إىل حد ما 2 3.20 األندية الصيفيةاملعوقات اإلدارية لتطبيق برامج 

استجابات أفراد عينة الدراسة جـاءت يف املرتبـة األوىل علـى     ( أن5َّيتضح من اجلدول السابق )

احملور الثالث )املعوقات املهنيـة لتطبيـق بـرامج األنديـة الصـيفية( بدرجـة موافقـة )موافـق(، مبتوسـط          

ممــا يعــين مــوافقتهم علــى املعوقــات املهنيــة لتطبيــق بــرامج األنديــة الصــيفية، ويف       ،(3.41حســابي )

)املعوقـــات اإلداريـــة لتطبيــق بـــرامج األنديـــة  الثــاني  املرتبــة الثانيـــة جـــاءت اســتجاباتهم علـــى احملـــور   

مما يعين موافقتهم إىل حد ما على  ،(3.20الصيفية( بدرجة )موافق إىل حد ما(، مبتوسط حسابي )

 قات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية.املعو

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول: 4-1

 السؤال الفرعي األول: ما املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية؟



 

 
 
 188 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

 يف احملور األولالتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لعبارات الدراسة 

 من وجهة نظر أفراد الدراسة 

 م

 
 العبارة

ي استجابة أفراد العينة
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

 ا

ي
كل

ب ال
رتتي

ال
 

شدة
أوافق ب

 

أوافق
 

حد ما
ىل 

موافق إ
 

ال 
أ

وافق
طلًقا 

ال أوافق م
 

13 

عدم وجود برامج تأهيلية 

متخصصة يف اجلامعة لألندية 

 واألنشطة الطالبية.

 ت

24
 

5
 

9
 

5
 

0
 

4.08 

1.1 

1
 

% 

53.3
 

13.3
 

20
 

13.3
 

0
 

12 
غياب احلوافز املادية لدورات 

 برامج األندية الصيفية 

 ت

17
 

15
 

5
 

5
 

0
 

4 

1.04 

2
 

% 

40
 

33.3
 

13.3
 

13.3
 

0
 

5 

عدم وضع خطة لتدريب 

القائمني على برامج األندية 

 الصيفية غري املؤهلني

 ت

12
 

21
 

9
 

3
 

0
 

3.78 

1.03 

3
 

% 

25.8
 

45.8
 

20
 

5.8
 

0
 

5 

نقص عدد املشرفات 

واملختصات يف جمال برامج 

 األندية الصيفية.

 ت

15
 

12
 

12
 

5
 

0
 

3.70
 

1.05
 

4
 

% 

33.3
 

25.8
 

25.8
 

13.3
 

0
 

10 

غياب األساليب اٍلمحددة 

لتحديد احتياجات القائمني 

 على برامج األندية الصيفية

 ت

12
 

17
 

5
 

5
 

3
 

3.58 

1.2 

5
 

% 

25.8
 

40
 

13.3
 

13.3
 

5.8
 

9 
قلة املدربني األكفاء يف دورات 

 برامج األندية الصيفية.

 ت

15
 

5
 

12
 

12
 

0
 

3.53 

1.2 

5
 

% 

33.3
 

13.3
 

25.8
 

25.8
 

0
 

5 تقلة الدورات التطويرية  1
 

21
 

9
 

5
 

3
 3.48
 1.1

 

8
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 م

 
 العبارة

ي استجابة أفراد العينة
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

 ا

ي
كل

ب ال
رتتي

ال
 

شدة
أوافق ب

 

أوافق
 

حد ما
ىل 

موافق إ
 

ال 
أ

وافق
طلًقا 

ال أوافق م
 

للقائمني على برامج األندية 

 الصيفية
% 

13.3
 

45.8
 

20
 

13.3
 

5.8
 

11 

الزمن املعطى لدورات قلة 

القائمني على برامج األندية 

 الصيفية

 ت

15
 

5
 

5
 

15
 

3
 

3.33 

1.4 

7
 

% 3

3.3
 

13.3
 

13.3
 

33.3
 

5.8
 

2 

عدم تدريب القائمني على 

برامج األندية الصيفية قبل 

 تطبيقها بوقت كاف.

9 ت
 

15
 

3
 

15
 

3
 

3.28
 

1.3
 

9
 

% 

20
 

33.3
 

5.8
 

33.3
 

5.8
 

8 

القائمني على ادة بع  إفقلة 

برامج األندية الصيفية من 

 الدورات ا املتاحة.

9 ت
 

12
 

9
 

12
 

3
 

3.28 

1.2 

10
 

% 

20
 

25.8
 

20
 

25.8
 

5.8
 

4 

قلة اطالع القائمني على برامج 

األندية الصيفية على نتائج 

الدراسات املتعلقة باألنشطة 

 الطالبية وأنديتها

3 ت
 

17
 

12
 

5
 

5
 

3.13
 

1.1
 

11
 

% 

5.8
 

40
 

25.8
 

13.3
 

13.3
 

7 

عدم اطالع القائمني على 

برامج األندية الصيفية على 

 أهداف هذه الربامج

3 ت
 

5
 

12
 

15
 

9
 

2.53 

1.1 

12
 

% 

5.8
 

13.3
 

25.8
 

33.3
 

20
 

3 

ضعف املستوى األكادميي 

لدى بع  القائمني على برامج 

 األندية الصيفية

 ت

0
 

12
 

12
 

5
 

15
 

2.48
 

1.2
 

13
 

% 0
 

25.8
 

25.8
 

13.3
 

33.3
 

 3.41املتوسط العام للمحور=

( يتضمن املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية) حمور نَّأيتضح من اجلدول أعاله 

)موافــق(   ( فقــرات تشــري إىل املوافقــة بدرجــة   8( فقــرة، جــاءت اســتجابات أفــراد الدراســة يف )    13)

وهـذه املتوسـطات تقـع بالفئـة الرابعـة مـن فئـات املقيـاس املتـدرج           ،(4.083.48مبتوسطات حسـابية ) 

( فقرات تشـري إىل املوافقـة بدرجـة    5) أنَّ ( ويشري إىل موافق، يف حني3.414.20اخلماسي يف املدى )
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وهذه املتوسطات تقع بالفئة الثالثة مـن فئـات    ،(3.333.13)موافق إىل حد ما( مبتوسطات حسابية )

( ويشري إىل موافـق إىل حـد مـا )لـيس لـدي رأي(، يف      2.513.40اخلماسي يف املدى )املقياس املتدرج 

 (.2.532.48مبتوسطات ) (غري موافق)حني جاءت فقرتني تشري إىل 

ــري إىل   ،(3.41ويتضــح كــذلك مــن املتوســط العــام للمحــور وهــو )       نَّأأي  (موافــق )الــذي يش

موافقـة أفـراد الدراســة إىل حـد مـا بصــفة عامـة علـى عبــارات حمـور املعوقـات املهنيــة لتطبيـق بــرامج          

 األندية الصيفية.

املعوقـات املهنيـة لتطبيـق بـرامج األنديــة      عـن راء أفـراد الدراســة  آ نَّأومـن خـالل النتـائج يتضـح     

 ت املوافقة:الصيفية من وجهة نظر املبحوثني يتلخص يف اآلتي بالرتتيب حسب متوسطا

ــة     :( وهــي13جــاءت الفقــرة رقــم )  )عــدم وجــود بــرامج تأهيليــة متخصصــة يف اجلامعــة لألندي

ــة األوىل  ــة( باملرتب ــة       واألنشــطة الطالبي ــرامج األندي ــق ب ــة لتطبي ــني الفقــرات املتعلقــة باملعوقــات املهني ب

وافقـة  مبك ويفسـر ذلـ   ،(1.1( واحنـراف معيـاري )  4.08الصيفية بدرجة )موافق( ومبتوسـط حسـابي )  

 عينــة الدراســة علــى عــدم وجــود بــرامج تأهيليــة متخصصــة يف اجلامعــة لألنديــة واألنشــطة الطالبيــة   

حبيث تكون هـذه الـربامج اجلامعيـة إلزاميـة وليسـت اختياريـة لضـمان خمرجـات قـادرة علـى القيـام            

هــذه الــربامج  بــإدارة األنديــة الصــيفية واألنشــطة الطالبيــة فيهــا؛ ولــذا بــدت حاجــة أفــراد العينــة ملثــل   

التأهيلية املتخصصـة ، وتتفـق معهـا نتـائج االحتياجـات التدريبيـة ملـديري األنديـة الصـيفية يف دراسـة           

 (.2012)الداوود، 

 )غيــاب احلــوافز املاديــة لـــدورات بــرامج األنديــة الصـــيفية      :( وهـــي12جــاءت الفقــرة رقــم )   و

املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية بدرجـة   للطالبات( باملرتبة الثانية بني الفقرات املتعلقة باملعوقات

غيــاب احلــوافز املاديــة    ب ويفســر ذلــك  ،(1.04( واحنــراف معيــاري ) 4)موافــق( ومبتوســط حســابي )  

وهـذه النتيجـة تتفـق مـع مقرتحـات املسـؤوالت عـن املراكـز الثقافيـة           لدورات برامج األنديـة الصـيفية  

 مـــن بينهـــا تـــوفري احلـــوافز املاديـــة واملعنويـــة      (، الـــيت2005الصـــيفية للبنـــات يف دراســـة )العـــزام،    

 للمشاركات.

 )عدم وضع خطـة لتـدريب القـائمني علـى بـرامج األنديـة الصـيفية        :( وهي5) جاءت الفقرة رقم

 الثالثـة بـني الفقـرات املتعلقـة باملعوقـات املهنيـة لتطبيـق بـرامج األنديـة الصـيفية           ةاملؤهلني( باملرتبغري 

عـدم  ب ويفسـر ذلـك   ،(1.03( واحنـراف معيـاري )  3.78ومبتوسـط حسـابي )  للطالبات بدرجـة )موافـق(   
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، وجـاءت هـذه النتيجـة متفقـة     وضع خطة لتدريب القائمني على برامج األندية الصـيفية غـري املـؤهلني   

( اليت ترى أنَّ هناك حاجة إلقامة دورات تدريبيـة ملـديري األنديـة الصـيفية     2013مع دراسة )العتييب، 

 واملعلمني بها. 

)نقص عدد املشرفات واملختصات يف جمـال بـرامج األنديـة     :( وهي5جاءت الفقرة رقم )كما 

ــة       الصــيفية للطالبــات( باملرتبــة الرابعــة بــني الفقــرات املتعلقــة باملعوقــات املهنيــة لتطبيــق بــرامج األندي

 بــأنَّفســر ذلــك  وُي ،(1.05( واحنــراف معيــاري )3.70الصــيفية بدرجــة )موافــق( ومبتوســط حســابي )  

، وتتفـق هـذه النتيجـة    يف جمال برامج األنديـة الصـيفية   تخصصاتعدد املشرفات وامليف  اهناك نقًص

 ( يف قصور اإلمكانيات ومنها اإلمكانيات البشرية املتخصصة.2005مع دراسة )العزام، 

للطالبـات   )عـدم اطـالع القـائمني علـى بـرامج األنديـة الصـيفية        :( وهـي 7جاءت الفقـرة رقـم )  و

هذه الربامج( باملرتبة قبل األخرية بـني الفقـرات املتعلقـة باملعوقـات املهنيـة لتطبيـق بـرامج         على أهداف

ر فسَّــوُي ،(1.1( واحنــراف معيــاري )2.53األنديـة الصــيفية بدرجــة )غــري موافــق( ومبتوســط حســابي )  

أهـداف  عدم موافقة أفراد الدراسة على عدم اطالع القائمني على برامج األنديـة الصـيفية علـى    بذلك 

ــربامج  ــداوود،     هــذه ال ــائج دراســة )ال ( يف االحتياجــات 2012، وتعارضــت هــذه النتيجــة مــع إحــدى نت

التدريبية، ومن بينها احلاجة إىل إدراك أهداف ورسالة النـوادي الصـيفية، ووسـائل حتقيقهـا، وفهـم      

 الصيفية.  ياللوائح والقوانني اخلاصة بالنواد

سـتوى األكـادميي لـدى بعـ  القـائمني علـى بـرامج        )ضـعف امل  :( وهـي 3جاءت الفقرة رقـم ) و

للطالبــات( باملرتبــة األخــرية بــني الفقــرات املتعلقــة باملعوقــات املهنيــة لتطبيــق بــرامج     األنديــة الصــيفية

 ر ذلـك فسَّـ ( وُي1.2( واحنراف معياري )2.48األندية الصيفية بدرجة )غري موافق( ومبتوسط حسابي )

املسـتوى األكـادميي لـدى بعـ  القـائمني علـى       ا يف هنـاك ضـعفً   أنَّعلـى  عدم موافقة أفراد الدراسة ب

 للطالبات. برامج األندية الصيفية

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني: 4-2

 ؟للطالبات الصيفيةالسؤال الفرعي الثاني: ما املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية 
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 يف احملور الثاني  واالحنراف املعياري لعبارات الدراسةالتكرارات واملتوسطات احلسابية 

 من وجهة نظر أفراد الدراسة 

 م
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8 
واجملتمع عدم فهم الطالبات 

 احمللي لربامج األندية الصيفية.
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عدم وجود جهاز فين متخصص 
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مكانات املادية نقص اإل
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كثرة األعباء اإلدارية على 

 امج األنديةبرالقائمني يف 
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غياب األدلة اليت تساعد 
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عدم توفر اإلمكانات البشرية 

الالزمة لتطبيق برامج األندية 
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ن بع  املشرفات إمياعدم 

بأهمية التدريب على تطبيق 

 برامج األندية الصيفية
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7 

نقص خربة بع  املشرفات 

واملساعدات املنفذات لربامج 

 األندية الصيفية.
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0
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12 
كثرة الربامج مقارنة بقصر 

 املدة الزمنية
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عدم مشولية برامج األندية 

 الصيفية.
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1 
قلة متابعة العمادة ألساليب 

 تنفيذ برامج األندية الصيفية.
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 3.20املتوسط العام للمحور=

ــيفية   حمــور ) نَّأيتضــح مــن اجلــدول أعــاله    ــة الص ــرامج األندي ــق ب ــة لتطبي ــات اإلداري  املعوق

تشـري إىل  منهـا   فقـرات ( 4جاءت اسـتجابات أفـراد الدراسـة يف )   وقد ( فقرة، 12يتضمن ) للطالبات(

املتوســطات تقــع بالفئــة الرابعــة مــن   هوهــذ ،(43.41)موافــق( مبتوســطات حســابية ) املوافقــة بدرجــة

( فقــرات 5) أنَّ ( ويشــري إىل موافــق، يف حــني3.414.20فئــات املقيــاس املتــدرج اخلماســي يف املــدى )

املتوسـطات   هوهـذ  ،(3.332.70تشري إىل املوافقة بدرجة )موافـق إىل حـد مـا( مبتوسـطات حسـابية )     

ويشـري إىل موافـق إىل    ،(2.513.40تقع بالفئة الثالثة من فئات املقياس املتـدرج اخلماسـي يف املـدى )   

 (.2.532.33إىل غري موافق مبتوسطات ) انحد ما )ليس لدي رأي(، يف حني جاءت فقرتني تشري

 (موافـق إىل حـد مـا   ) إىل الـذي يشـري   ،(3.20ويتضح كذلك من املتوسط العام للمحـور وهـو )  

موافقة أفراد الدراسـة إىل حـد مـا بصـفة عامـة علـى عبـارات حمـور املعوقـات اإلداريـة لتطبيـق             نَّأأي 

 للطالبات. برامج األندية الصيفية

آراء أفراد الدراسة حول املعوقـات اإلداريـة لتطبيـق بـرامج األنديـة       نَّأومن خالل النتائج يتضح 

 بالرتتيب حسب متوسطات املوافقة: ص يف اآلتيالصيفية للطالبات يتلخ
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)عـدم فهـم الطالبـات واجملتمـع احمللـي لـربامج األنديـة الصـيفية(          :( وهـي 8جاءت الفقرة رقـم ) 

املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية بدرجـة )موافـق(   ببني الفقرات املتعلقة  باملرتبة األوىل

عدم فهم الطالبات واجملتمـع احمللـي    الباحثر ويفسِّ ،(1.2) ( واحنراف معياري4ومبتوسط حسابي )

بضعف اآللة اإلعالمية هلذه األندية لنشر وتوضيح آلية عمل األنديـة   للطالبات لربامج األندية الصيفية

 الصيفية، ومدى االستفادة منها والتعريف بها. 

فـوق الطاقـة االسـتيعابية(    )زيـادة اإلقبـال علـى األنديـة الصـيفية       :( وهي5جاءت الفقرة رقم )و

املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية بدرجة )موافـق(  بباملرتبة الثانية بني الفقرات املتعلقة 

اإلقبال علـى األنديـة   يف هناك زيادة أنَّ مما يعين  ،(1.1( واحنراف معياري )3.87ومبتوسط حسابي )

والذي يأتي على حساب اجلـودة ويضـعف تلـك الـربامج،     ، للطالبات فوق الطاقة االستيعابية الصيفية

 مما يتطلب زيادة اإلمكانات الستيعاب هذه الزيادة؛ لضمان حتقق أهداف األندية الصيفية.

)عـدم وجـود جهـاز فـين متخصـص يف التقـويم والقيـاس يف         :( وهي4جاءت الفقرة رقم )كما 

املعوقـات اإلداريـة   بالعمادة يشرف على برامج األنديـة الصـيفية( باملرتبـة الثالثـة بـني الفقـرات املتعلقـة        

 ،(1.1( واحنـراف معيـاري )  3.83لتطبيق برامج األندية الصيفية بدرجة )موافق( ومبتوسـط حسـابي )  

از فــين متخصــص يف التقــويم والقيــاس يف العمــادة يشــرف علــى بــرامج  عــدم وجــود جهــب ر ذلــكفسَّــوُي

، فيفقد امليدان التغذية الراجعة، وتفقـد الـربامج حمـور التطـوير واجلـودة،      للطالبات ةاألندية الصيفي

 مما يشكل عائًقا أمام تطبيق برامج األندية الصيفية.

ــق بــرامج األنديــة   )نقــص اإلمكانــات املاديــة الالزمــ    :( وهــي 3جــاءت الفقــرة رقــم )  و ة لتطبي

املعوقــات اإلداريــة لتطبيــق بــرامج األنديــة الصــيفية  بالصــيفية( باملرتبــة الرابعــة بــني الفقــرات املتعلقــة  

يف  اهنــاك نقًصــ نَّأممــا يعـين   ،(1.1( واحنــراف معيـاري ) 3.41بدرجـة )موافــق( ومبتوسـط حســابي )  

، وهـذه النتيجـة يف هـذا احملـور     للطالبـات  الصـيفية اإلمكانات املادية الالزمة لتطبيق بـرامج األنديـة   

 (.2005وسابقاتها تتفق مع دراسة )العزام، 

)عدم مشولية برامج األندية الصـيفية( باملرتبـة قبـل األخـرية بـني       :( وهي5جاءت الفقرة رقم )و

توسـط  املعوقـات اإلداريـة لتطبيـق بـرامج األنديـة الصـيفية بدرجـة )غـري موافـق( ومب         بالفقرات املتعلقة 

أفـراد الدراســة غـري مـوافقني علـى عــدم      بـأنَّ ر ذلـك  ويفسَّــ ،(1.3( واحنـراف معيـاري )  2.53حسـابي ) 

، أي أنَّ هنــاك مشوليـة يف بــرامج األنديـة الصــيفية، وهــذا   للطالبـات  مشوليـة بــرامج األنديـة الصــيفية  
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ية الشــرعية، ( يف حتقــق جوانــب تربويــة يف األنديــة الصــيف2005الشــمول يتفــق مــع دراســة )املهــوس، 

 والثقافية، والرياضية، واملهارية، واألمنية، واألخالقية.

)قلـة متابعــة العمــادة ألســاليب تنفيـذ بــرامج األنديــة الصــيفية(     :( وهــي1جـاءت الفقــرة رقــم ) و

باملرتبة األخرية بني الفقرات املتعلقة باملعوقـات اإلداريـة لتطبيـق بـرامج األنديـة الصـيفية بدرجـة )غـري         

أفراد الدراسة غري موافقني  أنَّمما يعين  ،(1.2( واحنراف معياري )2.33توسط حسابي )موافق( ومب

، فـريى أفـراد العينـة متابعـة     للطالبـات  على قلة متابعة العمادة ألساليب تنفيذ برامج األنديـة الصـيفية  

ر الدوريـة جلهـة   التقـاري  عالعمادة إلقامة هذه الربامج، ويتمثل ذلـك يف اإلعـداد والتنفيـذ واملتابعـة ورفـ     

 االختصاص. 

 :خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها ومقرتحاتها

 نتائج الدراسة: 

سب حماور حبإىل العديد من النتائج، وذلك ُتوصِّل يف ضوء حتليل بيانات الدراسة، 

 الدراسة، وهي على النحو التالي:

 للطالبات:احملور األول: املعوقات املهنية لتطبيق برامج األندية الصيفية 

 أظهرت نتائج الدراسة ضمن هذا احملور:

 .عدم وجود برامج تأهيلية متخصصة يف اجلامعة لألندية واألنشطة الطالبية 

 غياب احلوافز املادية لدورات برامج األندية الصيفية للطالبات. 

  القائمني على برامج األندية الصيفية للطالباتمن عدم وضع خطة لتدريب غري املؤهلني. 

 يف جامعـة األمـري    للطالبـات  صات يف جمال برامج األندية الصيفيةصختنقص عدد املشرفات وامل

 .العزيزعبد سطام بن

 للطالبات غياب األساليب احملددة لتحديد احتياجات القائمني على برامج األندية الصيفية. 

 للطالبات. قلة املدربني األكفاء يف دورات برامج األندية الصيفية 

  للطالبات الدورات التطويرية للقائمني على برامج األندية الصيفيةقلة. 

 للطالبات قلة الزمن املعطى لدورات القائمني على برامج األندية الصيفية. 

 



 

 
 
 196 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

 احملور الثاني: املعوقات اإلدارية لتطبيق برامج األندية الصيفية للطالبات:

 :ما يليأظهرت نتائج الدراسة ضمن هذا احملور 

  برامج األندية الصيفية.طبيعة واجملتمع احمللي ل طالبات اجلامعةعدم فهم 

 وق مبــا يفــ زالعزيعبــد الصــيفية يف جامعــة األمــري ســطام بــن علــى األنديــة  الطالبــات زيــادة إقبــال

 .الطاقة االستيعابية

  يشـرف   عمادة شـؤون الطـالب باجلامعـة   عدم وجود جهاز فين متخصص يف التقويم والقياس يف

 .للطالبات على برامج األندية الصيفية

  للطالبات يف اجلامعة رامج األندية الصيفيةبنقص اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة لتطبيق. 

 .كثرة األعباء اإلدارية على القائمني يف برامج األندية الصيفية للطالبات 

 ية للطالبات.غياب األدلة اليت تساعد القائمني على برامج األندية الصيف 

   بأهميــة التــدريب علــى تطبيــق بــرامج األنديــة الصــيفية  يف اجلامعــة شــرفات املعــدم إميــان بعــ

 للطالبات.

 التوصيات: 

      ــري تقــديم بــرامج تأهيليــة متخصصــة يف جامعــة العزيز لألنديــة واألنشــطة  عبــد ســطام بــن األم

 الطالبية.

 اجلامعة. توفري احلوافز املادية لدورات برامج األندية الصيفية يف 

 .وضع خطة لتدريب غري املؤهلني من القائمني على برامج األندية الصيفية يف اجلامعة 

 صات يف جمال برامج األندية الصيفية.تخصتوفري العدد الكايف من املشرفات وامل 

        العزيز واجملتمـع احمللـي مـن    عبـد  وضع خطة إعالنيـة لـتمكني طالبـات جامعـة األمـري سـطام بـن

 ية الصيفية.فهم برامج األند

 .توفري العدد الكايف من األندية الصيفية يف كل حمافظة تابعة للجامعة 

             العمل علـى وجـود جهـاز فـين متخصـص يف التقـويم والقيـاس يف عمـادة شـؤون الطـالب ليشـرف

 على برامج األندية الصيفية.

          مـع إدارة  دعوة القطاع اخلـاص التجـاري والصـناعي احمللـي لرعايـة األنديـة الصـيفية، بالتنسـيق

 اجلامعة.
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 مقرتحات الدراسة:

 يف ضوء نتائج وتوصيات الدراسة، يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 .زعبدالعزياألندية الطالبية الصيفية للطالب جبامعة األمري سطام بن  عندراسة مماثلة  .1

 .دراسة مقارنة معوقات تطبيق برامج األندية الصيفية للطالب والطالبات باجلامعة .2

 إجراء دراسات حول التوصيات واملقرتحات اليت يراها القائمون على برامج األندية الصيفية. .3
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Abstract 

The study aimed at employing the Systemic Approach in developing the 

courses of Islamic sciences as seen by the faculty members at the college of 

Sharia in Qassim University. The focus of the study was to articulate the criteria 

and indicators to develop these courses using the systemic approach and 

examine faculty perspectives of the actual application of this approach in 

teaching Islamic courses and the degree to which these criteria and indicators 

were applied. The research methodology was based on the descriptive method, 

through the collection of study data for the responses of the members of the 

research sample through the design of a data collection tool (questionnaire) that 

included four criteria applied to a random sample (181) of the research 

community. The results of the study indicated that there were differences 

between the responses of the sample members. It was found that the first axis 

related to the objectives of Islamic sciences courses achieved with a medium 

degree. The second axis related to the content of Islamic sciences courses 

achieved with a medium degree. The third axis related to teaching methods 

achieved with a medium degree. The course concluded with the presentation of a 

proposed vision for the development of Islamic sciences courses in light of the 

systemic approach and a set of recommendations. 
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من  ضوء املدخل املنظوميوم الشرعية جبامعة القصين يف تطوير مقررات العل .(0202) .التوجيري، أدد

.027035 ،(0) 5 ،. جملة العلوم الرتبويةوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة

  وم الشرعية جبامعة القصين يف ضوء املدخل املنظوميتطوير مقررات العل

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة

 (1). أدد بن حممد التوجيريد

 املستخلص: 

استهدف البحث توظيف املدخل املنظومي يف تطوير مقررات العلوم الشرعية يف جامعة 

القصيم، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة، من خالل حتديد معايري 

آراء أعضاء هيئة التدريس تقصي ي، واملدخل املنظوم ومؤشرات تطوير مقررات العلوم الشرعية وفق

تلك مراعاة بيان درجة و ،لتطبيق املدخل املنظومي يف مقررات العلوم الشرعية فعليالواقع اليف 

، ومن ثم تقديم تصور مقرتح لتطوير مقررات العلوم الشرعية جبامعة ؤشراتاملو لمعايريلقررات امل

 منهجية البحث املنهج الوصفي املسحي، من خالل مجع القصيم وفق املدخل املنظومي. واعتمدت

 البيانات تصميم أداة جلمعوذلك عن طريق  ،بيانات البحث الستجابات أفراد عينة البحث

( من جمتمع البحث. 171عشوائية عددها ) على عينة )استبانة(، مشلت أربعة معايري، طبقت

 ول املتعلقاأل وراحمل ، فقد تبني أنَّوجود فروق بني استجابات أفراد العينةوأشارت نتائج البحث إىل 

مبحتوى مقررات  املتعلق الثاني احملورو ،أهداف مقررات العلوم الشرعية حتقق بدرجة متوسطةب

احملور الثالث املتعلق بطرائق التدريس حتقق بدرجة و ،العلوم الشرعية حتقق بدرجة متوسطة

احملور الرابع املتعلق بأساليب تقويم مقررات العلوم الشرعية حتقق بدرجة  ، وكذلكمتوسطة

تصور مقرتح لتطوير مقررات العلوم الشرعية يف ضوء املدخل ، واختتم البحث بتقديم متوسطة

 ي وجمموعة من التوصيات.املنظوم

 املدخل املنظومي. العلوم الشرعية  تطوير مقررات   الكلمات املفتاحية:

                                                             
 amt20131434@hotmail.com، ميجامعة القص كلية الرتبية ، أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك   (1)
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 املقدمة: 

 والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني. ،احلمد هلل رب العاملني

ميثل التعليم اجلامعي إحدى املراحل التعليمية املتميزة يف أي جمتمع، ويقدم صورة مشرقة 

تتمثل يف  ،يضطلع التعليم العالي بأدوار مهمة فقدللرقي والتقدم احلضاري لألمم والشعوب، 

لتدريس، وإنتاج املعرفة من خالل الدراسة العلمية نقل املعرفة من خالل ا جماالت رئيسة هي:

، 2007)الربيعي، . والبيئة، وغريها، والتنمية بصورتها النظرية أو التطبيقية، وخدمة اجملتمع،

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  ،25، ص2011العبادي والطائي،  ،442، ص2009بدران،  ،143

 (.15، ص 2012األكادميي، 

متمثلة يف برامج االعتماد  ،فقد وضعت وزارات التعليم العالي خطًطا للتطوير ونتيجة لذلك،

األكادميي وبرامج جودة التعليم، وهذه الربامج تركز على تطوير جوانب متعددة يف العملية 

كاإلبداعي  :التفكري بأمناطه املختلفة التعليمية، كطرائق وأساليب التدريس؛ بهدف تنمية

 وضرورة البحث عن أساليب تسهم يف تنمية تلك القدرات.  والناقد لدى الطلبة،

من  يف جمال العلوم الشرعية ،تتمثل يف االعتناء بتطوير التعليم العالي ،وهناك ضرورة ملحة

معايري اجلودة واالعتماد األكادميي يف  وتطبيق، التقويم وأساليب ،وطرق التدريس ،جهة املناهج

الدراسات الرتبوية تركز على التعليم العام، وهناك ندرة يف الدراسات  حيث إنَّ الربامج التعليمية،

على تعلمه الذاتي،  وتعوياًل ،خبربة عضو هيئة التدريس اكتفاًء ؛يف املراحل اجلامعية املختلفة

ونضج الطالب اجلامعي، وهذه احلجج قاصرة يف تربير قلة الدراسات يف هذا الباب، وهناك 

 لتطبيق أساليب حديثة يف تدريس العلوم الشرعية.مربرات متعددة تدفعنا 

وما تزال اجلهود متواصلة للعلماء املسلمني تسعى إىل رأب الصدع ومواكبة الواقع املعاصر، 

ساعية تارة إىل إبراز مكانة العلوم الشرعية وقيمتها، وفعالية مناهجها ومقرراتها، ومدركة تارة 

حتى تتحلى  ؛العلوم الشرعية من أجل تطوير مقررات ؛هدوبذل اجل ،والنقد ،أخرى أهمية املراجعة

مبا هو جدير باالعتبار يف مواكبة الواقع واإلسهام يف حل قضاياه، وتقديم أفضل املداخل 

 والتنظيمات املنهجية لتطويرها.

واملتأمل لواقع بع  مقررات العلوم الشرعية جيد بع  الشواهد على ضعف خمرجاتها من 

 : هذه الشواهد أنَّ جوانب خمتلفة، ومن
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  ال  ،لك ثقافة شرعية عامةتأنها مت من الناحية العلميةالغالب على خمرجات كليات الشريعة

كما أنها  ،ا شرعيًّا عميق اجلذورعلًم ترج عن دائرة الكليات أو التفاصيل املتناثرة، وليسخت

 على التأصيل املنهجي. ةمبني تليس

 للتفكري املنهجي العميق القادر  يال يعط الناحية الفكريةمن  الكثري من هذه املخرجات

 ذكر.ا ُيعلى الربط بني املقدمات والنتائج بطريقة منطقية صحيحة وزًن

  وضعف القدرة على  ،شيوع اللحن النحوي من الناحية اللغويةالغالب على املخرجات

 .البالغية للخطاب الشرعي الصياغة

 حلياة فكثري من املخرجات الشرعية ال متلك رؤية واضحة جتاه من ناحية املعرفة الواقعية با

 (.75 ،2013الدويش،  ،18، 2012 صادقي، ،175، 2011)بكار،  الواقع البشري وقضاياه.

املعاصرة كثرًيا من األطر والتطبيقات اليت  ويف هذا السياق، أفرزت التجديدات الرتبوية

الشرعية، ومن بني هذه األفكار والتطبيقات، يربز تستهدف االرتقاء مبستوى مقررات العلوم 

ُطبِّق وثبتت جدواه يف العلوم الرتبوية، وذلك بعد أن  ،املدخل املنظومي باعتباره ظاهرة تربوية حديثة

 كان تطبيقه يف البداية قاصًرا على النواحي اإلدارية والصناعية.

بيقه خارج املؤسسات اإلدارية ة تطحداثة فكر املدخل املنظومي وحمدوديَّ وعلى الرغم من

القائمني على مقررات العلوم الشرعية يتطلعون لالستفادة منه، واستحداث مناذج  والصناعية، فإنَّ

توظيف  إنَّ ، حيثاتطبيقية له أكثر توافًقا مع طبيعة هذه املقررات واخلصائص املميزة هل

ن أهم املوضوعات اليت هلا عالقة يف مقررات العلوم الشرعية يعد م يواستخدام املدخل املنظوم

 مهمة باإلعداد املتخصص للطالب.

املقررات ذات اجلودة  فاملقررات تعد أهم ركيزة يف العملية التعليمية على اإلطالق، إذ إنَّ

وضع جمموعة من املبادئ  جملتمع، ولذلك فإنَّايج قيمة مضافة لسوق العمل والعالية جتعل من اخلرِّ

ا يعرف مبنظومية مقررات العلوم الشرعية، هو من األهمية مبكان؛ فإذا واألسس اليت تشكل م

مقررات العلوم  نَّإكانت مقررات فروع العلوم املختلفة بالكلية حتتاج إىل املدخل املنظومي ف

املستندة إىل كتاب اهلل الكريم  ،إذ حتكمها معايري شريعة رب  ؛ا لهالشرعية أكثر احتياًج

 هذا اجلهد املتواضع يسعى إىل التعرف على أهم لذلك فإنَّ ؛الة والسالمعليه الصوسنة رسوله 

لتبني يف نهاية املطاف أثرها ؛ ملقررات العلوم الشرعية املعايري واألسس اليت توضح املدخل املنظومي

 على خمرجات التعليم الشرعي يف حد ذاته.
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يسهم بشكل كبري  ،لشرعيةوجود نظام موحد وفعال ملنظومة مقررات العلوم ا وال شك أنَّ

يف تكوين قاعدة من الثقة والشفافية بني األطراف اليت تتعامل بالعلوم الشرعية، ويستهدف يف 

لذلك كان من  ؛الوقت نفسه حتسني كفاءة وأداء أعضاء هيئة التدريس وخرجيي كليات الشريعة

 ،الشريعة باجلامعات فر بنية منظومية متكاملة تعزز منو وتطور كلياتااملهم توضيح أهمية تو

أفضل، وكذلك حتسني مستوى  وتؤدي الستقرار املستوى التعليمي من خالل رقابة أكادميية

 مقررات العلوم الشرعية. الطالب، وهو ما من شأنه تطوير

يف مقررات العلوم الشرعية، واألسباب  يهذا البحث يركز على توظيف املدخل املنظوم إنَّ

وًبا لتطوير مقررات العلوم الشرعية، مع عرض حمـددات هذا املدخل املوجبة له، باعتباره أسل

إىل وضع أسس توظيف املدخل املنظومي  وصواًلو ،احملددات اخلارجية أو احملددات الداخلية سواًء

كما سيعرض  وحمتويات املناهج، فوأهدا ،يف مقررات العلوم الشرعية من ضوابط شرعية

 مقررات العلوم الشرعية بأعضاء هيئة التدريس والطالب وإدارة البحث عالقة املدخل املنظومي يف

 اجلامعة واجملتمع مبكوناته املختلفة.

استخدام املدخل املنظومي يف تطوير مقررات العلوم الشرعية  أنَّبلذلك ميكن القول 

يعكس اهتمام مؤسسات التعليم الشرعي بالتطوير املستمر، وضرورة استثمار التطور 

يف سبيل التوصل إىل  ؛يف ذلك، وحتديد معايري جودة املؤسسات التعليمية القائمة التكنولوجي

لواقع العصر، وأكثر  لتكون أكثر مالءمة ؛معامل واضحة تعني على تطوير هذه املقررات

 ا مع مقتضيات املستجدات فيه.انسجاًم

مع مراعاة شرو   ،يف مقررات العلوم الشرعية يكما حياول البحث توظيف املدخل املنظوم

 االعتماد من وحدة التخصصات الشرعية باهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي.

اململكة العربية  العلوم الشرعية من خصوصيات األمة اإلسالمية، وحيث إنَّ وملا كانت

لتكون  ؛راتمن املهم تبين املدخل املنظومي يف تطوير تلك املقر السعودية وطن اإلسالم األول، فإنَّ

ا على ما بلغته ومؤشًر ،وعالمة مميزة للجامعات السعودية ،ا يف قياس إنتاجية املقرراتمرجًع

 اململكة من الريادة والتقدم.

 مشكلة البحث: 

 اإلحساس مبشكلة البحث من خالل:  تبلور
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 :أكدت نتائج العديد من الدراسات على ضرورة رفع كفاءة  فقد نتائج الدراسات السابقة

وإمناء القدرة على التفكري املنظومي لدى  ،شاملة ةة التعليمية بصورة منظومييوتطوير العمل

إلعداد جيل قادر على التعامل اإلجيابي مع النظم  ؛وتنمية املهارات العليا للتفكري ،الطالب

ربط بني األجزاء املختلفة من املنهج بعضها ببع ، البيئية اليت يعيش فيها، من خالل ال

 (.وتوضيح العالقات املتبادلة بني املفاهيم املختلفة، واملساعدة على التمييز بينها. )فهمي

   :بكار، الرغبة يف حتسني خمرجات الكليات الشرعية: فقد أكدت نتائج دراسات مثل(

ى وجود مؤشرات بضعف بع  عل (2013، 75الدويش،  ،18، 2012 صادقي، ،175، 2011

 .املخرجات

   توظيف  ملشكلة البحث وعالج هذه املؤشرات مبحاولة التصديوبناًء على ما سبق ميكن

 تقصي آراءخالل من  ،يف تطوير مقررات العلوم الشرعية يف جامعة القصيم املدخل املنظومي

معايري ومؤشرات حتديد البحث  استهدفأعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة، ومن ثم 

وبيان درجة مراعاة مقررات العلوم  ،لوم الشرعية وفق املدخل املنظوميالعقررات متطوير 

قررات وفق املدخل امل هذه تقديم تصور مقرتح لتطويرو ،من وجهة نظرهمهلا الشرعية 

 تية: البحث احلالي حياول اإلجابة عن األسئلة اآل ا فإنَّوبصورة أكثر حتديًد، املنظومي

 : ثسئلة البحأ

أهداف مقررات العلوم الشرعية ملعايري ومؤشرات املدخل املنظومي من وجهة  ما درجة مراعاة .1

 نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القصيم؟

ما درجة مراعاة حمتوى مقررات العلوم الشرعية ملعايري ومؤشرات املدخل املنظومي من وجهة  .2

 القصيم؟نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

تدريس مقررات العلوم الشرعية ملعايري ومؤشرات املدخل املنظومي من  طرق ما درجة مراعاة .3

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القصيم؟

أساليب تقويم مقررات العلوم الشرعية ملعايري ومؤشرات املدخل املنظومي من  ما درجة مراعاة .4

 القصيم؟ وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة

ما التصور املقرتح لتطوير مقررات العلوم الشرعية جبامعة القصيم يف ضوء املدخل املنظومي  .5

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف كلية الشريعة؟
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 أهمية البحث: 

الدراسات  إثراء البحث يف جمال املدخل املنظومي، حيث إنَّاألهمية العلمية: يف حماولة   .1

السابقة اليت تناولت املدخل املنظومي يف كليات الشريعة حمدودة للغاية، هلذا يؤمل أن يسهم 

 بإضافة نوعية يف هذا اجملال.  البحث

يف كونه يلفت النظر إىل أهمية األخذ باملدخل املنظومي يف تطوير التطبيقية:  هميةاأل  .2

مبا يكفل حتقيق  ،من املعايري والضوابط اليت حتكمها جمموعة ،مقررات العلوم الشرعية

 ا جلودة مقررات العلوم الشرعية.ا داعًممناًخ وما حيقق ،مقررات العلوم الشرعية فلسفة

 حتديد مصطلحات البحث: 

مدخل لدراسة الطالب ملقررات العلوم » يف هذا البحث بأنه: ف إجرائيًّايعرَّ املدخل املنظومي: .1

اليت توضح  ،املنظومات الرئيسة والفرعية املتكاملةالشرعية من خالل جمموعة من 

العالقات املتبادلة بني كل مفهوم وآخر، وتساعد الطالب على ربط ما يدرسونه مبا سبق هلم 

 .«دراسته، ومبا سوف يدرسونه

هي املقررات الدراسية يف جمال العلوم الشرعية واملقررة على طلبة  مقررات العلوم الشرعية: .2

اليت تتكون من جمموعة  ،هـ(1437/1439)  جامعة القصيم للعام اجلامعيالبكالوريوس يف

 تشمل:و ،ميةالتعليمية التعلُّ منظمة من وصف عام لتلك املقررات، وأهدافها، وخرباتها

 .(احملتوى ومعاجلاته التدريسية، وأساليب التقويم ملخرجات التعلم)

مي: اآلليات والرتتيبات الالزمة اليت تطوير مقررات العلوم الشرعية يف ضوء املدخل املنظو .3

مقررات العلوم الشرعية؛ لضمان جودة مستوى طالب كليات الشريعة  حتكم وضع وتطبيق

 ورفع كفاءتهم؛ مبا ميكن من حتقيق خمرجات فاعلة.

 حدود البحث: 

 اقتصر البحث على:  

  هـ(1437/1439)مقررات العلوم الشرعية يف جامعة القصيم املقررة واملطبقة يف عام. 

      يف املقـررات الدراسـية اخلاصـة بـالعلوم      املعايري واملؤشـرات الالزمـة السـتخدام املـدخل املنظـومي

 الشرعية.
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 :اإل ار النظري والدراسات السابقة

 :مفهوم املدخل املنظومي :أواًل

شهدت  فقد ،يشهد اجملتمع املعاصر ثورة علمية تكنولوجية عارمة يف شتى مناحي احلياة

السنوات األخرية قفزات كبرية يف جمال العلم والتكنولوجيا، وهذه القفزات والتغريات اليت 

أفرزها التقدم العلمي والتكنولوجي جعلت العملية التعليمية أمام حتديات هائلة تدعو إىل ضرورة 

 ،وطرق التدريس على وجه اخلصوص ،ا من كون الرتبية بصفة عامةتطوير التعليم؛ انطالًق

والتعامل معها  ،يف تطوير إمكانات اإلنسان مبا ميكنه من مواجهة هذه التحديات اهلائلة انتسهم

 .بفكر منظومي شامل

ا إىل التطوير، وتعد طريقة ا وأبًدفالتعليم هو أحد أهم أدوات التغيري اليت حتتاج دائًم

تقديم اخلربات واملعارف التدريس أحد أهم حمددات هذا التطوير؛ فالطريقة التقليدية تعتمد على 

مما يسهم يف بناء بنية معرفية غري مرتابطة )فهمي،  ،بصورة خطية منعزلة عن بعضها البع 

 (.2، ص2014

 ولعل ظهور املدخل املنظومي كتوجه حديث، ميكن أن يساهم يف العبور بالعملية التعليمية

من ثقافة الذاكرة، ويؤكد  عامة، واملقررات اجلامعية من اخلطية إىل املنظومية؛ لكونه حيد

ولقد أصبح األخذ باملدخل املنظومي . على تنمية التفكري، ورؤية اجلزئيات يف إطار كلي مرتابط

الذي يتميز بسهولة االتصاالت،  ،لتطوير التعليم يف القرن احلادي والعشرين ؛اا وضروريًّا ملحًّمطلًب

منها  ة،دخل املنظومي يف العملية التعليميولقد اهتمت العديد من الدراسات والبحوث باستخدام امل

(، 2004(، و)النمر، 2001حسب اهلل، و) (،2001شهاب، و)(، 2001نصر، ) على سبيل املثال:

 (.2011الذبياني، و)

طريقة لتنظيم احملتوى متكن من  :( بأنه170، 2005) املالكي املدخل املنظومي فوقد عرَّ

تتضح فيها كافة ف ،ول ما بني عناصره من ترابط وتفاعلتتنا ،دراسته من خالل منظومة متكاملة

مما يسهم يف تكوين رؤية مشولية للمادة موضوع  ؛العالقات بني أي عنصر وغريه من العناصر

 .التعلم

دراسة املفاهيم أو املوضوعات من خالل منظومة  :فه فهمي وجوالجوسكي بأنهويعرِّ

م أو موضوع، وغريه من املفاهيم أو املوضوعات؛ تتضح منها كل العالقات بني أي مفهو ،متكاملة
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دراسته مع ما سوف يدرسه يف أي مرحلة من مراحل  تمما جيعل الطالب قادًرا على ربط ما سبق

 .(2001نصر، )الدراسة خالل خطة حمددة واحدة؛ إلعداده وفًقا ملنهج أو ختصص معني 

شاملة للموقف، وإدراك كل املدخل املنظومي يؤكد على النظرة ال ومما سبق يتضح أنَّ

، وارتباطها وتفاعلها وتشابكها؛ مما يؤدي إىل رفع كفاءة وتطوير العملية التعليمية امكوناته

 شاملة، وميكن ضبط عمل املنظومة عن طريق عملية التغذية الراجعة.  ةبصورة منظومي

ألخذ ويف ضوء ذلك يرى أصحاب املدخل املنظومي أن يكون إصالح التعليم من خالل ا

وأساليب  ،واسرتاتيجيات التدريس ،من حيث تنظيم احملتوى ،مبفهوم املنظومية يف بناء املنهج

 التقويم.

 :(2001، وشهابوللمدخل املنظومي العديد من السمات، وهي )فهمي، 

اليت حتدد  لكل منظومة أهداف حمددة تعمل على حتقيقها. وهذه األهداف هي السمة األوىل:

 فاألهداف هي النواة اليت ينمو حوهلا النظام. تركيب منظومة ما،

املنظومة كل مركب من جتميع الكيانات أو املكونات املرتابطة واملتفاعلة فيما  السمة الثانية:

 بينها. وهذا التجمع يتم وفق قواعد وقوانني منطقية لتحقيق أهداف حمددة.

ها بدرجة ما عن البيئة احمليطة لكل منظومة حدود حتيط مبكوناتها وحتفظ هويت السمة الثالثة:

 بها.

 فوراء حدود املنظومة تكون البيئة. للمنظومة بيئة حتيط بها وتقع خارج حدودها، السمة الرابعة:

ويتكون هذا  ،متثل دينامية عمل املنظومات بنموذج يسمى منوذج النظم األساسي السمة اخلامسة:

 النموذج ابتداء من املدخالت واملخرجات.

 أهداف استخدام املدخل املنظومي يف جمال تطوير املقررات الدراسية:  ثانًيا:

وجعل  ،يف جمال املناهج الدراسية إىل رفع كفاءة التدريس والتعلم يهدف املدخل املنظومي

املنظومي لدى  املقررات الدراسية مواد جاذبة للطالب؛ مما يؤدي إىل إمناء القدرة على التفكري

 موضوع. يرين على تبين رؤية شاملة ألالطالب حبيث يكونون قاد

ي: أهداف األخذ باملدخل املنظومي يف جمال تطوير املناهج الدراسية فيما يل وميكن إجياز

 (: 2000)فهمي وجوالجوسكي، 

 رفع كفاءة التدريس والتعلم. .1
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إمناء القدرة على التفكري املنظومي لدى الطالب؛ حبيث يكون الطالب قادًرا على تبين رؤية  .2

 مستقبلية شاملة ألي موضوع.

ا إىل اإلبداع الذي كالتحليل، والرتكيب، والتقويم؛ وصوًل ،تنمية املهارات العليا للتفكري .3

 يعد أهم خمرجات أي نظام تعليمي ناجح.

 الربط بني األجزاء املختلفة من املنهج بعضها ببع . .4

 ى التمييز بينها. واملساعدة عل إبراز العالقات املتبادلة بني املفاهيم املختلفة، .5

وتشري أدبيات البحث العلمي والدراسات السابقة إىل وجود فروق بني املدخل املنظومي 

. (2001نصر، )اليت تنعكس على تدريس كل منهما  ،واملدخل اخلطي التقليدي يف التدريس

 واجلدول التالي يوضح أهم الفروق بني التدريس املنظومي، والتدريس اخلطي التقليدي: 

 الفروق بني املدخل املنظومي واملدخل اخلطي التقليدي

 املدخل اخلطي املدخل املنظومي عناصر التدريس م

 أهداف التدريس 1

حتـــدد يف صــــورة ســــلوكية مثــــل  

ــلوك    ــن ســـ ــة مـــ ــتغريات املتوقعـــ الـــ

 املتعلمني.

حتـــدد يف صـــورة عبـــارات عامـــة متثـــل  

ــرة     ــل حجــــ ــتعلم داخــــ ــه املــــ ــا يؤديــــ مــــ

 الدراسة.

 اختيار احملتوى 2

ــن    ــة مـ ــعه جمموعـ ــارك يف وضـ يشـ

ــني   ــرباء املتخصصـــــــــــــــــ اخلـــــــــــــــــ

 والرتبويني يف تصميم الربامج.

تضــــعه هيئــــة مســــؤولة عــــن التعلـــــيم     

لــــيس بالضـــــرورة أن تكــــون لـــــديها   و

 خربة يف جمال التصميم.

 طرق التدريس 3

تطبـــــــــق عـــــــــدة اســـــــــرتاتيجيات    

ــدريس  ــة للتـ ــا   ،متنوعـ ــوافر فيهـ تتـ

 اإلجراءات العلمية املناسبة.

ــق اســـــــرتاتيجيات تدريســـــــية    ال تطبـــــ

ــة ــن غالًبــــ  ،علميــ ــر  ولكــ ــا يقتصــ ا مــ

 على الشرح التقليدي.

4 

تكنولوجيا 

التعليم والوسائط 

 التعليمية

ــم   ــا دور مهـ ــهلـ ــتخدامها خيتـ ار اسـ

 يف ضوء أهداف التعليم.

ــتخدام، وال خت  ــدودة االســـــ ار تـــــــ حمـــــ

 ا ملتطلبات املوقف التعليمي. طبًق

 التقويم 5

ــوم   ــويم يطبـــق املفهـ ــامل للتقـ  ،الشـ

التقـــــــــويم البنـــــــــائي،  :ويشـــــــــمل

ــويم و ــويين، والتقــ ــويم التكــ التقــ

 النهائي.

ولــــيس  ،االقتصـــار علـــى االمتحانـــات   

املفهـــــــوم الشـــــــامل للتقـــــــويم، وتـــــــتم  

االختبـــــارات يف نهايـــــة كـــــل فصــــــل    

 دراسي.
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لتطوير مقررات العلوم الشرعية يف ضوء  ؛ومما سبق ميكن االستناد إىل األساس التالي

االعتماد على إبراز العالقات بني املفاهيم املتضمنة يف مقررات العلوم وهو:  املدخل املنظومي

 الشرعية، ومساعدة الطالب على التمييز بينها.

 أسس املدخل املنظومي:  ثالًثا:

 هي: وهناك جمموعة من األسس اخلاصة باملدخل املنظومي  أنَّ (2001) شهابتوضح منى 

العلم كطريقة حبث، ويساعد على تنمية التفكري التفصيلي،  يقدم املدخل املنظومي  .1

 والتوسعي لدى الطالب.

يشتمل املدخل املنظومي على عدة خطوات تعتمد على مهارات التفكري العليا، والقائمة على   .2

 التفسري، والتوسع، والتقديم.االستكشاف، و :مثل ،املعنى

 اجلماعي. ويشجعهم على العمل التعاوني ،مهارات التواصل االجتماعي بني الطالب يينم .3

 يزود الطالب بوسائل التقويم املختلفة، واستخدام أساليب التقويم املتعددة واملتنوعة.  .4

)احليلة،  االرجتاليةاملدخل املنظومي جينب املعلم الوقوع يف الكثري من األخطاء العشوائية و  .5

1999.) 

 :مثل، كسب املواد املختلفة القدرة على اإلسهام يف العمليات املعرفيةاملدخل املنظومي ُي  .5

 والتفكري فوق املعريف. ،واختاذ القرار ،مهارات حل املشكالت

 دواعي تطبيق املدخل املنظومي يف تطوير املقررات الدراسية:  ا:رابًع

، 2008من دواعي تطبيق املدخل املنظومي يف جمال تطوير املقررات الدراسية هي )شهاب، 

 (: 105ص 

ا يف ا مجيع احلواجز، ومؤثًراالنفجار املعريف اهلائل واملستمر يف كل بقاع األرض خمرتًق  .1

 كل األفراد، والثقافات.

 ني اجملتمع.ا وبموالعالقة بينه ،العالقة املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا  .2

مما يؤدي إىل  ،اهلائل من املعرفة على حساب الكيف ذهن املتعلم بالكمِّ االهتمام حبشو  .3

 ملل املتعلم وشعوره بعدم أهمية ما يتعلمه.

ربط بني ما يتعلمه وما لديه من الدون  ،على احلفظ والتلقني يف املوقف التعليمي الرتكيز  .4

عطى له من معارف وبني ربط بني ما ُيالربط بني جوانب املعرفة، ودون المعرفة سابقة، ودون 

 مما يؤدي إىل نسيان الطالب للمعلومات بعد فرتة وجيزة. ،اجملتمع الذي يعيش فيه
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مما يؤدي إىل عدم الرتابط وعدم التكامل يف جوانب  ،ملنهج خطي اوفًق الطالب إعداد  .5

 ت التفكري العلمي. إىل عدم إدراكه ملتطلبا ييؤد ، كماشخصيته

 مهارات املدخل املنظومي:  ا:خامًس

وأن  ،ا بأنه يفكر يف مناذج واضحةأن يكون الفرد واعًي أساس التفكري املنظومي إنَّ

 وأن تكون لديه القدرة على بنائها وحتليلها. يالحظ هذه النماذج على أنها مناذج وليست حقائق،

 .(15، ص2001، شهاب)فهمي، و

 من املهارات املتعلقة باملدخل املنظومي، وهي: و

ويقصد بها القدرة على حتديد أبعاد وطبيعة الشكل  مهارات قراءة الشكل املنظومي:  .1

 املنظومي املعروض.

 أي القدرة على رؤية العالقات يف الشكل، وحتديد مهارة حتليل الشكل وإدراك العالقات:  .2

 الشكل، وحتديد خصائص تلك العالقات.

 أي القدرة على الربط بني عناصر العالقات يف الشكل.: هارة تكملة العالقات يف الشكلم  .3

ترمجة وقراءة  وتعترب حمصلة املهارات السابقة اليت تؤدي إىل مهارة رسم الشكل املنظومي، .4

إىل رسم الشكل بصورته النهائية جبميع عناصره  ،الشكل، وحتديد عالقاته، وأجزائه

 (.2009، )آل مساعد، (2012صادقي، )وأجزائه. 

ض للمحور الثاني، رفقد استعرض احملور األول وهو املدخل املنظومي، وفيما يلي ع وبعُد

 وهو العلوم الشرعية.

 :العلوم الشرعية احملور الثاني:

يتطرق هذا احملور ملفهوم العلوم الشرعية، وأقسامها، وخطوات طلبها، ومنظومية تدريسها، 

 مراحل تدريسها باستخدام املدخل املنظومي، وفيما يلي بيان ذلك: وعالقة املدخل املنظومي بها، و

  مفهوم العلوم الشرعية: -1

هي جمموعة من العلوم املختصة بالشرع اإلسالمي، وقد نشأت هذه العلوم خالل فرتات 

منذ نزل القرآن الكريم على خامت  ،متتالية لتأسيس املدارس الفقهية واملدارس العلمية األخرى

 ، وقد تطور العلم الشرعي عرب التاريخ بإضافة العلماء املسلمني.املرسلني النيب حممد 

والعلوم الشرعية هي العلوم اليت تفرعت عن الكتاب والسنة وإمجاع علماء الشرع، 
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وغريها من  ،وعهاواللغة العربية وفر ،واحلديث وعلومه ،والقرآن وعلومه ،والفقه ،كالعقيدة

 .(2012صادقي، )العلوم الشرعية. 

 عمق العلم الشرعي واتساعه:  -2

 :للعلم الشرعي عمق رأسي، واتساع أفقي؛ نظًرا ألنه يتعلق بكل شعب احلياة، وجماالتها

مما ينظم  ا،وغريه ،والفكرية، واالجتماعية، واملالية، والسياسية، واإلدارية، والقانونية ،العقدية

د واجملتمع والدولة، وملا كان العلم بهذا االتساع والشمولية، ومن ثم كان له أصول حياة الفر

فالكتاب، والسنة،  :وأما أصول العلم» الرب:عبد قال ابن فقدستند إليها، ومصادر ينطلق منها، ُي

أحدهما إمجاع تنقله الكافة عن الكافة.. والضرب الثاني من السنة  وتنقسم السنة إىل قسمني:

 (.2009(، )آل مساعد، 2005)الصغري،  «اآلحاد الثقات...خرب 

 الشرعية باستخدام املدخل املنظومي:   تدريس العلوم -3

تباع اإىل  قد دعا القرآن الكريم املتأمل للمنهج الذي يتبعه املدخل املنظومي يكتشف أنَّ

يهتم بالوقائع مجيعها،  يألنه هو منهج التفكري الذ ؛املدخل املنظومي يف كل مواقف التفكري

والقرآن الكريم ينهج هذا النهج يف اخلطاب وفى الرتبية العقلية والنفسية لإلنسان؛ فالتدريس 

وقد تكون هذه املنظومة لدرس مصغر أو لوحدة دراسية أو منهاج  ،منظومة كسائر املنظومات

، 2005)الصغري،  :ا يليدراسي معني، لذا فإننا سنتناول تدريس العلوم الشرعية كمنظومة وذلك مل

 (: 27ص

 ،والوعظ ،واملتميز يف جمال اإلمامة ،هلا أهداًفا تتمثل يف إعداد الفرد املسلم بأمور دينه ألنَّ (1)

 واإلفتاء وغري ذلك.

 والوسائل وغري ذلك. ،والكتاب ،واملتعلم ،ألنها مركبة من عدد من األنظمة كاملعلم (2)

والتغذية الراجعة  ،واملخرجات ،والعمليات ،يشمل املدخالت يالذ ،هلا منوذج ضبط آلي ألنَّ (3)

 يسري وفق منظومة متكاملة:  

 البيئة.واحلدود، وتشمل: األهداف، و ،املدخالت 

 التخريج.وعلوم الرواة ووتشمل: علوم احلديث،  ،العمليات 

 صياغة حديث رسول اهلل واحلديث بأنواعه،  املخرجات وتشمل: كتب األحكام و

 (.34، ص2009آل مساعد، ) الشرعية.
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 مراحل التدريس املنظومي يف العلوم الشرعية:  -4

مبجموعة من العمليات واملراحل  التدريس وفق املدخل املنظومي يفضل أن ميرَّ يدرَّس لكي

 ( كما يلي: 2003يوضحها )حممد وآخرون، 

 .التعرف إىل املعرفة واخلربات السابقة لدى املتعلم 

 ه مع اخلربة السابقة.اندماج املتعلم وتفاعل 

 ا عن إجابات لألسئلة.حبًث ؛بإجراء عمليات وأنشطة ،استكشاف املتعلم للخربات اجلديدة 

 .تقديم اخلربة اجلديدة 

 .اإليضاح والتفسري للخربة اجلديدة 

 .التقويم 

 إجراءات البحث

 منهج البحث:  

اعتمدت منهجية البحث على املنهج الوصفي املسحي، من خالل مجع بيانات البحث 

دى تطوير مقررات العلوم الشرعية يف ضوء مبالستجابات أفراد عينة البحث على األداة اخلاصة 

 املدخل املنظومي.

 أداة البحث: 

الدراسات اليت  ، من خالل االستفادة من)استبانة( البيانات م أداة جلمعوصمَّ الباحث أعدَّ

اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد ) .(2001حسب اهلل،و)(، 2001الصبور، عبد فهميقام بها. )

 تتعلق بـكل منأربعة معايري  (، وقد اشتملت االستبانة على2007 ،الربيعي، )(2012 ،األكادميي

مقررات العلوم  ستدريوطرق حمتوى مقررات العلوم الشرعية، وأهداف مقررات العلوم الشرعية، )

يف ضوء  (التقويم يف مقررات العلوم الشرعية، ومؤشرات تطوير مقررات العلوم الشرعيةوالشرعية، 

 يف اململكة العربية السعودية.ي املدخل املنظوم

  :صدق األداة 

صدق احملكمني: استخدم الباحث الصدق الظاهري املوسوم بصدق احملكمني، باإلضافة  .1

من اخلرباء  ،أداة البحث على احملكمني الباحث عرض فقد الذاتي،الصدق  إىل معامالت
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 ،وتوافق عناصرها ،االستبانة صدقللتأكد من  ؛يف املناهج وطرق التدريس وعلم النفس

واحلكم على مدى مناسبة مكونات االستبانة للهدف منها، وسالمة ، وسالمة صياغتها

 .تهاصياغ

د معامل االرتبا  بني درجة العبارة ودرجة احملور ُحسب صدق املفردات بإجيا صدق املفردات: .2

( 31اليت بلغ عدد أفرادها ) ،العينة االستطالعية االستبانة على بقتتنتمي إليه، وُطالذي 

 هيئة تدريس، كما يف اجلدول التالي:  عضَو

 تنتمي إليه.  يوضح معامل االرتبا  بني درجة العبارة ودرجة احملور الذي

أهداف مقررات العلوم 

 الشرعية

حمتوى مقررات العلوم 

 الشرعية

تدريس مقررات طرق 

 العلوم الشرعية

التقويم يف مقررات العلوم 

 الشرعية

رقم العبارة
  

الرتبا
معامل ا

 

اللة
ى الد

ستو
م

 

رقم العبارة
  

الرتبا
معامل ا

 

اللة
ى الد

ستو
م

 

رقم العبارة
  

الرتبا
معامل ا

 

اللة
ى الد

ستو
م

 

رقم العبارة
  

الرتبا
معامل ا

 

اللة
ى الد

ستو
م

 

1 0.825 0.01 8 0.552 0.01 14 0.590 0.01 22 0.509 0.01 

2 0.598 0.01 7 0.529 0.01 15 0.817 0.01 23 0.59 0.01 

3 0.574 0.01 9 0.585 0.01 15 0.571 0.01 24 0.500 0.01 

4 0.804 0.01 10 0.589 0.01 18 0.802 0.01 25 0.551 0.01 

5 0.547 0.01 11 0.821 0.01 17 0.553 0.01 25 0.512 0.01 

5 0.599 0.01 12 0.579 0.01 19 0.597 0.01 28 0.834 0.01 

   13 0.587 0.01 20 0.579 0.01    

      21 0.829 0.01    

التعديالت  وبع  ،ويف ضوء ما أبداه احملكمون من ملحوظات جتاه صياغة بع  العبارات

 الصورة النهائية لالستبانة. أعدَّأخذها الباحث يف اعتباره،  اليت ،واإلضافات

  :ثبات األداة 

( لكل حمور Cronbach’s Alphaلثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ) ُاطمئنَّ

 اجلدول التالي:  يفوعدد املؤشرات التابعة له. وجاءت النتائج كما  ،)معيار(
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 األداة مع اجملموع الكلي الثبات جملاالت

 الثبات العبارات )املؤشرات(عدد  احملاور )املعايري(

 0.708 5 .أهداف مقررات العلوم الشرعية

 0.755 8 .حمتوى مقررات العلوم الشرعية

 0.790 7 .تدريس مقررات العلوم الشرعيةطرق 

 0.879 5 .التقويم يف مقررات العلوم الشرعية

 0.934 28 اجملموع

كما يف ، والتجزئة النصفية لشقي االستبيان (،ألفا كرونباخ)كما استخدم معادلة 

 (:  4اجلدول )

( 31والصدق اإلحصائي إلجابات أفراد العينة االستطالعية املكونة من ) ،يوضح معامل الثبات

 :وطريقة التجزئة النصفية (ألفا كرونباخ)وفق طريقة ، عضو هيئة تدريس(

 احملاور

 درجة حتققها

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفا كرونباخ

معامالت 

 الثبات

معامالت الصدق 

 الذاتي

معامالت 

 الثبات

معامالت الصدق 

 الذاتي

 0.9554 0.9590 0.9433 0.9348 االستبيان كاماًل

وهي نسبة  ،(0.94)ثبات أداة البحث بشكل عام يقرتب من يتضح من اجلدول السابق أنَّ

 ثبات أداة البحث. وتشري إىل ،مرتفعة

موزعة على أربعة  ،( فقرة )مؤشر(28تكونت االستبانة يف صورتها النهائية من ) وقد

تدريس وحمتوى مقررات العلوم الشرعية، وأهداف مقررات العلوم الشرعية،  حماور)معايري( هي:

 شرعية.التقويم يف مقررات العلوم الومقررات العلوم الشرعية، 
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 جمتمع البحث وعينته: 

 تكون جمتمع البحث من مجيع أعضاء هيئة التـدريس يف كليـة الشـريعة يف جامعـة القصـيم     

مقررات العلـوم   ، الذين يدرسونهـ(1439/ 1437) خالل العام الدراسي ،باململكة العربية السعودية

ــالغ عـــددهم )يف املقـــر الـــرئيس وفـــروع اجلامعـــة، وال الشـــرعية املعتمـــدة هلـــذا العـــام ــا ، (344بـ كمـ

 (.5يوضحها اجلدول )

 جمتمع البحثيوضح 

 اجملموع غري سعوديني سعوديون القسم

 52 11 41 القرآن

 35 3 32 السنة

 50 3 48 العقيدة

 31 14 18 الدعوة

 58 29 27 األنظمة

 84 11 53 الفقه

 45 13 32 أصول الفقه

 344 74 250 اجملموع

ــة  وطبقــت  ــى عين ــل نســبة ) (171عشــوائية عــددها )  أداة البحــث عل جمتمــع  مــن( %52.5، متث

 البحث.

 مناقشة وتفسري نتائج البحث

 : باإلجابة عن السؤال البحثي األولالنتائج اخلاصة 

أهـداف مقـررات العلـوم الشـرعية ملعـايري       ما درجـة مراعـاة  ) لإلجابة عن السؤال البحثي األول:

ُحسـب الـوزن    (،املنظومي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القصـيم؟ ومؤشرات املدخل 

 (: 5) اليت يوضحها اجلدول( 2كا)النسيب وقيمة 
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 استجابات أفراد العينة حول احملور اخلاص بأهداف مقررات العلوم الشرعية نتائج

 م
العبارة

جدًّا 
ضعيفة 

 

ضعيفة
 

طة
س

متو
 

رية
كب

جدًّا 
رية 

كب
 

يب
س

الوزن الن
 

حقق
جة الت

در
 

كا
2

 

1 

يساعد املدخل املنظومي يف 

قابلة للمالحظة  أهداف صياغة

 ملقررات العلوم الشرعية.
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تتسم أهداف مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل 

 املنظومي بالشمول.
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3 

ترتبط أهداف مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل 

املنظومي مبهارات التفكري 

 .العليا

 ك
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4 

العلوم تتميز أهداف مقررات 

الشرعية يف ضوء املدخل 

 املنظومي بالتكامل.
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5 

تتصف أهداف مقررات العلوم 

الشرعية حني تصاغ وفًقا 

للمدخل املنظومي باإلجرائية 

 )السلوكية(.
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تستوعب أهداف مقررات العلوم 

الشرعية املرتكزة على املدخل 

املنظومي املستجدات يف جمال 
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 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 

 َّاملتعلقة  ،ملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور األول (2كا)قيمة  أن

(، مما يشري إىل وجود 0.05) دالَّة إحصائيًّا عند مستوى، بأهداف مقررات العلوم الشرعية

األعلى  األول، وتعزى لصاحل االستجابةفروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور 

 وهي متوسطة ألغلب العبارات. ،تكراًرا

 3.0553ما بني ) العلوم الشرعية أهداف مقررات ترتاوح األوزان النسبية لعبارات حمور – 

)أهداف مقررات العلوم الشرعية( يتحقق بدرجة ــ اخلاص بـ وراحمل (، وهذا معناه أن3.3039َّ

مما يقلل من  ،لك إىل غياب منط توصيف موحد ملقررات العلوم الشرعيةوقد يعزى ذ ؛متوسطة

عن  وضعف مشوهلا وتكاملها فيما بينها، فضاًل ،استيفائها لشرو  الصياغة اإلجرائية

وفق قواعد  ،صياغة إجرائية احتياج أعضاء هيئة التدريس إىل مهارات صياغة أهداف املقررات

اف مقررات العلوم الشرعية املستجدات يف جمال تلك وضرورة أن تستوعب أهد، علمية سليمة

 العلوم.

 النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال البحثي الثاني: 

ما درجة مراعاة حمتـوى مقـررات العلـوم الشـرعية ملعـايري      ) البحثي الثاني: لإلجابة عن السؤال

ُحسـب الـوزن    (،القصـيم؟ ومؤشرات املدخل املنظومي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة 

 (: 8اليت يوضحها اجلدول ) (2كا)النسيب وقيمة 

 .نتائج استجابات أفراد العينة حول احملور اخلاص مبحتوى مقررات العلوم الشرعية 
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العلوم  يتسم حمتوى مقررات

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 
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حمتوى مقررات العلوم  يتصف

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 
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حمتوى مقررات العلوم  يتميز

 الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي

 بالشمول والتنوع.
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يتصف حمتوى مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 باالستمرار والتتابع.
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يتسم حمتوى مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 بالتكامل األفقي والرأسي.
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حمتوى مقررات العلوم  ييراع

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

االجتاهات احلديثة يف املناهج 

 الدراسية.
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يتميز حمتوى مقررات العلوم 

الشرعية املرتكزة على املدخل 

والتنظيم املنظومي بالتنظيم املنطقي 

 النفسي.
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 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 

 َّاملتعلق، ملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور الثاني (2كا)قيمة  أن 

مما يشري إىل وجود  (،0.05) إحصائيًّا عند مستوىدالَّة ، مبحتوى مقررات العلوم الشرعية
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تعزى لصاحل االستجابة األعلى  فروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات هذا احملور،

 وهي متوسطة يف مجيع عبارات هذا احملور.، تكراًرا

 َّ2.9272) األوزان النسبية لعبارات هذا احملور تراوحت ما بني كما يتضح من اجلدول أن–

احملور اخلاص مبحتوى مقررات العلوم الشرعية يتحقق بدرجة  وهذا معناه أنَّ ،(3.3250

االجتاهات  وعدم مراعاة ،متوسطة، وقد يرجع ذلك إىل ضعف أساليب التغيري والتطوير

جعل احملتوى منظمة شبكية واسعة وممتدة  اليت قد تسهم يف ،احلديثة يف املناهج الدراسية

وعدم االهتمام  االستمرارية والتتابع والتكامل األفقي والرأسي،حتقق ، بني املقررات

بالتأكيد على العالقات الداخلية للمحتوى اليت تربط بني أجزائه، والعالقات اخلارجية اليت 

، 2001وهو ما يتفق مع ما أوصت به دراسة )فهمي، وشهاب،  تربطه مبوضوعات أخرى،

 صت الدراسات املعنية باملدخل املنظوميأو(، فقد 11، 2010(، ودراسة )عسريي، 117

وخصائص الشمول  ،عد احلداثةبضرورة العناية بالتنظيم املنطقي والتنظيم النفسي، وتأكيد ُب

إلحداث تغيري جوهري فيها، والتحول من التلقني إىل ممارسات  ؛والتنوع يف حمتوى املقررات

 التفكري واإلبداع.

 البحثي الثالث:          النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال 

تـدريس مقـررات العلـوم الشـرعية      طـرق  ما درجة مراعـاة ) :لثلإلجابة عن السؤال البحثي الثا

ُحسـب   (،املدخل املنظومي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القصيم؟ ملعايري ومؤشرات

 : (7اليت يوضحها اجلدول )( 2كا)الوزن النسيب وقيمة 

 نتائج استجابات أفراد العينة حول احملور اخلاص بتدريس مقررات العلوم الشرعية
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تدريس مقررات العلوم  ييراع

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 الفروق الفردية بني الطالب.

 ك

7
 2

9
 

6
2

 

5
6

 

2
7

 

3
.3

7
0
2

 

طة
س

متو
 5

6
.5

4
1
*

 

% 

3
.9

%
 1

6
.0

%
 

3
4
.3

%
 

3
0
.9

%
 

1
4
.9

%
 

3 

يشجع تدريس مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

الطالب على التنظيم الذاتي 

 لتعلمهم.
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تدريس مقررات العلوم  يينم

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 دافعية الطالب للتعلم.
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يشجع تدريس مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 على إجيابية الطالب.
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يزيد تدريس مقررات العلوم 

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 من استقاللية التعلم لدى الطالب.
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تنوع األنشطة التعليمية يف مقررات 

العلوم الشرعية املرتكزة على 

 املدخل املنظومي.
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تتبنى اسرتاتيجيات تدريس مقررات 

العلوم الشرعية املرتكزة على 

املدخل املنظومي التعلم املرتكز 

 على املتعلم.
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 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 

 َّملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور الثالث املتعلق  (2كا)قيمة  أن

(، مما يشري إىل وجود فروق بني استجابات 0.05دالَّة إحصائيًّا عند مستوى ) بطرق التدريس
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األعلى تكراًرا وهي  االستجابةأفراد العينة حول عبارات احملور الثالث، تعزى لصاحل 

 متوسطة ألغلب العبارات.

 (، وهــذا معنــاه أن3.3929َّ – 3.2783األوزان النســبية لعبــارات هــذا احملــور مــا بــني )  تراوحــت

وقــد يرجــع ذلــك إىل قلــة  ؛يتحقــق بدرجــة متوســطة عــد اخلــاص بتــدريس مقــررات العلــوم الشــرعية الُب

 األسـاليب  والتعامـل معهـا كمقـررات نظريـة، يغلـب عليهـا       التنوع يف استخدام طـرق التـدريس املتبعـة   

( اليت أشـارت  2012التقليدية اليت ال تربز طاقات الطالب اإلبداعية، ويتفق ذلك مع دراسة )الشايع، 

تســهم يف تنميــة قــدرات    ؛باجلامعــات  اســتخدام اســرتاتيجيات تــدريس حديثــة    يفإىل وجــود ضــعف  

ة علـى الـتفكري الناقـد والـتعلم الـذاتي، ودراسـة )صـادقي،        الطالب علـى املناقشـة واحلـوار، والقـدر    

( اليت أشارت إىل ضعف حتديث املقررات الدراسية، وغياب التأكيد على إجيابية 2012مصطفى، 

 التنظيم الذاتي لتعلمهم. وعدم االهتمام بإكسابهم مهارة، الطالب

 ،يـات جامعـة القصـيم   احلديثـة بكل  طـرق التـدريس   احملـاوالت الدؤوبـة لتـبين   مـن  على الـرغم  

ــوم الشــرعية، إال أنــه ال تــزال طــرق التــدريس تعتمــد علــى حفــظ وتلقــني        ومــن بينهــا ختصصــات العل

وهـو مـا يـدعو إىل ضـرورة تـبين       من اكتشافها والتفكري فيها وتوظيفها. املعلومة واكتسابها، بداًل

ــوم الشــرعية   حبيــث ترتكــز علــى   تنــوع األنشــطة التعليميــة  مــع ،اســرتاتيجيات تــدريس ملقــررات العل

ــومي ــوره ، املـــدخل املنظـ ــتعلم حمـ ــذي جيعـــل الـ ــتعلم الـ ــه   ،املـ ــون لـ ــة  ويكـ ــرب يف املناقشـ الـــدور األكـ

ــول  البحــثو ،واالستفســار وتوظيفهــا  ،واســتنبا  األفكــار األكثــر إبداعيــة   ،عــن اإلجابــات واحلل

رسـل وآخـران،   ، ويتفق ذلك مع النتيجة اليت توصلت إليها )حسـن،  يف تلك املقررات بصورة صحيحة

2015 ،207) . 

 النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال البحثي الرابع: 

أسـاليب تقـويم مقـررات العلـوم الشـرعية       ما درجة مراعاة) :رابعلإلجابة عن السؤال البحثي ال

ُحسـب   (،ملعايري ومؤشرات املدخل املنظومي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القصيم؟

 .(9اليت يوضحها اجلدول ) (2كا)يب وقيمة الوزن النس
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 نتائج استجابات أفراد العينة حول احملور اخلاص بأساليب تقويم مقررات العلوم الشرعية
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تتسم أدوات التقويم مبقررات 

املرتكزة على  الشرعيةالعلوم 

 املدخل املنظومي بالتنوع.
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التقويم مبقررات العلوم  ييراع

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

 أساليب التقويم البديل.
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تطوير مقررات العلوم  يينم

الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي 

مهارات التقويم الذاتي لدى 

 الطالب.
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يقدم التقويم مبقررات العلوم 

املنظومي الشرعية يف ضوء املدخل 

تغذية راجعة عن مستوى تعلم 

 الطالب.
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تتسم أدوات التقويم مبقررات 

العلوم الشرعية يف ضوء املدخل 

 املنظومي بالشمول.
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تتمتع أساليب وأدوات التقويم 

املستخدمة يف مقررات العلوم 

املرتكزة على املدخل  ،الشرعية

 ،واملصداقية ،املنظومي بالعدالة

 واملوضوعية.
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 يتضح من اجلدول السابق ما يلي: 

 َّاملتعلقة  ،ملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات احملور الرابع (2كا)قيمة  أن
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مما يشري إىل وجود  ،(0.05) دالَّة إحصائيًّا عند مستوى بأساليب تقويم مقررات العلوم الشرعية

على تعزى لصاحل االستجابة األ فروق بني استجابات أفراد العينة حول عبارات هذا احملور،

 وهي متوسطة ألغلب العبارات. ،تكراًرا

 ( 3.3712 – 3.0994ترتاوح األوزان النسبية لعبارات هذا احملور ما بني)، عد الُب يعين أنَّ وهو ما

وقد يعزى ذلك إىل قلة  ؛يتحقق بدرجة متوسطة اخلاص بأساليب تقويم مقررات العلوم الشرعية

الب على حل املشكالت، وضيق وقت أعضاء التنوع يف نظم التقويم اليت تقيس قدرات الط

إىل جانب وجود تراجع يف التغذية  ،هيئة التدريس للقيام بذلك نظًرا لثقل العبء التدريسي

)الدويش،  ودراسة (،2001 )نصر، الراجعة عن مستوى تعلم الطالب، ويتفق ذلك مع دراسة

هدف جلعل التقويم وبرامج ت ،خطط علمية مسبقة أكدتا على ضرورة وضع لتانال (.2013

 واملوضوعية. ،واملصداقية ،شرو  العدالة استيفاءتصف بالشمول وتوأدواته 

 والنتائج السابقة تشري إىل: 

 مما يستلزم إعادة النظر  ،غلبة األساليب التقليدية املتبعة يف تنفيذ مقررات العلوم الشرعية

ملا يوفره من مناخ تعليمي يثري العملية التعليمية يف أنشطتها  ؛فيها وفق املدخل املنظومي

 وكافة عناصرها.

 ي املدخل تبنِّ ومن ثم فإنَّ ،غياب االهتمام مبهارات التفكري العليا على مستوى خمرجات التعلم

يتالفى أوجه القصور تلك من خالل عدة خطوات يف تعلم املقررات تعتمد على مهارات  املنظومي

 االستكشاف، والتفسري، والتوسع، والتقديم. :مثل ،العليا، والقائمة على املعنىالتفكري 

 َّوعدم مراعاة االجتاهات احلديثة يف  ،يف حمتوى املقررات ضعف أساليب التغيري والتحديث أن

 وغياب الرؤية اليت ،ناتج عن زيادة األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس، املناهج الدراسية

)احليلة،  .علم القائم بتنفيذ املقرر الوقوع يف الكثري من األخطاء العشوائية واالرجتاليةجتنب امل

 لذلك الضعف. استخدام املدخل املنظومي حالًّ ورمبا حيقق، (1999

 َّللتغلب على تقليدية طرق  ؛حبث رؤية جديدة يقدم العلم كطريقة املدخل املنظومي أن

مبا يساعد على تنمية التفكري التفصيلي والتوسعي لدى الطالب، وينمي لديهم  ،التدريس

 اجلوانب تنمية يف املنظومي للمدخل اإلجيابي . مبا حيقق التأثريمهارات التواصل االجتماعي

 (.128، 2011األدائية لدى الطالب، وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة )أبو حليمة،
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 حثي اخلامس: اإلجابة عن السؤال الب

هـذا اجلـزء مـن     يف ضوء مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن حتلـيالت نظريـة ونتـائج ميدانيـة، فـإنَّ          

)مـا التصـور املقـرتح لتطـوير     ونصُّـه:   ،اخلـامس واألخـري   البحثـي  الدراسة يسعى لإلجابـة عـن السـؤال   

اء هيئــة يم يف ضــوء املــدخل املنظــومي مــن وجهــة نظــر أعضــ  صــمقــررات العلــوم الشــرعية جبامعــة الق 

التــدريس يف كليــة الشــريعة؟(، ويشــمل التصــور املقــرتح الــذي ميكــن مــن خاللــه تفعيــل املــدخل            

ـــ    ــيم مفهوًم ــة القصـ ــرعية جبامعـ ــوم الشـ ــررات العلـ ــفة ا، املنظـــومي يف مقـ ــربرات فلسـ ــداًف ،ومـ  ا،وأهـ

 وبدائل، نوضحها فيما يلي:  ،وجهات تنفيذ ،وإجراءات

 مفهوم التصور املقرتح:  -1

ــرِّ ــه «Paradigm التصــور املقــرتح  »ف قــاموس أكســفورد مصــطلح   يع منــوذج أو بنــاء  » :بأن

فكري يقَبُله فرد ما أو جمتمع مـا، ُيحـدِّد كيـف تعمـل األشـياء يف هـذا العـامل. وهـو إطـار فكـري           

 يف صــورة افرتاضــات أساســية، أو قــيم، أو مفـــاهيم، أو     نيتبنــاه فئــات البــاحثني، أو الرتبــوي    تعــام  

ــات تتصـــ  ــاناهتمامـ ــني     ،ل باإلنسـ ــة بـ ــة القائمـ ــات اجلدليـ ــع، وبالعالقـ ــاة، واجملتمـ ــون، واحليـ والكـ

وجه الباحثني إىل تفضـيل منـاذج، ومنـاهج، وطرائـق معينـة      تنها أن أمن شاليت  ،املوضوعات مجيعها

 يف البحث تتالءم مع الصيغة اليت يتبنونها، وتتفق مع مكوناته.

 مربرات التصور املقرتح:  -2

قــرتح علــى عــدد مــن املــربرات تتعلــق بالســياق اخلــاص باملــدخل املنظــومي         يعتمــد التصــور امل 

 وميكن حتديدها فيما يلي:  ،ومتطلباته املتداخلة واملتنوعة

 مثل ،كسب املواد املختلفة القدرة على اإلسهام يف العمليات املعرفيةاملدخل املنظومي ُي: 

 والتفكري فوق املعريف. ،واختاذ القرار ،مهارات حل املشكالت

 مما يؤدي إىل عدم الرتابط وعدم التكامل يف جوانب  ،إعداد الطالب وفًقا ملنهج خطي

 ما يؤدي إىل عدم إدراكه ملتطلبات التفكري العلمي.  ،شخصيته

 دون ربط بني ما يتعلمه وما لديه من معرفة  ،الرتكيز على احلفظ والتلقني يف املوقف التعليمي

 ،عطى له من معارف وبني اجملتمعربط بني جوانب املعرفة، ودون ربط بني ما ُيسابقة، ودون 

 مما يؤدي إىل نسيان الطالب للمعلومات بعد فرتة وجيزة.

 وليس نقل املعرفة واستريادها.  ،إنتاج املعرفة وتطبيقها هو الذي يكفل بناء جمتمعات املعرفة 
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 فلسفة التصور املقرتح:  -3

تفعيل املدخل املنظومي يف مقـررات العلـوم الشـرعية     سفة مؤداها أنَّينطلق هذا التصور من فل

والتنظيمـي، ورفـع كفـاءة     يوتطـوير أدائهـم املعـريف واملهـار     ،يساهم يف اكتساب الطالب املعرفـة س

وجعـل املقـررات الدراسـية مـواد جاذبـة للطـالب؛ ممـا يـؤدي إىل إمنـاء القـدرة علـى             ،التدريس والتعلم

يكونون قادرين علـى تـبين رؤيـة شـاملة ألي موضـوع، ممـا يرفـع        ف ،دى الطالبالتفكري املنظومي ل

وضـع آليـات مناسـبة     إىلمن مستوى األداء، ويزيد من القدرة التنافسـية، لـذا يهـدف التصـور املقـرتح      

 لتحقيق ذلك.

 أهداف التصور املقرتح: يهدف إىل عدة أهداف لعل من أبرزها:  -4

 ي يف مقررات العلوم الشرعية.تقديم تصور لتفعيل املدخل املنظوم 

  تقديم رؤية علمية ألصحاب القرار تسهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية لتطوير العملية

 التعليمية، وتعزيز جودة التعليم اجلامعي.

  يكون الطالب قادًرا على تبين رؤية فإمناء القدرة على التفكري املنظومي لدى الطالب؛

 مستقبلية شاملة ألي موضوع.

 إجراءات التصور املقرتح: وتتحدد اإلجراءات الالزمة للتصور املقرتح فيما يلي:  -5

   :يف جمال أهداف املقررات 

 جيب أن يساعد املدخل املنظومي يف صياغة أهداف قابلة للمالحظة يف املقررات. -

 أهداف مقررات العلوم الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي تتصف بالشمول. جعل -

 .أهداف املقررات يف ضوء املدخل املنظومي مبهارات التفكري العلياالعمل على ربط  -

 إحداث التكامل بني أهداف مقررات العلوم الشرعية وفق املدخل املنظومي. مراعاة -

 .للمستجدات يف جمال تلك العلوم أن تصاغ أهداف مقررات العلوم الشرعية مراعية -

   :جمال حمتوى املقررات 

 حمتوى مقررات العلوم الشرعية وفق املدخل املنظومي.يف والصدق مراعاة احلداثة  -

 حمتوى مقررات العلوم الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي بالشمول والتنوع. يتميز -

 يتصف حمتوى مقررات العلوم الشرعية يف ضوء املدخل املنظومي باالستمرار والتتابع. -

 ا وفق املدخل املنظومي.ا ورأسيًّمراعاة تنظيم حمتوى مقررات العلوم الشرعية أفقيًّ -

 ا.ا ونفسيًّا منطقيًّتنظيًم تنظيم حمتوى املقررات املرتكزة على املدخل املنظومي -
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 تدريس املقررات:  طرق جمال 

  تدريس حديثة  طرقتنمية قدرة الطالب على أسلوب احلوار واملناقشة، من خالل تبنى

 جتعل الطالب حمور العملية التعليمية. 

  املقررات االختيارية اليت ترتبط باالهتمامات واالستعدادات املتنوعة االهتمام بتوفري

 تتناسب مع رغباتهم.  للطالب، إلتاحة الفرصة أمامهم الختيار املقررات اليت

 تبينوب على التعلم الذاتي، التشجيع الطو ،التعلم املرتكز على الطالب ضرورة تبين 

 ية وفق املدخل املنظومي.تدريس مقررات العلوم الشرع احلديثة عند الطرق

  تدريس املقررات وفق املدخل املنظومي ملساعدة الطالب على التنظيم الذاتي طرق توجه

 لتعلمهم.

  تدريس املقررات وفق املدخل املنظومي زيادة دافعية الطالب للتعلم.طرق ستهدف تأن 

  دى الطالبوفق املدخل املنظومي من استقاللية التعلم ل تدريس املقرراتطرق زيد تأن 

 .وإجيابيتهم

 .أن تتنوع األنشطة التعليمية يف مقررات العلوم الشرعية املرتكزة على املدخل املنظومي 

    :جمال أساليب وأدوات التقويم 

  أدوات تقويم مقررات العلوم الشرعية وفق املدخل املنظومي. يفوالشمول أن يراعى التنوع 

 ضوء املدخل املنظومي أساليب التقويم البديل.التقويم مبقررات العلوم الشرعية يف  ييراع 

 املقررات وفق املدخل املنظومي مهارات التقويم الذاتي  يكسب التقويم املستخدم يف

 للطالب.

 .أن يقدم تقويم املقررات وفق املدخل املنظومي تغذية راجعة عن مستوى تعلم الطالب 

 واألدوات املستخدمة يف تقويم يف األساليب ، واملوضوعية ،واملصداقية ،مراعاة العدالة

 مقررات العلوم الشرعية وفق املدخل املنظومي.

 اجلهات املنوطة بتنفيذ التصور املقرتح:  -5

يقــرتح الباحــث أن تقــوم جلنــة لإلشــراف علــى متابعــة تطــوير وحتــديث املقــررات وفــق املــدخل    

 املنظومي، ويكون من مهامها اآلتي: 
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  لتحديد نواتج التعلم  ؛اا وإقليميًّاألكادميية املماثلة حمليًّإعداد مقارنات مرجعية للربامج

 املستهدفة من املقررات، وحتديد معايري تدريسها وتقوميها.

 ملنظومة أهداف املقررات بشكل حمدد يساعد على حتقيقها. وهذه األهداف هي  وضع إطار

ومن ثم ميكن  ،نظاماليت حتدد تركيب منظومة ما، فاألهداف هي النواة اليت ينمو حوهلا ال

 االنطالق من مصفوفة ألهداف تلك املقررات ونواتج تعلمها.

  الربط بني األجزاء املختلفة للربنامج بعضها ببع  من خالل مصفوفة للمدى والتتابع حملتوى

 هذه املقررات.

 بدائل تطبيق التصور املقرتح:  -8

وير املقـررات باجلامعـة مـن    البدائل املتاحة لتطبيـق التصـور املقـرتح تكـون إمـا عـن طريـق تطـ        

بـرامج تنميـة مهنيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس يف مواقـع         ُتعـدَّ لة هلـذا الغـرض، أو أن   خالل جلنة مشـكَّ 

 ؛واملتابعـة  ،يمووالتقـ  ،واإلجـراءات  ،واملتطلبـات  ،واألهـداف  ،الربامج املعـايري  حتدد يف هذهوعملهم، 

ملـا حيققـه مـن عمليـة تبـادل املعلومــات      ؛ املهـارات املسـتهدفة. وهـذا اخليـار يسـهل تنفيـذه       إىلللوصـول  

 واخلربات واملعارف فيما بينهم.

 :التوصيات واملقرتحات

بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على كيفية تفعيل املدخل املنظومي يف العملية  االهتمام .1

التعليمية نظًرا لتالفيه لكثري من أوجه القصور يف ملا له من فاعلية يف املنظومة  ؛التعليمية

 الطرق التقليدية.

هذا املدخل بصورة تكاملية  العمل على تنمية اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام .2

 يف التعليم والتعلم، وحماولة تنمية هذه االجتاهات بالتدريب على إعداد املقررات والدروس.

 إثراءثر يف أملا هلا من ؛ التعليمية املعتمدة على املدخل املنظوميالرتكيز على تفعيل الربامج  .3

 العملية التعليمية لدى الطالب.

 توعية اجملتمع التعليمي اجلامعي بأهمية هذا النوع من املداخل التعليمية، وأنه ليس بدياًل .4

 للتدريس املعتاد بقدر ما هو داعم ومكمل له.

استخدام املدخل املنظومي يف ختصصات جامعية  عنإجراء مزيد من الدراسات والبحوث  .5

 ودجمه مع النظريات واالسرتاتيجيات التدريسية. ،يف العملية التعليمية هتوظيف، وأخرى
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 :املراجع

 :العربية املراجع

. األردن. دار امليسرة للنشر 2.  تصميم التعليم. نظرية وممارسة .(2003) .احليلة، حممد حممود

 .والتوزيع

. قطر، وزارة األوقاف تطوير التعليم الشرعي حاجة أم ضرورة(. 2013الدويش، حممد بن عبداهلل. )

 . والشؤون اإلسالمية

دور اجلامعات السعودية يف بناء جمتمع املعرفة كخيار اسرتاتيجي  .(2011) .الذبياني، حممد عودة

 .(124) ، العددجملة رسالة اخلليج العربيللمملكة العربية السعودية، 

ان، دار الشروق األردن، عمَّ ،التعليم العالي يف عامل متغري(. 2007الربيعي، سعيد بن محد. ) 

 .للنشر والتوزيع

التحديات اليت تواجه اجلامعات السعودية للتحول حنو جمتمع . (2012) .الشايع، على صاحل

 .2العدد جامعة اإلسكندرية، ،جملة كلية الرتبية املعرفة،

مشكالت تدريس الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر  (.2005. )ناصر عليالصغري، 

 ، كلية الرتبية، جامعة عدن.رسالة ماجستري، املعلمني والطلبة مبدينة احلديدة

: قراءات إداريالتعليم اجلامعي من منظور (. 2011العبادي، هاشم فوزي، الطائي، يوسف حجيم. )

 .ان، دار اليازوري للنشر والتوزيعمَّ. األردن، عوحبوث

أثر التدريس باستخدام مهارات التفكري الناقد (. 2009الرمحن حممد على. )عبد آل مساعد،

املستنبطة من القرآن الكريم على تنمية التفكري الناقد، والتحصيل الدراسي يف مادة 

كتوراه، كلية ، رسالة داحلديث لدى طالب الصف الثالث املتوسط بالعاصمة املقدسة
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Problems that face male and female students in the Department 

of   Management and Educational Planning at Social Sciences College at 

Imam Mohammed Bin Saud Islamic University 

Dr. Ibrahim Zaid Hamad Alfahailah 

idarah2016@gmail.com 

The thesis aims to identify the organizational administrative problems that 

face the management department male and female students, the 

educational planning in the college of social sciences at Imam Mohammed Bin 

Saud Islamic University and also the personal, research and academic issues. To 

achieve these goals, the descriptive survey methodology as questionnaire has 

been used as a tool of collecting the data and applying it on a simple arbitrary 

sample composed of (83) of the male and female students of the Management 

and the educational planning at the social sciences at Imam Mohammed Bin 

Saud University that their number is (94) male and female student, and that by a 

percentage of 88%. The Most important results is that the thesis sample agree on 

the problems that face the female and male students in the department of the 

educational planning and Management at college of social sciences in Imam 

Mohammed Bin Saud Islamic University with average (2.47 out of 3). It is 

obvious, through results that the most prominent problems have represented in 

the personal problems with average (2.54out of 3), followed by the 

organizational administrative problems with average 2.53 out of 3), then the 

research problems with average (2.51 out of 3), and finally the academic 

problems have come with average of (2.29 out of 3). The most significant of 

what the study has recommended is as the following: interesting in providing the 

researchers’ service centers at Imam Mohammed Bin Saud Islamic University, 

work on accelerating in admitting of the research ideas at the Management and 

the Educational planning at the social sciences at Imam Mohammed Bin Saud 

Islamic University, Interest in providing the opportunities for male and female 

post students, incurring the teaching staff at Imam Mohammed bin  Saud Islamic 
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University, interest in verifying the tools of research, directing the male and 

female students at the management and educational planning in the college of 

the social sciences in Imam Mohammed Bin Saud Islamic University in the 

presence of discussions of the scientific thesis and conferences. 

Key words: Problems.  Post studies students.  Department of management and 

educational planning.  Imam Muhammad ibn Saud Islamic University. 
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املشددكالت الدديت تواجدده  لبددة قسددن اإلدارة والتخطدديط الرتبددوي يف كليددة العلددوم       .(0202) .إبددراهين، الفحيلددة

 5 ،. جملدة العلدوم الرتبويدة   االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسدالمية مدن وجهدة نظدرهن    

(0)، 031015.

 يف كليةاملشكالت اليت تواجه  لبة قسن اإلدارة والتخطيط الرتبوي 

 االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهنالعلوم 

 (1)د. إبراهين بن زيد بن دد الفحيلة

 :ستخلصامل

قسم طلبة هدفت الدراسة إىل التعرف على املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه 

 ،بن سعود اإلسالميةاإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد 

 من وجهة نظرهم، الشخصيةوالبحثية وكما هدفت إىل التعرف على املشكالت األكادميية 

مدت أداة االستبانة كأداة كما اعُت ،خدم املنهج الوصفي املسحيولتحقيق هذه األهداف اسُت

ة قسم اإلدارطلبة ( من 73عينة عشوائية بسيطة مكونة من ) علىُطبقت و ،جلمع البيانات

والبالغ والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

عينة الدراسة موافقون أنَّ النتائج %(، وكانت أهم 77( طالًبا وطالبة، وذلك بنسبة )94عددهم )

ماعية قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتطلبة على املشكالت اليت تواجه 

أبرز  تضح من النتائج أنَّا(، و3من  2.48)جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مبتوسط 

يليها املشكالت اإلدارية  (.3من  2.54املشكالت متثلت يف املشكالت الشخصية مبتوسط )

وأخرًيا جاءت  (.3من  2.51املشكالت البحثية مبتوسط )ثم  (.3من  2.53والتنظيمية مبتوسط )

وقد كان أهم ما أوصت به الدراسة التالي:  (.3من  2.29شكالت األكادميية مبتوسط )امل

العمل على ، واالهتمام بتوفري مراكز خلدمة الباحثني يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

األفكار البحثية بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية  اإلسراع يف إقرار

، الدراسات العليالطلبة التفرغ  االهتمام بتوفري فرص، ومعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجبا

                                                             
ا ستاذ املسادد، ورئيس قسم اودارخ والتلني  الرتبو  م كلية العلةوم ااجتماديةة جبامعةة اومةام بمةد بة  سةعود           (1)

 .idarah2016@gmail.comاوسالمية، 
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حث أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية باالهتمام بتحكيم أدوات و

اإلمام بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة الطلبة توجيه ، والبحث

حممد بن سعود اإلسالمية باحلضور ملناقشات الرسائل العلمية واملؤمترات.

، طالب الدراسات العليا، قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي، املشكالت الكلمات املفتاحية:

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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 املقدمة: 

 واالقتصادي، احلضاري، والتطور النمو إحداث يف للدول فاعاًل مدخاًل العالي التعليم ُيعدُّ

 العامل، يشهدها اليت العوملة وحتديات العاملية، والتغريات التحوالت ظل يف واالجتماعي، والثقايف،

من خالل األدوار اليت تقوم بها اجلامعات يف  والدول، اجملتمعات حياة يف متميزة مكانة وحيتل

معرفيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، إال أنها تواجه العديد من التحديات تطوير وتنمية اجملتمعات 

 جمتمع أركان واملشكالت اليت تتطلب منها املراجعة الدورية لبيئتها الداخلية واخلارجية لبناء

 التنمية. مبا يتوافق مع متطلبات ونوعيته جبودته االرتقاء خالل من فاعليته وحتقيق املعرفة،

من أجل حتسني ظروفهم االجتماعية  ؛أفراد اجملتمع حباجة ماسة إىل التعليم العالي ا فإنَّولذ

واالقتصادية، ومن هنا قامت الدولة بالتوسع يف افتتاح العديد من اجلامعات يف خمتلف مناطق 

وعلى الرغم من . م(2012 ،)آل مرعي جامعة (27)اململكة حتى بلغ عدد اجلامعات احلكومية 

اجلامعات السعودية جبودة خمرجاتها ورفع الكفاءة اخلارجية ألنظمتها التعليمية إال أنه  اهتمام

الزال الرتكيز على عمليات التطوير بشكل منفصل عن دراسة املشكالت والصعوبات اليت تواجه 

برامج الدراسات العليا يف  هـ( إىل أن1424َّ) أشارت دراسة السامل فقدطالب الدراسات العليا، 

امعات السعودية تواجه عدًدا من املشكالت والصعوبات اليت حتد من انطالقتها، ومن أبرزها: اجل

طول اإلجراءات اإلدارية اليت مير بها إجناز الرسالة، وتأخر الطالب بعد إنهائه املقررات الدراسية 

الة نتيجة يف إعداد خطة البحث، وبقاؤه مدة طويلة باحًثا عن موضوع لرسالته، وتغري موضوع الرس

  لعدة عوامل.

 وبرامج الدراسات العليا الرتبوية بشكل ،التوسع يف برامج الدراسات العليا بشكل عام إنَّ

كان نتيجة حتمية للطلب االجتماعي املتزايد على برامج الدراسات العليا من جهة، ومن  ؛خاص

ؤهلة، وقد أشارت خطة جانب آخر تلبية الحتياجات التنمية يف اململكة من الكوادر الفنية امل

 التعليم العالي يواجه نوعني من التحديات: التنمية أنَّ

 .زيادة الطلب االجتماعي على التعليم العالي

 ،زيادة الطلب على سوق العمل من الكفاءات املهنية العالية )وزارة االقتصاد والتخطيط 

(.ـه1430

النموذج العاملي تكون » أن علىت رؤية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وقد نصَّ
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وخدمة اجملتمع املبين على التعاليم والقيم اإلسالمية  ،املتميز يف التعلم والتعليم والبحث العلمي

 ؛األصيلة، من خالل رسالتها يف رعاية املعرفة واإلبداع والقيم األخالقية للطالب والطالبات

يف ظل ما تتيحه اجلامعة من دمج بني ، الوطنلتمكينهم من املهارات القيادية اليت تؤهلهم خلدمة 

لإلسهام يف بناء  ؛والتبادل املعريف ،والتواصل الدولي ،والبحثي ،مبادئ اإلسالم والتميز األكادميي

ة اإلمام ـة جلامعـسرتاتيجي)اخلطة اال «وإنتاج ونشر املعرفة وفق معايري اجلودة الوطنية والدولية

 .(21ص م،2014 حممد بن سعود اإلسالمية،

من املشكالت اليت تواجه طالبات الدراسات  أنَّ إىل (م2005كما أشارت دراسة اجلهين ) 

وحاجتهم إىل ترمجة  ،العليا هي ترمجة البحوث، وخاصة لغري املتخصصني باللغة اإلجنليزية

 النصوص والبحوث اليت تثري حبوثهم.

 مشكلة الدراسة:

اإلسالمية إىل تقديم أفضل أساليب الرعاية واخلدمة تسعى جامعة اإلمام حممد بن سعود 

من خالل  ،ويف الدراسات العليا بشكل خاص ،لطالبها وطالباتها يف املرحلة اجلامعية بشكل عام

، الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعات السعوديةمن  الثالث العمل باملادة الرابعة من الباب

 كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل اجلامعة للدراسات ينشأ يف» على أنَّ اليت نصَّت

العليا والبحث العلمي، وتتوىل اإلشراف على مجيع برامج الدراسات باجلامعة، والتنسيق فيما 

)نظام جملس التعليم العالي « بينها، والتوصية باملوافقة عليها، وتقوميها، واملراجعة الدائمة هلا

 م(. 2008، واجلامعات ولوائحه

وعلى الرغم من تعدد برامج الدراسات العليا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

واإلدارية، واالقتصادية،  يف اجملاالت الشرعية، واللغوية، واالجتماعية، واإلنسانية،وتنوعها 

وعلى  ،ها الرتبويةيف أقسام وغريها من اجملاالت الرتبوية اليت تقدمها كلية العلوم االجتماعية ممثلة

املاجستري والدكتوراه للطالب  الذي يقدم برناجمي ،رأسها قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي

االلتحاق بهذين الربناجمني  على وعلى الرغم من اإلقبال الكبريوالطالبات )صباحي، وموازي(، 

هها الطالب من الدراسات توصلت إىل عدد من املشكالت اليت يواج إال أنَّ بعًضاكل عام، 

من أهمها املشكالت اإلدارية واألكادميية البحثية و ،والطالبة يف مرحلة الدراسات العليا

  هـ(.1432هـ، الثبييت 1431هـ، اجلربوع 1430ـ، النوفل، ه1427 والشخصية )شيحة،
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بدراسة  من خالل عمله رئيًسا لقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي وقد قام الباحث

أهم  نتج عنها أنَّ ،وف على أهم املشكالت اليت تواجه طالب الدراسات العليااستطالعية للوق

املشكالت اليت تواجههم يف هذه املرحلة تتمحور يف املشكالت اإلدارية والتنظيمية، واملشكالت 

األكادميية، واملشكالت البحثية، وبعًضا من املشكالت الشخصية، ولذا تتمثل مشكلة هذه 

 على سؤاهلا الرئيس:  الدراسة يف اإلجابة

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية طلبة ما املشكالت اليت تواجه 

 ؟من وجهة نظرهم جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 أسئلة الدراسة:

 سؤاهلا الرئيس من خالل األسئلة الفرعية التالية: لىتسعى الدراسة إىل اإلجابة ع

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف  طلبةما املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه  : 1 س

 ؟من وجهة نظرهم كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم  طلبةما املشكالت األكادميية اليت تواجه  : 2 س

 ؟من وجهة نظرهم امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةاالجتماعية جب

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم طلبة ما املشكالت البحثية اليت تواجه  : 3 س

 ؟من وجهة نظرهم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

لتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم قسم اإلدارة واطلبة ما املشكالت الشخصية اليت تواجه  : 4 س

 ؟من وجهة نظرهم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 أهداف الدراسة:

والتنظيمية، واألكادميية،  ،هدفت الدراسة إىل الكشف عن أهم املشكالت اإلدارية

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم طلبة اليت تواجه  ،والبحثية، والشخصية

مبا يساعد يف احلد منها من وجهة نظرهم، االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 وتقليل آثارها يف ضوء التوصيات واملقرتحات اليت أسفرت عنها نتائج الدراسة احلالية.

 أهمية الدراسة:

ام اململكة العربية السعودية بالتعليم العالي احلكومي تأتي هذه الدراسة منسجمة مع اهتم
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واألهلي يف العقود املاضية يف خمتلف التخصصات، ومع تأكيدات خطط التنمية السعودية )خطة 

التنمية السابعة، وخطة التنمية الثامنة، وخطة التنمية التاسعة( على كفاءة النظام الداخلي للتعليم 

وحتقيق املواءمة بني خمرجات التعليم وبني متطلبات التنمية العالي، والكفاءة اخلارجية، 

االقتصادية واالجتماعية، ويأمل الباحث أن تسهم نتائج هذه الدراسة يف تطوير برامج الدراسات 

 ،والبحثية ،والتنظيمية ،واإلدارية ،من خالل التعرف على أهم املشكالت األكادميية ،العليا

اليت  ،وما ينبين عليه من اختاذ القرارات التصحيحية، راسات العلياالدطلبة والشخصية اليت تواجه 

 ،متكن عمادات الدراسات العليا من عمليات التطوير مبا يتواءم مع اخلطط التنموية بشكل عام

 ومع اخلطط االسرتاتيجية للجامعات بشكل خاص.

 حدود الدراسة:

 حلدود املوضوعية:ا

قصد ُي، اليت اقتصرت هذه الدراسة يف حدودها املوضوعية على الكشف عن املشكالت 

والتنظيمية، واألكادميية، والبحثية، والشخصية اليت تواجه  ،بها يف هذه الدراسة العقبات اإلدارية

يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم ، الدراسات العليا )ماجستري، ودكتوراه(طلبة 

ممن هم يف فرتة الدراسة من وجهة نظرهم،  الجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةا

 النظرية أو يف طور إعداد الرسالة قبل مرحلة املناقشة.

الثاني من العام اجلامعي: ُطبِّقت الدراسة احلالية يف الفصل الدراسي  احلدود الزمانية:

  .ـه1438/1437

قسم اإلدارة والتخطيط طلبة حدودها املكانية على  اقتصرت هذه الدراسة يف احلدود املكانية:

 الرتبوي بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

والتنظيمية، واألكادميية، والبحثية،  ،العقبات اإلدارية :قصد بها يف هذه الدراسةوُي املشكالت:

الدراسات العليا يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية طلبة اليت تواجه  ،والشخصية

 العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

مجيع امللتحقني بربنامج املاجستري والدكتوراه  ،قصد بهم يف هذه الدراسةوُي الدراسات العليا:طلبة 

يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن 

ومل  ،ممن هم يف مرحلة الدراسة النظرية أو يف طور إعداد الرسالة ،سعود اإلسالمية

 يناقشوا فرتة إعداد هذه الدراسة.
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ت السابقة: اإل ار النظري والدراسا

ويرتكز ذلك يف معرفة  ،تطوير برامج الدراسات العلياحيرص التعليم العالي على 

من اختاذ القرارات ينتج عنه وما  ،املشكالت اليت تواجه طالب وطالبات الدراسات العليا

ومن  ،االسرتاتيجية للجامعاتومع اخلطط التنموية  يتالءمالتطوير مبا اليت تؤدي إىل  ،التصحيحية

هنا كان البدَّ من التعرف على معنى املشكلة، وصعوبة تشخيصها، والفرق بني أنواع املشكالت 

 وذلك من خالل التالي:

 املشكلة:

رتض الفرد للوصول إىل أهدافه، أو شعور الفرد بالعجز يف أن جيد حالًّ وجود عوائق تع تعين

األهداف، وقد عرفها  ، واملشكالت بشكل عام حتديات تكون عقبة يف سبيل حتققمباشًرا

الوقوع يف مأزق دون أن يكون هناك طريقة واضحة للخروج » :( بأنها25، صـه1423بوكراس )

احنراف عن الوضع املعتاد أكثر » :( بأنها89ص ،ـه1420، كما عرفها هيجان )«من هذا املأزق

املشكالت اليت  نَّ، وطبًقا هلذا املفهوم فالباحث يرى أ«من كونها أزمة ينبغي التخفيف من آثارها

 ا.تواجه طالب الدراسات العليا هي تبايٌن بني األداء احلالي وبني األهداف احملددة سلًف

 صعوبة تشخيص املشكلة:

 :م(2005 ترجع يف الغالب إىل ثالثة عوامل أساسية )الصرييف،

 .عدم اإلدراك الدقيق للمشكلة من القائمني على حلها 

 ها.للمشكلة وأسباب ئالتعريف اخلاط 

 .جتاهل أو إهمال حتديد املشكلة 
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 اع املشكالتالفرق بني أنو

درجة وضوح املشكلة
عناصر التمييز بني املشكالت

غامضة متوسطة الوضوح واضحة املعامل

متعددون واحد أو عدد حمدد واحد أو عدد حمدد أطراف املشكلة

مطلقة حمدودة حمدودة البدائل

خالف إمجاع إمجاع االتفاق على حال املشكلةدرجة 

جمهولة ال ميكن التأكد 

منها

ميكن التأكد 

منها مع املخاطرة

النتائج املرتتبة على احللول

ال ميكن 

التنبؤ بها

ال ميكن التنبؤ بها ميكن التنبؤ بها احتمالية التنبؤ بها

 .(93ه، ص1423املصدر: )هيجان، 

 كلية العلوم االجتماعية:

بعد أن كانت تابعة لكلية اللغة  ،هـ1395/1398االجتماعية عام  نشئت كلية العلومُأ

من خالل قسم املواد املسلكية الذي يقوم بتدريس مقررات علم االجتماع، وعلم النفس،  ،العربية

الذي من مقرراته الرتبية ، مسمى املواد املسلكية إىل قسم االجتماع وعلم النفس ُغيِّروالرتبية، ثم 

 وهو العام الذي متَّ ،هـ1399/ 1397مقررات علم االجتماع وعلم النفس إىل عام إىل جانب تدريس 

حتى صدر قرار جملس اجلامعة عام  ،فيه استقالل قسم لعلم االجتماع، وقسم للرتبية وعلم النفس

باستقاللية قسم للرتبية وآخر لعلم النفس، وكانت مهمة قسم الرتبية آنذاك تدريس  (ـه1401)

بوية يف أصول الرتبية، واملناهج وطرق التدريس، واإلدارة والتخطيط الرتبوي يف مرحلة املقررات الرت

البكالوريوس جلميع كليات اجلامعة، باإلضافة إىل تقديم برامج للماجستري والدكتوراه، 

قسم  اسماستمر و ،(148هـ، ص1429ودورات للمديرين واملشرفني الرتبويني )جامعة اإلمام، 

، هـ1432/ 5/ 5 :ر قرار جملس التعليم العالي يف جلسته )الرابعة والستني( بتاريخالرتبية حتى صدو

يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة  عب بقسم الرتبيةالذي تضمن املوافقة على حتويل بع  الشُّ

هي قسم اإلدارة والتخطيط  ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية إىل أقسام علمية متخصصة

صول الرتبية، وقسم املناهج وطرق التدريس، واستحداث قسم للرتبية اخلاصة الرتبوي، وقسم أ

 .هـ(1432)جملس التعليم العالي ، 
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 قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي:

متت املوافقة على إنشاء قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف جلسة جملس التعليم العالي 

ليكون أحد األقسام العلمية اجلديدة اليت  ؛هـ1432/ 5/5 :واملنعقدة بتاريخ (،الرابعة والستني)

استقلت عن قسم الرتبية يف كلية العلوم االجتماعية باجلامعة، وبدأ القسم يف مهامه العلمية حتت 

 .ـه1432/1433هذا املسمى يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي أحد املسارات الرئيسية لقسم الرتبية سابًقا، استقل  وُيعدَّ

بكيانه اإلداري والتنظيمي حتت مظلة كلية العلوم االجتماعية يف الفصل الدراسي األول من العام 

اخل ساهموا دالذين  ،القسم خنبة من األمساء املتميزة أكادمييًّا وإداريًّا ضمُّهـ، وَي1432-1433

ومبا يقدمونه  عماهلمومازال القسم يفخر جبهودهم وأ ،اجلامعة وخارجها، وتقلدوا املناصب اإلدارية

ضم القسم خنبة من األعضاء والعضوات املتميزين من مساهمات رائدة يف التطوير والتنمية، كما َي

)قسم  ادمييكاملشاركني بإجيابية وفاعلية يف إيصال القسم حنو حتقيق اجلودة واالعتماد األ

 هـ(. 1434اإلدارة والتخطيط الرتبوي، 

تزويد الطلبة باألسس املعرفية واملهارات »تتمثل رسالة قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف و

العلمية يف جمال اإلدارة والتخطيط الرتبوي باستخدام األساليب التعليمية والتدريبية احلديثة 

طوير املهين ألعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدراسات لتلا، وحمليًّا وعربيًّ لتحقيق التميز

واالستشارات والربامج التطويرية يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي مبا يسهم يف خدمة اجملتمع، وتطوير 

اليت ، من خالل إعداد البحوث يف جماالت اإلدارة والتخطيط الرتبوي، أساليب البحث العلمي

واليت تسهم يف االستشراف  ،الت والقضايا الرتبويةتساعد على معاجلة العديد من املشك

والتخطيط املستقبلي اإلداري، باإلضافة إىل حتقيق الشراكة الفاعلة مع املؤسسات الرتبوية من 

اإلدارة والتخطيط الرتبوي،  )قسم «خالل اإلسهام يف إعداد وتنمية القيادات الرتبوية املؤهلة

 (.1 هـ، ص1434

ررات دراسية يف مرحلة البكالوريوس لطالب الكليات الرتبوية يف ويقوم القسم بتدريس مق

سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، واإلدارة املدرسية، واإلدارة والتخطيط  وهي اجلامعة

: اإلدارة املدرسية، واإلشراف وهي الرتبوي، كما يقوم بتدريس مقررات يف الدبلوم الرتبوي

م بالتعاون مع وزارة التعليم دورات ملديري املدارس واملشرفني الرتبويني، الرتبوي، كما يقدم القس
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باإلضافة إىل برامج الدراسات العليا ملرحليت املاجستري والدكتوراه الصباحي واملوازي )قسم اإلدارة 

 هـ(.1434والتخطيط الرتبوي، 

 برامج الدراسات العليا يف قسن اإلدارة والتخطيط الرتبوي:

خللق بيئة علمية ترقى مبستوى اجلامعة إىل مصاف اجلامعات العاملية  يسعى القسم

الكربى، وتقدم برناجمي املاجستري والدكتوراه بنوعية )العام واملوازي( وفق خطة اسرتاتيجية 

ا للبحث ا خصًبتقود على أسسها دفة الريادة يف برامج القسم وخمرجاتها لتصبح مورًد ،علمية

 التالي: العلمي، وذلك على النحو

 :: برنامج املاجستريأواًل

يف ضوء األهداف العامة للدراسات العليا الواردة يف املادة األوىل من الالئحة املوحدة 

تأتي أهداف اخلطة املقرتحة على النحو التالي: )دليل الدراسات  ،للدراسات العليا باجلامعات

 .هـ(1429العليا، 

ها من وجهة نظر إسالمية.إعداد البحوث والدراسات الرتبوية وتقومي .1

إىل استخالص مناهج ونظم تربوية على  اإلسهام يف تأصيل جماالت املعرفة الرتبوية، وصواًل .2

أسس إسالمية.

تزويد الدارسني باخللفية العلمية يف جمال الدراسات الرتبوية؛ ليكونوا على معرفة تامة  .3

الصعيدين احمللي والعاملي.باإلدارة والتخطيط الرتبوي واملستجدات احلديثة على 

متكني الدارسني املتميزين من مواصلة الدراسات العليا يف ختصص اإلدارة والتخطيط  .4

الرتبوي؛ ليسهموا يف جماالت التقدم العلمي يف الرتبية، وإجياد احللول ملشكالت الرتبية، 

واإلسهام يف تنمية اجملتمع وتقدمه.

 نظام الدراسة:

 (:150151هـ، 1429سات العليا )كما وردت يف دليل الدرا

مينح القسم درجة املاجستري يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي. .1

للمستوى الثاني،  اات، حبيث يكون املستوى األول متطلًبينظام الدراسة: نظام املستو .2

للرابع. اللثالث، واملستوى الثالث متطلًب اواملستوى الثاني متطلًب
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واملشروع البحثي، وبذلك يبلغ عدد الوحدات الدراسية تكون الدراسة بأسلوب املقررات  .3

( وحدة موزعة على النحو التالي:42)

متطلبات اإلعداد العام ويدرسها كل الدارسني يف املسارات مجيعها، وهي متثل -أ 

من ساعات  %(43)ومتثل ما يقارب  ،وحدة (17)املقررات املشرتكة، وعددها 

الربنامج. وتدرس تلك املقررات يف السنة األوىل )املستوىني األول والثاني(.

من ساعات الربنامج،  %(43)( وحدة، ومتثل ما يقارب 17متطلبات التخصص وعددها )-ب 

وختتلف من مسار إىل آخر. وتدرس تلك املقررات يف السنة الثانية )املستوىني الثالث 

والرابع(.

%(.14)( وحدات ومتّثل حوالي 5لبحث يف التخصص وعدد وحداته )مشروع ا-ج 

 شرو  القبول:

على توصية  بناًء،ا يف الدراسات العلياسنويًّ سُيقَبلواحيدد جملس اجلامعة أعداد الطالب الذين     

جملس عمادة الدراسات العليا واقرتاح جمالس األقسام والكليات )الالئحة املوحدة للدراسات العليا 

 .(239 هــ،1427يف اجلامعات، 

على منحة رمسية للدراسات العليا إذا كان من غري السعوديني. ا، أوأن يكون املتقدم سعوديًّ .1

على الشهادة اجلامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى  ن يكون املتقدم حاصاًلأ .2

معرتف بها.

ا.ا طبيًّأن يكون حسن السرية والسلوك والئًق .3

سبق هلم تدريسه. تزكيتني علميتني من أساتذٍةم قدِّأن ُي .4

 ا.على الدراسة إذا كان موظًف هموافقة مرجع .5

 املقررات الدراسية: 

( وحدة.17متطلبات اإلعداد العام ) .1

املقررات الدراسية وعدد الساعات لكل مقرر موزعة حسب املستوىات الدراسية األربعة يف  .2

 ( وحدة.24الربنامج )
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 الدكتوراه: يهدف برنامج الدكتوراه إىل:ثانًيا: برنامج 

إىل  وصواًل ،اإلسهام يف تأصيل جماالت املعرفة الرتبوية بفروعها على أسس إسالمية .1

استخالص مناهج ونظم تربوية مناسبة.

إعداد البحوث والدراسات الرتبوية وتقوميها من وجهة نظر علمية. .2

ليكونوا على معرفة  ؛الدراسات الرتبويةتزويد الدارسني باألطر العلمية املتعمقة يف جمال  .3

ة فيما يتعلق بتخصصاتهم، وإطالعهم على املستجدات احلديثة على الصعيدين احمللي تامَّ

والعاملي.

ا عالًي تأهياًل إعداد الكفاءات العلمية واملهنية املتخصصة يف جمال الرتبية والتعليم وتأهيلهم .4

ج والنظم الرتبوية، وحبث املشكالت ليسهموا يف تطوير الربام ؛يف جمال التخصص

 مما يعود بالنفع على التعليم وتطوره يف مراحل خمتلفة. ،واملعوقات

يكون املستوى األول متطلًبا للمستوى الثاني، واملستوى الثاني ف ت،يانظام املستو نظام الدراسة:

 متطلًبا للثالث، واملستوى الثالث متطلًبا للرابع. 

 فإنَّ(، 239242ـ، ه1427) الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف اجلامعاتحبسب  شرو  القبول:

شرو  القبول يف الدراسات العليا كالتالي:

وجيوز جمللس اجلامعة االستثناء من ذلك متى دعت  ،األصل يف دراسة الدكتوراه التفرغ التام .1

 احلاجة لذلك.

يد جدًّا( على األقل يف مرحلة )ج تقدير ويشرت  للقبول مبرحلة الدكتوراه احلصول على .2

 املاجستري إذا كانت من جامعة متنحها بتقدير.

.ال جيوز للطالب أن يلتحق بربناجمني للدراسات العليا يف وقت واحد .3

درجة.( 80)اجتياز اختبار القبول التحريري بدرجة ال تقل عن  .4

 اجتياز املقابلة الشخصية. .5

 املقررات الدراسية:

 متطلبات اإلعداد العام:  -أ

يف  ُتدرَّسمن وحدات الربنامج،  (19.2)( وحدات دراسية، متثل ما يقارب 10) ويبلغ عددها

املستوى األول من الربنامج، وتضم مخسة مقررات دراسية هي: األصول العقدية للرتبية، مناهج 
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 اسة مقارنة(، اإلحصاء )متقدم(.البحث الرتبوي )متقدم(، تطوير املنهج وتطبيقاته، نظم التعليم )در

 متطلبات التخصص:  -ب

يف وُتدرَّس من وحدات الربنامج،  (54.1)متثل ما يقارب  ،( وحدة دراسية24ويبلغ عددها )

( ساعات، 9)يضم املستوى الثاني فقد )املستوى الثاني والثالث والرابع(،  ات دراسيةيثالثة مستو

إدارة والنظريات اإلدارية الرتبوية، وم التعليم العالي، هي: سياسات ونظوثالثة مقررات دراسية 

 ثالثة ( ساعات،9)املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية، بينما يضم املستوى الثالث 

التخطيط االسرتاتيجي يف ميدان الرتبية، وهي: اإلدارة الرتبوية يف اإلسالم، ودراسية  مقررات

تصميم وإدارة  :هماو مقررين دراسيني ( ساعات،5)ستوى الرابع يضم امل يف حني أنَّ حلقة حبث،و

 اإلدارة التطبيقية.والربامج التدريبية، 

 مشروع رسالة الدكتوراه:  -ج

من وحدات الربنامج، %( 34.8)ما يقارب  وحدة دراسية، متثل (17)ويبلغ عدد وحداته 

النظرية، وينتهي االختبار بنتيجة اجتياز أو  واشرتا  اجتياز االختبار الشامل بعد النجاح يف املقررات

 حتسب له درجة ضمن املعدل الرتاكمي للطالب. عدم اجتياز، وال ُت

 وقد بلغت الرسائل والبحوث العلمية املسجلة يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي خالل الفرتة

حبًثا علميًّا يف مرحلة  (119)حبًثا علميًّا يف مرحلة املاجستري، و (894) ـه1438-ـه1401

 الدكتوراه على النحو التالي:

الدكتوراه املاجستري
الدرجة العلمية

املسجلة ُنوقشت املسجلة ُنوقشت

48 82 54 830 العدد

119 894 اجملموع

 .(ـه1438الرسائل والبحوث العلمية لقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي،  )دليل

 الدراسات العليا يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي: بع  املشكالت اليت تواجه برامج

 خيتلف نظام الدراسات العليا يف قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي عن غريه من النظم، فهو ال

 ومنها دراسة ،عدد من الدراسات لذلك وقد أشارت تواجهه، معرض لبع  املشكالت اليت قد

 ذكرت: فقدهـ( 1431 ،هـ، اجلربوع1432 ،هـ، الثبييت1430، النوفل، ـه1427 )شيحة،
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 .صعوبة تواصل الطالبات مع املشرف وخاصة مع األساتذة الرجال

  .قلة توفر الدوريات واملراجع والوثائق ذات الصلة باملوضوعات البحثية باملكتبات

 .تأخر اختيار موضوع الرسالة حلني االنتهاء من كل املقررات الدراسية

 ت العليا مبفهومها التقليدي، وتطورها ال يتناسب مع التقدم يف الزالت تقدم برامج الدراسا

  جماالت التقنية ووسائل االتصال والتغريات واملستجدات.

  اليت تتمثل يف ارتفاع نسب  ،اخنفاض مستوى الكفاءة الداخلية لربامج الدراسات العليا

التسرب من هذه الربامج.

  دثة البيانات عن الرسائل العلمية اليت عدم توفر قاعدة معلومات حملية متكاملة وحم

برامج الدراسات العليا عامة وبرامج الدراسات العليا الرتبوية مل تطور منذ  أنَّوجيزت، ُأ

سنوات عديدة، وإن طورت فتطورها ال يواكب التغري السريع يف جمال املعرفة ومتطلبات 

اجملتمع.

  بالكليةنقص اللوحات اإلرشادية اليت توضح خطوات التسجيل.

  االستجابة السريعة من قبل اجلهاز اإلداري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  ضعف

.حلل مشكالت الطالبات

 .عدم توافر مركز إحصاء خلدمة الطالبات داخل الكلية

ويرى الباحث أنه ال ميكن حصر املشكالت اليت تواجه الطلبة ولكنه حاول اإلشارة إىل 

الكثري من املشكالت اليت ال حصر هلا أثناء دراسته يف قسم اإلدارة والتخطيط  أهمها، فقد واجه

الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اليت سعى إىل 

حلها وإزالة العقبات والصعوبات اليت تواجه الطلبة أثناء عمله كرئيس للقسم خالل فرتة إجراء هذه 

 سة.  الدرا

 الدراسات السابقة:

 الدراسات احمللية:

مشكالت الدراسات العليا الرتبوية للطالبات جبامعة اإلمام » هـ(1427) بن شيحة دراسة

.«حممد بن سعود اإلسالمية وحلول مقرتحة هلا

هدفت الدراسة إىل التعرف على مشكالت الدراسات العليا الرتبوية للطالبات يف جامعة 
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)التعرف على املشكالت اإلدارية  التالية: سعود اإلسالمية وتشمل املشكالتاإلمام حممد بن 

والتنظيمية، ومشكالت املناهج وطرق التدريس، ومشكالت الطالبات الشخصية، واإلشراف 

 كذلك اختيار موضوع البحث، واملشكالت اليت تتعلق مبناقشة الرسائل اجلامعية.، العلمي

باحثة املنهج الوصفي التحليلي، وقامت بتصميم استبانة ولتحقيق أهداف البحث استخدمت ال

 كأداة رئيسية للبحث، ُطبقت على عينة البحث.

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: تعاني طالبات الدراسات العليا من قلة فعالية 

عوبة تواصل صوقلة استخدام أعضاء هيئة التدريس للوسائل التعليمية، و، اإلرشاد األكادميي هلنَّ

تأخري اختيار موضوع الرسالة حلني و وخاصة مع األساتذة الرجال، الطالبات مع املشرف عليهنَّ

على مستوى  عدم وجود خريطة لألحباث الرتبوية سواًءواالنتهاء من مجيع املقررات الدراسية، 

الكلية مما يؤدي قلة الكتب اليت ميكن استعارتها من قبل مكتبة واململكة أو الوطن العربي، 

قلة التزام بع  الطالبات بإجراء وا لشرائها من خارج املكتبة، إىل زيادة األعباء املالية نظًر

التعديالت املقرتحة من جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة.

واقع برنامج املاجستري يف الرتبية يف ختصص اإلدارة والتخطيط » .هـ(1430) النوفل دراسة

.«العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرتبوي بكلية

واقع برنامج املاجستري يف الرتبية يف ختصص اإلدارة  إىل تشخيص الدراسة هدفت

والتخطيط الرتبوي بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من خالل 

اإلنسانية واخلدمات املكتبية وتسهيالت البحث، والوقوف حماور: اإلجراءات اإلدارية والعالقات 

على أبرز عناصر القوة والضعف يف الربنامج، ومستوى الرضا عن الربنامج بشكل عام. وقد 

 الباحث:  ااستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي. وكان من أبرز النتائج اليت توصل إليه

رنامج املاجستري يف الرتبية يف ختصص اإلدارة عينة الدراسة موافقون بشكل عام على واقع ب

فيما  ،بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،والتخطيط الرتبوي

 .(5.00 من 3.43يتعلق مبحور اإلجراءات اإلدارية مبتوسط عام بلغ )

الرتبية يف ختصص  عينة الدراسة ليس هلم دراية بشكل عام عن واقع برنامج املاجستري يف 

 ،بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،اإلدارة والتخطيط الرتبوي

من  2.87فيما يتعلق مبحور اخلدمات البحثية واملكتبية وتسهيالت البحث مبتوسط عام بلغ )

5.00.)
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بات الدراسات العليا أهم املشكالت التنظيمية اليت تواجه طال. »هـ(1431) دراسة اجلربوع

.«الرمحنعبد يف قسم الرتبية وعلم النفس جبامعة األمرية نورة بنت

التعرف على أهم املشكالت التنظيمية اليت تواجه طالبات إىل هدفت هذه الدراسة 

الدراسات العليا يف مرحلة القبول والتسجيل، ويف مرحلة دراسة املقررات الدراسية، ويف مرحلة 

، إضافة إىل الرمحن من وجهة نظرهنَّعبد قسم الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت إعداد البحث يف

التعرف على أهم املقرتحات والتوصيات للحد من املشكالت التنظيمية من وجهة نظر عينة 

ن جمتمع الدراسة من طالبات استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكوَّوالدراسة. 

الرمحن، وامللتحقات بالربنامج عام عبد  قسم الرتبية جبامعة األمرية نورة بنتالدراسات العليا يف

، وُطبِّقت الدراسة على مجيع أفراد اجملتمع، ومتثلت أداة الدراسة يف (ـه1427-ـه1428)

االستبانة. وكان من أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: ضعف االستجابة السريعة من قبل 

عدم قيام القسم بتحديد املوضوعات ويف اجلامعة حلل مشكالت الطالبات،  اجلهاز اإلداري

 املرغوب حبثها يف جمال التخصص.

املشكالت األكادميية اليت تواجه طالبات الدراسات »هـ(. 1435الزومان والعريفي )دراسة 

«.العليا يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

تواجه طالبات الدراسات العليا يف كلية الرتبية  هدفت الدراسة إىل حتديد املشكالت اليت

جبامعة امللك سعود، وكذلك التعرف على الفروق يف استجابات طالبات الدراسات العليا حسب 

متغريات الدراسة، إضافة إىل التعرف على احللول املقرتحة واليت قد تسهم يف احلد من املشكالت 

عليا يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، ولتحقيق األكادميية اليت تواجه طالبات الدراسات ال

االستبانة كأداة  اأهداف الدراسة استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي. كما استخدمت

اليت وزِّعت على عينة عشوائية من طالبات الدراسات العليا املاجستري  ،جلمع بيانات الدراسة

يادي يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود والبالغ عددهن امللتحقات بالربنامج االعت ،والدكتوراه

طالبة. وقد أسفرت الدراسة عن جمموعة من النتائج، أبرزها: موافقة أفراد العينة بدرجة  (147)

متوسطة على املشكالت األكادميية اليت تواجه طالبات الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة 

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  ،(2.87بلغ )عام  امللك سعود مبتوسط حسابي

استجابات عينة الدراسة حنو املشكالت األكادميية اليت تواجههن باختالف متغري الربنامج 

 كما أنَّ، الربنامج الدراسي(و الدراسي، باستثناء املشكالت املتعلقة بـ )أعضاء هيئة التدريس،
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وضع  من املشكالت األكادميية اليت تواجه الطالبات تتمثل يف أهم احللول اليت تسهم يف احلدِّ

 مقررات دراسية حديثة وخالية من التكرار، وتوفري مراجع حديثة يف املكتبة بشكل مستمر.

 الدراسات العربية:

املشكالت الدراسية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة »هـ(. 1425دراسة عقل )

«.التغلب عليهااإلسالمية وسبل 

هدفت الدراسة إىل التعرف على املشكالت الدراسية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف 

اجلامعة اإلسالمية وُسبل التغلب عليها، ومعرفة أثر كل من اجلنس، والكلية، والتفرغ الدراسي 

ستبانة على هذه املشكالت. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما اعُتمدت اال

كأداة للدراسة على عينة عشوائية من طلبة الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية والبالغ عددهم 

 ( طالب وطالبات.105)

وكانت أبرز النتائج ما يلي: ندرة وجود قوائم بالقضايا اليت يعاني منها اجملتمع وحتتاج إىل 

إعداد أطروحة املاجستري.دراسة، وندرة وجود مراكز للبحث العلمي، وارتفاع تكاليف 

 العالقة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:

مبراجعة حمتوى الدراسات السابقة سواًء ما تناول منها الدراسات العليا يف اململكة العربية 

 يظهر ،السعودية أو الدراسات اليت تناولت مشكالت الطالب يف برامج املاجستري والدكتوراه

وقد استفاد  ،املتزايد بتطوير الدراسات العليا وحتسني كفاءة النظام التعليميمدى االهتمام 

الباحث من تلك الدراسات من حيث توسيع قاعدة املعلومات، والتعرف على أبعاد دراسته وجوانبها 

 تتناوهلا الدراسات السابقة، واتفقت الدراسة احلالية مع مل املتعددة، والتعرف على اجلوانب اليت

سات السابقة يف جماهلا العام وهو الدراسات العليا، كما تتفق يف منهج البحث الوصفي، ويف الدرا

االستبانة كأداة للدراسة، ويف جمتمع البحث وهو طالب أو طالبات الدراسات العليا، وهي وإن 

لدراسة ا هـ( يف طالبات الدراسات العليا يف الربامج الصباحية إال أن1427َّاتفقت مع دراسة الشيحة )

كما أنها مشلت الطالب  ،بل مشلت الربنامج املوازي ، تقتصر على الربنامج الصباحيمل احلالية

( اليت هدفت إىل تشخيص واقع برنامج املاجستري ـه1434والطالبات،  كما هو يف دراسة النوفل )

اإلمام حممد الرتبوي بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة  والتخطيط يف الرتبية يف ختصص اإلدارة

هـ( واليت هدفت إىل التعرف على 1425مع دراسة عقل )كما اتفقت ، بن سعود اإلسالمية
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املشكالت الدراسية اليت تواجه طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية وسبل التغلب عليها، 

بات ( يف جمال حبثها يف املشكالت التنظيمية اليت تواجه طالـه1431) مع دراسة اجلربوعو

اليت ركزت على  هـ(1435ومع دراسة الزومان والعريفي )الدراسات العليا يف جامعة األمرية نورة، 

، يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود اليت تواجه طالبات الدراسات العليااألكادميية املشكالت 

 ،واألكادميية ،واإلدارية ،يف كونها مشلت املشكالت التنظيميةختتلف الدراسة احلالية  إال أنَّ

 ومشلت الطالب والطالبات. ،والشخصية ،والبحثية

 جراءاتها:إمنهجية الدراسة و

يقوم ، فملناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافهااملسحي اتبعت الدراسة املنهج الوصفي  الدراسة:منهج 

الباحث يف دراسته اليت تتبع هذا النوع من املنهج الوصفي بدراسة الظاهرة أو املشكلة 

ومن ثم إظهار  ،ضمن بيئة حمددة وجمتمع معني؛ من أجل القيام جبمع املعلومات وحتليلها

 النتائج اهلادفة إىل حتقيق التقدم يف جمتمع الدراسة

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف طلبة يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع  الدراسة:جمتمع 

خالل فرتة إجراء  ،حممد بن سعود اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام 

، والبالغ عددهم هـ1438/1437خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،الدراسة

 .( طالًبا وطالبة94)

قسم اإلدارة والتخطيط طلبة من  (73)خذت عينة عشوائية بسيطة مكونة من ُأ الدراسة:عينة 

خالل فرتة  ،امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةالرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جب

، بنسبة ـه1438/1437خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،إجراء الدراسة

(77)%. 

باالستفادة من  ُصمِّمتوقد  ،أداة االستبانة كأداة جلمع بيانات الدراسة اعُتمدت الدراسة:أداة 

اخلطوات التالية للتحقق  اتُّبعتوبعد تصميمها  ،اإلطار النظري والدراسات السابقة املشابهة

 .من صالحيتها للتطبيق امليداني

 صدق أداة الدراسة:

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه  لألداة:الصدق الظاهري  –أ 
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أداة هذه الدراسة بصورتها  تعدَّويف ضوء آرائهم ُأ ني،احملكمعلى جمموعة من  ُعرضت

 النهائية.

ملعرفة الصدق الداخلي  (بريسون)معامل االرتبا   لألداة: ُحِسبصدق االتساق الداخلي  –ب 

ُحِسب معامل االرتبا  بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة  فقد ،ستبانةلال

 كما توضح ذلك اجلداول التالية.،الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة

 لعبارات احملور األول بالدرجة الكلية للمحور (بريسون)معامالت ارتبا  

معامل االرتبا  باحملورالعبارة رقممعامل االرتبا  باحملوررقم العبارة

1 0.509** 5 0.583** 

2 0.572** 5 0.554** 

3 0.508** 8 0.512** 

4 0.591** - - 

  .فأقل 0.01دال عند مستوى الداللة 

 .لعبارات احملور الثاني بالدرجة الكلية للمحور (بريسون)معامالت ارتبا  

معامل االرتبا  باحملوررقم العبارةاالرتبا  باحملورمعامل رقم العبارة

1 0.550** 4 0.591** 

2 0.558** 5 0.505** 

3 0.595** 5 0.535** 

.فأقل 0.01دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور الثالث بالدرجة الكلية للمحور (بريسون)معامالت ارتبا  

معامل االرتبا  باحملوررقم العبارةاالرتبا  باحملورمعامل رقم العبارة

1 0.505** 4 0.502** 

2 0.525** 5 0.558** 



 

 
 
 260 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

معامل االرتبا  باحملوررقم العبارةاالرتبا  باحملورمعامل رقم العبارة

3 0.518** 5 0.588** 

 0.534**  0.575** 

.فأقل 0.01دال عند مستوى الداللة 

 لعبارات احملور الرابع بالدرجة الكلية للمحور (بريسون)معامالت ارتبا  

معامل االرتبا  باحملوررقم العبارةمعامل االرتبا  باحملوررقم العبارة

1 0.553** 3 0.877** 

2 0.883** - - 

.فأقل 0.01دال عند مستوى الداللة 

يم معامل ارتبا  كل عبارة من العبارات مع حمورها ِق ( أن4َّ – 1يتضح من اجلداول )

 مما يدل على صدق اتساقها مع حماورها. ،( فأقل0.01الداللة )موجبة ودالَّة إحصائيًّا عند مستوى 

 الدراسة:ثبات أداة  

( (Cronbach's Alphaلقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم معادلة ألفا كرونباخ 

 ( يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة.  5للتأكد من ثبات أداة الدراسة، واجلدول رقم )

 لقياس ثبات أداة الدراسة (كرونباخألفا )معامل 

 ثبات احملور عدد العبارات حماور االستبانة

 0.8543 8املشكالت اإلدارية والتنظيمية

 0.8857 5 املشكالت األكادميية

 0.7019 7 املشكالت البحثية

 0.8934 3 املشكالت الشخصية

 0.8327 24 الثبات العام

 وهذا يدل على أنَّ (،0.8327)بلغ  فقد معامل الثبات العام عاٍل ( أن5َّيتضح من اجلدول رقم )
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 للدراسة.االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداني 

 :اإلحصائيةأساليب املعاجلة 

العديد من األساليب  تاستخدمُجمعت، لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت 

 Statistical Package forاإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Social Sciences)اليت ،) ( يرمز هلا اختصاًرا بالرمزSPSS.) 

البيانات إىل احلاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا املقياس  وُأدخلتوذلك بعد أن ُرمِّزت 

 ُقسِّمثم  (،2=1-3املدى )ُحِسب  الدراسة،املستخدم يف حماور  والعليا(دود الدنيا الثالثي )احل

ذلك ُأضيفت  (، بعد0.58= 2/3)أي على عدد خاليا املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح 

وذلك لتحديد احلد  ؛الواحد الصحيح() وهي بداية املقياسأو هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس 

 يأتي:األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما 

  ميثل )غري موافق( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه. 1.58إىل  1من 

  ميثل )حمايد( حنو كل عبارة باختالف احملور املراد قياسه. 2.34إىل  1.57من 

  رة باختالف احملور املراد قياسه.ميثل )موافق( حنو كل عبا 3.00إىل  2.35من

التالية:املقاييس اإلحصائية  توبعد ذلك ُحِسب

للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة  ؛التكرارات والنسب املئوية .1

 وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة.

وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو ؛ «Weighted Mean» )املرجح(املتوسط احلسابي املوزون  .2

اخنفاض استجابات عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية، مع 

 العلم بأنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 

وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات عينة الدراسة عن  ؛«Mean»املتوسط احلسابي  .3

احملاور الرئيسة )متوسط متوسطات العبارات(، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب 

 أعلى متوسط حسابي.

للتعرف على مدى احنراف استجابات ؛ «Standard Deviatio» استخدم االحنراف املعياري .4

رة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن عينة الدراسة لكل عبا

االحنراف املعياري يوضح التشتت يف استجابات عينة الدراسة  متوسطها احلسابي. ويالحظ أنَّ
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لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، إىل جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقرتبت قيمته 

 خنف  تشتتها.من الصفر تركزت االستجابات وا

 : حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

كما  ،يتضمن هذا الفصل عرًضا لنتائج الدراسة يف ضوء تساؤالت الدراسة وأهدافها

ويتضمن كذلك مناقشة نتائج الدراسة من خالل مقارنتها  ،يتضمن الفصل تفسرًيا لنتائج الدراسة

 بنتائج الدراسات السابقة.

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم طلبة ما املشكالت اليت تواجه  الرئيس:السؤال 

 من وجهة نظرهم؟ االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم طلبة للتعرف على املشكالت اليت تواجه 

املتوسطات  تُحِسب من وجهة نظرهم، سالميةاالجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات عينة الدراسة على أبعاد املشكالت اليت تواجه 

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود طلبة 

 دول التالي:وجاءت النتائج كما يوضحها اجل ،اإلسالمية

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف طلبة استجابات عينة الدراسة على أبعاد املشكالت اليت تواجه 

 نظرهممن وجهة  كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي البعد م

 2 0.280 2.53اإلدارية والتنظيميةاملشكالت  1

 4 0.325 2.29 املشكالت األكادميية 2

 0.3503 2.51 املشكالت البحثية 3

 1 0.535 2.54 املشكالت الشخصية 4

قسم اإلدارة طلبة املشكالت اليت تواجه 

 والتخطيط الرتبوي

2.48 0.253-

عينة الدراسة موافقون على املشكالت اليت  يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّ

قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن طلبة تواجه 
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أبرز مالمح املشكالت متثلت يف  تضح من النتائج أنَّاو (،3من  2.48)سعود اإلسالمية مبتوسط 

 2.53)املشكالت اإلدارية والتنظيمية مبتوسط  يليها (،3من  2.54)املشكالت الشخصية مبتوسط 

جاءت املشكالت األكادميية  اوأخرًي (،3من  2.51مبتوسط )يليها املشكالت البحثية  (،3من 

 (.3من  2.29)مبتوسط 

قسم اإلدارة والتخطيط طلبة وفيما يلي النتائج التفصيلية فيما يتعلق باملشكالت اليت تواجه 

 الجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية:الرتبوي يف كلية العلوم ا

قسم اإلدارة طلبة ما املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه  : السؤال الفرعي األول:اثانًي

من  والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ؟ وجهة نظرهم

 ،والنسب املئوية ،التكرارات تاملشكالت اإلدارية والتنظيمية ُحِسبللتعرف على 

الستجابات عينة الدراسة على عبارات  ،والرتب ،واالحنرافات املعيارية ،واملتوسطات احلسابية

 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التالي: ،حمور املشكالت اإلدارية والتنظيمية
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قسم طلبة استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه 

من اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقةوجهة نظرهم 

الفقرةم

كرار
الت

درجة املوافقة

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا

الرتبة سبة %
الن

ق
مواف

حمايد

ري موافق
غ

4

عدم وجود مكتبة خاصة بالقسم 

توفر الكتب واملراجع ذات الصلة 

.باملوضوعات البحثية

83ك
 

8
 

3

2.74

0.4551

%

77.0
 

7.4
 

3.5
5

عدم وجود مراكز خلدمة 

الباحثني يف اجلامعة

84ك
 

5
 

4

2.74

0.4712

%

79.2
 

5.0
 

4.7

5
تأخري إقرار األفكار البحثية 

حلني إنهاء املقررات الدراسية

82ك
 

8
 

4

2.72

0.4983

%

75.8
 

7.4
 

4.7

1

االهتمام بتوفري فرص  ضعف

التفرغ لطالب وطالبات الدراسات 

.العليا

57ك
 

17
 

8

2.51

0.5414

%

59.9
 

21.8
 

7.4

3
صرف املكاف ت املادية، تأخر 

لتغطية النفقات الدراسية

25ك
 

51
 

5

2.24

0.5855 

%

31.3
 

51.4
 

8.2

2
قلة التزام بع  أعضاء هيئة 

 التدريس بالساعات املكتبية

34ك
 

34
 

15

2.23

0.8375

%

41.0
 

41.0
 

17.1

8
إغفال إشراك الطالب والطالبات 

ت.يف حتديد وقت االختبارا

ك
 

39
 

18
 

28

2.14

0.7758 %

48.0
 

20.5
 

32.5

 0.270 2.53املتوسط العام
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 الفحيلة إبراهيم، املشكالت اليت تواجه طلبة قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية

عينة الدراسة موافقون على املشكالت اإلدارية  من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي  ،(3.00من  2.53والتنظيمية مبتوسط )

 وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على أداة الدراسة.  ،(3.00إىل  2.35)من 

 فقديف موافقة عينة الدراسة  اهناك تفاوًت ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ

وهي متوسطات تقع يف الفئتني الثانية  ،(2.74إىل  2.14تراوحت متوسطات موافقتهم ما بني )

فقد  ،اللتان تشريان إىل )حمايد/ موافق( على أداة الدراسة ،والثالثة من فئات املقياس الثالثي

عينة الدراسة موافقون على أربعة من املشكالت اإلدارية والتنظيمية تتمثل يف  ضح من النتائج أنَّات

عدم وجود مكتبة خاصة بالقسم : »( وهي4العبارة رقم )جاءت قد و (،4، 5، 5، 1)العبارات رقم 

من حيث موافقة عينة  ،باملرتبة األوىل «توفر الكتب واملراجع ذات الصلة باملوضوعات البحثية

عينة الدراسة حمايدون يف موافقتهم  ويتضح من النتائج أنَّ، (3من  2.74الدراسة عليها مبتوسط )

جاءت فقد ( 8، 2 ،3تتمثل يف العبارات رقم ) ،التنظيميةحول ثالثة من املشكالت اإلدارية و

من  ،باملرتبة األوىل «تأخر صرف املكاف ت املادية لتغطية النفقات الدراسية: »( وهي3العبارة رقم )

يتضح من خالل النتائج املوضحة . كما (3من  2.24حيث حيادية عينة الدراسة حوهلا مبتوسط )

دارية والتنظيمية تتمثل يف عدم وجود مكتبة خاصة بالقسم توفر أبرز املشكالت اإل أعاله أنَّ

الطالب حباجة لكتب  ر هذه النتيجة بأنَّوتفسَّ ،الكتب واملراجع ذات الصلة باملوضوعات البحثية

، كما أنَّ عدم توفري الكتب يرفع األعباء ودوريات حديثة تعينهم على العملية التعليمية والبحثية

، ويزيد من حدة املشكالت، مما يؤدي إىل تسرب الطلبة من الربامج. وهي بذلك املادية على الطلبة

هـ( اليت كان من أبرز نتائجها )قلة الكتب اليت ميكن استعارتها(، 1427تتفق مع دراسة شيخة )

هـ( اليت أوصت بضرورة توفري مراجع حديثة يف املكتبة بشكل 1435ودراسة الزومان والعريفي )

 مستمر.

قسم اإلدارة والتخطيط طلبة ما املشكالت األكادميية اليت تواجه ثالًثا: السؤال الفرعي الثاني: 

من وجهة  الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ؟ نظرهم

واملتوسطات  ،والنسب املئوية ،التكرارات تللتعرف على املشكالت األكادميية ُحِسب

الستجابات عينة الدراسة على عبارات حمور  ،والرتب ،واالحنرافات املعيارية ،سابيةاحل

وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التالي: ،املشكالت
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قسم اإلدارة طلبة استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور املشكالت األكادميية اليت تواجه 

من وجهة  العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةوالتخطيط الرتبوي يف كلية 

 حسب متوسطات املوافقة امرتبة تنازليًّ نظرهم

الفقرةم

التكرار
درجة 

املوافقة

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا

الرتبة سبة %
الن

ق
مواف

حمايد

ري موافق
غ

.ضعف فاعلية اإلرشاد األكادميي2
58ك

 

15

-

2.71

0.3981
%

70.8
 

19.3

-

5
ندرة احملاضرات األكادميية غري 

.نهجيةامل

55ك
 

23
 

5

2.50

0.5042

%

55.3
 

28.8
 

5.0

.فر دليل لإلرشاد األكادميياعدم تو1

47ك
 

23
 

122.43

0.8353

%

58.7
 

28.8
 

14.5

5
ضعف الرتابط بني الدراسة النظرية 

.العلمي ومتطلبات البحث

43ك
 

19
 

21

2.28

0.7424

%

51.7
 

22.9
 

25.3

3
ضعف التواصل بني الطالبات واألساتذة 

.بسبب الدوائر التلفزيونية املستخدمة

27ك
 

35
 

19

2.11

0.8495 

%

33.8
 

43.4
 

22.9

4 
ضعف التزام بع  األساتذة بوقت 

 .احملاضرة

ك
 14

 

15
 

53
 

1.53
 0.880
 

5 

%
 15.9

 

19.3
 

53.9
 

 0.325 2.29 املتوسط العام

عينة الدراسة موافقون على املشكالت  من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ

متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي  وهو ،(3.00من  2.29) األكادميية مبتوسط
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 على أداة الدراسة.  (موافق)وهي الفئة اليت تشري إىل خيار  ،(3.00إىل  2.35)من 

يف موافقة عينة الدراسة على املشكالت  اهناك تفاوًت أنَّ من النتائج يتضحكما 

وهي متوسطات تقع يف  ،(2.71إىل  1.53)تراوحت متوسطات موافقتهم ما بني  فقد ،األكادميية

وافق/ موافق( على أداة اللتان تشريان إىل )غري م ،الفئتني األوىل والثالثة من فئات املقياس الثالثي

عينة الدراسة موافقون على ثالثة من املشكالت األكادميية  يتضح من النتائج أنَّ فقد ،الدراسة

ضعف فاعلية اإلرشاد » :( وهي2جاءت العبارة رقم )وقد  (2، 5، 1)تتمثل يف العبارات رقم 

(.3من  2.71وسط )باملرتبة األوىل من حيث موافقة عينة الدراسة عليها مبت  «األكادميي

ثنني من املشكالت اعينة الدراسة حمايدون يف موافقتهم حول  ويتضح من النتائج أنَّ

.(3، 5األكادميية تتمثالن يف العبارتني رقم )

عينة الدراسة غري موافقون على واحدة من املشكالت  يتضح من النتائج أنَّكما 

مبتوسط  «التزام بع  األساتذة بوقت احملاضرةضعف : »( وهي4األكادميية تتمثل يف العبارة رقم )

(.3من  1.53)

أبرز املشكالت األكادميية تتمثل يف ضعف  يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّو

ضعف فاعلية اإلرشاد األكادميي ال يتيح  ر هذه النتيجة بأنَّسَّفاعلية اإلرشاد األكادميي وتف

وتتفق هذه النتيجة مع  مما يعوق عملية تعليمهم. ،دمييةللطالب والطالبات حل مشكالتهم األكا

 هـ( اليت كان من أبرز نتائجها )قلة اإلرشاد األكادميي(.1427دراسة شيخة )

قسم اإلدارة والتخطيط طلبة ما املشكالت البحثية اليت تواجه رابًعا: السؤال الفرعي الثالث:

من وجهة  حممد بن سعود اإلسالمية الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام

 ؟ نظرهم

واملتوسطات  ،والنسب املئوية ،التكرارات تللتعرف على املشكالت البحثية ُحِسب

والرتب الستجابات عينة الدراسة على عبارات حمور املشكالت  ،واالحنرافات املعيارية ،احلسابية

 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التالي: ،البحثية



 

 
 
 268 
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قسم اإلدارة طلبة استجابات عينة الدراسة على عبارات حمور املشكالت البحثية اليت تواجه 

من وجهة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقةنظرهم 

الفقرةم

درجة املوافقةالتكرار

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا

الرتبة

سبة %
الن

ق
مواف

حمايد

ري موافق
غ

4
اهتمام بع  أعضاء هيئة  قلة

التدريس بتحكيم أدوات البحث

50ك
 

20
 

3

2.59

0.5391

%

82.3
 

24.1
 

3.5

2

حضور الطالب والطالبات  قلة

ملناقشات الرسائل العلمية 

واملؤمترات

54ك
 

12
 

8

2.59

0.5232

%

88.1
 

14.5
 

7.4

8

عدم القدرة على استخدام 

األساليب اإلحصائية املناسبة 

.واالعتماد على الغري يف ذلك

59ك
 

19
 

5

2.55

0.5933

%

81.1
 

22.9
 

5.0

7

قلة الفرص املمنوحة للطالب 

والطالبات للرد على مالحظات 

جلان احلكم

55ك
 

24
 

3

2.54

0.5544

%

58.5
 

27.9
 

3.5

3
قلة طرح أعضاء هيئة التدريس 

للمشكالت اليت تدرس ميدانيًّا

51ك
 

20
 

12

2.48

0.8375

%

51.4
 

24.1
 

14.5

1
دراسة مناهج البحث بطريقة 

.نظرية

53ك
 

12
 

17

2.42

0.7275

%

53.9
 

14.5
 

21.8

5
صعوبة التواصل مع املشرفني 

.واضحة لذلكوعدم وجود آلية 

44ك
 

25
 

13

2.38

0.8448

%

53.0
 

31.3
 

15.8
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الفقرةم

درجة املوافقةالتكرار

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا

الرتبة

سبة %
الن

ق
مواف

حمايد

ري موافق
غ

5
ضعف تعاون املشرف على الرسالة 

مع الطالب

32ك
 

32
 

19

2.15

0.8837

%

37.5
 

37.5
 

22.9

 0.350 2.51 املتوسط العام

عينة الدراسة موافقون على املشكالت البحثية  من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ

إىل  2.35من ) متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي وهو، (3.00من  2.51مبتوسط )

 الدراسة.  ةعلى أدا (موافق)وهي الفئة اليت تشري إىل خيار  ،(3.00

يف موافقة عينة الدراسة على  اهناك تفاوًت ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ

إىل  2.15)تراوحت متوسطات موافقتهم على املشكالت البحثية ما بني  فقداملشكالت البحثية 

تشريان إىل  اللتني ،وهي متوسطات تقع يف الفئتني الثانية والثالثة من فئات املقياس الثالثي ،(2.59

عينة الدراسة موافقون على سبعة من  نَّويتضح من النتائج أ ،)حمايد/ موافق( على أداة الدراسة

( 4جاءت العبارة رقم )وقد  ،(3،  7،  8،  2،  4تتمثل يف العبارات رقم ) ،املشكالت البحثية

باملرتبة األوىل من حيث « قلة اهتمام بع  أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوات البحث» :وهي

(.3من  2.59مبتوسط ) ،موافقة عينة الدراسة عليها

عينة الدراسة حمايدون يف موافقتهم حول واحدة من املشكالت  أنَّ أيًضا ضح من النتائجويت

مبتوسط  «ضعف تعاون املشرف على الرسالة مع الطالب: »( وهي5تتمثل يف العبارة رقم ) ،البحثية

(.3من  2.15)

لة أبرز املشكالت البحثية تتمثل يف ق يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّكما 

قلة اهتمام  ر هذه النتيجة بأنَّوتفسَّ ،اهتمام بع  أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوات البحث

بع  أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوات البحث ال يتيح للطالب والطالبات حتكيم أدواتهم 

، كما أنَّ إهمال حتكيم مما يزيد من أوجه القصور يف أحباثهم ،البحثية بطريقة صحيحة

 .األدوات قد يؤدي إىل طول الوقت املستغرق يف إعداد البحث وإعاقة خترج الطلبة
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قسم اإلدارة والتخطيط طلبة ما املشكالت الشخصية اليت تواجه  ا: السؤال الفرعي الرابع:خامًس

من وجهة  الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ؟ نظرهم

واملتوسطات  ،والنسب املئوية ،التكرارات تلى املشكالت الشخصية ُحِسبللتعرف ع

الستجابات عينة الدراسة على عبارات حمور  ،والرتب ،واالحنرافات املعيارية ،احلسابية

 وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التالي: ،املشكالت الشخصية

قسم اإلدارة طلبة  املشكالت الشخصية اليت تواجهاستجابات عينة الدراسة على عبارات حمور 

من وجهة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقةنظرهم 

الفقرةم

يدرجة املوافقةالتكرار
ساب

حل
ط ا

س
املتو

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا

الرتبة

سبة %
الن

ق
مواف

حمايد

ري موافق
غ

1
جتاهل رؤساء العمل 

اللتزامات الطالب الدراسية

50ك
 

17
 

5

2.55

0.5901

%

82.3
 

21.8
 

5.0

2

غلبة روح التنافس اليت تؤثر 

سلًبا على التعاون والعمل 

كفريق

57ك
 

10
 

15

2.52

0.8752

%

59.9
 

12.0
 

17.1

3
البحث  اخلوف من الفشل يف

امليداني

51ك
 

17
 

14

2.45

0.8593

%

51.4
 

21.8
 

15.9

 0.535 2.54املتوسط العام

ى املشكالت ـون علـة موافقـة الدراسـعين ح أنَّـمن خالل النتائج املوضحة أعاله يتض

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي ، (3.00من  2.54) الشخصية مبتوسط
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 على أداة الدراسة.  (موافق)وهي الفئة اليت تشري إىل خيار  ،(3.00إىل  2.35)من 

يف موافقة عينة الدراسة على  اهناك جتانًس من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّكما يتضح 

وهي متوسطات  ،(2.55إىل  2.45املشكالت الشخصية حيث تراوحت متوسطات موافقتهم ما بني )

ويتضح من  ،ثالثة من فئات املقياس الثالثي اليت تشري إىل )موافق( على أداة الدراسةتقع يف الفئة ال

 ،1صية تتمثل يف العبارات رقم )عينة الدراسة موافقون على ثالثة من املشكالت الشخ النتائج أنَّ

  «جتاهل رؤساء العمل اللتزامات الطالب الدراسية: »( وهي1جاءت العبارة رقم )وقد  ،(3، 2

(.3من  2.55مبتوسط ) ،رتبة األوىل من حيث موافقة عينة الدراسة عليهابامل

أبرز املشكالت الشخصية تتمثل يف جتاهل  يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّو

جتاهل رؤساء العمل اللتزامات  ر هذه النتيجة بأنَّرؤساء العمل اللتزامات الطالب الدراسية وتفسَّ

األمر الذي  ،ن الطالب والطالبات من مواصلة دراستهم بطريقة مناسبةالطالب الدراسية ال ميكِّ

 يزيد من مشكالتهم.

 :وتوصياتها الدراسة نتائج

 أهم نتائج الدراسة:

العلوم قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية يتضح من نتائج الدراسة أنَّ الطلبة يف 

هم وافقون على املشكالت اليت تواجهم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 .(3من  2.48مبتوسط )

على ثالثة فقد وافق الطلبة  ،(3من  2.54) يف املشكالت الشخصية مبتوسطومتثل أبرزها 

 الب الدراسية.جتاهل رؤساء العمل اللتزامات الط يفأعالها ل من املشكالت الشخصية متثَّ

لى أربعة فقد وافق الطلبة ع ،(3من  2.53مبتوسط ) ،يليها املشكالت اإلدارية والتنظيمية

عدم وجود مكتبة خاصة بالقسم توفر الكتب  يفأعالها ل من املشكالت اإلدارية والتنظيمية متثَّ

ثالثة من حمايدون يف موافقتهم حول ، بينما هم واملراجع ذات الصلة باملوضوعات البحثية

تأخر صرف املكاف ت املادية، لتغطية النفقات  يفأعالها ل املشكالت اإلدارية والتنظيمية متثَّ

الدراسية.

على سبع من املشكالت فقد وافق الطلبة  ،(3من  2.51) يليها املشكالت البحثية مبتوسط

، بينما هم ت البحثقلة اهتمام بع  أعضاء هيئة التدريس بتحكيم أدوا يفأعالها ل البحثية متثَّ
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تتمثل يف ضعف تعاون املشرف على اليت حمايدون يف موافقتهم حول واحدة من املشكالت البحثية 

 .الرسالة مع الطالب

على ثالثة فقد وافق الطلبة  ،(3من  2.29)جاءت املشكالت األكادميية مبتوسط  اوأخرًي

حمايدون ي، بينما هم رشاد األكادميضعف فاعلية اإل يفأعالها ل من املشكالت األكادميية متثَّ

ضعف الرتابط بني الدراسة متثَّل أعالها يف  املشكالت األكادمييةمن  اثنتنييف موافقتهم حول 

ضعف  ل يف على واحدة من املشكالت تتمثَّنيغري موافقهم و، النظرية ومتطلبات البحث العلمي

 .التزام بع  األساتذة بوقت احملاضرة

 توصيات الدراسة:

 يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي الدراسة بالتالي:

  العمل على توفري مكتبة خاصة بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية

وتوفري الكتب واملراجع ذات الصلة باملوضوعات  ،جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

البحثية.

 دمة الباحثني يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.االهتمام بتوفري مراكز خل

  العمل على اإلسراع يف إقرار األفكار البحثية بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم

االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 .االهتمام بتوفري فرص التفرغ لطالب وطالبات الدراسات العليا

 لى تفعيل اإلرشاد األكادميي بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم العمل ع

االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

  االهتمام بتوفري احملاضرات األكادميية الغري منهجية بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف

سالمية.كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

  قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم لطلبة توفري دليل لإلرشاد األكادميي

االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

 ُّاالهتمام بتحكيم على أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  حث

أدوات البحث.
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  اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بقسم الطلبة توجيه

بن سعود اإلسالمية والطالبات باحلضور ملناقشات الرسائل العلمية واملؤمترات.

 ُّرؤساء العمل على االهتمام بالتزامات الطالب الدراسية. حث
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate the extent to which the active 

procrastination concept compatibility with the procrastination behavior by 
determining some the indicators of the Construct Validity of the active 

procrastination scale for (Choi & Moran, 2009). To achieve this goal, the scale 

was applied on a sample of 129 students from the educational diploma in 
Majmaah University.  

The results of the study revealed a factor construct consisting of three 

factors for the active procrastination scale: satisfying outcomes under pressure, 

intentional decision to procrastination, ability to meet final promises. The results 
indicated that outcome satisfaction and preference for pressure are not 

independent factors. The results also indicated that active procrastination 

negatively correlates with academic procrastination, and positively correlates 
with self-efficacy and conscientiousness, while there is no correlation between 

active procrastination and neuroticism. These results indicate that active 

procrastination differs from the characteristics of procrastination. The study 
concluded that the Construct Validity of the active procrastination scale has not 

been achieved, therefore, the study recommended not to prevail using that scale 

to measure procrastination. 

Keywords: Aactive procrastination, academic procrastination,  Construct 
Validity. 
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تقدددوين مددددى تطددابق مفهدددوم التسدددويف النشدددط مددع سدددلوة التسدددويف: دراسدددة      (.0202. )، إبدددراهيناحلسددينان 

.011328 ،(0) 5 ،. جملة العلوم الرتبويةللتحقق من صدق البناء ملقياس التسويف النشط

مدى تطابق مفهوم التسويف النشط مع سلوة التسويف: دراسة للتحقق من تقوين 

 صدق البناء ملقياس التسويف النشط

 (1)د. إبراهين بن عبداهلل احلسينان

 :املستخلص

مدى تطابق مفهوم التسويف النشط مع سلوك  هدفت هذه الدراسة إىل التحقق من

 وموران يبع  مؤشرات صدق البناء ملقياس التسويف النشط لشو التسويف، من خالل التحقق من

(Choi & Moran, 2009) ا من طالًب (129)نة من على عينة مكوَّ، ولتحقيق هذا اهلدف ُطبِّق

 ةن من ثالثالدراسة عن بناء عامل مكوَّ نتائج كشفتوطالب الدبلوم الرتبوي يف جامعة اجملمعة، 

بالنتائج حتت الضغط، والقرار املتعمد بالتسويف،  الرضا :هيعوامل ملقياس التسويف النشط، و

والقدرة على الوفاء باملواعيد النهائية. وكان عامل الرضا بالنتائج وعامل تفضيل العمل حتت 

ا بالتسويف التسويف النشط يرتبط سلبيًّ شارت النتائج إىل أنَّأ غري مستقلني. كما نيالضغط عامل

بالكفاءة الذاتية ويقظة الضمري، بينما مل تكن هناك عالقة بني التسويف ا جيابيًّإاألكادميي، و

عن خصائص التسويف.  التسويف النشط خمتلٌف هذه النتائج على أنَّ النشط والعصابية، وتدلُّ

، وعليه متت التوصية ق صدق البناء ملقياس التسويف النشطوخلصت الدراسة إىل عدم حتقُّ

 س التسويف.بالتحفظ على استخدامه لقيا

 .التسويف النشط، التسويف األكادميي، صدق البناء الكلمات املفتاحية:
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 مة الدراسة:مقدِّ

املشكالت السلبية املنتشرة بني طالب اجلامعة  أكثر منظاهرة التسويف األكادميي  عدُُّت

(Lee, 2005; Tuckman, 1991)ري. ويش (Steel, 2007إىل ) َّاجلامعة من طالب ( %85) أن

يعمد عدد من الطالب إىل تأجيل العمل باملهام األكادميية اليت توكل هلم إىل وقت  إذفون، مسوِّ

 ,Harriott and Ferrari) جناز األكادميي املرغوبقدرتهم يف حتقيق اإل يقمما يع ،متأخر

رتبط األنه ؛ سلبيًّا سلوًكا الدراسات التسويف األكادمييَّ اعتربت(. وعلى هذا األساس 1996

ز بتدني التحصيل الدراسي يف معظم الدراسات اليت تناولته. ويف معظم هذه الدراسات ركَّ

للتأقلم  غري قابلٍة ممارسًة عدُّالتسويف ُي الباحثون على اجلوانب السلبية هلذا السلوك، ووجدوا أنَّ

 (Morales, 2010).وجيب تصحيحها.  ،معها

 Chu and) التسويف سلوًكا سلبيًّا، تتناول دراسة عتباراملا هو متعارف عليه يف  اوخالًف

Choi, 2005)  إمكانية أن ال تؤدي مجيع سلوكيات التسويف إىل عواقب سلبية. وضمن هذا

ر مييز فيه بني نوعني ( بتصوChu and Choi, 2005ُّم )ر ملفهوم التسويف األكادميي، تقدَّالتطوُّ

جيابي(، والتسويف التقليدي )السليب(. شط )اإلخمتلفني من التسويف، هما: التسويف الن

 على هذا التصور بناًءيستخدم املسوفون  إذ ؛نوع إجيابي من التسويف والتسويف النشط هو

د بالتسويف، حتى يتمكنوا من إجناز دوافعهم القوية حتت عامل ضغط الوقت الختاذ قرار متعمَّ

 (.  Choi and Moran, 2009رضية )ُماملهام قبل املواعيد النهائية، مع حتقيق نتائج 

التسويف النشط خيتلف عن التسويف  ( أيًضا أنChu and Choi, 2005َّوقد الحظ )

السليب يف األبعاد املعرفية، واالنفعالية، والسلوكية. ويف الوقت الذي شرحا فيه التسويف النشط، 

ه مسة سلوكية ميكن مالحظتها، وتتألف يف جانبها أنَّ (Choi and Moran, 2009)د أكَّ

االنفعالي من تفضيل الفرد للعمل حتت ضغط الوقت، وتتضمن يف جانبها املعريف اختاذ القرار 

. مرضيةبالتسويف، وسلوكيًّا بالقدرة على الوفاء باملواعيد النهائية، والقدرة على حتقيق نتائج 

كادميي يب حيقق بع  الطالب من التسويف األكادميي السلوعلى النقي  من التسويف األ

 .(Chu and Choi, 2005) بالنسبة هلم مرضية النشط فوائَد

ىل نتائج بع  الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع تفضيل الطالب إر ويستند هذا التصوُّ

 ( أنVacha and McBride, 1993; Sommer, 1990َّللعمل حتت عامل ضغط الوقت، إذ وجد )

نتيجة  ؛من التسويف كانوا أكثر عرضة للشعور بضغط الوقت )احلشر( يعانونالب الذين الط
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 ،هذا املوقفمثل  حيسنون التعامل مع قد ع عدد من املطالب يف وقت حمدود جدًّا، ولكنهمجتمُّ

أقصى قدر من هلم حتقق اليت الدراسة  اسرتاتيجياتمن خالل استخدام جمموعة كبرية من 

على  نالطالب يعملو بع  ( أنSommer, 1990َّ. ويضيف )ام الدراسية املطلوبةيف امله الكفاءة

لون إىل يقلِّف، والتنظيم دراستهم من خالل اهتمامهم بالقيام بالتنسيق أوقات سني التعامل معحت

 (Brinthaupt and Shin, 2001) أقصى درجة تأثري التسويف والشعور بضغط الوقت. كما وجد

أداء الذين يشعرون بضغط الوقت أفضل على االختبارات، وحيققون مستويات أعلى من  أنَّ

الشعور بضغط  أنَّ ، كما أشار الباحثان إىلخبالف أولئك الذين ال يشعرون بأي ضغط «التدفق»

أعلى من األداء من  ويتطلب مستوًى ،ألنه يزيد من مستويات حتدي املهمة ؛الوقت يزيد من التدفق

 الطالب.

طالًبا جامعيًّا، وباستحداث مقياس من  (230)ومن خالل التطبيق على عينة مكونة من 

( عن وجود تركيب بنائي جديد للتسويف Chu and Choi, 2005ا، كشفت دراسة )بنًد( 12)

 ا يف كثري من النواحي عن الشكل التقليدي للتسويف. وتوصلت دراستهما إىل أنَّمتاًم خمتلٍف

خيتلف  ألفراد غري املسوفني، ولكنل هانفسالدرجة يف النشط حصلوا على األفراد ذوي التسو

التسويف النشط عن ذوي التسويف السليب يف أنهم أقرب إىل األفراد غري املسوفني يف  واألفراد ذو

مقارنة باألفراد ذوي التسويف السليب.  ،وأساليب التعامل ،االستفادة من الوقت، والكفاءة الذاتية

التسويف النشط خيتلف عن التسويف السليب يف  أيًضا أنَّ (Chu and Choi, 2005)وقد الحظ 

( Chu and Choi, 2005) األبعاد املعرفية، واالنفعالية، والسلوكية. ومن اجلدير بالذكر أنَّ

 فشال يف تأكيد البنية املفرتضة اليت تتكون من أربعة عوامل للتسويف النشط.

بني  عالقٍة مل جيدا يف دراستهما أيَّ (Chu and Choi, 2005) ومن املثري لالهتمام أنَّ

ا لذلك على الرغم من أوجه واضًح االتسويف النشط ومقاييس التسويف، ومع ذلك مل يقدما تفسرًي

 سلوٌك التسويف أنَّ ين. وعالوة على ذلك فقد أظهر الباحثون لعقود طويلةءالشبه بني هذين البنا

 (.   Steel, 2007; Van Eerde, 2003) سليبٌّ

دور ببع  اخلصائص النفسية كالكفاءة الذاتية، ومسات الشخصية  قومومن جهة أخرى ت

ساعد يف يمثل هذه اخلصائص  جراء على أساس أنَّويستند هذا اإل ،لفهم سلوك التسويف ممه

. وقد ظهر من خالل (Watson, 2001; Lay, 1997)حتديد الشبكة االمسية هلذا البناء 

على أنه من بني السمات الشخصية  (Steel, 2007; Van Eerde, 2003)ت اليت قام بها الدراسا
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ا يف التسويف. بينما همًّماخلمس الكربى، يؤدي ضعف الشعور بالضمري والعصابية العالية دوًرا 

واالنفتاح على التجربة إما عالقات  ،االنبساطية، والقبولية ظهرت السمات الشخصية األخرىأ

 .(Steel, 2007) .بالتسويف ضعيفةهمة أو م سلبية غري

حكام الصادرة من األفراد بشأن قدرتهم على تنظيم املهام وتعكس الكفاءة الذاتية األ

 ساس فإنَّ(، وعلى هذا األBandura, 1991, p.391د )ء احملدَّادلتحقيق األ ها؛املطلوبة وتنفيذ

الكفاءة الذاتية ال تتعلق باملهارات اليت ميتلكها الفرد، ولكنها تتعلق مبعتقدات الفرد حول قدرته 

املستويات  ( إىل أنBandura, 1986َّمكاناته ومهاراته. ويشري )إلقيام بالعمل مهما كانت على ا

ساس غري الكافية من الكفاءة الذاتية قد ترتبط باخنفاض املشاركة يف املهام. وعلى هذا األ

ثبتت الدراسات على حنو أانطلق الباحثون يف دراسة العالقة بني الكفاءة الذاتية والتسويف، وقد 

 اأيًضا على أنه ذاتية الكفاءة النظر إىلوأصبح ُي العالقة بني هذين املتغريين سلبية.  مستمر أنَّ

(. (Tuckman, 1991ا يف دراسة ظهر هذا جليًّقد وسيلة للتحقق من صدق قياس التسويف، و

اخنفاض مستوى  اعتربونتيجة لتواتر االرتبا  السليب بني الكفاءة الذاتية والتسويف؛ فقد 

ه يف . وألن(Ferrari, Parker, and Ware, 1992)الكفاءة الذاتية أحد أسباب التسويف 

( كشف أيًضا عن Wolters, 2003) الكفاءة الذاتية العامة فإنَّ تمخِدسُتا الدراسات األولية

 كادميية والتسويف السليب.وجود ارتبا  سليب قوي بني الكفاءة الذاتية األ

املتغريات املتعلقة بالذات  أحد ويف تطوير التسويف النشط كبناء للصفات اإلجيابية، فإنَّ

ظهر مشلت الكفاءة الذاتية. وقد توقع هؤالء الباحثون أن ُي (Chu and Choi, 2005)اليت ضمنها 

الذين يظهرون اخنفاًضا  ،ني التقليدينيذاتية عالية على عكس املسوف املسوفون النشطون كفاءًة

استخدام الوقت بشكل  يف الكفاءة الذاتية، ودعمت نتائجهم هذه الفرضية. وقد استنتجوا أنَّ

 مقارنة يمكن إجناز املهام األكثر أهمية أواًلف ،القدرة على التحكم يف الوقتهادف يتطلب 

الكفاءة الذاتية العالية تساعد يف بناء  ( أنChu and Choi, 2005َّ) اعترباملهام األقل أهمية. وب

هذه النتيجة   على استكمال مجيع املهام. وعلى الرغم من أنَّني النشطنيمما يساعد املسوف ،الثقة

نها ختتلف مع أال إ ،حول طبيعة التسويف النشط (Chu and Choi, 2005) رات تتفق مع تصوُّ

ب املهمة، وتأخري املهمة، جتنُّ ( أنSteel, 2002َّطبيعة التسويف وخصائصه، فقد كشفت دراسة )

 واخنفاض الكفاءة الذاتية، واالندفاع واخنفاض اجملادلة منبئات قوية بالتسويف.
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جراء دراستني بهدف معرفة عالقة التسويف إ( من خالل Wolters, 2003وقد وجد )

ا، وباستخدام التقرير الذاتي ُطبِّق على م ذاتيًّاألكادميي بالعديد من املكونات الرئيسة للتعلم املنظَّ

ا التسويف كان مرتبًط (، وأظهرت النتائج أن152َّن = )و ( 157طالب جامعتني خمتلفتني )ن = 

 شكل سليب بالكفاءة الذاتية لطالب اجلامعات.ب

من التنظيم الذاتي، وتقدير الذات،  وبهدف معرفة العالقة بني التسويف األكادميي وكلٍّ

( بإجراء دراستني عن Klassen, Krawchuk and Rajani, 2008والكفاءة الذاتية، قام )

طالًبا جامعيًّا. وكشفت النتائج عن  (455)التسويف األكادميي، وقد ُطبِّق على عينة مكونة من 

وجود عالقة سلبية بني متغريات الدراسة والتسويف، وكانت الكفاءة الذاتية يف التنظيم الذاتي 

دراسة اخلصائص األكادميية والدافعية  تهي األكثر ارتباًطا بالتسويف. ويف الدراسة الثانية متَّ

تصنيفهم  من الطالب الذين متَّ( %25)بنسبة  ،امشارًك (195)ُطبِّق على  وقدللتسويف السليب، 

هؤالء كانوا يتميزون باخنفاض يف معدالتهم  على أنهم مسوفون سلبيون، وأظهرت النتائج أنَّ

أظهروا مستويات منخفضة كما الدراسية، وحققوا مستويات عالية يف التسويف اليومي للمهام، 

 يف الكفاءة الذاتية للتنظيم الذاتي.

كفاءة  ن وجدا أنَّاَذلال، (Tang and Wenfeng, 2008)ج تدعم نتائج عمل وهذه النتائ

ضعف  ( وجدا أنَّ(Chu and Choi, 2005 نَّإىل جانب ذلك فإالذات ترتبط سلًبا بالتسويف، و

كادميي التسويف األ ( أنSirois, 2004َّالكفاءة الذاتية يرتبط بالتسويف التقليدي. كما وجد )

الطالب  ( إىل أن2015َّ) ة الذاتية، كما أشارت أيًضا دراسة فيصل وصاحليرتبط سلًبا بالكفاء

 املسوفني دراسيًّا يتسمون بتدني الكفاءة الذاتية.

مع خصائص التسويف. وعالوة على  التسويف النشط متناقٌ  هذه النتائج تشري إىل أنَّ إنَّ

املسوف يف كثري من املسوف النشط أقرب إىل غري  ظهرت بع  الدراسات أنَّفقد أذلك، 

 .(Kim and seo, 2013الصفات، مثل الكفاءة الذاتية. )

 اا للعمل السابق الذي قامجهت ملقاييس التسويف السليب، وتعزيًزعلى االنتقادات اليت ُو وبناًء

 من التسويف هما: التسويف نيهناك نوع والذي اقرتحا فيه أنَّ (Chu and Choi, 2005)به 

( بدراسة لبناء مقياس جديد يسهل Choi and Moran 2009النشط، قام )السليب والتسويف 

، والتحقق من خصائصه (Chu and Choi, 2005)ها االتعامل مع األبعاد اليت اقرتح

إناث(،  155ذكور، و 53) ،طالًبا جامعيًّا (173)نة من ُطبِّق على عينة مكوَّ فقدالسيكومرتية، 
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د باستخدام مقياس التسويف النشط التسويف املتعمَّ بناءيس د وِقوبناًء على إجراءات الدراسة، حدِّ

the active procrastination scale (APS)  وكان من بني نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بني .

العلماء يف خمتلف  أنَّإىل  (Choi and Moran, 2009) السليب والتسويف النشط. ويشري التسويف

وعلم النفس الشخصية،  ،وعلم النفس االجتماعي ،واهلندسة ،لتسويقصات، مبا يف ذلك االتخصُّ

 السليب. التسويف لتسويف النشط مقابلل بالنتائج املثرية اعرتفوا على وجه السرعة

وجود عالقة سلبية بني التسويف النشط والشعور  (Choi and Moran, 2009وقد توقع )

وعلى  ا من غري املسوفني.ا وانضباًطأقل تنظيًم نيالنشط نياملسوف أنَّ وافرتضاالعالي بالضمري، 

عالقة بني الشعور العالي بالضمري النقي  من ذلك، كشفت نتائج دراستهما عن عدم وجود أي 

 سوًِّغاهذا التناق  بني ما افرتضه الباحثان وما توصال إليه قد يكون م والتسويف النشط. إنَّ

قد  (Choi and Moran, 2009)، وخاصة أنَّ إلجراء دراسة لفحص العالقة بني هذين املتغريين

 جتاهال هذه النتيجة اليت قد تدلُّ على أنَّ التسويف النشط بناء خمتلف عن التسويف.

 ;Steel, 2007)من العصابية  عاٍل املسوفني التقليديني لديهم مستوًى أنَّمن الرغم على و

Van Eerde, 2003)( يصف ،Choi and Moran, 2009 املسوفني النشطني )ن وأنهم مستقرب

( مع متغري Choi and Moran, 2009ا. ومرة أخرى يظهر التناق  بني نتائج دراسات )عاطفيًّ

 فرتض أن يرتبط سلبيًّا بالتسويف.ُي

التسويف  راعتباهذه النتائج املتعلقة بالتسويف النشط أثارت حفيظة بع  الباحثني يف  إنَّ

يعتقد  إذ، (Ferrari, 2010; Pychyl, 2009)ا من أنواع التسويف ا أو نوًعالنشط سلوًكا تسويفيًّ

وا الفهم، ؤ( قد أساChoi and Moran, 2009; Chu and Choi, 2005) هؤالء الباحثون أنَّ

 Chu) يف دراسةف ا نشًطا. ويف الواقع فقد تكشَّد اهلادف تسويًفالتأخري املتعمَّ اعتباروذلك يف 

and Choi, 2005) َّاألفراد الذين ميارسون التسويف النشط مشابهون لألفراد غري  وباعرتافهما بأن

 ،ىل حتقيق أهدافهم من خالل ميثاق سلوكيإاملسوفني الذين ينشطون يف تأخري املهام للوصول 

إىل  (Haghbin and Pychyl, 2015) يعيدون ترتيب أولويات مهامهم عند الضرورة. وقد أشار فقد

 ه تسويف.هؤالء الباحثني قاموا بتصنيف هذا الشكل من التأخري على أنَّ أنَّ

من أنواع  االنشط نوًع التسويِف اعتباروتؤيد بع  الدراسات هذا التوجه، يف عدم 

ا فيها واليت اقرتح(Corkin, Yu and Lindt, 2011) التسويف. ومن هذه الدراسات، دراسة 

عن التسويف النشط، وهو مصطلح التأخري النشط، وذلك بهدف مقارنة التأخري  بدياًل امصطلًح
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نة من التطبيق على عينة مكوَّ . ومن خاللام ذاتيًّالنشط بالتسويف التقليدي من منظور التعلم املنظَّ

بني التأخري  إجيابيةوجود عالقة  كشفت بع  نتائج هذه الدراسة عن من طالب اجلامعة، (205)

 والكفاءة الذاتية. النشط 

طالب جامعي مسجلني  (107)نة من على عينة مكوَّ ت( ُطبِّقGendorn, 2011ويف دراسة )

يف مادة دراسية اختيارية يف السنة األوىل يف جامعة كندية. واستخدمت الدراسة مقياس التسويف 

 MSLQ; Pintrich)ذاتيًّا ، ومقياس التعلم املنظم(APS; Choi & Moran, 2009) النشط

Smith, Garcia, & McKeachie) وظهر من بني نتائج الدراسة عدم وجود عالقة بني التسويف .

 النشط والكفاءة الذاتية.

( اليت هدفت إىل مقارنة التسويف السليب بالتسويف النشط بني Cao, 2012ويف دراسة )

طالًبا يف الدراسات  (57)ا وا جامعيًّطالًب (55)أجاب  فقد طالب املرحلة اجلامعية والدراسات العليا،

عدم وجود  :جمموعة من االستبيانات املتعلقة بالدراسة. وكان من بني نتائج الدراسة لىالعليا ع

 إجيابيةعالقة بني التسويف النشط والكفاءة الذاتية يف عينة طالب اجلامعة، بينما ظهرت عالقة 

دم وجود عالقة بني التسويف السليب بينهما يف عينة الدراسات العليا. كما كشفت الدراسة عن ع

 .عينيت الدراسة كل من والتسويف النشط يف

( اليت هدفت إىل التمييز بني نوعي التسويف السليب والتسويف Seo, 2013ويف دراسة )

 (287)ظهرت النتائج من خالل التطبيق على عينة مكونة من أكادميية، النشط يف الدافعية األ

ا مع التسويف السليب. وتدعم نتائج الدراسة تسويف النشط يتناسب عكسيًّال ا، أنَّطالًبا كوريًّ

ا بأشكال مستقلة فكرة أنه باملقارنة مع التسويف السليب، قد يكون التسويف النشط مرتبًط

 من أشكال التأخري وخيتلف عن التسويف السليب. ا من الدوافع، وقد يكون شكاًلنسبيًّ

استكشاف العالقات بني إىل   Taura, Roslan, and  Omar, 2014)) وهدفت دراسة

 اسرتاتيجيات قوم بهوحتديد الدور الذي ت ،الكفاءة الذاتية، وقيمة املهمة، والتسويف النشط

معلًما قبل اخلدمة  (425) عينة مكونة منالتنظيم الذاتي يف هذه العالقات. وشارك يف الدراسة 

إناث( يدرسون يف كليات الرتبية يف مشال غرب نيجرييا. وكشفت النتائج عن  203و اذكًر 223)

من الكفاءة الذاتية  ا بني التسويف النشط وكلٍّوإن كان ضعيًف جيابي ودالٍّإوجود ارتبا  

 (.0.42ا )التعلم املنظم ذاتيًّ واسرتاتيجيات(، 0.14(، وقيمة املهمة )0.14)
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طالًبا جامعيًّا، كشف التحليل العاملي  (320)مكونة من خالل التطبيق على عينة  ومن

( عن ثالثة عوامل مستقلة للتسويف النشط، وهي عامل Hensley, 2015)يف دراسة  االستشكايف

القدرة على الوفاء واإلجناز يف املواعيد النهائية، وعامل الرضا عن النتائج حتت الضغط، وعامل 

العوامل فقط، وهو عامل القرار املتعمد بالتسويف، كان  القرار املتعمد بالتسويف. وأحد هذه

أبعاد التسويف النشط )القدرة على  مرتبط سلًبا بالتسويف السليب. وتشري النتائج أيًضا إىل أنَّ

سلوكيات أنها الوفاء واإلجناز يف املواعيد النهائية، والرضا عن النتائج حتت الضغط( اليت تبدو 

عد من التسويف النشط الذي الُب عكس سلوك التسويف، يف حني أنَّلتعلم قد ال تا مع تكيفية

 ال يرتبط بالسلوكيات التكيفية مع التعلم.ينطوي على سلوك التسويف )القرار املتعمد بالتسويف( 

( إىل التحقق من الصدق البنائي ملقياس التسويف Chowdhury, 2016هدفت دراسة )و

يدرسون مادة علم ( من طالب اجلامعة، الذين 305)ة من النشط من خالل التطبيق على عينة مكون

يقيس  التسويف النشط بناٌء النفس، وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج، كان من أهمها، أنَّ

بالكفاءة الذاتية إجيابيًّا التسويف النشط يرتبط  التأخري اهلادف وليس التسويف. كما ظهر أنَّ

من التسويف السليب والعصابية. وختتلف الدراسة احلالية  بكلٍّويقظة الضمري، بينما يرتبط سلًبا 

 ؛التحليل العاملي االكتشايف والتوكيدي تدعم نتائجها باستخدامعن هذه الدراسة يف كونها 

 للتأكد من الصدق البنائي ملقياس التسويف النشط.

 ( اليت هدفت إىل التحقق من الصدقChowdhury and  Pychyl, 2018ويف دراسة )

، من الطالب اجلامعيني (305)نة من البنائي ملقياس التسويف النشط، ُطبِّق على عينة مكوَّ

، التسويف النشط بناء غري متجانس وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج كان من ضمنها أنَّ

ين خمتلفني هما التأخري اهلادف، والتأخري االستثاري، كما ءظهر أنه بناء مركب من بنا فقد

الكفاءة الذاتية ويقظة  التسويف النشط وكلٍّ من بني إجيابيةوجود عالقة  نالنتائج ع كشفت

من  بداًل اهادًف االتسويف النشط أقرب إىل أن يكون تأخرًي الضمري، وانتهت الدراسة إىل أنَّ

 ا.سلوًكا تسويفيًّ اعتباره

 التسويف النشط أنَّ اليت فحصت البنية العاملية ملقياس السابقة ويتضح من خالل الدراسات

(Chu and Choi, 2005)  فشال يف تأكيد البنية املفرتضة اليت تتكون من أربعة عوامل للتسويف

(، يف حني كشفت Choi and Moran, 2009هذه العوامل يف دراسة ) ُأكِّدتالنشط، بينما 

 ( عن منوذج من ثالثة عوامل للتسويف النشط.Hensley, 2015نتائج دراسة )
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ا يف نتائجها، ا من الدراسات اليت استخدمت مقياس التسويف النشط تناقًضأيًضويظهر 

، والكفاءة الذاتية، ويقظة الضمري، سليبخاصة فيما يتعلق بعالقة التسويف النشط بالتسويف ال

فرتض أن تكون النتائج منبئات بالتسويف، فإنه ُي عدُّهذه املتغريات ُت أنَّ أساسوالعصابية. وعلى 

 ًئاهو تسويف وليس شي )التسويف النشط( هذا البناء تؤكد أنَّف ،ع نتائج الدراسة السابقةم متسقة

التسويف النشط يتناسب عكسيًّا مع التسويف  أنَّاتضح آخر. ومن خالل الدراسات السابقة 

، (Chu and Choi, 2005) نتائج دراسة (، يف حني أنSeo, 2013َّكما يف دراسة ) السليب

( كشفت عن عدم وجود عالقة بني Cao, 2012، ودراسة )(Choi and Moran, 2009)ودراسة 

 .هذين املتغريين

بني التسويف النشط والكفاءة الذاتية،  إجيابيةوظهر يف بع  الدراسات وجود عالقة 

 ودراسة (،Choi and Moran, 2009، ودراسة )(Chu and Choi, 2005) كما يف دراسة

(Corkin, et al., 2011)ودر ،( اسةTaura, et, al., 2014( ودراسة ،)Chowdhury, 2016) ،

(، وكذلك Gendorn, 2011؛ بينما مل جيد )(Chowdhury and Pychyl, 2018) ودراسة

(Cao, 2012.بالنسبة لعينة طالب اجلامعة، عالقة بني هذين املتغريين ) 

 ,Choi and Moran) وفيما يتعلق بعالقة التسويف النشط بيقظة الضمري، كشفت دراسة

 (، ودراسةChowdhurym 2016(، عن عدم وجود عالقة بينهما، بينما كشفت دراسة )2009

(Chowdhury and Pychyl, 2018)  بينهما. إجيابيةعن وجود عالقة 

 Choi and) أما فيما يتعلق بعالقة التسويف النشط بالعصابية، فقد كشفت دراسة

Moran, 2009( ودراسة ،)Chowdhurym 2016.عن وجود عالقة سلبية بينهما ) 

 مشكلة الدراسة:

من  د من التأخري بداًلالتسويف نوع حمدَّ أنَّتؤكد على النفسية للتسويف  اتالتعريف كلَّ إنَّ

مشكلة، ولكن تأخري العمل ميكن أن يكون  دَُّعالتأخري بشكل عام، فتسويف املهمة ُي اعتباره

 العمل؛ على سبيل املثال، قد يؤجل بع  األشخاصفأو ال يشكل مشكلة.  إجيابيًّا أو مفضاًل

ا لتحفيز أنفسهم إلنهاء املهام للحصول على مزيد من املعلومات، وقد يؤخر البع  مهامهم عمًد

جل االلتفات إىل مسألة أكثر أبفعالية قبل املوعد النهائي، وقد يؤجل البع  اآلخر مهمة من 

 ,Schowuenburg, Lay)ة تسويفنزلهذا التأخري املتعمد مب اعتبارينبغي  ا أو أهمية. والإحلاًح
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Pychyl & Ferrari, 2004; Steel 2007) بل على أنه تأخري حكيم أو إجيابي. ويشري ،(Corkin 

et al., 2011)  التسويف النشط ليس تسويًفا بل تأخري هادف، ولذلك استخدموا مصطلح  أنَّإىل

على ذلك، فإنه قد يكون استخدام  من التسويف النشط يف دراستهم. وبناًء التأخري النشط بداًل

 ا للحقائق العلمية.نوًعا من أنواع التسويف تشويًه اعتبارهالدراسات للتسويف النشط ب

م العلوم يعتمد بشكل أساسي على دقة املقاييس اليت تقدُّ ( إىل أن1999َّ) ويشري الثبييت 

ديد ماهية اخلاصيات اليت تعكف على دراستها، وإذا كانت تلك تستخدمها تلك العلوم يف حت

النتائج املرتتبة على استخدام مثل هذه املقاييس سوف تكون غري دقيقة  املقاييس غري دقيقة فإنَّ

تناول الدراسات للتسويف النشط على أنه  نَّأه احلقائق العلمية. كما ورمبا تؤدي إىل تشوُّ أيًضا،

يف قد يؤدي إىل نتائج متناقضة تعود ألسباب تتعلق بقياس مفهوم ختتلف بنيته نوع من أنواع التسو

 بنية التسويف. عن

، يتضح التناق  بني التسويف النشط ومفهوم التسويف يف استعراضه ويف ضوء ما سبق

الباحث  وعليه فإنَّ ،بأنه خيتلف عن طبيعة التسويف :ا، وثانًيابناء غري مدعم جتريبيًّ :كونه أواًل

 مقياس التسويف النشط من خالل التحقق من دقيرى أهمية التوسع يف دراسة التحقق من مدى ِص

 .يف البيئة العربية صدقه البنائي بع  مؤشرات

صدق االختبار أو  بإجياد إطالًقاتقدير صدق املقياس أو االختبار ال يتعلق  نَّحيث إو

وأيًضا اختاذ القرارات باستخدام هذه  ،املقياس، ولكنه يتعلق بالتأويالت أو معاني الدرجات

الباحث يدعم نتائجه  ، فإنَّ(Cronbach, 1971)  األدوات الناجتة عن عملية تأويل الدرجات

لبناء التسويف النشط من خالل   "the nomological network"  بالتحقق من الشبكة االمسية

 ويقظة الضمري، والعصابية، واستخدام، والكفاءة الذاتية، كادمييمن التسويف األ عالقته بكلٍّ

ومقارنتها  التسويف النشط، قياسمؤشرات وشواهد لصدق البناء النظري ملهذه العالقات بوصفها 

استخدام العالقة بني  نَّأ( إىل Furr, 2011. ويشري )بنتائج الدراسات املتعلقة بظاهرة التسويف

من األدلة على صدق  اعد على إثبات مزيٍددرجات املقياس واملقاييس من متغريات نفسية أخرى يس

 البناء.

 سئلة الدراسة:أ

 سئلة التالية:جابة عن األتسعى الدراسة إىل اإل 
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 لدى عينة من طالب الدبلوم الرتبوي جبامعة اجملمعة؟ ما البناء العاملي ملقياس التسويف النشط .1

، كادمييسويف األالتكلٍّ من بني التسويف النشط و إحصائيًّاتوجد عالقة دالَّة  هل .2

لدى عينة من طالب الدبلوم الرتبوي جبامعة  والكفاءة الذاتية، ويقظة الضمري، والعصابية

 اجملمعة؟

 أهداف الدراسة:

من  ،تهدف الدراسة إىل التحقق من بع  مؤشرات الصدق البنائي ملقياس التسويف النشط

ه اخالل التحقق من تطابق املكونات العاملية للمقياس مع مواصفات البناء العاملي الذي افرتض

(Chu and Choi, 2005ٍّوكذلك التحقق من مدى ارتبا  التسويف النشط بكل ،)  من التسويف

 مبفهومه التقليدي، والكفاءة الذاتية، ويقظة الضمري، والعصابية.

 أهمية الدراسة:

من  دُّأهمية الدراسة يف جانبها النظري بتناوهلا لسلوك التسويف األكادميي الذي ُيَعتتمثل 

املوضوعات اخلطرية واملنتشرة بني طالب اجلامعات على املستوى العاملي والعربي. وتتأكد األهمية 

إىل جناز الدراسي املأمول. وبالنظر أيًضا بارتبا  سلوك التسويف بتعلم الطالب ومدى حتقيقهم اإل

أثناء يف الباحثني وكذلك املعلمني قد يقدموا توصياتهم بشأن استخدام التسويف النشط  أنَّ

تظل مسألة ضرورية قبل  ،كبناء يقيس التسويف صدق مقاييسهالتحقق من  التعلم، فإنَّ

التوسع يف  التسويف النشط نوًعا من أنواع التسويف، فإنَّاعتبار االستخدام. ونظًرا للشكوك يف 

اسة حتديد طبيعة هذا السلوك من خالل عالقته بالتسويف مبفهومه التقليدي، والكفاءة در

الذاتية، وبع  مسات الشخصية، سوف يقود لفهم أوضح عن طبيعته ومدى ارتباطه خبصائص 

، وما يرتتب صدقهاهمية التطبيقية يف خطورة استخدام مقاييس مشكوك يف التسويف. وتتمثل األ

صدق الالتأكد من  من نتائج غري دقيقة ومشوهه للحقائق العلمية؛ ولذا فإنَّ على ذلك االستخدام

( ضرورة تفرضها املنهجية العلمية اليت Chu and Choi, 2005البنائي ملقياس التسويف النشط )

توفر الدراسة  إذ(، 1999)الثبييت،  تؤكد أهمية التحقق من صدق أدوات القياس قبل استخدامها.

ا للثقة أو ا عمليًّمما يقدم دعًم ،صدق البنائي ملقياس التسويف النشطالشواهد على بع  األدلة وال

عدم الثقة يف استخدامه كمقياس للتسويف. كما تدعم الدراسة التكامل بني التحليل العاملي 

 االستكشايف والتحليل العاملي التوكيدي يف دراسة صدق البناء للمقياس املستهدف.
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 مصطلحات الدراسة:

 التسويف النشط:

جيابي من التسويف الذي يتخذ فيه األفراد إنوع  :بأنه (Choi & Moran, 2009) فه ويعرِّ

ا بالتسويف، ومن خالل استخدامهم لدوافعهم القوية حتت عامل ضغط الوقت، فإنهم ا متعمًدقراًر

بالنسبة هلم. رضية مقبل املواعيد النهائية، مع حتقيق نتائج  اقادرون على إنهاء املهام واستكماهل

 هي: ،أنه يتكون من أربعة أبعاد رئيسةبالتسويف النشط  (Choi & Moran, 2009) ويصف 

تفضيل العمل حتت الضغط، والقرار املتعمد بالتسويف، والقدرة على الوفاء باملواعيد النهائية، 

 والرضا بالنتائج.

من أجل الشعور  ؛من قبل الطالب د بالتسويفف الباحث التسويف النشط بالقرار املتعمَّويعرِّ

 Choi) مقياس نبتجربة التحدي يف املواقف الضاغطة، الذي يظهر من خالل إجابات األفراد ع

and Moran, 2009) ،(قيد النشر، واملعرب من قبل )احلسينان. 

 التسويف األكادميي:

تأخري القيام باملهام الدراسية لوقت متأخر، مما جيعله غري قادر على  :فه الباحث بأنهيعرِّو

إمتام املهام الدراسية أو إجنازها بشكل مرٍض، ويصاحبه مشاعر القلق والضيق والندم، وتعكسه 

الدرجة املرتفعة اليت حيصل عليها الطالب يف مقياس التسويف األكادميي املستخدم يف هذه 

 الدراسة.

 : الصدق البنائي

الصدق البنائي جوهر عملية الصدق، وحصر  اعتبارى التحوُّل يف نظرية الصدق إىل لقد أدَّ

، يف التحقق فقط من صدق البناء. وعليه ميكن استخدام صدق املقياس إجراءات التحقق من

ا حتديد الصدق البنائي من خالل عالقة الصدق البنائي لتحديد احملك املراد قياسه. وميكن أيًض

طرًقا  اعتبارهاصدق احملتوى واألنواع األخرى من الصدق ميكن  ء بالبناءات األخرى. كما أنَّالبنا

   (Cronbach & Meehl, 1955; Cronbach, 1984; Messick, 1975)  لتحديد الصدق البنائي.

احلكم والقناعة العلمية اليت »( صدق البناء على أنه: 251، ص1998ويعرِّف الطريري )

طور املقياس حول مناسبة االستنتاجات اليت يتوصل إليها من خالل الدرجات على تتولد لدى م

 «.االختبار إزاء مستوى ووضع الفرد يف صفة أو خاصية من اخلصائص



 

 
 
 292 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

مجعية علم النفس األمريكية واجمللس وف مجعية البحوث الرتبوية األمريكية، تعرِّو

 ُجمعتواألدلة اليت  البياناتأو كفاية  قدرة»ه نَّأب الوطين للقياس يف جمال التعليم الصدق البنائيَّ

 «املقرتحة على تعزيز عمليات تأويل درجات املقاييس وتفسريها لألغراض واالستخدامات

(American Educational Research Association [AERA], American Psychological 

Association, & National Council on Measurement in Education, 1999, p.9) وهذا .

نات وأدلة تدعم عمليات تأويل الدرجات وفق أسس اعملية جتميع لبييعين أنَّ صدق املقياس يتعلق ب

 .علمية رصينة

 حدود الدراسة:

 تتحدد الدراسة مبا يلي: 

 كادميي الصورة املختصرة ملقياس التسويف األ :وهي ،باألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة

 Choi)(، ومقياس التسويف النشط (Yockey, 2016ملكلوسكي، والذي قام بإعدادها 

and Moran, 2009)(، ومقياس قيد النشرهما يف دراسة احلسينان )تعريُب ذين متَّل، ال

ويقظة الضمري يف  (، ومقياسي العصابية،1998بل رضوان )ب من ِقالكفاءة الذاتية املعرَّ

 (.2008من قبل الرويتع ) ةب للبيئة السعوديالكربى املعرَّ ةمقياس العوامل اخلمس

 يف كلية الرتبية  ،تقتصر الدراسة على الطالب الذكور املنتظمني يف برنامج الدبلوم الرتبوي

 هـ.1437/1439يف الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي  ،باجملمعة

 :هاجراءاتإمنهج الدراسة و

 منهج الدراسة:

 لدراسة بناء التسويف النشط وعالقته ببع  املتغريات. ؛استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 جمتمع الدراسة: 

يف  ،يتكون جمتمع الدراسة من مجيع الطالب الذكور املنتظمني يف برنامج الدبلوم الرتبوي

هـ، والبالغ 1437/1439للعام اجلامعي  ،يف الفصل الدراسي الثاني ،جبامعة اجملمعة ،كلية الرتبية

وبهدف ضبط املتغريات اليت قد تؤثر على ظاهرة التسويف، فقد  .من الطالب (309)عددهم 

 اقتصر على الطالب الذكور؛ جلمع البيانات من جمتمع أكثر جتانًسا.
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 عينة الدراسة:

الشعب  ، هي جمموعبطريقة عشوائية بسيطة، من بني تسع شعٍب شعٍب اختريت ستُّ

املطروحة يف الفصل الدراسي الثاني لطالب الدبلوم الرتبوي. وبعد ذلك ُطبِّق على مجيع طالب 

متوسط  ا،طالًب (129)جابات غري املكتملة، بلغت عينة الدراسة الشعب املختارة. وبعد استبعاد اإل

 (.1.921) ، وباحنراف معياري(25.18) عمارهمأ

 أدوات الدراسة: 

 أدوات خمتلفة هي: أربعمن أجل حتقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث 

 the Academic Procrastination Scale :: الصورة املختصرة ملقياس التسويف األكادمييأواًل

(APS)     

وقد عمل . ملقياس التسويف األكادميي ملكلوسكيوُيعد هذا املقياس الصورة املختصرة 

(Yockey, 2016على الت )ُّمخس فقرات(، ووجد هلذا املقياس  ق من اخلصائص السيكومرتيةحق(

(، 0.78كرونباخ )ألفا بلغ معامل  إذهذه الصورة تتمتع خبصائص سيكومرتية مناسبة  أنَّ

توكمان للتسويف  (، ومقياس0.54يم تسويف الطالب )وومعامالت ارتبا  مرتفعة مع مقياس تق

القيام بالواجبات  أنا أعلم أنه جيب عليَّ»(. ومن األمثلة على فقرات املقياس، الفقرة التالية 0.89)

 .  «فعل ذلكأالدراسية ولكين ال 

 :(Choi & Moran, 2009) ثانًيا: مقياس التسويف األكادميي النشط من إعداد

ن املقياس ، ويتكوَّ(Chu and Choi, 2005)لة من مقياس املقياس هو النسخة املعدَّ دُُّيَع

على سبيل ) ،الرضا بالنتائج :مة لقياس أربعة أبعاد للتسويف النشط، وهيعبارة مصمَّ (15)من 

 (، وبعد تفضيل]عكسية[ «أعاني يف عملي عندما أكون يف سباق مع املواعيد النهائية»املثال: 

عندما أؤجل القيام باملهام حتى اقرتاب املوعد أتأمل حبق »)على سبيل املثال:  ،الضغط العمل حتت

ا بتأجيل أقوم عمًد» :على سبيل املثالو ،د بالتسويف(، وبعد القرار املتعمَّ]عكسية[ «النهائي

، وبعد الوفاء باملواعيد النهائية )على سبيل املثال: «مهامي؛ لزيادة دافعييت إىل أقصى حد ممكن

جابة على مقياس اإل (. وتتمُّ]عكسية[ «ها لنفسيليت وضعُتغالًبا ما أفشل يف حتقيق األهداف ا»

)صحيح جدًّا(. وللتحقق من  8( إىل غري صحيح على اإلطالق) 1مستويات، من  ةمتدرج من سبع

فقرة(، وتراوحت معامالت الثبات لألبعاد األربعة  15) ثبات املقياس ِقيساالتساق الداخلي للمقياس 
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ق من صدق . كما ُتحقِّ(0.70)لغ معامل الثبات للمقياس ككل ، وب(0.73)إىل ( 0.80)ما بني 

 .ي، وصدق احملكِّئاملقياس عن طريق الصدق التنب

)مقياس التسويف األكادميي،  ( املقياسني السابقنيقيد النشر) احلسينان عرَّبوقد 

التحقق ومقياس التسويف النشط( باالستعانة مبتخصصني يف اللغة اإلجنليزية، والعلوم الرتبوية، و

من طالب  اطالًب( 49عن طريق التطبيق على عينة استطالعية ) مامن اخلصائص السيكومرتية هل

 إذمبعامالت اتساق داخلية مناسبة ت النتائج على متتع املقياسني كلية الرتبية باجملمعة، ودلَّ

و  (،0.71)، ومبعامل ثبات بلغ (0.71) إىل( 0.85)على مقياس التسويف األكادميي بني  اوحتتر

(، وبلغ معامل 0.75)إىل ( 0.45تراوحت معامالت االتساق الداخلي ملقياس التسويف النشط بني )

بني مقياس التسويف األكادميي  حصائيًّاإ . كما دلت النتائج على وجود ارتبا  دالٍّ(0.50) ثباته

ملكلوسكي ومقياس توكمان الذي يقيس التسويف األكادميي السليب، بينما ال يوجد ارتبا  

لكال  (لفا كرونباخ)أالباحث معامل  حسببني مقياس التسويف النشط ومقياس توكمان. وقد 

 لكلٍّ (0.59)و (0.91)بات جيدة، املقياسني يف الدراسة احلالية، ووجد أنهما يتمتعان مبعامالت ث

 كادميي ومقياس التسويف النشط على التوالي.من مقياس التسويف األ

 ثالًثا: مقياس الكفاءة الذاتية: 

جابة وفق متدرج يطلب فيها من الطالب اختيار اإل ،فقرات (10)يتكون هذا املقياس من 

. (Schwarzer)ا(، ويعد املقياس هو النسخة العربية من مقياس يبدأ من )ال، نادًرا، غالًبا، دائًم

من  ،( بالتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس1998، رضوان)وقد قام معرب املقياس 

على  وُعرض بعد ذلكجنليزية، على متخصص يف اللغة اإل اخالل التأكد من الرتمجة بعرضه

مكانية التطبيق، وبلغ إصياغة وفهم املعنى وبداء رأيهم من حيث الجمموعة من املتخصصني إل

 ُتحقق من معامالت االتساق الداخلي، وارتباطه مبحكٍّ ا، كم(0.81)معامل ثباته بإعادة التطبيق 

ت النتائج على متتع املقياس مبعامالت ثبات وصدق مناسبة. ويف الدراسة احلالية خارجي، ودلَّ

نفس، ومناهج وطرق ال)علم  علوم الرتبويةمتخصصني يف ال( 9)املقياس على  الباحث عرض

مكانية التطبيق، إللتأكد من مدى مناسبة الفقرات لقياس الكفاءة الذاتية، وكذلك  ؛تدريس(ال

لفا أغلبية على صدق احملتوى. وبلغ معامل ثبات املقياس عن طريق معامل مجاع األإاتضح  وقد

 .(0.92) كرونباخ
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من إعداد )الرويتع،  الضمري يف مقياس العوامل اخلمسة الكربىا: مقياس العصابية ويقظة رابًع

2008:) 

والوداعة،  العصابية، واالنبسا ، :يتضمن مقياس العوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية

عودية، بعد ( يف البيئة الس2008ُّعداده الرويتع )إ)التفاني(، واالنفتاح، الذي قام ب ويقظة الضمري

ييس الشخصية، واألطر النظرية، واألبعاد الثقافية. وبعد مرور املقياس االطالع على عدد من مقا

(. وبالتحليل العاملي أمكن 835على العينة النهائية من طالب اجلامعة ) َقبِّبفحوص استطالعية، ُط

صدت يف املقياس مع خروج عدد من البنود. وتدل معامالت الوصول إىل العوامل اخلمسة اليت ُق

عادة إىل مقياس تتوافر فيه اخلصائص القياسية اجليدة. واملقياس أداة جيدة يف إلاالتساق وثبات ا

 ،ا للشخصيةمستقلة وشاملة نسبيًّا تكميم العوامل اخلمسة. ومتثل العوامل اخلمسة الكربى أبعاًد

عدي العصابية ويقظة الضمري يف الدراسة احلالية. ولذا ميكن االعتماد على هذا املقياس لقياس ُب

عدين يف الدراسة احلالية، وبلغ معامل هلذين الُب (لفا كرونباخ)أالباحث معامل ثبات  حسب وقد

. (0.90)فقرة(  20) ، بينما بلغ معامل ثبات ُبعد يقظة الضمري(0.94) (فقرة 22) الثبات للعصابية

 .(اال تنطبق أبًد)إىل  ا(تنطبق دائًم)جابة على مقياس مخاسي متدرج يبدأ بـ اإل وتتّم

 حصائية:ساليب اإلاأل

 وكذلك استخدم .لوصف العينة؛ املتوسط احلسابي، واالحنراف املعيارياستخدم الباحث 

، والتحليل العاملي االستشكايف، والتحليل (بريسون)معامل ارتبا  و معامل ثبات )ألفا كرونباخ(،

 العاملي التوكيدي، لتحليل بيانات الدراسة.

 :حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها

ملقياس التسويف النشط لدى عينة من طالب الدبلوم الرتبوي  ما البناء العامليُّ) ول:جابة السؤال األإ

 (جبامعة اجملمعة؟

تحليل العاملي االستكشايف باستخدام طريقة ال الباحث أجرىهذا السؤال  نع ولإلجابة

 الباحث استخدمو ،الفارمياكسبطريقة تدويًرا متعامًدا ساسية، وتدوير احملاور املكونات األ

العامل الذي  وبناًء على أنَّ (. 58، ص2012التحليل املتعامد لبحث مدى استقاللية العوامل )تيغزة، 

قد أنتج ثالثة عوامل دالَّة.  التحليل العامليَّ ، فإنَّقيمة جذره الكامن واحد فأكثر، هو عامل دالٌّ

 .االستكشايفَّ ( نتائج التحليل العاملي1َّ) ويوضح اجلدول
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 نتائج حتليل املكونات الرئيسة ألبعاد مقياس التسويف النشط

 اجلذر الكامن املكونات
نسبة التباين 

 % املفسرة

النسبة الرتاكمية 

 للتباين الكلي %

1 4.33 27.733 27.733 

2 2.25 15.09 34.931 

3 1.53 10.22 54.158 

(، وفسر من التباين 4.33ول بلغ جذره الكامن )العامل األ ( يتضح أن1َّدول )اجلومن 

(، 15.09(، وفسر من التباين الكلي )2.25) لعامل الثانيبلغ اجلذر الكامن ل(، و27.733الكلي )

سرت هذه (. وُف10.22(، وفسر من التباين الكلي )1.53لعامل الثالث )بلغ اجلذر الكامن لو

عات فقرات مقياس ( تشب2ُّويوضح اجلدول ) (.54.158)من التباين الكلي  ًةالعوامل جمتمع

العامل األول  ، فإنَّ(2) وكما هو واضح من اجلدول. التسويف النشط على العوامل بعد التدوير

 ،(7 8 5 5 4 3 2 1فأكثر(، وهي الفقرات ) 0.30) ا داالًّفقرات تشبًع( 7)تشبع عليه 

ول )الرضا عن النتائج( د األْععت عليه مجيع فقرات الُبتشبَّ فقد ا؛ًبمركَّ عاماًل دُّ هذا العاملَعوُي

لذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل  ؛الضغط( العمل حتت ومجيع فقرات البعد الثاني )تفضيل

، وهي ا داالًًّعفقرات تشبُّ (3ه )الرضا عن النتائج حتت الضغط. أما العامل الثاني فقد تشبعت علي

يف مقياس التسويف  ثالثعد الاليت تنتمي إىل الُبهي الفقرات  ذه(، وه11 10 9) الفقرات

النشط، ولذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل القرار املتعمد بالتسويف. أما العامل الثالث فقد 

 هي اليت الفقرات ذهوه، (15 15 14 13) ، وهي الفقراتا داالًًّعفقرات تشبُّ (4) عت عليهتشبَّ

عد الرابع يف مقياس التسويف النشط، ولذلك ميكن تسمية هذا العامل بعامل القدرة الُب تنتمي إىل

 على الوفاء باملواعيد النهائية.
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 تشبعات فقرات مقياس التسويف النشط على العوامل بعد التدوير

 فقرات املقياس م
العامل 

 األول

 العامل

 الثاني

 العامل

 الثالث

عندما أكون يف سباق مع املواعيد أعاني يف عملي   .1

 النهائية.

0.43   

لعمل إىل امدفوًعا  أكونال أقوم بعمل جيد عندما   .2

 بسرعة.

0.57   

ا عن النتائج اليت أحصل عليها عندما ال أكون راضًي  .3

 اللحظات األخرية. ىأؤجل العمل حت

0.59   

   0.55 فضل.أكلما عملت بشكل بطيء حققت نتائج   .4

عندما أؤجل القيام باملهام حتى اقرتاب  أتأمل حبقٍّ  .5

 املوعد النهائي.

0.45   

أشعر باالستياء والرتدد عندما أعمل املهام حتت   .5

 الضغط.

0.72   

أشعر بالتوتر وعدم الرتكيز عندما أقوم باملهام حتت   .8

 ضغط الوقت.

0.88   

أشعر باإلحبا  عندما يطلب مين أحد اإلسراع   .7

 املواعيد النهائية.بالتسليم قبل 

0.59   

من أجل استخدام وقيت بشكل أكثر كفاءة، أعمد   .9

 إىل تأجيل بع  املهام.

 0.88  

  0.75  أقوم عمًدا بتأجيل مهامي لزيادة دافعييت للعمل.  .10

تأجيل بع  املهام لالستفادة من وقيت  ىلإعمد أ  .11

 بشكل أفضل.

 0.80  

وأجد أنه من  ،األخريةغالًبا ما أبدأ باملهام يف اللحظة   .13

 الصعب استكماهلا يف الوقت املناسب.

  0.59 

غالًبا ما أفشل يف حتقيق األهداف اليت وضعتها   .14

 لنفسي.

  0.70 
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 فقرات املقياس م
العامل 

 األول

 العامل

 الثاني

 العامل

 الثالث

 0.88   غالًبا ما أعمل يف وقت متأخر إلجناز األمور.  .15

مبجرد أن يطلب مين العمل أجد صعوبة يف االنتهاء من   .15

 األنشطة املطلوبة.

  0.73 

. وتتشابه استخرجتمن العوامل الثالثة اليت  مل تتشبع على أيٍّ (12)الفقرة  املالحظ أنَّومن 

يف  افشلت انتل(، الHensley, 2015، ودراسة )(Chu and Choi, 2005)هذه النتيجة مع دراسة 

 تأكيد البنية املفرتضة اليت تتكون من أربعة عوامل للتسويف النشط، بينما ختتلف مع دراسة

(Choi and Moran, 2009) هذه  الرغم من أنَّعلى و .العوامل األربعة منوذج اليت كشفت عن

، إال أنها يف (Choi and Moran, 2009) النتيجة كشفت عن بنية قريبة مما كشفته دراسة

ظهر أنَّ عامل تفضيل العمل حتت الضغط، وعامل الرضا ا. كما الواقع غري مثالية أو متطابقة متاًم

ا، وهو الرضا عن النتائج عند العمل واحًد ًئامما يشري إىل أنهما يقيسان شي ري مستقلني،بالنتائج غ

   حتت الضغط.

سس النظرية داة كافية الختبار األأليس  االستكشايفَّ التحليل العامليَّوعلى أساس أنَّ 

لدراسة العالقات اليت  ؛اضروريًّ دَُّعُي ةكثر من مرأجراء التحليل إعادة إ نَّإف ،و األداةأللمقياس 

 التحليل العامليَّ، ولذا أجرى الباحث توجد بني املتغريات واملؤشرات الكامنة )العناصر(

املقياس يتكون  أنَّافُترض ، االستكشايفِّ وبناًء على نتائج التحليل العامليِّ (.CFAالتوكيدي )

التوكيدي ُتحقق من  العامليِّ عوامل. وباستخدام أسلوب التحليل ةفقرة، تنتظم على ثالث (15)من 

( 3) دولاجل ويوضح. Amos اإلحصائيالربنامج  ُبين باستخدامالصدق البنائي للمقياس الذي 

وذلك للتأكد من التطابق بني البنية النظرية االفرتاضية والواقع املستمد من  ؛مؤشرات املطابقة

ثبتت الدراسات أؤشرات اليت ألنها أكثر امل واستخدم الباحث هذه املؤشرات بيانات العينة.

 .(255 255ص ،2012التقوميية فعاليتها مقارنة مبؤشرات املطابقة األخرى )تيغزة، 
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 مؤشرات املطابقة وحمكاتها الدالَّة على وجود املطابقة

 املؤشر
التسمية 

 املختصرة

قيمة املؤشر يف 

 الدراسة احلالية
 حمكات جودة املطابقة

االحتمالية ملربع النسبة 

 .كاي
X2  0.013 

 توجد مطابقة 0.05كرب من أ

 ال توجد مطابقة 0.05قل من أ

 توجد مطابقة 0.90أكرب من  GFI 0.77 .مؤشر جودة املطابقة

 توجد مطابقة 0.90أكرب من  CFI 0.94 .مؤشر املطابقة املقارن

اجلذر الرتبيعي ملتوسط 

 .مربعات خطأ االقرتاب
RMSEA 0.054 

تدل على مطابقة   0.05من  قلأ

 جيدة ت

 توجد مطابقة 0.90أكرب من  TLI 0.92 .لويس-مؤشر تاكر

وهي دالَّة ، (0.013مستوى الداللة لقيمة مربع كاي ) ( يتضح أن3َّدول )اجلمن خالل و

  RMSEA، وبلغت قيمة (0.94بلغت )   CFIقيمة ني، يف حGFI   (0.77). وبلغت قيمةاحصائيًّإ

على مطابقة جيدة بني  بع  هذه املؤشرات ال تدلُّ نَّأويتضح  TLI  (0.92.) وقيمة، (0.054)

فقد   GFIومؤشر  ،النموذج االفرتاضي وبيانات العينة، خاصة النسبة االحتمالية ملربع كاي

 تعديل النموذج االفرتاضي من القيم الدالَّة على وجود املطابقة. وهذا يؤكد ضرورة  قلَّأكانت 

ضرورة  ذلك بتطلَّ. وModification Indexاعتماًدا على مؤشر التعديل  لتسويف النشط،ملقياس ا

عها على عاملها درجة تشبُّ نَّأل ؛5( كما تتطلب حذف الفقرة رقم 8، 5القياس للبندين ) أربط خط

ات ىل احملكَّإوالغرض من هذا التعديل هو الوصول بالنموذج النظري االفرتاضي (. 0.40) من قلُّأ

 الدالَّة على جودة املطابقة.
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الباحث  عدَّلوقد ه. ( مؤشرات املطابقة للنموذج قبل التعديل وبعد4دول )ويوضح اجل

 ( وذلك بعد حتسني مؤشرات املطابقة.2يف الشكل ) وُعرضالنموذج، 

 همؤشرات املطابقة  للنموذج قبل التعديل وبعد

 املؤشر
التسمية 

 املختصرة

قيمة )قبل 

 تعديل النموذج(

قيمة املؤشر )بعد 

 تعديل النموذج(

حمكات جودة 

 املطابقة

النسبة 

االحتمالية 

 ملربع كاي

X2 0.013 0.08 

 0.05كرب من أ

 توجد مطابقة

ال  0.05قل من أ

 توجد مطابقة
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 املؤشر
التسمية 

 املختصرة

قيمة )قبل 

 تعديل النموذج(

قيمة املؤشر )بعد 

 تعديل النموذج(

حمكات جودة 

 املطابقة

مؤشر جودة 

 املطابقة
GFI 0.77 0.91 

 0.90أكرب من 

 توجد مطابقة

مؤشر املطابقة 

 املقارن
CFI 0.94 0.95 

 0.90أكرب من 

 توجد مطابقة

اجلذر الرتبيعي 

ملتوسط 

مربعات خطأ 

 االقرتاب

RMSEA 0.054 0.044 

تدل  0.05قل من أ

على مطابقة جيدة 

 ت

مؤشر 

 لويس-تاكر
TLI 0.92 0.95 

 0.90أكرب من 

 مطابقةتوجد 

نه أوهذا يعين  ،(0.08النسبة االحتمالية ملربع كاي بلغت ) نَّأ (4) ويتبني من اجلدول

سنت قيم مؤشرات حتكما  .وبني بيانات العينة النشط توجد فروق بني منوذج مقياس التسويف ال

    RMSEAقيمةوبلغت  CFI   (0.95،)قيمة بلغتو ، GFI (0.91)قيمة بلغت  فقدجودة املطابقة 

 .TLI  (0.95)قيمة  بلغتيف حني  (،0.044)
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مؤشرات املطابقة مقبولة وجيدة، وبذلك تأكد للباحث من خالل  أنَّ يتضح ومما سبق

 ي علىمقياس التسويف النشط يتكون من ثالثة عوامل، وكل عامل حيتو نَّأالنتائج السابقة 

 وبناًء على هذه النتائج ُأكِّدت (،0.40جمموعة من الفقرات، وكانت معامالت تشبعها أكرب من )

اثنني من عوامل التسويف  يف وجود ثالثة عوامل فقط، وأّن االستكشايفِّ نتائج التحليل العامليِّ

 ، عوامل غري مستقلة، وهذين العاملني، هما:(Choi and Moran, 2009)النشط يف مقياس 

   .الضغط العمل حتت عامل الرضا عن النتائج، وعامل تفضيل

 ,Choi and Moran)ربعة اليت افرتضهااحلصول على العوامل األ عدموتشري النتائج إىل 

2009; Chu and Choi, 2005)هذه ، وتتطابق ( النتيجة مع نتائج دراسةHensley, 2015 يف )

 ,Choi and Moranعوامل فقط للتسويف النشط، بينما ختتلف مع نتائج دراسة  ةوجود ثالث

2009)). 

عامل القرار املتعمد  أنَّ اتضح (2)شكل  ومن اجلدير بالذكر أنه من خالل النموذج

وعامل القدرة ا بالعاملني اآلخرين )عامل الرضا عن النتائج حتت الضغط، سلبيًّارتبط بالتسويف 

 وأنَّ ،ينعَدالتسويف سلوك خيتلف عن هذين الُب على الوفاء باملواعيد النهائية(، وهذا يشري إىل أنَّ

 ال يشارك يف سلوك التسويف. إنَّ قد ،النتائجا عن من يفضل العمل حتت الضغط ويكون راضًي

ب من سويف النشط مركَّمقياس الت أنَّ على هذه النتيجة تدعم نتائج بع  الدراسات يف تأكيدها

من السلوكيات التكيفية يف  رمبا يشري إىل نوع ين خمتلفني، أحدهما للتسويف، واآلخرءبنا

، وقد تكون هذه )مثل: العمل حتت الضغط، والوفاء باملواعيد النهائية( التعامل مع املهام الدراسية

 ,Corkin et al., 2011; Ferrari, 2010; Pychyl) انشًط اأو تأخرًي اهادًف االسلوكيات تأخرًي

2009; Haghbin and Pychyl, 2015) وهذا يدل على أنَّ بناء التسويف النشط مركب من ،

بناءين خمتلفني. ويرتك الباحث تفسري العامل اآلخر )التكيف مع املهام الدراسية أو التأخري 

ات التكيفية أو بأنواع اهلادف( إىل دراسات مستقبلية لفحص مدى ارتبا  هذا العامل بالسلوكي

 التأخري.

التسويف كلٍّ من هل توجد عالقة دالَّة إحصائيًّا بني التسويف النشط و) :نيجابة السؤال الثاإ

لدى عينة من طالب الدبلوم  ، والكفاءة الذاتية، ويقظة الضمري، والعصابيةكادميياأل

  (الرتبوي جبامعة اجملمعة؟
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البحث معامل ارتبا  بريسون للتحقق من مدى  هذا السؤال فقد استخدم نولإلجابة ع

. والكفاءة الذاتية، ويقظة الضمري، والعصابية ،ارتبا  التسويف النشط بالتسويف األكادميي

 ( النتائج املتعلقة بهذا السؤال.5ويوضح اجلدول )

ويقظة  ،كادميي والكفاءة الذاتيةالتسويف األكلٍّ من العالقة بني التسويف النشط و

 والعصابية ،الضمري

 املتغريات
التسويف 

 النشط

التسويف 

 كادميياأل

الكفاءة 

 الذاتية

يقظة 

 الضمري
 العصابية

     1 التسويف النشط

    1 *0.17- كادمييألاالتسويف 

   1 *0.22- **0.30 الكفاءة الذاتية

  1 **0.35 *0.20- **0.24 يقظة الضمري

 1 0.12- **0.32- **0.49 0.15 - العصابية

 0.05مستوى الداللة  و 0.01مستوى الداللة  

( إىل أنه توجد عالقة سلبية بني التسويف النشط والتسويف 5دول )اجلوتشري النتائج يف 

(، يف حني Seo, 2013(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )0.05عند مستوى داللة  0.17األكادميي )

(، Choi and Moran, 2009(، ودراسة )Chu and Choi, 2005أنها ختتلف عن نتائج دراسة )

هذه النتيجة  (، اليت كشفت عن عدم وجود عالقة بني هذين املتغريين. إنCao, 2012َّودراسة )

وتقدم  ،استخدام التسويف النشط يكون يف غياب استخدام التسويف األكادميي تعين أنَّ

آخر على عدم صدق البناء ملقياس التسويف النشط، وتؤكد أنه توجد عالقة سلبية  الدراسة دلياًل

 بني التسويف النشط والتسويف األكادميي.

( إىل أنه توجد عالقة إجيابية بني التسويف النشط 5دول )اجلتشري النتائج يف كما 

 ,Chu and Choiاسة )(. وتتفق هذه النتيجة مع در0.01عند مستوى داللة  0.30والكفاءة الذاتية )

(، Corkin, Yu and Lindt, 2011) ، ودراسة(Choi and Moran, 2009)(، ودراسة 2005

بينما ختتلف  ،(Chowdhury and Pychyl, 2018) (، ودراسةTaura, et, al., 2014ودراسة )

 ( بالنسبة لعينة طالب اجلامعة. وتدل (Cao, 2012دراسة (، وكذلكGendorn, 2011مع دراسة )
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التسويف النشط يزداد يف ظل ارتفاع الكفاءة الذاتية، وهذا يتناق  مع  النتيجة على أنَّ هذه

 ا لتواتر االرتبا  السليب بني الكفاءة الذاتية والتسويف يف الدراساتنظًرو .طبيعة التسويف

 ,Ferrari, Parker)اخنفاض مستوى الكفاءة الذاتية أحد أسباب التسويف  اعتربفقد  السابقة،

and Ware, 1992) . 

األفراد الذين  جيابي بني التسويف النشط والكفاءة الذاتية إىل أنَّويشري االرتبا  اإل

يف قدرتهم على  إجيابيةيشاركون يف هذا النوع من السلوك )التسويف النشط( حيملون معتقدات 

مما جيعلهم ينخرطون يف أداء املهام  ،دةء احملدَّادلتحقيق أنواع األ ها؛تنظيم املهام املطلوبة وتنفيذ

د. وتقدم ما يتجنبون أداء املهمات املطلوبة منهم يف الوقت احملدَّ غالًبا نعلى خالف املسوفني الذي

على  مما يدلُّ وخصائصه، التسويف آخر على عدم تطابق التسويف النشط مع طبيعة الدراسة دلياًل

 عدم صدق مقياس التسويف النشط.

بني التسويف النشط ويقظة  إجيابيةأنه توجد عالقة  ىل( إ5دول )اجليف  أيًضا ئجوتشري النتا

 ,Choi and Moran(. وختتلف هذه النتيجة مع دراسة )0.01عند مستوى داللة  0.24الضمري )

 ,Chowdhury and Pychyl) (، ودراسةChowdhurym 2016(، بينما تتفق مع دراسة )2009

 بينهما. يةإجياب( يف وجود عالقة 2018

التسويف النشط يزداد يف ظل ارتفاع مستوى يقظة الضمري، وهذا  النتيجة على أنَّ هذه وتدل

 ;Steel, 2007) يتناق  مع طبيعة التسويف اليت حتدث يف ظل اخنفاض مستوى يقظة الضمري

Van Eerde, 2003يف هذا املشاركني  أنَّ بني هذين املتغريين إىل جيابية(. كما تشري العالقة اإل

السلوك )التسويف النشط( لديهم خصائص مسة يقظة الضمري املتمثلة يف التوجه حنو اهلدف، 

جناز، وتهذيب النفس واملثابرة، جبات على الوجه الكامل، والكفاح من أجل اإلاوالوفاء بالو

املهام املطلوبة منهم والوفاء  ونوهذه السمات تتناق  مع صفات املسوفني الذين يؤجل ،والتنظيم

آخر على عدم الصدق البنائي  هذه النتيجة اليت حصل عليها الباحث تقدم دلياًل إنَّ باملواعيد.

 ملقياس التسويف النشط كبناء يقيس التسويف.   

( إىل أنه ال توجد عالقة بني التسويف النشط والعصابية 5تشري النتائج يف جدول )كما 

(، ودراسة Choi and Moran, 2009هذه النتيجة مع دراسة ) (. وختتلف-0.15)

(Chowdhurym 2016َّإن .) ( هذه النتيجة تتناق  مع افرتاضChoi and Moran, 2009َّيف أن ) 

 تشري العديد من الدراسات إىل أنَّ فقداملشاركني يف التسويف النشط يتسمون بالثبات االنفعالي، 
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 الباحث يؤكد أنَّ ، فإنَّ(Steel, 2007; Van Eerde, 2003) ابيةبالعص إجيابيًّاالتسويف يرتبط 

التسويف النشط ال يعكس خصائص املسوفني الذين يعانون من االنفعالية والسلوكيات السلبية 

وعالوة على ذلك فإنه ليس من املعقول أن نقول عمن يشارك يف هذا السلوك كالقلق واالكتئاب. 

ألنهم مستقرون عاطفيًّا، ولكنهم يف الواقع قد ميارسون  )التسويف النشط( أنهم مسوفون؛

سلوكيات تكيفية مع املهام الدراسية، ولذلك ينخرطون يف هذا السلوك الذي يعكس التكيف 

 والتنظيم وليس التسويف.

دلة، من املؤشرات واأل الباحث من خالل استخدامه عدًدال إليها هذه النتائج اليت توصَّإنَّ 

 وعليه ميكن الذهاب إىل أنَّ قياس التسويف النشط؛فر الصدق البنائي ملاوتشري إىل عدم ت

 اكان تأخرًي ا كان هذا البناء سواًءالتسويف النشط خمتلف عن التسويف مبفهومه التقليدي. وأيًّ

 (، فهو يظلCorkin, et al., 2011ُّ) انشًط ا( أو تأخرًيFerrari, 2010; Pychyl, 2009) اهادًف

طالق لفظ التسويف على التسويف إ نَّأا عن التسويف التقليدي؛ وعليه جيد الباحث ومتمايًز اخمتلًف

 ته، وتشويٌه للحقائق العلمية.النشط إمنا هو تشويه حلقيقة التسويف وطبيع

)التسويف مبفهومه  كادمييضايف للتأكد من مدى اتساق عالقة التسويف األإوكإجراء 

كادميي التسويف األ تشري إىل أنَّ (5يف اجلدول ) النتائج راسة، فإنَّباملتغريات قيد الد التقليدي(

ا بيقظة الضمري )(، ويرتبط سلبي0.05ًّعند مستوى داللة  0.22ا بالكفاءة الذاتية )يرتبط سلًب

(، وهذه 0.01عند مستوى داللة  0.49بالعصابية ) إجيابيًّا(، ويرتبط 0.05عند مستوى داللة  0.20

اخنفاض الكفاءة الذاتية واخنفاض يقظة  مع نتائج الدراسات السابقة اليت تؤكد أنَّ النتائج تتسق

 ,Steel, 2007; Van Eerde) الضمري، وارتفاع العصابية مؤشرات ومنبئات بسلوك التسويف

عن بناء التسويف  خمتلٌف التسويف النشط بناٌء هذه النتائج تدعم فكرة أنَّ ؛ وعليه فإنَّ(2003

 ما هو متعارف عليه يف األدب النفسي.التقليدي ك

 بناًء على نتائج الدراسة فإنَّ الباحث يوصي مبا يلي: توصيات الدراسة:

ضرورة التحقق من خصائص التسويف األكادميي من أجل حتديد أهم املتغريات املرتبطة  .1

 به، وتوظيف ذلك يف دعم تعلم الطالب.

إال أنه اتضح أنَّ مقياس التسويف النشط ال رغم أهمية التسويف يف اجملاالت األكادميية  .2

يقيس التسويف األكادميي، ولذلك يتحفظ الباحث على استخدامه لقياس التسويف 

 األكادميي.
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إنَّ الكفاءة الذاتية وبع  مسات الشخصية كيقظة الضمري والعصابية تقوم بعمل بارز ومهم  .3

الطالب املسوفني من خالل بناء يف التسويف األكادميي، ولذلك ينصح الباحث بأهمية دعم 

 برامج لرفع مستوى الكفاءة الذاتية لديهم، ويقظة الضمري، وخف  العصابية.

 مقرتحات الدراسة:

 يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية: 

 بناء مقياس للتسويف األكادميي لدى طالب اجلامعة. .1

 الشخصية. العالقة بني التسويف األكادميي والعوامل اخلمسة الكربى يف  .2

 البنية العاملية لكل من التسويف األكادميي والتسويف النشط. .3
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 (. املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية2020طالب، علي. )

Talib, Ali. (2020). The administrative and technical components necessary for the 

success of the classroom management. Journal of Educational Science, 5 (2), 

295-344. 

 

The administrative and technical components necessary for the success of 

the classroom management 

Dr. Ali Abrahim bin Talib 

Associated professor at the Department of Educational Administration and 

Planning AlImam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

aat1388@hotmail.com 

Abstract:    

Study Objectives: The study aimed to recognize the following. The 

administrative prerequisites necessary for the successful management of the 

teaching halls, from the point of view of faculty members at the Faculty of 

Social Sciences.. The technical requirements necessary for the successful 

management of the teaching halls, from the point of view of the teaching staff at 

the Faculty of Social Sciences. Study methodology and tools: The study used the 

descriptive approach in its survey method with the questionnaire as its tool 

Study population: The study population consisted of all the teaching staff 

members of the Faculty of Social Sciences at Imam Muhammad bin Saud 

Islamic University whose number amounted to (600) members.  Most prominent 

results of the study: The study reached several results summarized as follows, 

The study respondents highly agree on the administrative prerequisites necessary 

for the successful management of the teaching halls in the Faculty of Social 

Sciences, There is a high degree of agreement among the study respondents on 

the technical elements necessary for the successful management of the teaching 

halls in the Faculty of Social Sciences, There is a very high degree of agreement 

among the study respondents on the necessary requirements for the successful 

management of the teaching halls in the Faculty of Social Sciences, the 

administrative requirements ranked first, followed by the technical ones.  

Key words: administrative foundations, success, classroom management. 
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. جملدددة العلدددوم  املقومدددات اإلداريدددة والفنيدددة الالزمدددة لنجددداح إدارة القاعدددات التدريسدددية    (.0202. )علدددي،  الدددب

.377355 ،(0) 5 ،الرتبوية

 املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية

  (1) الب علي بن إبراهين بن حممد بن .د

 ص:لخستامل

هــدفت الدراســة إىل الكشــف عــن املقومــات اإلداريــة والفنيــة الالزمــة لنجــاح إدارة القاعــات     

جمتمــع  الوصــفي بأســلوبه املســحي، واألداة هــي االســتبانة، ومشــل   املــنهجالتدريســية، واســتخدمت 

( عضــو  500الدراســة مجيــع أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــة العلــوم االجتماعيــة، البــالغ عــددهم )          

( عضًوا من أعضاء هيئة التـدريس، وتوصـلت الدراسـة    234واختريت عينة ممثلة وعددهم ) وعضوة،

 إىل العديد من النتائج نوجزها فيما يلي:

هناك موافقة بدرجة عالية جدًّا بني أفـراد الدراسـة علـى املقومـات اإلداريـة الالزمـة لنجـاح         أنَّ

ــة، و    ــوم االجتماعي ــة العل ــني أفــراد      نَّأإدارة القاعــات التدريســية بكلي ــة ب ــة بدرجــة عالي ــاك موافق هن

الدراسـة علـى املقومـات الفنيـة الالزمـة لنجــاح إدارة القاعـات التدريسـية بكليـة العلـوم االجتماعيــة،          

كمــا أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة جــدًّا بــني أفــراد الدراســة علــى املقومــات الالزمــة لنجــاح إدارة     

عية، فتأتي املقومات اإلدارية باملرتبة األوىل، تليها املقومـات  القاعات الدراسية بكلية العلوم االجتما

 الفنية.

 .املقومات االدارية، النجاح، إدارة القاعات التدريسية الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

                                                             
جامعةةة اومةةام بمةةد بةة  سةةعود     لعلةةوم ااجتماديةةة،  بقسةةم اودارخ والتلنةةي  الرتبةةو ، كليةةة ا    املشةةاركا سةةتاذ    (1)

 aat1388@hotmail.com، اوسالمية
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 املقدمة:

أحـد أهـم املرتكـزات الـيت ُتعـوّ ل عليهــا       بصـفة خاصـة   ُيعـد التعلـيم عموًمـا والتعلـيم العـالي     

األمم واجملتمعات يف نهضتها وتقدمها، ومن أبرز األدوات املستخدمة يف مواجهة التغريات والتحوالت 

واملسـتجدات علـى املســتويني العربـي والعـاملي، ومــن الوسـائل الرئيسـة املســتخدمة يف حتقيـق التنميــة        

تقوم بها اجلامعات ومؤسسات التعلـيم العـالي، ومـا تقدمـه     املستدامة؛ وذلك من خالل الوظائف اليت 

 من برامج أكادميية متخصصة ومتنوعة وأنشطة تدريسية وأحباث علمية يف خمتلف اجملاالت.

ــم،      ــة وهـــي الفكـــر، والعلـ ــة أمـــور مهمـ ــود ثالثـ ــة يقـــرتن بوجـ ــود اجلامعـ ومـــن املعلـــوم أنَّ وجـ

ع  اآلخر، وهـي التـدريس، والبحـث العلمـي     واحلضارة، وهذه املفاهيم مرتابطة ويكمل بعضها الب

(. 75، 2009وخدمة اجملتمع، وهذه الوظائف العامة ال ختتلف باختالف الزمان واملكان )بركـات،  

فاجلامعة هي مؤسسة اجتماعيـة وثقافيـة وتربويـة وبـذلك عـادة مـا توصـف اجلامعـات بأنهـا مراكـز           

اجلامعــة ال ميكــن هلــا أن تعــيش يف بــرج إشـعاع حضــاري وعلمــي لإلنســانية مجعــاء، عــالوة علـى أنَّ   

 (. 98، 2008عاجي ومنعزلة عن اجملتمع وثقافته )الزبيدي، 

وتواجـه اجلامعـات العربيـة بوصــفها مؤسسـات للتعلـيم العـالي العديــد مـن التحـديات، بعضــها         

، خارجي يفرضها الواقع الدولي والتحـوالت العامليـة االقتصـادية والسياسـية والتكنولوجيـة والعلميـة      

الــيت منهــا اســتحداث نظــم تعليميــة حديثــة مثــل التعلــيم عــن بعــد، وتطــور جمــاالت البحــث العلمــي،     

وتزايـد اسـتخدام الوسـائط اإللكرتونيـة يف اجلامعـة، وزيــادة التعـاون العلمـي بـني مؤسسـات التعلــيم          

حملليـة  العالي، وتدويل التعليم. وبعضـها اآلخـر جمموعـة التحـديات الداخليـة اخلاصـة يف اجملتمعـات ا       

هلــذه املؤسســات،  ةالــيت تقــدم هــذه اجلامعــات خــدماتها فيهــا، الــيت منهــا ضــعف الطاقــة االســتيعابي  

ــوع يف منظومــة العمــل يف هــذه         ــني الكــمِّ والن ــوازن ب ــا، وصــعوبة الت ــب االجتمــاعي عليه وتزايــد الطل

ت املؤسسات، وصعوبة التكيف مع متطلبات السوق يف هذه اجملتمعات، وضعف خمرجات املؤسسـا 

املتمثلــة يف األعــداد اهلائلــة مــن اخلــرجيني غــري املالئمــني ملســتجدات العصــر يف ظــل تغــيري طبيعــة            

 (. 12، 2007؛ خوج، 78، 2009وأشكال مهن املستقبل )بركات، 

( جامعــة حكوميــة 28هـــ )1439ى إنشــاء اجلامعــات يف اململكــة حتــى بلــغ عــددها عــام  وتـوال  

وترتبط كافة هذه اجلامعات بوزارة التعليم العـالي مـع متتعهـا    بني مناطق اململكة،  اموزعة جغرافيًّ

بقــدر مــن االســتقاللية يف اجملــاالت اإلداريــة واملاليــة واألكادمييــة، كمــا تضــمنت هــذه اجلامعــات      
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علــى  وزارة التعلــيم العــاليموقــع ) .العديــد مــن التخصصــات العلميــة والتطبيقيــة يف خمتلــف اجملــاالت 

 (.الشبكة العنكبوتية

الرغم من احلداثة النسبية لنشأة اجلامعات السعودية، فإنها متتلـك عـدًدا مـن مقومـات     وعلى 

ــة        ــة الداخليــة وبعًضــا مــن الفــرص احملفــزة الــيت تســتمدها مــن البيئ النجــاح الــيت تســتمدها مــن البيئ

لكنها كغريها من مؤسسات اجملتمع تعاني من نقا  ضعف يف بنيتها الداخليـة وتواجـه    ،اخلارجية

 (.19، 2005)اهلوساوي،  بع  املهددات اخلارجية

تســاعد البيئــة الفاعلــة للقاعــات التدريســية الطالــب علــى حتقيــق جمموعــة مــن املخرجـــات           

ــه    ــة يف اســتثارة التوجي ــة، املتمثل ــة، والتعليمي ــتعلمني وحتمــل    الشخصــية، واالجتماعي ــد امل ــذاتي عن ال

عـن   مسؤولية أفعاهلم، وتسهم يف متييز الفرد بشخصيته وحتقيق مبدأ الفرديـة واالسـتقاللية. فضـالً   

إشباع ميـول الطلبـة، كمـا تعمـل علـى إقامـة عالقـات اجتماعيـة يف إطـار القـيم السـائدة. وتسـهم يف             

رة علـى مواجهـة الصـعوبات الـيت تواجهـه.      معرفة املتعلم إلمكاناتـه وتقبلـها، وتعمـل علـى تعزيـز القـد      

وتعزيز اإلحساس باملكان واالنتمـاء والتماسـك لـدى الطلبـة، كمـا تعمـل أيًضـا علـى تطـوير أمنـا            

 للتفكري والتعلم، وتتصف بالتفرد والتميز.

وتعد البيئة الصفية اآلمنة مطلًبا أساسـيًّا إلجنـاح العمليـة التعليميـة التعلميـة، ويتجـاوز مفهـوم        

ئة الصفية الفضاء املادي، إىل العالقات ما بني املعلـم والطلبـة، ومـا بـني الطلبـة أنفسـهم، إضـافة        البي

ــة؛ يعــين جــوًّا صــفيًّا يتَّســم باالنفتــاح          ــة صــفية آمن ــوفري بيئ إىل األعــراف والســلوكيات الســائدة، فت

علـى كـل    واإلجيابية، وخيلو من اخلوف، حيث يتفاعل الطلبـة يف حمـيط بيئـي معقـد لـه تـأثري قـوي       

 (.2001جانب من جوانبه، مبا حيويه من عناصر )منسي، 

وجاءت أهمية إدارة القاعات التدريسية اليت يتم من خالل عملياتها وتفاعالتها حتقيق اهلـدف  

تعـد مـن العناصـر    م( أنَّ إدارة القاعـة التدريسـية   2014) هـالل األول للتعليم اجلامعي وهذا مـا ذكـره   

وأسـلوبه يف التعامـل مـع    عضو هيئة التدريس كونها تعتمد على شخصية  ؛يميةاملهمة يف العملية التعل

 ؤديوتـ  ،العنصـر األسـاس واملهـم يف العمليـة التعليميـة     و الطلبة يف داخـل القاعـة الدراسـية وخارجهـا،    

كونها تشكل أحـد   ؛اخلصائص املعرفية واالنفعالية اليت يتميز بها دوًرا بارًزا يف فعالية هذه العملية

الـذي  ، الناجح هو القـادر علـى أداء دوره بكـل فاعليـة واقتـدار     درس خالت الرتبوية الرئيسة، واملاملد

مة لطلبته من خـالل أنشـطته وفعالياتـه داخـل قاعـة      ءيكرس جهوده إلجياد فرص تعليمية أكثر مال

 ا.الدرس وخارجه
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 مشكلة الدراسة:

عوامل  الدراسة على أنَّ جمتمع بلهناك إمجاع من ِق أنَّ( إىل 2014أشارت دراسة الثبييت )

، فر مطلًقااتعزيز اجلودة يف بيئة القاعات التدريسية ال تتوافر بالقدر املطلوب بل بعضها ال يتو

( إىل أنَّ بيئات العمل يف اململكة العربية السعودية تفتقر 2013ويؤكد ذلك ما أشار إليه هيجان )

لبيئات وظروفها، مما يؤثر على املعلومات املطلوبة إىل الدراسات العلمية اليت تتناول خصائص هذه ا

يف جماالت التنمية البشرية. واملشكلة ال تكمن يف افتقار بيئات العمل إىل الدراسات العلمية، بل 

قبل ذلك تفتقر إىل القناعة بأهمية هذه الدراسات ودورها يف رفع كفاءة األداء، سواًء أبالنسبة 

بيئة العمل الفيزيقية، مما يرتتب عليه حتًما االفتقار إىل الدراسات للموارد البشرية كان ذلك أو ل

املنهجية اليت تعاجل قضايا بيئة العمل؛ لذلك فإنَّ غياب هذه الدراسات جيعلها أقل جتاوًبا مع جهود 

التطوير واإلصالح اإلداري وحماولة اإلبقاء على الوضع الراهن؛ ألن تكلفته أقل بكثري من تكلفة 

 .(2013املدروس )هيجان، التغيري 

ويف ضوء ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف معاناة القاعات التدريسية ببع  اجلامعات 

السعودية من بع  املشكالت، ومن افتقادها لبع  املقومات الالزمة لنجاحها، مما يتطلب 

فريها، مما يسهم الكشف عن املقومات اإلدارية والفنية الالزمة هلذه القاعات متهيًدا للعمل على تو

 يف جناح القاعات التدريسية يف حتقيق أهدافها بكفاءة عالية.

 :الدراسة أسئلة

املقومات اإلدارية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية من وجهة نظر أفراد عينة  ما .1

 الدراسة؟

 املقومات الفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ ما .2

 الدراسة: أهداف

( الالزمـة  التقـويم   واملتابعـة  اإلشـراف   التنظـيم  التخطيطالتعرف على املقومات اإلدارية ) .1

ــة العلـــوم         ــدريس بكليـ ــة التـ ــاء هيئـ ــة نظـــر أعضـ ــن وجهـ ــية مـ ــات التدريسـ ــاح إدارة القاعـ لنجـ

 االجتماعية. 

( األنشـــطة واألدوات الوســـائل التعليميـــة  طـــرق التـــدريس التعـــرف علـــى املقومـــات الفنيـــة ) .2
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وم الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسـية مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة العلـ         

 االجتماعية.

 :  أهمية الدراسة

              أهمية القاعـات التدريسـية بصـفة عامـة، ويف اجلامعـة بصـفة خاصـة ومـا يرتتـب عليهـا مـن آثـار

 تؤثر بصورة مباشرة على العملية التعليمية.

  للدراسـات الـيت تناولـت القاعـات التدريسـية بصـورة        –حبسـب اطـالع الباحـث     –الندرة النسبية

 مستقلة بالدراسة والبحث.

        ــات ــات القاعـ ــرز مقومـ ــى أبـ ــرف علـ ــالل التعـ ــن خـ ــدريس مـ ــة التـ ــاء هيئـ ــد أعضـ ــن أن تفيـ ميكـ

 التدريسية، ومن ثم العمل على مراعاتها لتؤثر إجياًبا على سري العملية التعليمية.

    ــة باجلامعــة مــن خــالل التعــرف علــى أبــرز مقومــات القاعــات     ميكــن أن تفيــد القيــادات اإلداري

 التدريسية، ومن ثم العمل على مراعاتها لتؤثر إجياًبا على سري العملية التعليمية.

 :حدود الدراسة

اإلشراف واملتابعة  التنظيم  التعرف على املقومات اإلدارية وتشمل: التخطيط  :احلدود املوضوعية

األنشــطة  الوســائل التعليميــة  التقــويم، وعلــى املقومــات الفنيــة وتشــمل: طــرق التــدريس   

 واألدوات.

 كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  احلدود املكانية:

 هـ.1439 – 1437لعام الثاني  الدراسي الفصل :الزمانيةاحلدود 

 مصلحات الدراسة:

 التدريسية:إدارة القاعات 

ن العمليات واملواقف مجمموعة : أنهاالقاعة التدريسية بإدارة ( 75م، 2014يعرِّف هالل )

والطالب ، التعلمية اليت يتم فيها التفاعل ما بني الطالب والتدريس، والطالب واملنهاج التعليمية

 وتوجيهها لتحقيق األهداف املوضوعة.، وزميله الطالب اآلخر

عمله داخل عضو هيئة التدريس الطريقة اليت ينظم بها ال: نهاإجرائيًّا بأويعرفها الباحث 

 حملاضرة. ويسري مبقتضاها بغية الوصول إىل األهداف الرتبوية اليت يبتغيها من االقاعة الدراسية، 
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املقومات اإلدارية للقاعات التدريسية: يقصد بها الباحث جمموعة اخلطوات واإلجراءات اإلدارية 

التقويم لكل ما يتعلق بالقاعات  اإلشراف واملتابعة  التنظيم  التخطيط املتمثلة يف 

 التدريسية.

ت املتعلقة املقومات الفنية للقاعات التدريسية: يقصد بها الباحث جمموعة اآلليات واإلجراءا

 بالوسائل التعليمية وطرق التدريس واإلضاءة والتهوية، واملقاعد ... إخل.

 اإل ار النظري:

 ماهية القاعات التدريسية:

( أنَّ العملية التعليمية تتم يف قاعات دراسية، وأنَّ املعلـم مطالـب   98م، ص2002يرى اهلويدي )

ألهـداف الرتبويـة، وتتضـمن البيئـة املاديـة تنظــيم      بتـوفري الظـروف املاديـة والنفسـية املناسـبة لتحقيـق ا      

الغرفة نفسها، والتجهيـزات، واألدوات، وعـدد التالميـذ، وطريقـة جلوسـهم يف غرفـة الصـف. بينمـا         

ــيت        ــاخ أو الوســط الســائد يف الصــف كمجموعــة اجتماعيــة، والصــفوف ال ــة النفســية املن تعــين البيئ

ام املتبـادل بـني املعلـم والطـالب، وعالقـة إجيابيـة       يسودها بنية نفسية جيدة هـي الـيت يسـودها االحـرت    

تعاونية بني الطـالب، كمـا أنهـا الغـرف الصـفية الـيت يـدرك فيهـا الطـالب األهـداف الـيت علـيهم أن             

 حيققوها وأنهم يتحملون مسؤولية حتقيقها.

( 1820م، ص 2005وتتضمن بيئة القاعات التدريسية مخسة مكونات )السـواعي وقاسـم،   

 علم أن يوفرها هي:جيب على امل

 إجياد بيئة من االحرتام واملودة من خالل تفاعل املعلم مع الطالب، والطالب مع بعضهم. .1

ــتعلم، وتشــمل ثالثــة عناصــر هــي: أهميــة احملتــوى الدراســي، وافتخــار الطــالب       .2 بنــاء ثقافــة لل

 بالعمل، وتوقعات التعلم والتحصيل.

إدارة اجملموعــات التدريســية، إدارة   إدارة اإلجــراءات الصــفية، وتشــمل مخســة عناصــر هــي:     .3

الفرتات االنتقالية، إدارة املوارد التعليمية والتجهيزات، إدارة املهام غري التدريسية، واإلشـراف  

 على املتطوعني واملساعدين.

إدارة ســلوك التالميــذ، وتشــمل ثالثـــة عناصــر هــي: التوقعـــات، ومراقبــة ســلوك التالميـــذ،         .4

 واالستجابة لسلوك التالميذ.
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تنظيم املكان، ويشمل عنصرين هما: السالمة وتنظيم األثـاث، وسـهولة الوصـول إىل مصـادر      .5

 التعلم واستخدامها.

 : القاعات التدريسيةأهداف إدارة 

تم من تعملية تفاعل مستمر بني املعلم والطالب،  يف القاعات التدريسيةعملية التعليم تعد 

حداث التفاعل املستمر بني الطالب واملعلم وبني إل. وعطى يف ظروف حمددةخالل نشاطات حمددة ُت

 الطالب أنفسهم البد من أن تتوافر البيئة املناسبة، واملشجعة للتفاعل، ولتحقيق ذلك جيب توافر

 عدة أهداف من أهمها: 

، وفرض االستجابة للتعليمات اإلجراءات التأديبيةوذلك من خالل َسنِّ حفظ النظام:  .1

خلق األمان واالستقرار، واتباع سياسة اجلامعة وعدم جتاوزها، والتنظيمات، اليت تراعي 

 والتدرج يف هذه العقوبات، وتنزيلها على الوقائع واألحداث.

 :االنضبا  .2

يلتزمون باحملافظة على اهلدوء، والنظام فانضبا  داخلي: ينبع من الطالب أنفسهم،   -أ

وأهميته هلم. فالطالب عهم بدورهم نااقت ةنتيجقاعات التدريس، الداخلي داخل 

ا، وحيرص على االلتزام ا حيافظ على النظام، ويراقب سلوكه ذاتيًّاملنضبط ذاتيًّ

 أكان املعلم موجوًدا أو غري موجود. بتعليمات املعلم وطلباته سواًء

فرض من اخلارج على املتعلم، ويقوم بتنفيذ رغبات اآلخرين وهو ُي انضبا  خارجي: -ب

عضو هيئة من اخلارج. وبقدر ما يكون  اميارس هنا انضباًط و، فهعلى تعليماتهم بناًء

ا يف انضبا  الطالب. يكون مؤثًر ما بقدر اوإدارته القاعةا على قيادة قادًرالتدريس 

وأفضل الطرق اليت ميكن أن يستخدمها املعلم حلفظ النظام تقوم على تكوين وتنمية 

الفرد يف نشاطه التعليمي،  ألن ذلك يضمن استمرار ؛الفرد ىاالنضبا  الذاتي لد

 وابتعاده عن كل املؤثرات. 

هم العنصر األهم يف العملية التعليمية، والبيئة  لقاعةتالميذ ا تنظيم البيئة الفيزيقية: .3

فهي من األمور اهلامة يف زيادة  ،الفيزيقية هي اليت تشكل اإلطار الذي يتم فيه التعلم

 الفعالية واإلنتاج.

بعوامل عديدة  يف القاعةيتأثر النظام واالنضبا  القاعة: القوى والعوامل املؤثرة يف إدارة  .4
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عضو هيئة ويتصل بعضها اآلخر باملتبع داخل اجلامعة، يتصل بعضها بنمط اإلدارة  ،متنوعة

ومفهومه للنظام واالنضبا  وسلوكه وتفاعله، ويتصل البع  اآلخر بالتالميذ التدريس 

 .م(2000عليمي )العجمي، واملناخ الت

 قاعات التدريسية: إدارة الجناح متطلبات 

حتتاج إدارة القاعات التدريسية بع  املتطلبات اليت ينبغي توافرها، وميكن عرضها على 

 النحو التالي:

التخطيط واإلعداد املسبق الذي يتضمن أو يهدف إىل توجيه اجلهود والطاقات املتوفرة يف  .1

وبشكل عام من أجل حتقيق أهداف العملية التعليمية  اجلامعية، البيئةة ورمبا يف القاع

 ة. يالتعلم

ويف العمليات أو  ،حتقيق أهداف خمطط هلا ومنظمة، فهي عملية هادفة يف نظامها الكلي .2

 اإلجراءات الرئيسية والفرعية اليت حتدث خالل املمارسة. 

على التفاعل بني املعلم والطالب  النفسي واالجتماعي الذي يشجع حترص على توفري اجلوِّ .3

 وبني الطالب أنفسهم. 

 ،توظيف واستخدام مجيع اإلمكانيات البشرية واملادية اليت توجد يف البيئة التعليمية .4

 وتوجيهها حنو حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية املنشودة. 

 .(14م، ص2000)منسي، عضو هيئة التدريس، التأهيل العلمي واملسلكي الذي يتسلح به  .5

 ( عدة عوامل حتقق جناح إدارة القاعات التدريسية هي: 2005)العبادي وذكر 

شخصية املعلم وأسلوبه: املعلم احلازم واملرن واملشجع على املشاركة وإثارة الدافعية حيظى  .1

 باحرتام الطالب. 

 ،وحتديد األهداف ،التحضري واإلعداد اجليد للدرس اإلعداد والتحضري اجليدين:  .2

تعلموه وما حتقق هلم من  والتقويم يساعد الطالب على إدراك كل ما ،واألساليب واألنشطة

 ا هلم لإلقبال واالندفاع حنو التعلم. املتميزة، فيكون ذلك حافًزاضرة فوائد نتيجة احمل

القاعة املناخ املناسب يف  فراإذا تو املناخ النفسي واالجتماعي املناسب لعملية التعلم: توفري .3

 ألن البيئة هلا تأثري كبري يف فعالية عملية التعلم.  جليد؛شجع ذلك على التفاعل ا الدراسية

جمموعة من العالقات واالتصاالت والتفاعالت بني جمموعة الدراسية الدميقراطية: البيئة   .4

 من األفراد )املعلم والطالب(. 
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 ،ومتابعة سلوكهم ،بالطالب اجلامعة بتعلم الطلبة: اهتمام املعلم وإدارة اجليداالهتمام  .5

وحل مشكالتهم يساعد على تقدم  ،ومدى تقدمهم أو تأخرهم يف التحصيل الدراسي

 . القاعةالطالب وجناح إدارة 

 :م(2002)إبراهيم، التفاعل اإلجيابي داخل القاعات التدريسية: فإنه يسهم فيما يلي  .5

 ده مبعلومات حول كل من يساعد املعلم على تطوير طريقته يف التدريس، عن طريق إمدا

 سلوكه التدريسي داخل الفصل، ومعايري السلوك املرغوب فيه. 

   يزيد من حيوية التالميذ يف املوقف التعليمي، إذ يعمل على حتريرهم من حالة الصمت

 قضية. أي النظر حول أي موضوع أو  اتوالسلبية إىل حالة املناقشة وتبادل وجه

 بل املقرر الدراسي، اهات إجيابية حنو املعلم وحنو يساعد على اكتساب التالميذ اجت

ينمي لديهم مهارات االستماع والتعبري واملناقشة، وذلك مبا يوفره  فقدوحنو زمالئهم، 

 املعلم لتالميذه من أمن وعدالَّة دميقراطية. 

 ويقوي تعلمهم من خالل قيامهم بشرح بع  النقا  طالبيرفع من مستوى حتصيل ال 

 األقل قدرة منهم.  للطالب

 ومستجيب ال حول له وال قوة، إىل كونهما  متلٍقمن  والطالب ،املعلم من ملقٍن تغيري دور

 العملية التعليمية.  قطيب

 وعدم املقاطعة،  ،واإلقناع، واإلصغاء ،واحلديث ،الطلبة على كيفية التخاطب تربية

 جهات النظر. ومشاعرهم املختلفة يف و ،وخرباتهم ،وتقدير مواقف اآلخرين

 الدراسات السابقة:

تطبيق مبادئ إدارة اجلودة  واقع على تعرفإىل الهدفت الدراسة  م(2018دراسة محوه ) .1

يف مدارس املرحلة الثانوية للبنات ومعوقات تطبيقها،  الشاملة لتحسني البيئة املدرسية

، وبني اجلديدةمبحافظة ينبع، والكشف عن العالقة االرتباطية بني البيئة املدرسية 

وتكونت عينة الدراسة النهائية  ي،واستخدم املنهج الوصفي االرتباط، التحصيل الدراسي

اللواتي يعملن يف املدارس الثانوية التابعة إلدارات  ،( مديرة ووكيلة مدرسة ثانوية40من )

يت وكانت أهم النتائج ال ـ،ه1435/1438الدراسي  للعام ،الرتبية والتعليم مبحافظة ينبع

االنتفاع باملوارد و ،الرتكيز على املستفيد) ادئواقع تطبيق مب أنَّ توصلت إليها الدراسة:
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لتحسني البيئة املدرسية يف مدارس  (تشكيل فرق العملو ر،مبدأ التحسني املستمو ،البشرية

 القيادة) ادئواقع تطبيق مب أنَّ، واملرحلة الثانوية للبنات مبحافظة ينبع كان بدرجة متوسطة

لتحسني البيئة املدرسية يف مدارس  (التخطيط االسرتاتيجي ،اختاذ القرارات ،املوجهة

مستوى معوقات تطبيق  أنَّ، كما املرحلة الثانوية للبنات مبحافظة ينبع كان بدرجة كبرية

، إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس املرحلة الثانوية للبنات مبحافظة ينبع كان بدرجة كبرية

البيئة املدرسية اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة بني  عالقة ارتباطية موجبة قويةهناك  أنَّو

 وبني مستوى التحصيل الدراسي يف املدارس الثانوية للبنات مبحافظة ينبع.

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن بع  عناصر البيئة (: م2014دراسة العوهلي ) .2

املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم، وتكونت الصفية، وعالقتها بأمنا  التفكري لدى طلبة 

( طالًبا، اختارتهم بالطريقة العشوائية، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من 590عينة من )

أبرزها: أنَّ التقديرات على مقياس البيئة الصفية كانت ضمن املستوى املتوسط، وبلغ أعلى 

الحتكاك، كما أنَّ التقديرات متوسط على جمال التنافس، وأدنى متوسط على جمال ا

على مقياس أمنا  التفكري كانت ضمن املستوى املتوسط، وبلغ أعلى متوسط لألسلوب 

اهلرمي، وأدنى متوسط لألسلوب احملافظ،، وتوصلت الدراسة إىل وجود معامالت ارتبا  

يذي، ذات داللة إحصائية، بني البيئة الصفية وأمنا  التفكري جملاالت )التشريعي، والتنف

احلكمي، العاملي، احمللي، واملتحرر، واحملافظ، واهلرمي، وامللكي، واألقلي، 

والفوضوي، واخلارجي، ووجود فروق دالَّة إحصائيًّا ألمنا  التفكري على جماالت )الرضا، 

والصعوبة، والتجانس( تعزى إىل اختالف الصف الدراسي، وكانت الفروق لصاحل طلبة 

نوي، ووجود فروق دالَّة إحصائيًّا ألمنا  التفكري على جماالت الصف األول والثاني الثا

)الرضا، واالحتكاك، والتنافس، والتجانس( تعزى إىل اختالف التحصيل الدراسي، 

 وكانت الفروق لصاحل الطالب امُلَتَدنِّي التحصيل.

القاعات عوامل تعزيز اجلودة يف بيئة  مدى توافرم(، هدفت إىل بيان 2014)الثبييت، دراسة  .3

بكلية الرتبية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب  ،التدريسية

، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واعتمدت على االستبانة يف مجع البيانات، بالكلية

الدراسة على  جمتمع من قبل اهناك إمجاًع خرجت الدراسة بعدد من النتائج من أهمها: أنَّو
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ال  بل بعضها ،املطلوب بالقدرر وافتت امل تعزيز اجلودة يف بيئة القاعات التدريسية العو أنَّ

، إمكانية االتصال باإلنرتنت، واسوباحل جهاز، والسبورة الضوئية: مثل افر مطلًقايتو

 : امن أبرزه ،وقد أوصت الدراسة يف ضوء نتائجها بعدة توصياتر، الستائ، والصوت عازلو

 ،لتعتيمها عند احلاجة ؛وسبورة ضوئية، وستائر ،تدريسية جبهاز حاسوبتزويد كل قاعة 

اختيار مقاعد للطلبة أكثر راحة وأنسب ألحجامهم، ومن ، ووإمكانية االتصال باإلنرتنت

تسهل احلركة داخل فأعدادها مع مساحة القاعة  ناسبتتاألفضل أن تكون متحركة، و

 مكيفات صامتة ال اختيارر، والتدريسية باستمرااالهتمام بصيانة ونظافة القاعات ، والقاعة

 .تأمني وسائل األمن والسالمة بكل القاعات التدريسية، وتزعج الطلبة واحملاضرين

م(، هدفت إىل معرفة معوقات استخدام عناصر البيئة 2011دراسة اجلزائري وكحيلي ) .4

س الثانوية يف حمافظة املادية لتدريس مادة األحياء، من وجهة نظر مدرسي املادة يف املدار

دمشق، من حيث )غرفة الصف، وتقنيات التعليم، واملختربات التعليمية، واحلدائق 

املدرسية، والبناء املدرسي(، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وُأعدَّت استبانة 

نى من مخسة حماور وهي: )املختربات املدرسية، وغرفة الصف، واحلديقة املدرسية، واملب

املدرسي، والوسائل التعليمية(. وتوصلت الدراسة إىل وجود عوائق بدرجة مرتفعة من وجهة 

نظر معلمي مادة األحياء يف املدارس الثانوية حنو عناصر البيئة املادية، وتوزعت تلك املعوقات 

ة %(، وغرفة الصف بنسب87%(، والتقنيات التعليمية بنسبة )74على التوالي: )احلديقة بنسبة )

%(. ومل يتبني وجود 85%(، واملختربات التعليمية بنسبة )88%(، والبناء املدرسي بنسبة )88)

 فروق تعزى ملتغري اجلنس واخلربة.

( إىل الكشف عن مدى تأثري نوعية التسهيالت Vandiver, 2011هدفت دراسة فانديفر ) .5

مشال تكساس، وإىل حتديد واخلدمات املدرسية على البيئة التعليمية يف املدارس الثانوية يف 

العالقة بني التسهيالت واخلدمات املدرسية وبيئة التعليم املدرسي. واستخدمت الدراسة املنهج 

الوصفي لتحليل البيانات، ومزجت بني املقابالت الشخصية واالستبانة يف مجع البيانات، 

لتعليمية وبني وأظهرت الدراسة أنَّ هناك عالقة موجبة بني نوعية ومالءمة التسهيالت ا

 حتصيل الطالب، وأنَّ هناك تغرًيا يف معدل دوران املعلمني الوظيفي.

( إىل التحقق من مدى فاعلية استخدام استمارة تقويم Dorris, 2011سعت دراسة دوريس ) .5
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( يف تقويم بيئة Effective Learning Environment Assessment (ELEA)بيئة التعلم )

ة أداة مصممة لتقويم تصورات املعلمني حول املنشأة التعليمية من التعلم. واستخدمت الدراس

(، ودرجة ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية يف والية ELEAأجل دراسة )

( من Design Assessment Scale (DAS)تكساس من خالل مقياس تقدير التصميم )

 (0.43االرتبا  ترتاوح بني )خالل شبكة االنرتنت. وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ معامالت 

(، وتتفق النتائج مع التوقعات النظرية، كما أكدت النتائج أنَّ استمارة 0.64وحتى )

(ELEA.متتلك صالحية كافية لتقويم حالة املنشأة التعليمية ) 

 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من العرض السابق تنوع الدراسات اليت تناولت البيئة التدريسية بصفة عامة، وباعتبار 

القاعات التدريسية من ضمن عناصر البيئة الصفية فإنَّ تفرد الدراسة احلالية بالرتكيز عليها 

 يعطيها متيًزا عن هذه الدراسات جبانب متيزها يف عينتها وجمتمعها، ورغم ذلك أفادت الدراسة

 اإلجراءات املنهجية.احلالية من تلك الدراسات يف عرض اإلطار النظري وبع  

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

 استخدم املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي؛ باعتباره األنسب لتحقيق أهداف الدراسة. منهج الدراسة:

( عضـو  500مجيع أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية البالغ عـددهم )  :الدراسة جمتمع

 وعضوة.

 ( عضًوا من هيئة التدريس.234عينة عشوائية بسيطة مكونة من ) الدراسة: عينة

 أداة الدراسة: 

تعتمد الدراسة على االستبانة أداة جلمع البيانات، وقد تكونت االستبانة يف صورتها 

( عبارة، تتناول املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية، 39النهائية من )

 وهي مقسمة على حمورين، أحدهما تناول املقومات اإلدارية، واآلخر تناول املقومات الفنية.

 صدق أداة الدراسة: 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني(:

وقد ُطلب مـنهم إبـداء   وذلك لالسرتشاد ب رائهم، ُعرضت االستبانة على عدد من احملكمني؛ 
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الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالءمتها ملا وضعت ألجلـه، ومـدى مناسـبة العبـارات للمحـور      

 الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت واالقرتاحات اليت ميكن من خالهلا تطوير االستبانة.

على التعديالت واالقرتاحات اليت أبداها احملكمون، أجرى الباحث التعديالت الالزمـة   وبناًء

اليت اتفق عليها غالبية احملكمني، من تعديل بع  العبارات وحذف عبارات أخـرى، حتـى أصـبحت    

 األداة يف صورتها النهائية.

 الداخلي ألداة الدراسة: صدق االتساق

ــدق الظـــاهري   ــا  ،الدراســـةألداة بعـــد التأكـــد مـــن الصـ ــث طبَّقهـ ــة  الباحـ ميـــدانيًّا علـــى عينـ

( عضــًوا مـن هيئـة التـدريس، كمــا ُحِسـب معامـل االرتبـا  )بريســون(       50اسـتطالعية مكونـة مـن )   

ملعرفة الصدق الداخلي لالسـتبانة، فقـد ُحسـب معامـل االرتبـا  بـني درجـة كـل عبـارة مـن عبـارات            

 إليه العبارة، كما توضح ذلك اجلداول التالية. االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي

معامالت ارتبا  )بريسون( لعبارات )املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات 

 التدريسية( بالدرجة الكلية لكل ُبعد

 املقومات الفنية املقومات اإلدارية

 معامل االرتبا  الفقرة معامل االرتبا  الفقرة

10.594**10.559**

20.583**20.850**

30.522**30.702**

40.544**40.537**

50.540**50.595**

50.874**50.832**

80.541**80.852**

70.555**70.877**

9 0.507**9 0.838**

10 0.735**10 0.887**

11 0.808**11 0.855**

12 0.727**12 0.821**
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 املقومات الفنية املقومات اإلدارية

 معامل االرتبا  الفقرة معامل االرتبا  الفقرة

13 0.853**13 0.705**

14 0.873**14 0.722**

15 0.703**15 0.850**

15 0.817**15 0.859**

- - 18 0.804**

- - 17 0.807**

- - 19 0.855**

- - 20 0.875**

- - 21 0.802**

- - 22 0.852**

- - 23 0.884**

اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات معامالت ارتبا  )بريسون( ألبعاد )املقومات 

 التدريسية( بالدرجة الكلية لألداة

 معامل االرتبا  احملور

**0.782 املقومات اإلدارية

**0.785 املقومات الفنية

(، وهـذا  0.01( أنَّ مجيع العبارات واألبعاد دالَّة عند مسـتوى ) 2، 1يتضح من خالل اجلداول )

ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافيـة  يعطي داللة على 

 ميكن الوثوق بها يف تطبيق الدراسة احلالية.

 : الدراسة أداة ثبات

 يوضــح( 3) واجلــدول ،(كرونبــاخ لفــا)أ ثبــات معامــل باســتخدامالدراســة  ثبــاتُتؤكِّــد مــن 

 الدراسة وذلك كما يلي: أداة حملاور الثبات معامل
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 ( لقياس ثبات أداة الدراسةكرونباخ ألفا) معامل

 الثبات معامل عدد الفقرات احملور الرقم

 0.731 15 املقومات اإلدارية 1

 0.755 23 املقومات الفنية 2

 0.785 39 الكلي الثبات

بلغـت   فقـد ، احصـائيًّ إمقيـاس الدراسـة يتمتـع بثبـات مقبـول       أنَّ (3)اجلـدول   يتضح من خـالل 

وهي درجة ثبات عاليـة، كمـا تراوحـت معـامالت ثبـات       ،(0.785قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )

(، وهـي معــامالت ثبـات مرتفعــة ميكـن الوثــوق بهـا يف تطبيــق     0.755، 0.731أداة الدراسـة مـا بــني )  

 الدراسة احلالية.

 نتائج الدراسة:

ــى      ــذي نــصَّ عل ــة بالســؤال األول ال ــائج املتعلق ــة الالزمــة لنجــاح إدارة   مــا »النت املقومــات اإلداري

 ؟«القاعات التدريسية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

السـتجابات   ،، والرتـب والنسـب املئويـة   ،واالحنرافات املعياريـة  ،املتوسطات احلسابية تُحسب

اجلـدول  ، وجـاءت النتـائج كمـا يوضـحها     العبـارات املتعلقـة بهـذا احملـور    أفراد جمتمع الدراسـة علـى   

 :التالي

املتوسطات احلسابية، واالحنراف املعياري، ودرجة املوافقة الستجابات أفراد الدراسة حول 

 تدريسية بكلية العلوم االجتماعيةاملقومات اإلدارية الالزمة لنجاح إدارة القاعات ال

العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

13 
مراعــاة التخطـــيط اجليـــد لتوزيـــع  

 املقاعد بالقاعات التدريسية.
90.91عالية جدًّا4.550.82

1

بـني   عضو هيئـة التـدريس  أن يضع 

ــة     ــخة مكتوبـــ ــه نســـ ــدي طالبـــ يـــ

ــرر     ــة املقـــــ ــن خطـــــ ــلة مـــــ ومفصـــــ

90.92عالية جدًّا4.540.71
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العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

ومتطلباتــــــه مبــــــا تتضــــــمنه مــــــن  

أهــــداف، وحمتـــــوى، وأنشـــــطة،  

ومواعيـــد االختبـــارات، واملصـــادر  

 واملراجع الداعمة للمقرر. 

2

ــالب     ــع الطــ ــى توزيــ ــراف علــ اإلشــ

ــق     ــية وفـ ــات التدريسـ ــل القاعـ داخـ

 .خطة علمية

90.53عالية جدًّا4.530.57

5

متابعـــــة تــــــوافر عناصـــــر األمــــــن   

ــات    ــل القاعـــــــ ــالمة داخـــــــ والســـــــ

 .التدريسية

90.04عالية جدًّا4.500.71

9 

تــــــوفري عضــــــو هيئــــــة التــــــدريس  

ــات   ــل القاعــــــ ــبا  داخــــــ لالنضــــــ

 التدريسية.

77.05عالية جدًّا4.400.70

12 
التخطــــيط اجليــــد إلدارة الوقـــــت   

داخل القاعات التدريسية.
78.25عالية جدًّا4.350.73

11 
ــد   ــاكن التخطــــــــيط اجليــــــ ألمــــــ

 القاعات التدريسية.
78.28عالية جدًّا4.350.90

10 

ــة     ــوائح املتعلقـ ــة واللـ ــع األنظمـ وضـ

بالقاعــــــات التدريســــــية ومتابعــــــة  

 تنفيذها.

78.17عالية جدًّا4.350.74

3

املتابعة املسـتمرة جلوانـب الضـعف    

داخل القاعات التدريسـية واقـرتاح   

 اخلطط لعالجها.

75.59عالية جدًّا4.330.90

7

االلتــزام باألعـــداد احملــددة داخـــل   

القاعات التدريسـية ومتابعـة مـدى    

 مالءمتها هلذه األعداد.

75.510عالية جدًّا4.280.98

8

حرص عضـو هيئـة التـدريس علـى     

تـــوفري جـــو مـــن املتعـــة والتشـــويق      

 داخل القاعات التدريسية.

73.711عالية4.190.72
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العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

14 

ــع ــاليب   التنويــــ ــتخدام أســــ يف اســــ

داخل القاعـات التدريسـية   التقويم 

ــات    ــارير، ملفــــ ــارات، تقــــ )اختبــــ

تقــويم، بطاقــة مالحظــة، حــوار،   

 خل(.إمناقشة، مشاريع، 

73.512عالية4.171.02

5

املناسـبة   الظروف الفيزيقيـة  ريتوف

ــ ــيةيف القاعــــ ــل:  ات التدريســــ مثــــ

 –الرتتيب  -النظافة  - التهوية

 اإلضاءة. 

72.813عالية4.140.77

15 

ــات    ــزة ومعينـ ــوافر األجهـ ــة تـ متابعـ

التــدريس املتطلبــة داخــل القاعــات  

  التدريسية.

71.814عالية4.091.04

15 

اإلشراف على تنفيذ خطـط بديلـة   

ــاء    ــات التدريســـية أثنـ داخـــل القاعـ

ــال    ــوارئ واألعطـــ ــات والطـــ األزمـــ

 املفاجئة.

89.115عالية3.951.12

4
خاصـة لكـل قاعـة    توفري مكتبـة  

 تدريسية.
85.815عالية3.891.09

 - 75.8 عالية جدًّا 0.53 4.27 املتوسط احلسابي العام

املقومات اإلدارية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية مـن  حمور  ( أن4َّيتضح من اجلدول )

عبـارة، تـرتاوح املتوسـطات    ( 15يتضـمن ) وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعيـة  

مـن فئـات    يف الفئـتني الرابعـة واخلامسـة   تقـع   (، وهـذه املتوسـطات  4.55، 3.89)احلسابية هلم ما بـني  

ــدرج   ــاس املت ــة     املقي ــة )عالي ــيت ُتشــري إىل درجــة موافق ــة جــدًّا(،   –اخلماســي، ال وُتشــري النتيجــة  عالي

اإلداريـة الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات      املقومـات  اسـتجابات أفـراد الدراسـة حـول     تفـاوت السابقة إىل 

 .التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية

هنـاك   ، وهـذا يـدل علـى أنَّ   (0.53باحنراف معيـاري )  (4.27بلغ املتوسط احلسابي العام )وقد 

موافقة بدرجة عالية جدًّا بـني أفـراد الدراسـة، علـى املقومـات اإلداريـة الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات          
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مراعــاة التخطــيط اجليــد لتوزيــع  التدريســية بكليــة العلــوم االجتماعيــة، ومــن أبــرز تلــك املقومــات: )  

البه نسخة مكتوبـة  بني يدي ط عضو هيئة التدريسأن يضع ، وكذلك املقاعد بالقاعات التدريسية

ــا تتضـــمنه مـــن أهـــداف، وحمتـــوى، وأنشـــطة، ومواعيـــد    ومفصـــلة مـــن خطـــة املقـــرر ومتطلباتـــه مبـ

اإلشــراف علــى توزيــع الطــالب داخــل  ، إضــافة إىل االختبــارات، واملصــادر واملراجــع الداعمــة للمقــرر 

عـــات متابعـــة تــوافر عناصــر األمــن والســالمة داخــل القا     ، والقاعــات التدريســية وفــق خطــة علميــة     

 (.التدريسية، و توفري عضو هيئة التدريس لالنضبا  داخل القاعات التدريسية

تلـك القـيم تنحصـر بـني      أنَّ( 4باجلـدول ) من خالل النظر إىل قـيم االحنـراف املعيـاري    يتضح و

ــني      1.09، 0.82) (، وهــي قــيم تتمحــور حــول الواحــد الصــحيح، وهــذا يشــري إىل أنَّ هنــاك جتانًســا ب

الدراسة حول املقومات اإلداريـة الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات التدريسـية مـن وجهـة        استجابات أفراد 

 نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية.

ــة   والعبــارات التاليــة تنــاقش بنــوع مــن التفصــيل    أبــرز مخــس عبــارات مبحــور املقومــات اإلداري

ضـــاء هيئـــة التـــدريس بكليـــة العلـــوم الالزمــة لنجـــاح إدارة القاعـــات التدريســـية مـــن وجهـــة نظـــر أع  

( مرتبــة تنازليًّــا وفًقــا للمتوســط احلســابي   9، 5، 2، 1، 13، وهــي تتمثــل يف العبــارات ) االجتماعيــة

 ، وذلك على النحو التالي:هلا

( باملرتبـة  مراعاة التخطيط اجليد لتوزيع املقاعد بالقاعات التدريسية) :( وهي13) العبارةجاءت  .1

هنـاك موافقـة    (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.82( واحنـراف معيـاري )  4.55)مبتوسط حسـابي   األوىل

تحقيـق العدالـة واملوضـوعية يف تقـويم     لاألستاذ بدرجة عالية بني أفراد الدراسة على أنَّ مراعاة 

ــوم    الطـــالب ــة العلـ ــية بكليـ ــاح إدارة القاعـــات التدريسـ ــة لنجـ ــة الالزمـ ــن املقومـــات اإلداريـ ، مـ

االجتماعية.

هذه النتيجة منطقية باعتبار أنَّ التخطـيط اجليـد هـو اخلطـوة األوىل لنجـاح       ويظهر للباحث أنَّ

أي عمــل، وبــدون التخطــيط يصــبح العمــل عشــوائيًّا، ويهــدر الكــثري مــن الوقــت واجلهــد دون    

حتقيق اهلدف املطلوب.

)أن يضـع األسـتاذ بـني يـدي طالبـه نسـخة مكتوبـة ومفصـلة مـن خطـة            :( وهي1) العبارةجاءت  .2

ومتطلباتــه مبــا تتضــمنه مــن أهــداف، وحمتــوى، وأنشــطة، ومواعيــد االختبــارات،          ،املقــرر

( واحنـراف معيـاري   4.54مبتوسط حسـابي ) الثانية واملصادر واملراجع الداعمة للمقرر( باملرتبة 
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ــى أنَّ 0.71) ــني أفــراد الدراســة علــى أنَّ وضــع       (، وهــذا يــدل عل ــة بدرجــة عاليــة ب هنــاك موافق

مبا تتضمنه مـن   ،ومتطلباته ،نسخة مكتوبة ومفصلة من خطة املقرراألستاذ بني يدي طالبه 

مــن  أهـداف، وحمتـوى، وأنشـطة، ومواعيــد االختبـارات، واملصـادر واملراجــع الداعمـة للمقـرر       

املقومات اإلدارية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية. 

جود مثـل هـذه النسـخة بيـد يـدي الطـالب يسـهل العمـل         وميكن عزو هذه النتيجة العتبار أنَّ و

والتواصل داخل القاعات التدريسية، وحيافظ على انضبا  القاعـة بصـورة كـبرية، حيـث إنَّ     

كل طالـب تكـون يف يـده نسـخة موضـح بهـا خطـة املقـرر، ومتطلباتـه، وإجـراءات تنفيـذها،            

لرتكيز.مما مينع كثرة االستفسارات أو الضوضاء أو يؤثر سلًبا على ا

اإلشــراف علــى توزيــع الطــالب داخــل القاعــات التدريســية وفــق خطــة  ) :( وهــي2) العبــارةجــاءت  .3

 (، وهـذا يـدل علـى أنَّ   0.57( واحنراف معيـاري ) 4.53مبتوسط حسابي )الثالثة ( باملرتبة علمية

األسـتاذ بتوزيـع موضـوعات املقـرر      هناك موافقة بدرجة عالية بني أفراد الدراسـة علـى أنَّ قيـام   

مـن املقومـات اإلداريـة الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات        مناسـًبا  اعلى اخلطة الزمنية توزيًعـا علميًّـ  

التدريسية بكلية العلوم االجتماعية. 

وميكــن عــزو هــذه النتيجــة إىل كــون عمــل املعلــم تغيَّــر يف ضــوء االســرتاتيجيات واالجتاهــات  

، من جمرد ناقٍل وملقٍن للمادة العلمية إىل عمل املوجه واملرشد أثناء العمليـة  احلديثة يف التعليم

ــاته اإلشـــراف علـــى توزيـــع الطـــالب داخـــل القاعـــات     التعليميـــة، فيكـــون مـــن بـــني اختصاصـ

التدريســية مبــا حيقــق قــدًرا كــبرًيا مــن االنضــبا  والتوجــه املباشــر حنــو حتقيــق األهــداف           

التعليمية.

ــوافر عناصــر األمــن والســالمة داخــل القاعــات التدريســية    ) :( وهــي5) العبــارةجــاءت  .4 ( متابعــة ت

هنـاك   (، وهذا يدل علـى أنَّ 0.71( واحنراف معياري )4.50مبتوسط حسابي )الرابعة، باملرتبة 

علـى توزيــع وقـت احملاضــرة    األسـتاذ  موافقـة بدرجـة عاليــة بـني أفـراد الدراســة علـى أنَّ حــرص     

مـن املقومـات اإلداريـة الالزمـة لنجـاح إدارة       ملطـروح للشـرح  بشكل يتالءم مع حمـاور املوضـوع ا  

القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية. 

وميكن عزو هذه النتيجة لكون توافر عناصر األمن والسالمة مطلًبا مهمًّا يف شتى اجملـاالت  

ثقـة بدرجـة   مبا فيها اجملال التعليمي، وإشراف املعلم على حتقق ذلك يسهم بإجيابيـة، ويعطـي   

عالية يف االطمئنان هلذه العناصر.
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ــة التــدريس لالنضــبا  داخــل القاعــات التدريســية   ) :( وهــي9) العبــارةجــاءت  .5 ( تــوفري عضــو هيئ

 (، وهــذا يــدل علــى أنَّ 0.70( واحنــراف معيــاري )4.40مبتوســط حســابي )اخلامســة، باملرتبــة 

األسـتاذ أحـد الطـالب بعمليـة      تكليـف هناك موافقة بدرجة عالية بني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ    

ووضــع قائمــة خاصــة بــالطالب عــن طريــق الربيــد اإللكرتونــي أو أحــد      ،التنســيق للمجموعــة 

، من املقومات اإلدارية الالزمة لنجاح لتسهيل التواصل بينه وبينهم ؛برامج التواصل االجتماعي

إدارة القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية.

رئيًسـا   النتيجة منطقية يف ظلِّ اعتبار االنضـبا  داخـل القاعـات التدريسـية عـامالً     وتبدو هذه 

يف جناح إدارتها، ويف حتقيـق أهـدافها، فبـدون االنضـبا  تصـبح العمليـة داخـل القاعـات التدريسـية          

غري ناجحة، ويقلُّ الرتكيـز، وتنتشـر العشـوائية، فتفقـد القاعـات التدريسـية عنصـًرا مهمًّـا ومقوًمـا          

 يًسا من مقومات جناحها.رئ

عبـارات مبحـور املقومـات اإلداريـة الالزمـة لنجـاح        ( أنَّ أقـل ثـالث  4وتوضح النتـائج باجلـدول )  

، تتمثـل يف  إدارة القاعات التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس بكليـة العلـوم االجتماعيـة    

 ، وذلك على النحو التالي:هلا( مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط احلسابي 4، 15، 15العبارات )

متابعــة تـوافر األجهــزة، ومعينـات التــدريس املتطلبـة داخــل القاعــات    ) :( وهـي 15) العبــارةجـاءت   .1

. (1.04( واحنراف معياري )4.09مبتوسط حسابي )الرابعة عشرة ( باملرتبة التدريسية

بصورة أكـرب  وميكن عزو هذه النتيجة لكون هذه املهمة تكون من مهام اإلشراف الطالبي 

مـن مهـام عضـو هيئـة التـدريس، جبانـب أنَّ توافرهـا يـرتبط بعوامـل كـثرية، أبرزهـا النــواحي            

املادية اليت قد ال يكون لعضو هيئة التدريس دور مباشر فيها.

اإلشــراف علـى تنفيـذ خطـط بديلــة داخـل القاعـات التدريسـية أثنــاء       ) :( وهـي 15) العبـارة جـاءت   .2

( 3.95مبتوســط حســابي ) اخلامســة عشــرة  ( باملرتبــة والطــوارئ واألعطــال املفاجئــة   األزمــات

. (1.12واحنراف معياري )

وميكن عزو هذه النتيجة لكون هذه املهمة تكون أكثر التصاًقا بعناصر األمـن باجلامعـة،   

الذين ينبغي أن يكونوا متواجدين بالعدد الكايف، ومـدربني التـدريب الكـايف الـذي يؤهلـهم      

للتعامل مع حاالت الطوارئ.

السادسـة عشـرة،   ( باملرتبـة  توفري مكتبة خاصة لكل قاعـة تدريسـية  ) :( وهي4) العبارةجاءت  .3

.(1.09( واحنراف معياري )3.89مبتوسط حسابي )



 

 
 
 334 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

وميكن عزو هذه النتيجة لكون هذا املتطلب من مهام اإلدارة اجلامعية من جهة، وأنَّ هنـاك  

جتهيز املكتبات، واإلشراف عليهـا، ومتابعتهـا، وحتـديثها كـل فـرتة،      جهة متخصصة تتوىل عملية 

غري مباشر فيها، فقد يقتصر عملـه علـى التوجيـه واإلرشـاد أو      مما جيعل لعضو هيئة التدريس عماًل

 اقرتاح املراجع املتطلبة، من دون أن يتعدى ذلك إىل مرحلة التنفيذ.

والذي نصَّ على اآلتي: املقومات الفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات  النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني،

 التدريسية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

ــة  ،املتوســطات احلســابية  تُحســب ــة علــى كــل عبــارة،     ،واالحنرافــات املعياري ونســبة املوافق

، وجـاءت النتـائج كمـا    ورالعبارات املتعلقة بهذا احملالستجابات أفراد جمتمع الدراسة على  ،والرتب

 :التالييوضحها اجلدول 

املتوسطات احلسابية، واالحنراف املعياري، ودرجة املوافقة الستجابات أفراد الدراسة، حول 

 املقومات الفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية

العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

1
لغـة   عضو هيئة التدريسأن يستخدم 

 واضحة، ومصطلحات سهلة الفهم.
90.31اعالية جد4.510.51ًّ

7

ــك  ــدريس  أن ميتلـــ ــة التـــ ــو هيئـــ  عضـــ

القدرة على معاجلة املواقـف الطارئـة   

 بأسلوب تربوي مناسب. 

77.32عالية جدًّا4.410.85

5

 عضــــــو هيئــــــة التــــــدريسأن يتمتـــــع  

حبمــــــــاس ودافعيــــــــة ووالء لعمليــــــــة  

 التدريس.

78.93عالية جدًّا4.400.81

15 

 عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس أن يســـــتعد 

ــت    ــدها بوقـــ ــل موعـــ ــرة قبـــ للمحاضـــ

 كاف.

78.54عالية جدًّا4.370.91

8

عالقات  عضو هيئة التدريس أن يبين

 ىإجيابيـة بينــه وبــني طالبــه تقــوم علــ  

 والتقدير. ،واالحرتام ،والثقة ،العدل

78.15عالية جدًّا4.350.88
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العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

3

 عضـــو هيئـــة التــــدريس  أن يســـتخدم  

ــديم    ــة يف تقـــــ ــري اللفظيـــــ ــة غـــــ اللغـــــ

ــرة مثــــــــل: احلركــــــــات   ، احملاضــــــ

 ،وتعـــــــبريات الوجـــــــه واإلميـــــــاءات،

واالتصـــــــال البصـــــــري، ومســـــــتوى    

 الصوت.

75.25عالية جدًّا4.310.89

9 

علـى   عضو هيئة التدريسأن حيرص 

 ،املوازنـــــة بـــــني كثـــــرة املتطلبـــــات    

 ومراعاة األولويات يف تنفيذها.

75.88عالية جدًّا4.290.85

2

 عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس أن يراعـــــي 

الفروق الفردية للطـالب أثنـاء عـرض    

 احملاضرة. 

75.77عالية جدًّا4.290.89

10 

طالبه  عضو هيئة التدريسأن يشجع 

والعمــل بــروح الفريــق   ،علــى التعــاون 

 وحتمل املسؤولية.  ،الواحد

75.29عالية جدًّا4.250.75

22 

 عضــــــو هيئــــــة التــــــدريس أن خيــــــتم 

 ،احملاضـــــــرة مبراجعــــــــة املوضــــــــوع 

 ةمــــل ملخصــــوتقدميــــه يف صــــورة ُج

 وقصرية. 

74.910عالية جدًّا4.240.92

21 
 عضـــو هيئـــة التــــدريس  أن يســـتخدم  

 أمثلة متنوعة لتعزيز فهم الطالب.
74.511عالية جدًّا4.230.75

19 

علـى   عضو هيئة التدريسأن حيرص 

اختيــــار األنشــــطة واملــــواد التعليميــــة  

 .احملفزة للتفكري

74.212عالية جدًّا4.210.77

17 

 عضــــــو هيئــــــة التــــــدريس أن ميهــــــد 

 ،للمحاضـــــــــرة بطريقـــــــــة مشـــــــــوقة

أو  ،بطهــــا باحملاضــــرة الســــابقةرك

ــدث ــف ،حبـ ــد   ،أو موقـ ــة لشـ أو قصـ

 انتباه الطالب. 

73.913عالية4.200.92
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العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

15 

 عضـــــو هيئـــــة التــــــدريس  أن حيـــــدد  

 ،األهــــداف العامــــة لتــــدريس املقــــرر

 واخلاصة لكل موضوع. 

73.714عالية4.191.03

11 

 عضـــو هيئـــة التــــدريس  أن يســـتخدم  

ــجيع    ــة لتشـ ــز املتنوعـ أســـاليب التحفيـ

 الطالب على املشاركة والتفاعل.

73.015عالية4.150.72

13 

 عضـــــو هيئـــــة التــــــدريس   ددأن حيـــــ 

ــع    ــائل املتوقــــــــ ــاليب والوســــــــ األســــــــ

م ءمبـا يـتال   ،استخدامها يف التدريس

 مع موضوع احملاضرة وعدد الطالب. 

71.815عالية4.090.95

14 

ــة  أن ينـــوع  ــو هيئـ ــدريسعضـ ــني  التـ بـ

ــدريس   ــات  حبأســاليب الت ســب متطلب

املوضوع.  

70.518عالية4.031.11

18 

 عضـــــو هيئـــــة التــــــدريس  أن حيـــــدد  

األهــــــــداف الســــــــلوكية اخلاصــــــــة  

حملاضــــــرة )األهــــــداف املعرفيــــــة،  با

 واملهارية، والوجدانية(. 

70.317عالية4.011.09

23 

ــك  ــدريس  أن ميتلـــ ــة التـــ ــو هيئـــ  عضـــ

ــى تصــــميم  ــتخدام  ،القــــدرة علــ واســ

تناســـب مـــع ت ،وســـائل تعلـــيم حديثـــة

 موضوع احملاضرة. 

89.819عالية3.990.95

20 

تقنيـة   عضو هيئة التدريسأن يوظف 

ــي  ــب اآللــــــ ــه يف  ،احلاســــــ وبراجمــــــ

 التدريس.

89.820عالية3.991.01

5

ــدريس أن يرحـــــب  ــة التـــ ــو هيئـــ  عضـــ

واجللوس معهم يف  ،حبضور الطالب

 ساعاته املكتبية.

89.421عالية3.980.93

4
علـى   عضو هيئة التدريسأن حيرص 

 معرفة أمساء طالبه ومناداتهم بها. 
87.522عالية3.930.75
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12 

يف  عضـــو هيئـــة التـــدريس أن يتجـــول 

القاعـــة أثنـــاء عـــرض الـــدرس بهـــدوء  

 واتزان.

81.023عالية3.551.19

 - 73.5 عالية 0.57 4.18 املتوسط احلسابي العام

املقومات الفنية الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات التدريسـية مـن      حمور  ( أن5َّمن اجلدول )يتضح 

عبـارة، تـرتاوح املتوسـطات    ( 23يتضـمن )  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعيـة 

مـن فئـات    يف الفئـتني الرابعـة واخلامسـة   تقـع   وهـذه املتوسـطات   (،4.51، 3.55)احلسابية هلا مـا بـني   

ــدرج   ــاس املت ــة     املقي ــة )عالي ــيت تشــري إىل درجــة موافق ــة جــدًّا(،   –اخلماســي، ال وتشــري النتيجــة  عالي

املقومــات الفنيــة الالزمــة لنجــاح إدارة القاعــات   اســتجابات أفــراد الدراســة حــول  تفــاوتالســابقة إىل 

 .التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية

هنـاك   ، وهذا يدل على أنَّ(0.57، باحنراف معياري )(4.18بلغ املتوسط احلسابي العام )وقد 

موافقــة بدرجـــة عاليـــة بـــني أفــراد الدراســـة، علـــى املقومـــات الفنيــة الالزمـــة لنجـــاح إدارة القاعـــات     

التدريسـية بكليـة العلـوم االجتماعيـة، ومـن أبـرز تلـك املقومـات: أن يسـتخدم األسـتاذ لغـة واضـحة،             

األسـتاذ القـدرة علـى معاجلـة املواقـف الطارئـة بأسـلوب         طلحات سهلة الفهم، وكـذلك امـتالك  ومص

، وكـذلك اسـتعداد   األستاذ حبماس ودافعية ووالء لعمليـة التـدريس   ، إضافة إىل متتعتربوي مناسب

 .األستاذ للمحاضرة قبل موعدها بوقت كاٍف

تلـك القـيم تنحصـر بـني      أنَّ( 5ول )باجلـد من خالل النظر إىل قـيم االحنـراف املعيـاري    يتضح و

ــني      1.19، 0.51) (، وهــي قــيم تتمحــور حــول الواحــد الصــحيح، وهــذا يشــري إىل أنَّ هنــاك جتانًســا ب

استجابات أفـراد الدراسـة حـول املقومـات الفنيـة الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات التدريسـية مـن وجهـة            

 نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية.

أبرز مخس عبارات مبحور املقومات الفنية الالزمـة  والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل 

، لنجـاح إدارة القاعـات التدريســية مـن وجهـة نظــر أعضـاء هيئـة التــدريس بكليـة العلـوم االجتماعيــة        

لـك علـى   ، وذ( مرتبة تنازليًّا وفًقـا للمتوسـط احلسـابي هلـا    8، 15، 5، 7، 1وهي تتمثل يف العبارات )

 النحو التالي:
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( باملرتبـة  أن يستخدم األستاذ لغة واضحة، ومصـطلحات سـهلة الفهـم   ) :( وهي1) العبارةجاءت  .1

هناك موافقة  (، وهذا يدل على أن0.51َّواحنراف معياري ) ،(4.51مبتوسط حسابي )، األوىل

بدرجة عالية جـدًّا بـني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ اسـتخدام األسـتاذ للغـة واضـحة، ومصـطلحات           

ســهلة الفهــم، مــن املقومــات الفنيــة الالزمــة لنجــاح إدارة القاعــات التدريســية بكليــة العلــوم          

االجتماعية. 

جيًدا، ومـن   وميكن عزو هذه النتيجة لكون عضو هيئة التدريس مطالب بأن يكون مرساًل

املتطلبات الرئيسة لذلك قدرته على استخدام اللغة الواضحة واملصطلحات اليت يسـهل فهمهـا؛   

حتى حيافظ على هدوء الطالب من جهة، ويقلل من كثرة استفساراتهم من جهة أخرى.

أن ميتلــك األســتاذ القــدرة علــى معاجلــة املواقــف الطارئــة بأســلوب    ) :( وهــي7) العبــارةجــاءت  .2

(، وهـذا  0.85واحنـراف معيـاري )   ،(4.41مبتوسـط حسـابي )  الثانيـة،  ( باملرتبـة  مناسب تربوي

لقدرة لاألستاذ هناك موافقة بدرجة عالية جدًّا بني أفراد الدراسة على أنَّ امتالك  يدل على أنَّ

مـن املقومـات الفنيـة الالزمـة لنجـاح إدارة       على معاجلة املواقف الطارئة بأسلوب تربوي مناسـب 

عات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية. القا

وميكــن عــزو هــذه النتيجــة لكــون القاعــة التدريســية بهــا عــدد كــبري مــن الطــالب، الــذين       

خيتلفون فيما بينهم من خصائص ومسات عقلية، وجسمية، واجتماعية، وثقافية، فال بدَّ مـن  

ب بالضــرورة امــتالك حــدوث بعــ  االختالفــات، أو املواقــف الطارئــة فيمــا بيــنهم، الــيت تتطلــ  

عضو هيئة التـدريس املهـارة الرتبويـة يف التعامـل معهـا، دون إخـالل باالنضـبا  والنظـام داخـل          

القاعات التدريسية من جهـة، ودون إحـداث أي مشـكالت بـني الطـالب فيمـا بيـنهم، أو فيمـا         

بينهم وبني عضو هيئة التدريس.

( باملرتبــة دافعيــة ووالء لعمليــة التــدريسأن يتمتــع األســتاذ حبمــاس و) :( وهــي5) العبــارةجــاءت  .3

هناك موافقة  (، وهذا يدل على أن0.81َّواحنراف معياري ) ،(4.40مبتوسط حسابي )الثالثة، 

ــني أفــراد الدراســة علــى أنَّ     ــعبدرجــة عاليــة جــدًّا ب ــة    متت األســتاذ حبمــاس ودافعيــة ووالء لعملي

اعـــات التدريســـية بكليـــة العلـــوم     مـــن املقومـــات الفنيـــة الالزمـــة لنجـــاح إدارة الق      التـــدريس

االجتماعية. 

وميكـن عــزو هــذه النتيجــة إىل أنَّ الدافعيــة اإلجيابيــة عامــل مهــم لنجــاح أي عمــل؛ حيــث إنهــا   
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ــدى عضــو هيئــة            ــه لتحقيــق األهــداف املرجــوة، فتوافرهــا ل ــذل أقصــى مــا لدي ــدفع الفــرد لب ت

لعمليـة التعليميـة، كمـا    التدريس داخل القاعة التدريسـية يزيـد مـن محاسـه لتحقيـق أهـداف ا      

أنه يسهم يف نقل هذا احلمـاس لطالبـه داخـل القاعـة التدريسـية، ممـا جيعلـهم أكثـر إجيابيـة          

ومحاس حنو حتقيق األهداف املرجوة، واإلقالع عن أي ممارسات من شأنها عرقلة ذلك.

( باملرتبـة  أن يستعد األسـتاذ للمحاضـرة قبـل موعـدها بوقـت كـاف      ) :( وهي15) العبارةجاءت  .4

هنــاك   (، وهــذا يــدل علــى أنَّ   0.91واحنــراف معيــاري )   ،(4.37مبتوســط حســابي )  الرابعــة،  

األستاذ للمحاضرة قبل موعـدها   استعدادموافقة بدرجة عالية جدًّا بني أفراد الدراسة على أنَّ 

مــن املقومــات الفنيــة الالزمــة لنجــاح إدارة القاعــات التدريســية بكليــة العلــوم         بوقــت كــاف 

جتماعية. اال

وتعد هذه النتيجة يف ظل اعتبار االستعداد ألي عمـل مطلـب ضـروري ألدائـه بكفـاءة والنجـاح       

فيــه، فاســتعداد عضــو هيئــة التــدريس قبــل احلضــور إىل القاعــة التدريســية جيعلــه منظًمــا يف    

أدائه، وعلى استعداد للتعامل مع أي طارئ، كما أنه يسهم يف احملافظة على الوقت واجلهد.

 ،أن يبين األستاذ عالقات إجيابية بينه وبني طالبـه تقـوم علـى العـدل    ) :( وهي8) العبارةءت جا .5

واحنـراف معيـاري    ،(4.35مبتوسط حسـابي ) اخلامسة، ( باملرتبة والتقدير ،واالحرتام ،والثقة

 بنـاء هنـاك موافقـة بدرجـة عاليـة جـدًّا بـني أفـراد الدراسـة علـى أنَّ           (، وهذا يدل على أن0.88َّ)

 ،والتقـدير  ،واالحـرتام  ،والثقـة  ،العـدل  ىتقـوم علـ   ،عالقات إجيابية بينه وبـني طالبـه  لألستاذ ا

من املقومات الفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية. 

ــة أســاس النجــاح يف أي عمــل مشــرتك،       ــة املتبادل وميكــن عــزو هــذه النتيجــة العتبــار أنَّ الثق

بـني عضـو    أنَّ العملية التعليمية داخل القاعات التدريسية عمليـة تتضـمن مشـاركة وتفـاعالً     وباعتبار

ــا عنصــر مهــم ومقــوم أساســي          ــة بــني طرفيه ــوافر الثقــة الكافي ــدريس وطالبــه، ومــن ثــم ت هيئــة الت

لنجاحها، كما أنَّ العدل بني الطالب مينع أي جمال للحقد بني الطالب، أو افتقاد تكـافؤ الفـرص   

التعليمية بينهم.

ات الفنيـة الالزمـة لنجـاح    عبـارات مبحـور املقومـ    ( أنَّ أقل ثالث5كما بينت النتائج باجلدول )

، تتمثـل يف  إدارة القاعات التدريسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التـدريس بكليـة العلـوم االجتماعيـة    

 ، وذلك على النحو التالي:( مرتبة تنازليًّا وفًقا للمتوسط احلسابي هلا12، 4، 5العبارات رقم )
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واجللــوس معهــم يف ســاعاته   ،أن يرحــب األســتاذ حبضــور الطــالب  ) :( وهــي5) العبــارةجــاءت  .1

.(0.93واحنراف معياري ) ،(3.98مبتوسط حسابي )احلادية والعشرين، ( باملرتبة املكتبية

( باملرتبـة  ومناداتهم بهـا  ،أن حيرص األستاذ على معرفة أمساء طالبه) :( وهي4) العبارةجاءت  .2

. (0.75واحنراف معياري ) ،(3.93مبتوسط حسابي )الثانية والعشرين، 

وميكن عزو هذه النتيجة لكون أعداد الطالب داخل القاعات التدريسية قـد تكـون كـبرية    

إىل حد ما، مما جيعل من الصعب علـى عضـو هيئـة التـدريس أن حيفـظ مجيـع هـذه األمسـاء،         

لكنه ال مينـع مـن حماولتـه حفظهـا، أو علـى األقـل الـبع  منهـا، خاصـة املتفـوقني واألكثـر            

 قاعات التدريسية.وإجيابية داخل ال تفاعاًل

( أن يتجــول األســتاذ يف القاعــة أثنــاء عــرض الــدرس بهــدوء واتــزان ) :( وهــي12) العبــارةجــاءت  .3

 .(1.19واحنراف معياري ) ،(3.55مبتوسط حسابي )الثالثة والعشرين، باملرتبة 

ــة          وميكــن عــزو هــذه النتيجــة لكــون تصــميم القاعــات التدريســية قــد ال يســمح لعضــو هيئ

حيث إنها مصممة بطريقة جتعل أفضل موضع لعضـو هيئـة التـدريس هـو وجـوده يف      التدريس بذلك، 

مقدمة القاعة التدريسية؛ لرياه مجيع الطالب ويراهم هـو كـذلك، لكـن ذلـك ال مينـع مـن حماولتـه        

اسـتخدام تعـبريات الوجـه، وإشـارات األيـدي؛ جلـذب انتبـاه الطـالب، أو توجيـه بعـ  التعليمـات، أو            

 من إجيابيتهم وفاعليتهم داخل القاعات التدريسية. اإلشارات اليت تزيد

ومن خالل العرض السابق للمقومات الالزمـة لنجـاح إدارة القاعـات الدراسـية، جنـدها جـاءت       

 كما يلي:

مة املتوسطات احلسابية، واالحنراف املعياري، ودرجة املوافقة، ونسبة املوافقة للمقومات الالز

 دراسيةلنجاح إدارة القاعات ال

العباراتم
 املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 درجة 

 املمارسة

نسبة 

 املمارسة
 الرتتيب

75.81عالية جدًّا4.270.53 املقومات اإلدارية1

73.52عالية4.180.57 املقومات الفنية2

-74.5عالية جدًّا4.230.54 املتوسط احلسابي العام 
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( أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة جــدًّا بــني أفــراد الدراســة علــى  5)يتضــح مــن خــالل اجلــدول 

املقومات الالزمة لنجاح إدارة القاعـات الدراسـية بكليـة العلـوم االجتماعيـة، مبتوسـط حسـابي عـام         

(، فقد تـأتي املقومـات اإلداريـة باملرتبـة األوىل، مبتوسـط حسـابي       0.54(، وباحنراف معياري )4.23)

(، 4.18(، تليهــا املقومــات الفنيــة، مبتوســط حســابي عــام )   0.53اف معيــاري )(، وبــاحنر4.27عــام )

 (.0.57وباحنراف معياري )

 ملخص نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج نوجزها فيما يلي:

هنـاك موافقـة بدرجـة عاليـة جـدًّا بـني أفـراد الدراسـة علـى املقومـات اإلداريـة الالزمـة لنجــاح              أنَّ .1

 إدارة القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية، ومن أبرز تلك املقومات:

  واملوضوعية يف تقويم الطالب ،حتقيق العدالةمراعاة األستاذ. 

  ومتطلباتـه مبـا    ،ومفصلة مـن خطـة املقـرر    ،األستاذ بني يدي طالبه نسخة مكتوبةوضع

واملراجــع   ، واملصــادر تتضــمنه مــن أهــداف، وحمتــوى، وأنشــطة، ومواعيــد االختبــارات      

 .الداعمة للمقرر

 األستاذ بتوزيع موضوعات املقرر على اخلطة الزمنية توزيًعا علميًّا مناسًبا قيام. 

 علــى توزيــع وقــت احملاضــرة بشــكل يــتالءم مــع حمــاور املوضــوع املطــروح   حــرص األســتاذ

.للشرح

نيــة الالزمــة لنجــاح إدارة  هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة بــني أفــراد الدراســة علــى املقومــات الف   أنَّ .2

 القاعات التدريسية بكلية العلوم االجتماعية، ومن أبرز تلك املقومات:

 .استخدام األستاذ للغة واضحة، ومصطلحات سهلة الفهم 

 لقدرة على معاجلة املواقف الطارئة بأسلوب تربوي مناسبلاألستاذ  امتالك. 

 األستاذ حبماس ودافعية ووالء لعملية التدريس متتع. 

  األستاذ للمحاضرة قبل موعدها بوقت كاٍفاستعداد.

ــى املقومــات الالزمــة لنجــاح إدارة         .3 ــني أفــراد الدراســة عل ــة جــدًّا ب أنَّ هنــاك موافقــة بدرجــة عالي

القاعــات الدراســية بكليــة العلــوم االجتماعيــة، فقــد تــأتي املقومــات اإلداريــة باملرتبــة األوىل،    

 تليها املقومات الفنية.
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 الدراسة:توصيات 

وضــع كافــة املقومـــات الفنيــة واملاديـــة الــيت أوضـــحتها نتــائج الدراســـة لنجــاح إدارة القاعـــات        .1

التدريسية بكليـة العلـوم االجتماعيـة بصـفة خاصـة، والكليـات األخـرى بصـفة عامـة موضـع           

 التنفيذ. 
 الرقي االهتمام املستمر بتطوير البيئة التعليمية لطالب اجلامعة، مما يكون له أثر إجيابي يف .2

  مبستويات الطالب التعليمية.

اجلدران  ىعل ةواحملافظ ،توفري وتنظيم األثاث يف قاعة الدرس :توفري قاعات دراسية جذابة  .3

تعليمي يساعد على جذب انتباه  جوٍّ لتوفري ؛واألرضية، واستخدام اإلضاءة والتهوية اجليدة

 والتفاعل مع األنشطة اليت أعدها عضو هيئة التدريس.  ،الطالب

إلحداث  ؛تنظيم قاعة الدرس: عملية توزيع الطالب إىل جمموعات متجانسة أو غري متجانسة  .4

 . التعلم التعــاوني اسرتاتيجيةخاصة عند استخدام  ،التفاعالت بني الطالب

 ندع ،عضو هيئة التدريس والطالب املتبادل بني االحرتامتوفري قاعات دراسية يسودها   .5

التعلم التعاوني، واملعلم الفعال  والعدل واملساواة بني الطالب، وتوفري ،والتعبري احلر ،السؤال

  .حدوثها ل منعوليس حل املشاكل ب ،حدوث املشاكل عنمعلى  هو القادر

التعلم عن طريق  ب منليتمكن بع  الطال ؛تكوين اجملموعات الصغرية غري املتجانسة  . 5

 األقران. 

لتحقيق األهداف الرتبوية  ؛واألنشطة التعليمية ،إعطاء الوقت الكايف لتقديم املادة العلمية  . 8

 املرغوبة. 

 . داخل القاعات الدراسية السلوك اإلجيابي للطالبز تعزي  . 7

 مقرتحات الدراسة:

التدريسية من وجهة نظر الطالب وأعضاء تصور مقرتح لزيادة فاعلية الطالب داخل القاعات  .1

 هيئة التدريس.

معوقات حتقيق االنضبا  داخل القاعات التدريسية، وآليات التغلب عليها من وجهة نظر  .2

 أعضاء هيئة التدريس.

االنضبا  داخل القاعات التدريسية، وعالقته مبستوى التحصيل لدى طالب اجلامعة يف  .3

 ضوء بع  املتغريات.



 
 

 
 
 343 

 (. املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية2020طالب، علي. )

 املراجع:

 اجع العربية:املر

 مفهومه  التفاعل الصفي م(. 2002إبراهيم، جمدي، عزيز وحسب اهلل، حممد عبد احلليم. )

 . عامل الكتاب. القاهرة. الطبعة األوىل. مهاراته حتليله

(. اسرتاتيجيات التنمية البشرية يف جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر 2009بركات، زياد. )

243) 3، ع.2. م.جملة جامعة القدس املفتوحة للدراسات والبحوثأعضاء هيئة التدريس. 

290.) 

 اجلودة يف بيئة القاعات عوامل تعزيز فرامدى توم(. 2014. )عوض عواض معي  الثبييت،

التدريسية بكلية الرتبية جبامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب 

 . بالكلية

معوقات استخدام عناصر البيئة املادية لتدريس مادة م(. 2011اجلزائري، خلود، وكحيلي، سناء. )

حمافظة علم األحياء من وجهة نظر مدرسي املادة: دراسة ميدانية يف املدارس الثانوية يف 

)سلسلة اآلداب والعلوم  جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةدمشق:  .دمشق

 .200ص 173، سوريا، ص2، 33اإلنسانية( 

بكلية املقومات اإلدارية والفنية الالزمة إلدارة القاعات التدريسية  (.2018محوه، نهى طارق. )

كلية  جملة البحث العلمي،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  العلوم االجتماعية

 البنات، جامعة عني مشس، العدد الثامن عشر.

(. مدى استفادة التعليم العالي السعودي من الصيغ اجلامعية احلديثة يف جمال 2007خوج، فخرية. )

 .253297(، 51)14، . جملة مستقبل الرتبية العربيةتكنولوجيا املعلومات

دور اجلامعات العربية يف بناء جمتمع املعرفة يف ضوء اإلرهاب (. 2007الزبيدي، صباح حسن. )

. ورقة علمية مقدمة يف مؤمتر جامعة احلسني بن طالل الدولي حتت املعلوماتي: نظرة نقدية

 شعار اإلرهاب يف العصر الرقمي.

. الطبعة األوىل. دبي: دار يم االبتدائيالبيئة الصفية يف التعل(. 2005السواعي، نايف وحممد قاسم. )

 القلم. 

 

http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1590169
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1590169
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1590169
http://qsu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1590169


 

 
 
 344 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

. مكتبة رتاتيجيات معاصرة يف إدارة الصف وتنظيمهس(. ا2005محيدان، حممد. ) العبادي،

 عمان.  الضامري للنشر والتوزيع. السيب. سلطنة

. دار الفكر العربي للطباعة والنشر. القاهرة. اإلدارة املدرسية(. 2000العجمي، حسنني، حممد. )

 الطبعة األوىل. 

(. عناصر البيئة الصفية وعالقتها بأمنا  التفكري لدى طلبة 2014العوهلي، خالد بن ناصر. )

كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد  جملة الرتبية،املرحلة الثانوية يف منطقة القصيم، 

 ، اجلزء الثاني، يناير.158

. دار الكندي للنشر والتوزيع. إربد. األردن. الطبعة إدارة الصفوف(. 2000. حسن. )ر. عممنسي

 الثانية. 

 .، إربد: دار الكندي للنشر والتوزيعديناميات اجلماعة والتفاعل الصفي(. 2001منسي، حسن. )

 جامعة بابل. التعليم املستمر  إدارة الصف اجلامعي(. 2014هالل، كريم فخري. )

 ، العني. دار الكتاب اجلامعي. مهارات التدريس الفعال. الطبعة األوىل(. 2002اهلويدي، زيد. ) 

الرسائل الرتبوية يف أصول الرتبية باجلامعات (. 2015اهلوساوي، جنالء بنت حممد محزة. )

 ، رسالة ماجستري، كلية اجلبيل، جامعة الدمام.حبثيةالسعودية رؤية مستقبلية خلارطة 

(. حتسني بيئة 2013هيجان، عبدالرمحن أمحد، الشمري، حامد ماحل، الشراري، مجيعان فالح. )

 (.112، )جملة التنمية اإلداريةالعمل.. هل يرفع معدالت الرضا الوظيفي؟. 

، جامعة لقاء التميز يف برامج الدراسات العليا التحديات واحللول(. 2013). وزارة التعليم العالي

  هـ من موقع:17/3/1434بتاريخ  سرتجعتا امللك سعود،

 http://www.mohe.gov.sa/ar/new10/Pages/an67.aspx 

 :References املراجع األجنبية:

Al-Abadi, H. M. (2005). Contemporary strategies in classroom management and 

organization. Oman. Al-Damari Library for Publishing and 

Distribution.  

Al-Ajami, H. M. (2000). The school administration. Cairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi 

for Printing and Publishing. 

Al-Gazaeery, K. & K. S. (2011). The obstacles of using the physical environment 

elements to teach biology from the viewpoints of teachers: Field study in 

http://www.mohe.gov.sa/ar/new10/Pages/an67.aspx


 
 

 
 
 345 

 (. املقومات اإلدارية والفنية الالزمة لنجاح إدارة القاعات التدريسية2020طالب، علي. )

secondary schools in Damascus. Tishreen University Journal of 

Research and Scientific Studies (Series of Arts and Humanities). 33 (2). 

183-200. 

Al-Hosawy, N. M. H. (2016). Educational messages in the origins of education in 

Saudi universities: Future vision for a research Map. (Master Thesis, 

Jubail College, Dammam University). 

Al-Hwaidy, Z. (2002). Effective teaching skills. Al Ain: University Book House. 

Al-Ohali, Kh. N. (2014). Elements of the classroom environment and its relation 

to the thinking patterns among secondary school students in Qassim 

Region. Journal of Education, Faculty of Education, Al-Azhar 

University. 157(2). 

Al-Sawai, N. & Muhammad, Q. (2005). Classroom environment in primary 

education. Dubai: Dar Al Qalam. 

Al-Thubaity, A. A. M. (2014). The availability of the quality enhancement factors 

in the teaching room environment at the Faculty of Education at Taif 

University from the viewpoints of the faculty members and students in 

the college. Journal of Education, Faculty of Education, Sohag 

University. 36. 273 – 303. 

Al-Zubaidi, S. H. (2008). The role of Arab Universities in building knowledge 

society in the light of information terrorism: A critical perspective. The 

Conference of the University of Hussein Bin Talal International 

(Terrorism in the Digital Age). Hussein Bin Talal International 

University. 

Barakat, Z. (2009 A.D.). Human development strategies at Al-Quds open 

university from the viewpoints of the teaching staff. Journal of Studies 

and Research, Al-Quds Open University. 2(3). 243-290. 

Dorris ،D. (2011). The Effective Learning Environments Assessment: A Valid 

Tool for Assessing Educational Facilities. The ACEF Journal, 2(1) ،79-

102. 

Eckman, E. W. (2004). Similarities and differences in role conflict, role 

commitment, and job satisfaction for female and male high school 

principals. Educational Administration Quarterly, 40(3), 366-387. 

FHamo, N. T. (2017). Administrative and technical requirements for the 

management of teaching rooms in Social Sciences Department, Imam 

Muhammad Bin Saud Islamic University. Journal of Scientific Research 

in Ain Shams University, 18. 



 

 
 
 346 

 1441/2020( 2) العدد ،(5) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

Hijan, A. A., Al-Shammary, H. M. & Al-Sharari, A. F. (2013). Improving the 

work environment. Does it raise the rates of job satisfaction ? Journal of 

Administrative Development, (112). 

Hilal, K. F. (2014). Managing the university educational environment: 

continuing education. University of Babylon.  

Ibrahim, M. A. & Hasab-Allah, M. A. (2002 A.D.). Class interaction - concept - 

analysis - skills. Cairo: World of Book. 

Khoj, H. (2008). The extent to which Saudi higher education benefits from 

modern university formations in the field of information technology. 

Journal of the Future of Arab Education, 14 (51), 263-298. 

Mansy, H. (2001). Group dynamics and classroom interaction. Jordan: 

Canadian House for Publishing and Distribution. 

Mansy, O. H. (2000). Managing the educational stages, 2nd Edition. Jordan: 

Dar Al-Kindy for Publishing and Distribution. 

Ministry of Higher Education. (2013). Meeting of excellence in post-graduation 

programs: Challenges and solutions. King Saud University: Retrieved 

from: http://www.mohe.gov.sa/en/new10/Pages/an67.aspx 

Rayneri, L. J., Gerber, B. L., & Wiley, L. P. (2006). The relationship between 

classroom environment and the learning style preferences of gifted 

middle school students and the impact on levels of performance. Gifted 

child quarterly, 50(2), 104-118.  

Vandiver ،Bert (2011): The Impact Of School Facilities On the learning 

Environment ،Capella ،University, Journal of Pro quest Dissertations & 

Thesis. ISBN- 978- 1- 1244- 4746- 9 ،USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


