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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة تعّبر عن وجهة نظر كاتبها وال  
 تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها 
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 قواعد النشر 

 أواًل: تسليم الورقة البحثية:
باملجلة. أو عن طريق البريد   التسليم اإللكتروني الورقة البحثية ومرفقاتها إلى املجلة عن طريق نظاميتم إرسال   •

  editoreps@refaad.com) ) اإللكتروني الخاص باملجلة
 يتم إعالم املؤلف باستالم الورقة البحثية. •

 ثانيًا: املراجعة: 

 الفحص األولي:   .1 
 تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية ومؤهلة للتحكيم. •
ُتعتمد يف الفحص األولي شروط مثل: مالءمة املوضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير بحثية(، وسالمة   •

 التوثيق واإلسناد بناء ىلع نظام التوثيق املعتمد يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي. اللغة، ودقة  
 يتم إبالغ املؤلف باستالم الورقة البحثية وبنتيجة الفحص األولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما ُيعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة البحثية واعدة   •

كنها بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، ويف هذه املرحلة تقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى  ول
 سبل تحسين ورقته بما يساعد ىلع تأهيل الورقة البحثية ملرحلة التحكيم. 

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 بلغ املؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها. ُي •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح يف موقع املجلة. •
ُترسل خالصة مالحظات هيئة التحرير والتعديالت املطلوبة إن وجدت، وُيرفق معه تقارير املراجعين أو خالصات   •

 عنها. 

 إجراء التعديالت:   .3 
الالزمة ىلع الورقة البحثية استنادًا إلى نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،    يقوم املؤلف بإجراء التعديالت  •

مع إظهار التعديالت، كما ُيرفق يف ملف مستقل مع الورقة البحثية املعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت  
 يف رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها املراجعون. 

 القبول والرفض:   .4 
تحتفظ املجلة بحق القبول والرفض استنادًا إلى التزام املؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة تحرير املجلة   •

  والتعديالت املطلوبة من قبل املحكمين. 
إذا أفاد املحكم بأن الباحث لم يقم بالتعديالت املطلوبة، ُيعطى الباحث فرصة أخيرة للقيام بها، وإال يرفض بحثه   •

 ملجلة وال يتم استرجاع رسوم النشر. وال ينشر يف ا
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 ثالثًا: القواعد الشكلية:

 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام املجلة. مالءمة املوضوع:  .1
يكون باللغتين العربية واإلنجليزية، كما يجب أن يتعلق العنوان بهدف الورقة البحثية. مع   عنوان الورقة البحثية: .2

 االختصارات والصيغ قدر اإلمكان. تجنب 
كتابة األسم الكامل ومكان العمل وعنوان البريد اإللكتروني للمؤلف الرئيس ولجميع املؤلفين املوجودين   الباحثين: .3

  يف الورقة البحثية باللغتين العربية واإلنجليزية.
باللغتين العربية   كلمة(  200) يجب أن تشمل الورقة البحثية ىلع ملخص وافٍ ومختصر من فقرة واحدة امللخص: .4

إضافة يجب  كما  البحثية،  الورقة  يف  النتائج  وأبرز  واملنهجية  املوضوع  لبيان  الكلمات   5-3 واإلنجليزية  من 
 املفتاحية باللغتين العربية واإلنجليزية. 

كانت هذه يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخًصا لألدبيات املوجودة والدوافع وملاذا   ملقدمة:ا .5
 الدراسة ضرورية. 

 ُتعرض الجداول والرسوم البيانية بطريقة واضحه ومناسبة كما هو موضح بقالب املجلة. الجداول والرسوم البيانية: .6
 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.   النتائج: .7
واملراجع: .8 يف   املصادر  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  الببليوغرايف  يلتزم  والعرض  اإلسناد  ألصول  املجلة 

 . APAنظام  حسب

البحثية عن الحجم: .9 الورقة  تزيد  ال  بحيث  الصفحات  بعدد  امللخص وصفحة   صفحة   30 يلتزم املؤلف  بما فيها 
 العنوان وقائمة املراجع. 
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 افتتاحية العدد

بسم الله العلي الكريم االكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم ىلع املبعوث رحمة 
 وبعد،،،،،،  نهجهم إلى يوم الدينللعاملين، وىلع صحابته الكرام امليامين، وىلع من سار ىلع 

املجلة الدولية للدراسات  ، من  2022من العام    حادي عشرمن املجلد ال  لثالثا  -العدديسعدني أن أقدم هذا  
حيث  ، والذي احتوى ىلع عدد من األبحاث املهمة واملتنوعة يف فروع التربية املختلفة، ةالتربوية والنفسي

أثروا املكتبة   ،والحداثة، وقد شارك فيها عدد من الباحثين من مختلف فروع التربيةتميزت األبحاث بالرصانة  
 التربوية بفيض من العلم واملعرفة.

تمام هذا العدد بمنه وتوفيقه، نسأل الله تعالى أن يكون  إاللهم لك الحمد كله والشكر كله، الذي يسر لنا 
 .تمامهإمن ساهم يف ا لوجهه الكريم، وأن يكون يف ميزان حسنات كل خالًص

كرر النداء مرة تلو املرة، ألصحاب الهمة، علماء األمة وورثة األنبياء، من التربويين والباحثين  والعلماء  أوها أنا  
األكاديميين يف العالم، يف مجاالت التربية وفروعها املختلفة، للمضي معنا يف هذا الدرب، الذي باركه الله 

ونتاج فكرهم التربوي، يف األعداد القادمة لهذه املجلة، طاعة لله، وطمعًا    ورسوله، لنشر إبداعهم العلمي
ودعًم واملثوبة،  أألجر  واملشاركات يف  الطيبة  الجهود  ومباركين  مقدرين  والنور،  والخير  واملعرفة  للعلم  ا 

 .املثمرة

يفوتني  ساهمو  وال  الذين  البيضاء  األيادي  ألصحاب  تقديري،  وعظيم  شكري  أسجل  أن  بفكرهم هنا،  ا 
ونتاجهم يف إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر موصول ال ينقطع ملن 
نسق وأخرج وأبدع، سائلين الله عز وجل، أن ينفع بهم، وأن يجعلها يف ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن 

   .ؤولين يف مجاالت التربيةينفع بما تقدمه املجلة، من بحوث ودراسات للباحثين واملس

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 

 رئيس هيئة التحرير                                                                                   

 د. حسن العمري                                                                                                                          
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 قدمة: امل .1

دم  تقوم االختبارات بشكل عام واختبارات التحصيل بشكل خاص، بدور هام في العملية التعليمية والتربوية، وتعد االختبارات التحصيلية من أق

ناسبة والحصول  املأدوات القياس والتقويم في جمع بيانات كمية ونوعية في أي مادة من املواد الدراسية. حيث تساعد املعلم على اتخاذ القرارات التعليمية  

 هم أدوات قياس التحصيل املعرفي لدى املتعلم. أعلى بيانات ومعلومات االختبارات التحصيلية أحد 

حدثه التعلم من تغيير في أسلوب تفكير الطالب واتجاهاته النفسية وطريقته في معالجة أ ما    أيًضان االختبار التحصيلي الجيد هو الذي يقيس  إ 

 ( 1981)العبيدي والجبوري،  .البناء واالتقان فيما استفاد الطالب من مهارات وخبرات مفيدة  مور والقدرة على النقدال 

د بمحك وتعتبر االختبارات التحصيلية محكية املرجع من االتجاهات الحديثة في عملية القياس النفس ي والتربوي والتي تركز على مقارنة أداء الفر 

و الصف الذي أ و السمة املقاسة فقط دون الرجوع إلى جماعته أ كل طالب إلى متقن وغير متقن للمهارة  معين )درجة قطع( حيث تصنف هذه االختبارات

ين الطلبة، دون  يدرس فيه، ومما أدى إلى ظهور هذا النوع من االختبارات هو القصور الحاصل في االختبارات معيارية املرجع، حيث تهتم بالفروق الفردية ب

 ( 2016)سليمان والصالح،  .لب إلى املعلومات واملهارات املراد قياسهاالنظر إلى مدى اتقان الطا

منها اختيار الفقرات ومستويات صعوبتها وقدرتها على التمييز   عدة جوانبوتختلف االختبارات املحكية املرجع عن االختبارات معيارية املرجع في  
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 امللخص:

الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي محكي املرجع ملادة الرياضيات للصف الول متوسط  التحقق من    إلىهدفت الدراسة الحالية  

وتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طالب الصف الول متوسط بمحافظة املخواة التعليمية للعام   ،ا على درجة القطع لالختباريضً أ والتعرف 

ا من طالب الصف الول  ( طالبً 253(، حيث تكونت عينة الدراسة من )1107ه خالل الفصل الدراس ي الثاني والبالغ عددهم )1440/1441الدراس ي  

االختبار مرورً  بناء  تم  بتسع ممتوسط، حيث  وهيا  االختبار  راحل  من  الغرض  الدراس ي    -)تحديد  املحتوى  الساسيةإ تحليل  صياغة   -لى مكونات 

تحليل نتائج االختبار على مستوى   -خراج وتطبيق االختبارإ  -اختيار نوع الفقرات وصياغتها -تصميم جدول مواصفات لالختبار -الهداف السلوكية

تحديد درجة القطع لالختبار محكي املرجع( ومن خالل الخطوات السابقة تم    -توى فقرات االختبارتحليل نتائج االختبار على مس  -الدرجة الكلية

( فقرة واستخدم في هذه الدراسة املنهج 23نتاج اختبار تحصيلي محكي املرجع في مادة الرياضيات لطالب الصف الول متوسط والذي تكون من )إ 

 لمعلومات الضرورية التي تطلبها موضوع الدراسة وتحقيق أهدافها. الوصفي التحليلي وذلك  لقدرته على توضيحيه ل

نها  أ ا من خالل النتائج  ا للصدق التمييزي وصدق الوصفي، واتضح أيضً ن االختبار يتمتع بمعامالت صدق جيدة وفًق أ لى  إ وتوصلت الدراسة  

(، وبلغت درجة القطع لالختبار  0.70ا بطريقة معامل ليفجستون)أيضً (، وبلغ  0.801ا ملعادلة سيبرمان حيث بلغ )تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة وفًق 

 . )%66ا لطريقة انجوف )وفًق 

 مادة الرياضيات. ؛ درجة القطع ؛محكي املرجع؛ اختبار تحصيلي؛ الخصائص السيكومترية الكلمات املفتاحية:
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د ، وكذلك في شروط صدقها وثباتها، فأفضل الفقرات في االختبارات محكية املرجع هي التي تمثل املجال السلوكي خير تمثيل، وتساهم في تحدي الفرادبين 

 & Crocker)) الفرادقدر على التمييز بين ن أفضل الفقرات في االختبارات معيارية املرجع هي الأ و االتقان املتوقع من املفحوص. في حين أ مستوى الداء 

Algina, 1986 . 

ا بالقياس  حسب مواقعهم النسبية بين اقرانهم في القدرات املختلفة ويطلق عليه أحيانً   الفراد وهذا النوع من االختبارات يهتم في جوهرة في تصنيف  

بالنسبة لداء مجموعة مرجعية   الفرد  أداء  إلى تقدير مستوى  املرجع لنه يسعى  الأ جماعي  التي يقيسها االختبار، لذلك فو معيارية في  ن محتوى إقدرة 

 اآلخرين. الفراداالختبار محكي املرجع يختار على أساس النتاجات العلمية التي يتوقع الطالب اتقانها دون الحاجة إلى مقارنة اداءه بأداء 

 Test)واملتمثل في الصدق والثبات. فصدق االختبار )  السيكومتريةخصائصه  وحتى يؤدي االختبار وظيفة بالشكل الجيد البد من التحقق من  

Validity أ عد من أ ، يشير إلى قياس االختبار ما 
ً

ا عنه فاالختبار الذي اعد لقياس التحصيل في مادة معينة ال خر مختلًف آ ، وال يقيس ش يء جل قياسه فعال

دف االختبار لقياسه واالختبار الصادق الذي يصلح لقياس مجموعة معينة من الطلبة ال و أي مجال اخر ال يهأ ن يكون بين أسئلة متعلقة بالذكاء أ يجب 

 
ً
عند تكرار تطبيق    الفراد(، يشير إلى درجة التوافق واالتساق في عالمات مجموعه من   (Test Reliabilityاالختباروثبات    أخرى،ا ملجموعة  يكون صادق

 ( 2013، دبوس) .جموعةاملاالختبار او صورة أخرى مكافئة له على نفس 

 ومن هذا املنطلق أتت الدراسة للتناول الخصائص السيكومترية لالختبار املحكي املرجع ملادة الرياضيات للصف الول متوسط. 

 مشكلة الدراسة: . 1.1

ن عمليات التقويم ا ل سواء، نظرً يحظى مجال تطوير نظم وأساليب التقويم واالختبارات باهتمام كبير من جانب الدول املتطورة والنامية على حد  

تبارات ساليبه في توجيه مسار العمل التربوي والنهوض به، وفي تحديد مدى تحقيق النظام التعليمي الهداف املرجوة. ورغم الهمية الكبيرة لالخأ املتطورة و 

ني مستوى التحصيل لدى الطلبة وحصلوهم على عالمات ال تعبر  ن النتائج تشير إلى تدأ ال  إ التحصيلية واستخدامها بشكل واسع في تقويم املتعلم وتوجيهه  

لى عدم الدقة في تقدير تحصيلهم   إ ا في صعوبتها عن مستوى قدرتهم ،مما يؤدي و تقل كثيرً أ عن مستواهم الحقيقي نتيجة لتطبيق اختبارات تفوق قدرتهم 

التحقق من خصائص االختبار السيكومترية، بحيث تكون هناك  أسئلة   الحاجة إلى  ن إولياء المور، لذلك فأ وفقدان الثقة بأدوات القياس من قبل الطلبة و 

   (.2000)عبدهللا،  والتي من شأنها ان تساعد في قياس موضوعي لتحصيل الطلبة  معده بشكل جيد
ً
البد ان يؤدي الوظيفية التي  ا  وحتى يكون االختبار صادق

ن العملية التعليمية في التعليم  أ وحيث  من مرة    أكثرو مقاربه لها عن تطبيق االختبار  أ ن يعطي نفس النتائج  أ   البد  ا جلها، وحتى يكون االختبار ثابتً أ صمم من  

جراء إ إلى    دعي  ، ومتحقق من خصائصها السيكومترية،ختبارات املحكية املرجع التي تبين مدى التقدم والتحسن لدى الطلبةاستخدام ا العام تحتاج إلى  

ويمكن تحديد مشكلة الدراسة  .املرجع ملادة الرياضيات للصف الول متوسط التحصيلي محكي السيكومترية لالختبار خصائصوهي المثل هذه الدراسة 

 ت التالية: في التساؤال 

 ؟ في الرياضيات للصف الول متوسط املرجعمحكي  الختبار تحصيليما الخصاص السيكومترية  .1

 التساؤالت الفرعية التالية:  االول ويتفرع من السؤال 

 لالختبار محكي املرجع؟  دقما معامالت الص •

 ما معامالت الثبات لالختبار محكي املرجع؟  •

 درجة القطع لالختبار في صورته النهائية؟  ما .2

 أهمية الدراسة:. 2.1

الخصائص   من  التحقق  حول  واملتمركز  موضوعها  أهمية  من  الدراسة  أهمية  مادة تنبثق  في  املرجع  محكي  التحصيلي  لالختبار  السيكومترية 

 ول متوسط، ويمكن تحديدها في النقاط التالية: الرياضيات للصف ال 

ة قياس موضوعيه لتحصيل الطلبة في مادة الرياضيات للصف الول متوسط يتم من خالله تالفي نواحي القصور في االختبارات ا دأ التوصل إلى   •

 املعلمين. التحصيلية التي يعدها 

 تسليط الضوء على أهمية االختبارات التحصيلية املحكية املرجع في تقدير الكفايات واملهارات التي يمتلكها الطالب.  •

 ا من الدراسات والبحوث املستقبلية في مواد أخرى من املقررات الدراسية في التعليم العام والجامعي.  جراء مزيًد إ فتح املجال إلى  •

 الدراسة:هداف أ . 3.1

   :لى التحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي محكي املرجع من خاللإ هدفت 

 التعرف على معامالت الصدق.  •

 التعرف على معامالت الثبات.  •

 النهائية.التعرف عن درجة القطع لالختبار في صورته  •
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 مصطلحات الدراسة: . 4.1

 :  االختبار التحصيلي •

املعرفيةاالختبار  يعرف   قدراته  وقياس  الطالب  استيعاب  مدى  قياس  منها  الهدف  أسئلة  أو  فقرات  من  "مجموعة  بأنه:  عبد  )  .التحصيلي 

 ( 51، 2001،الهادي 

و الشفوية التي تعطى إلى الطالب من اجل أ ا لالختبار التحصيلي: عبارة عن مجموعة من السئلة الكتابية  جرائيً إ مما سبق يعرف الباحث تعريفا  

 قياس مختلف الجوانب املعرفية واملهارات التي اكتسبها الطالب في شتى املواد الدراسية في مادة الرياضيات للصف الول متوسط.  

 االختبار محكي املرجع:  •

 نوع من أنواع االختبارات املصمم لقياس التحصيل لدى الفرد استنادً   نه:أمحكي املرجع باالختبار  عرف جالزر  
ً

 ا إلى محك سلوكي نوعي للكفاءة بدال

 (278، 2012)مخائيل،  ."الفرادمن تعيين املوقع النسبي للفرد بين مجموعة 

  الرياضيات للصف الول متوسط بناءفي مادة    ياس تحصيل الطلبةهو قا لالختبار املحكي املرجع بأنه:  جرائيً إ ا  ومما سبق يحرف الباحث تعريًف 

 على محك ودرجة قطع محددة لذالك.

 الخصائص السيكومترية لالختبارات محكية املرجع:  •

اخضاع مقياس معين لسلسة من االجراءات التجريبية واالحصائية وفق واقع  واملشتقة مننها املؤشرات اإلحصائية أ( ب2013يعرفها )الحمداني، 

 املقياس.  في ذالكمعين للكشف عن نواحي القوة والضعف 

ا: الكشف عن مؤشرات القوة والضعف في مقياس تحصيل الطلبة ملادة الرياضيات للصف الول متوسط  جرائيً إ ومن خالل السابق يعرف الباحث  

 ب معامالت الصدق والثبات لالختبار وفقراته. وذالك من خالل حسا

 درجة القطع لالختبار املحكي املرجع: •

ا ملحتوى ومهارة وتعني كلمة محك او درجة قطع: " الدرجة التي ينبغي ان يحصل عليها الفرد في املجال الشامل للفقرات االختبار، لكي يكون متقنً 

 ( 83، 2006)الشريفين، . الدنى لألداء املقبول، لكي يتمكن الفرد من أداء مهامه تالية"ا تشير درجة القطع إلى الحد معينة، وأحيانً 

 . تقان الطالب وتحصيله الدراس ي في مادة الرياضيات للصف الول متوسطإ الدنى واملقبول ملستوى  ا: الحدجرائيً إ ويمكن التعريف 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

   النظري:اإلطار . 1.2

 :  االختبار التحصيلي .1.1.2

فقد بحث الكثير من العلماء في مفهوم االختبارات التحصيلية، ولعل أبرز التوجهات في تحديد هذا املفهوم هو ربطه بمفهوم التعليم الدراس ي،  

 ا من التعليم. ا معينً استخدمت اختبارات التحصيل لتحديد ما تعلمه الفرد بعد أن تلقى نوعً 

وتعد االختبارات التحصيلية من أهم وسائل تقويم التحصيل، وتحديد مستوى املتعلمين التحصيلي. فهي وسيلة املعلم الرئيسية لقياس تحصيل 

ون إلى  جريت على االختبارات التحصيلية التي يعدها املعلم أ املتعلمين، والتحقق من تقدمهم نحو الهداف املتوخاة، وقد أشارت الدراسات والبحوث التي 

(. ويجب عليه اتباع مجموعة من  55،  2002وجود نقاط ضعف عدة فيها. لذلك البد من أن يوليها املعلم أهمية كبرى في التخطيط ولعداد )أبو باسل،  

الت استخدامها. والتنفيذ بهذه القواعد واملهارات الساسية االزمة لبناء االختبار التحصيلي وصياغة البنود االختبارية بأنواعها ومعرفة ميزات كل منها ومجا

 القواعد واملبادئ يساعد املعلم على بناء اختبار صادق وثابت لقياس املعلومات واملهارات التي يريد قياسها.

 االختبار محكي املرجع: .2.1.2

مريكية، والذي قدمه في مال في مجلة علم النفس ال   ( (Robert Glaserيرجع الفضل في ظهور مصطلح االختبارات محكية املرجع إلى روبرت جالزر  

، فد ميز في أحد دراساته بين االختبارات محكية  (Popham, 2014, 62)ن هذه االستخراجية سوف تتحدث ثورة فبي التعليم  إذ توقع لها أنصارها الوائل بإ 

االخرين كما في االختبار معياري   الفرادى محتوى االختبار ذاته، وليس إلى أداء ن أداء الفرد في االختبار محكي املرجع ينسب إلأ ومعيارية املرجع على أساس 

 املرجع.

نها تركز فيما يكون على مدى وصول الفرد إلى مستوى الداء في مهارة ما، لذا يقاس أ وتعني هذه االختبارات بدرجة الكفاية في مهارات محددة أي  

ا، فاذا تمكن الفرد من الوصول إلى مستولى الداء املطلوب فهذا يعني بأن الفرد يمكنه أن يجتاز املرحلة ًق أداء الفرد باملستوى الذي حدده الفاحص ساب 

غلب املجاالت وعادة ما يقتصر استخدامها على  أالتي وضع لها هذا االختبار. " لذلك يندر استخدام االختبارات محكية املرجع في املقاييس النفسية في  

 ( 60، 2005، كوافحة) .ة"االختبارات التحصيلي
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د ت،   ويطلق على هذه االختبارات محكية املرجع تسميات متعددة منها اختبارات التفوق، اختبارات االتقان، اختبارات املهارات الساسية. )ذيب،

338.) 

قويم محكي ا في التخطيط وبناء العمليات الخاصة بالتعلم والتعليم الصفي، هو التسهامً إ ن أكثر أنماط التقويم  أ ويشير الحموري والحلوة إلى  

و أ (، فهو يهتم بقياس وتشخيص ما حققه املتعلم من معارف ومهارات، وما اكتسبه من اتجاهات وسلوكيات تتعلق بمحتوى دراس ي  190، 2009املرجع )

 (. Murphy & Davidshfer, 2001) ه.تعليمي معين في ضوء محك أداء مطلق، وبالكشف عن معوقاته التعليمية، ومواطن القصور والضعف لدي

بدرجة القطع"    ( بأن االختبار محكي املرجع " هو ذلك االختبار الذي يتناول موضوعات وكفايات محددة يتم مقارنتها بما نسميهBrian)  ويرى براين

(2009 ،2 .) 

 الخصائص السيكومترية لالختبارات محكية املرجع:  .3.1.2

 : Criterion-Referenced   Tests Validity صدق االختبارات محكية املرجع •

ة هناك ثالث طرائق رئيسية لتقدير صدق االختبارات محكية املرجع تشبه إلى حد كبير الطرائق املتبعة في التحقق من صدق االختبارات معياري

هذه الطرائق هي )الصدق الوصفي، الصدق الوظيفي،  املرجع ولكنها تختلف في مسمياتها بما يتناسب مع طبيعة هذا النوع من االختبارات واستخداماته، و 

ى، الصدق صدق انتقاء املجال السلوكي( وهي تناظر الطرائق املتبعة في التحقق من صدق االختبارات معيارية املرجع، وهي على الترتيب: )صدق املحتو 

 ( 57، 2000، )عبد هللا .التجريبي أو صدق املرتبط باملحك، صدق التكوين الفرض ي أو صدق املفهوم(

 : Descriptive Validityالصدق الوصفي   •

 
ً
ا،  ا دقيًق ا تحديًد ا إذا استطعنا باستخدامه وصف أداء الفرد بالنسبة لنطاق سلوكي يقيسه االختبار ويكون محددً يعد االختبار محكي املرجع صادق

يفتقر إلى الصدق الوصفي ال يصلح للغرض املشار إليه، وال تكون هناك ثقة في ا لنواع الصدق الخرى. فاالختبار الذي وهذا النوع من الصدق يعد أساًس 

 ( 281،2001)عالم،  .نتائجه

كما في االختبارات معيارية املرجع بصدق املحتوى، أو الصدق املتعلق بعملية التعليم. ويفضل العديد من العلماء تسمية    أيًضايسمى هذا الصدق  

ا ما يهتمون بالجوانب العاطفية والحركية إلى جانب اهتمامهم باالستجابات هذا النوع من الصدق بالصدق الوصفي لن القائمين على التقويم اليوم كثيرً 

ة، ولذلك فإن لفظ الصدق الوصفي أكثر مالءمة وفائدة من مصطلح صدق املحتوى لنه يشمل كل الجوانب املختلفة موضع القياس، فمفهوم  املعرفي 

 (2001)عالم،  .الصدق الوصفي أكثر عمومية من مفهوم صدق املحتوى 

ا بدقة. والطريقة املستخدمة في تقدير  معياري املرجع كون املجال محددً وتقدير الصدق الوصفي لالختبار محكي املرجع أسهل من تقديره لالختبار  

طريق    الصدق الوصفي لالختبارات محكية املرجع هي نفس الطريقة املستخدمة في تقدير صدق املحتوى بالنسبة لالختبارات معيارية املرجع. وذلك عن 

والحكم على مدى مطابقتها لألهداف أو ملواصفات املجال. وهذا يشير إلى أن الصدق   عرض بنود االختبار على مجموعة من املحكمين والخبراء ملراجعتها

 (. 58،  2000الوصفي يدل على درجة التطابق أو التوافق بين بنود االختبار والهداف أو املحتوى جدول املواصفات. )عبد هللا، 

ى درجة صدق املحتوى أو الصدق الوصفي، وذلك من خالل وضع  ويتضح مما سبق أنه البد أن نقوم بإجراءات معينة لكي نستطيع الحكم عل 

( درجة تطابقهما  الحكم على  أجل  املواصفات من  االختبار ومحتوى جدول  بنود  بين  إجراء مقابلة  ثم  االختبار،  بنود  وإعداد  املواصفات  املرجع  جدول 

 (.59السابق، 

 : Functional Validityالصدق الوظيفي   •

ات املستمدة من االختبارات محكية املرجع على وصف أداء الفرد، فإنه ال يمكننا من التنبؤ بنجاحه في عمل معين، أو إذا اقتصر استخدام الدرج

 تحقيقه لهداف وحدة تعليمية متتالية، إذا أن التنبؤ يتطلب التحقق من نوع آخر من الصدق يسمى "الصدق الوظيفي". 

ويقصد بهذا النوع من الصدق أن يؤدي االختبار محكي املرجع الوظيفة التي صمم من أجل تحقيقها، أو الغرض الذي بني من أجله، وال يقتصر  

في  باملحك  املرتبط  الصدق  أو  التجريبي  بالصدق  يعرف  ما  يناظر  الصدق  من  النوع  وهذا  فقط،  االختبار  يقيسه  الذي  السلوكي  النطاق  وصف  على 

 2014ارات معيارية املرجع. )الثبيتي، االختب
ً

ا من الوظائف  من الصدق املرتبط باملحك لن هناك عددً (. ويفضل استخدام مصطلح الصدق الوظيفي بدال

هذا (، إن 2000التي يرغب القائمون بوضع مقاييس محكية املرجع لتحقيقها والتي يتضمن بعضها محاكات وبعضها اآلخر ال يتضمن محاكات )عبد هللا، 

الذين تفوق درجاتهم درجة القطع    الفرادالنوع من الصدق يختلف عن الصدق التجريبي في أن درجات االختبارات محكية املرجع عادة تكون ثنائية، أي أن  

في تعكس اتساق يعدون متمكنين، والذين تقل درجاتهم عن درجة القطع يعدون غير متمكنين. كما أن املؤشرات التي تستخدم في تقدير الصدق الوظي

استنادً   القرارات 
ً

بدال املستقل  الخارجي  واملحك  االختبار  لكل من  الثنائية  الدرجات  إلى  الصدق ا  تقدير  في  تستخدم  والتي  بينهما  االرتباط   من معامالت 

الصدق الوصفي كشرط مالزم للصدق (. وللصدق الوظيفي أهمية كبيرة ولكن يجب أال من أهمية 283،  2001التجريبي لالختبارات معيارية املرجع )عالم،  

 الوظيفي عند بناء هذا النوع من االختبارات.
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 : Domain Selection Validity  صدق انتقاء النطاق السلوكي  •

أو قواعد  تفصيلية  االختبار وصياغة مواصفات  ملفردات  السلوكي  النطاق  تحديد  هي  املرجع  االختبارات محكية  بناء  في  الساسية  الخطوة  إن 

 منظمة لهذا النطاق. 

( في نظريته التي تناولت هذا املفهوم )عالم،  Cronbach, 1973إن صدق النطاق السلوكي يرتبط بمفهوم إمكانية التعميم الذي نادى به كرونباك )

2001 ،284 .) 

( بابام  أشار  اختيارPophamوقد  في  االختبار  دقة مصمم  بمدى  يتعلق  السلوكي  النطاق  انتقاء  أن صدق  إلى  ان    (  يمكن  نطاق سلوكي محدد 

ا منهما للتوصل إلى أدلة  مستوى املتعلم بالنسبة إلى نطاق عام يعد أكثر عمومية، وقد اقترح بابام طريقتين يمكن استخدام أيً   حضاي يستخدم كمؤشر إل 

 عن صدق انتقاء النطاق السلوكي لالختبار هما:

ليها كل نطاق من النطاقات السلوكية حتى يصلوا إلى درجة اإلتقان، يلي ذلك قياس  املهارات التي يشتمل ع  الفرادتدريس مجموعات صغيرة من   .1

 إمكانية تعميم إتقان املتعلمين لنطاق واحد تجاه النطاقات الخرى. 

أداء مجموعتين من   .2 ا   الفرادمقارنة  التعليم، وذلك بتطبيق عدد من االختبارات، ثم يحدد  تتلق  التعليم والخرى لم  تلقت  لنطاق إحداهما 

 (.  18، 1999)التميمي،  .السلوكي الذي يميز بصورة أفضل بين املجموعتين

 وهذا النوع من الصدق يشبه إلى حد ما صدق التكوين الفرض ي املستخدم في االختبارات معيارية املرجع، وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من 

 االختبارات محكية املرجع.الصدق إال أنه يالحظ قلة الدراسات املتعلقة به في مجال 

 : Criterion –Referenced Tests Reliabilityثبات االختبارات محكية املرجع  •

ا أو نتائج متقاربة عند تطبيق هذا االختبار أكثر من مرة أو إن ثبات االختبار يعني دقة املقياس واتساقه، وأن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريبً 

 (. 370، 2005تحت نفس الظروف. )أبو عالم،  الفرادصورة مكافئة له على الفرد نفسه أو مجموعة 

بابا ثبات درجات  Husekم وهاسك )وقد أوضح  املرجع في تقدير  ثبات االختبارات معيارية  أهمية طرائق حساب  املرجع في  (  االختبارات محكية 

ا من التباين في توزيع درجات االختبار لكي تؤدي  دراستهما املبكرة عندما كان هذا النوع من االختبارات في مستهل نشأته. غير أن هذه الطرائق تتطلب قدرً 

وبخاصة إذا كان البرنامج التعليمي الذي يقاس أثره في تحصيل   ا في معظم الوقاتإلى نتائج معقولة. وملا كان توزيع درجات االختبارات محكية املرجع متجانًس 

 
ً

اقترحا ضم درجات مجموعتين من  املتعلمين فاعال مناسبة. لذلك  الطرائق غير  الحالة تصبح هذه  أن تكون متقنة    الفراد، ففي هذه  نتوقع  إحداهما 

ذه املهارات، والخرى نتوقع أن تكون غير متقنة أو لم تتلق التعليم وذلك لكي نزيد للمهارات أو الكفايات التي يقسها االختبار أو تلقت التعليم املتعلق به

 (. 287،  2001)عالم،  .اتباين درجات االختبار، وعند ذئب يمكن استخدام هذه الطرائق في إيجاد ثبات درجات املجموعتين معً 

 ات محكية املرجع اذ يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: وأشار العلماء في هذا املجال إلى عدد من الطرائق لحساب ثبات االختبار 

 في نطاق سلوكي او مجال دراس ي معين.  الفرادالولى: ثبات تقديرات درجات 

 في مجموعات وفق درجة تمكنهم من نطاق سلوكي معين )التصنيف لإلتقان( الفرادالثانية: ثبات تصنيف 

قطع  وقبل شرح هذه الطرائق من املهم توضيح مفهوم االختبارات املتوازية والفروض التي تعتمد عليها، وكذلك مدى تأثر هذه الطرائق بدرجات ال

 التي تم تحديدها. 

 درجه القطع لالختبار املحكي املرجع:  .4.1.2

 ميات درجه القطع: مس •

سميات  تعدد مسميات درجة القطع في االختبارات محكية املرجع بتعدد اراء علماء القياس والتقويم التربوي وخبراتهم في هذا املجال، ومن تلك امل

 وهي:  (Halpin, et al,1983)ما ذكرتها هالبن واخرون 

 Cut off scoreدرجه القطع  .1

   Masteery Levelمستوى التمكن  .2

   Minimum Competencyالحد الدنى من الكفاية   .3

 Criterion Levelsمستويات املحك  .4

 (. 127، 2009)عبابنة،  Passing Scoreدرجه النجاح   .5

 طرق تحديد درجه القطع: •

أساسها تحدد املتعلمين ا رغم أهميتها، لنه على  ( ان تحديد درجه القطع عمليه صعبه تمامً Shrock & Coscarelliكال من شروك وكوسكاريلي )  ى ير 

 (.  41، 2000املتقنين وغير املتقنين. )

طريقه رئيسه    20  إلى10(، ان هناك من  Hambetionذ ذكر هامبيلتون )إ وهناك طرائق متعددة لتحديد درجه القطع في االختبارات محكيه املرجع،  
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نه يوجد ثمان وثمانون طريقه مختلفة  أ  (Berk, 1986)حين ذكر بيرك  ( علىHambetion, 2009لتحديد درجه القطع، ويوجد بينها نقاط اختالف كثيره )

 ثالثة تصنيفات هي: إلىمن حيث أسلوب بنائها وتطبيقها وتفسير نتائجها لتحديد درجه القطع في االختبارات محكيه املرجع، ويمكن تصنيف هذه الطرق 

 
ً

 (  Judgmental- methods: الطرائق التحكيمية )أوال

 تحكيم وتسترشد بيانات تجريبية   الطرائق التي تعتمد جزيئا على ال ا: ثانيً 

 
ً
 ( 187،  2007)مجيد،  .(Empirical Judgmentalبالتحكيم )طرائق تعتمد على البيانات التجريبية وتسترشد   ا:ثالث

 :السابقةالدراسات  . 2.2

 بناء االختبار محكي املرجع: •

الدراسات والبحاث   أكثر تشخيصً أ تظهر  املرجع  القياس محكي  املهارات، و ا  ا وتوضيًح ن  أي مهارة من  الطلبة في  ن االختبار محكي أ ملدى تمكن 

 
ً

أكثر شموال يعتبر  بناؤه  يتم  الذي  )البناء،  املرجع  املرجع  االختبارات معيارية  بأن  2011 لي منهج دراس ي مقارنة مع  للمهارات  إ (، وال شك  الطالب  تقان 

رجع وذلك بوضع مجموعه من املحاكات واملعايير التي تبين ذلك حيث تبين بعض الدراسات  واملعارف يمكن االستدالل عليه من خالل االختبارات محكية امل 

 ( 2010)ناجي،   .تقان الطلبة لبعض املفهومات الساسيةإ ن هناك تدني في مستوى  أ 

والتعليم، وذلك لهمية االستيعاب واالتقان ال شك بأن استعجاب واتقان الطلبة ملا تعلموه يشكل هاجس الكثيرين واملشتغلين في مجال التربية  

(، بأن هناك ضعف وتدني كبير في مستوى االستعجاب 2001في جميع املجاالت وفائدة للفرد واملجتمع من ناحية تقدم المم وازدهارها، وقد أورد الصبحى )

املتقنين كانت متقاربة للمفاهيم الهندسية. وذلك   الفرادن نسبة أ فراد العينة، و أ واالتقان جميع الكفايات الرياضية في مفاهيم الهندسة وتحصيلها لدى 

الجهود من   والتعليمي تكثيف  التربوي  املجال  املهتمين واملشتغلين في  الحلول أ مما يجب على  الطلبة وإيجاد  االتقان واالستيعاب لدى  جل رفع مستوى 

 املناسبة لها.

جراء التمايز بين االختبارات جماعية املرجع ومحكية املرجع،  إ نه تم  أ (،  Dale, 2000ة دال )وعلى صعيد البحاث والدراسات الجنبية تبين دراس

 املرجع قليلة الفائدة للمعلمين في تشخيص مواطن القوة والضعف لدى الطالب وتقدير تقدمهم.  معياريةن االختبارات أ واستنتجت إلى 

شكال متوازية الختبار محكي املرجع والتحري عن كفاءة  أ لى بناء إ هدفت  تيهما التيدراس(، من خالل Keith & Giert, 2000وتحققت كيث وقيرت )

 استخدام االختبارات محكية املرجع يحسن من عملية القياس والتقويم. نأ لى إ وتوصلت  .وتأثيره ا لكترونيً إ االختبار املتسلسل 

 : )الصدق والثبات( ختبار محكي املرجعالخصائص السيكومترية لال  •

هميه كبيرة في بناء االختبارات محكية املرجع من جانب قوة واالختبار أ لصق والثبات من  ا تنوعت الدراسات والبحوث التي تطرقت لذلك الشأن وملا  

ناجي  ؛2011ا ملا أورده )البناء، ن االختبار محكي املرجع يتمتع بدرجه جيدة من الصدق والثبات وذلك وفًق أ وضعفة في قياس ما وضع لجله، حيث اتضح 

 (. 2004املرجع قادرة على تحديد وتصنيف الطالب إلى متمكنين وغير متمكنين )العنزي،  ن االختبارات محكيةأ (، وهذا مما يدل 2009الزهراني،  ؛ 2010

 درجة القطع لالختبارات محكية املرجع:  •

نها تعمل على تحديد املتقنين وغير املتقنين من الطالب املختبرين  أ ذ إ تعتبر تحديد درجة القطع في االختبارات محكية املرجع من الخطوات الهامة 

( وذلك باستخدام نموذج أنجوف، وبين  0.68 – 0.62ن درجة القطع لالختبار تراوحت بين )أ ( إلى 2006من املواد الدراسة وأورد الشريم وسواملة ) في مادة 

 ( بين معاملي ثبات النموذجين.0.05ا عند مستوى دالله)حصائي  إ نه ال يوجد فرق دال أ ( باستخدام نموذج ندلسكي، و 0.57  – 0.49)

ا كان متوسطها  نه أدى استخدام الطرق الربع املستخدمة إلى الحصول على درجات قطع مختلفة نسبيً أ ( إلى 1991ملا أدلى به صالح الدين )ا ووفًق 

 ، لكل من طريقة ندلسكاي واملجموعة الحدية وانجوف واملجموعات املتناقضة على التوالي. 41،  43، 44، 40

 يار الدرجة الفاصلة التي تحجم نسبة أخطاء التصنيفات الخاطئة، وذلك لكل اختبار فرعي. في اخت على املعاييروتوكد دراسات أخرى 

وفًق  الفرعية  لالختبارات  الفاصلة  الدرجات  )نادية،  وكانت  عنه  افصحت  ملا  القياس1991ا  )مستويات  البيانات  - (،  النزعة    -تصنيف  مقاييس 

 . ( على التوالي4-8-6-6-11-4) (والدرجات املعياريةمقاييس التشتت، تحويالت املعايير  -املركزية

 أ وتبين دراسات إلى  
ً
ا بين طرق تحديد درجات القطع وفق الطرق املختلفة وكانت متوسط مستويات املحك لألفراد الذين اجتازوا ن هناك اختالف

 ًق ا، لذلك يجب ان يكون اختيار طريقة تحديد درجة القطع متسكل درجات القطع املتشابهة جًد 
ً
ا بوضوح، ا مع استخدام االختبار، ويكون تفسيره معرف

 ( (Wooer, 1991 .جيدوعند اختيار الطريقة يجب ان تكون مصممه بشكل 

 : إجراءات الدراسة  .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

على وبناًء االطالع على البحوث والدراسات السابقة،  الدراسة وبعدلكي تتحقق اهداف البحث املرسومة، ومن خالل النظر إلى مشكلة وتساؤالت 

حليل  على توضيحيه للمعلومات الضرورية التي تطلبها موضوع الدراسة، ومن ثم ت وذلك لقدرته الوصفي،ما تفتضيه طبيعة الدراسة تم استخدام املنهج 
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 الهداف املرجوة من هذه الدراسة. هذه املعلومات وتفسيرها بهدف الوصول إلى نتائج التي من شأنها تحقيق

 مجتمع الدراسة: . 2.3

ه الفصل الدراس ي 1441/  1440تكون مجتمع البحث من جميع طالب الصف الول متوسط بمحافظة املخواة التعليمية خالل العام الدراس ي  

( 45( يوضح إحصائية إدارة التعليم بمحافظة املخواة املتعلقة بمدارس التعليم العام موزعين على )1( طالب جدول رقم )1107الثاني. والبالغ عددهم )

 رسة.  مد

 توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب مكاتب ادرة املخواة التعليمية  يوضح :(1) جدول 

 عدد الطالب  اسم القطاع  م 

 458 مكتب تعليم وسط املخواة  1

 359 مكتب تعليم قلوة  2

 168 مكتب تعليم غامد الزناد  3

 122 مكتب تعليم الحجرة  4

 1107 املجموع 

 عينة الدراسة:  . 3.3

ه الفصل الدراس ي الثاني، واختيرت العينة من 1440/1441خالل العام الدراس ي    مجتمع الدراسة،ا من  ( طالبً 253عينة الدراسة من )تكونت  

 شوائية طالب املرحلة املتوسطة الصف الول متوسط، على مستوى املدارس في محافظة املخواة التعليمية، وقد تم اختيارهم بالطريقة العنقودية الع

 ل
ً
 لخطوات التالية:وفقا

 
ً

 طالب من الصف الول متوسط بمحافظة املخواة التعليمية.  1107: تم تحديد مجتمع الدراسة الصلي واملكون من أوال

 ا للطريقة العنقودية العشوائية. ا وفًق طالبً   253ا: تم تحديد حجم العينة املرغوب فيه من قبل الباحث وبلغ حجم عينة الدراسة ثانيً 

 
ً
 ا: تم تعريف وتحديد العنقود وهو هنا يمثل املدرسة ثالث

 في محافظه املخواة التعليمية.  ا: تم عمل قائمة بالعناقيد التي يتكون منها مجتمع الدراسة وهي عبارة عن جميع املدارسرابعً 

ن كل مدرسة يختلف فيها عدد الطالب، ومن املمكن تقدير متوسط عدد الطالب في كل مدرسة أ فراد املجتمع في كل عنقود وبما  أ تم تقدير عدد     ا:خامًس 

   ا.طالبً   36بمجموع 

وسيكون    7( = 36÷253ا )( طالبً 36على العدد التقديري في كل عنقود) 253ا: حدد الباحث عدد العناقيد املطلوبة بقسمة عدد افراد العينة وهم سادًس 

 ( مدارس.7املطلوبة )املدارس  يكون عددوبذلك 

 عداد العشوائية. ا: تم اختيار عدد العناقيد املطلوبة بشكل عشوائي من جدول ال سابعً 

 مدارس.  7ا وهم في العناقيد)املدارس( املختارة عشوائيً  الفرادفراد العينة هم جميع أ ا: عدد ثامنً 

 يبين عدد افراد العينة على املدارس  :(2) جدول 

 عدد الطالب  اسم املدرسة  اسم القطاع  م 

 اطالبً 73 االمام محمد بن سعود املتوسطة  مكتب تعليم وسط املخواة  1
 ا طالبً  35 مدرسة الفيصلية املتوسطة  مكتب تعليم وسط املخواة  2

 اطالبً  38 محمد متوسطة االمام عبد العزيز بن  مكتب تعليم وسط املخواة  3
 ا طالبً  25 متوسطة ابي بن كعب لتحفيظ القران الكريم   مكتب تعليم وسط املخواة  4
 اطالبً  22 متوسطة الحسن بن علي بن ابي طالب  مكتب تعليم وسط املخواة  5

 ا طالبً  20 متوسطة بدر  مكتب تعليم وسط املخواة  6
 ا طالبً  40 متوسطة معاذ بن جبل  مكتب تعليم غامد الزناد  7

 اطالب   253 مدارس   7 املجموع 

 أداة الدراسة: . 4.3

 نستعرض فيما يلي الخطوات واإلجراءات التنفيذية لداة الدراسة حيث تتضمن:

 
 

 : تحديد الغرض من االختبار: أوال

الرياضيات للصف الول متوسط للفصل الدراس ي الثاني في جميع وحدات املقرر خالل الفصل الدراس ي   املرجع ملادة تم بناء اختبار تحصيلي محكي  

 وتستخدم االختبارات لغراض متنوعة، حيث هناك أربعة أغراض أساسية: الثاني

 ات. تحديد املستوى املدخلي للطالب في بداية املقرر أو البرنامج الدراس ي، ويستخدم لذلك اختبارات االستعداد  •

 قياس درجة نمو أو تقدم الطالب أثناء دراسة املقرر، ويستخدم لذلك االختبارات البنائية.  •

االختبارات  • لذلك  ويستخدم  تحصيله،  في  والضعف  القوة  مواطن  وتحديد  املقرر،  دراسة  عند  الطالب  يواجها  التي  الصعوبات  على  التعرف 
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 التشخيصية. 

 رات النجاح والرسوب، ويستخدم لذلك االختبارات النهائية في نهاية الفصل الدراس ي. تخاذ قرا إ إعطاء الدرجات في نهاية العام، و  •

 ا: تحليل املحتوى الدراس ي إلى مكوناته األساسية: ثاني  

ة  يقا للطر تم في هذه الخطوة تحليل محتوى مادة الرياضيات للصف الول متوسط للفصل الدراس ي الثاني إلى موضوعاته واملعلومات ونوعيتها وفًق 

 وقبل البدء في شرح مكونات الجدول يجب التوضيح ما املقصود باآلتي:  فقية كما هو موضوح في الجدول التالي.ال 
 
 

 وهي عبارة عن العناصر الساسية واملكونة ملحتويات أي مقرر تعليمي.   : املوضوعات/أوال

هي املعلومات التي يستقبلها الطالب والتي يتضمنها املحتوى الدراس ي ويتم اشتقاقها من خالل املوضوع الرئيس ي من كل وحدة من   ا: املعلومات/ثاني  

 وحدات املقرر.

 
 
املعلومات/ثالث نوع  عدة    ا:  إلى  وتنقسم  الرئيس ي  للموضوع  املكون  الدراس ي  املحتوى  استخالصها من  يتم  التي  املعلومات  بها  اع مثل: نو أ واملقصود 

 املعرفة. الحقائق، مفاهيم، تعميمات، نظريات، معلومة إجرائية، معلومة ما وراء 

 ( يبين تحليل محتوى مادة الرياضيات للصف الول متوسط.1محلق الدراسة رقم )

 
 
 ا: صياغة األهداف السلوكية: ثالث

ا ال يحتمل  ا دقيًق ا وتعبر عن الداء تعبيرً ا واضًح نواتج تحليل املحتوى، تحديًد يعتمد االختبار التحصيلي في بنائه على الهداف السلوكية التي تحدد  

 الجدل أو التأويل. 

لذلك البد من إعادة صياغة نواتج تحليل املحتوى صياغة إجرائية أو سلوكية يمكن مالحظته، مالحظة مباشرة وقياسه بمفردات اختبارية وهي  

 الهداف السلوكية.  ما تمثله هذه الخطوة املتمثلة في صياغة

ت وقبل البدء في تفصيل وشرح ملحتويات الجدول يجب التوضيح ما املقصود باملتغيرات واملصطلحات، فاملتغيرات عبارة عن: مجموعه من املثيرا 

 واالستجابات التي تتفاعل فيما بينها لتخلق نوعا من العالقات. 

 ن على استخدامه من غير تغيير وتبديل" مثل: املتر، الليتر الكيلو، املعلقات...الخ واملصطلحات عبارة عن: املصطلح هو" مفهوم اصطلح االنسا

 .( يبين الهداف السلوكية ملادة الرياضيات للصف الول متوسط2محلق الدراسة رقم )

 ا: تصميم جدول مواصفات االختبار: رابع  

حي  املرجع  االختبارات محكية  بناء  الرابعة من خطوات  الخطوة  لكل تمثل هذه  النسبية  الهمية  توزيع  املواصفات من خالل  بناء جدول  تم  ث 

 تباع الخطوات التالية:إعداد جدول املواصفات بإ وتمت عملية   موضوعات مادة الرياضيات للفصل الدراس ي الثاني للصف الول متوسط.

 الخطوة األولى: تم تصميم جدول يتكون من بعدين وهما كاالتي: 

 ا(. فقيً أ الول: تم فيه تحديد الهداف املخرجات املرغوب فيها للمادة الدراسية الخاضعة لالختبار )توضع اعلى الجدول  •

 ا.والثاني: تم فيه تحديد موضوعات املادة الدراسية املرتبطة بكل هدف من اهداف املقرر ويوضع عموديً  •

ن موضوعات املادة الدراسية، حيث تم تحديدها في هذه الدراسة من خالل املعادلة  الخطوة الثانية: تحديد الوزن النسبي ألهمية كل موضوع م

 تية:األ

 عدد الحصص املخصصة لكل موضوع من موضوعات املادة الدراسية: 

الوزن النسبي للموضوع= 
عدد الحصص املقررة  لتدريس  املوضوع 

عدد الحصص الكلية  املقررة  املادة 
 ×100 

الدراسية الحالية مستويات األهداف السلوكية املراد قياسها ومدى تحققها، وعدد األهداف في كل مستوى من خالل جدول  الخطوة الثالثة: حددت  

 املواصفات.

االخطوة الرابعة: تم تحديد الوزن النسبي للهدف في كل موضوع، و  حددت الدراسة الحالية الوزن النسبي لألهداف في مستوياتها املختلفة   أيض 

 الت التالية: وفق املعاد

الوزن النسبي للهدف في كل موضوع= 
عدد اهداف املستوي  في ذلك املوضوع 

عدد االهداف الكلية 
 ×100 

الوزن النسبي للمستوى= 
عدد االهداف املستوى 

عدد االهداف الكلية 
 ×100 

 الخطوة الخامسة: تحديد العدد الكلي ألسئلة االختبار. 

 بار. الخطوة السادسة: تحديد الدرجة النهائية لالخت

 الخطوة السابعة: تحديد عدد االسئلة في كل موضوع ولكل مستوى من مستويات األهداف، من خالل املعادلة التالية: 

 العدد الكلي لألسئلة ×الوزن النسبي لهمية املوضوع× الوزن النسبي لهداف املستوى 
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 األهداف من خالل املعادلة التالية: الخطوة الثامنة: تحديد الدرجات في كل موضوع ولكل مستوى من مستويات 

 الدرجة النهائية لالختبار ×الوزن النسبي لهمية املوضوع× الوزن النسبي لهداف املستوى 

الخطوة التاسعة: تمت عملية حساب الوزن النسبي لكل مستوى من األهداف، وعدد االسئلة في كل مستوى من األهداف، باإلضافة إلى مجموع 

األهداف وفق القوانين السابقة. حيث تم التعامل مع جدول املواصفات بشكل تقريبي، مع ش يء من املرونة، اذ أستبدل    درجات كل مستوى من

 . كسور األسئلة بأعداد صحيحه مع مراعاة شروط التقريب 

يوضح جدول املواصفات الذي يشكل االختبار وفقراته :(3) جدول   

األسئلة   املوضوعات 

 والدرجات 

 التذكر 

25 

 التطبيق

30 

 تحليل

5 

 تركيب

2 

مجموع  

 االسئلة 

مجموع  

 الدرجات 

وزان النسبية  األ 

 للموضوعات 

تطبيقات النسبة  

 حصص  10 املئوية

 % 15 2 2 0 0 2 0 االسئلة 

 2 2 0 0 2 0 الدرجات 

اإلحصاء  

 واالحتماالت 

 حصه  20

 

القياس: االشكال  

الثنائية والثالثية  

 االبعاد

 حصة  20

 7 0 1 3 3 السئلة 
7 
7 
 

7 
      

7 
7 
 

 

7 
 

7 

31 % 

 

 

 

 

 

 

31 % 

 0 1 3 3 الدرجات 

  1 3 3 السئلة 

  1 3 3 الدرجات 

7 7 

الهندسة  

 واملضلعات 

 حصة 15

 7 7 1 1 3 2 االسئلة 
 

23 % 

 1 1 3 2 الدرجات 

7 7 

   23 1 3 11 8 مجموع االسئلة 

  23  1 3 11 8 مجموع الدرجات 

 % 100   % 4 % 13 % 48 % 35 وزان النسبية ال 

 ا: اختيار نوع الفقرات االختبارية وصياغتها: خامس  

تعد هذه الخطوة من خطوات بناء االختبارات التحصيلية محكية املرجع في مرحلتها الخامسة، وبعد الرجوع إلى مادة الرياضيات للصف الول 

بأربع بدائل، منها فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد،  23عداد إ متوسط )الفصل الدراس ي الثاني( ومن خالل النظر واالطالع إلى وحدات املادة، تم 

 ا لنموذج السئلة وجدول املواصفات الذي تم تصميمه.بديل واحد صحيح والبقية خاطئة، وفًق 

 : تطبيق االختبار بصورته النهائية )جمع البيانات(:اسادس  

 كاالتي: وقد أجرى الباحث في هذه الخطوة مجموعه من اإلجراءات املتعلق بتطبيق االختبار بصورته النهائية وهي 

 فقرة والتي تمثل االختبار بصورته النهائية، وتم وضع التعليمات املناسبة لتطبيقه وهي كاالتي:  23عداد إ  .1

 مدة وزمن االختبار ساعة ونصف. •

 و الجاف حسب الرغبة وال يستخدم أي لون اخر في الكتابة. أ الكتابة في االختبار تكون بالقلم الزرق السائل  •

 كتابة االسم الثالثي ك  •
ً

 -الصف-امال
ً

  أ او ب(الفصل )مثال

 قرأه السئلة في بداية االختبار قرأه متأنية.  •

 عدم االستعجال في اإلجابة.  •

 التأكد من عدد صفحات السئلة.  •

 عدم تضليل أكثر من إجابة.  •

 تضليل اإلجابة بشكل واضح. •

اإلجابة على جميع السئلة، وتم التنسيق مع مشرفي املادة ومدراء املدارس مراجعة الطالب لكامل اإلجابات املرصودة في ورق اإلجابة والتأكد من   •

 ومعلمي املادة لتحديد املوعد املناسب لتطبيقه وآلية تنفيذه. 

 ( طالب من طالب الصف الول متوسط لدى إدارة املخواة التعليمية. 253تطبيق االختبار على عينة الدراسة البالغ عددهم ) .2

ا، وقد كان املجموع الكلي للدرجات على حصائيً إ (، تمهيدا ملعالجتها (TAP، وتفريغ البيانات التي تم الحصول عليها في برنامج  تصحيح أوراق اإلجابة .3

درجة، بحيث يعطى لكل فقرة من فقرات االختبار    23ا للنظرية التقليدية  االختبار محكي املرجع في مادة الرياضيات للصف الول متوسط وفًق 

 جابة الصحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئة.درجة واحدة لإل 
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 : تحليل نتائج االختبار على مستوى الدرجة الكلية: اسابع  

نه يكشف  إن تحليل البيانات التي يتم الحصول عليها من تطبيق االختبار مطلب أساس ي في خطوات بناء االختبارات واملقاييس التربوية والنفسية، ل 

 (. 331، 1982عن دقة فقرات االختبار وقدرتها على قياس ما وضعت من اجله )فرج، 

 ككل من خالل: ويمكن تحليل نتائج االختبار على مستوى الدرجة الكلية

 حساب معامالت ثبات االختبار.  •

 إيجاد معامالت صدق االختبار.  •

 
 
 : تحليل نتائج االختبار على مستوى فقرات االختبار: اثامن

 الفقرات.تم في هذه الخطوة تحليل نتائج االختبار على مستوى فقرات وبنود االختبار وذلك من خالل استخراج معامالت الصعوبة والتمييز لتلك 

 درجة القطع لالختبار محكي املرجع: : تحديداتاسع  

ن تحديد درجة القطع عملية صعبة تماما رغم أهميتها، لنه على أساسها يتم تحديد  أ (    Shrok & Coscarelliيرى كال من شورك وكوسكاريلي )

 (. 41، 2000املتعلمين املتقنين وغير املتقنين. )

الباحث   انجوف )وحيث قام  اال وهي طريقة  التحكيم  التي تعتمد على  الطرق  أحد  : وتم عرض مفردات Angoff   Method(  1971باستخدام 

ن االختبار على مجموعه من املحكمين في تدريس مادة الرياضيات من ذوي االختصاص والخبرة، والطلب منهم فحص كل فقرة وتحديد نسبة املفحوصي

الفاصل   الحد  يقعون ضمن  الدنيا  الذين  املجموعة  والذينبين  العليا  بيانات   واملجموعة  ثم تفريغ  إجابة صحيحة،  الفقرة  يجيبون على  الذين سوف 

 التحكيم وحساب درجة القطع لالختبار.   

 (3ومن خالل الشرح السابق يتضح لنا أداة الدراسة في صورتها النهائية في محلق الدراسة رقم )

 : واملناقشةالنتائج  .4

 الخصاص السيكومترية لالختبار في ضوء نظرية القياس التقليدية؟  االول: ماالتساؤل  . 1.4

 التساؤالت الفرعية التالية:  ويتفرع من السؤال االول  

 ما معامالت الصق لالختبار محكي املرجع؟  •

 ما معامالت الثبات لالختبار محكي املرجع؟  •

 ما معامالت الصق لالختبار محكي املرجع؟ 

 حساب كال من الصدق والثبات لداة الدراسة وهي كاالتي:تم  ولإلجابة عن التساؤل   

 صدق االختبار: 

 حيث تم حساب صدق االختبار باستخدام أنواع الصدق التالية: 

 الصدق الوصفي: 

تحقق من مدى اتفاق كل الك للصص الرياضيات والقياس والتقويم وذحيث تم عرض االختبار على مجموعه من املتخصصين والخبراء في تخ

 الوصفي وهو عالية من الصدق  تتمتع بدرجةن الدراسة أ ، وحيث بعد االطالع على نتائج املحكمين اتضح با السلوكيمفردة من مفردات االختبار مع هدفه

   دراسة مع    ما يتفق
ً

  وجميع الدراساتادهم ملعامل الصدق الوصفي  يجإ ( في  2014الثبيتي،    ،2007، املهاجري،  2004  العنزي،،  2001،  الصبحيمن )  كال

 ان االختبار املحكي املرجع يتمتع بداللة صدق عالية.  تدل علىالسابق ذكرها 

 الصدق )التمييزي(: 

( 253للعينتين املستقلتين بدالالت املجموعات الطرفية لعينة الدراسة والبالغ عددهم )  tحيث تم حساب الصدق التمييزي باستخدام اختبار  

فراد العينة(، أ % من  27على الدرجات وتضم )أمجموعتين مجموعه عليا والذين حصلوا على    إلىطالبا من طالب الصف الول متوسط، وتم تقسيمهم  

 : الجدول التاليفراد العينة( وهو كما هو مبين في أ % من 27)الدرجات وتضم  ىومجموعه دنيا والذين حصلوا على أدن

 يوضح الصدق التمييزي بدالالت املجموعات الطرفية  :(4جدول )

االنحراف   املتوسط  العدد  الفئة

 املعياري 

القيمة االحتمالية   Tقيمة  درجة الحرية

((Sig 

 القرار 

 دال 0.00 47.691- 45.766 85901. 19.7407 27 العليا 

 1.26536 5.7037 27 الدنيا

(؛  α=0.05قل من مستو الداللة)أ ن القيمة االحتمالية كانت  ويتضح من الجدول يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الفئتين )العليا، الدنيا( إل 
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يشير   املتوسط  إوهذا  بلغ  حيث  بالدنيا؛  مقارنة  العليا  الفئة  لصالح  الفئتين  بن  فروق  وجدود  الدنيا)لى  للفئة  معياري 5.7037الحسابي  وانحراف   )

ا عند  حصائيً إ ( وهي قيمة داله  47.691-)Tوبلغت قيمة اختبار 85901.)( وانحراف معياري )19.7407( واملتوسط الحسابي للفئة العليا بلغ )1.26536)

( الساإ (. وهذا مما يؤكد  α=0.05مستوى دالله  النتيجة  التمييز من خالل  الصدق  بأنواعه لى تحقق  الصدق  السابقة لحساب  النتائج  بقة، ومن خالل 

ن االختبار  أ صدق مرتفعة، وهذه النتائج تدل على    بمعامالت  االختبار يتمتعن  أ يتبين    بداللة املجموعات الطرفية(  (التمييزي(املحك )))املحتوى، وصدق  

 . (2009، الزهراني 2010، ناجي2011، البناء، 2020)العسيري، ما ذكره املحكي املرجع يتمتع بدرجة جيدة من الصدق وهذا يتفق مع 

 ما معامالت الثبات لالختبار محكي املرجع؟ 

 الثبات:

 حيث تم حساب معامل الثبات بالطرق التالية:

 
 

 طريقة االتساق الداخلي:  :أوال

 همهما:أ وتقوم هذه الطريقة على فروض من 

الختبار افتراض التجانس بمعنى ان جميع بنود االختبار تقيس نفس السلوك وبالتالي ارتباط البنود مع بعضها البعض داخل االختبار وارتباطها مع ا  •

 ككل. 

 تكافؤها في قياس السلوك املراد.افتراض التكافؤ بمعنى ان البنود متجانسة فهذا يعني  •

 لحساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي تم استخدام املعادالت التالية: 

   ( 21ريتشاردسون رقم ) -معدلة كودر .1

 لفا كرو نباخ أمعادلة  .2

 طريقة التجزئة النصفية:  :اثاني  

 وتقوم الطريقة على افتراضيين هما: 

و السلوك وبالتالي وجود عالقة ارتباط قوية بين البنود  أ ن جميع السئلة التي يتكون منها االختبار تقوم بقياس نفس السمة  أ افتراض التجانس بمعنى   .1

 مع بعضا البعض وينتج عن ذالك عالقة ارتباط قوية بين كل بند واالختبار ككل. 

 ن فمن املفترض ان يكون الجزأين متكافئين وكل منهما يقيس نفس السلوك. لى جزأيإ افتراض التكافؤ ويعني عند تجزئة االختبار  .2

-Spearmanلى جزأين )أسئلة زوجية وفردية( باستخدام معادلة  إ حيث تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بطرية تجزئة االختبار  

Brown. 

 معامل ليفجستون: .3

ن متوسطة  ويعتمد هذا املعامل على مفهومات النظرية الكالسيكية في تقدير ثبات االختبارات معيارية املرجع والتي تركز على معرفة انحراف الفرد ع

   .تفصل ما بين املتقن وغير املتقن نه يستخدم درجة املحك والتيأ العينة، حيث 

 يبين معامالت الثبات بجميع الطرق  :(5جدول)

 معامل ثبات ليفجستون  العينة  االختبار

 0.70 253 رياضيات للصف الول متوسط 

 (21ريتشاردسون رقم ) -معامل ثبات كودر العينة  االختبار

 0.720 253 رياضيات للصف الول متوسط 

 معامل الثبات الفا كرو نباخ  العينة  االختبار

 0.733 253 رياضيات للصف الول متوسط 

 النصفية التجزئة  الثبات بطريقةمعامل   العينة  االختبار

 0.801 253 رياضيات للصف الول متوسط 

ن أ لى حد ما وتدل على  إ ( وهي قيمة مرتفعة  0.72( بلغت)21ريتشاردسون رقم )-بأن قيمة معامل الثبات كودر  السابق  ويتضح من خالل الجدول 

لى إ معامل ثبات مرتفع    ويعتبر(  0.733لفا كرو نباخ بلغ)أ قيمة معامل الثبات باستخدام معادلة    االتساق الداخلي، في حين بلغت    االختبار ثابت بطريقة

ت مرتفع ويدل على ثبات االختبار، ويتبين ( وهو معامل ثبا0.801ن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بلغ )أمن خالل الجدول ب  أيًضا  ويتضح،  مقبول 

بلغ)ن قيمة   أ  الثبات بطريقة معامل ليفجستون  ثبات االختبا0.70معامل  السابق ذكرها( ويدل ذالك على  النتائج  )العنزي،   ما ذكره مع    ر، وتتفق هذه 

 االختبار ذو ثبات عال.ن أ وهذا مما يدل على ( 2011، البناء، 2009، الزهراني 2008، الغامدي،2004
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و التجزئة  أ كانت بطريقة االتساق الداخلي      ن أداة الدراسة تتمتع بمعامالت ثبات مرتفعة سوآءً أويتضح من خالل النتائج السابقة ملعامالت الثبات ب

)العنزي،   مرتفعةلى  إ بدالت ثبات جيدة    ن االختبار محكي املرجع يتمتعأثبتت بأ حيث    السابقةوهذا ما تأكده الدراسات    و معامل ليفجستون.أ النصفية  

 .(2011، البناء، 2009، الزهراني 2008، الغامدي،2004

 درجة القطع لالختبار في صورته النهائية؟  الثاني: ماالتساؤل  . 2.4

 تي:تباع اآلا لإلجابة عن التساؤل الثاني من أسئلة الدراسة تم 

 تي: القطع وتقوم الطريقة على النحو اآلاستخدم الباحث طريقة انجوف في تحديده لدرجة 

 اختيار عدد من املتخصصين في مادة الرياضيات. •

تم الطلب من كل مختص فحص كل فقرة من فقرات االختبار وتحديد النسبة املئوية من مائة والذين سوف يجيبون عن الفقرة االختبارية إجابة  •

 صحيحة.

 الحد الدنى من الكفاية التي حددها املحكم. املئوية إليجاد تم جمع النسب  •

 تم إيجاد متوسط النسب لجميع املحكمين وبذالك تمثل الدرجة الحد الدنى للكفاية او درجة القطع لالختبار. •

 نتائج طريقة انجوف لتحديد درجة القطع او الحد األدنى للكفاية  يبن :(6)ل جدو 

 املعدل  املحكمين  الفقرة

(1) (2) (3) (4) (5)  

1 60 % 65 % 50 % 50 % 70 % 59 % 

2 65 % 75 % 55 % 55 % 80 % 66 % 

3 80 % 80 % 60 % 60 % 75 % 71 % 

4 80 % 65 % 70 % 65 % 65 % 69 % 

5 70 % 45 % 65 % 70 % 60 % 62 % 

6 70 % 75 % 80 % 70 % 70 % 73 % 

7 60 % 60 % 75 % 75 % 65 % 67 % 

8 65 % 55 % 65 % 80 % 50 % 63 % 

9 80 % 75 % 50 % 55 % 65 % 65 % 

10 75 % 65 % 55 % 50 % 60 % 61 % 

11 85 % 45 % 60 % 60 % 70 % 64 % 

12 80 % 70 % 70 % 65 % 80 % 73 % 

13 85 % 55 % 70 % 70 % 65 % 69 % 

14 70 % 55 % 70 % 75 % 75 % 69 % 

15 70 % 65 % 75 % 45 % 80 % 67 % 

16 65 % 70 % 80 % 70 % 65 % 70 % 

17 70 % 65 % 50 % 60 % 55 % 60 % 

18 80 % 60 % 50 % 55 % 60 % 61 % 

19 70 % 55 % 65 % 75 % 70 % 67 % 

20 65 % 70 % 70 % 50 % 60 % 63 % 

21 75 % 65 % 75 % 75 % 65 % 71 % 

22 60 % 75 % 65 % 60 % 65 % 65 % 

23 65 % 45 % 75 % 65 % 50 % 60 % 

 % 66درجة القطع تقريبا =  متوسط 

على نسبة تم وضعها  أ ( وكان  5تقريبا وبلغ عدد املحكمين )%(  66ا )ا لطريقة انجوف بلغت تقريبً ن درجة القطع وفًق أ   يتضح ويتضح من خالل الجدول  

ا على النسب ح االستفادة من ايجاد درجة القطع وهي تحديد الطالب املتقنين وغير املتقنين اعتمادً يضاإ %(. وخالصة القول يمكن 45قل نسبة )أ و  %(85)

( في طريقة لحساب درجة 2014، وتتفق الدراسة مع دراسة الثبيتي)التي تم استخالصهالتي تحصلوا عليها في أي اختبار ومقارنتها مع نسبة درجة القطع  

، الجنهي، 2001،انجوف )الصبحيمع معظم الدراسات في حساب درجة القطع باستخدام طريقة  أيًضا  %(. وتتفق76انجوف )القطع حيث بلغت بطريقة 

 ( 2014، الزيلعي، 2014 الثبيتي،، 2010، ناجي، 2004، العنزي،2004

 توصيات الدراسة:  

الرياضيات • الدراس ي في مادة  الطالب لتشخيص تحصيلهم  بناؤها على  التي تم  الحالية  الدراسة  أداة  في مواد دراسية أخرى سواء في مجال    تطبيق 

 . و العامأ التعليم العالي  

فياملختص  أيًضايوص ى   • والتقويم  القياس  مجال  في  تحديد    ين  في  أخرى  طرق  القطعاستخدام  املواد   لالختبارات  درجات  كافة  في  املرجع  محكية 

 الدراسية. 

 التوصية والتأكد على ضرورة إقامة الورش التدريبية للمعلمين القائمين على التدريس في مجال االختبارات املحكية املرجع. •
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اد االختبارات محكية املرجع على وجهه الخصوص وفي  عدإ ضرورة التركيز في دروس التربية العملية على تنمية الطالب املعدين للتدريس في مجال   •

 مجال االختبار بشكل عام. 

 توصية الباحثين على استخدام معامالت أخرى في حسابهم للخصائص السيكومترية لالختبار )الصدق والثبات(.  •

 املراجع:

 :
 

 :العربيةاملراجع أوال

 .الفرقان. دار قياس وتقويم تعلم الطلبة . (2002) .أبو باسل، محمد  .1

التربية في الجامعات  (.  2011)  .البّناء، مأمون علي ناجي .2 بناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات 

 . . رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة امللك سعوداليمنية

أثر كل من نوع املحكم وطول االختبار على تحديد درجة القطع الختبار محكي املرجع بقيس الكفايات  (.  1999)  .التميمي، خالد بن حسن شيبان .3

، قسم علم النفس، كلية التربية،  غير منشورة   . رسالة ماجستيرالرياضية في العمليات الحسابية على العداد بالصف السادس االبتدائي بمدينة جدة 

 . جامعة أم القرى 

بناء اختبار تشخيص ي مرجعي املحك لقياس مهارات املعلمين في بناء االختبارات التحصيلية املقرر الحاسب (. 2014) .عبد هللا سالم  الثبيتي، سالم  .4

 .، قسم علم نفس، كلية التربية، جامعة أم القرى غير منشورة  رسالة ماجستير .اآللي

 . رسالة ماجستيرتحليل بنود االختبار محكي املرجع على اختيار الفقرات والثباتأثر اختالف بعض طرق  (.  2004)  .الجنهي، طارق بن ابراهيم جابر .5

 . ، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة امللك سعودغير منشورة 

 (. 2)10 :والنفسيةمجلة العلوم التربوية . (. استراتيجية مقترحة لبناء اختبارات تشخيصية محكية املرجع2009) .الحموري، هند والكحلوت، أحمد .6

عبدالباري  .7 الشاملة  2013)  .الحمداني،  الجودة  العربية كمقياس الستخراج مؤشرات  الجامعات  اتحاد  ملعايير  السيكومترية  الخصائص  بعض   .)

 .7مج. :املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي/ اتحاد الجامعات العربية جامعة ذي قار انموذجا. 

 . رسالة ماجستير ة القياس التقليدية من وجهة نظر املعلمين أنفسهم درجة استخدام معلمي الرياضيات ملبادئ نظري(.  2013)  .دبوس، محمد طالب .8

 . ، جامعة االستقاللغير منشورة 

مجلة مداد )د ت(. أثر طول االختبار على تحديد درجة القطع الختبار تحصيلي محكي املرجع في مادة علم نفس الشخصية.    .ذيب، إيمان عبد الكريم  .9

 .408-330 :(6) :اآلداب

.  الرياضبناء اختبار محكي املرجع لقياس الكفايات املهنية لدى عينة من معلمي املرحلة االبتدائية بمدينة (. 2009) .الزهراني، سامي صالح سرحان .10

 . رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، جامعة امللك سعود

بناء اختبار تحصيلي محكي املرجع في القياس والتقويم باستخدام النموذج اللوغاريتمي ثالثي  .  (2016)  .سليمان شاهر خالد والصالح، علي محمد    .11

 . 201-175  :(1)168، جامعة االزهر :كلية التربيةجلة املاملعلم لنظرية االستجابة املفردة االختبارية، 

(. أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدد في تقديرات القدرة لألفراد والخصائص السيكو مترية 2009)  .الشريفين، نضال وطعامنة، إيمان .12

   .335-309  :(4) 5 :لعلوم التربويةاملجلة الردنية في ا  .للفقرات واالختبار وفق نموذج راش في نظرية االستجابة للمفردة 

(. تحديد درجة القطع الختبار محكي املرجع في الرياضيات باستخدام نموذجي "أنجوف" و"ندلسكي": دراسة  2006)  .الشريم، أحمد وسوامله، يوسف .13

 . 10-1(،  1)2 :املجلة الردنية في العلوم التربويةمقارنة بمعرفة صعوبة الفقرات وعدم معرفتها. 
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Abstract: In the current study, we aimed to verify the psychometric properties of the referenced assessment 
achievement test in mathematics for the first grade of intermediate school students – Al-Makhwah Educational 
Governorate, for the academic year (1440/1441) during the second semester of which (1107) were included 
in our study community. The study sample consisted of 253 first grade intermediate students, where the test 
was built through nine stages: (determining the purpose of the test - dissecting academic content into its basic 
components-formulating behavioral objectives - designing a table of test specifications- selecting 
and writing the paragraph types - producing and applying the test - Test results analysis at the level of the total 
score - Test results analysis at the level of test paragraphs - Determining the cut-off score for the referenced 
assessment test). Because of the previous steps, a referenced assessment achievement test was developed in 
mathematics for first-grade intermediate students. This test included 23 paragraphs, such as the descriptive 
analytical method was chosen for this study because of its capacity to clarify the necessary information needed 
by the study’s subject and to achieve its goals. 
According to the research, the test has good discriminatory validity and descriptive validity coefficients, based 
on the Saberman equation; its reliability coefficients equaled (0.801). By Livingstone’s coefficient (0.70), it 
reached that level. Cut score for the test according to Angoff methodology was (66%). 

Keywords: Psychometric Properties; Achievement Test; Referenced Assessment; Cut score; Mathematics. 
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 مالحق الدارسة 

 ( 1محلق الدراسة رقم)

 نوعها  املعلومات  املوضوع  الوحدة /الباب 

 تطبيقات 

 النسبة املئوية 

 النسبة املئوية من عدد

 

وضببببربها  100نقوم بإيجاد النسبببببة املئوية من عدد صببببحيح وذلك بقسببببمتها على 

 في العدد الصحيح

 إجرائية 

 

 إجرائية  تبسيط النسبة املئوية إلى كسر اعتيادي وذلك بطريقة البسط واملقام

 إجرائية  100املئوية بصورة كسر عشري وذلك بقسمتها على كتابة النسبة 

 

 تقدير النسبة املئوية 

 إجرائية  تقدير نسب مئوية مستعمال تبسيط كسور اعتيادية

 إجرائية  تقدير نسب مئوية مستعمال تبسيط كسور عشريه

 إجرائية  إيجاد نسبه مئوية من خال ضرب الوسطين في الطرفين

 إجرائية  تحل مسائل تطبيقه على النسبة املئوية بالزيادة إلى السعر الساس ي املئوي التناسب  

 تطبيقات على

 النسبة املئوية 

 إجرائية  تحل مسائل تطبيقه على النسبة املئوية بالحسم من السعر الساس ي

 التمثيل بالنقاط اإلحصاء واالحتمال 

 

 إجرائية  التمثيل بالنقاطتعرض البيانات وتحليلها باستعمال 

 إجرائية  تحديد القيم املتطرفة من خالل شكل تمثيل نقاط

مقاييس النزعة املركزية  

 واملدى 

 

 مفاهيم وصف املتوسط من مجموعة بيانات 

 مفاهيم وصف الوسيط من مجموعة بيانات 

 مفاهيم وصف املنوال من مجموعة بيانات 

واملدرجات  التمثيل بالعمدة 

 التكرارية 

 إجرائية  عرض وتحليل البيانات باستعمال املدرج التكراري 

 إجرائية  عرض وتحليل البيانات باستعمال التمثيل بالعمدة

استعمال التمثيالت البيانية  

 للتنبؤ

 مفاهيم عملية تمثيل البيانات بالخطوط للتوصل إلى تنبؤات واستنتاجات 

 

 واالحتماالت الحوادث 

 

 مفاهيم احتمال الحادثة يتضمن فرصة او إمكانية وقوعها

 مفاهيم النواتج يتضمن ما يمكن ان ينتج عن تجربة ما

 مفاهيم الحادثة هي ناتج واحد او مجموعة نواتج

 مفاهيم العشوائي تركز إذا حدث كل ناتج مصادفة

 مفاهيم عدم وقوع الناتجالحدثتان املتتامتان تتضمن احتمال وقوع او 

 إجرائية  إيجاد احتمال وقوع حادثة

 عد النواتج 

 

 إجرائية  رسم شجري إليجاد فضاء العينة

 مفاهيم فضاء العينة كل النواتج املمكنة في تجربة احتمالية 

 إجرائية  استعمال عملية الضرب إليجاد النواتج املمكنة مبدأ العد الساس ي 

الهندسة:  

 املضلعات 

 العالقات بين الزوايا

 

 مفاهيم تصنيف أنواع الزوايا امن خالل الزوايا ملتقابلة بالرأس والزوايا املتجاورة

 مفاهيم التعرف على أنواع الزوايا من خالل الزوايا املتقابلة بالرأس والزوايا املتجاورة

 مفاهيم بالدرجةالزاوية لها ضلعان يشتركان في نقطة واحدة وتقاس 

 الزوايا املتتامة واملتكاملة 

 

 مفاهيم 90تحديد الزوايا املتتامة إذا كان قياسهما 

 مفاهيم 180تحديد الزوايا املتكاملة إذا كان قياسهما 

 إجرائية  إيجاد قياس الزاوية مجهولة  

 التمثيل بالقطاعات الدائرية 

 

 إجرائية  مجموعة بيانات عملية انشاء قطاعات دائرية من 

 ما ورا عملية تفسير مجموعة بيانات من خالل قطاعات دائرية

 املعرفة 

 مفاهيم عرض البيانات على هيئة أجزاء من الكل 

 املثلثات 

 

 مفاهيم تعرف املثلثات وتصنف من خالل مجموع القياسات باستعمال الزوايا

 مفاهيم املثلثات باستعمال االضالع يمكن تعريف وتصنيف 

 الشكال الرباعية 

 

 مفاهيم الشكل الرباعي يتكون من أربع أضالع وأربع زوايا 

 مفاهيم 36القيمة س تمثل قياس الزاوية املجهولة لشكل رباعي مجموع زواياه =
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 الشكال املتشابهة 

 

 مفاهيم تتكون االشكال املتشابه من اضالع وزوايا متناظرة

 إجرائية  فالطول املجهول لشكلين متشابهينإيجاد 

 مفاهيم تصنيف املضلعات بناء على عدد االضالع لتبليط واملضلعات 

 إجرائية  تكوين تبليط تبليط 

القياس: االشكال  

الثنائية االبعاد  

 والثالثية االبعاد 

 

 املثلث وشبة املنحرف 

 

 ما وراء املعرفة  من خالل مثلث ينتج صيغة مساحته

 ما وراء املعرفة  خالل شبه منحرف يستنتج صيغة مساحتهمن 

مساحة املثلث وشبة  

 املنحرف 

 إجرائية  *في القاعدة*االرتفاع يعطى مساحة املثلث1/2

بببببببة  1/2 بب ببب بب بببباحبببة شب ببب بب ببب بب *االرتفببباع*مجموع القببباعبببدة الولى مع القببباعبببدة الثبببانيبببة =مسب

 املنحرف

 اجرائية 

 محيط الدائرة 

 

 إجرائية  =محيط الدائرة*ط*نصف القطر 2حاصل ضرب 

 مفاهيم املسافة حول الدائرة يسمى محيد

 مفاهيم املسافة بين مركز الدائرة ونقطة عليها يسمى نصف قطر

 مفاهيم املسافة بين نقطتين على الدائرة مرورا باملركز يسمى القطر

 مفاهيم مجموعة النقاط في املستوى تسمى دائرة

 مفاهيم النقطة تمس ى مركزنفس البعد عن 

 إجرائية  = مساحة الدائرة2حاصل ضرب ط في نصف القطر  مساحة الدائرة 

 مساحة اشكال مركبة  

 

شببكل مكون من مثلثات وأشببكال رباعيه وأنصبباف دوائر وأشببكال ثنائية البعاد 

 يسمى شكل مركب

 مفاهيم

 

 إجرائية  حاصل ضرب الطول في العرض =مساحة املستطيل 

املخططات واملساحة  

 السطحية 

 ما وراء املعرفة  مخطط يتم من خالله حساب مساحة متوازي املستطيالت 

 االشكال الثالثية االبعاد

 

 مفاهيم تحديد خواص الشكل ثالثي االبعاد من خالل العديد من املعطيات 

 مفاهيم املعطيايصنف االشكال الثالثية االبعاد من خالل العديد من 

 مفاهيم شكل له طول وعرض وعمق يسمى ثالثي االبعاد

 إجرائية  رسم شكل ثالثي االبعاد من خالل مناظر علويه وجانبيه رسم االشكال ثالثية البعاد 

 إجرائية  حاصل ضرب ماسحة قاعدته في ارتفاعه يمس ي حجم متوازي املستطيالت  حجم املنشور 

 قاعدته في ارتفاعه يمس ي حجم متوازي املستطيالت حاصل ضرب ماسحة   

 حاصل ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع يسمى حجم املنشور الثالثي 

 إجرائية 

 

 حجم السطوانة   

 

 إجرائية  *ع=حجم السطوانة 2ط*نق

 ( 2محلق الدراسة رقم )

الوحدة  

الباب /  

 نوعه  الهدف السلوكي  نوعها  املعلومات  املوضوع 

ت 
قا
بي
ط
ت

ية 
ئو

 امل
بة

س
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النسبة املئوية  

 من عدد

وذلك   صحيح  عدد  من  املئوية  النسبة  بإيجاد  نقوم 

 وضربها في العدد الصحيح  100بقسمتها على 

يوجد نسبة مئوية من عدد صحيح   إجرائية 

 وبدون خطا 

 تطبيق 

 

 تبسيط النسبة املئوية إلى كسر اعتيادي  

 وذلك بطريقة البسط واملقام

 إجرائية 

 

كسر   هيئة  على  مئوية  نسبة  يكتب 

 اعتيادي إذا اعطى عدد صحيح 

 تطبيق 

 

وذلك   عشري  كسر  بصورة  املئوية  النسبة  كتابة 

 100بقسمتها على 

يكتب كسر عشري إذا أعطى نسبة   إجرائية 

 مئوية وبدون خطأ 

 تطبيق 

 

 

تقدير النسبة  

 املئوية 

 

 اعتيادية تقدير نسب مئوية مستعمال تبسيط كسور 

 

 إجرائية 

 

يقدر النسبة املئوية باستعمال كسر  

 اعتيادي وبدون خطا

 تطبيق 

 

 تقدير نسب مئوية مستعمال تبسيط كسور عشريه 

 

 إجرائية 

 

كسر   باستعمال  مئوية  نسبة  يقدر 

 عشري وبدون خطا 

 تطبيق 

 

 إجرائية  إيجاد نسبه مئوية من خال ضرب الوسطين في الطرفين 

 

باستعمال  يوجد   املئوية  النسبة 

 التناسب املئوي وبدون خطا 

 

 التناسب املئوي 

 

إلى  بالزيادة  املئوية  النسبة  على  تطبيقه  مسائل  تحل 

 السعر الساس ي 

 إجرائية 

 

النسبة   على  تطبيقية  مسائل  يحل 

املئوية بطريقة الزيادة أو السعر إذا  

 تطبيق 
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 أعطى مسائلة رياضية وبدون خطاء 

 تطبيقات على

 النسبة املئوية 

تحل مسائل تطبيقه على النسبة املئوية بالخصم من  

 السعر الساس ي 

 إجرائية 

 

النسبة   على  تطبيقية  مسائل  يحل 

من   الخصم  بطريقة  السعر  املئوية 

وبدون   رياضية  مسائلة  أعطى  إذا 

 خطاء 

 تطبيق 

 

ال 
تم

الح
 وا

اء
ص

إلح
ا

 

التمثيل  

 بالنقاط 

 

 إجرائية  تعرض البيانات وتحليلها باستعمال التمثيل بالنقاط

 

التمثيل   خالل  من  املدى  يوجد 

 بالنقاط وبدون خطا 

 تطبيق 

 

 إجرائية  تحديد القيم املتطرفة من خالل شكل تمثيل نقاط

 

اعطى  يحدد   إذا  املتطرفة  القيم 

 شكال على هيئة نقاط وبدون خطا 

 تطبيق 

 

مقاييس النزعة  

 املركزية واملدى 

 

 مفاهيم وصف املتوسط من مجموعة بيانات 

 

إذا   الحسابي  املتوسط  يوصف 

 اعطى مجموعة بيانات وبدون خطا 

 تطبيق 

 

مجموعة  يوصف الوسيط إذا اعطى   مفاهيم وصف الوسيط من مجموعة بيانات 

 بيانات وبدون خطا

 تطبيق 

 

 وصف املنوال من مجموعة بيانات 

 

 مفاهيم

 

مجموعة   اعطى  إذا  املنوال  يوصف 

 بيانات وبدون خطا

 تطبيق 

 

التمثيل  

بالعمدة  

واملدرجات  

 التكرارية 

 إجرائية  عرض وتحليل البيانات باستعمال املدرج التكراري 

 

اعطى   إذا  بيانات  مجموعة  يحلل 

 تكراري إذا وبدون خطا مدرج 

 تطبيق 

 إجرائية  عرض وتحليل البيانات باستعمال التمثيل بالعمدة 

 

اعطى   إذا  بيانات  مجموعة  يحلل 

 تمثيل بال عمدة وبدون خطا

 تحليل 

استعمال  

التمثيالت  

 البيانية للتنبؤ 

تنبؤات   إلى  للتوصل  بالخطوط  البيانات  تمثيل  عملية 

 واستنتاجات 

 مفاهيم

 

اعطى يمثل   إذا  بالخطوط  البيانات 

 مجموعة بيانات له وبدون خطا 

 تحليل 

الحوادث 

 واالحتماالت 

 

 احتمال الحادثة يتضمن فرصة او إمكانية وقوعها

 

 مفاهيم

 

اعطى   إذا  الحادثة  احتمال  يعرف 

 تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر

اعطى  يعرف   مفاهيم النواتج يتضمن ما يمكن ان ينتج عن تجربة ما  إذا  املمكنة  النواتج 

 تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر

له   مفاهيم الحادثة هي ناتج واحد او مجموعة نواتج  تعريفا  أعطى  إذا  الحادثة  يعرف 

 وبدون خطا 

 تذكر

تعريفا  مفاهيم العشوائي تركز إذا حدث كل ناتج مصادفة  أعطى  إذا  العشوائية  يعرف 

 له وبدون خطا 

 تذكر

أعدم   او  وقوع  احتمال  تتضمن  املتتامتان  الحدثتان 

 وقوع الناتج

 مفاهيم

 

إذا   املتتامتان  الحادثتان  يعرف 

 اعطى تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر

 إيجاد احتمال وقوع حادثة 

 

 إجرائية 

 

يوجد احتمال وقوع حادثة إذا اعطى  

 مسالة رياضية  

 تذكر

 عد النواتج 

 

 إجرائية  العينة رسم شجري إليجاد فضاء  

 

يوجد فضاء عينة باستعمال الرسم  

الشجري إذا اعطى مجموعة بيانات 

 وبدون خطا 

 تطبيق 

 

 فضاء العينة كل النواتج املمكنة في تجربة احتمالية  

 

 مفاهيم

 

يعرف فضاء العينة إذا اعطى تعريفا 

 لها وبدون خطا 

 تطبيق 

 

مبدأ العد  

 الساس ي 

 إجرائية  إليجاد النواتج املمكنة استعمال عملية الضرب 

 

باستعمال   املمكنة  النواتج  يوجد 

 مبدأ العد الساس ي وبدون خطا 

 تذكر

ت 
عا
ضل

 امل
ة:
س
ند

اله
 

العالقات بين  

 الزوايا

 

تصنيف أنواع الزوايا امن خالل الزوايا ملتقابلة بالرأس 

 والزوايا املتجاورة 

 مفاهيم

 

يصنف الزوايا إذا اعطى له قياسات 

 وبدون خطا 

 تذكر  

 التعرف على أنواع الزوايا من خالل الزوايا املتقابلة 

 بالرأس والزوايا املتجاورة 

إذا   مفاهيم املنفرجة  لزاوية  على  يتعرف 

 اعطى شكال لها 

 تذكر

وتقاس   واحدة  نقطة  في  يشتركان  ضلعان  لها  الزاوية 

 بالدرجة 

 مفاهيم

 

 يعرف الزاوية إذا أعطى تعريفا لها

 

 تذكر

الزوايا املتتامة  

 واملتكاملة 

يتعرف على الزوايا املتتامة إذا اعطى   مفاهيم 90تحديد الزوايا املتتامة إذا كان قياسهما

 شكال لها 

 تطبيق 

إذا   مفاهيم 180تحديد الزوايا املتكاملة إذا كان قياسهما  املتكاملة  الزوايا  على  يتعرف 

 اعطى مجموعة قياسات 

 تذكر  

 إجرائية  إيجاد قياس الزاوية مجهولة  

 

يوجد قياس زاوية مجهولة إذا اعطى  

 شكال لها 

 تطبيق 

اعطى   إجرائية  عملية انشاء قطاعات دائرية من مجموعة بيانات التمثيل   إذا  دائريا  قطاعا   تركيب ينش ئ 
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بالقطاعات  

 الدائرية 

 

 مجموعة بيانات 

خالل   من  بيانات  مجموعة  تفسير  قطاعات عملية 

 دائرية

 ما ورا

 املعرفة 

اعطى   إذا  املتحصلة  النتائج  يفسر 

 قطاعات دائرية وبدون خطا

 تحليل 

 مفاهيم عرض البيانات على هيئة أجزاء من الكل 

 

يعرف القطاعات الدائرية إذا اعطى 

 تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر

 املثلثات 

 

القياسات   وتصنف من خالل مجموع  املثلثات  تعرف 

 باستعمال الزوايا 

 مفاهيم

 

مجموعة   اعطى  إذا  املثلث  يصنف 

 قياسات وبدون خطا

 تذكر

 مفاهيم باستعمال االضالع يمكن تعريف وتصنيف املثلثات 

 

يصنف املثلث من حيث اضالعه إذا  

 اعطى شكال له وبدون خطا 

 تذكر

الشكال  

 الرباعية

 

 مفاهيم الشكل الرباعي يتكون من أربع أضالع وأربع زوايا  

 

اعطى   إذا  الرباعي  الشكل  يصنف 

 مجموعة اشكال رباعية وبدون خطا 

 تذكر

رباعي   املجهولة لشكل  الزاوية  قياس  تمثل  القيمة س 

 360مجموع زواياه =

 مفاهيم

 

إذا   املجهولة  الزاوية  قياس  يوجد 

 اعطى مجموع قياسات وبدون خطا 

 تذكر

الشكال  

 املتشابهة 

 

 مفاهيم تتكون االشكال املتشابه من اضالع وزوايا متناظرة 

 

إذا   املتشابه  الرباعي  يصنف الشكل 

االشكال   من  مجموعه  اعطى 

 الرباعية وبدون خطا 

 تطبيق 

شكلين   إجرائية  إيجاد فالطول املجهول لشكلين متشابهين  اعطى  إذا  الطول  يوجد 

 متشابهين 

 إجرائية 

لتبليط  

 واملضلعات 

نموذج   مفاهيم تصنيف املضلعات بناء على عدد االضالع  اعطى  إذا  املضلع  يصنف 

 وبدون خطا 

 تذكر  

يكون تبليطا إذا اعطى نمطا وبدون   إجرائية  تكوين تبليط تبليط 

 خطا

 تطبيق 
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املثلث وشبة  

 املنحرف 

 من خالل مثلث يستنتج صيغة مساحته 

 

وراء   ما 

 املعرفة 

إذا   املثلث  مساحة  صيغة  يستنتج 

 اعطى مثلثا وبدون خطا 

 تحليل 

 

 من خالل شبه منحرف يستنتج صيغة مساحته 

 

وراء   ما 

 املعرفة 

شبة   مساحة  صيغة  يستنتج 

شبة   شكل  اعطى  إذا  منحرف 

 منحرف وبدون خطا 

 تحليل 

 

املثلث  مساحة 

 وشبة املنحرف 

 

 *في القاعدة*االرتفاع يعطى مساحة املثلث 1/2

 

 إجرائية 

 

اعطى   إذا  املثلث  مساحة  يوجد 

 مجموعة قياسات وبدون خطا 

 

 تطبيق 

 

القاعدة  1/2 مع  الولى  القاعدة  *االرتفاع*مجموع 

 الثانية =مساحة شبة املنحرف 

 اجرائية 

 

إذا   املنحرف  شبة  مساحة  يوجد 

وبدون  اعطى   قياسات  مجموعة 

 خطا

 تطبيق 

 

 محيط الدائرة 

 

اعطى   إجرائية  *ط*نصف القطر =محيط الدائرة 2حاصل ضرب  إذا  الدائرة  محيط  يوجد 

 مسألة رياضية وبدون خطا 

 تطبيق 

 

له   مفاهيم املسافة حول الدائرة يسمى محيد  تعريفا  اعطي  إذا  املحيط  يعرف 

 وبدون خطا 

 تذكر

بين   نصف  املسافة  يسمى  عليها  ونقطة  الدائرة  مركز 

 قطر

 مفاهيم

 

اعطي   إذا  القطر  نصف  يعرف 

 تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر

باملركز يسمى   الدائرة مرورا  نقطتين على  بين  املسافة 

 القطر

 مفاهيم

 

له   تعريفا  اعطي  إذا  القطر  يعرف 

 وبدون خطا 

 تذكر

له   مفاهيم مجموعة النقاط في املستوى تسمى دائرة  تعريفا  اعطي  إذا  الدائرة  يعرف 

 وبدون خطا 

 تطبيق 

له   مفاهيم نفس البعد عن النقطة تمس ى مركز  تعريفا  اعطي  إذا  املركز  يعرف 

 وبدون خطا 

 تذكر  

 إجرائية  =مساحة الدائرة 2حاصل ضرب ط في نصف ال قطر مساحة الدائرة 

 

اعطى   إذا  الدائرة  مساحة  يوجد 

 وبدون خطا مسالة رياضية 

 تطبيق 

 

مساحة اشكال  

 مركبة  

 

شكل مكون من مثلثات وأشكال رباعيه وأنصاف دوائر  

 وأشكال ثنائية البعاد يسمى شكل مركب 

 مفاهيم

 

اعطى   إذا  املركب  الشكل  يعرف 

 تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر  

 حاصل ضرب الطول في العرض =مساحة املستطيل 

 

 إجرائية 

 

مساحة   اعطى  يوجد  إذا  املستطيل 

 مسالة رياضية وبدون خطا 

 تطبيق 

 

املخططات  

واملساحة  

 السطحية 

متوازي   مساحة  حساب  خالله  من  يتم  مخطط 

 املستطيالت 

وراء   ما 

 املعرفة 

اعطى   إذا  يستنج مساحة مستطيل 

 شكال له وبدون خطا 

 تطبيق 
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االشكال  

 الثالثية االبعاد 

 

 

االبعاد من خالل العديد  تحديد خواص الشكل ثالثي  

 من املعطيات 

 مفاهيم

 

اعطى   إذا  املخروط  خواص  يحدد 

 شكال له وبدون خطا 

 تذكر

يصنف االشكال الثالثية االبعاد من خالل العديد من 

 املعطيات 

 مفاهيم

 

يصنف االشكال الثالثية االبعاد إذا  

 شكال ثالثي االبعاد

 تذكر  

 مفاهيم ثالثي االبعادشكل له طول وعرض وعمق يسمى 

 

إذا  االبعاد  ثالثي  الشكل  يعرف 

 اعطى تعريفا له وبدون خطا 

 تذكر  

رسم االشكال  

 ثالثية االبعاد

 إجرائية  رسم شكل ثالثي لبعاد من خالل مناظر علويه وجانبيه 

 

ينش ي شكال ثالثي االبعاد إذا اعطى  

 منظرا جانبيا وعلويا له

 تركيب 

ماسحة قاعدته في ارتفاعه يمس ي حجم  حاصل ضرب   حجم املنشور 

 متوازي املستطيالت 

 إجرائية 

 

يوجد حجم متوازي املستطيالت إذا  

 اعطى مسالة رياضية وبدون خطا 

 تطبيق 

حاصل ضرب ماسحة قاعدته في ارتفاعه يمس ي حجم  

 متوازي املستطيالت 

حاصل ضرب مساحة القاعدة في االرتفاع يسمى حجم  

 املنشور الثالثي 

 إجرائية 

 

إذا   الثالثي  املنشور  حجم  يوجد 

 اعطى مسالة رياضية وبدون خطا 

 

 تطبيق 

حجم  

 السطوانة  

 إجرائية  *ع=حجم االسطوانة 2ط*نق

 

اعطى   إذا  السطوانة  حجم  يوجد 

 مسالة رياضية وبدون خطا 

 تطبيق 

 ( 3ملحق الدراسة رقم )

 

 ؟300% من العدد5ما قيمة النسبة  

10% -أ   100% -ب  120% - ج  150% - د  

  ؟0.85ما النسبة املئوية التي تعادل القيمة  

85% - أ   85% -ب  58% - ج   0.0085% -د  

 ؟ أي من االتي يمثل تعريفا الحتمال الحادثة 

تتضمن ما يمكن ان ينتج عن تجربة ما- ا  وقوعها او إمكانية   فرصة -ب 

 وقوعها

- ج ناتج واحد او مجوعة نتائج   

 

اإلجابة غير واردة- د   

 

 املقصود بالعشوائية؟ ما 

- أ ما ينتج مصادفة   

 

ينتج بشكل مقصود- ب من املمكن ان ينتج مصادفة - ج  

 ومقصود

اإلجابة غير واردة- د   

 

 15،12،12،13،14،30،19من خالل البيانات التالية أي من العبارات تمثل وصفا للمنوال:

مقسومة على عددها  البيانات -ب   البيانات الكثر شيوعا - ا  - ج البيانات الكبيرة  البيانات الصغيرة- د    

   15،12،13،14،30،19من خالل البيانات التالية أي من العبارات تمثل وصفا للوسيط

الزوجية األعداد-أ العداد الفردية- ب  ترتيب العداد تصاعديا - ج  

 واختيار الوسط

اإلجابة غير واردة- د   

  رمي قطعة نقود ومكعب أرقام؟ما النواتج املمكنة عند 

8 -أ  9 -ب   10 -ج   12- د  

 ؟ 43، 36،  44،  77، 38،  42،  45، 41اعتمادا على البيانات ادناه، أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بمقاييس النزعة املركزية. 

املنوال أكثر املقاييس تأثرا بالقيم املتطرفة - أ  الوسيط ال يتأثر بالقيم - ب .

 املتطرفة

املتوسط أكثر تأثر بالقيم - ج 

 املتطرفة

ال يتأثر أي من - د 

مقاييس النزعة 

املركزية بالقيم 

 املتطرفة

 90أي من الزوايا التالية يمثل قياسها 

حادة-أ  قائمة- ب  - ج   منفرجة  - د مستقيمة    

  80يسمى املثلث الذي مجموع قياس زواياه =

- ا  حاد -ب  قائم  - ج  منفرج   مستقيم- د  

 ؟ أي من االتي يمثل تعريفا ملحيط الدائرة
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- ا املسافة حول الدائرة املسافة حول جزء من الدائرة- ب  املسافة بين تقطنين على - ج  

 الدائرة

 اإلجابة غير وارده- د 

  أي من االتي يعد من خصائص املخروط؟

يملك قاعدتان- ا  ليس له رؤوس او أحرف - ب  له رأس واحد- ج  . رؤوس ليس له  - د  

 واحرف

 ؟ فأي من االتي يمثل حجم متوازي االضالع3، ع= 4، ض=5إذا كانت ل= 

3سم 15  -ا  3سم 12   -ب   3سم 20   -ج  3سم 60  

-د   

  فأي من االتي يمثل مساحة املستطيل؟ 14والعرض =   28اذ كان الطول = 

120 - ا  145 -ب  300 -ج  392 -د  

  االتي يعبر عنها؟ فأي من  45=  2والزاوية   45=1إذا كانت الزاوية 

- ا زاويتان متتامتان  - ب  زاويتان متكاملتان   - ج زاويتان منفرجتان   االجابة غير واردة- د  

  سم فأي من االتي يمثل مساحته؟7سم وارتفاعه  12سم و5اذ كان شبة منحرف طول قاعدته  

2سم 17  -ا  2سم 24   -ب   2سم 50   -ج  2سم 59.5  

-د   

 ؟ فاي من االتي يمثل محيطها3.14سم ط≈4= إذا كان لديك دائرة نصف قطرها 

سم تقريبا3.14 سم تقريبا25.12  سم تقريبا130  سم تقريبا132   

  ما الصيغة املناسبة ملساحة املثلث ناتج ضرب؟

طول القاعدة في االرتفاع-أ  عرض القاعدة في االرتفاع- ب  نصف طول القاعدة في - ج  

 االرتفاع

اإلجابة غير وارده- د   

الرباعي؟اي من االتي يمثل مجموع قياس زوايا الشكل    

-ا 250  -ب  360   -ج 400   -د 450    

فأي من االتي يمثل قيمة س؟ 180= 45+ 90إذا كان لديك املعادلة التالية س+    

-ا 20  -ب  25   -ج 30     45

-د   

  اي من االتي يمثل املضلع املنتظم؟

اضالعه متطابقة وكذاك زواياه- أ  اضالعه متطابقة زواياه غير - ب 

 متطابقة

زواياه متطابقة اضالعه غير - ج 

 متطابقة

االجابة غير واردة- د   

 فأي من االتي يمثل قيمة س؟  180= 60+ 89إذا لديك املعادلة التالية س+ 

-أ 31  -ب  45   -ج 49     55

-د   

 اي من االتي يمثل تعريفا لشبة املنحرف؟ 

متوازيينيحتوي على ضلعين - أ  جميع أضالعه متطابقة-ب  فيه أربع زوايا قائمة- ج   االجابة غير وارده- د    
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 : املقدمة .1

تسيير   في  بواجبهم  قيامهم  املؤسسة من خالل  أهداف  تحقيق  في  اإلداريين  القادة  املؤسسة على مدى قدرة  داخل  أي عمل جماعي  نجاح  يرتبط 

في جميع مناحي وتكنولوجية هائلة    أعمالها، وفق ما لديهم من قدرات ومؤهالت تمكنهم من التأثير على اآلخرين خاًصة أن العالم اليوم يعيش ثورة علمية

نمطية إلحداث الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية، لذلك ال يمكن االعتماد على األساليب التقليدية القديمة التي تتصف بالجمود وال

باملر  تتصف  حديثة  قيادية  أساليب  استخدام  إلى  الحديثة  اإلدارة  توجهت  لذلك  املنشود،  والتيو التغيير  والحداثة  وبالكفاءة   نة  اإلنجاز  بسرعة  تهتم 

 العالية من أجل النهوض باملؤسسة وتحقيق أ هدافها. 

املدرسية  القيادة   التعليمية، باإلضافة    تعد  العملية  أركان  أهم  الدراس ي  لىإ من  أهداف املعلم والطالب واملنهج  أساس ي في تحقيق  لها من دور  ملا   ،

ية واملدرسية من القضايا املهمة التي نالت االهتمام والدراسة من قبل املعنيين بالنظام التعليمي، وذلك بسبب يادة التعليمقهذه العملية، وبذلك تعد ال

النظام   في  نمطها وشكلها  على  أثر  مما  خاص،  بشكل  التعليم  وميدان  امليادين  كافة  تطال  التي  املتسارعة  التكنولوجية  والتطورات  التعليمي التحوالت 

له  ،الحالي يمكن  التغييروال  بسرعة  يتسم  الذي  الراهن  العاملي  الوضع  في ضوء  التقليدي  األسلوب  القائمة على  بطريقتها  أهدافها  تحقق  أن  )عوض،   .ا 

2019 ) 
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 :امللخص

واتبعت الدراسة ،  لواء قصبة إربدرحلة الثانوية في  ر مديرات املمعوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظ   علىالتعرف   هدفت الدراسة  

ختيارهم بالطريقة ا م  ت( مديرة  135)  وبلغ عدد عينة الدراسة( فقرة،  20استبانة مكونة من )تطبيق    ولتحقيق أهداف الدراسة تم ،  املنهج الوصفي

البسيطة، النتائج  العشوائية  الد  تقديرات  أن  وأظهرت  الدراسة  لأفراد عينة  الكلية  )رجة  الحسابي  املتوسط  بلغ  بدرجة  (  4.07لمعوقات  جاءت 

لواء معوقات البشرية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في  للأفراد عينة الدراسة  تقديرات    ، وأن  مرتفعة

الفنية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر    عوقاترات املأن تقديو ،  مرتفعةجاءت بدرجة  (  3.92بلغ املتوسط الحسابي )  قصبة إربد

الثانوية في   املرحلة  إربدلواء قصمديرات  الحسابي )  بة  املتوسط  ا ،  مرتفعةجاءت بدرجة  (  4.12بلغ  التي تواجه وأن تقديرات  التنظيمية  ملعوقات 

الثانوية في   املرحلة  الرقمية من وجهة نظر مديرات  القيادة  إر تطبيق  )  بدلواء قصبة  الحسابي  املتوسط  عدم  و   ،مرتفعةجاءت بدرجة  (  4.17بلغ 

ألثر املؤهل العلمي في جميع املجاالت وفي الدرجة الكلية باستثناء املعوقات تنظيمية وجاءت الفروق لصالح  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

في   عدد سنوات الخبرة في اإلدارة املدرسية  ألثر  تعزى   ى الداللة  ئية عند مستو وجود فروق ذات داللة إحصانتائج الدراسة    وأظهرت  ،البكالوريوس

في كل   ال يوجدوجاءت الفروق لصالح    دورة واحدة و   ال يوجد  بينوجود فروق ذات داللة إحصائية  كما أظهرت  لكلية،  عوقات البشرية والدرجة ا امل

البشريةمن   الفنية، و املعوقات  الدراسةو  ،املعوقات ككل، و املعوقات  أبرزها:  خرجت  التوصيات، ومن  التأكيد على تدريب    بمجموعة من  ضرورة 

 ة، علـى اسـتخدام القيادة الرقمية في العمل املدرس ي اإلداري والفني. املديرين خاصة، واملعلمين عامـ

 .لواء قصبة إربد ؛مديرات املرحلة الثانوية ؛القيادة الرقمية ؛معوقات تطبيق الكلمات املفتاحية:
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الجز املدرسية هذا  القيادة  األداء وتتولى  التعليم وتنظيمه والعمل على تحسين وتطوير  بإدارة  االهتمام  بالتعليم يشترط  االهتمام  األكبر من    ءإن 

ألهداف التنمية املجتمعية الشاملة ومتطلباتها )الفريجات،   ااملسؤولية، حيث أنها تعد املسؤول األول عن تحقيق األهداف املنشودة والتي تمثل انعكاًس 

األعمال على شبك2014 لتطبيقات  والسريع  الواسع  واالنتشار  الشبكات  تقنية  وتطور  اإلنترنت،  تكنولوجيا  ظهور  ومع  ا   ة(،  انبثاق  اإلنترنت  رافقها  لتي 

األعمال   اإلدارة  اإللكترونينماذج  ونظم  املعلومات،  تكنولوجيا  مفهوم  ونضج  األعمال اإللكترونية،  أنشطة  مع  اإلدارية  املعلومات  نظم  فاندمجت  ة، 

 ( 2005)ياسين، . ةاإللكترونياألعمال  ة، وأصبحت تلك النظم منظومات ال غنى عنها للتحول من أنموذج األعمال التقليدي إلى نماذجاإللكتروني

التقليدية، مشكالتها  على  والقضاء  التعليمية،  القيادة  وتحديث  لتطوير  استراتيجية  وعملية  معاصًرا   
ً

مدخال الرقمية  القيادة  أصبحت    وبذلك 

والسرعة والتكلفة املناسبة، كما أن والفاعلية   أساليب رقمية جديدة تتسم بالكفاءة ك  يهاواالعتماد عل  استخدامهاوتجويد أداء العمل باملدرسة من خالل 

تط في  املتمثل  اإلداري  بعدها  في  ذلك  تتعدى  بل  الرقمية،  التكنولوجيا  في  املتمثل  التكنولوجي فقط  بعدها  في  تنحصر  ال  واسعة  آثاًرا  املفاهيم لها  وير 

ويزيد ثقة العاملين في التعليم ويدفعهم للمشاركة اإليجابية دعم حسن وييمما  ؛ر قدٍر عاٍل من الشفافية والوضوحوالوظائف اإلدارية، باإلضافة إلى توفي

بها يقوموا  التي  التعليمية  للعملية  التقويم واإلصالح  والتقييم  والتمويل  التخطيط  برامج  والضروري   ،في  الالزم  اإلصالح  ذلك من  يتطلب  )سدران،   .بما 

2021 ) 

ا  مفهوم  لتطبيق  األردنية  الهاشمية  اململكة  من خالل  تحول  لتسعى  الحكومة  إ التكنولوجي  برنامج  عام  اإللكترونيطالق  عنه  اإلعالن  تم  والذي  ـة 

الثاني  ، وهو برنامج وطني بمبادرة 2001 األداء من جاللة امللك عبدا هلل  ، يهدف إلى تحسين األداء الحكومي التقليدي من ناحيـة تقـديم الخدمـة وكفاءة 

الوقـت والتكلفـة الحكوميـةمالالز   والدقـة وتقليـل  املعامالت  الخدمـةإلـى درجـة عا، والوصول  ـين إلنجـاز  الرضـا ملتلقـي  التكامل ليـة مـن  إلى  ، هذا باإلضافة 

املختلفـةوالتنسي الحكومية  الجهات  بين  الصـور ق  الحكومـة وتغييـر  وموظـف  للحكومـة  أفضـل  وأداء  كفاءة وشفافية  إلى  الوصـول  هـو  الـعـام  والهـدف    ة ، 

مركز االتصال و   ،ة األردنيةاإللكترونيبة الحكومة  بوا ـن مشـروعات هذا البرنامج مثل :  ، وقد تم االنتهاء بالفعـل مـن عـدد مطيـة السائدة لدى الكثيرينالنم

القصيرة  الرسائل  بوابة  الحكومية  للخدمات  األمنة  و   ،الوطني  الحكومية  السحابية  و   ،SGNالشبكة  الحوسبة  مشروع  و   ، Cloud Computingمشروع 

بالرغم من أن األردن في مقدمة الدول العربية التي  . (2019، اململكة االردنية الهاشمية -) وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  PKIمفتاح البنية التحتية العام 

كما   التعليمي،  نظامها  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إدخال  والتعليتبنت  التربية  وزارة  لتطبيق بت   م قامت  واملبادرات  املشاريع  من  العديد  نفيذ 

 ( 2019)الباري وآخرون،  .م بهدف تطوير وتحسين عمليتي التعليم والتعل ؛في املدارس األردنية القيادة الرقمية

التعليم  كما   مبادرة  بإطالق  األردنية  الهاشمية  اململكة  التعلي  في   اإللكترونيقامت  لخدمات  التكنولوجي  التحول  العام  ا   م مـجـال  في  ،  2006لعالي 

التعليم   توفير  إلى  تهدف  التي  املعرفي  االقتصاد  نحـو  التعليم  تطوير  وم  اإللكترونيكجزء من مشروع  املدارس  وبمسارين  على مستوى  الجامعات  ستوى 

ية بشبكة املـدارس الوطنيـة ومكمدرسة ح 3200مدرسة من أصل  1200 منکثر  أهامة على هذا الصعيد فقد ربطت  . وقد حقق األردن إنجازاتمتوازيين

ة باستثناء العام، تم ربط جميع الجامعات الخاصة و الق املشروع وعلى مستوى الجامعاتمدرسـة منذ انطـ  2500وأنشـأت مخابر الحواسيب في أكثر من  

 ( 2019، وهيبة)  .الجامعات ضالتعليم عن بعد في بع. والتي ساهمت في توفير ية ووصلها بشبكة التعليم الوطنيئواحدة بشبكة ألياف ضو 

ي التي تنتهجها  ، وغير النظامالنظامي  اإللكترونيالتابعة ملؤسسة امللكة رانيا أحد األمثلة على نماذج التعليم    رونياإللكتوتعد منصة إدراك للتعلم  

على توفير التعليم النوعي   وتعمل،  2014ام  ت عقطلتقدم مساقات إلكترونية جماعية مفتوحة املصادر أ   ربحية، وهي منصة عربية غير  اململكة األردنية

ة املجانيـة اإللكتروني، فهي منصة املساقات لتعليم العالي أو التطوير املنهي، سواء بالنسبة لخدمي اإلنترنت وتشجع على املستمرباللغة العربية لكافة مست

الجامعات وأفضل  أرقى  ا   واملؤسسات،  تقدمها  املواهب  تسخير  بين   بيةر لع وذلك عن طريق  وهي مؤسسة مشتركة  التقنيات  لتعزيز  والعاملية  اإلقليمية 

للتكنولوجياهار   ىجامعت للطال  ،فرد ومعهد ماسشوستس  نتيح  ا املشاركة ف  ببحث  التي يرغب في  الدورات  الحصول على شهادة معتمدة  تبازهاجي  ، مع 

 ،( 2019، إدراك( ) 2019،االير ة ن تواجده ) مؤسسة امللك، بغض النظر عن مكالهذه الدورة  بإنهائهتفيد 

لكن هذا التحول نحو القيادة    .في مدارسهم معوقات في تطبيق القيادة الرقمية  في املجال التربوي لوحظ بأن هناك    الباحثةإال أنه ومن خالل خبرة  

التعليم  التربية و   الذي تسعى له وزارة   ا الهدفذحقيق هأمام ت  ا الرقمية يقف في طريق تطبيقه العديد من املعوقات التي تشكل في كثير من األحيان حاجزً 

 . األردنية الهاشميةفي اململكة 

 : مشكلة الدراسة .1.1

امل التعامل معها بكفاءة ومرونة حتى تتمكن  يتم  أن  تبعات يجب  له  الحديثة  التكنولوجية  الثورة  تمثله  الذي  العاملي  املعرفي  االنفجار  ؤسسات  إن 

واء واالستيعاب واالهتمام لكافة املعارف التي ينتجها عصر املعرفة، واالستفادة من تدفق املعلومات واملعارف ث االحتيق من حالتربوية من إحراز السب

التعامل معها خصوصً  التربوية والتعليمية يجب  املؤسسات  أمام  أوجد تحديات  الوضع  إن هذا  الحديثة،  االتصال  مع تزايد حدة وتسارع    ا عبر شبكات 

التحدي التي يشهدها العالم في كافة امليادين، وفي ميدان التربية والتعليم بشكل خاص، إن املؤسسات    ملستقبلا ات في  هذه  في ظل التطورات والتغيرات 

املعلوما الثورة  تحديات  مواجهة  أو  التعليمية  املشكالت  معالجة  بإمكانها  يعد  لم  األجيال  إعداد  مسؤولية  عاتقها  على  تقع  التي  بالتربوية   ة الطريقتية 

 ( 2012)الغامدي،  .ديةالتقلي
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ظمات  ، والتي يسعى كثير من املنظمات املختلفة بما فيها املنثة املطروحة على الساحة اإلداريةمن املمارسات الحدي  القيادة الرقميةتعد  لذا   

لتبنيها وتطبيقها أهمية تطالتعليمية  إلى  املجال  التي أجريت في هذا  الدراسات  الاالقيبيق  . كما أشارت بعض  العمل وتقديم  في جميع مجا  رقمية  دة  الت 

العاملين البيئالدعم  ال، وتهيئة  املناسبة لتحقيق  الرقمية، وأنها منة  التربوية أهم مجاالت اإلصالح وا   قيادة  اإلدارة  (،  2012)املحتمي،    لتطوير في مجال 

ز مدراء املدارس بشكل خاص على2015)  خوالدة وقد توصلت دراسة  
ّ
لذا وتطوير العمل اإلداري من قبل املديرين،  ،  األعمال اإلداريةفي    التقنية  ( أن يرك

 اقترحت بإجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول مؤشرات أخرى للقيادة الرقمية.

 :  اآلتيةاألسئلة وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في 

        ؟  لواء قصبة إربدوية في  ناملرحلة الثاما معوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات   •

لواء ما دالالت الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة حول معوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في   •

  قصبة إربد
ً
 ادة الرقمية(؟ دريبية في القيت، حضور دورات يةنوات الخبرة في اإلدارة املدرس، عدد سلكل من املتغيرات )املؤهل العلميتبعا

 :أهداف الدراسة . 2.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

املعوقات الفنية، واملعوقات التنظيمية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة املعوقات البشرية، و التعرف على   •

 .لواء قصبة إربد الثانوية في 

بي  ف عن  الكش  • الفروق  أ  ن دالالت  املرحلة متوسطات تقديرات  الرقمية من وجهة نظر مديرات  القيادة  العينة حول معوقات تطبيق  فراد 

في   إربدالثانوية  قصبة  العلمي   اتبعً   لواء  )املؤهل  املتغيرات  من  سلكل  عدد  املدرسية ،  اإلدارة  في  الخبرة  في نوات  تدريبية  دورات  حضور   ،

  القيادة الرقمية(.

 أهمية الدراسة:   . 3.1

لطبيعتها، كما   اتكمن أهمية الدراسة النظرية من خالل أنها ستسهم نتائجها في إثراء املكتبة التربوية حول معوقات القيادة الرقمية وتصنيفها وفًق 

وزارة   استفادة  التطبيقية من خالل  أهميتها  و تكمن  العدالتربية  في عالج  وتوصياتها  نتائجها  من  تقف  التعليم  التي  املشكالت  تطبيق   ائًق اعيد من  أمام 

أخرى ستفيد نتائجها في تحسين   جهة، ومن  برامج التدريبية ملديرات املدارس، كما ستفيد الدراسة مصممي البرامج التربوية في إعداد الالقيادة الرقمية

 معايير الترشيح ملنصب مديرة املدرسة.  

 حدود الدراسة:  .4.  1

املوضوعية: • املع  التعرف  إلىالدراسة    قتصرتا   الحدود  الرقمية من على  القيادة  تطبيق  أمام  تقف  التي  والتنظيمية(  والفنية،  )البشرية،  وقات 

 د.لواء قصبة إرب وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في 

 . لواء قصبة إربد مديرات املرحلة الثانوية في  الحدود البشرية: •

 .    لواء قصبة إربد ية في مدارس املرحلة الثانو  الحدود املكانية: •

  .2021/2022الدراسة في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  طبقت الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:  .5.  1

 القيادة الرقمية:    •

تكنولو  إلى  الوصول  أجل  من  املجتمع  أفراد  إلقناع  والتنظيمية  القيادية  املوارد  تعبئة  بأنها:  الرقمية  القيادة  واالتصاالت تعرف  املعلومات  جيا 

 ( Bounfour, 2016, 134) .ساعد في تحقيق أهداف التعليم ديدة واملوارد التي يمكن أن تجال

الرقمية   القيادة  التعليمية   اجرائيً إ وتعرف  واملؤسسات  املدرسة،  داخل  األعضاء  جميع  مع  واالتصاالت  املعلومات،  إلى  الوصول  امكانية  بأنها: 

 العام لتعزيز التعاون بينهن. التكنولوجية في مؤسسات التعليم و ديرات املدارس البيئة الرقمية األخرى، واستخدام م 

 املعوقات:   •

بين   للفجوة  أنه مسبب  إليه على  النظر  األهداف بكفاية وفاعلية، ويمكن  الغموض يحول دون تحقيق  بأنها: وضع صعب يكتنفه ش يء من  تعرف 

 ( Darweesh, 2005, 7) .اء عن املعيار املحدد مسبًق ا الفعلي، أو على أنه انحراف في األدمستوى اإلنجاز املتوقع واإلنجاز 

وتشمل املعوقات البشرية،   ،لواء قصبة إربد: أنها مجموعة الصعوبات التي تقف أمام تطبيق القيادة الرقمية باملرحلة الثانوية في  اويعرف إجرائيً 

 أفراد العينة عن أداة الدراسة التي أعدتها الباحثة.   الستجابةلكلية ا ويتحدد مستوى هذه املعوقات بالدرجة  ية،واملعوقات الفنية، واملعوقات التنظيم
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 : والدراسات السابقة  النظري طار  ال  .2

 :الطار النظري  . 1.2

 القيادة الرقمية:  .1.1.2

 مفهوم القيادة:   •

ينظر من خاللها للقيادة  ف الزوايا التي  ال هومها، بسبب اخترغم االهتمام الكبير بالقيادة كموضوع إال أنه لم يتفق الباحثون على تعريف موحد ملف

 من قبل كل منهم. ويمكن عرض التعريفات التالية ملفهوم القيادة:

العويسات ) الخازندار 4،  2005إذ عرفها  املنوطة بهم بحماس وثقة". وعرفها  األعمال  أداء  القيادة بأنها: فن استقطاب قدرات اآلخرين من أجل   )

"القدرة   ( 120،  2005) اآلخري  بأنها:  قيادة  املالئمعلى  القرارات  اتخاذ  لتمكنهم من  اآلخرين  إلى  والخبرات  املعارف  ونقل  املناسب"ن،  الوقت  في  وعرفها   .ة 

د من ( بأنها: "سلوك من جانب القائد يؤثر على الجماعة، بحيث يحقق له الطاعة والقبول والتضحية والبذل والعطاء وعدم الترد13 ص،2000ديماس )

 قبلهم. 

آخرين  ال  اأم وأشخاص  يوجه  بين شخص  عالقة  هناك  أن  بمعنى  اآلخرين،  يهدي  أو  يرشد  أو  يوجه  الذي  "الشخص  بأنه:  تعريفه  تم  فقد  قائد 

له، بأنه: "الشخص الذي يستخدم نفوذه، وقوته، ليؤثر على سلوك وتوجهات األفراد من حو   ا(. ويعرف أيضً 18،  2017يقبلون هذا التوجيه" )حسن،  

 (. 25ص، 2004" )مطرق، محددة  فأهدا  إلنجاز

 : مفهوم القيادة الرقمية •

أنها على  الرقمية  القيادة  والنهوض   عرفت  تنظيمية  أهداف  لتحقيق  بفعالية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  اختيار  على  القدرة 

 ( Van Wart et al., 2017,15) .واالرتقاء بالعملية التعليمية 

أ  الر وعرفت  القيادة  املجتمع من مية قيًضا  أفراد  وإقناع  الوعي  بناء  الهيكلية، ودورها يكمن في  القيادية والقيادة  املوارد والعمليات  : تعبئة وحشد 

 (’Bounfour, 2016,’20) .أجل الوصول إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الجديدة واملوارد التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافهم 

 (’Gheni et al.,2015, ‘35) .د العمل والتوجيه في بيئة تكنولوجية افتراضيةنه القائد الذي يقو أف القائد الرقمي بويعر 

و  الرقمية  األجهزة  استخدام  على  تشتمل  إدارية  ومبادئ  أسس  على  تقوم  الرقمية  القيادة  أن  يتضح  سبق  اإلدارية  اإللكترونيومما  والعمليات  ة 

 قيق أفضل أداء وأعلى جودة. التي تعمل وتهدف تح ةملتكاملة واملتجانسوالقيادية املترابطة وا 

 :خصائص القيادة الرقمية •

 : (2019كما ذكرها األقطش )  تتميز القيادة الرقمية بمجموعة من الخصائص أهمها

 يود زمانية أو مكانية. قدراء والطالب بدون حدود أو القيادة الرقمية قيادة غير مرتبطة بزمان ومكان معينين، إذ أن عملية التواصل بين القائد وامل .1

 ( 2019)االقطش،  .تعتمد القيادة الرقمية والعملية التعليمية بشكل كامل على تكنولوجيا املعلومات مما يقلل من الجهد املبذول للقائد .2

 ( خصائص أخرى للقيادة الرقمية تمثلت في:  2011في حين حدد حسن )

 والبرمجيات والشبكات والتطبيقات.  ةاإللكتروني األجهزة أبعاد التطور التقني في  سالتقنية، فالقائد الرقمي يتحسقيادة تمتلك اإلحساس ب .3

 قيادة مبتكرة ذات مؤهالت ومهارات تتميز بروح املنافسة والقدرة على الخوض في تحدي املنافسين اآلخرين. .4

 مؤهالت عالية.  ي تحتاج إلى عاملين متخصصين وذو القيادة الرقمية قيادة ذات حس إنساني عاٍل، ألن التقنية  .5

 : مراحل تطبيق القيادة الرقمية في املؤسسات التعليمية  •

 (: 2021) كما حددها سدران تمر القيادة الرقمية بمجموعة من املراحل املترابطة واملتكاملة فيما بينها، وذلك على النحو التالي

اإل  .1 التوثيق  مرحلة  األولى:  واعتما املرحلة  توثيق  املرحلة  هذه  في  يتم  اإل   دداري:  واإلجراءات  األفقي  التنظيمي  الوظيفية الهيكل  واملهمات  دارية 

اإلداري وال التوثيق  التعليمية، وفحص عملية  املؤسسات  التي تقدمها  بها والخدمات  التي تقوم  قيادي  والصالحيات واملسئوليات واألعمال واملهام 

 التحسين املستمر.و فية االستفادة منها في عمليات التطوير للوضع الحالي للمؤسسات وكي

ي .2 املرحلة  هذه  وفي  التعليمية،  املؤسسات  داخل  واألعمال  العمليات  هندسة  إعادة  بمرحلة  وتعرف  القيادي:  التطوير  مرحلة  الثانية:  تم املرحلة 

ا  القيادة  ومقومات  متطلبات  ُيراعي  تكنولوجي  تقني  بمنظور  اإلداري،  اإلداريةالتطوير  اإلجراءات  عمليات  وتسهيل  الداعمة   لرقمية،  اإلبداعية 

 للقيادة الرقمية. 

والفنية  .3 التقنية  جوانب  كافة  وتفعيل  وتهيئة  وتجهيز  تحسين  على  املرحلة  هذه  تركز  والتكنولوجي:  التقني  التطوير  مرحلة  الثالثة:   املرحلة 

التحتي والبنية  والفنيين  البرمجيات  مثل  العملياتوالتكنولوجية،  كافة  تحليل  التطوير  عملية  وتتضمن  برامج    ة،  إلى  وتحويلها  املطورة  اإلدارية 

 . مهامه بأعلى كفاءة وأعلى فعالية في الحاسب، وتوفير كافة األجهزة الالزمة والعنصر البشري الكفء القادر على أداءتطبيقات 
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ليات، وهو أمر يؤكد الدور آلحل تسلسلية منظمة مخطط لها متتابعة الخطوات وامما سبق يتضح أن املراحل التي تمر بها القيادة الرقمية هي مرا 

التي   والحيوي  للقادة  الهام  اإلدارية  الفاعلية  وزيادة  القيادية  الكفاءة  وتطوير  تحسين  في  الرقمية  القيادة  به  التعليمية    الرقميينتتمتع  واملؤسسات 

 والعملية التعليمية ومخرجاتها.

 : يق القيادة الرقمية في مدارس التعليم العاممتطلبات تطب •

ملتطلبات يجب توافرها لتفعيل القيادة الرقمية في مدارس التعليم العام حتى تتمكن تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه املتطلبات وعة من ا مهناك مج

 فيما يلي: 

: متطلبات إدارية:
ً
 أوال

تفكير   طريقة  في   
ً
تغييرا تتطلب  الرقمية  القيادة  نظرتهم إن  كيفية  وفي  ملسؤولياتهم  إدارتهم  إصدار    املسؤولين وطريقة  تتضمن  كما  إلى وظائفهم، 

بالسرية وال تتعلق  الفكرية)العميري،  تشريعات  امللكية  الشبكات والحفاظ على حقوق  يتم تداولها على  التي  إلى 2008خصوصية للبيانات  (، كما تحتاج 

بينها   الشاملة  التعليمية، والتركيز  بشكوضع خطة متكاملة لالتصاالت  بالعملية  املستفيدين من خدمات    لوبين كل من له عالقة  أساس ي على حاجات 

لعصر التكنولوجيا، حيث أن القيادة الرقمية   امالئمً   ا (، كما أن النموذج الهرمي لالتصاالت ليس نموذًج 2009ى اشباعها )السميري،  املدرسة والعمل عل 

 ( 2005)ياسين،  .ء والكفاءة والفاعلية في انجاز األعمالا ة تتمحور حول قيمة االبتكار واملبادرة والريادة في األدتتطلب وجود بنية تنظيمية شبكي

: متطلبات مادية: 
ً
 ثانيا

التشغيل وال بأنواعها وقدراتها، ونظم برامج  الحاسوب  أجهزة  الرقمية، من توفير  القيادة  الالزمة لتحقيق  املادية  املكونات  تطبيقات وتشمل كافة 

الحاسو  ألعمال  التحتية  البنية  ومتطلبات  العمل    ب املختلفة،  لتنفيذ  الحاسوب  وشبكات  املدرسة،  مبنى  إلدارة اإللكترونيداخل  الشبكية  والبنية   ،

 ( 2007)املالك،  .نترنتفي شبكة اإل  الكترونيً إ املدرسة 

: متطلبات فنية بشرية
ً
 : ثالثا

رسة على استخدام أجهزة الحاسوب، وإدارة داالبتكار والتحديث، كما يتضمن تدريب العاملين في إدارة املوتتمثل في وجود الكفاءات القادرة على  

 ( 2006)باكير،  .ة بشكل صحيحاإللكترونيلتطبيقات املختلفة، وإدارة وتوجية القيادة اإلدارة املدرسية الشبكات، واستخدام ا 

 معوقات تطبيق القيادة الرقمية:  •

أي وضع    إن 
ً

حائال ويقف  الغموض،  يكتفه  نوعً   صعب  يعد  األهداف  تحقيق  امل  ادون  اإلنجاز عوقات،  من  بين مستوى  الفجوة  تسبب  التي  وهي 

، وتتنوع املعوقات ومصادرها، وفيما يلي أهم تلك املعوقات التي تقف أمام تطبيق Darweesh, 2005, 26)املأمول واملتوقع وبين مستوى اإلنجاز الحالي )

 الرقمية:  القيادة 

ن بمختلف املستويات اإلدارية" )عبدالرحمن  ملين في مجال القيادة الرقمية من إدارييا، وتعرف بأنها: "أي صعوبات متعلقة بالعاملعوقات البشرية .1

صر، فكل  (. ومن املعروف أن العنصر البشري من أهم عناصر أي نظام، حيث لن تتحقق أهداف أي نظام بدون هذا العن290،  2020وتادرس،  

العنصر   بدون وجود  خاملة  تعد عناصر  واملعدات  واألجهزة  العنصر ا االآلت  ترافق وجود هذا  التي  الصعوبات  العديد من  أن هناك  إال  لبشري، 

 (2013)املسعودي،  .مها قلة وجود األفراد املؤهلين املناسبين للبيئة الرقميةأه

التنظيمية،   .2 تتاملعوقات  "أي صعوبات  بأنها:  املختوتعرف  ووظائفها  ولوائحها  وأنظمتها  املتعددة،  وفق مستوياتها  باإلدارة  )عبدالرحمن    .فة"ل علق 

 ( 290،  2020وتادرس، 

أن   املعوقات الفنية، .3 التي يمكن  واملخاطر  الرقمية،  إلى  اإلدارة  اإلنترنت، وصعوبة شكبات  في االتصاالت وشبكة  التحتية  البنية  وتتمثل بضعف 

 .عب مسايرتها من قبل املؤسسات والدول صنترنت، إضافة إلى سرع التغيير والتطوير في مجال تكنولوجيا املعلومات بحيث يتتعرض لها مواقع اإل 

 (2013)السكارنة، 

يق إن ممارسة القيادة الرقمية وتوفير متطلبات تطبيقها وبلوغ أهدافها وغاياتها ال يخلو من املعوقات التي تع  (2019ر كل من الفضلي )وقد أشا

املعوقات   العمل، ويجب أخذ هذه  التكنولوجيا في  املشتركة لدمج  الرؤية  ا بتحقيق  املعوقات  إلى جملة من  لتي تواجه  عين االعتبار والعمل على تذليلها، 

فر استراتيجية شاملة  م تو عد، و مقاومة التغيير من قبل املوظفين، و م تأهيلها ملواكبة العصر الرقميضعف القيادات وعدب  التي تتمثلالقيادة الرقمية  

النموذج التوجيهي وأيًضا    ،التعاون   عدمو   ،ضيق الوقتو   ،م توفر ميزانية مناسبة للتغييردعو   ،عدم توفر الدعم من قبل الشركاء، باإلضافة إلى  للتغيير

تمث دون  القيادة  قائدهم في  قبل  من  للمعلمين  قدوة  إلى  يل  باإلضافة  الهرمي،  و التسلسل  الرقم،  األدوات  الرقمية تكديس  القيادة  نجاح  يعني  ال  ية 

 فالضعف املنهي في استخدامها يلغي وجودها.
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 الدراسات السابقة: . 2.2

 
ً

 : الدراسات املتعلقة بالقيادة الرقمية: أوال

، حيث جاء  ينة، وقد قامت بتصنيفها إلى محور امت الباحثة بالرجوع إلى العديد من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسق

الد حول  األول  الرقميةاملحور  بالقيادة  املتعلقة  جراسات  حين  في  الا،  املحور  يلي ء  وفيما  الرقمية  القيادة  بمعوقات  املتعلقة  الدراسات  حول  ثاني 

 .  األقدم إلىاألحدث استعراض هذه الدراسات من 

) هدفت   • اإلدارة    ( 2021دراسة سالم  تطبيق  ملعوقات  التعرف  ب اإللكترونيإلى  العلوم  كلية  الغربي  الجبل  جامعة  في  املنهج    ليبياة  الدراسة  اتبعت 

إجراء مقابل  م تو الكيفي،   الدراسة من خالل  بيانات  املتعلقة باملوضوع من كتب   ةجمع  األدبيات  الغربي، وجمع  بالجبل  الزنتان  مع عميد جامعة 

 ة.  اإللكترونيتنظيمية والتقنية والبشرية واملادية لتنفيذ اإلدارة وتقارير ووثائق. أظهرت نتائج الدراسة ضرورة توفر بعض املتطلبات ال

أبو و  • )   أجرت  لفلسطين    ةدراس  ( 2021حية  الجنوبية  باملحافظات  األونروا  لدى مديري مدارس  الرقمية  القيادة  درجة ممارسة  إلى معرفة  هدفت 

التحليلي،   الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  الدر و وسبل تحسينها.  األونروا   ا( معلمً 522اسة من )تكونت عينة  ومعلمة من معلمي ومعلمات مدارس 

الجن القيادة و باملحافظات  تطبيق  أمام  تقف  التي  املعوقات  وأهم  في فلسطين،  الدراسة.    بية  بيانات  لجمع  كاداة  االستبانة  استخدام  تم  الرقمية. 

أظهرت عد كما  هي متوسط،  الرقمية  القيادة  درجة ممارسة  أن  النتائج  تعزى أظهرت  العينة  تقديرات  بين متوسطات  داللة  ذات  م وجود فروق 

 حلة التعليمية للمدرسة، وعدد سنوات الخدمة، واملؤهل العلمي، والتخصص(. ر ملتغيرات الجنس، وامل

علم في العصر الرقمي،  دراسة هدفت إلى معرفة أبعاد القيادة الرقمية للمدير من حيث )القيادة الرشيدة الحكيمة، ثقافة الت  (2020)الحربيوقام  •

املواطنة الرقم املهنية لقادة املدارس،  املكرمةفي    ة(يالتميز في املمارسة  املنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة  مدينة مكة  . اعتمدت الدراسة على 

( قائًد 50الدراسة من  االس  ا (  الباحث  استخدم  املكرمة،  مكة  بمدينة  االبتدائية  املرحلة  في  املدارس  قادة  الدراسة. من  بيانات  لجمع  كأداة  تبانة 

قمي، نظر عينة الدراسة ببعد القيادة الرشيدة الحكيمة، وبعد ثقافة التعلم في العصر الر   تأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق مرتفعة في وجها

و  زيادة  بضرورة  الدراسة  أوصت  الترتيب،  على  الرقمية  املواطنة  وبعد  املهنية،  املمارسة  في  التميز  املهارات  وبعد  بتحسين  املدارس  قادة  عي 

 التكنولوجية لديهم. 

) وهدفت   • الخير  أبو  التعليم    ( 2019دراسة  تطبيق  في  املدرسية  اإلدارة  تواجه  التي  املعوقات  واملعلمين    اإللكترونيملعرفة  املديرين  نظر  من وجهة 

غزة  بمحافظة  األساسية  املرحلة  ا بفلسطين  بمدارس  املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  التحليلي،  .  بيانات  و لوصفي  لجمع  االستبانة  استخدام  تم 

. أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر املعوقات التي تقف أمام األدارة املدرسية في تطبيق ا( معلمً 154و)  ا ( مديرً 38ن  )مالدراسة، تكونت عينة الدراسة  

الفن  اإللكترونيالتعليم   املعوقات  بالترتيب  تلتها  ثم  املادية  املعوقات  املعوقات. هي  اقل  على  اإلدارية  املعوقات  وحصلت  البشرية  واملعوقات  ية، 

باملدارس األساسية بمحافظة غزة، كما   اإللكترونيعدم وجود فروق بين املديرين واملعلمين حول أهم املعوقات في تطبيق التعليم    وأظهرت النتائج

أكبر م الحكومية تواجه معوقات بدرجة  املدارس  أن  النتائج  الدولية  وأظهرت  الغوث  التابعة لوكالة  املدارس  الخاصة في  (UNRWAن  ( واملدارس 

 . اإللكتروني م تطبيق التعلي

أنكوقام   • )مور    نيلي  استخدام   (Kelly Ann Moore,   2018دراسة  على  تؤثر  التي  األساسية  الرقمية  القيادة  لسلوكيات  املعلمين  تصورات 

الدرا  هدفت  الدراس ي  الفصل  في  تأثير التكنولوجيا  واستخدام  الرقمية  القيادة  لسلوكيات  املعلمين  تصورات  عن  الكشف  إلى  الحالية  سة 

ا تال الفصول  في  الدراسة على  لدراسية كنولوجيا  تطبيق  تم  وفنون  معلمً   24.  القراءة  بتدريس  يقومون  اإلنجليزيا  الرياضياتة  اللغة  تم جمع  أو   .

ة  دسلوكيات القياواألنماط في تصورات املعلمين لـ  ، كما تم الكشـف عن االتجاهاتواألنماط  يلها لتحديد املوضـوعاتالبيانات من املقابالت وتحل

الرئ استخدالرقمية  تؤثر على  التي  الدراس ييسية  الفصل  في  التكنولوجيا  الرقمية  ام  القيادة  العديد من سلوكيات  وجود  إلى  البيانات  وأشـارت   ،

تكنولو  وتأثير  املعلمون  يطبقها  التي  الدراسيةجالرئيسية  الفصول  في  ذلكيا  ومع  يع.  رئيسة  رقمية  قيادية  ثالثة سلوكيات  هناك  كان  فقد  قد  ت، 

،  لتكنولوجيا بقيادة مدير املدرسـةفرص التدريب العملي على ا : )، وهييا في الفصول الدراسية املعلمون أن لها أكبر تأثير على استخدام التكنولوج

 ، والدعم التكنولوجي بقيادة الرئيس ( .  يا والتكنولوجياواملوقف الرئيس ي نحو تكامل التكنولوج

: تهدف هذه الرقمي في املدارس االبتدائية "  العالقة بين القيادة الرقمية والتنفيذ  ملعرفة  ( Jami V. Domeny,   2017) جامي دومني  دراسـة  وهدفت   •

املدار  الرقمية ملديري  القيادة  بين  األهمية  إلى تحديد مستوى  القرن  الدراسـة  للمعلمين لنمذجة مهارات  الذاتية  الكفاءة  ومعابير    31س ومسـتوى 

ISTE   فللمدراء، إذ تعر  (  معاييرISTEعلى أنها ) التكنولوجية لضمان توظيف فعال لألدوات التكنولوجية التي : معايير وضـعتها الجمعية الدولية 

ب التعليمية  العملية  في  دمجها  و يمكن  التعليم  عملية  تحسين  ا التعلم هدف  إنتـاجيـة  جودة  على  تركز  حيث  املديرين،  وقيادة  واملعلمين  ،  لطالب 

، التحسين  ، ثقافة التعلم في العصر الرقمي، التميز في املمارسة املهنيةالخاصة باملدراء من أربعة معايير وهي : قيادة ذات رؤية   ISTEوتتكون معايير  

، وكانت أداة املسـح املستخدمة تقييم القيادة التكنولوجية للمديرين  أساسية في هذه الدراسة مون عناصر  ، املواطنة الرقمية، وكان املعلالشامل

على مدراء ومعلمين   ، وطبقتبالكفاءة الذاتية لتقنية املعلم   تعلقةنت األداة عبارة عن استبانة املستخدمة في هذه الدراسة االستقصائية واملاوك 

إلى عوالية ميسوري  النتائج  للمعلمين، وقد أشارت  الرقمي  املدارس والتنفيذ  الرقمية ملديري  القيادة  بين  بيندم وجود داللة  املتغيرين    ، واالرتباط 
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الفردية  اعيًف كان ضـ املعايير  بين كل من  العثور على عالقات قوية  للمدراء  ISTEللمدراء ومعايير    ISTE. وتم  الجمعية    ،الشـاملة  أن  إلى  مما يشير 

، وجدت ين . بطريقة مماثلةيي التعليم لها الحق للعمل باملعايير املعمول بها لتوجيه وتوجيه املديرين في دور هم كقادة رقمالدولية للتكنولوجيا ف 

  .للمعلمين ككل ISTEالفردية لـ املعلمين ومعايير  ISTEعالقات قوية بين معايير 

)وأجرى    • والهوني  تطبيق    ( 2018عمران،  ملعوقات  التعرف  إلى  هيئة  اإللكترونياإلدارة  دراسةهدفت  أعضاء  من  عينة  آلراء  تحليلية  دراسة  ة: 

تكونت عينة الدراسة و دمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات،  ستخا .  في ليبيا  التدريس بجامعة سبها

الد37من ) نتائج  أظهرت  التدريس في جامعة سبها.   من أعضاء هيئة 
ً
اإلدارة ( عضوا إعاقة تطبيق  التي تسهم في  املعوقات  العديد من  راسة وجود 

ة، باالضافة إلى املعوقات اإلدارية، اإللكترونيي أقوى املعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة  املعوقات البشرية ه  نة بالجامعة، اتضح أ اإللكتروني

 ملعوقات التقنية. جاءت ا  ا وفي املرتبة الثانية جاءت املعوقات املالية، وأخيرً 

ة في مؤسسات التعليم العالي. استخدمت الدراسة املنهج ونيراإللكتالتي هدفت إلى دراسة معوقات تطبيق اإلدارة  ( 2016دراسة حسن وآخرون )و  •

الدراسة من ) التحليلي، تكونت عينة   111الوصفي 
ً

العالي، استخدمت االستبانة كأ  ( عامال التعليم  العاملين في مؤسسات  البيانات، من  داة لجمع 

أن   الدراسة  نتائج  جيًد أ أظهرت  يدركون  العاملين  اإلدا   ا غلب  نحو  التحول  عوائق  اإللكترونية  ر أهمية  هناك  وأن  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  ة 

ة"، و"ضعف الثقة في حماية اإللكترونيتعرقل هذا التحول منها "قلة املوارد املالية املخصصة للبنية التحتية الالزمة لتمويل وتطبيق مشروع اإلدارة 

 لى املستوى االجتماعي والتنظيمي". عسرية وأمن املعلومات"، و"ضعف الوعي الثقافي بتكنولوجيا املعلومات 

ة بمدارس وزارة التربية والتعليم في كل من سلطنة  اإللكترونيإلى التعرف لصعوبات تطبيق اإلدارة    (2016دراسة الغنبوص ي والهاجري )هدفت   •

املقارن،    عمان الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت  الكويت.  الدو ودولة  بيانات  لجمع  االستبيان  استخدام  من ر تم  الدراسة  عينة  تكونت  اسة، 

ة جاءت  اإللكترونيمن مدراء ومساعدي املدراء في مدارس كل من عمان والكويت، أظهرت نتائج الدراسة أن فجوة الثقافة    ا ومساعًد   ا ( مديرً 274)

املرت األنظمة  في  ثم محور  البشرية،  املوارد  تاله محور  املالية،  املوارد  ثم محور  الصعوبات،  األولى من  األخيرة من  و بة  املرتبة  في  التشريعات، وجاء 

 ود فروق بين البلدين لصالح دولة الكويت.  الصعوبات محور دعم اإلدارة العليا، كما أظهرت النتائج وج

لي وني )في حين قامت   • امل  (li and  11,    2011دراسة  في  املعلمين  التكنولوجيا من قبل  املديرين االستخدام  إلى تعرف تصورات  حلة ر التي هدفت 

(  135رة وزعت على عينة الدراسة املكونة من )ق( ف49ن )األساسية في الصين . وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفى من خالل استبانة مكونة م

الدراسةمديرً  نتائج  أظهرت  التقن  ا،  ألهمية  املديرين  لدى  عالية  اتجاهات  وجود  النتائج  أظهرت  كما  التعليمية،  العملية  في  ات يواستخدامها 

، وأساليب التدريس الصفي، وتنمية التفكير لدى الطلبة، وعدم  لتعليميالتكنولوجية استخدامات التقنيات التكنولوجية في مجاالت التخطيط ا 

 .أهمية التقنيات التكنولوجية من وجهة نظر املديرين تعزى الخبرة واملؤهل العلمي ا في درجةوجود فروق دالة إحصائيً 

 ت السابقة: اعلى الدراس التعليق

 أوجه الشبة واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

 من حيث هدف الدراسة:

السابقة   الدراسات  بعض  أهداف  مع  الحالية  الدراسة  )حسن  تتفق  دراسة  2016وأخرون،  دراسة  والهاجري،  )(،  دراسة  (،  2016الغنبوض ي 

،  ( 2021(،دراسة أبو حية )2021دراسة سالم )وال تتفق مع دراسات مثل ، (2021سالم، ة )دراسو (، 2019، أبو الخيردراسة )(، 2018عمران والهوني، )

دراسة لي وني )  ، (    Jami V. Domeny,   2017دراسـة جامي دومني ) ، (    Kelly Ann Moore,   2018)(، دراسة كيلي أنن مور دراسة  2020)الحربي،  دراسة  

2011   ,11 li and ) . 

 سة:امن حيث منهج الدر 

(،  2019دراسة )أبو الخير، (،  2020دراسة )الحربي،  (، 2021دراسة )أبو حية،  :مثل ،تتفق هذه الدراسة من حيث املنهج املستخدم مع الدراسات

 ، (  li and  11,   2011)دراسة لي وني  (،  2016دراسة )حسن وأخرون،    (،2018دراسة )عمران والهوني،،(  Jami V. Domeny,    2017)جامي دومني    دراسة

دراسة الغنبوص ي ،  الكيفي  التي اتبعت املنهج(    Kelly Ann Moore,  2018)كيلي أنن مور دراسة    دراسة ، (2021دراسة سالم )وال تتفق مع دراسات مثل  

 .  املقارن الوصفي التي اتبعت املنهج  (2016ي )والهاجر 

 من حيث أدوات الدراسة:

استخ في  دراسات  مجموعة  مع  الدراسة  هذه  مثل  د تتفق  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  )دراسة  ام  حية  دراسة  (2021أبو  )الحربي، ، 

،  (2016،حسن وآخرون، دراسة )(2018، عمران، والهوني، دراسة )( Jami V. Domeny,   2017) جامي دومني دراسـة (،  2019(،دراسة أبو الخير )2020

املقابالت    ، لكنها تختلف في نوع أداة الدراسة عن دراسات  (  li and  11,    2011)دراسة لي وني  ،  (2016  ،دراسة )الغنبوص ي والهاجري  مثل في استخدام 

 .( Kelly Ann Moore,  2018) كيلي أنن مور  دراسة(،  2021دراسة سالم )دراسة 
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 من حيث املجتمع والعينة:  

وقا مدراء  الدراسة  ومجتمع  عينة  حيث  من  الدراسات  من  مجموعة  مع  الدراسة  املدارسداتفقت  الخير  :مثل   ،ة  )أبو   دراسة(،  2019  ،دراسة 

 دراسة وال تتفق مع دراسات مثل  ،(  li and 11,   2011)دراسة لي وني ، (2016،الغنبوص ي والهاجري )دراسة ، (2021 ،)أبو حية دراسة(، 2020)الحربي، 

( دراسة 2021سالم  مور    (،  أنن  د دراسـة    ،(  Kelly Ann Moore,    2018)كيلي  والهوني)دراسة  ،  (  Jami V. Domeny,    2017)مني  و جامي  ، عمران، 

 (.  2016، حسن وآخرون) دراسة،  (2018

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 ي.تدعيم اإلطار النظر  •

 بناء فكرة الدراسة. •

 تحديد نوع املنهج املناسب لالستخدام في الدراسة الحالية.  •

 نة(.  ااملساهمة في بناء أداة الدراسة )االستب •

 املساهمة في كيفية عرض ومناقشة النتائج بعد االنتهاء من الجزء امليداني من الدراسة.   •

 الدراسة عن الدراسات السابقة أنها:  هوتتميز هذ

ف ثغرة تساعد  بدرجة    ي سد  املتعلقة  الدراسات  املدإ في  مديرات  لدى  اإلدارية  املمارسات  وتطوير  تحسين  في  الرقمية  القيادة  أبعاد  في ا سهام  رس 

 .  األردنية الهاشمية مؤسسات التعليم العام في اململكة

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 :  منهج الدراسة . 1.3

: ذلك النوع  املنهج الوصفي املسحي بأنه  : وهو املنهج املناسب ملثل هذا النوع من الدراسات. وُيعرفسة الحاليةي الدرا تم استخدام املنهج الوصفي  

، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة  د مجتمع البحث أوعينه كبيرة منهم تم بواسطة إستجواب جميع أفرا يمن البحوث الذي 

 ( 22، ص2010)القحطاني ، .راسة العالقة أو استنتاج األسبابإلى دوجودها دون أن يتجاوز ذلك 

 مجتمع وعينة الدراسة:    .2.  3

 املجتمع: 

  صائية لعامحإ ا ألحدث  (  مديرة وفًق 197، والبالغ عددهن )في لواء قصبة إربداملرحلة الثانوية    من جميع مديرات مدارس  يتكون مجتمع الدراسة

 قسم شؤون املوظفين التابع ملديرية التربية والتعليم لواء قصبة إربد. من تم الحصول عليها،  2022/ 2020

مجتمع ( من مجمل  N=4pq/25املعادلة )  بنسبة محددة وفق  في لواء قصبة إربدنوية  اتم اختيار عينة عشوائية من مديرات مدارس املرحلة الث

 (: 1الدراسة، كما هو مبين في الجدول)

 الدراسة حسب املتغيراتتوزيع عينة  :(1جدول )

 النسبة التكرار  الفئات  

 69.6 94 بكالوريوس املؤهل العلمي 

 30.4 41 دراسات عليا 

ة  ر عدد سنوات الخبرة في اإلدا

 املدرسية 

 39.3 53 سنوات  5اقل من 

5-10 38 28.1 

 32.6 44 سنوات  10من  أكثر

حضور دورات تدريبية في القيادة  

 الرقمية 

 30.4 41 ال يوجد 

 25.2 34 دورة واحدة 

 44.4 60 دورتين فأكثر 

 100.0 135 املجموع  

 أداة الدراسة: . 3.  3

أسئلة   الالزمة لإلجابة عن  البيانات  التي تسعىا لجمع  أهدافها  الحالية ولتحقيق  الالزمة تم  إليها،  لدراسة  البيانات  ستخدام االستبانة كأداة لجمع 

الحالية الدراسة  األفراد عينة  وأخرون،    من  )حسن  دراسة  إلى  استندت  والهاجري،  2016التي  )الغنبوض ي  )(،  2016(، دراسة  والهوني،  دراسة  عمران 

 ،في تطوير وتصميم أداة الدراسة. (2021سالم،  اسة )ودر  (،2019، أبو الخير(، دراسة )2018

 صدق أداة الدراسة: .  4.  3

 ريقتين: تم استخراج صدق أداة الدراسة من خالل ط
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ا • )  لظاهري )صدق املحكمين(،الصدق  املجال عددهم  في  واملتخصصين  الخبراء  املحكمين  على عدد من  الدراسة  استبانة  بعرض  ( 10وذلك 

د  منهم  ويطلب  آر ر محكمين،  وإبداء  االستبانة  وضوح  اسة  ومدى  إليه،  املنتمية  بالبعد  عباراتها  من  عبارة  كل  ارتباط  مدى  حيث:  من  فيها  ائهم 

ها اللغوية مالئمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة أو إعادة  العبارات وسالمة صياغت

 الصياغة. 

ل فقــرة وبــين الدرجــة الكليــة، وبــين كــل فقــرة ارتبــاط كــ ســتخراج دالالت صــدق البنــاء للمقيــاس، اســتخرجت معــامالت ال :  خلياصدق االتســاق الــد  •

 ،ا فــردً ( 30كونــت مــن )اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة تالدرجــة الكليــة، فــي عينــة املجــاالت ببعضــها و وبــين  باملجــال التــي تنتمــي إليــه،رتباطهــا وا 

 .والجدول التالي يبين ذلك( 0.91-0.61(، ومع املجال )0.85-0.52)ين ب امع األداة ككل مارتباط الفقرات   توقد تراوحت معامال 

 التي تنتمي إليه واملجالوالدرجة الكلية  الفقرةالرتباط بين معامالت ا: (2دول)ج

رقم  

 الفقرة

معامل  

 االرتباط 

 مع املجال 

معامل  

 االرتباط 

 مع األداة 

رقم  

 الفقرة

معامل  

 تباط ر اال 

 مع املجال 

معامل  

 االرتباط 

 مع األداة 

رقم  

 الفقرة

معامل  

 االرتباط 

 مع املجال 

معامل  

 االرتباط 

 مع األداة 

1 .66** .64** 9 .61** .69** 17 .70** .52** 

2 .64** .64** 10 .77** .63** 18 .77** .63** 

3 .76** .58** 11 .78** .66** 19 .68** .59** 

4 .63** .52** 12 .76** .68** 20 .74** .85** 

5 .75** .64** 13 .80** .63** 21 .78** .74** 

6 .66** .64** 14 .81** .62** 22 .78** .65** 

7 .86** .78** 15 .62** .59** 23 .64** .55** 

8 .72** .81** 16 .91** .80**    

  (.0.05ا عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيً  *

 (.0.01ى الداللة ) مستو  دا عندالة إحصائيً  **

 من هذه الفقرات. ، ولذلك لم يتم حذف أي اودالة إحصائيً  وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

 . عضها والجدول التالي يبين ذلكبب املجاالتمعامالت االرتباط بين ، و الدرجة الكليةب املجال ارتباطمعامل   كما تم استخراج

 الدرجة الكليةبعضها و بب  املجاالتمعامالت االرتباط بين : (3) جدول 

 املعوقات ككل  معوقات تنظيمية معوقات فنية معوقات بشرية 

    1 ت بشرية معوقا

   1 **619. معوقات فنية 

  1 **711. **733. معوقات تنظيمية 

 1 ** 904. ** 869. ** 895. املعوقات ككل 

 (. 0.05لة ) ا عند مستوى الدالدالة إحصائيً  *

 (. 0.01ا عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيً  **

 .صدق البناء  مما يشير إلى درجة مناسبة من، ادالة إحصائيً و  أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة (3يبين الجدول )

   ثبات أداة الدراسة:. 5.  3

التحقق بطريقة االختب الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  )اللتأكد من  املقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  test-retestر وإعادة االختبار  ( بتطبيق 

 (، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في املرتين.30على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

أيضً  أل  ا وتم  معادلة كرونباخ  حسب  الداخلي  االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  )فحساب  رقم  والجدول  وفق 4ا،  الداخلي  االتساق  معامل  يبين   )

 ذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة. معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية واعتبرت ه

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات العادة للمجاالت والدرجة الكلية: (4جدول )

 االتساق الداخلي  ثبات العادة  املجال 

 0.71 0.75 معوقات بشرية 

 0.76 0.79 معوقات فنية 

 0.80 0.84 معوقات تنظيمية 

 0.84 0.90 املعوقات ككل 

 املعيار الحصائي: .6  .3

الخمس   درجاته  بين  من  واحدة  درجة  بإعطاء كل فقرة من فقراته  الدراسة،  أدوات  لتصحيح  الخماس ي  ليكرت  سلم  اعتماد  بشدة )تم    ، موافق 

 ألغراض تحليل النتائج: ( على الترتيب، وقد تم اعتماد املقياس التالي1، 2،  3، 4، 5) اوهي تمثل رقميً  (بشدة  غير موافق ،غير موافق ،محايد ،موافق

 قليلة    2.33 -1.00من 

   متوسطة    3.67 -2.34 من
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   مرتفعة    5.00 -3.68 من

 لتالية:ا وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة 

 (3عدد الفئات املطلوبة ) (/ (1الحد األدنى للمقياس ) -( 5الحد األعلى للمقياس )(

 إلى نهاية كل فئة.  (1.33)ة الجواب ومن ثم إضاف   1.33=  3(/5-1=) 

 املعالجة الحصائية:  .7.  3

 Statistical Packageحصائية للعلوم االجتماعية )ة اإل مباستخدام برنامج الحز في الدراسة الحالية تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية 

for the Social sciences SPSS)  . 

 
ً

 تبانة املستخدمة في الدراسة الحالية سيتم استخدام:: للتأكد من صدق وثبات االسأوال

 في التأكد من صدق االتساق الداخلي ألدوات الدراسة.  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون   •

 في التأكد من ثبات أدوات الدراسة. Alpha Cronbachثبات ألفا كرونباخ  مل امع •

 خدام:: لإلجابة عن أسئلة الدراسة سيتم استاثانيً 

املئوية  Frequenciesالتكرارات   • والنسب   ،Percent  واملتوسطات  ،Mean    املعيارية األول  لإل    Std. Deviationواالنحرافات  السؤال  عن  جابة 

 والسؤال الثالث والسؤال الرابع.   والسؤال الثاني

أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق القيادة الرقمية    تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي في الكشف عن داللة الفروق في استجابات •

إربدمن وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في    لكل من املتغيرات )  قصبة 
ً
اإلدارة املدرسية الخ   تنوا املؤهل العلمي، عدد ستبعا ، حضور  برة في 

 لزم.    دورات تدريبية في القيادة الرقمية(،  واختبار شيفية ملقارنة املتوسطات إن  

 مناقشة النتائج والتوصيات:  .4

        ؟ ة إربدب لواء قصما معوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في  : األول السؤال النتائج املتعلقة ب .1.  4

:ا
ً
 : ملعوقات البشرية التي تواجه تطبيق القيادة الرقميةأوال

الحسابية   املتوسطات  املرحلة  املعيارية  واالنحرافات  تم استخراج  الرقمية من وجهة نظر مديرات  القيادة  التي تواجه تطبيق  البشرية  للمعوقات 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،لواء قصبة إربدالثانوية في 

افات املعيارية : (5)ل و جد مرتبة   لواء قصبة إربدجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في للمعوقات البشرية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من و املتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية  ا تنازليً 

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 ر ي التقد

 مرتفعة  888. 4.20 ضعف مهارة اللغة اإلنجليزية التي تحتاجها معظم التطبيقات الرقمية  1 1
 مرتفعة  1.127 4.08 ر البشرية املؤهلة في التقنية في مدارس التعليم العام.قلة الكواد 8 2
 مرتفعة  959. 4.07 ضعف املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع التطبيقات الرقمية  2 3

 مرتفعة  1.040 4.01 زيادة القلق بسبب التغيير في منهجية العمل ومتطلبات العمل اإلداري املتزايدة  .  3 4
 مرتفعة  988. 3.87 غموض مفهوم القيادة الرقمية ومتطلباتها.  4 5

6 7  
ً
ا من اآلثار الصحية التي  ضعف الرغبة في التعامل مع التقنيات التكنولوجية خوف

 امها. دتتركها من طول استخ

 مرتفعة  1.100 3.79

 توسطة م 1.192 3.66 الخوف من زيادة أعباء العمل مع استخدام تقنيات القيادة الرقمية.  6 7

 متوسطة  1.200 3.64 صعوبة مسايرة التحول نحو القيادة الرقمية وتسيير العمل باإلجراءات الورقية.  5 8

 مرتفعة  730. 3.92 املعوقات البشرية   

 لواء قصبة إربد وية في عوقات البشرية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثاناملأن تقديرات ( 5ول )دالجمن بين تي

)  مرتفعةجاءت بدرجة تقدير   )(  3.92بمتوسط حسابي بلغ  بلغ  الخير2021)سالم،    اتفقت مع دراسة   ( 730.وبانحراف معياري  )أبو  (، 2019،(، دراسة 

ضعف مهارة اللغة "  تنص علىة التي  جاءت الفقر أما فيما يتعلق بالفقرات فقد  .  (2016(،دراسة )الغنبوص ي والهاجري )2018لهوني،  )عمران وا   دراسة

 ، مرتفعةبدرجة تقدير  و ( 888.( وبانحراف معياري بلغ )4.20في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )"  اإلنجليزية التي تحتاجها معظم التطبيقات الرقمية

اللغة اإلنجليزية التي تحتاجها معظم التطبيقات   ضعف مهارة بتشير نتائج الدراسة إلى أن هناك صعوبات تتعلق باملوارد البشرية بدرجة مرتفعة تتمثل  و 

زمة للتعامل مع التطبيقات الرقمية، التقنية الال ى ضعف املهارات إل باإلضافةالرقمية، وقلة الكوادر البشرية املؤهلة في التقنية في مدارس التعليم العام، 

غموض مفهوم القيادة الرقمية ومتطلباتها، وضعف الرغبة في    ااملتزايدة، وأيضً وزيادة القلق بسبب التغيير في منهجية العمل ومتطلبات العمل اإلداري  

 
ً
التكنولوجية خوف التقنيات  مع  طول التعامل  تتركها من  التي  الصحية  اآلثار  ذلك  استخدامها،    ا من  أن  لى  إ يعزى  إلى  بدرجة متوسطة  وجود صعوبات 
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ا لضرورة توظيف التكنولوجيا في إجادة استخدام الحاسوب مع أهمية هذا الشرط نظرً   معايير اختيار الكادر البشري في مدينة الرياض لم تضمن شرط 

على العمل في التربية والتعليم ضعيف فضال عن أن العمل في أن إقبالهم    التعليم، أما فيما يتعلق بقلة وجود عدد كاف من الفنين فقد يرجع ذلك إلى

لوا عليه في مجاالت البنوك والشركات والخدمات، أما العبارة السابعة التي تتعلق بثقافة استخدام امليدان التربوي ال يحقق لهم العائد الذي قد يحص

أن  اإللكترونياإلدارة   بسبب  وذلك  مرتفعة؛  بدرجة  جاءت  املدار ة  مما مديري  الطويلة،  العمل  سنوات  أصحاب  من  يكونوا  قد  الثانوية  املدارس  في  س 

قلة الكوادر البشرية املؤهلة في التقنية في مدارس "  ة التي تنص علىجاءت الفقر و   ات توظيف الحاسوب في اإلدارة،يجعلهم من بين الذين ال يمتلكون مهار 

العام وبمتو "  التعليم  الثانية  املرتبة  بلغفي  حسابي  )4.08)  سط  بلغ  معياري  وبانحراف  تقدير  1.127(  وبدرجة  الفقر مرتفعة(  جاءت  بينما  ونصها ،  ة 

التح" الورقيةصعوبة مسايرة  العمل باإلجراءات  الرقمية وتسيير  القيادة  بلغ )"  ول نحو  بلغ 3.64باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي  ( وبانحراف معياري 

عمران  دراسة )(، 2016(، دراسة )الغنبوض ي والهاجري،  2016دراسة )حسن وأخرون،  تتوافق مع نتائج    جالنتائوهذه    ةمتوسط( وبدرجة تقدير  1.200)

 .(2021سالم، (، ودراسة )2019، أبو الخير(، دراسة )2018والهوني، 

   :املعوقات الفنية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية  ثانًيا:

واال  الحسابية  املتوسطات  استخراج  املرحلة  عيارية  املنحرافات  تم  نظر مديرات  الرقمية من وجهة  القيادة  تطبيق  تواجه  التي  الفنية  للمعوقات 

 والجدول أدناه يوضح ذلك.  ،قصبة إربد لواءالثانوية في 

افات املعيارية : (6جدول ) مرتبة   لواء قصبة إربدرحلة الثانوية في ظر مديرات امللمعوقات الفنية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نلاملتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية  ا تنازليً 

  املتوسط الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة التقدير 

 مرتفعة  938. 4.39 ضعف البنية التحتية لنظام االتصاالت داخل املدرسة  9 1
 مرتفعة  1.134 4.19 في املدرسة.   ةاإللكتروني ضعف صيانة األجهزة  11 2

االفتقار الى وجود نظام تشغيل احتياطي للتعامل مع األزمات عند   13 3

 اسب وشبكات االتصال. تعطل أجهزة الح

 مرتفعة  1.040 4.13

أمني لحماية البيانات واملعلومات  اإللكترونياالفتقار الى وجود نظام  12 4

 وضمان سريتها.

 مرتفعة  1.020 4.11

سريع للبرمجيات والتطبيقات والحاجة الى التحديث  التطور ال 15 5

 املستمر. 

 مرتفعة  1.085 4.10

عايير موحده لألجهزة املستخدمة داخل  ندرة وجود مواصفات وم 16 5

 املدرسة. 

 مرتفعة  854. 4.10

قلة التجهيزات )األجهزة، البرامج، التقنيات( الالزمة لتطبيق القيادة   10 7

 ملدرسة الرقمية في ا 

 مرتفعة  805. 4.09

 مرتفعة  1.067 3.90 صعوبة تطوير البرمجيات وتعريبها.  14 8

 عة مرتف 763. 4.12 املعوقات فنية   

  لواء قصبة إربد عوقات الفنية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في  املأن تقديرات  (  6الجدول )من  بين  تي

بد تقدير  جاءت  )  تفعةمر رجة  بلغ  )(  4.12بمتوسط حسابي  بلغ  بالفقرات فقد  (.  763.وبانحراف معياري  يتعلق  فيما  الفقر أما  ا جاءت  تنص علىة    لتي 

املدرسة" داخل  االتصاالت  لنظام  التحتية  البنية  بلغ )"  ضعف  وبمتوسط حسابي  األولى  املرتبة  وب4.39في  )إ(  بلغ  وبدرجة تقدير  938.نحراف معياري   )

( وبانحراف معياري 4.19لغ )في املرتبة الثانية وبمتوسط حسابي ب"  ة في املدرسةاإللكترونيضعف صيانة األجهزة  "  ة التي تنص علىالفقر   جاءت، و رتفعةم

( تقدير  1.134بلغ  وبدرجة  الفقر مرتفعة(  جاءت  بينما  ونصها  ،  وتعريبها"ة  البرمجيات  تطوير  حسابي"  صعوبة  وبمتوسط  األخيرة  )  باملرتبة  ( 3.90بلغ 

 . مرتفعة( وبدرجة تقدير 1.067وبانحراف معياري بلغ )

،  ضعف البنية التحتية لنظام االتصاالت داخل املدرسةبدرجة مرتفعة تتمثل    عيقات الفنيةباملتشير نتائج الدراسة إلى أن هناك صعوبات تتعلق  

األجهزة  و  صيانة  نظام  اإللكترونيضعف  وجود  الى  االفتقار  املدرسة،  في  احتياطة  وشبكات تشغيل  الحاسب  أجهزة  تعطل  عند  األزمات  مع  للتعامل  ي 

للبرمجيات والتطبيقات والحاجة  أمن  اإللكتروني لى وجود نظام  إ االتصال، واالفتقار   السريع  البيانات واملعلومات وضمان سريتها، والتطور  لى إ ي لحماية 

 ، التقنيات( ة املستخدمة داخل املدرسة، وقلة التجهيزات )األجهزة، البرامجموحده لألجهز التحديث املستمر، باالضافة الى ندرة وجود مواصفات ومعايير  

الرقما  القيادة  املدرسلالزمة لتطبيق  الى  ، و ةية في  البرمجيات وتعريبها، باالضافة  املدرسة،  صعوبة تطوير  اتصال داخلية محوسبة في  عدم وجود شبكة 

لى قلة وجود خطوط هاتف خاصة إ ود أجهزة حاسوب خاصة باإلدارة املدرسية، باالضافة  الب، وقلة وجوقلة وجود مختبرات حاسوب مناسبة لعدد الط

االنترنت مع    الستخدام شبكة  واتفقت  كبيرة  يوجد فيها مختبرات حاسوب  ال  التي  املدارس  تلك  املدارس، وخاصة  وأخرون،  في  )حسن  (،  2016دراسة 

 . (2021سالم، ودراسة )
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 :
ً
   : تواجه تطبيق القيادة تنظيمية التياملعوقات الثالثا

تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة    للمعوقات التنظيمية التياملعيارية  تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

 والجدول أدناه يوضح ذلك.  ،لواء قصبة إربدالثانوية في 

اف: (7جدول )   صبة إربدلواء قلمعوقات التنظيمية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في ل ات املعياريةاملتوسطات الحسابية واالنحر

 حسب املتوسطات الحسابية  امرتبة تنازليً 

املتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 درجة التقدير 

 مرتفعة  805. 4.36 ة لتطبيق القيادة الرقمية.راتيجية واضحاالفتقار إلى وجود خطة است 17 1

ليم العام  ندرة الدورات التدريبية املقدمة لقائدات مدارس التع 23 2

 لتطبيق القيادة الرقمية. 

 مرتفعة  880. 4.23

 مرتفعة  909. 4.21 االفتقار إلى وجود هيكل تنظيمي يتالءم مع تطبيق القيادة الرقمية.  18 3

 مرتفعة  951. 4.17 ود أدلة إرشادية للتطبيقات الرقمية فتقار إلى وجاال  19 4
 مرتفعة  960. 4.13 ام التقنية. ضعف التحفيز بنوعيه املعنوي واملادي الستخد 21 5
غياب تبادل الخبرات و االستفادة من تجارب ناجحة في تطبيق القيادة   22 6

 الرقمية في بيئات مجاورة. 

 مرتفعة  926. 4.09

 مرتفعة  1.178 3.97 قراطية على النظام اإلداري في املدارس.سيطرة البيرو  20 7

 مرتفعة  626. 4.17 املعوقات تنظيمية   

لواء قصبة  في  ملعوقات التنظيمية التي تواجه تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية  ا أن تقديرات  (  7الجدول )من  ين  بتي

 نص على التي ت  ة جاءت الفقر أما فيما يتعلق بالفقرات فقد  (.  626.وبانحراف معياري بلغ )(  4.17متوسط حسابي بلغ )ب  مرتفعةدير  جاءت بدرجة تق  إربد

الرقمية" القيادة  لتطبيق  واضحة  استراتيجية  خطة  وجود  إلى  )"  االفتقار  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األولى  املرتبة  )4.36في  بلغ  معياري  وبانحراف   ).805 )

و ةمرتفعتقدير    وبدرجة الفقر ،  على  ة جاءت  تنص  ا "  التي  لتطبيق  العام  التعليم  مدارس  لقائدات  املقدمة  التدريبية  الدورات  الرقميةندرة  في  "  لقيادة 

اطية على سيطرة البيروقر "ونصها   ة ، بينما جاءت الفقر مرتفعة( وبدرجة تقدير  880.( وبانحراف معياري بلغ )4.23املرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )

 .مرتفعةرجة تقدير ( وبد1.178( وبانحراف معياري بلغ )3.97باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" ظام اإلداري في املدارسالن

لموارد االقتصادية التي تمكنها حيث يعود ذلك لقد يرجع ذلك إلى أن املسؤولين قد تنبهوا لقضية وجود أنظمة وتشريعات لحماية املستخدمين؛  

ة تضمين اللوائح لحماية ة، وهذا يستدعي وجود تشريعات حفاظا على سالمة العاملين وظروفهم الصحية، مما يؤكد ضرور اإللكترونيارة  ن تطبيق اإلدم

بنودً  واألنظمة  التي  املخاطر  من  الحواسيب  دراسة مستعملي  أشارت  حيث  ذلك،  إلى  األدبيات  تشير  كما  تسببها،  ) ا  الفضلي  من  كل  و    (؛ 2019أشار 

التي تعيق تحقيق الرؤية املشتركة   ( إن ممارسة القيادة الرقمية وتوفير متطلبات تطبيقها وبلوغ أهدافها وغاياتها ال يخلو من املعوقات2019)شيننجر  

ومقاو  الرقمي،  العصر  ملواكبة  تأهيلها  وعدم  القيادات  ضعف  املتمثلة  الرقمية  القيادة  تواجه  لتي  العمل،  في  التكنولوجيا  ملدمج  التغيير  قبل مة  ن 

، التسلسل  ثيل قدوة للمعلمين من قبل قائدهم ون تماملوظفين، وعدم توفر استراتيجية شاملة للتغيير، وعدم التعاون، والنموذج التوجيهي في القيادة د

اإلدارة  الهرمي، باالضافة   التساهل في تطبيقها يزيد من فشل تطبيق  أو  أمنية  أنظمة وتشريعات  أن عدم وجود  إلى    ،ةاإللكترونيإلى  تكديس مما يؤدي 

  وجودها.  األدوات الرقمية ال يعني نجاح القيادة الرقمية فالضعف املنهي في استخدامها يلغي

( وآخرون  دراسة حسن  مع  )2016اتفقت  والهاجري  الغنبوص ي  ودراسة  والهوني،    (،2016(  )عمران  الخير،  2018دراسة  )أبو  دراسة   ،)2019 )  

في   الثقة  و بوجود ضعف  والتنظيمي،  حماية سرية  االجتماعي  املستوى  املعلومات على  بتكنولوجيا  الثقافي  الوعي  املعلومات، وضعف  أكدأمن  ت حيث 

( الحربي  )2020دراسة  سالم  ودراسة  لديهم،  التكنولوجية  املهارات  بتحسين  املدارس  قادة  وعي  زيادة  بضرورة  املتطلبات  2021(  بعض  توفر  ضرورة   )

 ة.  اإللكترونيملادية لتنفيذ اإلدارة والبشرية وا  التنظيمية والتقنية

ن متوسطات تقديرات أفراد العينة حول معوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر ما دالالت الفروق بي  : الثانيالسؤال  النتائج املتعلقة ب  .2. 4

 لكل من املتغيرات )املؤهل    لواء قصبة إربدمديرات املرحلة الثانوية في  
ً
سنوات الخبرة في الدارة املدرسية، حضور دورات تدريبية العلمي، عدد  تبعا

 في القيادة الرقمية(؟ 

عوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة  مل  استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةتم    للإلجابة عن هذا السؤا 

إربدالثانوية في   العلم  اتحسب متغير   لواء قصبة  الرقميةاملؤهل  القيادة  املدرسية، حضور دورات تدريبية في  اإلدارة  الخبرة في  ولبيان   ،ي، عدد سنوات 

املؤهل العلمي بينما تم استخدام تحليل التباين األحادي ألثر عدد سنوات ألثر    اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" الفروق  

 وضح ذلك. تول أدناه اوالجد ، ورات تدريبية في القيادة الرقميةرسية، حضور دالخبرة في اإلدارة املد
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ً

 : املؤهل العلمي :أوال

افات املعيارية واختبار "ت" املتوس: (8جدول ) لواء  معوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في على  املؤهل العلميألثر طات الحسابية واالنحر

 ة إربد قصب 

املتوسط   العدد  هل العلمي املؤ  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 قيمة

 "ت" 

الداللة   درجات الحرية 

 الحصائية 

 573. 133 565. 732. 3.94 94 بكالوريوس بشرية معوقات 

    729. 3.86 41 دراسات عليا

 116. 133 1.584 743. 4.19 94 بكالوريوس معوقات فنية 

    794. 3.97 41 دراسات عليا

 024. 133 2.285 592. 4.25 94 بكالوريوس قات تنظيمية معو 

    669. 3.98 41 دراسات عليا

 116. 133 1.583 615. 4.12 94 وريوسبكال املعوقات ككل 

    651. 3.94 41 دراسات عليا

الجدول ) الععزى ألثر  ت  ( α=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية    عدم  ( 8يتبين من  الكلية وفي    املجاالت   في جميع  لمياملؤهل  باستثناء    الدرجة 

 البكالوريوس.  وجاءت الفروق لصالح  عوقات تنظيميةامل

سب يعزى  بكالوريوسوقد  العلمية  الشهادات  لصالح  الفرق  تزود خاللها  ب  التي  ودرسوها،   مديرو ،  التعليم،  تكنولوجيات  من  بالعديد  الحاضر 

قبل   األكاديمي  إعدادهم  أثناء  وأثنووظفوها  و الخدمة،  عديدة،  تعليمية  في مواقف  كذلك  الخدمة  فيما  اء  مدارس  مديرو  يبذلها  التي  الجهود  يقدرون 

بمعظم   و يتعلق  االستبانة،  املديرين  محاور  ممارسة  درجة  تقدير  في  الفروق  الباحثة  حملة   للقيادة تعزو  أن  إلى  البكالوريوس  حملة  لصالح  الرقمية 

ن وربما إلى أن هؤالء املديري  مارسوها خالل دراستهم العليا،استخدام التكنولوجيا، و   ة أوسع بأخالقياتلوا على معرفحص  املديرينالدراسات العليا من  

أيضً  تتضمن  والتي  العليا،  الدراسات  مرحلة  في  خاصة  الجامعية،  املرحلة  في  وأهميتها  واستخدامها  بالتكنولوجيا  تتعلق  مساقات  درسوا   ا توسيعً   اقـد 

املديري الدبلوم والبكالوريوس هم من، وقادرين عملدارك  الذين يحملون  املديرين  إلى ذلك، فإن  املعيقات، باإلضافة  املديرين، لى مواجهة كافة  ن قدامى 

شروط  ضمن برامجها، وكذلك وتعرفوا على كافة املعيقات وقادرين على مواجهتها باستثناء التنظيمية، وذلك ألن غالبية الجامعات لم تعد تطـرح الـدبلوم

 الوزار 
ً

الثانوية مؤهال املدرسـة  مـدير  يكـون  بأن  تقض ي  قبل سنوات عديدة،  ف  ة  ولذلك  األقل،  األكبر عمرً ببكالوريوس على  ولم   ا إنهم من  املديرين،  بين 

 
ً
حظ األقل  فهم  األساس  هذا  وعلى  والتكنولوجيا،  بالحاسوب،  تتعلق  مساقات  الدبلوم  أثناء  دراستهم  وا   اتتضمن  االستخدام  للتكنو في  ؛ لوجيالتقبل 

 . ( li and 11,  2011دراسة لي وني )،  (2021أبو حية ) دراسةاتفقت مع 

 : رة في الدارة املدرسيةعدد سنوات الخب ا:ثانيً 

افات املعيارية: (9جدول ) عدد سنوات  متغير حسب صبة إربدفي لواء قعوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية مل املتوسطات الحسابية واالنحر

 الخبرة في الدارة املدرسية 

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الفئات  

 599. 4.18 53 سنوات  5اقل من  وقات بشرية مع

  5-10 38 3.86 .602 

 868. 3.65 44 سنوات  10أكثر من   

 730. 3.92 135 املجموع   

 756. 4.25 53 سنوات  5اقل من  معوقات فنية 

  5-10 38 4.09 .667 

 838. 4.00 44 سنوات  10أكثر من   

 763. 4.12 135 املجموع   

 577. 4.29 53 سنوات  5ل من اق معوقات تنظيمية 

  5-10 38 4.10 .700 

 606. 4.08 44 سنوات  10أكثر من   

 626. 4.17 135 املجموع   

 588. 4.24 53 سنوات  5اقل من  املعوقات ككل 

  5-10 38 4.01 .587 

 672. 3.90 44 سنوات  10أكثر من   

 629. 4.06 135 املجموع   



 أحمد  نوال                                                                                                                                          معوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في لواء قصبة إربد 

 517-498، ص: 2202 -3، العدد11املجلد  -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 511 

 

( الجدول  تباينً 9يبين  املعيارية  اهريً ظا  ا(  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  املرحلة  مل  في  نظر مديرات  الرقمية من وجهة  القيادة  تطبيق  عوقات 

في   إربدالثانوية  قصبة  م  لواء  فئات  اختالف  سنو تغير  بسبب  املدرسيةعدد  اإلدارة  في  الخبرة  املتوسطات  ،  ات  بين  اإلحصائية  الفروق  داللة  ولبيان 

 (. 10ام تحليل التباين األحادي حسب الجدول )الحسابية تم استخد

 لواء قصبة إربد يرات املرحلة الثانوية في وجهة نظر مد معوقات تطبيق القيادة الرقمية من على عدد سنوات الخبرة في الدارة املدرسيةتحليل التباين األحادي ألثر : (10)جدول 

الداللة   يمة ف ق متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  

 الحصائية 

 001. 7.010 3.423 2 6.847 بين املجموعات  معوقات بشرية 

   488. 132 64.466 داخل املجموعات 

    134 71.312 الكلي 

 240. 1.443 835. 2 1.670 ملجموعات بين ا معوقات فنية 

   579. 132 76.392 داخل املجموعات 

    134 78.062 الكلي 

 188. 1.691 656. 2 1.313 بين املجموعات  ة معوقات تنظيمي 

   388. 132 51.227 داخل املجموعات 

    134 52.539 الكلي 

 025. 3.796 1.442 2 2.884 بين املجموعات  املعوقات ككل 

   380. 132 50.151 ات داخل املجموع

    134 53.035 الكلي 

( الجدول  إحصا  (10يتبين من  ذات داللة  الداللة  وجود فروق  املدرسيةألثر   تعزى   (α=0.05)ئية عند مستوى  اإلدارة  في  الخبرة  في   عدد سنوات 

الكلية،امل والدرجة  البشرية  إحصائيً   عوقات  الدالة  الزوجية  الفروق  بين  ولبيان  الا  بطريقة شفيه  املتوسطات  البعدية  املقارنات  استخدام  تم  حسابية 

(Scheffe( كما هو مبين في الجدول )بينم11 ،)  لة  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالا تبين عدم وجودα =0.05) )  عوقات الفنية، في كل من امل

 واملعوقات التنظيمية. 

  املعوقات البشرية، واملعوقات ككلعلى  عدد سنوات الخبرة في الدارة املدرسيةثر أل (Scheffe) شفيهاملقارنات البعدية بطريقة : (11جدول )

املتوسط    

 سابيالح

 5قل من  أ

 سنوات 

 10أكثر من   5-10

 سنوات 

    4.18 سنوات  5قل من أ بشرية العوقات امل

5-10 3.86 .32   

  20. *53. 3.65 سنوات  10أكثر من 

    4.24 سنوات  5من قل أ املعوقات ككل 
5-10 4.01 .23   

  11. *34. 3.90 سنوات  10من  أكثر

 (. α =0.05)دالة عند مستوى الداللة   *  

  5قل من أ وجاءت الفروق لصالح  سنوات 10أكثر من و  سنوات 5قل من أ  نبي (α =0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية 11يتبين من الجدول )

املعو  في كل من  البشرية  سنوات  املدراء   .واملعوقات ككلقات  أن جميع  إلى  النتيجة  الباحثة هذه  القيسنوات(    10-5من )وتعزو  ادة  يتجهون من خالل 

الدائمة واملستمرة ملعلميهم  الخدمات  املدرس ي، وتوفير  النتائج  للمجتمع يركزون على توليد  الفوائد  وطلبتهم،    الرقمية صوب تحقيق االستدامة، وجلب 

الحيث من خال الخبرة  واالبتكار،  ل  الذكي،  والتحليل  اخت  باإلضافةرقمية،  املديرون على  بها  يقوم  التي  اإلجراءات  تشابه  أن  القيادية، إلى  الف خبـراتهم 

وخاصـة فـي  املراسـالت،  ما تنسجم مع األعراف املعمول بها في وزارة التربية والتعلـيم، والتـي تحـدد الطرق التي يجب أن يتعامل بها املديرون من حيث    اغالبً 

أما بال سنوات(،    5نسبة لوجود فـرق لصالح فئة الخبرة )أقل من  املراسـالت الحساسة، مثل تلك التي تتعلق بمراسالت امتحان شهادة الثانوية العامة، 

ا قورن مع فئات الخبرة الطويلة،  األكثر إذا م، وبالتالي فإن انسجامهم واستخدامهم التكنولوجيا، هو  ا فقد يعزى سببه إلى أن هذه الفئة هي األصغر عمرً 

األكبر عمرً  املديرون  يتقبلون    ا والتي يمتلكها  العادة، والذين ال  إن تعاملوا معها، فغالبً في  التعامل معها، وحتى  ما يكون    االتكنولوجيا بود، وال يفضلون 

 .  (  li and 11,   2011دراسة لي وني )  ،(2021أبو حية )ة ذلك ضمن التعليمات التي ترد من مديرية التربية والتعليم، اتفقت مع دراس
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ً
 : حضور دورات تدريبيةا: ثالث

افات املعياريةاملتوسطات الحسا: (12جدول ) حضور   حسب متغير لواء قصبة إربدعوقات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في مل بية واالنحر

 دورات تدريبية

 االنحراف املعياري  ملتوسط الحسابيا العدد  فئات ال 

 580. 4.14 41 ال يوجد  معوقات بشرية 

 756. 3.68 34 دورة واحدة   

 770. 3.90 60 ين فأكثر دورت  

 730. 3.92 135 املجموع   

 501. 4.38 41 ال يوجد  معوقات فنية 

 853. 3.85 34 دورة واحدة   

 810. 4.10 60 دورتين فأكثر   

 763. 4.12 135 جموع امل  

 525. 4.31 41 ال يوجد  معوقات تنظيمية 

 724. 3.99 34 دورة واحدة   

 614. 4.17 60 دورتين فأكثر   

 626. 4.17 135 املجموع   

 460. 4.27 41 ال يوجد  املعوقات ككل 

 666. 3.83 34 دورة واحدة   

 667. 4.05 60 دورتين فأكثر   

 629. 4.06 135 املجموع   

)ي الجدول  تباينً 12بين  املعيارية  اظاهريً   ا(  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الرقمية من وجهةمل  في  القيادة  املرحلة    عوقات تطبيق  نظر مديرات 

تم استخدام  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية، حضور دورات تدريبيةبسبب اختالف فئات متغير   لواء قصبة إربد؛الثانوية في 

 (. 13تحليل التباين األحادي حسب الجدول )

 لواء قصبة إربد قات تطبيق القيادة الرقمية من وجهة نظر مديرات املرحلة الثانوية في معو  على حضور دورات تدريبيةتحليل التباين األحادي ألثر : (13جدول )

اللة  الد قيمة ف  متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  

 ية الحصائ 

 022. 3.951 2.014 2 4.028 بين املجموعات  معوقات بشرية 

   510. 132 67.285 داخل املجموعات 

    134 71.313 الكلي 

 010. 4.812 2.653 2 5.305 بين املجموعات  معوقات فنية 

   551. 132 72.757 داخل املجموعات 

    134 78.062 الكلي 

 088. 2.472 949. 2 1.897 جموعات بين امل  معوقات تنظيمية 

   384. 132 50.642 داخل املجموعات 

    134 52.539 الكلي 

 009. 4.906 1.835 2 3.669 ت بين املجموعا املعوقات ككل 

   374. 132 49.366 داخل املجموعات 

    134 53.035 الكلي 

املجاالت وفي    حضور دورات تدريبيةألثر   تعزى (α =0.05)وى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست  (13يتبين من الجدول ) في جميع 

باستثناء   التنظيميةاملاألداة ككل  ولبيانعوقات  إحصائيً   ،  الدالة  الزوجية  بطريقة  الفروق  البعدية  املقارنات  استخدام  تم  الحسابية  املتوسطات  بين  ا 

 (. 14( كما هو مبين في الجدول )Scheffeشفيه )
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 ات ككلاملعوقو  املعوقات البشرية، واملعوقات الفنيةعلى  حضور دورات تدريبيةألثر  (Scheffeشفيه )قارنات البعدية بطريقة امل: (14ول )جد

املتوسط    

 الحسابي

 دورتين فأكثر  دورة واحدة  ال يوجد 

    4.14 ال يوجد  بشرية العوقات امل

   *46. 3.68 دورة واحدة 

  22.- 24. 3.90 دورتين فأكثر 

    4.38 ال يوجد  فنية العوقات امل

   *53. 3.85 دورة واحدة 

  25.- 28. 4.10 دورتين فأكثر 

    4.27 ال يوجد  املعوقات ككل 

   *44. 3.83 دورة واحدة 

  22.- 22. 4.05 دورتين فأكثر 

 .(α =0.05) دالة عند مستوى الداللة  *

املعوقات في كل من  ال يوجدوجاءت الفروق لصالح   دورة واحدة و  ال يوجد بين ( α =0.05) اللة إحصائية( وجود فروق ذات د14يتبين من الجدول )

  .ملعوقات ككلا ، و املعوقات الفنية، و البشرية

لقيادة وقات تطبيق ا عملـة، فـي جميـع املجاالت، وفي الدرجة الكلية  اإللكترونيتعزو الباحثة النتيجة ملتغير عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة  

املجاالت،الرقمية كافة  في  يتدربوا  لم  والذين  واحدة  تدريبية  دورة  تـدربوا  الـذين  ولصـالح  ذلك   ،  أ   يعود  علـى  إلى  التـدريب  يتركهـا  التي  واملعرفة  املهارة  ثر 

بين األجهزة و  النفسية واملعرفية  الحواجز  املدارس، فاالستخدام يزيل  الرقمية في مديري  املديرين القيادة  املتدربين، والذين أصبحوا على وعي كاف    بين 

ورب املدرسية،  األعمال  إنجاز  في  الرقمية  القيادة  تتركه  الذي  الجيد  ا باألثر  العمل  املديرين  كبير من هؤالء  التدريب على ما قد جّرب قسم  قبل  ملدرس ي 

 .ملديرين الذين لم يتدربوا على القيادة الرقميةمـن أولئك ا  القيادة الرقمية وبعدها، وجعلهم هذا أكثر تمييزا للفرق واألثـراستخدام 

 التوصيات:  

 أشارت نتائج الدراسة إلى: 

 لى تدريب املديرين خاصة، واملعلمين عامـة، علـى اسـتخدام القيادة الرقمية في العمل املدرس ي اإلداري والفني. ضرورة التأكيد ع •

يس • ملا  اإلنترنت،  بشبكة  املدارس  اشتراك  املضرورة  تـداول  في هل  داخلية  شبكة  تأسيس  على  والعمل  الوزارة،  أو  واملديرية  املدرسـة  بـين  علومـات 

  املدرسة.

  د دليل خاص بمفهوم القيادة الرقمية وأهدافها، ومجاالتها في العمل املدرس ي، ملـا يساهم ذلك في نشر ثقافة أكبر للقيادة الرقمية.إعدا  •

•  
ً
التكنولوجيا شرط ت  ااعتماد استخدام  أعمالها  من شروط  إنجاز  املدرسة من جهة  الجدد، ملا يخفف ذلـك مـن عبء مستقبلي على  املديرين  عيين 

 .اريةاإلد

 .من املفردات، مثـل املكتبـة، ومختبر الحاسوب ا كبيرً  ا ضرورة حوسبة املرافق املدرسية التي تتضمن عددً  •

 : املراجع

: املراجع بالعربية:
ً

 أوال

ة على اإلبداع االستراتيجي: اختبار الدور الوسيط إلنترنت األشياء دراسة ميدانية في  اإللكترونيمارسات القيادة أثر م(. 2019االقطش، نور موس ى. ) .1

  .كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، (رسالة ماجستير غير منشورة ). شركات االتصاالت الخلوية األردنية

2. ( خالدة.  وشتات،  لينا  مدي(.  2019الباري،  ا دور  املدارس  توظيفري  في  العاصمة   اإللكترونيالتعلم    لثانوية  بمحافظة  املعلمين  نظر  وجهة  من 

 . 358 -333 : (46)2 :مجلة العلوم التربويةعمان، 

 . 25-1  :(23، )مركز الخليج لألبحاث: مجلة آراء حول الخليجة. اإللكترونييق اإلدارة (. املفهوم الشامل لتطب2006باكير، علي حسين. ) .3

بنالحر  .4 )  بي، حمدان  في  2020محمد.  االبتدائية  املدارس  قادة  لدى  الطارئة  األزمات  وإدارة  بعد  التعليم عن  في  الرقمية  القيادة  توظيف  واقع   .)

 .  105-82 :(27) :ملجلة العربية للنشر العلميا مدينة مكة املكرمة )التصور املقترح(. 

 دار الكندي للنشر والتوزيع.  ات ومفاهيم.القيادة أساسيات ونظري(. 2017حسن، ماهر محمد صالح. ) .5
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Abstract: The current study examined the obstacles of applying digital leadership from the perspectives of 
female secondary school principals at Qasabah Irbid District. To achieve the study purposes, a descriptive 
survey design was employed, and a questionnaire of (20) items was used for data collection. The sample of 
the study consisted of (135) female principals selected using a convenient random sampling method. The 
results of the study revealed that the mean scores of the study sample's responses on obstacles in the 
arithmetic mean were (4.07) of digital leadership encountering which was high. The results of the study 
revealed that the mean scores of the study sample's responses on the human obstacles encountering the 
application of the arithmetic mean were (3.92) of the digital leadership which was high. The mean scores of 
the study sample's responses on the technical obstacles encountering the application of the arithmetic mean 
were (4.12) of digital leadership encountering which was high. The mean scores of the study sample's 
responses on the organizational obstacles encountering the application of the arithmetic mean were (4.17) of 
the digital leadership which was high. Furthermore, the study showed no statistically significant differences 
due to the academic qualification in the total score and individual domain of the study questionnaire, except 
for organizational obstacles domain, in favor of B.A degree. It also revealed that there are statistically 
significant differences at (α ≤ 0.05) due to the years of experience in school administration in human 
obstacles domain and the total score. Statistically significant differences were found due to the number of 
courses between none and one training course, in favor of "none" in human obstacles, technical obstacles, and 
total obstacles. The study recommends the need for training school principals in particular, and teachers in 
general, on the use of digital leadership in administrative and technical schoolwork. 

Keywords: Obstacles of Applying; Digital Leadership; Secondary School Principals; Qasabah Irbid District. 
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 : املقدمة .1

الذات    يساهم  وتحقيق  فيواملتزوجين    لدى تقبل  الزواج  مؤسسة  للقلبالو   النفس يسكن  ال  دعم  للحياة   طمأنينة  تساهم و ،  واالستقرار  قد 

كما أن املشكالت   (Liying, Binxia & Meng,2020لينج وبينكسيا ومينج )  ،الحساسية االنفعالية في تقبل الذات إن كانت في املستوى املتوسط املقبول 

  الستقرارا من التوافق النفس ي، ليستعينا به على مواجهة الظروف الصعبة والعقبات  مراحل حياتهما تتطلب نوع  النفسية التي يتعرض لها الزوجان في  

 ( 1992)الكندري، .مؤسسة الزواج وديمومتها

ماسلو أنه يأتي تقبل الذات من تقبل الفرد لصفاته وسلوكياته التي يحبها والتي ال يحبها، وهو أحد العوامل املؤثرة في نمو الشخصية، فقد اعتبره 

( بأنه معرفة APA Dictionary, 2009ورد مفهوم تقبل الذات في ) وقد(،  2016املثير املحرك للعادات والسلوكيات التي تشكل تحقيق الفرد لذاته )النمر، 

الذات غالب   تقبله لحدوده، ويعد تقبل  النفسيةا ومقياس  ا مؤشر  الفرد لقدراته وإمكانياته وإيجابياته وسلبياته مع  )،  ا للصحة   ,Corsiniويراه كورسيني 

مفهوم تقبل الذات أنه مدى رض ى   إلى (1996( بأنه اعتراف الشخص بقدراته الشخصية وانجازاته وتقبلها من غير قيود وال شروط، وأشار الزعبي )2002

ا داخلية تسعى إلى تحطيم عندما يرفض املرء تقبل نفسه بالحالة التي هو عليها فإنه هنا يشن على نفسه حرب  ، و الفرد التام عن نفسه بما هو عليه في الواقع
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 :لخصامل

. مانبسلطنة عُ هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهمة الحساسية االنفعالية في تقبل الذات لدى معلمات محافظة شمال الشرقية 

األولى مقياس الحساسية االنفعالية  ( معلمة متزوجة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام األدوات التالية: 665حيث تكونت عينة الدراسة من )

ل2016)العتابي،    ــل النفسية  السعادة  الذات من مقياس  الثانية هي مقياس بعد تقبل  األداة  أما  أن  Carol Ryff)  ــ (،  الدراسة  نتائج  أظهرت  (، وقد 

كان مرتفع   فيها  بالشعور  الرد  أن مجال  إال  كانت متوسطة  االنفعالية  كان  الحساسية  بينما  الذات مرتفع  ا،  تقبل  أظهر حساب  مستوى  ا، كذلك 

ا بين تقبل الذات والحساسية االنفعالية حيث يمكن للحساسية  االرتباط في تحليل االنحدار املتعدد بين املتغيرات وجود عالقة إيجابية دالة إحصائي  

بعدين من أبعاد الحساسية االنفعالية  تقبل الذات من خالل % ( من التباين في تقبل الذات كما يمكن التنبؤ ب17.6االنفعالية أن تفسر ما نسبته )

توعية األزواج والزوجات بأهمية التواصل العاطفي، استفادة البرامج اإلرشادية من العالقة ، وقد أوصت الدراسة بهما الرد بالفعل والرد بالشعور 

 التنبئية املتوسطة للحساسية االنفعالية بتقبل الذات.

 .املعلمات؛ سلطنة عمان ؛تقبل الذات ؛الحساسية االنفعالية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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، بآخر في بدء عملية تحسين ذاته والتقليل من نقاط ضعفه وعيوبهصحته النفسية، فأهمية تقبل الذات تأتي من كونها عملية تساعد الفرد بشكل أو  

( إلى أن التوافق الزواجي أحد املقومات األساسية التي تحقق الحاجات الضرورية النفسية واالجتماعية لكل من الزوج والزوجة وتقرب  2001وأشار علي )

 تؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية. بينهما األهداف والتوقعات والقيم وتدعم مقومات الزواج الناجح، و 

( بأنها  2015، الوارد في زيدان   Bhatia, 2009الحساسية االنفعالية أن تدرك مشاعرك الخاصة ومشاعر اآلخرين من حولك، وقد عرفها بهاتيا )

(، وهي 2015على الثبات والنضج االنفعالي )زيدان،  التأثر الشديد باألحداث واملواقف العادية واملبالغة والتهويل بأكثر مما يتطلبه املوقف مع عدم القدرة 

تؤدي إلى   سمة ضرورية لبناء عالقات جيدة مع النفس ومع اآلخرين على أن تكون في حدود متوسطة، أما عند تجاوزها وارتفاع مستواها لدى الفرد فإنها

أكثر مما تحتمل ) املواقف  االنفعاالت وتفسير  أنه غالب  Morin, 2020(، ويرى مورين )Vandersteen, 2014عدم ضبطها وضبط  الشخص  (  ا ما يميل 

إلى إيذاء مشاعره بسهولة، وقد تسبب له مشاعره املتزايدة مشاكل في عالقته باآلخرين، وهؤالء الذين    -ال يستطيع التحكم في انفعاالته-الحساس الذي  

السلبي بل (، هذه الحساسية ليست دائم  2019لالزم وأكثر مما تستحق )املصري،  يتسمون بالحساسية املرتفعة يعطون األشياء أكثر من ا  الجانب  ا في 

 .يمكن إن كانت متوسطة أن تساهم في استقرار الذات واللطف مع اآلخرين

( أن هناك بعدين  Leticia & Feldman, 2005ا ممن األبعاد في تأثيرها وتأثرها فيرى كل من ليتيسيا وفيلدمان )تأخذ الحساسية االنفعالية عدد  

ا، وهما: الحساسية السالبة املتمركزة حول الذات وهي تؤدي إلى الردود السلبية من الفرد عند تفسيره أساسيين تتكون منهما الشخصية الحساسة انفعالي  

اآلخرين عندما الشخص القدرة على التعرف للمواقف التي يتعرض لها وشعوره بالضغط النفس ي أو الهجوم على ذاته، والحساسية املوجبة املتمركزة حول  

( أن ذي الحساسية االنفعالية يميل إلى تكوين عالقات مع اآلخرين، 2016على مشاعر اآلخرين والتفاعل اإليجابي معهم، ومن هذا املنطلق ترى العتابي )

األفر  لهم خاصة  التعاطف  يبدي  وبالتالي  ومعرفة مشاعرهم  فهم  يبرز مقدرته على  أن  وروجر ويحاول  وأضاف جوارينو  بأوضاع صعبة،  الذين مروا  اد 

(Guarino & Rpger, 2005  بعد  ) 
 
ثالث عن ا  االنفعالية  الحساسية  ذو  الشخص  ويعني ميل  العاطفي  التجنب  او  االبتعاد  االنفعالية وهو  للحساسية  ا 

 لتي يمر بها اآلخرون. ا من الوقوع في املشاعر نفسها ا االندماج مع األشخاص الذين يمرون باوضاع صعبة تجنب  

السمات   بعدد من  االنفعالية  الحساسية  ذوو  األفراد  العاطفية،  ـب  ون يتصففهم  يتسم  واالستجابة  اإلستثارة،  بتعمق، سرعة  األمور  : معالجة 

ِّن ارتباطات شرطية بدرجة أعلى من  2016واستشعار التفاصيل الدقيقة، ذكرت العتابي )
اآلخرين، فعلى سبيل املثال  ( أن ذي الحساسية االنفعالية ُيكو 

ا ما يكون أكثر ا بل ويحاول أن يتفاداه مستقبال، باالضافة إلى أنه غالب  لو كان في سفر وكانت تجربة السفر هذه متعبة بالنسبة له فقد يكره السفر تمام  

أي موقف جديد، يصادف  والتوتر عندما  بالقلق  يشعر  بسرعة  املزاج، ألنه  وتقلب  الحزن  ملشاعر  )  عرضة  أبو منصور  الشخص 2011وأضافت  إن   )

يعد مستمع   جيد  الحساس  أفكاره ا  يتمكن من ضبط  ال  ولكنه عندما  الدقيقة،  التفاصيل  واستخراج  املوقف  وتحليل  تفسير  في  ذهنية  ويملك قدرة  ا 

يدفع هذا التفسير الشخص إلى الشعور بالشك والريبة ا فيه، وبالطبع قد  ا ومبالغ  ومشاعره فإن هذه املالحظة للتفاصيل الدقيقة قد يصبح تفسيرها خاطئ  

 في أفعال اآلخرين حتى املقربين منه، مما يسهم في التأثير سلبا على عالقته بهم. 

ملشاعره  الشخص  فهم  يتوقف على مدى  وذلك  لديه  االنفعالية  الحساسية  بمستوى  بهم  اآلخرين وعالقته  ومع  نفسه  الفرد مع  تتأثر مواقف 

ا ما يشعرون بالقلق من سلوك شريكهم،  (،  والحساسون غالب  Brooks, 2020ومدى القدرة على التحكم في انفعاالتك ومدى فهمك لها )   اآلخرينومشاعر  

 يكون ويقلقون أكثر من العواقب املحتملة، ويشعرون بالتوتر بشكل كبير، ويحتاجون إلى فترة للتفكر والتأمل فيما يحدث حولهم، وهذا جميعه قد 
 

 عامال

 مؤثر  
 
( حتى يتمكن الشخص ذو الحساسية االنفعالية من تكوين  Vandersteen, 2014وصت فاندرستين )أ (، وقد Ward, 2018ا على العالقة )ا وضاغط

عليها ويفهمها،  عالقة سليمة وناجحة مع اآلخرين فعليه فهم طبيعة شخصيته ويتمكن من إدارة مشاعره وانفعاالته، فعليه أن يتقبل ذاته بعد أن يتعرف 

ا صحية في عالقته باآلخرين، ويجب عليه أن يتعلم كيفية التعامل الفعال مع انتقادات اآلخرين له، وهكذا فإن على صاحب  كما أن عليه أن يضع حدود  

سليمة وناجحة، وبذلك يستطيع أن    الحساسية االنفعالية أن يتأمل ذاته ويفهمها كي يحقق االتنزان والوعي االنفعالي  وبالتالي ستصبح عالقته باآلخرين

 ا وسمة ذات قيمة من شأنها أن تقوي عالقته بمن حوله. يجعل حساسيته رصيد  

ه،  وال شك أن الحساسية االنفعالية املتزنة مطلوبة في الحياة الزوجية؛ وذلك حتى يشعر كل شخص بشريكه، وبالتالي يقدره ويقوم بواجبه تجاه

هم مع املواقف واألحداث واألشخاص بشكل يحمل معنى من الكثافة والكثرة مما يجعل الشخص ذا حساسية انفعالية  ولكن قد يبالغ البعض في تعامل

األفراد بنحو عام )السوداني،   االنفعاالت يعتبر مطلب  2015مفرطة تؤثر على حياة  ا لحياة متزنة وسعيدةوعند ا مهم  (؛ فالحفاظ على مستوى معين من 

االنفعالي يهتز التوافق النفس ي، ومن مظاهر الخلل في النضج االنفعالي فرط الحساسية االنفعالية بحيث إن الشخص الذي يعاني حدوث خلل في النضج 

( في دراسته عن الحساسية 2005وقد وضح عدوى )  ،من فرط الحساسية االنفعالية تكون عالقته باآلخرين من حوله مفعمة باتجاهات انفعالية متذبذبة

 ا سلبية تسببها على كيان األسرة. وعالقتها بالتفكك األسري أن لهذه السمة آثار   االنفعالية

الحساسية االنفعالية سمة شخصية يقظة للغاية للمعلومات واملؤثرات الخارجية، والشخص أن  (  Liying, et al, 2020)  وآخرونيرى كل من لينج  

انفعالي   إدراك  الحساس  أعلى على  الطفيفةا لديه قدرة  لبناء عالقات جيدة مع نفسك ومع اآلخرين   ؛التغيرات  االنفعالية هي سمة جميلة    فالحساسية 

ويأخذون األمور على   جيدة   غير  ا على مواقف األفراد بحيث تكون فإنها تؤثر سلب  ، إال أنها إذا تجاوزت الحد املقبول  لتساهم بذلك في عملية تقبل الذات
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لون مع اآلخرين بشكل دفاعي، ويحكمون عليهم بأنهم يسعون إلى إيذائهم، ويكون اهتمامهم األساس ي هو تجربتهم الخاصة  ا ما يتفاعمحمل شخص ي، فغالب  

 
 

 (Vandersteen, 2014) .ا من النظر فيما يفكر فيه أو يشعر به الشخص اآلخر حق  بدال

إلى إيذاء مشاعره بسهولة، وقد   -طيع التحكم في انفعاالتهال يست-ا ما يميل الشخص الحساس الذي  ( أنه غالب  Morin, 2020وأضافت مورين )

 يجعله خوفه الزائد من الفشل أقل  
 

للتجربة، وقد تسبب له مشاعره املتزايدة مشاكل في عالقته باآلخرين، ويمكن القول أن الشخص الذي يتسم   تحمال

( أن الحفاظ على مستوى معين 2016العتابي ) يضيفوهنا ، (2019املصري،  أكثر من الالزم وأكثر مما تستحق ) ا حجم   بالحساسية الزائدة يعطي األشياء 

ا لحياة متزنة وسعيدة، ولكن اذا اختلت االنفعاالت وزادت عن حدها فهنا يكمن االضطراب، وتكون الحساسية االنفعالية ا ملح  من االنفعاالت يعد مطلب  

باآلخرين أما ببعدها السلبي فهي التأثر الشديد واملبالغ فيه بمواقف عادية قد ال يعبأ بها اآلخرون، بحيث يبالغ الشخص الحساس   شعور ببعدها اإليجابي  

أن الحساسية االنفعالية ليست دائما سمة سلبية، بل قد تكون سمة إيجابية للغاية، فمن خاللها يتمكن الفرد من الشعور بمشاعر و  معنى لها، مبالغة ال

  .الحب والسعادة والفرح

 
 

وامتلك ذو الحساسية   عن الذات  إن تأثير الحساسية على الذات تكون بشكل سلبي إذا تمركزت حول الذات وبشكل إيجابي إذا انسحبت قليال

وأضافت أبو ذوي الحساسية االنفعالية غير املفرطة يميلون إلى معالجة األمور بتعمق، ويتعاطفون مع اآلخرين،    إنقدرة للتعرف على مشاعر اآلخرين،  

ولكنه عندما ال يل الدقيقة؛  ا ويملك قدرة ذهنية في تفسير وتحليل املوقف واستخراج التفاصا جيد  الشخص الحساس يعد مستمع    أن (  2011منصور )

ا فيه، وبالطبع قد يدفع هذا التفسير الشخص إلى ا ومبالغ  يتمكن من ضبط أفكاره ومشاعره فإن املالحظة للتفاصيل الدقيقة قد يصبح تفسيرها خاطئ  

مما   منه،  املقربين  حتى  اآلخرين  أفعال  في  والريبة  بالشك  سلب    يساهم الشعور  التأثير  بهم ا على  في  أو إ و ،  عالقته  ملا سبق فقد  فاندرستين ضضافة  حت 

(Vandersteen, 2014أنه ال يمكن لذي الحساسية االنفعالية )   تكوين عالقة ناجحة ووثيقة مع اآلخرين إال إذا فهم طبيعة شخصيته وتمكن من السيطرة

 أول األمور التي على املرء أن يقوم بها  والتحكم في مشاعره وانفعاالته، وعلى ذي الحساسية االنفعالية أن يتعلم كيف يتقب
 
ل تفسه ويرض ى عن ذاته، إذا

إذ ظهر أن هناك عالقة بين تقبل الذات وتقبل  ،  ويتوازن في حساسيته االنفعالية  حتى يصل ملرحلة الوعي والنضج االنفعالي هي تقبل الذات والرض ى عنها

 .إلى وجود عالقة موجبة بين تقبل الفرد لنفسه وتقبله لغيره ( 2016( و )النمر،William, 2016اآلخرين حيث توصل كل من )

 مشكلة الدراسة: . 1.1

 
 

 منهما يمكن أن يؤثر في متغيرات لقد بينت العديد من الدراسات أن الحساسية االنفعالية أحد العوامل املؤثرة على تقبل الذات، كما بينت أن كال

، 2011)أبو منصور  أخرى، وأوصت بعض تلك الدراسات بدراستهما كمتغيرين يمكنهما أن يؤثرا في منغيرات أخرى كاالستقرار الزواجي والتوافق الزواجي  

املعتدلة يمكن أن تساهم في جودة   الحساسية االنفعالية  إلى أن(  2021)شعيب  ، وقد أشار  (Liying, Binxia & Meng,2020وولينج وبينكسيا ومينج  

( أنه من بين العوامل املؤثرة على 2020تذكر الحواري )كما  ،  (2019ا إذا زادت عن الحد كما ذكر قنيطة والطهراوي )الحياة، وأنها يمكن أن تؤثر سلب  

الزوجين؛ بها شخصية كل من  تتميز  التي  السمات  هي  الزوجية  الحساسية الذي    األمر  العالقة  الزواج وهل  في مؤسسة  العالقة  تلك  دراسة  إلى  يدعو 

 .اا أو إيجاب  االنفعالية متغير يمكنه أن يساهم في تقبل الذات سلب  

عدد من املعلمات املتزوجات تأثر عدد منهن بأحداث ترتبط بذواتهن ومتعلقة بكونهن زوجات  وقد الحظ الباحثان من خالل التواصل والحديث مع  

ا في ا مباشر  تؤثر تأثير    تصرفاتهن الذاتية يرين أن    فهن مما يؤشر بوجود حاجة إلى معرفة تلك العالقة بين الحساسية االنفعالية لديهن وتقبلهن لذواتهن،  

: أشعر بعدم الرضا عن حياتي، أشعر بعدم الثقة بنفس ي،  عبارات مثلبعض  ترديدهن  ، ومن خالل  ي وسط محيط األسرة عالقاتهن األسرية وتقبل ذواتهن ف

ا وال يمكن ألحد أن يتقبلني، أنا ال أستطيع ، بعض زميالتي لسن على دراية بكيفية تحقيق االتفاق مع أزواجهن، أشعر أنني عديمة الفائدة، حظي س يء دائم  

باإلضافة لذلك فقد كانت مشكالت بعض الزوجات لها عالقة بفرط الحساسية تقبل نفسه،    تأثره فيحساسية الفرد و ارات التي قد تشير إلى  وغيرها من العب

تصدر من   االنفعالية، وهو ما صرح به البعض منهن، حيث كانت إحدى الزوجات تقول أنها تعاني من املبالغة في ردود أفعالها تجاه بعض املواقف التي

ة أو تعليق  الزوج؛ على الرغم من علمها أن تلك املواقف ال تستدعي ردة الفعل تلك. كما أن البعض من هؤالء الزوجات ذكرن أنه بمجرد سماع كلمة عابر 

عن ال ذلك ،  تغلب عليهمن الزوج يكون في أغلب األحيان على سبيل املزاح فإنهن يشعرن بالضيق والغضب ويستمر هذا الشعور لديهن فترة طويلة ال يستطِّ

بسلطنة    تقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية  في   االنفعالية  مدى مساهمة الحساسيةتولد لدى الباحثين تساؤل مفاده ما  

 ؟عمان

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ؟ بسلطنة عمان االنفعالية لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقيةما مستوى الحساسية  •

 ؟ بسلطنة عمان ما مستوى تقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية •

 ؟ بسلطنة عمان الشرقيةلدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال تقبل الذات بما مدى مساهمة الحساسية االنفعالية في التنبؤ  •
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 أهداف الدراسة: . 3.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ما يلي: 

 . بسلطنة عمان مستوى تقبل الذات، والحساسية االنفعالية لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية •

 .بسلطنة عمان لدى املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية بتقبل الذاتمدى مساهمة الحساسية االنفعالية في التنبؤ  •

 أهمية الدراسة: . 4.1

ستساهم في تستمد هذه الدراسة أهميتها النظرية من أهمية موضوعها الذي يتطرق إلى الحياة الزوجية في األسرة والتي هي أساس املجتمع، فهي  

قية يمكن  ، وهي من الناحية التطبيمعلومات تسعى لتنمية الجوانب الشخصية والنفسية للزوجة وبالتالي السعي لنجاح العالقة بينها وشريك حياتها  إضافة

دعم   تقدم  النفس يا  أن  التوافق  من  نوع  إلى  ووصولها  الزوجة  بشخصية  للرقي  تسعى  إرشادية  وتقنيات  برامج  البحوث  و   ،إلعداد  من  ملزيد  فرصة  تتيح 

 والدراسات املتعلقة بمثل هذا املوضوع في املستقبل.

 حدود الدراسة: . 5.1

باملعلمات املتزوجات في ا  في سلطنة عمان، وبشري    محافظة شمال الشرقيةا ب، ومكان  (2020/2021)العام الدراس ي  ا بزمان  يتحدد مجال الدراسة  

 لدى معلمات محافظة شمال الشرقية.  التوافق الزواجي وعالقته بكل من: تقبل الذات والحساسية االنفعالية،ا ب، وموضوع  محافظة شمال الشرقية

 الدراسة:مصطلحات  . 6.1

 الحساسية االنفعالية:  •

( الحساسية االنفعالية بأنها سمة شخصية يقظة للغاية للمعلومات واملؤثرات الخارجية، والشخص Liying,et al, 2020عرف لينج وآخرون )

 ا لديه قدرة أعلى على إدراك التغيرات الطفيفة. الحساس انفعالي  

ا هو الشخص الذي يتأثر أكثر من الالزم  عادية قد ال يعبأ بها اآلخرون، والشخص الحساس انفعالي  وعرفت كذلك بأنها التأثر الشديد بمواقف  

غة ال معنى بالعوامل الخارجية املحيطة به والخارجة عنه؛ فقد يفسر الكلمة على أكثر مما تحتمل وكذلك في تفسيره للحركة والنظرة، بحيث يبالغ مبال

 ( 2011لها".)أبو منصور، 

ال الدراسة  وتعرف  هذه  في  االنفعالية  طريق    ا:جرائي  إ حساسية  عن  املستجيبة  عليها  تحصل  التي  الكلية  مقياس  إ الدرجة  فقرات  على  جابتها 

 الحساسية االنفعالية. 

 تقبل الذات:  •

إحساس الفرد بدرجة من ( تقبل الذات بأنه: رض ى الفرد عن نفسه وعن امكاناته وقدراته واستعداداته الخاصة، وأنه يعمل على 2005عرف طه )

 السعادة والراحة النفسية. 

 : الدرجة التي تحصل عليها املستجيبة من خالل االجابة على فقرات مقياس تقبل الذات.اجرائي  إ وتعرف تقبل الذات في هذه الدراسة 

 :الدراسات السابقة . 7.1

االنفعالية وتقبل الذات والعالقة بينهما وتأثير كل منهما في اآلخر أو تأثيرهما تناولت عدد من الدراسات العربية واألجنبية موضوعي الحساسية  

 وتأثرهما بمتغيرات أخرى وقد كان من أهم تلك الدراسات:

طالب  هدفت إلى التعرف على اإلسهام النسبي للقلق العام، والحساسية االنفعالية، واالكتئاب في التنبؤ بجودة الحياة لدى  ( 2021دراسة شعيب )  •

( من الذكور واإلناث  1013الجامعة، كما هدفت إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في الحساسية االنفعالية، استخدمت الدراسة عينة قوامها )

(، كما أن  0,25- الدارسين بكلية التربية، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها أن هناك عالقة سالبة بين الحساسية االنفعالية وجودة الحياة بمقدار )

 (. 0,19-الحساسية االنفعالية تساهم في التقليل من جودة الحياة عند إجراء تحليل االنحدار املتعدد بمقدار )

)   أجرت • هدفت    ( 2019ياسين  للعلوم  دراسة  التربية  كلية  في  املتفوقات  الطالبات  لدى  السلبية  االنفعالية  الحساسية  مستوى  عن  الكشف  إلى 

(  لغرض تحقيق اهداف البحث. وقد توصلت الدراسة 2016( طالبة. وتبنت الباحثة مقياس حمزة )88االنسانية. حيث تكونت عينة البحث من )

رحلة  ا تعزى ملتغير املإلى النتائج التالية: أن مستوى الحساسية االنفعالية لدى الطالبات املتفوقات أعلى من املتوسط، وأنه توجد فروق دالة احصائي  

 الدراسية ولصالح املرحلة الثانية.

دراسة هدفت إلى بحث العالقة بين الحساسية االنفعالية والعجز النفس ي، حيث طبقت الدراسة على   ( 2019أجرى كل من قنيطة والطهراوي ) •

(، ومما أوصت  0,76نفس ي مقدارها )مجموعة من النساء املعنفات، وقد توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الحساسية النفسية والعجز ال

لنفس ي، وهذا به الدراسة عقد برامج إرشادية لتعزيز الثقة بالنفس، الذي جاء في تعريفهم له بأنه ينتج عنه املعاناة الذاتية للفرد املصاب بالعجز ا 

 مؤشر على تأثير الحساسية االنفعالية على تقدير الذات. 
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دراسة هدفت إلى استكشاف معنى الحساسية العاطفية من منظور أولئك الذين يعتبرون حساسين    (  ,et al,Wall 2018أجرى وول و وآخرون ) •

ا، استخدم الباحثون االستبانات واملقابالت الشخصية، طبقت على عينة من املضطربين انفعالي   سنة، أشارت   59-21ا تراوحت أعمارهم من  عاطفي 

ي رد فعل عاطفي متزايد للمنبهات، بما في ذلك مشاعر اآلخرين، أو امليل إلى ردود أفعال عاطفية ملحفزات  نتائج الدراسة إلى أن الحساسية العاطفية ه

من   عالية  مستويات  لديهم  الذين  أولئك  قبل  من  سلبية  سمة  أنها  على  االنفعالية  الحساسية  إلى  ينظرون  كانوا  أنهم  كما  منخفض،  تأثير  ذات 

 .الشخصية الحدية

إلى التعرف على الحساسية االنفعالية لدى طلبة الجامعة وفاعلية اإلرشاد في التقليل من فرط الحساسية السلبية.  ( 2016وهدفت دراسة حمزة )  •

( من  الدراسة  عينة  اإلرشادي  256وتكونت  البرنامج  وكذلك  إعداده،  من  االنفعالية  الحساسية  مقياس  الباحث  استخدم  وقد  وطالبة،  طالب   )

 جاح البرنامج في التقليل من الحساسية االنفعالية لدى الطلبة. املستخدم، وأشارت النتائج إلى ن

دراسة هدفت إلى اختبار إدراك إشارات الحساسية االنفعالية والفروق فيها بين الجنسين،    (,Fischer, et al 2018وآخرون )  أجرى كل من فشر  •

  .مشارك ومشاركة وظهر أن النساء أكثر حساسية انفعالية إلدراك املشاعر 5000طبقت الدراسة على 

هدف فيها إلى بناء مقياس لبيان الدور املعتدل للحساسية االنفعالية في التخفيف من الضغط النفس ي في حالة    (Guarino,  2003)   في دراسة لجارنو •

االنفعالية،    املرض الحساسية  لتقييم  مقياس  ببناء  الباحث  قام  وبالتالي  السلوك،  على  االنفعالية  للحساسية  اإليجابية  اآلثار  طبق  واستقصاء 

( على  املقياس  طا270الباحث  ببريطانيا،  لب  (  يورك  جامعة  من  للحساسية  ا  بعدان  عنه  نتج  حيث  للمقياس  العاملي  الصدق  الباحث  استخرج 

السلبية االنفعالية  الحساسية  والثاني  اإليجابية  االنفعالية  الحساسية  األول  في االنفعالية  العاطفية  للحساسية  املعتدلة  اآلثار  اختبار  تم  وقد   ،

 ن خالل دراسة طولية قيمت النتائج الصحية لألفراد الذين يمرون بفترة تكيف محتملة التوتر العالقة بين اإلجهاد واملرض م

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

لعالقة بين تقبل  وتقبل الذات؛ حيث تناولت تلك الدراسات ا  موضوع الحساسية االنفعالية التي تتناول من خالل االطالع على الدراسات السابقة 

قبل اآلخر،  الذات وبين عدد من املتغيرات مثل: الضغوط النفسية واملهنية، والقلق واالكتئاب، وتقدير الذات، وسمات الشخصية، والذكاء الوجداني، وت

ف الدراسات  تلك  أفادت  وقد  االنفعالية،  والحساسية  النفسية،  االنفعالية  والرفاهية  للحساسية  املدروسة  األبعاد  تناول  الحالية من حيث  والدراسة  ي 

 وتفسير النتائج في الدراسة الحالية وتوضيح طبيعة العالقة بين الحساسية االنفعالية وتقبل الذات.

 : منهجية الدراسة وإجراءاتها  .2

 منهج الدراسة:  . 1.2

اإلرتباطي؛ وذلك ملالءمته ملتغيرات الدراسة الحالية، وكونها تسعى للكشف عن العالقة بين تقبل الذات اتبعت الدراسة الحالية املنهج الوصفي  

   بسلطنة عمان. والحساسية االنفعالية ملعلمات محافظة شمال الشرقية

 مجتمع الدراسة: . 2.2

( معلمة 3123والبالغ عددهن )  بسلطنة عمان،   رقيةتكون مجتمع الدراسة من املعلمات املتزوجات الالتي يعملن في مدارس محافظة شمال الش

 (2021)وزارة التربية والتعليم،  .متزوجة

 : عينة الدراسة . 3.2

وقد تم اختيار العينة عن طريق توزيع   بسلطنة عمان ( معلمة متزوجة تعمل في مدارس محافظة شمال الشرقية،665تكونت عينة الدراسة من )

 درايف،   قوقلاألدوات على املعلمات املتزوجات في جميع املدارس بطريقة عشوائية عن طريق برنامج 

 أدوات الدراسة: . 4.2

 : مقياس الحساسية االنفعالية ومقياس تقبل الذات وذلك على النحو التالي تتمثل أدوات الدراسة الحالية في

 
ً

 : مقياس الحساسية االنفعالية: أوال

( فقرة، صيغت جميعها بطريقة 15يشتمل املقياس على )(،  2016مقياس الحساسية االنفعالية للعتابي )  تم استخداملتحقيق أهداف الدراسة،  

تم في الدراسة قد  و ،  (0.87ه )دُمعِّ ، وقد بلغ معامل الثبات للمقياس حسب  (تدريج ثالثي، هو: )بدرجة كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلةبإيجابية،  

تم تسمية األبعاد الثالثة: البعد األول   حيثريماكس،    لفا أ الحالية تقسيم املقياس إلى أبعاد ثالثة وذلك باستخدام التحليل العاملي بالتدوير املائل بطريقة  

الفقرات) وبه  بالفعل  )2،3،4،5الرد  الفقرات  وبه  بالشعور  الرد  الثاني  والبعد  الشعوري 1،8،9،14،15(  التصور  الثالث  والبعد  الفقرات  (،   وبه 

(6،7،10،11،12،13) . 

 للتحقق من املواصفات السيكومترية ملقياس الحساسية االنفعالية؛ تم اتباع ما يأتي: و 
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 :صدق املقياس  •

تم عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة حيث    .والتحليل العامليتم حساب صدق املقياس بطريقتين، هما: طريقة الصدق الظاهري،  

  ا من جامعة نزوى وخارجها، من املختصين في اإلرشاد النفس ي والتربوي، والتربية الخاصة، وعلم النفس، واألدبمن املحكمين بلغ عددهم أحد عشر محكم  

  (.15،14،13،6،5،1بعض العبارات )  تعديل صياغةوالنقد العربي، والتربية املبكرة، والقياس والتقويم، وعلم نفس الطفولة، وبناء  على ذلك التحكيم تم  

م يتم حذف أي من  ول  )0.30(تم االعتماد على التحليل العاملي حيث نتج عنه ثالثة أبعاد للمقياس تشبعت الفقرات بأبعادها بمستوى أكثر من    كوكذل

 . املستخدمتين الصدق تأكيد الفقرات في طريقتي

  :صدق الفقرات •

( معلمة متزوجة في محافظة شمال الشرقية بسلطنة 58تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من )  بعد التأكد من الصدق الظاهري تم 

حساب صدق الفقرة وذلك لبيان اتساق فقرات املقياس مع بعضها البعض عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون ملعرفة درجة ارتباط  عمان ثم تم 

 (.1كل فقرة من فقرات مقياس الحساسية االنفعالية مع الدرجة الكلية للمقياس، كما هو موضح في جدول )

 فقرة من فقرات مقياس الحساسية االنفعالية والدرجة الكلية للمقياس معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل  (:1)جدول 

 البعد األول: 

 الرد بالفعل 

 البعد الثاني:

 الرد بالشعور 

 البعد الثالث:

 التصور الشعوري 

 معامل الرتباط رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 .588 5 .471 10 .440 

2 .567 6 .457 11 .241 

3 .604 7 .529 12 .303 

4 .580 8 .556 13 .268 

  9 .415 14 .323 

    15 .270 

، حيث كان معامل االرتباط  متسقة مع املقياس وصالحة لقياس ما أعدت له ( أن جميع فقرات مقياس الحساسية االنفعالية 1يتضح من جدول )

 وصالحيتها ملا وضعت لقياسه. ، مما يعني تمتعها بالصدق 0.20أكبر من 

 ثبات مقياس الحساسية االنفعالية:  •

(،  Cronbach’s Alphaتم التحقق من ثبات مقياس الحساسية االنفعالية بحساب معامل ثبات املقياس ككل باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )

:  بلغ ، كما تم حساب ثبات كل بعد حيث  بثبات مرتفع ومناسب ألهداف الدراسة، مما يشير إلى تمتع املقياس  (0.82واتضح أن معامل الثبات الكلي قد بلغ )

 .(0.70)الثالث  (0.72)الثاني  ( 0.78) األول 

 :مقياس تقبل الذاتا: ثانيً 

، حيث تتكون وهو بعد تقبل الذات  (Carol and Ryff, 1989مقياس السعادة النفسية لكارول رايف )من  في هذه الدراسة تم استخدام بعد واحد  

( أبعاد، وهي: )االستقاللية، والتمكن البيئي، والنمو الشخص ي، والعالقات اإليجابية مع اآلخرين، 6فقرة موزعة على )  84الصورة األصلية للمقياس من  

الذات الحياة، وتقبل  )  والهدف في  الستة14بواقع  األبعاد  الذات،    ( فقرة لكل بعد من  الباحثومنها بعد تقبل  اللغة    انقام  إلى  الذات  بترجمة بعد تقبل 

، هذا املقياس سداس ي ثم ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية للتأكد من صحة الترجمة وقد استعان الباحثان بمختص في الترجمة للتأكد من دقة الترجمة  العربية

  التدريج.

 الذات:الخصائص السيكومترية ملقياس تقبل  •

لكل تم حساب صدق املقياس بطريقتين وهما: طريقة الصدق الظاهري، وحساب صدق الفقرة، وهي درجة اإلرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية  

 .بعد تنتمي إليه في املقياس

 ( Face Validityالصدق الظاهري ) •

الظاهري     الصدق  أحد عشر محكم    تم عرضللتأكد من  األولية على  املختصين في املقياس في صورته  ا من داخل جامعة نزوى وخارجها، من 

النفس، واألدب والنقد العربي، والتربية املبكرة، والقياس والتقويم، وعلم نفس الطف ولة، وبناء  على اإلرشاد النفس ي والتربوي، والتربية الخاصة، وعلم 

  . (14،13،12،11،10،8،7،3،2،1رات وإعادة صياغتها لتزداد وضوحا ولتالئم ما وضعت لقياسه، حيث تم تعديل الفقرات )ذلك التحكيم تعديل بعض العبا

 ( Item Validityصدق الفقرات ) •

 ( معلمة متزوجة تعمل في مدارس محافظة شمال الشرقية. 58تم تطبيق املقياس على عينة تجريبية قوامها )
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صدق الفقرة لبيان اتساق فقرات مقياس تقبل الذات مع بعضها البعض، وذلك عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون؛ ملعرفة   تم حساب 

بين   –بعد حذف الفقرة    –( معامل االرتباط املصحح  2)  درجة ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس تقبل الذات مع الدرجة الكلية للمقياس، ويوضح جدول 

 من فقرات مقياس تقبل الذات مع الدرجة الكلية للمقياس. درجة كل فقرة 

 معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس تقبل الذات والدرجة الكلية للمقياس  (:2)جدول 

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

1 .569 5 564 10 .616 

2 .683 6 .156 11 .508 

3 .237 7 .621 12 .587 

4 .374 8 .578 13 .550 

  9 .427 14 .586 

عدا الفقرة    0.20رتباط مع املقياس ككل، حيث كان معامل اإلرتباط أكبر من  ا ( أن جميع فقرات مقياس تقبل الذات لديها  2)  يتضح من جدول 

 فقرة صادقة وصالحة ملا وضعت لقياسه. )13(والتي تم حذفها ليتبقى في املقياس  6رقم 

 ثبات مقياس تقبل الذات: •

(، واتضح أن  Cronbach’s Alphaتم التحقق من ثبات مقياس تقبل الذات بحساب معامل ثبات املقياس ككل باستخدام معامل ألفا لكرونباخ )

 (..77معامل الثبات الكلي قد بلغ )

 :تصحيح املقياسين •

 .(3ا للجدول )لتصحيح املقياسين تم تصنيف املتوسطات الحسابية وفق  

 معيار التصحيح في املقياسين املعيار املعتمد في تفسير نتائج السؤال األول املتعلقة بتقبل الذات  (:3)جدول 

 مقياس الحساسية االنفعالية  مقياس تقبل الذات 

 م  املتوسط   املستوى  م  املتوسط   املستوى 

ا منخفض جد    1 – 2  1   1.67 – 1.0 ضعيف   1 

3 – 2.1 منخفض  2.35 – 1.68 متوسط  2   2 

4 – 3.1 متوسط  3.0 – 2.36 مرتفع 3   3 

5 – 4.1 مرتفع  4    

ا جد  مرتفع   5.1 – 6  5    

 : إجراءات تطبيق الدراسة . 5.2

 وأهميتها، وتحديد املنهجية ومجتمع الدراسة، وحدودها، اتبعت الباحثة الخطوات التالية: بعد أن تم تحديد مشكلة الدراسة، وأهدافها 

(  Carol and Ryff, 1989رايف )لكارل و  االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة الختيار املقاييس، ثم أعتمد مقياس بعد تقبل الذات من مقياس  •

 (. 2016الذات لهذه الدراسة، ومقياس الحساسية االنفعالية للعتابي )للسعادة النفسية، كمقياس ملتغير تقبل 

املتزوجات   إعدادتم   • املعلمات  إال من قبل  التأكيد على عدم اإلجابة  للتمكن من نشره بطريقة أسهل وأسرع مع  املقاييس  إلكترونية من  نسخة 

 العامالت في مدارس محافظة شمال الشرقية. 

ا  • (  665لعينة األساسية من املعلمات املتزوجات العامالت في مدارس محافظة شمال الشرقية، والبالغ عددهن )تم تطبيق أدوات الدراسة على 

 معلمة متزوجة. 

 (، واإلجابة على األسئلة ومناقشة النتائج.SPSSتم جمع البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ) •

 قترحات مستقبلية.تم الخروج بتوصيات وم •

 ساليب اإلحصائية املستخدمة في هذه الدراسة: األ  . 6.2

م في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية:   اسُتخدِّ

( لحساب معامل ثبات كل من مقياس التوافق الزواجي، ومقياس تقبل الذات ومقياس الحساسية Cronbach’s Alphaمعامل ألفا لكرونباخ ) •

 االنفعالية. 

(، لحساب صدق املفردة، عن طريق حساب كل بعد مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه في مقياس التوافق  Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) •

 الزواجي، وحساب ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية، بالنسبة ملقياس ي تقبل الذات والحساسية االنفعالية. 

 نحرافات املعيارية لإلجابة على أسئلة الدراسة. املتوسطات الحسابية واال  •
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 تحليل االنحدار.  •

 ومناقشتها وتفسيرها  نتائج الدراسة .3

ما مستوى الحساسية االنفعالية لدى املعلمات املتزوجات في محافظة النتائج املتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها حيث ينص السؤال األول على:   . 1.3

 ؟  بسلطنة عمان شمال الشرقية 

مقياس على  ملستوى أداء أفراد العينة    والنسبة املئوية والرتبة  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةحساب  لإلجابة على هذا السؤال تم  

 (.4كما في الجدول )وكانت النتائج ، الحساسية االنفعالية

افات املعيارية  (:4)جدول   على مقياس الحساسية االنفعالية  والنسبة املئوية والرتبة ملستوى أداء أفراد العينةاملتوسطات واالنحر

 مستوى التقدير  الرتبة النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال 

 متوسط  3 % 66.6 40535. 2.00 التصور الشعوري 

 مرتفع 1 % 85.3 41093 2.56 الرد بالشعور 

 متوسط  2 % 77.6 53235. 2.30 الرد بالفعل 

 متوسط  - % 76 361. 2.28 الدرجة الكلية 

   4يتضح من الجدول  
 
بانحراف معياري قدره    )2.28(  متوسطها الكلي  حيث بلغ  ا؛  أن مستوى الحساسية االنفعالية لدى عينة الدراسة كان متوسط

ا بمتوسط  عدا بعد الرد بالشعور حيث كان مرتفع    الثالثة متوسطة املستوى ويظهر أن الحساسية االنفعالية لألبعاد  ،  %(76( وبنسبة مئوية قدرها ).361)

أن عينة الدراسة تتمتع بمستوى   بشكل عام  ، وهذه النتيجة تشيرفهو قد حاز على الرتبة األولى في مستوى الحساسية االنفعالية لدى عينة الدراسة  (2.69)

 . (2003إن كانت معتدلة كما أشار إلى ذلك جارنو )حساسية االنفعالية وهو أمر إيجابي متوسط من ال

الذي و  الذات وهذا  يتمتعن به من مستوى مرتفع من تقبل  إلى ما  االنفعالية   الحساسية  الدراسة بمستوى متوسط من  يمكن عزو تمتع عينة 

( أن الشخص يستطيع أن Vandersteen, 2014أوضحت فاندرستين )  وقد،  كما هو في السؤال الثاني   أكدته نتائج الدراسة الحالية الخاصة بتقبل الذات

يعينه على الوعي بأنه شخص لديه عيوب وفضائل، وبالتالي يدرك أنه قد يخطئ وقد   وذلك يتميز بحساسية انفعالية متزنة إذا تمكن من فهم وتقبل ذاته، 

نفعال والقلق املبالغ فيه، بل إنه سيسعى إلى معالجة ما يتعرض له من مشكالت وظروف صعبة بطرق فعالة يصيب، لذلك سيفهم أنه ال داعي لشدة اال 

 بعيدة كل البعد عن شدة االنفعال.

الرد بالشعور حيث كان متوسطه ) السؤال األول يتضح أن أعالها هو بعد  التي تناولها  بانحراف  (  2.69وبالنظر في أبعاد الحساسية االنفعالية 

 ( 5مرتفعة كما يوضح ذلك الجدول )ت يالحظ أن جميع فقرات هذا املجال جاءو  ،(89.7)  ( ونسبة مئوية ,41093معياري )

افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات مجال الرد بالشعور  (:5)جدول   املتوسطات واالنحر

 النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرة

 82,3 665. 2.47 أضخم املالحظات البسيطة التي يصدرها اآلخرون تجاهي 

 86.7 793. 2.60 أشعر باإلهانة عندما يتجاهلني اآلخرون 

 87.3 690. 2,62 املواقف املؤثرة واملحرجة أتجنب 

 91.7 529. 2.75 أشعر بأن الناس تتعمد مضايقتي 

 79.3 721. 2.38 أفسر املوقف أكثر مما يحتمل 

أشار يمكن القول إن هؤالء املعلمات لديهن تأثر داخلي حيث إن أول مداخل الحساسية االنفعالية هو التأثر العاطفي كما ما    5من خالل الجدول  

بأن الحساسية االنفعالية هي امليل إلى ردود أفعال عاطفية، وإذا كانت هؤالء املعلمات يتمتعن بمستوى مرتفع من   (Wal, et al, 2018إليه وول وآخرون )

تجاه اآلخرين فقد يدل   مشاعر تتسم بالحساسية االنفعالية املرتفعة مع مستوى متوسط من تصوراتهن االنفعالية وردود أفعالهن وجودتقبل الذات مع 

ا وقد يعود ذلك إلى كونهن معلمات تمرسن على التعامل مع املشكالت املدرسية والتوفيق بينها وبين ا في إدارة أنفسهن انفعالي  ذلك على أنهن يبذلن جهد  

،  لك القدرة على تفسير وتحليل املواقف( أن الشخص الذي يتمكن من ضبط أفكاره ومشاعره فإنه يم2011)  متطلبات أسرهن؛ وذلك ما أكده أبو منصور 

 (  6الرد بالفعل يتضح من خالل الجدول ) وبالنظر في البعد الذي حصل على الرتبة الثانية وهو بعد
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افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات مجال الرد بالشعور  (:6)جدول   املتوسطات واالنحر

 النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرة

  725. 2,10 أحاول أن أظهر بصورة أفضل من اآلخرين 

  560. 2.75 أشعر بالحرج من التحدث أمام اآلخرين 

  781. 2.13 أرغب في الحصول على رضا اآلخرين

  750. 1.92 أحاول أن أكتم مشاعري 

  538. 2.67 أفسر أفعال اآلخرين بصورة خاطئة 

  694. 2.24 أشعر بالقلق عند تغير األحداث اليومية 

عدا الفقرتين الثانية والخامسة فهما مرتفعتين حيث    يتضح أن مستوى جميع فقرات بعد التصور الشعوري كانت ضعيفة 6من خالل الجدول 

الثانية ) )2.75إن متوسط  الخامسة  ومتوسط  وتمثل ،(2.67(  للحساسية  اآلخرين كردة فعل  أمام  التحدث  في  الحرج  منهما  الثانية  تمثل  وهما فقرتان 

وبالنظر في ات قد أثرت على ردود أفعالهن بعدم الرد املنفعل،  الحساسية االنفعالية للمعلمذلك يظهر أن    الخامسة تمثل سوء تفسير مواقف اآلخرين، 

 (  7البعد الذي حصل على الرتبة الثالثة وهو بعد التصور الشعوري يتضح من خالل الجدول )

افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات مجال الرد بالشعور  (:7)جدول   املتوسطات واالنحر

 النسبة املئوية  االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرة

 73.3 479. 2.20 أسيئ الظن باآلخرين 

 60 681. 1.80 أنفعل ألقوال اآلخرين بسرعة 

 56,7 664. 1.70 يصعب علي ضبط انفعاالتي 

 76.3 732. 2.30 اآلخرين لي أتضايق من نقد 

الجدول   خالل  تفكيرهن    7من  إدارة  يحاولن  املعلمات  أن  يظهر  ذلك  ضعيفة،  كانت  الشعوري  التصور  بعد  فقرات  جميع  مستوى  أن  يتضح 

 . الحائز على املرتبة األولى في االرتفاعوتصوراتهن الشعورية لتساهم في كبح االرتفاع في الحساسية االنفعالية الكامنة في الشعور والتي يمثلها البعد الثاني 

( فقد أظهرت نتائج هذه الدراسات حصول  2019(، ودراسة املصري )2019(، ودراسة قنيطة )2018وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة اإلقبالي )

(،  2018(، ودراسة عبدهللا )2016عتابي )عينة الدراسة على مستوى متوسط من الحساسية االنفعالية. في حين تختلف الدراسة الحالية مع دراسة ال 

وهكذا تظهر هذه الدراسة أن املعلمات في محافظة شمال ، ( فقد أظهرت ارتفاع مستوى الحساسية االنفعالية لدى عينة الدراسة2019ودراسة ياسين )

في صدورهن   يكتمن  أنهن  إال  االنفعالية  الحساسية  بمستوى متوسط من  يتمتعن  بسلطنة عمان  الحساسية  الشرقية  تسببه  يجد من ضيق  ما  بعض 

 . تضح ذلك من ارتفاع مستوى الحساسية االنفعالية في بعد الرد بالشعور ياالنفعالية حيث 

وتفسيرها  . 2.3 الثاني  بالسؤال  املتعلقة  شمال  ،  النتائج  في محافظة  املتزوجات  املعلمات  لدى  الذات  تقبل  "ما مستوى  على  الثاني  السؤال  ينص 

 بسلطنة ُعمان؟"  الشرقية

  ، الذات   للإلجابة على هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية أداء أفراد العينة على فقرات مقياس تقب

، والجدول %(74ونسبة مئوية قدرها ) .(821( وانحراف معياري )4.462ا بمتوسط حسابي قدره )مستوى تقبل الذات لدى عينة الدراسة مرتفع   جاء وقد 

 . ( يوضح النتائج على مستوى كل فقرة 8)

افات املعيارية والنسب املئوية لفقرات مقياس تقبل الذات  (:8)جدول   املتوسطات واالنحر

االنحراف   املتوسط  الفقرة 

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 81.3 1.423 4.88 أشعر بالرضا عندما أتذكر قصة حياتي 1

 89.2 1.045 5.35 أشعر بالثقة تجاه نفس ي  2

 51.5 1.615 3.09 أشعر أن هناك أشخاصا كثيرين استفادوا من حياتهم أفضل مني  3

 33.3 1.233 2.00 هناك العديد من األشياء التي سأغيرها في نفس ي إذا سنحت لي الفرصة  4

 85.7 988. 5.14 تعجبني معظم جوانب شخصيتي  5

 78.2 1.537 4.69 باإلحباط عندما أفكر فيما حققته في حياتي أشعر  6

 89,8 1.040 5.39 أفتخر بنفس ي   7

 71.3 1.672 4.28 أرى أن حياة كثيٍر من الناس أفضل من حياتي  8

 88 1.045 5.28 نظرتي لنفس ي إيجابية كنظرة بعض الناس ألنفسهم  9

 84.2 1.442 5.05 أستيقظ وأنا أشعر باإلحباط اتجاه الطريقة التي أعيش بها   10

 59 1.922 3.54 لو أتيحت لي الفرصة لغيرت املاض ي الخاص بي  11

 81.3 1.277 4.88 عندما أقارن نفس ي بأصدقائي ومعارفي ينتابني شعور جيد تجاه نفس ي  12

 74 1.513 4.44 اآلخرينأشعر أن لدي نقاط ضعف أكثر من  13
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الفقرات:  8يالحظ من الجدول   ( جاءت بمستوى 11الفقرة )  أن جميع الفقرات في مقياس تقبل الذات جاءة بمستوى مرتفع ومرتفع جدا عدا 

هذه   تفسير  املعلمات؛ حيث يمكن( جاءتا بمستوى ضعيف، والفقرات في مجملها تدل على مستوى مرتفع من تقبل الذات لدى  3،4متوسط، والفقراتان )

ا ما تعزز لديه تقبل ( أن خبرة املعلم دائم  Zhu, et al, 2018)وآخرون    زهوالنتيجة بمستوى الخبرة والوعي لدى عينة الدراسة في ضوء ما وضحه كل من  

مدى عن  (  2018دراسة سعد )  هأكدتضوء ما  في  ويكون في سعي مستمر لتطوير نفسه حتى يتمكن من القيام بعمله على أكمل وجه.    إنهالذات، حيث  

واملعلمة في سلطنة عمان مهما كان تخصصها إال أنه عند تأهيلها التربوي  ؛فاعلية تدريس مادة علم النفس في تنمية تقبل الذات لدى الفرد وتقبل اآلخرين

 عدة مواد خاصة بعلم النفس التربوي. درست

تعد في حد ذاتها   –فهي زوجة وموظفة ولديها عالقات مختلفة باملجتمع من حولها   –التي تلعبها عينة الدراسة  تعدد األدوار    إلى ما سبق فإن  إضافة

( أن من املعيقات التي تحول Carson & Langer, 2006معين لتقبل الذات، فهي لم تحكر نفسها في دور واحد ضيق األفق، ولقد أكد كيرسون ولينجر )

 دون تقبل املرء لذاته هي أن يحكر الفرد نفسه ضمن دور أو إطار ضيق وبغياب ذلك الدور سوف يصاب املرء باإلنهيار وخيبة األمل. 

، ودراسة تيوتا  (Batik, 2018باتيك )، ودراسة  (Singh & Khan, 2013وخان )  سينجدراسة كل من  و   ،(2007مع دراسة عزيز )  النتيجة  اتفقتو 

(Toyota, 2011)    وآخرين  ، في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة فليت  ارتفاع مستوى تقبل الذات  أظهرتالالتي(Flett, et al, 2003 )   التي

 وهكذا تظهر هذه الدراسة أن تقبل الذات استفاد من كون ، أظهرت انخفاض مستوى تقبل الذات
 
 ا.مستوى الحساسية االنفعالية متوسط

، ينص السؤال الثالث على "ما مدى مساهمة الحساسية االنفعالية في التنبؤ بتقبل الذات لدى  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها  . 3.3

 املعلمات املتزوجات في محافظة شمال الشرقية بسلطنة ُعمان؟"

ملعرفة مدى مساهمة الحساسية االنفعالية في التنبؤ بتقبل الذات لدى    املتعددولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار الخطي  

الشرقية. وتمهيد   املتزوجات في محافظة شمال  املعلمات  الذات والحسعينة من  بين تقبل  االرتباط  االنحدار تم حساب معامالت  اسية ا إلجراء معادلة 

ا بين  يتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائي  ،  0.1762R =معامل التحديد  كما بلغ    0.42  بلغ معامل االرتباط بين املتغيرين االنفعالية؛ حيث  

( يبين نتائج تحليل التباين ملعرفة 9)  ؛ وجدول املتعددتقبل الذات والحساسية االنفعالية؛ وبناء  على هذه النتيجة يمكن استخدام تحليل االنحدار الخطي  

 مالءمة نموذج االنحدار للتنبؤ.

 ملعرفة صالحية نموذج االنحدار للتنبؤ ANOVAنتائج تحليل التباين  (:9)جدول 

 القيمة االحتمالية F متوسط املربعات  درجات الحرية  مجموع املربعات  التباينمصدر 

 000. 46.122 25.855 3 77.565 االنحدار 

 561. 661 370.541 الخطأ 

  664 448.106 الكلي 

أقل من )46.122( قيمة "ف" )9)  يتضح من جدول  بين  000.( والقيمة االحتمالية  العالقة  االنحدار مالئم لتفسير  أن نموذج  (، مما يدل على 

 )%17.3(الحساسية االنفعالية وتقبل الذات، كما يمكن التنبؤ بتقبل الذات من خالل الحساسية االنفعالية، حيث يمكن للنموذج أن يفسر ما نسبته  

 . 0.1762R =التحديد من التباين في تقبل الذات بداللة الحساسية االنفعالية حيث بلغ معامل 

( يوضح  10)  وقد تم التوصل إلى الثابت ومعامل االنحدار للتنبؤ بمستوى تقبل الذات من خالل الحساسية االنفعالية لدى عينة الدراسة، وجدول 

 ذلك. 

 للتنبؤ بمستوى تقبل الذات من خالل الحساسية االنفعالية  املتعددمعامالت االنحدار الخطي   (:10)جدول 

معامالت االنحدار غير   املتغير 

 املعياري 

قيمة "ت"   بيتا  الخطأ املعياري 

 املحسوبة 

القيمة  

 االحتمالية 

 000. 11.797  195. 2.303 قيمة الثابت 

 001. 3.493 160. 070. 246. الرد بالفعل 

 000. 6.102 277. 091. 554. الرد بالشعور 

 322. 990. 041. 085. 084. التصور الشعوري 

ومما سبق    ؛بعدين من أبعاد الحساسية االنفعالية هما الرد بالفعل والرد بالشعور ه يمكن التنبؤ بتقبل الذات من خالل  ( أن10يتضح من جدول )

 . (0.554+) الرد بالشعور×(0.246×  بالفعلالرد + ) 2.303=  تقبل الذاتدرجة  كتابة معادلة االنحدار كالتالي:يمكن 

في  تساهم في زيادة تقبل الذات، وأنه  الحساسية االنفعالية عند وجودها حول املتوسط أو أكثر منه قليال وبداللة إحصائية فإنها    وذلك يعني أن

بوحدة   الحساسية االنفعاليةفإن أي ارتفاع في    االنفعاليةمستوى الحساسية  عن طريق زيادة  تقبل الذات  يمكن بناؤه لرفع مستوى  أي برنامج إرشادي  

 (.  0.892واحدة سيساهم في رفع التوافق الزواجي بقيمة متوقعة مقدارها )
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الذات االنفعالية على تقبل  الحساسية  أثر  تبين  النتيجة  الحساسية      هذه  أن وجود  الدراسات  تبين  النتيجة بحذر حيث  ولكن يجب أخذ هذه 

إال أنها عند زيادتها   (2019وكما أشارت دراسة قنيطة ) ل املتوسط هي أمر جيد كما هو واضح من النتيجة في السؤال األول والسؤال الثالثاالنفعالية حو 

 . (2021، كما توصل إلى ذلك شعيب )تصبح حساسية مفرطة قد تؤدي إلى تداعيات في عالقات الفرد بذاته وبمن حوله

 : التوصيات . 4.3

 أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات التالية:بناء  على ما 

 الحساسية االنفعالية. عمل دورات تثقيفية لتوعية األزواج بأهمية التواصل العاطفي، وماهيته ومدى تأثيره على  •

، ويمكن بناء  التوافق الزواجي في أي موقف إرشادي آخرا لتقبل الذات عند بناء برامج إرشادية لرفع مستوى  االستفادة من املساهمة الدالة إحصائي   •

 ا. ( أيض  2016برامج إرشادية لذلك وهو ما يتفق مع دراسة حمزة )

ك ملا لتقبل  لفت نظر العاملين في مجال اإلرشاد الزواجي إلى ضرورة توعية األزواج إلى الطرق التي من خاللها يتمكنوا من زيادة تقبلهم لذاتهم؛ وذل •

 ثر واضح على التوافق مع شريك الحياة.  الذات من أ 

 املقترحات:. 5.3

، كأن تكون العينة العامالت في مجاالت أخرى غير التعليم، أو أن تكون –غير املعلمات    –إعادة الدراسة الحالية على عينات مختلفة من املجتمع   •

 غير العامالت. 

 بمتغيرات نفسية أخرى تخص جوانب الشخصية.القيام بدراسات أخرى حول التوافق الزواجي وعالقته  •

األبناء • أو عدد  املستوى االقتصادي،  أو  التعليمي،  الحالية ولكن في ضوء متغيرات تصنيفية أخرى كاملستوى  للدراسة  أو القيام بدراسة مماثلة   ،

 طبيعة التنشئة االجتماعية. 

 لزواج. عمل برامج ودراسات عن التوافق الزواجي ال تعتمد على عدد سنوات ا  •

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

إبراهيم اإل .1 أحمد  الفي  الليث2018)  .قبالي،  بمحافظة  املتفوقين  الطلبة  لدى  الزائدة  الحساسية  ماجستير(.    .(.  التربوية )رسالة  الدولية  املجلة 

 . 171-162 :(3)7 :املتخصصة

الزقازيق في ضوء (. الحساسية االنفعالية  2020حليم، شيري مسعد. ) .2 وعالقتها بكل من املهارات االجتماعية والتلكؤ األكاديمي لدى طلبة جامعة 

 .331- 267 : (96)17كلية التربية،  - مجلة كلية التربية: جامعة بني سويف  ."الكلية -الفرقة الدراسية  -بعض املتغيرات الديموجرافية "النوع 

. مجلة جامعة الخليل للبحوث والعلوم التنبؤية لسمات الشخصية وأشكال االتصال بين الزوجين في التوافق األسري (. القدرة  2020)  .الحواري، آمنة .3

 . 33 –  1 :(14) 6 :اإلنسانية

  63(، 4)112 :مجلة البحوث والدراسات التربوية(. تقبل الذات وعالقته بتقبل اآلخرين لدى طلبة جامعة صنعاء. 1996الزعبي، أحمد محمد علي ) .4

– 85. 

 دار الشروق للنشر والتوزيع. .معجم املصطلحات النفسية والتربوية. الطائف(. 1979) .زيدان، محمد مصطفى .5

(. فاعلية املواقف الحياتية في تدريس علم النفس لتنمية مهارة تقبل الذات واآلخرين لدى طالب املرحلة الثانوية.  2018)  .سعد، ماري فارس فهيم  .6
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 . الجامعة املستنصرية 

الجامعة2021)  .شعيب، علي محمود على .8 الحياة لدى طالب  التنبؤ بجودة  االنفعالية والقلق واالكتئاب في  النسبي للحساسية  املجلة    .( االسهام 

 . 130-71  :(2)4املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل،  :الدولية للبحوث في العلوم التربوية

 مكتبة االنجلو املصرية. موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي.(. 2009) .طه، فرج عبد القادر .9

 . 794- 736 :(30)1 :مجلة كلية التربية(. الحساسية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ األكاديمي لدى طلبة الجامعة. 2018) .عبدهللا، مالك فيصل .10

الحساسية االنفعالية لدى طلبة الجامعة وفاعلية اإلرشاد بفرض املفهوم الخاطئ )رايمي( في التقليل من فرط   (.2016)  .العتابي، عماد عبد حمزة  .11

 . ، جامعة السماوة رسالة دكتوراه غير منشورة  .السلبيةالحساسية 



 القصابي & املحرزية                                                            ....                                                                                        مساهمة الحساسية االنفعالية في تقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات 

 531-518، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 529 

 

التفكك االسري (.  2005)  .عدوى، حسن موس ى حسن .12 االنفعالية وأثرها في  للعلوم   .الحساسية  السودان  )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة 

 . والتكنولوجيا

(. تقبل الذات واآلخرين وعالقته بالتفاؤل والتشاؤم لدى املتأخرات في الزواج )رسالة  2007) .عزيز، هاوزن محمود؛ ومصطفى، يوسف حمه صالح .13

 .57- 78 :(14) 2 ،مجلة جامعة الكركوك للدراسات اإلنسانية: العراقماجستير(. 

الشعور بالعجز النفس ي والحساسيةاالنفعالية لدى النساء املعنفات في محافظة غزة  (.  2019)  .قنيطة، إسراء سمير سعد والطهراوي، جميل حسن .14

 . (. الجامعة االسالمية بغزة رسالة ماجستير غير منشورة )

الفلسطينية(.  2019)  .املصري، عبد هللا محمد علي .15 الشرطة  االنفعالية لدى محققي  بالحساسية  املستقبل وعالقته  رسالة ماجستير غير )  قلق 

 . (. الجامعة اإلسالمية )غزة(منشورة 

)رسالة ماجستير غير   .الحساسية االنفعالية وعالقتها باملهاات االجتماعية لدى املعاقين سمعيا في محافظة غزة (. 2011) . أبو منصور، حنان خضر .16

 . منشورة(. الجامعة االسالمية

   .(. جامعة القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة ) اآلخر لدى طلبة الجامعةتقبل الذات وعالقته بكل من تقبل (. 2016) .النمر، آمال زكريا .17

طه .18 عفيفة  االنسانية(.  2019)  .ياسين،  للعلوم  التربية  كلية  في  املتفوقات  الطالبات  لدى  السلبية  االنفعالية  غير )  .الحساسية  ماجستير  رسالة 

   .(. جامعة البصرة منشورة 

 جنبية:األ  راجعا: املثانيً 

1. APA Concies Dictionary of Psychology (2009). American Osychology Association, Washington, DC, P454. 

2. Batik, M (2018). Unconditional Self-Acceptance and Perfectionistic Cognitions as Predictors of Psycological Weii-Being. 
Education and Training Studies Journal, 25(3). 

3. Brooks, H. (2020). Aways Being a Highly Sensitive Person Affects Your Love Life. The Electronic Journal of Introvert Dear. 

4. Carson, S. H., & Langer, E. J. (2006). Mindfulness and self-acceptance. Journal of rational-emotive and cognitive-behavior 
therapy, 24(1), 29-43. 

5. Corsini, R. (2002). The Dictionary of Psychology. Brunner-Routledge. 

6. Fischer, A. H., Kret, M. E., & Broekens, J. (2018). Gender differences in emotion perception and self-reported emotional 
intelligence: A test of the emotion sensitivity hypothesis. PloS one, 13(1), e0190712. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190712 

7. Flett, G. Besser, A. Davis, R. & Heitt, P. (2003). Dimensions Perfectionism, Unconditional Self Acceptance, and Depression. 
Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 21(2), 119-138. 

8. Guarino, L. R. (2003). Emotional sensitivity: a new measure of emotional lability and its   modrating role in the stress-illness 
relationship (Doctoral dissertation, University of York). 

9. Liying, B., Binxia, F. & Meng, L. (2020). Sensitivity and Emotional Intelligence an Empirical Study with Mental Health as a 
Regulating Variable. The Electronic Journal of Link.Springer. 

10. Morin, A. (2020). How To Overcome Emotional Sensitivity? Journal Of Lifenack.Org.  
https://www.lifnack.org/articales/communication/how-overcome-emotional-sensitivity-html.  

11. Singh, N. & Khan, I. (2013). Self-Acceptance and Happiness: A study On Gender Differences Among School Teachers. 
Learning Community-An International Journal of Educational and Social Development, 4(1), 55-60.  

12. Toyota, H. (2011). Differences in relationship between emotional intelligence and self-acceptance as function of gender of 
Japanese undergraduates. Journal of Psihologijske teme, 20(3), 449-459. 

13. Vandersteen, S. (2014). Bing Emotional Sensitive. Jornal Of Glenora Registered Psychologists. https://glenora.net/being-
emotional-sensitive.  

14. Wall, K. Kalpakci, A. & Sharp, C. (2018). An evaluation Of the Constract of Emotional Sensitivity from The Perspective of 
Emotionally Sensitive People. Unpublished Dissertation for master Dgree, University of Houston. 

15. William, F. (2016). Acceptance by others and its Relation to Acceptance of Self and others: Arevaluation. Abnormal And 
Social Psycology Journal, 50(2), 274-276. 

16. Zhu, M., Liu, Q., Fu, Y., Yang, T., Zhang, X. & Shi, D. (2018). The Relationship Between Teacher Self-Concept, Teacher Efficacy 
and Burnout. Journal Of Teachers and Teaching, 24(7), 788 – 801. https://doi.org/10.1080/13540602.2018.1483913 

https://www.lifnack.org/articales/communication/how-overcome-emotional-sensitivity-html
https://glenora.net/being-emotional-sensitive
https://glenora.net/being-emotional-sensitive


 القصابي & املحرزية                                                            ....                                                                                        مساهمة الحساسية االنفعالية في تقبل الذات لدى املعلمات املتزوجات 

 531-518، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 530 

 

The Contribution of Emotional Sensitivity to Self-Acceptance of Married Female 
Teachers in North Al Sharqiyah Governorate  in the Sultanate of Oman 

Khalifa bin Ahmed Al-Qasabi    

Assistant Professor of Educational Psychology, University of Nizwa, Sultanate of Oman 
kah73@unizwa.edu.om 

Hafsa bint Hamoud bin Nasser Al-Mahrizia 

MA in Psychological Counseling, University of Nizwa, Sultanate of Oman 
hafsaalmahrzi92@gmail.com 

Received : 24/1/2022      Revised : 10/2/2022    Accepted : 17/2/2022          DOI : https://doi.org/10.31559/EPS2022.11.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References: 

1. 'bdallh, Malk Fysl. (2018). Alhsasyh Alanf'alyh W'laqtha Baltlk' Alakadymy Lda Tlbh Aljam'h. Mjlt Klyt Altrbyh: 1(30): 
736-794. 

2. 'dwa, Hsn Mwsa Hsn. (2005). Alhsasyh Alanf'alyh Wathrha Fy Altfkk Alasry. (Rsalt Majstyr Ghyr Mnshwrh). Jam't 
Alswdan Ll'lwm Waltknwlwjya. 

3. Al'taby, 'mad 'bd Hmzh. (2016). Alhsasyh Alanf'alyh Lda Tlbh Aljam'h Wfa'lyh Alershad Bfrd Almfhwm Alkhat' (Raymy) 
Fy Altqlyl Mn Frt Alhsasyh Alslbyh. Rsalt Dktwrah Ghyr Mnshwrh, Jam't Alsmawh. 

4. 'zyz, Hawzn Mhmwd؛ Wmstfa, Ywsf Hmh Salh. (2007). Tqbl Aldat Walakhryn W'laqth Baltfa'l Waltsha'm Lda Almtakhrat 

Fy Alzwaj (Rsalt Majstyr). Mjlt Jam't Alkrkwk Lldrasat Alensanyh: Al'raq, 2 (14): 78-57. 

5. Aleqbaly, Lafy Ahmd Ebrahym. (2018). Alhsasyh Alza'dh Lda Altlbh Almtfwqyn Bmhafzh Allyth. (Rsalht Majstyr). Almjlh 
Aldwlyh Altrbwyh Almtkhssh: 7(3): 162-171. 

6. Hlym, Shyry Ms'd. (2020). Alhsasyh Alanf'alyh W'laqtha Bkl Mn Almharat Alajtma'yh Waltlk' Alakadymy Lda Tlbt Jam't 
Alzqazyq Fy Dw' B'd Almtghyrat Aldymwjrafyh "Alnw'- Alfrqh Aldrasyh - Alklyh". Mjlt Klyt Altrbyh: Jam't Bny Swyf - Klyt 
Altrbyh, 17(96): 267-331. 

7. Alhwary, Amnh. (2020). Alqdrh Altnb'yh Lsmat Alshkhsyh Washkal Alatsal Byn Alzwjyn Fy Altwafq Alasry. Mjlt Jam't 
Alkhlyl Llbhwth Wal'lwm Alensanyh: 6 (14): 1 – 33. 

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational and Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage:  https://www.refaad.com/Journal/Index/3 

E-ISSN  2520-4149 | P-ISSN 2520-4130 
  

 

 

 

 

Abstract: The study aimed to examine the extent to which emotional sensitivity contributes to self-acceptance 
among female teachers in North Al Sharqiyah Governorate. The study sample consisted of (665) married 
teachers. To achieve the objectives of the study, the following tools were used: the first is the emotional 
sensitivity scale (Al-Atabi, 2016), and the second is  a measure of self-acceptance from (Carol Ryff's 
psychological happiness scale). The results of the study showed that the emotional effectiveness was modest, 
but the risk of responding to feeling it was high while the level of the universe was high.  The correlation 
calculation in the multiple regression analysis between the variables also showed a positive, statistically 
significant relationship between self-acceptance and emotional sensitivity, where emotional sensitivity can 
explain (17.3%) of the variance in self-acceptance. Self-acceptance can also be predicted through two 

dimensions of emotional sensitivity, namely, response by action and response by feeling. The study 
recommended educating husbands and wives about the importance of emotional communication. Counseling 
programs benefit from the average predictive relationship of emotional sensitivity to self-acceptance. 

Keywords: marital adjustment; self-acceptance; Teachers; Sultanate of Oman. 
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 املقدمة:  .1

العالم   أنحاء  التربية والتعليم، في مختلف  أنظمة  للمتعلم في عصر  لعحرصت  املتكامل  النمو  بتنامي    االنفجارى توفير فرص  الذي يتسم  املعرفي 

املتعلم وجودة املحتوى التعليمي،    للتركيزمجال التربية والتعليم الذي يدفع    فياملعلومات، وظهر تأثير التقنيات الحديثة   مما يسهم في رفع مستوى على 

  الفوائد الكثيرة لتطوير تقنيات التعليم هي السماح للطالب ببناء  ومنأدوات تقنية عالية،  لى التعامل مع  ع  تشجع الطالب  من خاللالعملية التعليمية،  

يمية جديدة ملواجهة العديد من التحديات بالبحث عن أساليب ونماذج تعل  تعلم مطالب  ن املأ (  2015منصور )  وقد أشار،  بطرق متنوعة  هاونقل  املعرفة

 على املستوى العاملي.

التربية  يتحق  لجول  التقنيل ق  التطور  العالم   ،هدافها تحاول االستفادة من  بات  التربوية حيث  العملية  وما يقدمه من موارد وأجهزة وتوظيفها في 

يقال كما  أو  )سالم،    (إلكترونيةقرية  ) قرية صغيرة  وذل(2004صغيرة  والجد  ،  السرعة  التعليم صفة  الجبالي)ية  ك يضفي على  يذكر   ن أ   (2016حيث 
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 :صلخامل

ل في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود، وقد  ةجتماعياال الشبكات  استخداممعرفة واقع  إلىالدراسة  تهدف
ّ
  تمث

لإلحصائيات اإلدارية   ا( طالبة وفق  3529والبالغ عددهن )  ،عودعليا )ماجستير ودكتوراه( في جامعة امللك سالدراسات الطالبات  بمجتمع الدراسة  

 استخدام ، وقامت الباحثة بطالبة(  41البيانات فتكونت عينة الدراسة من )  جمع، استخدمت الباحثة أسلوب العينة العشوائية في  ه1440لعام  

الوصفي   اعتمدت على  الظاهرة، ح  دراسة في  املنهج  البيانات، و ل  االستبانةيث  النتائج  توصّ جمع  الدراسة من خالل  الدراسة    إلىلت  أفراد    تؤيد أن 

امللك سعود  ةجتماعياال الشبكات    استخدام بجامعة  العليا  الدراسات  طالبات  لدى  التعليم  )  ،في  بلغ متوسط موافقتهم  ( وهو  5من    4.18حيث 

الثاني الفئة  في  يقع  ا متوسط  فئات  من  الخماس ية  تشير    ،ملقياس  التي  الفئة  يرون    إن  وافقة، حيث  املخيار    إلىوهي  الدراسة  عينة  أفراد  جميع 

وجود معوقات في    فيعينة  ال  أفرادوافقة  متقارب في درجة    وجودفي التعليم، كما يتضح من نتائج الدراسة    ةجتماعياال الشبكات    استخدامإمكانية  

الت   ةاعيجتماال الشبكات    استخدام تدريبفي  بتوفير  الدراسة  توص ي  ذلك  وعلى     عليم، 
 
أهداف وطرق  مكث يوضح  الشبكات   استخدامف  وتفعيل 

 ستراتيجية ا داخل القاعات الدراسية، والعمل على وضع  نترنتاإل تصال ا و   الحاسب اآلليهتمام بتوفير أجهزة في العملية التعليمية، واإل  ةجتماعي اال 

 ج والتجارب الناجحة في هذا املجال ونشرها. املقررات الدراسية، كما توص ي بدعم النماذ رسمية داخل لتفعيل هذه الشبكات بصورة 

 . الدراسات العليا ؛ةجتماعياال  ؛الشبكات الكلمات املفتاحية:
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شبكة   عبر  أي    اإلنترنتالتعليم  الخبراء  مع  التواصل  للمتعلمين  و   ايتيح  موقعهم  فيكان  املشاركة  في  املغامرات    يساعد  من  كنوع  واملعلومات  البحاث 

 التعليمية. 

السائدة فقد ي الطرق التعليمية  ف  سلبية دور الطالبلعة في التعليم، وبالنظر  أساليب التعليم املتب    نتيجة لشعور املربين في العالم العربي بقصور و 

تلم  ات   نحو  النظار  لألساليب  جهت  بدائل  )سالمة،    واإلستراتيجياتس  املدارس  في  الشائعة  واملتعة   ةضاف إ غرض  ب  (2004التعليمية  الجذب  عنصر 

 للتعليم. 

يقتصر دورها على نقل التراث الثقافي من الجيال    لم ينة، و عل مكانة رفيعة في اللفية الثالثة، فلم تعد تهتم بفئة متربية تحت  ال  وكما هو معلوم أن  

يتعّد   إلىالسابقة   الحالي، بل  التفكير، واالّت    إلىى ذلك  الجيل  ا االبتكار، وتنمية  للقيام   عداد كوادر بشرية ذات كفاءة عاليةإل يجابية، والقيم،  إل جاهات 

 (2004سالم، ) .بالدور املنوط بها بفعالية في عصر التقدم العاملي والتقني

  استخداملقد أدرك رجال التربية والتعليم فوائد ومزايا  
 
يجابية  إ م ملا تركته من آثار الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم في عملية التعليم والتعل

البحوث والدراسات املهارات والخبرات واملعارف  وانعكست    ،أثبتتها  التعليمية واكتسابها  املخرجات  أكثر فاعلية وتطو  شبفي نوعية  ن جيل كل 
ّ
ر مما يمك

 ( 2010،)عليان .ومواكبة عصر التكنولوجيا املتسارع ،املستقبل من مواجهة التحديات

اإل  استخدام  ن  إ  الشبكات  التعليم  خاص  وبشكل  التعلم تطبيقات  ى حدإك   ةجتماعياال لكتروني  وموضوع  املتعلم  بين  التفاعل  يتيح  التعليم  في  ها 

ي روح نّم  قة وت  بطريقة شّي   م املعلومة للطالبنرى أنها تقّد    ةجتماعي اال الشبكات    إلىعن بقية الدوات التعليمية، وبالنظر    ا ر يعطيه تميز  لما ا  واملعلم، وهذ 

ن  أ (  2017)  ارون، ويذكر هوالنصوص  لصور الثابتة واملتحركة والصواتكاوالتواصل    يجابيلدى الطالب، وذلك بتوظيف التفاعل اال اإلبداع والخيال  

الشبكات   النفاذ    ةجتماعياال تواجد  وقدرتها على  اليومية  حياتنا  في  ال   إلىفي  ويسر ساهم  بسرعة  والجماعات  بأساليب غير  إ فراد  املعرفة  تاحة مصادر 

 تقليدية.

 اخ  ةجتماعياال وقد أظهرت الشبكات 
 
 تحقيق  لم فيعن غيرها من التطبيقات في اهتمامها بتفعيل دور املتع اجوهري   اتالف

 
م، فلم يقتصر أهداف التعل

 .دورها على مجرد تقديم املعلومات، بل امتد دورها لجعل املتعلم يبني معرفته بنفسه

( الحازمي وآخرون  أن  2020ويذكر  التواصل  (  التربويين، وتوظ  جتماعياال تفعيل  التواصل  بين  بما   جتماعياال يف شبكات  التعليمية  املؤسسات  في 

 يعد ضرورة تربوية وتعليمية. تعليمية املتميزة في العالم ية املعاصرة واملمارسات الالتربو  تتجاهايتماش ى مع اال

 مشكلة الدراسة: . 1.1

الجامعي تطو   التعليم  ا في الساليب واملناهج والوسائل واالسترات  ا ر  يشهد مجال  التطور مستمر  ا مع  بالتعليم    يجيات، وتزامن   لخذالتقني، مما دفع 

و   ،ا د  جدي  منحى   البحوث  وانطلقت  الحياة،  طالت كل مجاالت  ثورة معرفية  أحدثت  املعلوماتية  كل  فالوسائط  حاملة معها  الحديثة  يجابيات إ التجارب 

ن بالرغم م -أن توظيف التقنية في خدمة التعليم  الل مالحظة الواقع تبينالتعـليم في املراحل السابقة، ومضيفة إليه ما استجد من اكتشافات، ومن خ

  نهاأ إال - كفكره في أذهان املعلمين ااجدهو ت
 
في التعرف على واقع   الحالية الدراسة مشكلة ف بالدرجة الكافية في املقررات الدراسية، وبذلك تتحددلم توظ

 ات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود. في التعليم لدى طالب ةجتماعياال الشبكات  استخدام

 ية:عن السئلة التال جابةلإل  وعلى ضوء ذلك تهدف الدراسة

 في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود؟  ةجتماعياال الشبكات  استخدامواقع ما  •

   العليا في جامعة امللك سعود؟ في التعليم لدى طالبات الدراسات  ةجتماعياال الشبكات  استخداممعوقات ما  •

 ؟في التعليم  ةجتماعياال للشبكات  هناستخدامء اأثنما أهم املشكالت التي تواجه الطالبات  •

 ؟ طالبات الدراسات العليا بجامعة امللك سعود  للتعلم لدى  ةجتماعياال تقنية الشبكات  استخدامما أهم املقترحات لتحسين  •

 :الدراسةأهداف  . 2.1

الوق الدراسة  التعليم،    ةجتماعياال الشبكات    استخداموف على واقع  تستهدف   لاالط  حيث تمنحفي 
 

   اسع  ا و   ب مجاال
 
الذاتي، وت  للتعل   م 

ّ
  مك

ّ
املعل م ن 

  
ّ
   .والتواصل واملستمرالدائم  م من التفاعلواملتعل

 : إلىوتهدف الدراسة 

 العليا في جامعة امللك سعود.  في التعليم لدى طالبات الدراسات ةجتماعياال الشبكات  استخدامالكشف عن واقع  •

 في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود.  ةجتماعيال ا الشبكات   استخداممعوقات التعرف على  •

 في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود.  ةجتماعياال الشبكات  استخدامالتعرف على أهمية  •

 سعود.  كلدى طالبات الدراسات العليا في جامعة املل في التعليم  ةجتماعياال ت الشبكا استخدامتفعيل  •

أثر • التعليم   ةجتماعياال الشبكات    استخدامفاعلية    مقارنة  تحصيل  أثر  و   ،في  في  التقليدي  امللك طالبات  التعليم  جامعة  في  العليا  الدراسات 

 سعود.
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 . في التعليم   ةجتماعياال الشبكات  استخدام في تفعيلالخروج بتوصيات ومقترحات قد تساعد أعضاء هيئة التدريس  •

 ة:سأهمية الدرا . 3.1

 في عدة جوانب منها:  دراسةأهمية ال كنتم

املجال • املوجودة في  الدراسات  اغلب  التعليم    التربوي   أن  لذا    كترونيلاإلتدور حول  الوقوف على  سفقط،  الدراسة  ومعوقات   إيجابياتتتيح هذه 

 التعليم. في  ةجتماعياال الشبكات  استخدام

 تعليمية لتبني أساليب جديدة تتناسب مع متطلبات العصر. ية الالعملى لللقائمين عهذه الدراسة في تقديم رؤية واضحة تساهم  •

 للطالبات. ةجتماعياال ز هذه الدراسة فكرة توفير بيئة تعليمية تفاعلية مدعمة بالشبكات تعّز   •

•   
ّ
 في التعليم، وسبل التغلب عليها.  ةجتماعياال بكات الش  استخدامط هذه الدراسة الضوء على معوقات تسل

 م جديدة وذلك بالتركيز على املتعلم من خالل تطبيق النظريات التربوية الحديثة.   ي الكشف عن طرق تعلدراسة فلتسهم هذه ا  •

 . العالي في التعليم   ةجتماعياال توظيف الشبكات  فيتشجع هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس  •

 محددات الدراسة: . 4.1

امل -1 جانبها  في  الدراسة  تركز هذه  املوضوعية:  واقو الحدود  العل  ةجتماعياال الشبكات    استخدام ع  ضوعي  الدراسات  طالبات  لدى  التعليم  في في  يا 

 جامعة امللك سعود. 

 الحدود البشرية: طالبات الدراسات العليا بجامعة امللك سعود. -2

 الحدود املكانية: جامعة امللك سعود بمدينة الرياض اململكة العربية السعودية. -3

 .ه1440مليدانية خالل الفصل الثاني من العام الجامعي  راسة ا دالحدود الزمنية: تطبق هذه ال -4

 :مصطلحات الدراسة . 5.1

 : ةعيجتما اال الشبكات  •

املحتوى وتنظيمه وبثه ونشرة من   جتماعياال "عبارة عن أنظمة تقوم على نوع من التفاعل    ة:جتماعياال الشبكات   بين الفراد والجماعات في إنتاج 

الشبكات  متعددة، واملحت  قنوات ووسائل  استخدامخالل   صفحات مواقع و و مرئية،  ية و قد يكون نصوص، ملفات صوت  ةجتماعي اال وى املتاح على هذه 

   إنترنت
 
منظ وتقوم فكرة مواقأو مصادر معلومات  منظمة،  وغير  الشبكات  مة  بين    ةجتماعياال ع  املحتوى  في  واملشاركة  والتبادل  االقتسام  على مفهوم 

عني نمو دائم ومستمر  قائمة على التشاركية والتفاعل، مما ي  ةجتماعياال فلسفة الشبكات    إنويمكن القول  ،  (179،   2009ار،  ي)الط  "الفراد والجماعات

 للعلم واملعرفة. 

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري  .2

 :اإلطار النظري  . 1.2
، حيث ظهر على الساحة التعليمية والتربوية  ومتسارع  وم بشكل كبيرلر املعرفي، الذي يعني تزايد املعارف والعه عصر التطو  ن  لعصر بأز هذا ا يتمي  

التي تتشعب مجاالتها وفروعها، وأصبح لزام املختلفة،  العلوم   العديد من 
 
يتمك بالجديد منها، حتى  التزود  العصر  الفرد في هذا   على 

 
التا كيف مع ن من 

 ملجتمع املعاصر. ا 

أن  2016ويذكر حيدر ) يه  (  التعليم  املواطنين  إلىف  دتجويد  واملواطنة    ،اإلتصاللعمل واإلنتاج و لاملهارات الساسية  باملسلحين    إعداد جيل من 

والتعامل مع الثورة التكنولوجية،  ين، ستمر ف مع متطلبات التغيير والتطوير املمارسه التخطيط اإلستراتيجي للتكي  على م درة والق ةجتماعياال واملسؤولية 

 . في التعليم والتعلم  فاءة والفاعلية واإلنتاجية والتميز و التجديد واإلبتكار واإلبداعلكا  دأ بباإلضافة  لتحقيق م

ر     وما احدث من أثر   ،العصر  والذي غدا سمة من سمات هذا   ،اإلتصاله هذا العصر في وسائل اإلعالم و التقني الكبير الذي يشهد  وبسبب التطو 

السكاني، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية التعليم،   االنفجارهذا العصر هو عصر  وباملقابل فإن   والتربوية، ،، والفكريةةجتماعياال في جميع جوانب الحياة  

ه لزام   الولى للتغلب على مشكالت الفقر والجهل والتخلف، ةي جتماعاال باعتباره الوسيلة  مواجهة تحديات   فية ان تمتلك القدرة لى مؤسسات التربيع افإن 

 .عليم واستمراريته لكافة شرائح املجتمعديم التقضمان ت لالعصر،  

أن   املعلومات،    ومما الشك فيه  الحادثة في مجال تقنية   ةجتماعياال ات  قرونة بالتغير واملالتطورات 
 
أنماط للتربية والتدريب  ا، تضع  )الخان   .جديدة 

،2005 ) 

املخططين اهتمام  ازداد  فقد  تلبية   لذا  بأهمية  القرار  وصانعي  تطو   التربويين،  خالل  من  املتنوعة،  التربوية  التعليمية، الحاجات  النظمة  ير 

 الخلل والقصور فيها، وإيجاد حلوٍل جذريٍة ملشكالتها املتعددة.   باالستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها، بحيث تسهم في مواجهة
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التقنية    أن    كما في  بشكليؤدي  التقدم  نتعلم  في  مستمر    للتغيير  التي  ونفكر  و الطريقة  ونعمل  اآلن    اإلنترنت  استخداموببها.  نعيش  نستطيع 

 لوجه في قاعات    اللقاء  إلىاالنخراط في أنشطة التعلم دون الحاجة  
 
جتمع بهم املشاريع مع أناس لم ن  في تنفيذالدروس، وتسمح التقنية لنا بالتعاون  وجها

 ( 2005 ،)الخان .امطلق

، وأصبح بإمكان املعلم واملتعلم تخزين واسترجاع لكترونيةبيئة تعليمية تعتمد على شبكات املعرفة اإل  إلىلقد تحولت البيئة التعليمية التقليدية  

الحصول على املعلومة،   ملعلومات على قدرة الفرد في، وتتوقف أهمية تكنولوجيا ا اإلنترنتعبر وسائل عدة في مقدمتها شبكة    كميات هائلة من املعلومات

ومن    (2002)إسماعيل،  النظام التعليميفي    اليم وتعلم جديدة تؤثر إيجابي  ة الفرصة لآلخرين لالستفادة منها، وذلك بأنظمة تعحوتنميتها، وتوظيفها، وإتا

 .ةجتماعياال لك النظمة الحديثة ما يعرف اليوم بالشبكات ت

ى ها تئة التشغيلية والحاضنة للويب والتي تقدم الخدمات واملعلومات عن طريق تطبيقابيالوذلك عبر   واخرون،)العمران  .(الويب )بتطبيقاتاملسم 

2009)( اليعقوبي  وذكر  أدوات  أ (  2018،  توظيف  عبر  يكون  الجيد  التدريس  التفكير   التصالا ن  وتنمية  والفهم  واملعاني  املعلومات  لتوصيل  الجيدة 

 هارات واالتجاهات والقيم في مواقف تعليمية هادفة. وامل

  ( ويب)على خلق    اإلنترنتات املستضافة عبر  مالجيل الثاني من الخدويرتكز  
 

من مصدر للمعلومات    اإلنترنت ل  ، فهي تحّو  أكثر إنسانية وأكثر تفاعال

التفاعلية    إلىالجاهزة   للمعلومات  تعّز    بأسلوب مصنع  تصميم مواقع  بين  سهل، من خالل  والتشارك  وإبرازها  املعلومات  وتبادل  اإلبداع   املستخدمين ز 

مين  ه تواصلية بين مجموعة من املستخداجتماعي، كونها بيئة  ( جتماعياال   )الويب ن ذلك ما يطلق علية اسم أ   ( 2013ر النجار )ا يذكم(، ك2012)الفار،

 .املشاركة إلىتهدف 

 من خالل إلقاء الضوء على محورين هما: تم تناول اإلطار النظري الخاص بالدراسةوقد 

 
ً

 . اإللكتروني: التعليم أول

 . ةجتماعيال  ت: الشبكااثانيً 

 :اإللكترونيالتعليم . 1.1.2

الذي   " ذلك النوع من التعليم :  النمط من التعليم والباحثين فقيل يراد به  ( عند املهتمين بهذا E-learning)  اإللكترونيتعددت تعريفات التعليم  

املت  اإلتصالفي    لكترونيةاإلالوسائط    استخداميعتمد على   وبين  واملتعلمين  املعلمين  وهنعبين  برمتها،  التعليمية  واملؤسسة  كثيرة لمين  اك مصطلحات 

: منها  املصطلح  هذا  مع  بالتبادل  املصط   Electronic Educationو    Web Based Educationو    Online Educationتستخدم  من  "  وغيرها  لحات 

 (. 3، 2003هاشم،  )املحيسن و

دة وسائطه املتعد  الحديثة من حاسب وشبكاته و   االتصالآليات    استخدامبقة للتعليم  يالتعليم اإللكتروني هو طر   ن  أ "    :(6،  2002وذكر املوس ى )

  استخدام املهم هو  ،أو في الفصل الدراس ي (عدعن ب  ) سواء  كان  اإلنترنت، وكذلك بوابات إلكترونية، ومكتبات ، وآليات بحث، ورسوماتمن صوت وصورة 

أنواعها في إيصال املعلومة للمت    عالتقنية بجميع 
ّ
 ،  لكترونية هي جزء مشتق من الدراسة اإل  (عدعن ب  )، والدراسة  م بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدةل

    كلتا الحالتين فإن    وفي
ّ
فليس بالضرورة   لكترونيةنتحدث عن الدراسة اإل  ، وعندما(مصدر املعلومات)  علم م يتلقى املعلومات من مكان بعيد عن املاملتعل

الف  التحدث اإللكتروني غير متزامن(Online Learning)ري املتزامن  و عن التعليم  املفيد من لكتروني، فالتعليم اإل، بل قد يكون التعليم  أن نتعلم  : هو 

 ."والتقنيات اإلنترنتان بواسطة مواقع بعيدة ال يحدها مكان وال زم

    إلى( عبر الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته  ي( التعليم اإللكتروني بأنه " تقديم محتوى تعليمي )إلكترون24،  2005ويعرف زيتون )
ّ
م املتعل

ا  أقرانه سواء أكان ذلك ببشكل يتيح له إمكانية  املحتوى ومع املعلم ومع  النشط مع هذا  أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا لتفاعل  صورة متزامنة 

  ت واملكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته،التعلم في الوق
 

 من خالل تلك الوسائط".  اعن إمكانية إدارة هذا التعلم أيض   فضال

بشكل جيد   اسبق  مة م  تمركزة حول املتعلمين، ومصم  إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية، وم  بأنه: “طريقةلكتروني  ( التعليم اإل18  ،2005ويعرف خان )

والتقنيات الرقمية وبالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي املناسبة   ترنتنإل ا خصائص ومصادر    باستعمالوميسرة لي فرد، وفي أي مكان، وأي وقت،  

 ." ة م املفتوحة، واملرنة، واملوزعلبيئة التعل 

املستحدثات التكنولوجية وتجهيزات شبكات املعلومات عبر    استخدامب أسلوب التعلم املرن   لكتروني هوم اإلأن التعلي  : "(2009)ويذكر إسماعيل  

تعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي  املتعددة االتجاهات وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بين امل  االتصاالتعلى  ا  د  ممعت  ،اإلنترنت

 ."مكانوقت وبأي 

 لكتروني في العملية التعليمية: التعليم اإل إلىل ررات التحو  بم •

  (، 2020)وداعة هللا،    "االتصال"سقوط الحواجز الثقافية بين أطراف    ملنع    وكذلك  ي،دالتعليم التقلي  كالت لكتروني جاء لحل مشإن التعليم اإل

اإلوي التعليم  أهداف  من  للوسائل    استخدامف  ؛لكترونيعد  الفعال  علمية   قنياتلتوا املعلم  مستويات  على  الحصول  في  الطالب  مساعدة  اجل  من 

اإللقد  وأكاديمية عالية، و  للتعليم  الحاجة  الخيرة تطو    ،اإلنترنت  ظهور شبكة  علكتروني مظهرت  السنوات  التقنية في  ت   املموس    ا ر  وشهدت هذه  طور  مع 
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 امهم    ا فقط ولكن مع التطور الحاصل أصبحت الوسائط املتعددة تلعب دور  على النص    ا مرتكز    اإلنترنتحيث كان في البداية التعلم عبر    نفسها، الشبكة  

 ( 81، 2009 )دعمس، .في عملية التعليم 

وملا  ،  بعض وأصبح العلم كوحدة صغيرة متشابكة الطرافه لم يعد للبعد الجغرافي تأثير في عزل الدول عن بعضها الأن    (:2014ر القصراوي )ذكيو 

ئة لية في ضوء بيااملناهج الح  فيالفرد ملواجهة بيئته، وحل مشكالتها واإلسهام في تطويرها فإنه ينبغي إعادة النظر  ليم هي وسيلة إلعداد  كانت مناهج التع

 . العاملية إلىاإلنسان من املحلية 

 ها وتطبيقهتتألف من تخطيط بيئات التعلم وتصميمها وتقويم  (Systematic) منظوميه عملية ياإللكترونم ي تعلال عدي  
 
 ا م مدعوم  ا حيث يكون التعل

أن    ومستمر،  البشكل فع   تعل  أي   كما  ا   إلكتروني الم  ينظام  أن يكون    فحسب،تعلمين  ملتقتصر فائدته على  ينبغي  املساهمة   اقيم  مبل  لكل املجموعات 

 واملؤسسة. الدعم،وأعضاء فريق  لمين،املعبما فيهم  فيه،

الكت أي نظام تعليم  أن       روني يكون ومعلوم 
 
ومنظم، ومكتوب بطريقة واضحة، ومقدم بشكل رسمي،    املنال، حينما يكون سهل    للمتعلمين؛مفيدا

 ول املتعلم، ويمكن تحم  حويتمركز بالطبع 
 
 ( 2005، )خان .م ذات خدمات ومرافقل تكاليفه، ومرن ويمتلك بيئة تعل

وغيرها من التقنيات  ،املعتمدة على الحاسب اآللي لكترونيةومواد التعليم اإل ،املتعلميننوعية معينه من املعلمين و  إلىهذا النوع من التعليم يحتاج 

قللقيام بإدارة العملية حتى يؤتي   ةهيئة إدارية مؤهل ج إلىتاحي الحديثة، وكذلك لكترونيةاإل  ( 314، 2010)صبري، .فوائده  ثماره، ويحّق 

)و  هللا  فتح  أن  2004يذكر  املاضي  (  العشر   شهدت  ة  السنوات 
 
تأث ولقد  التعليم،  بمجال  املرتبطة  التكنولوجية  املستحدثات  في  هائلة  رت  طفرة 

   ، و"ترونيلكاملستحدثات التعليمية املرتبطة بالتعليم اإل  مستوياتها في العديد من الدول بهذه   فعناصر منظومة التعليم على اختال 
 
م مدى الحياة التعل

 ( 2016.134)حيدر.. "املجتمع خارج املدرسة  إلىسوار املدرسة أ تتعدى  ةٍ االهتمام بالنمو الشامل للفرد وهي نظر بللتربية تتمثل  ٍة شمولي ةٍ يتبنى نظر 

الحديثة   االتصالمكانات وسائل  إ ل استغالل  الجامعات العاملية في هذا املفهوم تقض ى على الحواجز الجغرافية من خال  ( أن  2006ة )مويؤكد سال 

ا  وغيرهلمن  الصناعية  أكاديمية  ،اقمار  درجه  تمنح  جامعة  تكون  لن  الجامعة     فحسب  وهذه 
 

مكمال قطاع  ستكون  التعليمية   للبنية  وإنما  الساسية 

 . العملية التعليمية  ةفاعلي  زيادة على  وتعمل ،ة القائمةيالعامل

 : ةتماعيجال املحور الثاني: الشبكات  .2.1.2

 إل اء ا دة جوتطبيقاتها املتعّد    واالتصاالتنتيجة لثورة املعلومات  
 
   اإللكتروني منم  هتمام بالتعل

 
ب على السلبيات وأوجه القصور املوجودة  أجل التغل

قتصادية واإل   ةجتماعي اال ثقافية و رات الر الحديث في ظل التطو  العمل على تطوير العملية التعليمية بما يتفق مع متغيرات العصو في التعليم التقليدي  

اوبناء مجتمع مستعد ملواكبة   ( 2020،  )عالء الدين. "حيث أسهمت في خلق العديد من مصادر املعلومات" والتجديد،العاملي نحو التطوير   ه االتّج 

من   والتيرة  الية مع التقنيات التعليمية املتطّو  العناصر البشرية املؤهلة والقادرة على التعامل بكفاءة ع  إلىلكتروني يحتاج  ليم اإلأن التع  ىوال يخف

متطلبات    ق وسهولة تقويم الطالب وتحقي  والتفاعل،  اإلتصاللتطوير املناهج التعليمية ووسائل اإليضاح وسهولة    ة، وذلكتماعيجاال أحدثها الشبكات  

 ملية التعليمية برمتها. الجودة الشاملة للع

أف  باستمراريبحثون  ين  التربوي  ن  إ  وبين  عن  واملعلم،  الطالب  بين  تفاعلية  تعليمية  بيئة  توفر  التي  الطرق  لجذب  ضل  وزمالئه؛  هتمام إ الطالب 

 واملمتعة في البيئة التعليمية.  سائل الجاذبةو من أكثر ال ةجتماعياال الطالب وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات، وتعتبر الشبكات 

أطلق عليجديدة    إلكترونيةلظهور وسائل تعليمية    ا ونظر   السابقة تفقد بريقها لتحل محلها تقنيات جديدة  الوسائل  (  Web2.0ها تقنيات )بدأت 

( وهي ما تعرف بالشبكات  2007)الخليفة،  .(RSSملواقع )صات ا ال (، وخWikis(، والويكي )Blogsز بالتفاعلية واملرونة والجاذبية مثل: املدونات )التي تتمي  

   ةجتماعي اال 
 
ت أخرى   ةاعياجتمبنية    عد  حيث  أو شبكات  الفراد  )أي مجموعة من  العقد  بأ   تتكون من مجموعة من  بينها  فيما  تترابط  هتمامات إصغر( 

  إلخ.مشتركة من قبيل: الفكار والدين والتجارة والصداقة.. 

عرف الشبك
 
املحادثات   مشتركة، مثل:مات  خدمات تسمح للمستخدم بالتواصل مع الشخاص اآلخرين الذين لديهم اهتما"بأنها:    ةجتماعياال ت  اوت

 ( 28 ، 2009 العمران،) .ي والفيديو والتدوين ومشاركة امللفات وغيرها من الخدمات "رونلكتالفورية والرسائل الخاصة والبريد اإل

( املواقع على شبكة    "  بأنها:  ةجتماعياال شبكات  لا (  36،  2009ويعرف احجيوج  الثاني   ظهرت مع  اإلنترنتمصطلح يطلق على مجموعة من  الجيل 

 جامعة،  )بلد،نتماء إ هتمام أو شبكات إفتراض ي يجمعهم حسب مجموعات ا فراد في بيئة مجتمع  تتيح التواصل بين ال  (2.0ويب ) للويب أو ما يعرف باسم 

صية لآلخرين ومعرفة أخبارهم طالع على امللفات الشخهذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشر مثل إرسال الرسائل أو اإل  ل(، ك... إلخمدرسة، شركة

 ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض ". 

ضاء املعلوماتي فمجموعة من الشخاص في ال التقاءمجموعات ثقافية تنشأ عند  ( هي:Social Networks)ة جتماعياال الشبكات  إنقول ن الويمك

عبارة عن مجموعة من الشخاص يشكلون مجتمعات    لكترونيةتمعات اإلاملجحيث أن  (،  لكترونيةاإل  )باملجتمعاتما يطلق عليها    ذا طة وهبوضوح وبسا 

 (2011،ترونيكل)الكاديمية العربية للتعليم اإل . أهداف محددة وهوايات واحدةبإفرادها  ويرتبطمواصلة هواياتهم التي تميزهم،  لجأ من 

وهي تتيح لهم اختيار الفراد املشاركين معهم  كما    أنفسهم،قديم  صفحة ويب تعتمد على الخدمات وتسمح لإلفراد ت  :( أنها2011عماشة )  عرفهاوي  

 . واقع الكثر شعبية هذه امل توأصبح اإلنترنتكبير من متصفحي  املواقع عددهذه  جذب تحيث  (Facebook  ،Myspace)مثل  مواقع
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بالتفاعل حول    ةجتماعي اال الشبكات  ف للناس  أوتسمح     معين،أو هدف    ، موضوع  فكرة، 
 

أن  تستط  فمثال أي مدرسة  لها،  تنش ئ  يع  مدونة خاصة 

الكبحيث   إمكانية  لطالبها  الدر تتيح  فيها عن شؤونهم  أو  تابة  تعريف    املدرسية،اسية  الشبكات    :آخروفي  إن  نقول  أن  مجموعة من   ةجتماعياال يمكننا 

   ايخلق تعليم    ةجتماعياال الشبكات  تقنيات    استخدام  ن  حيث أ   ما،مرتبطين معا بطريقة    –أصدقاء  –عليهم اسم    راد، غالبا يطلقفال 
 

خاصة إذا   ،فاعال

 ( 2011،لكترونيالعربية للتعليم اإل )الكاديمية .يحة وفاعلةيقة صحها بطر استخدامتم 

من كل  الشبكات  )   Jennifer  martin & linette Hawkins, 2010)  ويذكر  مواقع  الغراض  ةجتماعياال أن  من  مجموعة  ذلك  تخدم  في  بما   ،

أو وجهات   ،لح املهنية والتعليمية املشتركةة تقوم على أساس املصاأو إقامة عالقات جديد  ،املستخدمين على الحفاظ على الصداقات القائمة  مساعدة 

مشتركة سياسية  الثقافة  يجمعهم   أو  ،نظر  أو  )  يفف،  الدين  املتحدة  الواليات  أجرتها  و  2007دراسة  أنج  (  للشبكات    (%91)  د  املستخدمين  من 

و   ةجتماعي اال  أصدقائهم   مع  عالقتهم  على  الحفاظ  )بغرض  التوا يرغبون    (%82أن   اإل في  نفس  يشاركونهم  أشخاص  مع  و صل  و هتمامات    أن  لتوجهات 

 . اجتماعيةيستخدمونها بغرض القيام بنشاطات  (72%)

تحقيق    يسعى الى  عظم اهتمامهم  ، إلن  هداف اإلنفعاليةال   في تحقيق يه بعدم صالحيته  يعاب علبأن هذا التعليم    ( بالقول 2006المة )ذكر سيكما  

املهار  الدائيالهداف  واملهارات  كما  ةية  يؤدي ،  والتسرب  إلى  اأيض    انه  الى  امللل  باإلضافة  تعليمي    أن  ،  إعداد محتوى  في  املبذول  املواقع  عالجهد  بر هذه 

 خبره ومهاره ال تتوفر لدى الكثير من املعلمين. إلىيحتاج 

 التعليم: في  ةجتماعيال الشبكات  اماستخد •

التي تواجه  إن   التحديات  أهم  التعليمية في مجتمع  من  للتعليم   العملية  الجديدة  الطرق  القدرة على استكشاف  واستنباط حلول   ،املعلومات هو 

مثل    استخدامواإلبداع في    ،للتعليم التفاعلي  والتمكن من تصميم بنية مناسبة  ،ولوجيا الحديثة املستخدمة في التعليم سائل التكنو معرفة ال  إلىتستند  

واستثمارهاهذه   لحاجات    ،الطرق،  عدو   املتعلمين،وإخضاعها 
 
الطرق    ةجتماعي اال الشبكات    ت أهم  الوساطة   والوسائلمن  على  تعتمد  التي  التعليمية 

 للمتعلمين. في إتاحة املعرفة  نيةو لكتراإل

عملية نمو    ليست عملية تحول نموذجي عما هو سابق ولكنه  ةجتماعياال ن الشبكات  أ   )  Robin Mason & Frank Rennie, 2008)  ويذكر كل من

لتحول إليها في ة شجعت املربين على ا دعلى الوسائط املتعد  القائمة  ةجتماعياال العديد من الشبكات  لهذا وجدت  و   واملمارسة،قائمة على النظرية    وتنمية

 والتعلم. عملية التعليم 

التواصل  الدائم مع اآلخرين من    اإلتصالأهم سماته    تكنولوجي من   اليوم في عالم ينشأ طالب  بالتالي  و  في  والتي أسهمت    جتماعياال خالل شبكات 

وأحداث تصل إليه من خالل القنوات العديدة التي تغذي من أخبار    هيجري حول  ومتابعة ما،  الطالب على تواصل مع محيطه الواقعي واإلفتراض ي  جعل

 ( 150،  2015 ،)الشرمان .ل من املعلومات املتواصلة واملتصلةحياته اليومية بسي

بأن   إ رة  اإلشاتجدر  مما  و  التعليمية  ليه  البيئة  قائمة على    إلىتحويل  الويب    ستخداماال بيئة  لتقنية  من   تيجيةا واستر سياسة    يتطلب  2.0الفعال 

 .  يجتماع اال على فكرة التفاعل  تقوم (2.0الويب ) ن وذلك ل  ،وني والجماعيتعزيز الشعور بأهمية العمل التعا إلىباإلضافة  للتعليم،اإلدارات العليا 

الذي نعيش فيه أن تعكس عاملنا  املدرسة  ينبغي على  املستويات    اجتماعيةيتسم بتفاعالت    والذي   ،كما  ذا فإن من واجب لهو   والنماط،متعددة 

أن      املدرسة 
 
النشطة  اإل   علىع تالميذها  شج  ت ات تعليمية لتبنى سياس  التعليم،في    ةجتماعياال الشبكات    استخداميتم    وأن  ،ةتماعيجاال نخراط في هذه 

 . انفتاح  إ أكثر 

 الدراسات السابقة: . 2.2

 محورين رئيسين، وهما:  إلىيمكن تقسيم الدراسات السابقة 

 التعليم. لكتروني في التعليم اإل استخدامدراسات اهتمت بأثر  ل:و املحور ال 

 التعليم. في  ةجتماعياال الشبكات  استخداماهتمت بأثر دراسات  املحور الثاني:

 لكتروني في التعليم: التعليم اإل استخدامأثر دراسات اهتمت ب .1.2.2

وجبدراسة   • الدراسة    :( 2011)   ر الطيطي  الصعوباتإ   إلىهدفت  طلبة    ستجالء  تواجه  في  التي  املفتوحة  القدس  التعليم   استخدامجامعة 

%( من مجتمع  5أي ما نسبته )  ،البةا وط( طالب  980لدراسة )بلغ عدد أفراد عينة ا   حيث  ،املنهج الوصفي التحليلي  الدراسة  بعتات    وقد  ،لكترونياإل

عدم توفر الخدمات الفنية   إلى، توصلت الدراسة  االستبانةن على أداة  ا ، واعتمد الباحثختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائيةا تم    حيث  الدراسة

والحاجة    الالزمة الجامعة،  مختبرات  ف   إلىفي  الطلبة  ملساعدة  متخصص  مركز  بشكل  وجود  التعليم  مواد  إعداد  تجهيزات إ ي  ونقص  لكتروني، 

لصعوبات التي  لا  عدم وجود فروق دالة إحصائي    إلىج  لت النتائص، كما تو لكترونيمختبرات الحاسوب، وقلة الجهزة تساهم في صعوبة التعلم اإل

طلبة جام املنطقةتواجه  ملتغير  ا  تبع  املفتوحة  القدس  النتائج وجود عة  بينت  حين  في  إحصائية    ،  ذات داللة  طلبة  ل فروق  تواجه  التي  لصعوبات 

ا ملتغيرات املستوى والعمر والبرنامج.   جامعة القدس املفتوحة تبع 
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بعت الدراسة املنهج  ، ات  وني في مدارس اململكة في الرياضلكترالتعليم اإل  استخداممعرفة واقع    إلىهدفت      : (2009)  عبد الكريمل العمشادراسة   •

،  (297من جميع أعضاء هيئة التدريس من معلمين ومعلمات في مدارس اململكة الهلية والبالغ عددهم )  ، وتألفت عينة الدراسةتحليليالوصفي ال

فروق ذات    لوجودراسة  لت الّد  ، وقد توص  االستبانةباحثة على أداة  ، واعتمدت الع أفراد املجتمع الصلي ملحدودية مجتمع الدراسةن جميو يشكلو 

بين    ه ال يوجد فروق ذات دالله إحصائيةن  أ ،  و لكتروني في املدرسة لصالح اإلناثالتعليم اإل  استخدامة بين الذكور واإلناث في مدى  الله إحصائيد

ا  اإل  استخداممدى    في  عينةلأفراد  املدرسالتعليم  في  و لكتروني  العلمي  املؤهل  و  التخصص  باختالف  التدريبيةة  والدورات  وفالخبرة  يتعلق ،  يما 

ه عند ته رفع مستوى ثقافة الحاسب اآللي ومهارا استخداميجابيات  إ أهم    ، أوضحت الدراسة أن  لكترونيالتعليم اإل  استخداموسلبيات    بإيجابيات

العلمية بشكل مشّو  املتعلم  املادة  أطول   ، وبقاءق ، وتقديم  الراجعةاملعلومة فترة  التغذية  بالنسبة لبرز  ، وتقديم  أما  وجود ب  فتتمثل  سلبياتال، 

    ا حي  ر صثيؤ مما    لكترونيةالجهزة اإل  استخدامكثرة  و   ، الكتروني  إ لدى أولياء المور مما يصعب متابعة أبنائهم    لكترونيةة اإلالمي  
ّ
، وفيما  م على املتعل

 
 
قلة املخصصات املالية، وكثافة املادة ب، تتمثل  ملعوقاتفق أفراد الدراسة على اثنين من ا ت  ا لكتروني في املدرسة  التعليم اإلق بمعوقات تطبيق  يتعل

 العلمية في التعليم العام. 

الكريم  مهادراسة   • الدراسة    :( 2007)  العبد  ا   إلىهدفت  تجربة  اإللكترونيلتقويم  بج  تعلم  للبنات  النموذجية  البيان  باملرحلتين  بمدارس  دة 

ما الوضع الراهن لتجربة التعلم   والذي ينص على االتي: "  الرئيساإلجابة عن السؤال    املتوسطة والثانوية، ولتحقيق هذا الهدف حاولت الدراسة

للبنات   النموذجية  البيان  بمدارس  ملا   وأسئلتهاالدراسة    فوبناء على هد  ."بجدة؟اإللكتروني  الوصفي  املنهج  الباحثة  للدراسة،  ئال ستخدمت  مته 

اإل الفصول  العينة جميع طالبات ومعلمات  للبناتف  لكترونيةوشملت  النموذجية  البيان    ،طالبة  ( 162)ومعلمة    (41)  نوالبالغ عدده  ،ي مدارس 

املتوسطة   املرحلتين  في  اإللكتروني  التعلم  بطريقة  نتائج    انت ك و   .والثانويةيدرسن  تتم  الدراسةأهم  الدراسة  لها  توصلت  أظهرت   :باآلتيثل  التي 

مدى   الخاصة     استفادة النتائج 
 
التعل من  نسبي  مع  لكتروني  اإلم  الطالبات  بسيطة  فروق  اإل  اوجود  الطريقة  مقارنة   لكترونيةلصالح  عند  وذلك 

النتائج مؤشر  ل التقليدو في الفص  وبزميالتهنتحصيل الطالبات في التعلم اإللكتروني بأنفسهن   اإللكتروني في   على دور   ا ية، ولذا تكون هذه  التعلم 

مت  اإلدارة قد    ، وأن  ( Word, Excel, PowerPointاملعلمات تلقين دورات في الحاسب اآللي شملت )  نت نتائج الدراسة أن  كما بي    زيادة التحصيل.

عمل   وورش  دورات   للهن 
 
التعل اإللكترونيطريقة  و م  تم  ن  أ ،  بط  ه  للتدريس  اختيارهن  قبل  اإللكترونياختبارهن  التعلم  وهن  ريقة  مستعدات    ، 

يرغبن في تعميم هذه الطريقة في كافة   هن  ، وأن  صعوبات في تطبيق طريقة التعلم اإللكتروني ال يواجهن  ، و لكترونيةة اإلبالتدريس بالطريق  لالستمرار

التدريس التقليدي، ويرغبن في مزيد    إلىال يرغبن في العودة    كما،  س بطريقة التعلم اإللكترونيهن على التدريتيشجعن زميال  هن  أن  و   ،فصول املدرسة

 تروني. التأهيل للتدريس بطريقة التعلم اإللك من

 
 
التعل إيجابيات وسلبيات  املعلمات والطالبات حول  بالنسبة آلراء  بي  أما  اإللكتروني فقد  التم  أن طريقة  النتائج   عنت 

 
اإللكتروني تساهم في زيادة  ل م 

لحمل الكتب املدرسية ووسائل الشرح التوضيحية ما بين    ة املعلماتتقليل حاج   إلىي  ؤدّ علمة على إيصال املعلومات للطالبات، كما أنها ت  قدرة امل

 الفصول الدراسية. 

 
 
  الدروس،م تركيزهن على  وعد  ،غال الطالبات بجهاز الحاسب اآللينشا   إلىت  ها أدّ م اإللكتروني من وجهة نظر املعلمات أن  ومن سلبيات طريقة التعل

عدم تنظيم أوقات السئلة لت  ها أدّ جهد كبير من قبل املعلمة، كما أن  ل  تحتاج  هذه الطريقةأن   و   بة،والطالوقللت من التواصل املباشر بين املعلمة  

 ة. فني  طال العر ال تكر   إلىواإلجابات بين الطالبات واملعلمات، باإلضافة 

 لبات فقد كان من أهم النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن طريقة  ا فيما يخص آراء الطاأم  
 
اإللكتروني تساهم في زيادة استيعاب الطالبات   م التعل

ة في على دمج التقني    ساعدتو تقليل حاجتهن لحمل الكتب املدرسية ما بين املدرسة والبيت،  ل  ي وتؤدّ   املعرفة،  الكتسابمن حماسهن    وتزيد  للمواد،

 بيئة 
 
 .زيادة متابعة أولياء أمورهن لهن إلىوتؤدي  املدرسة،من انتظامهن في  وتزيدهذه الطريقة تراعي الفروق الفردية بين الطالبات،  كما أن   ،م التعل

اإل الفصول  في  الصفي  السلوك  بأنماط  الخاصة  املالحظة  نتائج  النتائج    لكترونيةوكشفت  من  استغالك عدد  أهمها  من  إلمكانات  ان  املعلمات  ل 

املعلمات   بين  تفاعل  وحدوث  التعليمية،  غير    استخدامو ا،  إلكتروني    والطالباتالبرامج  شرح  أدوات  والكتاب،   )كالسبورة،  إلكترونيةاملعلمات 

أحد الشخاص   إلىاآللي، ولجوء املعلمة    وحدوث أعطال في بعض أجهزة الحاسب  ،لكترونيةاإلعرض الوسائل التوضيحية    إلىباإلضافة    وغيرها..(

 رج الفصل ملواجهة إحدى املشكالت الفنية الثانوية. خا

 : في التعليم ةجتماعيال الشبكات  استخدامت بأثر راسات اهتم  املحور الثاني: د .2.2.2

على الويب كأداة من أدوات الجيل    (Blobs)  لكترونيةاملدونات اإل     استخدامكشف عن إمكانية  للهدفت هذه الدراسة    : (2009)منصور  دراسة   •

، حيث قام الباحث بمخاطبة ومراسلة  ستكشافيث املنهج اال ستخدم الباحا ومصدر جديد للمعلومات، ولتحقيق هذا الهدف،    (،الويب)  منالثاني  

لإلجابة عن مجموعة و   دولة الكويت،بمجموعة من الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  

املوضوع،    مختارة من املش  فقدالسئلة بشأن هذا  الباحث بحوار مع   )اثنان وعشرون مش  اركين وهم:قام 
 
ممثلين لبعض   ا: تسعة عشر طالب  اارك

، والثانية سبعة  اركينلى سبعة مشو ثالث مجموعات للمناقشة )املجموعة ال   إلى، وثالثة مدرسين( تم تقسيمهم  صات الكاديمية املختلفةالتخص  
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ا ، بواقع جلستا(اركينمش، بينما كانت املجموعة الثالثة ثمانية  اأيض    اركينمش السابع عشر  ن لكل مجموعة،  الرابع    إلىللتان وقعتا في الفترة بين 

لها  تفريغها وتحلي  ات املشتركين والتي تم  ظتسجيل وتدوين آراء وتعليقات ومالح  ، وبمعاونة منسق ومسجل الحوار، تم    2007والعشرون من أبريل  

والتوصيات. بالنتائج  ومفارقات  للخروج  نتائج  عن  الدراسة  كشفت  أشا  وقد  إذ  واالعتبار،  باملالحظة  ومالحظات  جديرة  آراء  تحليل  عبر  رت، 

ا   موافقة  إلى،  اركيناملش بإمكانية  اآلراء،  في هذه  النسبي  التفاوت  بالرغم من  كبيرة منهم،  باملدونات اإلل مجموعة   ا مصدر  ك  لكترونيةخذ واالعتداد 

وأكد    ا جديد    ارقمي   أيض  للمعلومات،  الدراسة  ب  ات  قيام  اإل  اركيناملشعض  على  املدونات  ببعض  وأعمالهم   لكترونيةباالستشهاد  أبحاثهم  في 

اإل املدونات  تجعل من  التي  السباب  الدراسة  أظهرت  كما  الدراسية،  أوجزها  و للمعلومات،    ا جديد    ا مصدر    لكترونيةوواجباتهم  في   اركينشاملالتي 

 مرونة التعامل معها من حيث تصفحها والتعليق عليها وحفظها وتباغزارة وتنوع املعلومات وسهولة وسرعة الحصول عليها، وكذلك 
 

عن   دلها، فضال

 طبعها وتخزينها.  

محيا  دراسة   • الدراسة    :(2008)آل  ا   استخدامثر  أ قياس  الى  هدفت  للتلالجيل  اإللكترونيثاني  مهارات    (E-Learning 2.0)  عليم  م على 
 
 التعل

   1874ف مجتمع الدراسة من طالب كلية املعلمين البالغ عددهم )جامعة امللك خالد في أبها ، وقد تألالتعاوني لدى طالب كلية املعلمين ب
 
( في طالبا

( عام  من  الول  م(2008  / 2007الفصل  عشوائية  عينة  اختيار  وتم  تم  (طالب  51)  ن،  وقد  شب  ماستخدا ،  وتالتجريبي  ه املنهج  تصميم   م  ، 

    25ونت من )الولى تجريبية تك  :مجموعتين
 
الجيل الثاني من التعليم اإللكتروني املعتمد   استخدامتم تدريسهم بأسلوب التعليم التعاوني ب،(طالبا

   26، والثانية ضابطة تألفت من )   Blogو املدونات  Wikiعلى الويكي  
 
املحتوى  بأسلوب التعليم التعاوني املعتمد على التعليم  درست نفس  ،( طالبا

م  لتقليدي بنظام إدارة  اإللكتروني ا 
 
، وبعد االنتهاء تم  ، وتم التحقق من تكافؤ املجموعتين قبل التطبيق((Learning Management Systemالتعل

املتغير   أثر  املجموعتين لقياس  الدراسة على  أداة  )ا تطبيق  اإللكترونيالجيل  ملستقل  التعليم  التعاوني.الثاني من  التعليم  لت وتوص    ( على مهارات 

،  ا   إلىالدراسة   املجموعتين  لدى  إجماال  التعاوني  التعليم  الى عدم وجود  نخفاض مستوى  الدراسة  توصلت  في    كما  إحصائية  دالله  ذات  فروق 

م  ومجموعة  ،  إللكترونيا التعليم التعاوني بين مجموعة الجيل الثاني للتعليم  
 
ائح تنظيمية  أوصت الدراسة بإصدار لو ، و اإللكتروني التقليدية  التعل

إلزام الطالب بمقر    للتعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم  ،  ، وتوفير محتويات تعليمية على شكل كائنات تعليميةلتعليم اإللكترونيلر  العالي مع 

اإللكترونيملؤ   نتر اإلنت، وتزويد مواقع  ومقررات دراسية للتعليم  الثاني  الجيل  بأدوات  العالي  التعليم  التدريس على ، وتدر سسات  أعضاء هيئة  يب 

 . اإلنترنتيعات لحماية مستخدمي ، وإصدار تشر مستجدات التعليم اإللكتروني

كأداة من أدوات الجيل    (Electronic Wikipedia)  لكترونيةتحديد فاعلّية تطبيق املوسوعات اإلالى  هدفت هذه الدراسة    : (Chen, 2008)دراسة   •

خ وم  نتائج  على  الويب  من   الثاني 
 
تعل في  رجات  الطلبة  قنوات  أ م  وتوضيح  تايوان،  في  ثانية  غة 

 
كل اإلنجليزية  اللغة  تدريس  فوف  ص    اإلتصال حد 

Channels Communication) )  ل الطلبة في بيئ  لكترونيةفي املوسوعات اإل   لكترونيةالتعليم اإل  تاوالتي تعمل على تسهيل تفاع 
 
خبرات   إلى، إضافة

ل النسب في  ل، وتسعى هذه الدراسة لكترونيةات اإلوسوعامل  استخدامالطلبة في  توفير املزيد من الخيارات أمام املدرسين في اختيار قنوات التواص 

للموسوعات،   ستندة 
 
امل التعليم  التعليم  ولبيئات  بنظر   ةجتماعي اال فهم جوانب  أو  ا ية  الخاصة  ستحدثات 

 
امل يتعلق  االبتكاراتنتشار  فيما  وذلك   ،

ستندة    الاإلتصبقنوات  
 
عتمدة في بيئات التعليم امل

 
لّية شينغ وو   ،ستخدمت الدراسة املنهج التجريبي ا و .  لكترونيةاملوسوعات اإل  إلىامل

 
وأجريت في ك

شارك  (تايبيه)  بمدينة
 
لت  لطلبةصفين من ا   عينة البحث()  ون بتايوان، وكان امل

 
قررات تعليم اللغة اإلنجليزية العامة، وقد بلغ  امل مجموعهم  حقين بم 

الول علىاطالب    (97)  بالكامل الصف  الثاني على  اطالب    (47)  ؛ اشتمل  الدراسة  ، حيث قّس  اطالب    (50)، والصف  مجموعتين تجريبية   إلىمت عينة 

 وضابطة، وقد 
 
فوف اللغة اإلنجليزية العامة أ ختير أ ، أما لكترونيةاإلاملوسوعات    استخداملتكون املجموعة التجريبية التي تدرس ب اي  عشوائحد ص 

كجزٍء    أسبوعيةختبارات  ، وخضع طالب املجموعتين ال لكترونيةملوسوعات اإلا   استخدامالصف اآلخر فكان املجموعة الضابطة التي تدرس بدون  

اإلنجليزية( نتحدث  )دعونا  املعروف  التدريس  س  من منهج 
 
كتوامل في  ف  لى خدم  أجنبية  لغة  بصفتها  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  وو  صفي  شينغ  لّية 

 
ك ي 

بتايوان.   تايبيه  عالجة حتى  وامتد  بمدينة 
 
امل تّم توزيع    6ت فترة  الدراسة  نهاية  الطلبة    كلتىعلى    ستبانة ا أسابيع، وفي  ق بمواقف 

ّ
تعل

 
املجموعتين وامل

بقت  
 
ط كما  اللغة،  م 

 
تعل تجاه  تتعل  ى أخر   بانةستا تجاه  الطلبة  بمواقف  اإل  استخدامق  فق  لكترونيةاملوسوعات  توزيعه  تّم  طلبة  والذي  على  ط 

أيض   الدراسة  نهاية  مع  أجريت  كما  الدراسة،  نهاية  في  التجريبية  وقد    ااملجموعة  التجريبية،  املجموعة  في  الطلبة  ل  تفاع  بخبرات  تتعلق  قابالت  م 

الكمّية من   البيانات  اإل تكونت  نعقدة أسبوعي  باتخنتائج 
 
امل الطلبة على  ارات  قابالت  االستبانة، وإجابات 

 
امل معت من  النوعية فقد ج  البيانات  أما   ،

   وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  التي أجريت مع الطلبة.  
 
   اهناك فرق

 
ستخدمة لهذه املوسوعات واملجموعة الخرى غير   اإحصائي    داال

 
بين املجموعة امل

ست
 
ستخدمة للموسوعات اإلمر الذي يعنل خدمة لها، ا امل

 
قارنت لكترونيةي أن املجموعة امل درات االستماع والقراءة، وعند م 

 
ها  حّققت أداء  أفضل في ق

اإل للموسوعات  ستخدمة 
 
امل امتلكت موقف  لكترونيةباملجموعة غير  أنها  الدراس ي،    اتفضيلي    ا، فقد تبين  الصف  قدرة   جانب تحسين  إلىأكثر تجاه 

اإل   اأفراده اللغة  و في  م  نجليزية 
 
   التعل

 
وفضال ني،  الطلبة  عن   التعاو  وافق  فقد  اإل  ذلك،  املوسوعات  أن  إكمال   لكترونيةعلى  على  ساعدتهم  قد 

بهم  الخاصة  والت    ،واجباتهم  التعاون  وقيامهم  وعلى  ساهماتهم  م  وإدارة  بال  باالقتداءناقش  كما شعروا  البعض.  بعضهم  أثناء  والنمذجة عن  راحة 

ستندة للموسوعات اإلاستهم في بيئار د
 
، كما أظهرت النتائج  لكترونيةاملوسوعات اإل     استخدام، حيث كان من السهل عليهم  لكترونيةت التعليم امل
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باشرة )وجه    اإلتصالاملتعلمين لقنوات    استخدام
 
ل اإللكتروني كأدوات إرسال الر   ا امل باشرة،   ة يلكترونسائل اإللوجه( فيما بينهم، وقنوات التواص 

 
امل

ناقشة العمل الجماعي والتذكير 
 
 بالهداف املرسومة. وذلك مل

•  ( الدراسة    : (Ryan, 2007دراسة  هذه  لإل الى  هدفت  ستندة 
 
امل الحديثة  التعاونية  الدوات  عالجة  دّونات    نترنت م 

 
واملوسوعات  Blogs)كامل  ،

ن((Electronic Wikipedia   لكترونيةاإل
 
اإل، وامل ا (Electronic Forums  لكترونيةتديات  الثاني من  الجيل  تأثيرها على ( كأدوات من  لويب، وبحث 

فوف تدريس املرحلة املتوسطة )من الصف السادس  أداء و      إلىتعلم الطلبة في ص 
 
ن بين   إلىالثامن(، إضافة ستويات التعاو  بحث فائدتها في زيادة م 

أن هناك ما يقارب من سبعمائة   ، حيثشيكاغو بوالية إلينوي   ادية التابعة لضواحيدإحدى املدارس اإلع   الطلبة ، وقد اختيرت عينة الدراسة من

الثامن السادس وحتى  أو مجالٍت  ، ويمن طلبة الصف  دّوناٍت  إنشاء م  التجريبية على  املجموعة  مهم. وقد قاموا   إلكترونية عمل أعضاء 
 
تعل لتوثيق 

اإل  استخدامب لوج    ،لكترونيةاملوسوعات  بالو  قاموا   كما 
 
الحوارات  إلكترونيةنتديات  مل تسهيل  شأنها  أي   لكترونيةاإل  من  إليها من  خول  الد  ويمكن 

نتديات اإل  -  لكترونيةالدوات اإل  استخدامأن    إلىوأشارت نتائج الدراسة  مكان.  
 
دونات  لكترونيةكامل

 
رات   -وامل رت على تصو 

ّ
ني قد أث ذات املبدأ التعاو 

ني؛ حيث  الطلبة   راتهم حو عحول العمل التعاو  نيل العمل التعاملت على زيادة تصو  رات املجموعة التجريبية أعلى بشكٍل ملموس  و  ، وقد كانت تصو 

رات قابٍل  مر   إلى، كما أشارت النتائج للقياس مما لدى املجموعة الضابطة من تصو  رات الطلبة الكبر ع  مل  )طلبة الصف الثامن( حول الع ا أن تصو 

ت  أعلى من  ني كانت  مر  صالتعاو  الطلبة الصغر ع  رات  م طلبة    ا و  السادسوه  الطلالصف  ر لدى  التصو  ستوى  بين م  أن هناك عالقة وثيقة  بة  ، كما 

الدراسية فوفهم  ص  ستوى  وأخير  وم  الرجح    ا ،  من  أنه  النتائج  اإل  استخدامأظهرت  لألدوات  اإلناث  أك  لكترونيةالطالبات  نّية  الطلبة  التعاو  من  ثر 

كور 
 
 .حٍد ماالى هذه الدوات فهو ملموس  وقابل للقياس وكبير    استخدامعلى  اعيجتماال مستوى الطلبة  ر الذي يتركهي، أما التأث الذ

ستندة   كأداة من أدوات الجيل الثاني من الويب ، وهي عبارة عن برمجيات ((Wikipediaتناولت الدراسة  املوسوعات  (Coyle, 2007دراسة ) •   إلى م 

ن أي   ، والتياإلنترنتصفحات  
ّ
ستخدٍم من إضافة أو    تمك حتوى في صفحات املم 

 
عتبر اإلنترنتعلى    رونيةلكتوسوعات اإلتحرير أو حتى حذف امل

 
، وت

اإل التعاونية  العمل  ملجموعات  الفاعلة  الدوات  نظر  لكترونيةاملوسوعات من  وذلك  التفاعل  ا ،  النسبّية وطبيعتها  إحدى لسهولتها  وهي  ّية كذلك، 

 
 
امل النشاط  التعليأنماط  في  تكّرر  م  بشكٍل  بحثستخدم  الدراسة  هذه  استهدفت  عليه،  وبناء  عد،  ب  عن  دار 

 
امل اإللكتروني  اإللكتروني    م  التعاون 

باشر )وجه  
 
 بمجموعات العمل التعاوني امل

 
قارنة ستخدم للموسوعات م 

 
نت عينة ، وتكو  املنهج التجريبي  لوجه( في مجال التعليم العالي، واستخدم اامل

قرر  ة العام الخير وقبراسة من طلبدال ستوى طلبة السنة الخيرة، والذين تّم تقسيمهم    االتصاالتل الخير، مّمن يقومون بدراسة م 
 
 إلىاإلذاعية مل

 
 
ك تعاونت  حيث  التعا  ّل  مجموعتين،  أسلوبي  استخدمت  والتي  التقارير،  كتابة  في  منهما  )وجه  مجموعٍة  باشر 

 
امل التقليدي  التعاون و لوجه(،    ا ون 

رتكز على  ا 
 
قررات الدراسية اإلم      استخداممل

 
من إعداد التقارير، قام عدد  من املهنيين   االنتهاء، وبعد  لكترونيةوسوعات برمجية "مودل" إلدارة امل

ال ومعيار  حدد  م  حتوى  
 
مل  

 
وفقا التقارير  نوعية  بتصنيف  املجال  هذا  في  الدراسة  و   تنسيق كذلك.الخبراء  نتائج  في جودة م  د علأشارت  جود فرق  و 

الالتقاري العمل  بأسلوب  يتعلق  فيما    تّ ر، 
 
شيرة م  ني،  باشر    إلىعاو 

 
امل التعاوني  العمل  أسلوب  أما  فاعل،  تعاون  أسلوب  عن  املوسوعات عبارة  أن 

ل بين أعضاء املجموعة ال  من حيث كم التواص 
 
فّضل  في بعض الحيان نظر والتقليدي فهو أكثر كفاءة  واحدة، وهو م 

 
 ا

 
وعات  ، أما املوسا لكونه مألوف

لعوا على عمل أعضاء املجموعة فقد سمحت في العمل التعاوني للطلبة بأن يعملوا وفق سرعتهم الخا
ّ
هولة ، إال أن   االخرى صة بهم، وبأن يط ه  بكل س 

 مجتمع بين السلوبين. فرق كبير في خبرات الطلبة للتعلم وانتمائهم لل يوجد ال

 اإلنترنتاملستندة على    (الويب)من أدوات الجيل الثاني من  كأداة ( Blogs)نات املدو     استخدام  الى  هدفت هذه الدراسة :(Klassen, 2005دراسة ) •

بكولومبيا   اإلعدادية  أبوتسفورد  مدرسة  في  الطلبة  من  محددة  ملجموعة  التعليمية  املناهج  تعزيز  على  تضم    ريطانية،البللعمل  الدراسة  وقد  نت 

ال اآلتي:  ر السؤال  تعزيز"ئيس  يمكن  الطلبة    كيف  البريطانية من خالل قدرات  بكولومبيا  اإلعدادية  أبوتسفورد  في مدرسة  والكتابة  التفكير  على 

 .  "؟نترنتواملواد املوزعة على شكل مدونات مستندة لإل  لكترونيةمجموعات النقاش اإل   استخدام

الوصفيوقد استخدم • املنهج  الدراسة  البيتم  ، و  ت  املباشرة ،  قابالت، و املو   االستبانة     من خاللنات  اجمع  املراقبة  امليدانية وعمليات  املالحظات 

صّنعةو 
 
امل الثقافية  نتجات 

 
وامل النتائج، حيثالوثائق  بهدف وصف  البيانات  لجمع  النهائية كمحاولة  تقييماته  في  املقابالت  الباحث  استخدم    تم    ، 

ب املقابلة  مفتو   استخدامتصميم  و حتفاعالت  النهايات،  أتة  اإل التي  ستخدمين  للم  من احت  الباحث  طلب  وقد  شخص ي،  بشكل  بإجابتهم  رتباط 

ب املقابالت  تلك  به  الذي ترتبط  الوقت  أو تجاربهم في  التفكير في عملية تعلمهم وخبراتهم  العاطفي تم تطبيقها عل  ستبانةااملشاركين  يهم في  للذكاء 

إضافة   العام،  تع  إلىبداية  أنماط  النشلتقييم  من  كجزء  الدراسة  اطات مهم  هذه  امليدانفي  واملالحظات  تضمنت  ،  املباشرة  املراقبة  وعمليات  ية 

م  الكثير مما قام به الباحث نتيجة  
 
الوثائق    حليل  ت، و توصيف اجراءات العملية ووصف ما يشعر به  املقترن باملشاركين، حيث أراد الباحث  التعل

صّنعة  
 
نتجات الثقافية امل

 
ل  ي تمتوالوامل  

ّ
تضمنة  ات املنتاملشروع  ث

 
راقبات والتعليقات امل

 
املعلمين املرتبطين   في اختصاصجة من قبل املشاركين، وامل

 وأن إشراك الطلبة فياملدو    استخدامأن    إلىوأشارت نتائج الدراسة    بالطلبة.
 
مناقشة مواد املناهج الدراسية في هذه   نات والبرمجيات بسيط نسبيا

كان أ كم  التحقيق،سهل    املدونات  اإل ا  للطلبة من حيث  الناقد، وكذلك ن هناك فوائد واضحة  والتفكير  والقراءة،  والكتابة،  والتفكير،  شتراك، 

 ل وتوفير الخيارات التعليمية املختلفة أمامهم. تعبير الطلبة عن حبهم لبيئة التعليم املستندة للمدونات التي تمكنهم من التفاع إلىأشارت النتائج 
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،  %100في التعليم أضاف قيمة لتجاربهم وخبراتهم املدرسية بنسبة    نترنتلإل   ة املدونات املستند     استخدامن أن  ، تبي  تبانةساال ستجابات  ا ليل  حوبت

 
 

قبل، وقد  تدونات في النشاطات املدرسية في املسامل  استخدامبون بعن استمتاع أفراد عينة الدراسة بالكتابة والتعبير عن أفكارهم وأنهم يرغ فضال

بتنا املدرسين  الحظات ومراقبات  المر مع م  اإل  استخدامسب هذا  الصفية داخل   لكترونيةاملدونات وغيرها من وسائل اإلعالم  املتوفرة في غرفهم 

بيئة   ودمجها ضمن ليست فقط عبارة عن ش يء من املمكن إعداده من قبل املعلميننات أن املدو   إلىالكليات التي يدرسون فيها، كما أشارت النتائج 

م 
 
جتمعي، واملسؤولية   التعل

 
عد إضافة حقيقية وقيمة كبرى لتطوير التفكير الناقد، والوعي امل

 
شتركة، ولكنها ت

 
، وتطوير ودعم صفات  ةجتماعياال امل

م املتعلمين دائمي 
 
 العالم.  ، واملواطنين على مستوى التعل

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 الرئيسة التالية:  الدراسات السابقة في النقاط حظات فيال يمكن إيجاز أهم امل

 عتمدت غالبية الدراسات على املنهج الوصفي التحليلي، والبعض الخر على املنهج التجريبي.ا  •

 ,Klassen)  راسةد و   ( Ryan, 2007)ث تتراوح بين املرحلة املتوسطة كما في دراسة  ع املراحل الدراسية التي أجريت عليها الدراسات السابقة، حيتنو   •

 . (Coyle, 2007مرحلة الدراسات العليا كما في دراسة ) إلى (2005

 وأمريكية.  وأسيويةأوربية  ودول والدول العربية، اشتملت على اململكة العربية السعودية حيث التنوع الجغرافي لتطبيق الدراسات  •

 (. 2009 منصور،كما في دراسة ) 21 إلى (Ryan, 2007)كما في دراسة  700تمايز حجم العينة في الدراسات السابقة من  •

عليها   • يغلب  السابقة  الدراسات  في  البيانات  لقياس    واالختبارات  االستبانةأدوات جمع  والبعدية  على   ةجتماعياال الشبكات    استخدامثر  أ القبلية 

 أداء الطلبة.

وجود أثر لتطبيقات الجيل الثاني على مستوى   إلى(  Klassen, 2005)و ( Ryan, 2007)و  ( Chen, 2008)( و2009 منصور،)كل من  ت دراسة  لتوص   •

 أ عدم وجود  إلى( Coyle, 2007)و، (2008، تعلم الطلبة ، أما دراسة كل من ) آل محيا
 
 . م الطلبةثر لتطبيقات الجيل الثاني على مستوى تعل

عت هذه الصعوبات في العملية التعليمية، وقد تنو   ةي عجتمااال ت مجموعة من الصعوبات التي تواجه دمج الشبكا تضح من عرض هذه الدراساتي

ت التي  البيئة  أن  م  بحسب  الدراسة غير  فيها  املناسبة ال ت  املواقع  توفر  عدم  في  بشكل عام  الصعوبات  يمكن حصر هذه  التستخدامه  في عملية  عليم ها 

نه ال يوجد خطة  أ مؤسسات املجتمع املختلفة واملؤسسة التربوية، كما    بين   فيعاون الكاوعدم الت  ،التقنيات  استخدامونقص الكوادر التربوية املدربة على  

 في العملية التعليمية بشكل واسع وفعال.  ةجتماعياال معينه يسير عليها النظام التعليمي لدمج التقنيات والشبكات 

الدراسة الحالية تحاول معرفة واقع  وإذا   التعليم    ةجتماعياال الشبكات       استخدامكانت  دراسات العليا في جامعة امللك سعود  دى طالبات اللفي 

ال الشبكات    بحوثفإنها قد استفادت من  التي تعيق توظيف  الجوانب  التعرف على بعض  التعليمية  ةجتماعياال السابقة في  العملية  نتائج  وتقتصر  ،  في 

 . هذه الدراسة على املنطقة والعينة التي تناولتها

  :إجراءات الدراسة  .3

 اسة: ر منهج الد . 1.3

 كيفية ل   استخدامامت الباحثة بق
 
من حيث تعريفها،  ةجتماعياال هن للشبكات صف الوضع الرا و املنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة دراسة

جل التعرف على أ  جانب تحليل البحوث والدراسات السابقة، ويعد هذا املنهج املالئم من إلىاتها، معوقاتها،  استخدام، و وأهميتها، وخصائصها، ومكوناتها

 كمية حجمها وتغيراتها. بيان تطويره، و تؤدي لقع و نتائج وتعميمات تساعد على فهم الوا  إلىفي التعليم، والوصول  ةجتماعياال أثر الشبكات 

 مجتمع الدراسة:   . 2.3

 
 
امللك سعوديتمث العليا )ماجستير ودكتوراه( في جامعة  الدراسات  اإلدارية    ا( طالبة وفق  3529)والبالغ عددهن    ،ل في جميع طالبات  لإلحصائيات 

   .هـ.1438لعام 

 عينة الدراسة:  . 3.3

 ،  إلكترونية  ستبانةا (  100إرسال )  ائية في تجميع البيانات، حيث تم  استخدمت الباحثة أسلوب العينة العشو 
 
 أ

 
، فتكونت  استبانة  ( 41)  اردت منهست

 كالتالي: ّن هتا صخصتجامعة امللك سعود، حيث كانت با يمن طالبات الدراسات العلطالبة ( 41عينة الدراسة من )
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 ص  الدراسة وفق متغير حسب التخصعينة  توزيع أفراد: (1) جدول 

 % التكرار  التخصص

 80.5 33 تقنيات تعليم

 2.4 1 حاسب آلي 

 2.4 1 ة صحية ومستشفيات إدار 

 2.4 1 مناهج وطرق تدريس 

 12.2 5 لم يحدد

 100.0 41 املجموع  

)ت  ي رقم  الجدول  )1ضح من  أن  أفراد  33(  التعليم ب  متخصصينالدراسة  عينة  ( من  )  ،تقنيات  نسبتهم  ال80.5وتبلغ  يليهم %( وهن  العلى،  نسبة 

 ستشفيات، وتساوت مع أفراد عينة الدراسة بقسم مناهج وطرق تدريس.املارة الصحية و الحاسب اآللي، ونفس النسبة باإلدمتخصصين ب%( 2.4)

 البيانات:  جمع ةأدا . 4.3

البيانات    االستبانةتعتبر   أدوات جمع  أكثر  البحوث    ااستخدام  من  بالنسبة املي  إلى، ويرجع ذلك  ةجتماعياال في  الداة، سواء  التي تحققها هذه  زات 

 أو سهولة معالجة بياناتها بالطرق اإلحصائية.الجهد أو التكلفة  الختصار

بيا جمع  في  باالعتماد  الباحثة  قامت  على  نحيث  الدراسة  هذه  اآلراء    االستبانة  استخدامات  حول  املعلومات  لجمع  وسيلة  أفضل  باعتبارها 

 .اوموضوعي   ادقيق   ا لبحث واختبار أسئلتها اختبار  من سهولة في تبويبها وتحليها، وما يتبع ذلك من إمكانية إجابة أسئلة ا واالتجاهات، وملا تتسم به 

 هما:  و قسمين رئيسين  الستبانةن وتتضم  

  القسم الول:
 
 يفية ملفردات عينة الدراسة. ق باملتغيرات املستقلة للدراسة والتي تتضمن املتغيرات املتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيتعل

 في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود.  ةجتماعي ال ا الشبكات    استخدامواقع  القسم الثاني: 

 وثباتها:  الدراسة ةصدق أدا . 5.3

من  جمع البيانات على تحقيق مستوى عاٍل تتطلب الطبيعة املنهجية العلمية الثقة في أدوات القياس أو جمع البيانات، فعدم قدرة أداة القياس أو 

بجعل يعول عليه،  أن  يمكن  ه  الثقة  ومن  الدراسة ككل،  في مصداقية  يشكك  بدوره  وهذا  املتحصل عليها محل شك،  أهمية ذ النتائج  تأتي  املنطلق  ا 

 بيقها. التحقق من صدق وثبات أدوات جمع البيانات، قبل الشروع في تط

 صدق أداة الدراسة من خالل:وقد قامت الباحثة بالتأكد من 

 الصدق الظاهري: •

 
 
 ها سوف تقيس ما  التأكد من أن    :وتعني  ( Validity)  ستبانةاال د من مدى صدق  التأك

 
في    االستبانةق أداة  صدوللتحقق من    قياسه،ت من أجل  عّد ا

الدراسة تم عرضها   املرتبطة بموضهذه  املجاالت  التدريس    عو على عدد من الساتذة واملختصين في عدد من  التعليم و طرق  أساتذة تقنيات  الدراسة، 

و و  النفس  عددهم  القيعلم  والبالغ  والتقويم،  و   10اس  من  محكمين  كل  محمد  هم  ا   السعدنيالدكتور  بورسعيددكتور  بجامعة  التعليمية   ، لتقنيات 

امللك سعود، التقنيات بجامعة  أستاذ  الشرهان  الدكتور جمال  الدكتو و   والستاذ  امللك سعود، الستاذ  بجامعة  التقنيات  أستاذ  العامر    ر عبدالرحمن 

تورة أسماء الفايز أستاذ املناهج وطرق التدريس  والدك،  أستاذ علم النفس التربوي والقياس النفس ي بجامعة اإلمام محمدمحمد الجابر    الدكتورة عبلة

سات من طالبات الدرا   والدارساتالباحثات  وبعض  التدريس بجامعة امللك سعود  الستاذة يارا العبد الكريم أستاذ املناهج وطرق  و بجامعة امللك سعود  

و  الجلهمي  الستاذة هناء  ومنهن  التقنيات  املناهج وقسم  بقسم  نورة  العليا  املحاربو   الداعجالستاذة  ربى  اللغة   ،الستاذة  أستاذ  املاجد  أمل  والستاذة 

أب ا العربية، وقد  أو حذف أخر دوا مالحظاتهم حول تعديل بعض  العباراتو   ى،لفقرات سواء من حيث إضافة فقرات،  وجعلها عبارات   تعديل صياغة 

أقصر   االستبانة، جعل  االستبانةفي    7و    4متكررة ومشابهه للفقرات    حذف عباراتكما اشاروا لبصيغة املضارع وليس املاض ي،    وقصيرة   واضحة محددة 

ذ باملالحظات التي كان هناك املختارة، وقد تم الخ  جتماعياال التواصل    وكذلك شبكات،  ة عليها ضعيفةستجابوقد تكون اال   إلكترونية  ستبانةا نها  أ بحكم  

 . رفقة في البحثتها النهائية املر بصو  االستبانة، وخرجت اتفاق كبير عليها 

  ثبات أداة الدراسة: •

القياس  يعني: مدى   ( Reliability)  الثبات إمكانية  ،استمرار وثبات وحدة   اال   ومدى 
 

الواقع تمثيال بيانات تمثل  ،  امناسب    عتماد عليها للحصول على 

 فصف
 
إذا لم تتغير حقيقة الصفة املراد    –لنتائج نفسها  ا   إلىبذلك يمكن التوصل  و من توفره لتصبح وحدة القياس صالحة،   البد    ضروري    ة الثبات شرط

 يستعملون وحدة القياس. كلما أعيدت عملية القياس وكلما تعدد الفراد الذين –معرفتها 

ال ثبات  قياس  اختبارات  من  متعددة  أنواع  من  وهناك  وللتأكد  ثبات  إ قياس  من  التحقيق  تم  الدراسة  هذه  وفي  طريق   االستبانةتساقها،  عن 

( معامالت ثبات 2قم )ح الجدول ر ويوّض    ،SPSS  ةجتماعياال برنامج الحزم اإلحصائية الخاص بالعلوم       استخدامبفقط  معامل ألفا كرونباخ    استخراج

 أداة الدراسة. 

 



اقع استخدام الشبكات الجتماعية في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود   سعدني& ال وس ىامل                                                                                                  و

 554-532، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -سات التربوية والنفسيةاملجلة الدولية للدرا
 543 

 

 ( 25)العينة الستطالعية: ن=  ا كرونباخ ملحاور الدراسةمعامالت ثبات ألف: (2) جدول 

 باخ معامل ثبات ألفا كرون  عدد البنود  املحور 

م  ةجتماعياال مدى مالئمة الشبكات 
ّ
 0.892 12 للّتعل

الشبكات     استخداما في قات التي تواجه طالبات الدراسات العلياملعوّ 

م  في   ةجتماعياال 
 
 التعل

8 0.707 

 0.778 20 ام  الثبات الع

يدل  (، وهذا 0,778(، وبلغ معامل الثبات العام )0,892 -0,707ن )حيث يتراوح بي معامل الثبات ملحاور الدراسة عاٍل  ( أن  2ضح من الجدول رقم )يت  

 عتماد عليها.يمكن اال و لثبات من ا  مناسبةتتمتع بدرجة  االستبانةعلى أن 

  صدق اإل •
 
 اخلي:ساق الد  ت

رجة الكلية للمحور الذي تنتمي رتباط بين درجة كل عبارة والدتم حساب معامالت اإل   وقد  ستطالعيةا كعينة    ا ( فرد  25على )  االستبانةق  تطبي  تم  

ا يؤكد ( ممّ 3(. كما هو مبين بالجدول رقم )0.01ا عند )ور الدراسة دالة إحصائي  ن أن محا( وتبيّ pearsonرتباط بيرسون )معامل اإل   استخدام  وتم    ،إليه

 تمتع املحاور بارتفاع اإل
ّ
 جله.أ وصدقها في قياس ما تم وضعه من  ستبانةلال اخلي ساق الّد ت

 ( 25)العينة الستطالعية: ن= معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه: (3) ل جدو 
ط م  املحور 

رتبا ل ال
معام

ط م  
رتبا ل ال

معام
ط م  

رتبا ل ال
معام

 

 للّتع ةجتماعياال ئمة الشبكات مدى مال 
 
 **0.723 9 **0.664 5 **0.788 1 م ل

2 0.701** 6 0.520** 10 0.634** 

3 0.838** 7 0.708** 11 0.690** 

4 0.710** 8 0.707** 12 0.523** 

الدراسات العليا في   قات التي تواجه طالباتاملعو  

م  في  ةجتماعياال الشبكات    استخدام
 
 التعل

1 0.528** 4 0.513** 7 0.576** 

2 0.585** 5 0.564** 8 0.762** 

3 0.363* 6 0.710**   

 0.01** دال عند      0.05* دال عند  

 إجراءات جمع البيانات:  . 6.3

 ستغرق توزيعا حيث ، ( في إنشائها وتوزيعهاGoogle Documentsبرنامج )  استخدامبعد  وثينعلى املبح استبيانات إلكتروني  قامت الباحثة بتوزيع اال 

 . SPSSبرنامج    تخداماسإدخال البيانات لتحليلها ب ليتم بعدها، ا( يوم  14وتجميعها حوالي )االستبيانات 

 بيانات:  أسلوب تحليل ال . 7.3

الخاص  استخدامتم   الحزم اإلحصائية  بSpss)  ةجتماعياال بالعلوم    ةبرنامج  الخاصة  الكمية  البيانات  التي تم تطبيقها على   االستبانة(، في تحليل 

  نوع البيانات املتاحة: فتمّ لى الدوات اإلحصائية املناسبة لطبيعة و ستناد عءات الوصفية وذلك باال عتماد على اإلحصااال   أفراد عينة الدراسة، حيث تم  

 : استخدامفردات عينة الدراسة، حيث تم بماالعتماد على النسب املئوية والجداول التكرارية البسيطة، للتعرف على البيانات الخاصة 

(، تم تقسيمه على  4=1-5)  م في محاور الدراسة، تم حساب املدى والعليا( لطول الخاليا املستخدالخماس ي لتحديد )الحدود الدنيا    ليكرتمقياس   •

أقل قيمة في املقياس )أو بداية   إلى( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة  0.80=  4/5عدد من خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )

 بح طول الخاليا كما يأتي: العلى لهذه الخلية، وهكذا أص املقياس وهو الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد

 دراسة توزيع الفئات وفق التدرج املستخدم في أداة ال: (4) جدول 

 

 

 

 

 

نخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة على كل عبارة  ا تفاع أو  ر ا وذلك ملعرفة مدى    "weighted mean"ملتوسط الحسابي املوزون )املرجح(  ا  •

 من عبارات متغيرات الدراسة الساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون. 

 مدى املتوسطات  الوصف 

 5.00 – 4.21 ة  موافق بشّد 

 4.20 – 3.41 موافق  

 3.40 – 2.61 محايد 

 2.60 – 1.81 معارض  

 1.80 – 1.00 ة معارض بشدّ 
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املعياري  اال   استخدامتم   • مدى    "standard deviation"نحراف  على  الدا للتعرف  عينة  مفردات  استجابات  عبارات  نحراف  من  عبارة  لكل  راسة 

نحراف املعياري يوضح التشتت في استجابات مفردات  متغيرات الدراسة، ولكل محور من املحاور الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن اال 

ض انخفا ستجابات و ركزت اال فكلما اقتربت قيمته من الصفر ت  جانب املحاور الرئيسة،  إلىت الدراسة،  عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرا 

 تشتتها بين املقياس.

 : عرض النتائج وتفسيرها وتحليلها .4

 يتضمّ 
 

تحليال الدراسة  من  الفصل  هذا  تم    ن  التي  الدراسة  الت    للبيانات  خالل  من  إليها  خالل عرض    امليدانية،وصل  من  أفراد  وذلك  استجابات 

 مفاهيم اإلحصاء الوصفي وأساليبه اإلحصائية.   ستخداماا بومعالجتها إحصائي   تبيانات،ساال مجتمع الدراسة على 

 : ةجتماعيال الشبكات مفهوم ور أفراد عينة الدراسة عن تص   •

  ةجتماعي ال توزيع أفراد الدراسة وفق متغير مفهوم الشبكة : (5) جدول 

 % التكرار  ةجتماعيال  مفهوم الشبكة

 95.1 39 نعم

 4.9 2 ال

 100.0 41 املجموع  

الجدول رقم   أن  5)يتضح من  الشبكات    (  الدراسة يدركون مفهوم  أفراد عينة  العلى من  %( من  4.9%(، مقابل )95.1ة بنسبة )جتماعياال النسبة 

 . يدركون مفهومهاأفراد عينة الدراسة ال 

اقع الشبكات ر ال الدراسة وفق متغي   توزيع أفراد: (6) جدول     ةجتماعي ال شتراك في مو

اقع الشبكات   شتراك اإل   % التكرار    ةجتماعيال في مو

 75.6 31 نعم

 24.4 10 ال

 100.0 41 املجموع 

النسبة العلى، مقابل    يوه  ةجتماعي اال %( من أفراد عينة الدراسة من الطالبات مشتركون في مواقع الشبكات  75.6( أن )6تضح من الجدول رقم )

   راسة غير مشتركين.نة الد%( من أفراد عيّ 24.4)

اقع املشترك بها  : (7) جدول   توزيع أفراد الدراسة وفق متغير املو

اقع املشترك بها    % التكرار  املو

 Facebook 11 26.8فيس بوك  

 You tube 3 7.3يو تيوب 

 Twitter 4 9.8تويتر 

 Blogs 3 7.3املدونات 

 26.8 11 جميعها 

 22.0 9 دلم يحّد 

 100.0 41 املجموع  

    ج أن  تظهر النتائ
ّ
مثل )فيس بوك، يوتيوب، تويتر، املدونات(    ةجتماعياال بجميع مواقع الشبكات    ون سبة العلى من أفراد عينة الدراسة مشتركالن

( بلغت  املشترك26.8بنسبة  الدراسة  أفراد عينة  النسبة مع  وتساوت هذه  يليهم )%(،  بوك فقط،  بالفيس  الدراسة9.8ين  أفراد عينة  مشتركات    %( من 

 نات.  مشتركات بمدو   %( منهن  7.3تر فقط، و)بتوي

 شتراك    توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الهدف من اإل : (8)جدول 

 % التكرار  شتراك    الهدف من ال 

 22.0 9 للتسلية 

 4.9 2 موضة العصر 

 29.3 12 دراسة والضرورات العمل 

 7.3 3 والصدقاء التواصل مع العائلة 

 17.1 7 الم ع على العطال اال 

 19.5 8 لم يحدد

 100.0 41 املجموع  
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شتراك في هذه املواقع حيث توضح النتائج أن النسبة العلى من أفراد عينة ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق الهدف من اإل 8ح الجدول رقم )يوّض  

ضروراتّن  بأالدراسة   بهدف  مشتركات  بنسبة  ولجل  الطالبات  والدراسة  )  العمل  )29.3بلغت  يليهم  )ا %(  %22.0(،  وهناك  للتسلية،  %(  17.1شتركن 

 %(. 4.9لنها موضة العصر ) شتراكقمن باال شتركن لإلطالع، وبلغت نسبة أفراد الدراسة الالتي ا 

 وقع     توزيع أفراد الدراسة وفق متغير طبيعة امل: (9) جدول 

 % التكرار  طبيعة املوقع  

 19.5 8 سلبياتها 

 78.0 32 يجابياتهاا

 2.4 1 دلم يحد  

 100.0 41 املجموع  

إيجابية بنسبة بلغت )يّت   %(  19.5%(، مقابل )78.00ضح من نتائج الجدول أعاله أن النسبة العلى من أفراد عينة الدراسة يرين أن هذه املواقع 

 بية. منهن يرين أنها سل

 النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: 

واقع  للتعر   على  طالبات    ةجتماعي اال الشبكات    ماستخداف  نظر  وجهة  من  سعود  امللك  جامعة  في  العليا  الدراسات  طالبات  لدى  التعليم  في 

 عن   في التعليم، واإلجابة  ةجتماعياال الشبكات    داماستخ  على واقعقامت الباحثة بالتحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة امليدانية للتعرف    العلياالدراسات  

ويتم قبول العبارات ذات املتوسط الحسابي املذكور في  وذلك من خالل تفسير النتائج املشتملة عليها جداول التحليل. ،اتباع  ي سترد لتتساؤالت الدراسة ا 

 . (3.41 – 5)أي بين  (موافق)و (ة موافق بشّد )( الواقع بين االستجابة 4الجدول رقم )

اقع وينص على التي: "  السؤال الول:  . 1.4  "سعود؟في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك  ةجتماعيال بكات لشا استخدامما و

وا  الحسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  بحساب  الباحثة  قامت  السؤال  هذا  عن  إلجابانحراف  ال ولإلجابة  عينة    تاملعياري  أفراد 

ترتيب هذه النماط حسب املتوسط الحسابي لكل عامل منها من وجهة نظر أفراد   ، كما تم  ليم في التع ةجتماعياال الشبكات    استخدامالدراسة نحو واقع 

 ( يوضح ذلك. 10عينة الدراسة، والجدول رقم )

اقع   راف املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسةنحالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية وال : (10) جدول   في التعليم   ةعي جتماال ت لشبكاا استخدامنحو و

 العبارة م 
افقة  املتوسط  درجة املو

 الحسابي 

نحراف  ال 

 املعياري 

ب 
رتي

الت
جة  

در
ال

 

عالية  

 
َ
 جدا

منخفضة   منخفضة    ةمتوسط عالية  

 
َ
 جدا

عد   1
 
وس  ةجتماعي اال الشبكات    ت أسهل  ائل  من 

م اإللكتروني  تصالاال
ّ
 للتّعل

 4.07 1 1 7 17 15 ت 
 

0.93 
 

9 
 

 موافق 

 % 36.6 41.5 17.1 2.4 2.4 

الشبكات   2 مجاالت    ة جتماعياال تساعد  في 

 التعليم والتدريب اإللكتروني 

 4.27 0 2 1 22 16 ت 
 

0.74 
 

6 
 

موافق  

 0.0 4.9 2.4 53.7 39.0 %  بشدة 

قّد   3
الشبكات  ت  يحقق    ةجتماعيال ام   

 
تعليما

 الهداف املرغوبة 

 3.76 0 3 15 12 11 ت 
 

0.94 
 

11 
 

 ق مواف

 % 26.8 29.3 36.6 7.3 0.0 

يســـاهم فـــي  ةجتماعيـــاال الشـــبكات    اســـتخدام 4

 تحسين مستوى التعليم

 4.24 0 1 4 20 16 ت 
 

0.73 
 

7 
 

موافق  

 0.0 2.4 9.8 48.8 39.0 %  بشدة 

الشبك 5 ساعد 
 
طرق    في  ةجتماعي اال ات  ت تنوع 

 
ّ
رك ت  التي  التعليم  على  وأساليب  م ز 

 
  التعل

 .الذاتي

 4.37 0 0 3 20 18 ت 
 

0.62 
 

5 
 

موافق  

 0.0 0.0 7.3 48.8 43.9 %  بشدة 

في   6 وصفحات  مجموعات  وجود  ساعد  ي 

وتويتر    ةجتماعي اال الشبكات   بوك  كالفيس 

لكليات والقسام على التواصل بين الطالب  ا

 . وأعضاء هيئة التدريس

 

 4.39 0 2 3 13 23 ت 
 

0.83 
 

4 
 

موافق  

 0.0 4.9 7.3 31.7 56.1 %  بشدة 

الشبكات   7 ساعد 
 
عرض    ة جتماعي اال ت على 

ب ممتع،  بشكل  العلمي      استخدامللمحتوى 

وصور،   صوت،  من  املتعددة  الوسائط 

 ومقاطع فيديو 

 4.63 0 0 1 13 27 ت 
 

0.54 
 

1 
 

موافق  

 0.0 0.0 2.4 31.7 65.9 %  بشدة 

صول يمكن الوثوق في املعلومات التي يتم الح 8

 .ةجتماعياال عبر مواقع الشبكات  عليها

 2.90 0 17 15 5 4 ت 
 

0.97 
 

12 
 

 محايد

 % 9.8 12.2 36.6 41.5 0.0 
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يساعد على   ةجتماعياال الشبكات    استخدام 9

مثل:  ا التقنية  املهارات  من  العديد  كتساب 

ومهارة    استخدامهارة  م اإللكتروني،  البريد 

كتابة  ارة سرعة التحميل امللفات ورفعها، ومه

عن       استخدامب البحث  ومهارة  الحاسوب 

 .املعلومات في الشبكة العاملية للمعلومات 

 4.63 0 0 2 11 28 ت 
 

0.58 
 

2 
 

موافق  

 بشدة 

 % 68.3 26.8 4.9 0.0 0.0 

الشبكات   10 ساعد 
 
تطوير    ةي جتماعاال ت على 

ثري  ممهارات التواصل مع القران بما ي 
 
   . التعل

 4.61 0 0 1 14 26 ت 
 

0.54 
 

3 
 

موافق  

 0.0 0.0 2.4 34.1 63.4 %  بشدة 

التواصل مع  من    ة جتماعياال تمكن الشبكات   11

الراجعة   التغذية  على  والحصول  املعلم 

 بسرعة 

 4.17 0 1 8 15 17 ت 
 

0.83 
 

8 
 

 موافق 

 % 41.5 36.6 19.5 2.4 0.0 

من  ة جتماعياال الشبكات       استخدام 12   يزيد 

 النقد البناء وإحترام رأي اآلخرين القدرة على 

 موافق  10 0.69 4.07 0 0 8 22 11 ت 

 % 26.8 53.7 19.5 0.0 0.0 

 املتوسط* العام للبعد 
 موافق  4.18

 ( درجات5* املتوسط من )

الدراسة    ضح أن  حة أعاله يتّ ج املوض  من خالل النتائ ا   ةجتماعياال بكات  الش     استخدام  توافق علىأفراد  لتعليم لدى طالبات الدراسات العليا  في 

 إلى( وهو متوسط يقع في الفئة الثانية من فئات املقياس الخماس ي وهي الفئة التي تشير  5من    4.18حيث بلغ متوسط موافقتهم )  ،بجامعة امللك سعود

 ر موافقة. خيا

موافقة  نقاط  أبرز ومن  في التعليم. ةجتماعياال الشبكات    ستخداما  فية لفراد الدراسة ه يوجد تقارب في درجة املوافقنّ أ ضح من نتائج الدراسة واتّ 

، 12،  1،  11،  4،  2، 5، 6،  10،  9،  7على البنود رقم )  (موافق)و  (موافق بشدة )  بفي التعليم تتمثل    ةجتماعياال الشبكات       استخدام  فيمجتمع الدراسة  

 في التعليم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فيما يلي:  ةجتماعياال شبكات ال   استخدامافقات نحو وتمثلت أهم املو  ،ا( مرتبة تنازلي  8، 3

)ا  • رقم  الفقرة  الشبكات  7حتلت  ساعد 
 
)ت وهي  ب  ةجتماعياال (  بشكل ممتع،  العلمي  للمحتوى  املتعددة من صوت،  ا   استخدامعلى عرض  لوسائط 

 (. 4.63في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات   داماستخقرات التي تقيس واقع وصور، ومقاطع فيديو( املرتبة الولى بين الف

)  حتلتا  • رقم  )9الفقرة  وهي  على    ةجتماعياال الشبكات    استخدام(  مهارة ا يساعد  مثل:  التقنية  املهارات  من  العديد  البريد   استخدام  كتساب 

امللفات   تحميل  ومهارة  بومهارة    ورفعها،اإللكتروني،  الكتابة  العاملية   الحاسوب،  استخدامسرعة  الشبكة  في  املعلومات  عن  البحث  ومهارة 

 (. 4.63في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعي اال الشبكات   استخدامللمعلومات( املرتبة الثانية بين الفقرات التي تقيس واقع 

ساعد( وهي  10حتلت الفقرة رقم )ا  •
 
ثر على تطوير    ةجتماعياال الشبكات    )ت م(ي  مهارات التواصل مع القران بما ي 

 
الثالثة بين الفقرات   التعل املرتبة 

 (. 4.61في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات    استخدامالتي تقيس واقع 

ساعد وجود مج6حتلت الفقرة رقم )ا  • سام على التواصل بين كالفيس بوك وتويتر للكليات والق  ةجتماعياال في الشبكات    وصفحات موعات ( وهي )ي 

 (. 4.39في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات  استخدامواقع  هيئة التدريس( املرتبة الرابعة بين الفقرات التي تقيس الطالب وأعضاء 

)ا  • رقم  الفقرة  الشبك5حتلت  ساعد 
 
)ت وهي  ركز على    ةجتماعياال ات  (  ت  التي  التعليم  وأساليب  تنوع طرق  م على 

 
بين    التعل الخامسة  املرتبة  الذاتي( 

 (. 4.37في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات  استخدامواقع التي تقيس  الفقرات

واقع االلكتروني( املرتبة السادسة بين الفقرات التي تقيس    في مجاالت التعليم والتدريب  ةجتماعياال ( وهي )تساعد الشبكات  2الفقرة رقم )  احتلت •

 (. 4.27بي )في التعليم بمتوسط حسا ةجتماعياال الشبكات  استخدام

)  احتلت • رقم  )4الفقرة  وهي  تقيس    ةجتماعياال الشبكات    استخدام(  التي  الفقرات  بين  السابعة  املرتبة  التعليم(  تحسين مستوى  في  واقع يساهم 

 (. 4.24في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال لشبكات ا  استخدام

ع املعلم والحصول على التغذية الراجعة بسرعة( املرتبة الثامنة بين الفقرات التواصل م   ةجتماعياال ( وهي )تمكن الشبكات 11) الفقرة رقم  احتلت •

 . (4.17في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات  استخدامواقع التي تقيس 

عد الشبكات  1الفقرة رقم )  احتلت •
 
م االلكتروني( املرتبة التاسعة ب  اإلتصالمن أسهل وسائل    ةجتماعياال ( وهي )ت

ّ
واقع ين الفقرات التي تقيس  للتّعل

 (. 4.07في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات  استخدام

ة بين الفقرات  رأي اآلخرين( املرتبة العاشر  وإحترامزيد من القدرة على النقد البناء ي  ةجتماعياال الشبكات     استخدام( وهي )12الفقرة رقم ) احتلت •

 (. 4.07في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعيال ا الشبكات    استخدامواقع التي تقيس 

)  احتلت • رقم  الشبكات  3الفقرة  قدم  )ت  وهي  عش  ةجتماعي اال (  الحادية  املرتبة  املرغوبة(  الهداف  يحقق   
 
تقيس  تعليما التي  الفقرات  بين  واقع ر 

 (. 3.76يم بمتوسط حسابي )في التعل ةجتماعياال الشبكات    استخدام
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( املرتبة الثانية عشر بين الفقرات  ةجتماعي اال )يمكن الوثوق في املعلومات التي يتم الحصول عليها عبر مواقع الشبكات    ( وهي8الفقرة رقم )  احتلت •

 (. 2.91في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال ت الشبكا   استخدامواقع التي تقيس 

ا  املطروح حول  وخالصة اإلجابة على  إيجابية    التعليم،في    ةجتماعياال الشبكات       استخدامواقع    قياس لتساؤل  التحليل جاءت  نتائج  أن  لنا  يتبين 

 التعليم والتي تم عرضها باملحور السابق.  يف  ةجتماعياال الشبكات  استخدام، حيث أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون إمكانية ا جد  

في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك   ةعيجتماال الشبكات    استخدامقات  ما معو  على التي: "  والذي ينص  السؤال الثاني:   . 2.4

 " سعود؟

واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  بحساب  الباحثة  قامت  السؤال  هذا  عن  واال   ولإلجابة  إلجابات نحراف  الحسابية  عينة   املعياري  أفراد 

الدراسات العليا، كما تم ترتيب هذه النماط حسب املتوسط الحسابي    في التعليم لدى طالبات  ةجتماعياال الشبكات    استخدام  الدراسة نحو معوقات

 ( يوضح ذلك.11لكل عامل منها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، والجدول رقم )

في التعليم من   ةجتماعي ال الشبكات    استخدامنحو معوقات املعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة  حرافلنواالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية : (11) ل جدو 

 وجهة نظر الطالبات

افقة  العبارة م   درجة املو
املتوسط  

 الحسابي

اإلنحراف  

 املعياري 

ب
رتي

الت
جة  

در
ال

 

  عالية

 
َ
 جدا

منخفضة     منخفضة متوسطة عالية 

 
َ
 جدا

السلبية 1 نحو    االتجاهات      استخدام للطالبات 

 ة جتماعي اال الشبكات 

 3.46 4 5 7 18 7 ت 
 

1.21 
 

7 
 

 موافق 

 % 17.1 43.9 17.1 12.2 9.8 

في   2 واملهارة  الخبرة  الشبكات       استخدام نقص 

 ة جتماعياال 

 3.61 2 10 1 17 11 ت 
 

1.26 
 

6 
 

 موافق 

 % 26.8 41.5 2.4 24.4 4.9 

التد  3 هيئة  عضو  املحاضرة  إعتماد  على  ريس 

 وعدم تنويع أساليب تدريسه 

 4.66 0 0 1 12 28 ت 
 

0.53 
 

1 
 

موافق  

 0.0 0.0 2.4 29.3 68.3 %  بشدة 

املعلومات   4 في  املصداقية  درجة  ضعف 

 ة جتماعياال املحصول عليها عبر الشبكات 

 4.17 0 1 11 9 20 ت 
 

0.92 
 

2 
 

 موافق 

 % 48.8 22.0 26.8 2.4 0.0 

في  ع 5 كافية  تعليمية  محتويات  توفر  دم 

 ة جتماعي اال الشبكات 

 4.10 0 6 4 11 20 ت 
 

1.09 
 

3 
 

 موافق 

 % 48.8 26.8 9.8 14.6 0.0 

أثناء   6 املباشرة  العملّية  الخبرة  م  فقدان 
 
التعل

 ة اعي جتماال خالل الشبكات  من

 4.00 0 3 7 18 13 ت 
 

.89 

 

4 
 

 موافق 

 % 31.7 43.9 17.1 7.3 0.0 

لخدمة    اإلتصالسوء   7 املتكرر  واإلنقطاع 

 اإلنترنت 

 3.98 1 4 3 20 13 ت 
 

1.01 
 

5 
 

 موافق 

 % 31.7 48.8 7.3 9.8 2.4 

غير    ة جتماعياال الروابط الداخلية في الشبكات   8

 صحيحة 

 موافق  8 1.01 3.22 1 9 16 10 5 ت 

 % 12.2 24.4 39.0 22.0 2.4 

 عد املتوسط* العام للب
 موافق  3.90

 ( درجات5* املتوسط من )

املو  النتائج  خالل  معوقات  من  على  موافقات  الدراسة  أفراد  أن  يتضح  أعاله  طالبات   ةجتماعي اال الشبكات    استخدامضحة  لدى  التعليم  في 

العليا في جامع بلغ متوسط موافقتهم )الدراسات  امللك سعود حيث  ا 5من    3.90ة  الخماس ي وهي  ( وهو متوسط يقع في  املقياس  الثانية من فئات  لفئة 

 وافقة. خيار م إلىالفئة التي تشير 

الدراسة  و  الدراسة على وجود معوقات في  أ اتضح من نتائج  املوافقة لفراد  التعليم.   ةعيجتمااال الشبكات       استخدامنه يوجد تقارب في درجة    في 

، 4، 3بنود رقم )في التعليم تتمثل في موافقة بشدة وموافقة على ال ةجتماعياال الشبكات   خداماستموافقة مجتمع الدراسة على معوقات   نقاط أبرز ومن 

م من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فيما في التعلي  ةجتماعي اال الشبكات    استخدام( مرتبة تنازليا وتمثلت أهم املوافقات نحو معوقات  8،  1،  2،  7،  6،  5

 يلي: 

)ا  • رقم  الفقرة  و 3حتلت   )( املرتبةإ هي  تدريسه(  أساليب  تنويع  وعدم  املحاضرة  على  التدريس  هيئة  بين    عتماد عضو  التيالولى  تقيس   الفقرات 

 (.4.66حسابي ) التعليم بمتوسطفي  ةجتماعياال الشبكات  استخداممعوقات 

)  احتلت • رقم  الشبكات  4الفقرة  املحصول عليها عبر  املعلومات  في  املصداقية  درجة  وهي )ضعف  بين  ةجتماعياال (  الثانية  املرتبة  التي (    الفقرات 

 (. 4.17حسابي ) التعليم بمتوسطفي  ةجتماعياال الشبكات  استخدامتقيس معوقات 
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)  احتلت • رقم  الشبكات  5الفقرة  في  كافية  تعليمية  محتويات  توفر  )عدم  وهي  بين  ةتماعيجاال (  الثالثة  املرتبة  التي(  معوقات   الفقرات  تقيس 

 (. 4.10حسابي ) التعليم بمتوسطفي  ةجتماعياال بكات لشا  استخدام

العملّية املباشرة أثناء  ( وهي )فقدان  6الفقرة رقم )  احتلت • م منالخبرة 
 
تقيس   الفقرات التي( املرتبة الرابعة بين  ةجتماعياال خالل الشبكات    التعل

 (.4.00حسابي ) التعليم بمتوسطفي  ةجتماعياال الشبكات  استخدامات معوق

)  تلتاح • رقم  )سوء  7الفقرة  وهي  لخدمة    اإلتصال (  املتكرر  الخاماإلنترنتوانقطاعه  املرتبة  بين  (  التيسة  معوقات    الفقرات   استخدامتقيس 

 (. 3.98في التعليم بمتوسط حسابي ) ةجتماعياال الشبكات 

    استخدام تقيس معوقات  الفقرات التيرتبة السادسة بين ( املةجتماعياال الشبكات    استخدام( وهي )نقص الخبرة واملهارة في 2م )الفقرة رق احتلت •

 (. 3.617متوسط حسابي )بالتعليم في  ةجتماعياال الشبكات 

تقيس معوقات   الفقرات التي( املرتبة السابعة بين ةجتماعي اال الشبكات    استخدام( وهي )االتجاهات السلبية للطالبات نحو 1الفقرة رقم ) احتلت •

 (. 3.46حسابي ) التعليم بمتوسطفي  ةجتماعيال ا الشبكات    استخدام

    استخدام تقيس معوقات    الفقرات التيغير صحيحة( املرتبة الثامنة بين    ةجتماعياال في الشبكات    ( وهي )الروابط الداخلية8الفقرة رقم )  احتلت •

 (. 3.22حسابي ) التعليم بمتوسطفي  ةجتماعياال الشبكات 

  
ّ
الت على  اإلجابة  املوخالصة  التحل  ةجتماعي اال الشبكات    استخداممعوقات    قياس حول  طروح  ساؤل  نتائج  أن  لنا  يتبين  التعليم،  جاءت  في  يل 

 التعليم والتي تم عرضها باملحور السابق.  في ةجتماعي اال الشبكات  استخدام، حيث أن جميع أفراد عينة الدراسة يرون وجود معوقات في ا إيجابية جد  

 "في التعليم؟ ةجتماعيال هن للشبكات استخدامما أهم املشكالت التي تواجه الطالبات أثناء على التي: " والذي ينص  الثالث: السؤال  . 3.4

 عدم تفعيل أعضاء هيئة التدريس للخدمات التعليمية وبالتالي تكون بالنسبة لي جانبا ترفيهيا. •

 عة وعادات املجتمع. للشريعة اإلسالمية أو متعارض مع طبي ٍف ل على محتوى غير أخالقي أو مناقد تشم •

 ها. ستخدامفي الجامعة بشكل كافي ال  اإلنترنتو عدم توافر أجهزة الحاسب  •

 ها في التعليم. ستخدامقد تزيد العبء الدراس ي إذا لم يوضع لها خطة ال  •

 ال يوجد بها آلية للحماية.  ،لومات، املؤلف مجهول في بعض املواقع على املع لحصول ا  تاحةضعف ا و ضعف املصداقية  •

 لغرض الترفيه والتسلية(.  تبادل ملفات الصدقاء،محادثات  أخرى،ملمكن أن تساهم في تشتت انتباه الطالب )تصفح روابط من ا  •

 عدم توفر املعلومات الالزمة للتعليم فيها.  •

 غير تزامني.  اإلتصالإذا كان  امكان والتأخر في الرد خصوص   أو عدم توفره في كل اإلنترنتب اإلتصالضعف  •

 . معلومات قديمةمنقولة ومما يجعلها  علوماتمعظم امل •

 نسب بعض املعلومات لغير أصحابها. •

 هيئة التدريس ال يحبذون هذه الطريقة في التواصل. معظم أعضاء  •

 كيفية رفع امللفات أو الصور.  الجهل ب •

 ي. عدم ثراء املحتوى العرب •

 . والتدريبقلة الخبرة  •

 قلة التفاعل من أغلب الطراف.  •

 ستفادة منها من قبل أعضاء هيئة التدريس.  عدم دعمها واال  •

 عتماد عليها كوسيلة أساسية للتواصل مع الجميع. كن اال عدم اشتراك الكثير من الطالبات بها لذا ال يم •

م طالبات الدراسات  ة جتماعيال تقنية الشبكات       استخدامتحسين  ما أهم املقترحات لوالذي ينص على التي: "  الرابع:السؤال    . 4.4
 
عل

 
العليا   في ت

 " بجامعة امللك سعود؟

 ها في العملية التعليمية. ها وتفعيلاستخدامالتدريب املكثف لتوضيح أهدافها وطرق  •

 عليم. وفق طريقة عملية وتربوية في الت العليا،إجباري في تعلم الدراسات  توظيف تلك التقنيات بشكل •

 في قاعات الجامعة.  إنترنتتصال ا توفير أجهزة حاسب و  •

 جية لتفعيل هذه الشبكات بصورة رسمية داخل املقررات الدراسية.وضع إستراتي •

بين أعضاء • التدريس والطل  وجود تواصل  يتم  هيئة  لها في    خاللها، من  بة  الوصول  املحاضرات فيها إلمكانية  الدرجات    إنزال  اوأيض    وقت،ي  أ تنزيل 

 وغيرها. إلعالنات واملواعيد وا 
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 بحماية عالية وتكثيف البرامج التعليمية من خاللها. أن تكون ضمن مؤسسات تعليمية معروفة مجهزة  •

 مل مع تلك الشبكات سواء للطالب والعضاء هيئة التدريس. إقامة الدورات في كيفية التعا  •

 وتربوي.  تعليميبشكل  ةجتماعياال شبكات تقويم الطالب وتوظيف اللأن يتم تنويع أساليب التقويم املتبعة  •

 عليمية التي تتناول التعريف بتلك الشبكات وطرق توظيفها في العملية التعليمية. أن توفر الكتيبات والنشرات الت •

 .تطبيقهايع ودعم النماذج والتجارب الناجحة في هذا املجال ونشرها ليتسنى للبقية تشج •

 . ماعي وعمل املشاريعمل الجتفعيلها من خالل الطالبات بالع •

 البات في أثناء الدوام الرسمي في داخل الحرم الجامعي. مفتوحة مخصصة للتواصل بين الط إنترنتتشغيل شبكة  •

 اصل مع طالبهم عبرها لسرعه الرد وسرعة نقل امللفات واملعلومات املراد نشرها أو اإلعالن عنها. حث أعضاء هيئة التدريس للتو  •

قسم واملستوى املحدد وتشترك فيه طالبات سم الإلنشر اإلعالنات واملستجدات للطالبات كإنشاء حساب في تويتر ب  قةوموثو تقدم وسيلة سريعة   •

 خالله.بدراستهن من  هذا املستوى ليتم نشر املستجدات املتعلقة 

 : الخاتمة  .5

 النتائج: .1.5

 
ً

 النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة:: أول

 العلى.%( وهن النسبة 80.5نسبتهم ) التعليم وتبلغالدراسة تخصصاتهم بتقنيات  ( من أفراد33أن ) •

 %(. 97.6أن النسبة العلى من أفراد عينة الدراسة من طلبة املاجستير بنسبة بلغت ) •

 : ةجتماعيال النتائج املتعلقة بتصور أفراد الدراسة عن الشبكات : ايً ثان

 %(. 95.1بنسبة ) ةجتماعياال فهوم الشبكات النسبة العلى من أفراد عينة الدراسة يدركون م •

 وهن النسبة العلى.  ةجتماعي اال في مواقع الشبكات  اتدراسة من الطالبات  مشترك %( من أفراد عينة ال75.6أن ) •

مشتر   النسبة • الدراسة  عينة  أفراد  من  الشبكات    كاتالعلى  مواقع  بن  ةجتماعياال بجميع  املدونات(  تويتر،  يوتيوب،  بوك،  )فيس  بلغت مثل  سبة 

(26.8 .)% 

 %(. 29.3ضرورات العمل والدراسة بنسبة بلغت ) النسبة العلى من أفراد عينة الدراسة مشتركات بهدف •

 %(. 78.00رين أن هذه املواقع إيجابية بنسبة بلغت )النسبة العلى من أفراد عينة الدراسة ي •

 ثال
ً
 لنتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: : ااث

اقع  •  في التعليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود:  ةتماعيجال الشبكات   استخدامو

ليم لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود، حيث في التع  ةجتماعياال كشفت النتائج موافقة أفراد عينة الدراسة على واقع الشبكات  

 البنود التالية:   في تمثل أبرز موافقتهم 

ساعد الشبكات  .1
 
 دة من صوت، وصور، ومقاطع فيديو. الوسائط املتعّد   استخدامملحتوى العلمي بشكل ممتع، با عرض  في ةماعيجتاال ت

البريد اإللكتروني، ومهارة تحميل امللفات       استخداملعديد من املهارات التقنية مثل: مهارة  كتساب ا إ يساعد على    ةجتماعياال الشبكات    استخدام .2

 ية للمعلومات.الحاسوب، ومهارة البحث عن املعلومات في الشبكة العامل   استخدامابة بورفعها ، ومهارة سرعة الكت

ساعد الشبكات  .3
 
ثري على تطوير مهارات التواصل مع القران بم ةجتماعياال ت م  ا ي 

 
 التعل

و  .4 مجموعات  وجود  ساعد  الشبكات  ي  في  وتويتر    ةجتماعي اال صفحات  بوك  التوا ا كالفيس  على  والقسام  هيئة لكليات  وأعضاء  الطالب  بين  صل 

 التدريس. 

ساعد الشبكات  .5
 
ركز على  على ت ةجتماعياال ت م نوع طرق وأساليب التعليم التي ت 

 
 الذاتي.  التعل

سهم  .6
 
 لكتروني. في مجاالت التعليم والتدريب اإل ةعيجتمااال الشبكات  ت

 يساهم في تحسين مستوى التعليم.  ةجتماعياال الشبكات  استخدام .7

 ت   .8
ّ
 عة. التواصل مع املعلم والحصول على التغذية الراجعة بسر  ةجتماعياال شبكات ن المك

عد الشبكات  .9
 
م اإل اإلتصالمن أسهل وسائل  ةجتماعياال ت

ّ
 لكتروني.للتّعل

 حترام رأي اآلخرين. إ يزيد من القدرة على النقد البناء و  ةجتماعياال شبكات ال استخدام .10

قّد   .11
 يح ةجتماعي اال م الشبكات ت 

 
 قق الهداف املرغوبة. تعليما
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 . ةجتماعياال يها عبر مواقع الشبكات ن الوثوق في املعلومات التي يتم الحصول علمك  ي   .12

 طالبات الدراسات العليا في جامعة امللك سعود:  في التعليم لدى  ةجتماعيال الشبكات   استخداممعوقات  •

ات  في التعليم لدى طالبات الدراس  ةجتماعياال الشبكات       استخدامقات في  وّ وجود بعض املع  على  كشفت النتائج عن موافقة أفراد عينة الدراسة  

 تالعليا في جامعة امللك سعود، حيث ت
ّ
 ل أبرز املعوقات في البنود التالية:  مث

 و هيئة التدريس على املحاضرة وعدم تنويع أساليب تدريسه. عتماد عضا  .1

 . ةجتماعياال لشبكات درجة املصداقية في املعلومات املحصول عليها عبر ا ضعف  .2

 . ةماعي جتاال عدم توفر محتويات تعليمية كافية في الشبكات  .3

م فقدان الخبرة العملّية املباشرة أثناء  .4
 
 . ةجتماعي اال من خالل الشبكات  التعل

 .اإلنترنتاملتكرر لخدمة  اإلنقطاعو  اإلتصال  سوء .5

 . ةجتماعياال الشبكات    استخدامنقص الخبرة واملهارة في  .6

 . ةجتماعياال الشبكات    استخدامالسلبية للطالبات نحو  تجاهاتاإل .7

 غير صحيحة.  ةجتماعي اال ية في الشبكات الروابط الداخل .8

 في التعليم:  ةجتماعيال للشبكات هن استخدامأهم املشكالت التي تواجه الطالبات أثناء  •

 
ّ
 في التعليم ما يلي:   ةاعيجتماال هن للشبكات   استخداملت أبرز املشكالت التي تواجه الطالبات أثناء تمث

 ليمية وبالتالي تكون بالنسبة لي جانبا ترفيهيا.عدم تفعيل أعضاء هيئة التدريس للخدمات التع .1

 شريعة اإلسالمية أو متعارض مع طبيعة وعادات املجتمع. لل ٍف قد تشمل على محتوى غير أخالقي أو منا .2

3.  
ّ
 ها. ستخدامال  ٍف في الجامعة بشكل كا اإلنترنتو ر أجهزة الحاسب عدم توف

   افتقدت الخطة الواضحة والدقيقة. الدراس ي إذا  العبىءمن ة كأسلوب من أساليب التعليم سيزيد جتماعياال الشبكات  .4

  وخلو بعض املواقع من التوثيق الدقيق وفقدانها بعضها آللية الحماية. املعلومات، الحصول علىضعف إتاحة و ضعف املصداقية  .5

 يه والتسلية وغير ذلك(.تبادل ملفات لغرض الترف الصدقاء،محادثات مع  أخرى،طالب )تصفح روابط في تشتت انتباه الاملساهمة  .6

عف .7  توفر املعلومات الالزمة للتعليم فيها.  ض 

 إذا كان  اإلنترنتب اإلتصالضعف  .8
 
 غير تزامني.  اإلتصالأو عدم توفره في كل مكان والتأخر في الرد خصوصا

 يجعلها معلومات قديمة. معظم املعلومات منقولة ومما  .9

10.  
 
 سب بعض املعلومات لغير أصحابها.ن

 هيئة التدريس ال يحبذون هذه الطريقة في التواصل. معظم أعضاء  .11

 الجهل بكيفية رفع امللفات أو الصور.   .12

 ثراء املحتوى العربي.  عفض   .13

 . قلة الخبرة والتدريب .14

 قلة التفاعل من أغلب الطراف.  .15

عف .16  قبل أعضاء هيئة التدريس.  ستفادة منها من دعمها واال  ض 

عف .17  عتماد عليها كوسيلة أساسية للتواصل مع الجميع. يمكن اال  شتراك الكثير من الطالبات بها لذا الا  ض 

م طالبات الدراسات العليا بجامعة امللك سعود:  ةجتماعيال قنية الشبكات ت    استخدامأهم املقترحات لتحسين  •
 
عل

 
 في ت

 
ّ
 لدراسة فيما يلي: في التعليم من وجهة نظر أفراد عينة ا  ةجتماعياال الشبكات    استخدامن لت أبرز املقترحات لتحسيتمث

 يمية. ها وتفعيلها في العملية التعلاستخدامالتدريب املكثف لتوضيح أهدافها وطرق  .1

 بوية في التعليم. ، وفق طريقة عملية وتر كمصد من مصادر التعلم في مرحلة الدراسات العلياتوظيف تلك التقنيات بشكل إجباري  .2

 في قاعات الجامعة.  إنترنتتصال ا توفير أجهزة حاسب و  .3

 ستراتيجية لتفعيل هذه الشبكات بصورة رسمية داخل املقررات الدراسية.ا وضع  .4

الدرجات    النزال  امن خاللها تنزيل املحاضرات فيها إلمكانية الوصول لها في إي وقت، وأيض    والطالب يتم ضاء هيئة التدريس  وجود تواصل بين أع .5

 واإلعالنات واملواعيد وغيرها. 

 تكثيف البرامج التعليمية من خاللها.العمل على عروفة مجهزة بحماية عالية و أن تكون ضمن مؤسسات تعليمية م .6

 لعضاء هيئة التدريس.  وأ ي كيفية التعامل مع تلك الشبكات سواء للطالب إقامة الدورات ف .7

 بشكل تعليمي وتربوي.  ةجتماعياال تقويم الطالب وتوظيف الشبكات أن يتم تنويع أساليب التقويم املتبعة ل .8
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 التعليمية. الكتيبات والنشرات التعليمية التي تتناول التعريف بتلك الشبكات وطرق توظيفها في العملية  أن توفر .9

 تشجيع ودعم النماذج والتجارب الناجحة في هذا املجال ونشرها ليتسنى للبقية تطبيقها. .10

 من خالل العمل الجماعي وعمل املشاريع.  ة واستثمارهاجتماعياال  الشبكات تفعيل .11

 امعي. مفتوحة مخصصة للتواصل بين الطالبات في أثناء الدوام الرسمي في داخل الحرم الج إنترنتشبكة تشغيل  .12

 ات املراد نشرها أو اإلعالن عنها. لسرعه الرد وسرعة نقل امللفات واملعلومة جتماعياال الطالبات عبر الشبكة حث أعضاء هيئة التدريس للتواصل  .13

اإل  .14 لنشر  وموثوقة  سريعة  وسيلة  للطالبات  تقدم  واملستجدات  في  مثل  عالنات  حساب  باسم إنشاء  املحد    تويتر  واملستوى  وتشترك القسم  فيه   د 

 طالبات هذا املستوى ليتم نشر املستجدات املتعلقة بدراستهن من خالله. 

 أهم التوصيات:  .2.5

 دراسة توص ي الباحثة بما يلي:  من خالل نتائج ال

 في العملية التعليمية.  ةجتماعي اال وتفعيل الشبكات   استخداموطرق  العمل على وضع تدريب مكثف لتوضيح أهداف •

 في قاعات الجامعة.  إنترنتتصال إ ة حاسب و هتمام بتوفير أجهز اإل  •

 .ةجتماعي اال الشبكات    استخدامهتمام بتدريب أعضاء هيئة التدريس على اإل  •

 قررات الدراسية.لتفعيل هذه الشبكات بصورة رسمية داخل امل ستراتيجيةإ العمل على وضع  •

رسة التعليميةأن تكون ضمن مؤسسات تعليمية معروفة مجهزة بحماية عالية وتكثيف البرامج  •  من خاللها. املد 

م. وتربوية في التعليم  علميةأن يتم توظيف تلك الشبكات وفق طريقة  •
 
 والتعل

  أن ت •
ّ
 ات وطرق توظيفها في العملية التعليمية. عليمية التي تتناول التعريف بتلك الشبكر الكتيبات والنشرات الت  وف

 جال ونشرها.تشجيع ودعم النماذج والتجارب الناجحة في هذا امل •

 خدمات تلك املواقع وتوعيتهم بأهميتها ودورها في تحسين تعلمهم وأدائهم.   استخدامتدريب الطالب على  •

 ديوهات تعليمية مختلفة. مكن للطالبات تفعيلها فيما بينهن وإثراء املحتوى بوضع محاضرات وفيي   •

 املراجع:
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Abstract: 
The study aimed to find out the reality of the use of social networks in education among female graduate 
students at King Saud University. The study population consisted of all postgraduate female students 
(Masters and Ph.D.) at King Saud University, whose number is (3529), according to administrative statistics 
for the year 1440 AH. The researcher used the random sampling method in collecting data. The study sample 
consisted of (41) female students. The researcher used the descriptive approach to study the phenomenon, 
which relied on the questionnaire in collecting data. The study found, through the results, that the study 
members agreed on the use of social networks in education for female graduate students at King Saud 
University, where their average agreement was (4.18 out of 5), which is an average that falls in the second 
category of the five-scale categories, which is the category that refers to the choice of consent. As all members 
of the study sample see the possibility of using social networks in education. It is also clear from the results of 
the study that there is convergence in the degree of approval of the study members on the existence of 
obstacles in the use of social networks in education. The study recommends intensive training that explains 
the objectives and methods of using and activating social networks in the educational process. Providing 
computers and an internet connection in the classrooms and work on developing a strategy to activate these 
networks formally within the academic curricula. It also recommends supporting and disseminating 
successful models and experiences in this field. 

Keywords: networks; social; postgraduate studies. 
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 امللخص:

مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري" من وجهة نظر الطلبة  هدفت الدراسة التعرف إلى  

أنفسهم، وسبل التغلب عليها من وجهة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك التعرف إلى أثر متغيرات الدراسة: الجنس، وفرع التخصص، واملستوى 

من طلبة جامعة  فلسطين التقنية" خضوري" في مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية، وقد   الدراس ي، ومكان السكن في استجابات عينة الدراسة

 وطالبة من طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري"، و)353)  ا وطالبة، وعينة قوامها( طالب  7243تكون مجتمع الدراسة من )
 
( عضو  16( طالبا

الوصفي بصورته التحليلية، وبناء استبانة كأداة للدراسة مكونة من خمس مجاالت"    هيئة تدريس، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج

انات  )القلق ألسباب اجتماعية، القلق ألسباب تتعلق باملواد الدراسية، القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي، القلق ألسباب تتعلق باالمتح

( 10)  مقابلة مع عينة أعضاء هيئة التدريس والخروج بعدد من املقترحات بلغ عددها  اإللكترونية، القلق ألسباب تتعلق بالحاسوب، وتم إجراء

ة  مقترحات، وقد أظهرت النتائج أن املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملجاالت مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامع 

%(، وجاء باملرتبة األولى 81.8لى )إ درجة كبيرة، ووصلت النسبة املئوية لالستجابة لها  ( ب4.09فلسطين التقنية خضوري  في الدرجة الكلية  جاءت )

الثاني )  املجال  وبمتوسط حسابي  الدراسية(،  باملواد  املتعلق  جد  85.2( وبنسبة مئوية)4.26)القلق  كبيرة  املجال  %( وهي  الثانية  املرتبة  وفي  ا، 

)  الثالث حسابي  وبمتوسط  النفس ي(  )4.17)االستعداد  مئوية  وبنسبة  )االمتحانات 83.4(  الرابع  املجال  الثالثة  املرتبة  وفي  كبيرة،  وهي   )%

%( وهي كبيرة، وفي املرتبة الرابعة املجال الخامس )الحاسوب(، وبمتوسط حسابي  82( وبنسبة مئوية )4.10اإللكترونية(، وبمتوسط حسابي )

املر 80.6(، وبنسبة مئوية )4.3) األول ة  تب( وهي كبيرة، وفي  املجال  )  األخيرة  اجتماعية، وبمتوسط حسابي  ( وبنسبة مئوية  3.81)القلق ألسباب 

ا بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى القلق تعزى ملتغيرات فرع التخصص، ومكان  ( وهي كبيرة، وأنه ال يوجد فروق دالة إحصائي  76.2)

لجنس، ولصالح الذكور، وأظهرت نتائج السؤال املتعلق بسبل التغلب على مستوى السكن، واملستوى الدراس ي، بينما يوجد فروق تعزى ملتغير ا 

طلبة  بتدريب  الدراسة  وأوصت  اإللكترونية،  االمتحانات  ألية  على  الطلبة  وتدريب  الدراس ي  باالستعداد  يتحقق  اإللكترونية   االمتحانات   قلق 

اإللكترونية من حي املهارات املتعلقة باالمتحانات  الوقت وتحميل االمتحان والتسليم واإلجابات الذكية، وتوظيف دور  الجامعة على  ث تنظيم 

اإلرشاد الطالبي في الجامعة لتخفيف مستوى القلق لدى الطلبة من خالل تنفيذ أنشطة وبرامج تخفيف التوتر، وتوفير خيارات أخرى لتقديم  

 تلفة. ا ألسباب مخاالمتحان في حال عدم تمكنه من تقديم االمتحان إلكتروني  

 جامعة فلسطين التقنية. ؛قلق االمتحانات اإللكترونية ؛مستوى القلق الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة:  .1

الصحيةا سلبي  ثار  آ جائحة كورونا    أثرت املجاالت  الفيروس مطلع عام    ا على كافة  انتشار  ألقت  كما  ،  2020واالجتماعية واالقتصادية منذ بداية 

نظام   الجامعات بتطبيقشرعت حيث    عن بعد  م التعلي لنظام    بظاللها على العملية التعليمية وما ترتب على ذلك من اغالق للمدارس والجامعات والتحول  

ا للتحول إلى التحول اإللكتروني بسبب جائحة  ملنصات اإللكترونية، ونظر  تكثيف للواجبات واملهمات عبر ا اإللكتروني عن بعد، وما ترتب عليه من التعليم 

معها ومشاركتها، باإلضافة إلى القيام ببعض األنشطة كورونا، فقد تعرض الطلبة لتجربة غير مألوفة لهم في الدراسة والوصول إلى املعلومات، والتفاعل  

التعليقات، كما شكلت االمتحانات اإللكترونية  التحدي األبرز في التحول الرقمي في التعليم عن بعد، ليس  اإللكترونية كتقييم الو  اجبات واملشاركة في 

ن قلقهم من  فقط للطلبة وحدهم بل للمؤسسة التعليمية ولنظام التعليم بالكامل، األمر الذي زاد من قلق الطلبة نحو هذه التجربة الجديدة، وبالذات م

     ا للنجاح من عدمه، وفي ضوئها يحصل الطالب على مستواه ومعدله التراكمي. متحانات اإللكترونية التي تمثل نتائجها معيار  اال 

نتيجة   الفرد  لها  الذهني يتعرض  التوتر وعدم االستقرار  املطلوب ألعماله وواجباته عوامل كثيرة والقلق حالة من  باألداء  القيام  ، مما يعجزه عن 

 ( 2014 ،)فرح ة.بسهول

مثل الشعور  نشاط الجهاز العصبي الالإرادي، ويتكرر اإلحساسات الجسدية نتيجة لزيادة  وتوتر، وبعضتخوف يرافقه شعور عام غامض والقلق 

ا ما أن القلق غالب   غيرها، ورغم في النفس( أو الشعور بنبضات القلب أو الصداع أو كثرة الحركة أو  )ضيقالسحبة في الصدر( أو ) بالفراغ في فم املعدة أو

يعرف باسم عصاب القلق أو القلق العصابي أو  وهو ماا، ا نفسي  ا لبعض االضطرابات النفسية إال أن حالة القلق قد تصح هي نفسها اضطراب  يكون عرض  

 ال ويمكن اعتباررد فعل القلق، 
 

 (2009 )علي، .ا من الخوف وتوقع التهديد واملخاطر مركب  قلق انفعاال

نوع من القلق املرتبط بمواقف االمتحان حيث تثير هذه  االمتحانات، وهووقد تناولت الدراسات البحثية موضوع القلق من عدة جوانب ومنها قلق 

انفعالية وجدانية مكدرة تعتري الفرد في املوقف السـابق لالمتحـان، أو موقـف االمتحان ذاته املواقف في الفرد شعور   ا باالنزعـاج واالنفعالية وهي حالة 

 ( 2000 )زهران، .وتتسم هذه الحالة بالشعور بالتوتر والخوف من االمتحان

، وهذا  االحترام والتقديرحيث ينشغل الفرد بالتفكير فيما يتبع الفشل، مثـل فقـدان  Worryأحدهما املعرفي أو االنزعاج  االمتحانات عامالنولقلق 

االنفعالية   أو  االنفعالي  القلق  واآلخر  القلق،  مـن  Emotionalityيمثل سمة  والخوف  والتـوتر  بالضيق  الفرد  يشعر  وباإلضافة، حيث   ى إل   االمتحانات، 

 .مصاحبات فسيولوجية، وهذا يمثل حالة القلق

العصبي أو التحسس من بعض األمور كالضوضاء، والضجيج،   ر واالهتياجتبالتو  الفرد تتثملويمكن تشخيص القلق من خالل عوارض تظهر على 

 ( 2004 )النجار، .أو صعوبات في النوم واألرق، وامليل للعزلة الشهية،قدان وعدم القدرة على التركيز والنسيان، وف  والضوء، وتوقع الشر، وشرود الذهن

اف لقلق االمتحان لدى الفرد تتمثل بالتفكير املتزايد باالمتحان واملعدل قبل بدء االمتحان وبعده، ض(  هناك أعراض ت2000)  ويضيف زهران     

يان، والشعور بالضيق النفس ي الشديد قبل وأثناء ثالتنفس وتصبب العرق، وألم البطن والغتسارع خفقان القلب مع جفاف الحلق والشفتين وسرعة  

باك والتوتر ونقص تقديم االمتحان،  الخوف والرهبة من االمتحان والتوتر قبل االمتحان، واضطراب العمليات العقلية كاالنتباه والتركيز والتفكير، واالرت

 س، وتشتت االنتباه وضعف القدرة علي التركيز واستدعاء املعلومات أثناء أداء االمتحان. االستقرار واألرق ونقص الثقة بالنف

ا  عديدة  لقلق االمتحان ومنها نقص املعرفة باملوضوعات الدراسية ملادة االمتحان نقص الرغبة في النجاح  ( أن هناك أسباب  2003)  ويرى الضامن     

املعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها قبل االمتحان، وارتباط االمتحان بخبرة الفشل في حياة الطالب، وتكرار مرات الفشل، والتفوق، ووجود مشكالت في تعلم  

بالنفس الثقة  ونقص  الذات،  والتمركز حول  يجب،  كما  لالختبار  االستعداد  في  و و قصور  نحو ،  والوالدين  واملعلمين  الطلبة  لدى  السالبة  االتجاهات 

طموح ال يتناسب  الضغوط البيئية، وخاصة األسرية، لتحقيق مستوي  ، و وبة االمتحانات والشعور بان املستقبل يتوقف على االمتحاناتصعات و االمتحان

كتساب قلق واملعلمين واملنافسة مع اال محاولة إرضاء الوالدينالطالب للتهديد أو يواجه الفشل، و الضغوط املباشرة، حين يتعرض مع قدرات الطالب، و 

السالب، واملصاحباتاال  التقييم االجتماعي  السيطرة، و   متحان حين يقترن بمثيرات منفرة مثل  الفشل ونقص  السارة، توقع  الرعب الفسيولوجية غير 

ل معرفي، وجود تداخو   االنفعالي الذي يشعر فيه الطالب بأن عقله صفحة بيضاء، وأنه نس ى ما ذاكر بمجرد استالم ورقة االمتحان، وقراءة فقرات األسئلة.

 .  يتمثل في أفكار سلبية غير مناسبة عن االمتحانات، ونقص إمكانية املعالجة املعرفية

ازدياد    رقمنهاملتزايد نحو    التوجه  وقد وافق اإللكترونية  الوسائط  التعليم عن بعد عبر  إلى  واللجوء  القلق حول التعليم  االمتحانات    ا في مستوى 

ا، باستخدام البرمجيات بأنها عملية تقويم مستمرة ومقننة، لقياس أداء املتعلم إلكتروني  االمتحانات اإللكترونية  (  2004سماعيل )يعرف  و   اإللكترونية،

لالختبارات  إب نوعان  وهناك  اإللكترونية،  التدريسية  القاعات  في  متزامن  أو غير  ومتزامن،  )يذكرها    كمااإللكترونية  تصال مباشر    :ما(، وه2016الخزي 

أسئلتها، وترتيبها، وطريقة عرضها عبر  و اختبارات محوسبة مشابهة لالختبارات الورقية التقليدية من حيث عدد  املتكيفة: وهياالمتحانات اإللكترونية غير 

على األسئلة  لالختبار، فإجابتهمن حيث سهولة االمتحان أو صعوبته حسب طبيعة املتقدم  املتكيفة: تتكيفاالمتحانات اإللكترونية ؛ و شاشة الحاسوب 

 هي تحدد مستوى التدرج بمستوى االمتحان. 
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الحصول على نتيجة االمتحان ات الورقية التقليدية، و انخفاض تكلفتها مقارنة مع االمتحان( ب2012الطاهر )يذكر    اإللكترونية كماوتتميز االمتحانات  

تقديمهم بعد  قليلة  ودقة،  باشرة  الخطأ  ونسبة  و التقييم،  مباشرة ،  االمتحان  معلومات  تحديث  لالختبار، سهو ،  سهولة  املتقدم  مستوى  تشخيص  لة 

 و ملجموعة.أ يخصص محتواه لفرد  يمكن أنمحتوى االمتحان اإللكتروني ، و املوضوعية في تقديم االمتحانو 

، أو دراسة حالة، أو مناقشة متعددمن  االختيار  ك   موضوعيةبحثية، أو    نوعيتها فقد تكون مقاليةات اإللكترونية  االمتحان  أن ما يميزويرى الباحثان      

 مقطع فيديو، أو صورة.

 رونية تتمثل اإللكتعناصر متعددة لبناء االمتحانات    التقليدية، وهناكوتختلف االمتحانات اإللكترونية في تصميمها وبناؤها عن االمتحانات الورقية  

الراجعة للمتعلم لإلجابة عن كل سؤال من االمتحان الوسائط املتعددة املستخدمة وأنواعها، والتغذية    والزمن املتخصصباألسئلة، وأنواعها، وعددها،  

 ( 2016السيد علي، ) .أنماط االستجابة املطلوبة من املتعلم ، و وأدوات التفاعل مع االمتحان االمتحان، وتعليماتتقديمه  بعد

قادرين على التوجه إلى قاعة االمتحانات من اإلجابة على االمتحان في مكان تواجده الرغم  مزايا االمتحانات اإللكترونية، وأنها تمكن الطلبة غير  و 

دوث األعطال في احتمال ح، و صعوبة تصحيح األسئلة املقالية، و صعوبة قياس املهارات العلياا اإللكترونية عيوب منه لالمتحاناتلظروف مختلفة، إال أن 

سهولة الغش  ، و الحفاظ على أمن أسئلة االمتحان وإجابات الطلبة عنها ونتائجهم فيهاو   ى وقت وجهد كبير،األسئلة يحتاج إلإعداد  األجهزة أو الشبكة، و 

 د الرقابة الشخصية من قبل املعلم، الغش من مصادر غير مسموح به، و لعدم وجو 
 

 شخصية آخر وكذلك من قيام الطالب باإلجابة عن االمتحان منتحال

 اإلعداد لها  ، و العيوب التي ذكرت
 

بعض  ات املوضوعية، و قياس املهارات العليا أمر صعب في االمتحان، و يتطلب مهارة وتدريب وبالتالي تستهلك وقتا   طويال

أما بالنسبة للجوانب الواجب   رنت، أو انقطاع التيار الكهربائي،تعطل إجراء االمتحان ألسباب فنية تتعلق بشبكة اإلنت، و أجهزة الكمبيوتر تحتاج إلى صيانة

و عطل مفاجئ سواء عطل بالشبكة أو جهاز الحاسوب، أو أ عاتها عند إعداد االمتحانات اإللكترونية فهي أن يتوقع املعلم احتمالية تسرب االمتحان،  مرا 

ملستخدم الفني  الدعم  وتقديم  االمتحان،  ونوع  وقت  في  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  الكامل  والتنسيق  الكهربائي،  التيار  انظمة انقطاع  ي 

 ( Jamil, 2012 ؛2013يزي، مالط ؛2016 ،الخزي ) .والتوثيق للدرجات ات،االمتحان

ا على تحصيله  لتخوفه من أن يفشل في تقديم االمتحان مما ينعكس سلب   اإللكترونية وذلك مه لالمتحانات يوال شك أن قلق الطالب يزداد مع تقد   

( التحصيل تقيس مدى  2015الدراس ي، ويشير عالم  اختبارات  أن  إلى  املتعلقة  للالطلبة    فهم(  املقرر  معارف واملفاهيم واملهارات  ويشير    الدراس ي،بمادة 

أو ما كتبه من برنامج   أو تعلمه  الفرد  الحالي ألداء  الوضع  إلى  الدراس ي  األهداف   تعليمي، وتهدفالتحصيل  إلى قياس مدى تحقيق  التحصيل  اختبارات 

 ونهاية كل فصل دراس ي. دراس ي،ل التعليمية فص

باالمتحانات            القلق وعالقته  الدراسات موضوع  من  العديد  تناولت  االختبار    (،2020)  شوربجيلا كدراسة  وقد  قلق  التحقق من  وقد هدفت 

ا وطالبة من طلبة السنة طالب    (217)  عينة الدراسة من  وتكونتومعرفة خصائصه السيکومترية، وتحديد مستواه لدى طلبة كلية التربية جامعة الزقازيق،  

 الدراسة لدى عينة  ومكوناتهمستوى ضعيف لقلق االختبار أن ،  واشارت النتائج إلى  التربية جامعة الزقازيق، وتم استخدام املنهج الوصفي  الرابعة بكلية

( دراسة هدفت التعرف 2020) حماد وأجرى ، تبار املعرفي ثم قلق االختبار الفسيولوجيا هو قلق االختبار االنفعالي يليه قلق االخانتشار   مكوناته أكثر وأن 

إلى الفروق في إلى فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم التشاركي اإللكتروني في خفض قلق االختبار لدى طالب الجامعة، وذلك من خالل التعرف  

جموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي، والتعرف إلى الفروق في مستوى قلق االختبار بين متوسطات  مستوى قلق االختبار بين متوسطات درجات امل

طات درجات  درجات املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي، والتعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى قلق االختبار بين متوس

أفراد املجموعة التجريبية  إحصائية بين متوسطات درجات  داللةفروق ذات وجود  التتابعي(، وأظهرت النتائج -قياسين )البعدي املجموعة التجريبية في ال

التجريبية على مقياس   )في اتجاه التطبيق القبلي، أي أن درجات أفراد املجموعة  والدرجة الكليةأاالختبار  في القياسين القبلي والبعدي على مقياس قلق  

، ووجود التجريبية  لدى أفراد املجموعة  االختبارفاعلية البرنامج التدريبي املقترح في خفض قلق    قد انخفضت بعد البرنامج التدريبي، بما يعني  االختبارقلق  

ر والدرجة الكلية بعد تطبيق البرنامج التدريبي االختبا  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات املجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس قلق

بعد البرنامج   املقترح، في اتجاه املجموعة الضابطة، أي أن درجات أفراد املجموعة التجريبية على مقياس قلق االختبار املستخدم في الدراسة قد انخفضت

الب فاعلية  يعني  بما  الضابطة،  املجموعة  أفراد  درجات  أقل من  املجموعة التدريبي فأصبحت  أفراد  لدى  االختبار  قلق  في خفض  املقترح  التدريبي  رنامج 

لق االختبار التجريبية، وال وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتابعي على مقياس ق

يوم من تطبيق البرنامج التدريبي،   (60)بمستواهم على مقياس قلق االختبار بعد مرور فترة    والدرجة الكلية، أي أن أفراد املجموعة التجريبية قد احتفظوا 

(  2019)  الداللعة وعبابنة والزبون   ، وهدفت دراسةلدى أفراد املجموعة التجريبية  االختبارالتدريبي املقترح في خفض قلق    بما يعني استمرار فاعلية البرنامج

ونية وأسلوب التفكير على التحصيل وقلق االختبار والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة األردنية، وقد تكونت عينة الدراسة معرفة أثر االختبارات اإللكتر

ا وطالبة مسجلين في دورة مهارات الحاسب اآللي موزعين على طالب الجامعة املكونة من أربعة أقسام، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ( طالب  123من )

دال أفضل من ذات  بشكل  اإللكترونية  االختبارات  في  أداؤهم  املنخفضة  الذاتية  الكفاءة  ذوي  الطالب  أن  وأظهر  العالج،  طريقة  إلى  تعزى  إحصائية   لة 

ا  اإللكترونية بشكل أفضل من  أداؤهم في االختبارات  الشديد  القلق  الذين يعانون من  الطالب  أن  أظهر  إلى جانب ذلك،  الورقية،  ارات الختباالختبارات 

اد في االختبارات الورقية، كما بينت أن االختبارات اإللكترونية كانت أفضل من االختبارات الورقية في تقليل نسبة القلق، وأن نسبة الكفاءة الذاتية تزد
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د فروق ذات داللة إحصائية اإللكترونية مع زيادة التحصيل، ووجد أن الطالب ذوي التفكير املستقل يتميزون بقلق منخفض وكفاءة ذاتية عالية مع وجو 

هدفت الكشف عن أثر قلق االختبارات اإللكترونية على أداء    ( دراسة2018)  لصالح االختبارات اإللكترونية مقارنة باالختبارات الورقية، وأجرى أبو الشيخ

ريقة  100تكونت عينة الّدراسة من )طالبات كلية األميرة عالية الجامعّية في جامعة البلقاء الّتطبيقّية من وجهة نظرهن، وقد  
ّ
( طالبة تّم اختيارهن بالط

وقد استخدمت الّدراسة املنهج الوصفي املسحي ولتحقيق    2016/2017العشوائية البسيطة من طالبات الكلية في الفصل الّصيفي من العام الجامعي  

( فقرة أشارت إلى املستوى املتوسط، وأظهرت 27ت أشارت إلى املستوى املرتفع و)( فقرا 3وأظهرت ّنتائج الّدراسة أّن )  هدف الّدراسة طور الباحث استبانة،

اإ حصائية للمتغيرات املستوى الّتعليمي، والتخصص، والخبرات، والّدورات، حيث كانت جميعها غير دالة  إ النتائج عدم وجود فروق ذات داللة   ، حصائي 

الياميوهدفت   إلى مستوى قلق    (2018)  دراسة  التغلب عليها، واستخدمت التعرف  الثانوية في تعليم مدينة نجران وسبل  املدارس  االختبار لدى طلبة 

اخ التحليلي، وتم  الوصفي  املنهج   واملكونة من)الدراسة 
 
الدراسة عشوائيا الكلية ملتوسطات  ( طالب  600تيار عينة  الدرجة  أن  النتائج  ا وطالبة، وأظهرت 

  ( وبلغ الوزن النسبي ملستوى القلق3.14س الثانوية بمدينة نجران من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، حصلت على )مستوى قلق االختبار لدى طلبة املدار 

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائي  62.96) الثالث  %( بدرجة متوسطة، وكشفت  الصف  الدراس ي، ولصالح  الصف  القلق تعزى ملتغير  ا في مستوى 

( الوصفية  التعرف إلى السمة العامة 2017)  وهدفت دراسة محمداث أي أن مستوى قلق اإلناث في االختبار مرتفع،  الثانوي، ومتغير الجنس، ولصالح اإلن

ا العالقة ملتغير الجنس لدي ا إلحصائية في التحصيل الدراس ي وأيض  للقلق، والفروق اإلحصائية في القلق، والفروق بين القلق والتحصيل الدراس ي تبع  

الثامن،   البحث من )طلبة الصف  باالرتفاع، ووجود عالقة   (  طالب  75تكونت عينة  الثامن يتسم  الصف  القلق لدى طلبة  أن  النتائج  ا وطالبة، وأظهرت 

املستهدفة، ووجود عالقة طرية بين متغيري القلق والتحصيل الدراس ي لدى الفئة املستهدفة، ووجود   موجبة بين القلق والتحصيل الدراس ي لدى الفئة 

ذات   ارتفاع  فروق  أكثر  اإلناث  عند  القلق  ونسبة  واإلناث،  الذكور  بين  واالجتماعي  الفسيولوجي  للقلق ومحوره  إحصائية  الفئة داللة  في  الذكور  من  ا 

ت دراسة وهدف    املستهدفة، وال توجد فروق في القلق االنفعالي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراس ي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث،

( التحقق من مستوى قلق االختبار لدى الطلبة الذين تقدموا الختبار شهادة الثانوية العامة  في فلسطين،  وتم استخدام املنهج الوصفي 2016)  شاهين

ظاهرة  قلق االختبار على نسبة ا وطالبة، وأظهرت النتائج أن  ( طالب  340التحليلي، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة  بتوعية األسرة  لسلبيات الضغوط التي تمارس على أبنائها فترة االختباراتا عالي  %( أي قلق  57.6) وهدفت دراسة   ،اورعايتهم نفسي    ا، وأوصت 

عام بدولة الكويت إلى اختبار أثر بعض املتغيرات  ا وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر في مدارس التعليم ال ( طالب  521لتي طبقت على ) (2013) الخزي 

إللكترونية، )الجنس، التخصص، امتالك جهاز حاسوب خاص، طبيعة املادة العلمية، والقدرة على املراجعة وتغيير اإلجابات( على األداء في االختبارات ا 

ا  واللغة  العربية،  اللغة  تحصيلية:  اختبارات  ثالثة  طريق  البيانات عن  األساليب وقد جمعت  وباستخدام مجموعة من  اإلحصاء.  إلى  إضافة  إلنجليزية، 

ة العلمية، والقدرة على اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات، وأشارت النتائج إلى وجود فروق في األداء في االختبارات اإللكترونية تعزى ملتغيري طبيعة املاد

إلى مج الدراسة  باالهتمام بحوسبة االختبارات  املراجعة وتغيير اإلجابات. وقد خلصت  التوصيات متعلقة  املعلمين ومعدي   وتعميمها وتدريبموعة من 

 . االختبارات عليها، وإجراء املزيد من الدراسات في هذا املجال

ا على مستويات التفكير واالمتحانات لدى الطلبة، فكلما زاد مستوى القلق زاد  سلب    القلق بمستوياته يؤثرا على الدراسات السابقة يتبين أن ب  وتعقي

الكشف عن فلق    فذلك جاءت هذه الدراسة بهد  ا إلىواستناد  تخوف الطلبة من االمتحانات، وترك ذلك القلق آثاره السلبية على التحصيل الدراس ي،  

 ة نظر الطلبة أنفسهم.هوج " منبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري االمتحانات اإللكترونية وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طل

    مشكلة الدراسة: . 1.1

 كورونا وما ترتب عليها من انتشار فيروس كورونا الوبائي بظاللها على العملية التعليمية مما دفع بالقائمين على التعليم األكاديمي فيجائحة  لقت  أ 

طويلة   فترة  الطلبة  تغيب  ظل  في  التعليم  استمرارية  لضمان  التعليمية  املنصات  وتوظيف  بعد  عن  بالتعليم  التوجه  إلى  الفلسطينية  عن  الجامعات 

 التي تتناولها املساقات الدراسية.  واملعارف واملهاراتحاضرات الوجاهية في الجامعات، وعقد االمتحانات اإللكترونية لتقييم استيعاب الطلبة للمفاهيم امل

 
 
الفيروس، وحفاظ انتشار  الطلبة لجأت  ومع  للتعليم عن بعد، وبالتالي أصبح مفروض  ا على سالمة  األنشطة  ا على  جامعة خضوري  الطلبة تقديم 

ا بصورة ا ليس متبع  ا ألن االمتحانات اإللكترونية نظام  ونظر  ،  اكتروني  إلا من خالل املنصة التعليمية اإللكترونية، بما فيها  تقديم االمتحانات  واملهام إلكتروني  

لو حدث خلل فني   ال، وماذا ل الوقت كاٍف لعقد االمتحان أم تخوف الطلبة من طبيعتها ونوعيتها وه فقد زادالكليات من قبل ظروف الجائحة،  أساسية في

غيرها من املخاوف التي يبديها طلبة الجامعات مما يزيد من قلقهم على تحصيلهم الدراس ي، وقد أكدت كثير من و بالشبكة أو انقطاع التيار الكهربائي...  

 (. 2015خربية )لتحصيل، ومنها دراسة مستوى ا  القلق انخفضل الدراس ي فكلما زاد مستوى الدراسات وجود عالقة بين القلق والتحصي

ا إلى ذلك تحددت الدراسة الحالية بهدف الكشف عن مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية وعالقته بالتحصيل الدراس ي لدى طلبة جامعة واستناد  

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم. " منفلسطين التقنية "خضوري 

 أسئلة الدراسة:    . 2.1

 سعت الدراسة الحالية بهدف اإلجابة عن األسئلة التالية: 
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 ؟ وجهة نظر الطلبة أنفسهم  " منجامعة فلسطين التقنية "خضوري  طلبة اإللكترونية لدى ما مستوى قلق االمتحانات  •

السكن،   )الجنس، مكانهل تختلف استجابات طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري في مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية باختالف املتغيرات:  •

 (؟ التخصص، املستوى الدراس ي فرع

 أعضاء هيئة التدريس؟وجهة نظر  " منجامعة فلسطين التقنية "خضوري  اإللكترونية لدى طلبةما سبل التغلب على مستوى قلق االمتحانات  •

 :الدراسة ضو فر  . 3.1

 الصفرية التالية: الفروض سعت الدراسة الحالية إلى فحص 

 ( بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير α≤0.05)  مستوى الداللةا عند  وجد فروق دالة إحصائي  تال   •

 . الجنس الدراسة

( بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير α≤0.05ا عند مستوى الداللة )إحصائي  وجد فروق دالة  تال   •

 مكان السكن.

( بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير α≤0.05ا عند مستوى الداللة )وجد فروق دالة إحصائي  تال   •

 التخصص.فرع 

( بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير α≤0.05ا عند مستوى الداللة )وجد فروق دالة إحصائي  تال   •

 املستوى الدراس ي. 

 أهداف الدراسة:   . 4.1

 الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:   سعت

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم.  " من طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري لدى  قلق االمتحانات اإللكترونيةالتعرف إلى مستوى  •

نحو    عة فلسطين التقنيةطلبة جام( في اختالف استجابات  وفرع التخصص، واملستوى الدراس ي، ومكان السكن،  )الجنس  التعرف إلى أثر متغيرات •

 ات اإللكترونية. االمتحانمستوى قلق 

قلق   • التغلب على مستوى  إلى سبل  لدى ات  االمتحانالتعرف  التقنية "خضوري   اإللكترونية  جامعة فلسطين  أعضاء هيئة   " من طلبة  وجهة نظر 

 التدريس. 

   : أهمية الدراسة . 5.1

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من حيث: 

 
ً

 : األهمية النظرية: أوال

املعاصرة تتضح األهمية النظرية للدراسة في إعداد اإلطار النظري الخاص بهذه الدراسة، وذلك من خالل االطالع على األدبيات والدراسات الحديثة و 

بموضوع   املباشرة  العالقة  قلق ذات  لدى ات  االمتحان  الدراسة  التقنية" خضوري   اإللكترونية  جامعة فلسطين  الفكرية وال  "، طلبة  إلى محتوياتها  تعرف 

الطلبة، ات اإللكترونية وسبل التغلب على هذا القلق لدى االمتحانوالفلسفية، واستخالص أبرز املؤشرات التي يمكن من خاللها استكشاف مستوى قلق 

أو كما   عد من 
ُ
الحديثة  ا ت البحثية  الدراسات  الباحث-  بفلسطينئل  تناولت مستوى قلق    -انحسب علم  اإللكترونية لدى  االمتحانوالتي  طلبة جامعة ات 

ا  ا لحداثة هذه الدراسة، فإنها ستشكل مرجع  ونظر  فلسطين التقنية" خضوري" في ظل انتشار فيروس كورونا وتوجه الجامعات نحو التعليم اإللكتروني،  

 
 
الجامعات،  حديث الدارسين، والباحثين، والتربويين في  التربية والتعليم ا لكثير من  العلمي،  ووزارة  الدراسةكما    والبحث  الجامعية   ستثري هذه  املكتبات 

ببفلسطين   املتعلقة  البحثية والعلمية  باملادة  اإللكترونية عامة  الجامعية  ، ومواقع واملكتبات 
 
القلق لدى طلبة االمتحانخاصة اإللكترونية ومستوى  ات 

دة البحثية والنظرية لهذه الدراسة في إعداد دراسات متشابهة تتناول هذا املوضوع في وإفادة الباحثين وطلبة الدراسات العليا باملا ،بشكل عام الجامعات

 مجتمعات دراسية مختلفة، ومراحل دراسية مختلفة.

 : : األهمية التطبيقية اثانيً 

القائمين على   للدراسة من خالل تزويد  التطبيقية  األهمية  التربية والتعليم   التعليمية  العمليةوتبرز  العلمي  بوزارة  بقائمة من  بفلسطين    والبحث 

وقسم اإلرشاد    ين ، كما ستفيد الدراسة التربويللعمل على معالجتها  ات اإللكترونيةاالمتحانواملتعلق بالجامعات  ترفع من مستوى قلق طلبة  التي    األسباب

طلبة الجامعات بشكل عام وجامعة فلسطين التقنية بشكل  ات اإللكترونية لدى  االمتحانباتخاذ اإلجراءات املناسبة للتغلب على مستوى قلق    في الجامعات

وضع  خاص على  القائمين  دعوة  في  الدراسة  وتوصيات  نتائج  ستفيد  كما  لطلبة    اتاالمتحان،  الفلاإللكترونية  تحسين    سطينيةالجامعات  جودة في 

اإللكترونيةاالمتحان وتجنب   ات  واالقتصادية،  واالجتماعية  الصحية  الظروف  ومراعاة  االمتحان،  لتأدية  املخصص  الوقت  األسئلة مع  طبيعة  ومراعاة 

ات اإللكترونية االمتحان، ومراعاة الفروق الفردية، وظروف الجائحة، ومراعاة التوقيت والوضوح لكل سؤال من أسئلة األسئلة الغامضة التي تربك الطلبة
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، ودعوة الجهات الداعمة للعملية التعليمية من خالل رفع التوصيات ات دون تخوف أو قلقاالمتحانملواد بحيث يمكن الطلبة من اإلجابة على  في كافة ا 

،  األزمات وقت  ، لضمان استمرارية العملية التعليميةالجامعاتفي  ات اإللكترونية وتعزيزهااالمتحانلهذه الدراسة بتقديم الدعم املشجع  للتطوير ودعم 

، مما يسهم  في تنمية قدرات الطلبة على التفكير ات اإللكترونيةاالمتحانسبل تخفيف التوتر أثناء عقد على وإفادة الطلبة وأولياء األمور من حيث العمل 

 . دون قلق الناقد والتعلم الذاتي والتقييم الذاتي

 :حدود الدراسة . 6.1

التغلب   "، وسبلاملتمثل بمستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري تحددت الدراسة الحالية بموضوعها  

املكونة من   التدريس، وبعينتها  اختيارهم بشكل عشوائي، ومقابلة مع )طالب    ( 353)عليها من وجهة نظر أعضاء هيئة  ( من أعضاء هيئة 16ا وطالبة تم 

وبأدواتها املتمثلة في مقياس مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية، وسبل التغلب على مستوى القلق،   طولكرم،ة فرع  التدريس في جامعة فلسطين التقني

 النوعية واإلحصائية املستخدمة في تحليل نتائج الدراسة.  وباألساليب

 مصطلحات الدراسة: . 7.1

  بسبب مخاوف  بالتوتر وذلكأو بعده، حيث يشعر الطالب    خاللهأو    االمتحان  قبليالزمه    االتزان االنفعاليالطالب بانعدام    إحساس  االمتحان:قلق   •

أو عدم   الفشل  أو  بالنجاح  تتعلق  أثر    الحصول علىتنتابه  القلق  ويترك  املرغوبة،  الجوانب  العالمة  والعقليةا على  للطالب والجسدية    النفسية 

(Austin,et.al,2012  .)    من خالل قياس    ويقاس،  "خضوري"  لدى طلبة جامعة فلسطين التقنيةات اإللكترونية  االمتحانا مستوى قلق  ويعرف إجرائي

 على أداة الدراسة االستبانة.  م استجابته

 :2001،)زهران نفسية واجتماعية غامض، وأعراضومستمر نتيجة توقع خطر فعلي أو رمزي قد يحدث، ويصاحبها سبب حالة توتر شامل   القلق: •

، ويتبين هذا القلق  اإللكترونيةا حالة التوتر الذي يتعرض له طلبة جامعة فلسطين التقنية ألسباب مختلفة تتعلق باالمتحانات  ويعرف إجرائي    (.484

 ة على أداة االستبانة. من خالل استجابات الطلب

الوقت نفسههي    :االمتحانات اإللكترونية • لها في  املتقدمون  اإلنترنت، ويجيب  أسئلتها عبر شبكة  إلكترونية تعد وتنشر   .Bello, et al)  امتحانات 

 والتخصصات املختلفة في الجامعة. ا ما يتقدم له طلبة جامعة فلسطين التقنية من امتحانات إلكترونية في املساقات وتعرف إجرائي   (.2016

والبحث جامعة فلسطين التقنية" خضوري • التربية والتعليم  الغربية من فلسطين حكومية وتابعة لوزارة  الضفة  في  ": جامعة تقنية فلسطينية 

 العلمي ولها فروع في رام هللا وطولكرم والخليل.

 الطريقة واإلجراءات:  .2

 منهج الدراسة:  . 1.2

واملتعلقة باالستبانة لقياس مستوى قلق  الدراسة أسلوب الدمج بين املنهج الوصفي بصورته التحليلية املتمثلة بجمع البيانات وتحليلهااستخدمت  

واالستماع إليهم أعضاء هيئة التدريس  مقابلة، واملنهج النوعي من خالل االمتحانات اإللكترونية من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري"

الطلبة اإللكترونية لدى  االمتحانات  التغلب على قلق  الدراسة  وقد،  حول سبل  اإللكترونية لدى طلبة جامعة   " مستوى تناول موضوع  قلق االمتحانات 

 التغلب عليها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم وأعضاء هيئة التدريس".  " وسبلفلسطين التقنية "خضوري 

 مجتمع الدراسة:   . 2.2

 ا وطالبة. طالب  ( 7243والبالغ عددهم ) طولكرم،تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة فلسطين التقنية " خضوري" فرع 

 عينة الدراسة:  . 3.2

الدراسة الكمية  تم اختيارهم بشكل عشوائي   ا وطالبة( طالب  353تكونت عينة الدراسة من ) )االستبانة( ملعرفة مستوى قلق   لالستجابة على أداة 

( من أعضاء هيئة التدريس لالستماع إلى أراءهم حول سبل التغلب على قلق االمتحانات اإللكترونية لدى الطلبة،  16االمتحانات اإللكترونية لديهم، و)

 ملتغيرات الدراسة1والجدول )
 
   :( يبين توزيع عينة الدراسة من مديري ومديرات املدارس وفقا
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 توزيع عينة الدراسة من الطلبة وفقا ملتغيرات الدراسة  :(1جدول )

 النسبة املئوية %  العدد  مستويات املتغير  املتغير 

 57.2 202 ذكر الجنس

 42.8 151 أنثى 

 % 100 353 املجموع 

 36.8 130 مدينة مكان السكن

 56.7 200 قرية 

 6.5 23 مخيم 

 % 100 353 املجموع 

 54.1 191 أدبي فرع التخصص 

 16.1 57 علمي

 29.7 105 تقني 

 % 100 353 املجموع 

 5.7 20 ماجستير  املستوى الدراس ي 

 30.6 108 بكالوريوس

 63.7 225 دبلوم 

 % 100 353 املجموع 

 أداتي الدراسة: . 4.2

 أداتين على النحو التالي: استخدمت الدراسة 

 
ً

 :  االستبانة: أوال

 االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري" من وجه نظرهم أنفسهم.مستوى قلق  وقد استخدمت لقياس

(  2018)  بموضوع الدراسة، كدراسة اليامي  ذات العالقة ا بعد الرجوع لألدب التربوي والدراسات السابقةإلكتروني    االستبانةتم إعداد    : االستبانة وصف  

 مجاالت وهي:  خمسة ( فقرة بعد التحكيم، موزعة على30النهائية من ) افي صورته االستبانةت ، وتكون(2018) ودراسة أبو الشيخ 

 (.5-1وتشتمل على الفقرات ) اجتماعية:القلق ألسباب  •

 (. 10-6: وتشتمل على الفقرات )القلق ألسباب تتعلق باملواد الدراسية •

 (.19-11)وتشتمل على الفقرات  النفس ي:القلق ألسباب تتعلق باالستعداد  •

 (. 24 -20على الفقرات ) اإللكترونية: وتشتملاالمتحانات طبيعة ألسباب تتعلق ب  القلق •

 (.30 -25: وتشتمل على الفقرات )القلق املتعلق بالحاسوب •

( بشدة  بموافق  يبدأ  والذي  الخماس ي  ليكرت  مقياس  على  بناء   املقياس  تصميم  تمَّ  درجات،  5وقد  ومحايد4)  وموافق(  درجات،  درجات،  3)  (   )

 ( درجة واحدة.1) ا أعارض بشدة وأعارض)درجتان(، وأخير  

  بالطرق اآلتية: االستبانةتم التحقق من صدق االستبانة: صدق 

التربية في الجامعات الفلسطينية،  ( من أساتذة الجامعات من قسم املناهج واإلدارة التربوية من كليات  4على )االستبانة  تم عرض    صدق املحكمين: .1

ا، وقد اتفق املحكمون على إضافة تعديل بعض الفقرات، فيما اتفقوا على   وذلك للحكم على مدى صالحيته للتطبيق، وتعديل ما يرونه مناسب 

 ( فقرة.30من )ة النهائية مكون ابصورته االستبانة تصالحية باقي الفقرات للتطبيق، وبذلك أصبح

( من طلبة جامعة فلسطين التقنية من خارج عينة الدراسة، وتم إيجاد  30على عينة استطالعية عددها )  االستبانةتطبيق    تم   ي:البنائالصدق   .2

 ( يوضح ذلك. 2، والجدول )ألداة الدراسةمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال مع الدرجة الكلية 

 ألداة الدراسة معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال مع الدرجة الكلية  :(2) جدول 

 قيمة الداللة  معامل االرتباط  املجال 

 0.00 **0.834 القلق ألسباب اجتماعية 

 0.00 **0.805 القلق ألسباب تتعلق باملواد الدراسية 

 0.00 **0.855 القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي 

 0.00 **0.834 االمتحانات اإللكترونية طبيعة القلق ألسباب تتعلق ب

 0.00 **0.805 القلق املتعلق بالحاسوب 
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 ، وصالحيته للتطبيق.  االستبانة( أن معامالت االرتباط مرتفعة ودالة، مما يؤكد على صدق 2يتضح من الجدول )

باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا، وكانت قيم الثبات كما هي موضحة االستبانة ، تم حساب ثبات االستبانةللتحقق من مدى ثبات  : االستبانةثبات 

 (.3في الجدول )

 ستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري مل(: معامل الثبات 3) جدول 

 معامل الثبات  املجال  رقم املجال 

 0.84 اجتماعية القلق ألسباب  1

 0.66 القلق ألسباب تتعلق باملواد الدراسية  2

 0.88 القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي  3

 0.74 االمتحانات اإللكترونية طبيعة القلق ألسباب تتعلق ب 4

 0.79 القلق املتعلق بالحاسوب  5

 0.92 معامل الثبات الكلي 

ومعامل الثبات الكلي للمحور   ،(0.88-0.66بين )( أنَّ معامالت الثبات ملجاالت مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية تراوحت  3يتضح من الجدول )

 للتطبيق. االستبانةوجميعها معامالت ثبات عالية تؤكد على صالحية  ( 0.92بلغ )

 :املقابلةا: ثانيً 

واآلراء املتعلقة باستجابات   املعلوماتلتحقيق أهداف الدراسة وجمع    واحد فقط سؤال مفتوحاعتمد الباحثان املقابلة شبه املنتظمة، وتكونت من  

وتدعم كل ما ورد في االستبانة  ،أعضاء هيئة التدريس حول سبل التغلب على قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري"

 فلسطين التقنية" خضوري". من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة 

 : أداة املقابلةصدق 

على بعض محكمي االستبانة من هيئة أعضاء التدريس في جامعة النجاح الوطنية   همن خالل عرضلسؤال املقابلة    تم التحقق من الصدق الظاهري 

 املقابلة.  لسؤال، وبذلك يكون قد تحقق الصدق الظاهري وجامعة فلسطين التقنية

 نتائج الدراسة:  .3

مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر  ما  "  النتائج املتعلقة بالسؤال األول ونصه:  . 1.3

 "  ؟أنفسهمالطلبة 

قلق االمتحانات اإللكترونية لدى    املئوية ملستوى والنسب    استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  السابق، تم لإلجابة عن السؤال  و 

الباحثان في هذه الدراسة املقياس اآلتي لتقدير مستوى القلق حسب ما  أنفسهم، واعتمدطلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة 

 (:2013البسطامي )ذكره 

 ا. كبير جد   مستوى فأعلى( = % 84.2فأكثر ويعادل  4.21املتوسط الحسابي ) •

 كبير.  مستوى    %( =84.0-% 68.2ويعادل   4.21-3.41املتوسط الحسابي ) •

 متوسط. مستوى    %( =68.0-% 52.2ويعادل   3.40-2.61الحسابي )املتوسط  •

 قليل. مستوى  %( =52.0- % 36.2ويعادل  2.60-  1.81الحسابي )املتوسط  •

  مستوى قليل( =    1.81املتوسط الحسابي )أقل من  •
 
 جدا

ويمكن بيان ذلك على وقد تم تناول النتائج املتلقة بكل مجال من مجاالت االمتحانات اإللكترونية على حدة وتبع ذلك جدول يبين املجاالت مجتمعة،  

 : النحو التالي

 النتائج املتعلقة بمجال قلق االمتحانات االلكترونية ألسباب اجتماعية:  •
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افات املعيارية (:4جدول )  القلق ألسباب اجتماعيةمستوى ملجال  والنسبة املئوية املتوسطات الحسابية واالنحر

      

 

 

 

ستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة مل  والنسبة املئوية  أنَّ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  (4رقم )يتضح ِمن نتائج الجدول  

يتعلق    ، وفيمابمستوى كبيرجاءت  املتعلق بالقلق ألسباب اجتماعية  لفقرات املجال    أنفسهم جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة  

( والتي تنص على" البيئة 1في حين حازت الفقرة رقم )%(  76.2)  وبنسبة مئوية  ( 3.81كبير ومتوسط حسابي بلغ )بمستوى  جاءت  بالدرجة الكلية للمجال  

حين جاءت الفقرة رقم   كبير، في  مستوى   و( وه3.86. " على أعلى متوسط حسابي وبمقدار )باإلحباطيشعرني    األكاديمي مماتحفز التعليم    االجتماعية ال

 كبير، وتختلف  مستوى   و( وه3.75( والتي نصها " التخوف املستمر الناجم عن مراقبة األهل مما يشعرني بالخوف املستمر." على أقل متوسط وبمقدار )3)

ا هو قلق  الدراسة وأن أكثر مكوناته انتشار  ستوى ضعيف لقلق االختبار ومكوناته لدى عينة املأظهرت أن  ( والتي2020الشوربجي )هذه النتيجة مع دراسة 

 الفسيولوجي. االختبار االنفعالي يليه قلق االختبار املعرفي ثم قلق االختبار 

التي    ويعزو الباحثان ذلك  إلى أن الظروف االجتماعية التي يعيشها الطلبة الفلسطينيين في ظل  الظروف االقتصادية الصعبة والخالفات األسرية

في هذه الفترة بسبب تأثير ثقافة الغرب، وتأثير مواقع  التواصل االجتماعي على تماسك األسرة  وعالقاتها، مما انعكس ذلك على اهتمام   أصبحت تزداد

مل ا للظروف االقتصادية الصعبة نجد كثير من األسر تفضل التوجه املنهي ألبنائها وذلك لكسب املال والحصول على عاآلباء بمستقبل أبناءهم، ونظر  

س يكفل لهم  الحصول على املال العتقادهم أن التعليم الجامعي مضيعة للوقت وذلك لقناعتهم بعدم وجود فرص عمل للخريجين وهذه النظرة تنعك

 على استعداد أبنائهم لالمتحانات، ومن ناحية أخرى تجد بعض األسرى تضغط بشكل مبالغ على أبنائهم فترة االمتحانات، وتراقب 
 
م وتأديتهم  دراستهسلبا

 لالمتحانات اإللكترونية مما يربك الطلبة ويرفع من مستوى قلقهم.

 النتائج املتعلقة بمجال قلق االمتحانات االلكترونية ألسباب تتعلق باملواد الدراسية: •

افات املعيارية :(5جدول )  الدراسية  تتعلق باملوادملجال القلق ألسباب  والنسبة املئوية املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

مستوى  

 القلق 

باملوضوعات   1 املعرفة  للمساقنقص  االمتحان    الدراسية  في  الدراس ي 

 اإللكتروني. 

 كبير  78.6 0.98 3.93

أو   2 املعلومات  اكتساب  في  مشكالت  قبل  وجود  مراجعتها  أو  تنظيمها 

 االمتحان 

 ا كبير جد   85.0 0.91 4.25

 ا جد    كبير 87.4 0.85 4.37 الجامعي. كثافة املادة العلمية املطروحة في املساق الدراس ي  3

 ا كبير جد   88.6 0.74 4.43 الدراسية ومراجعتها.  ملذاكرة املساقات عدم تنظيم الوقت   4

 ا كبير جد   87.0 0.91 4.35 التخوف من طبيعة أسئلة االمتحانات اإللكترونية املتعلقة باملساق.   5

 ا كبير جد   85.2 0.57 4.26 الدرجة الكلية للمجال الثاني

ستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة مل  والنسبة املئوية  أنَّ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  (5رقم )يتضح ِمن نتائج الجدول  

ا، جد   بمستوى كبيرالدراسية جاءت  تتعلق باملواد لفقرات املجال املتعلق القلق ألسباب  أنفسهم جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة 

( والتي 4في حين حازت الفقرة رقم )  %(85.2)  وبنسبة مئوية   ( 4.26ومتوسط حسابي بلغ )  كبير جدا بمستوى  رجة الكلية للمجال جاءت  يتعلق بالد  وفيما

حين جاءت   ا، فيجد  ر كبيو مستوى ( وه4.43الدراسية ومراجعتها. " على أعلى متوسط حسابي وبمقدار ) ملذاكرة املساقاتتنص على" عدم تنظيم الوقت 

املعرفة باملوضوعات  1الفقرة رقم ) للمساق( والتي نصها " نقص  )  الدراسية  أقل متوسط وبمقدار  اإللكتروني.." على  االمتحان  وهو  (  3.93الدراس ي في 

 أظهرت أن مستوى ضعيف لقلق االختبار ومكوناته لدى عينة الدراسة.  ( والتي2020الشوربجي )مع دراسة  وتختلف هذه النتيجة ،كبير مستوى 

ا على الطلبة، وكانت تعقد  ا لم يكن إلزامي  ويعزو الباحثان هذه النتيجة ألسباب متعددة ولعل أهمها أن تأدية االمتحانات الجامعية عن بعد إلكتروني  

ا ولكن مستجدات املرحلة وانتشار فيروس كورونا دفع بعمادة الكليات في الجامعات إلى اعتماد نظام االمتحانات اإللكترونية مما أربك االمتحانات وجاهي  

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

مستوى  

 القلق 

 كبير  77.2 1.08 3.86 . باإلحباطيشعرني  األكاديمي مما البيئة االجتماعية ال تحفز التعليم  1

 كبير  76.4 1.15 3.82 الضغوط األسرية، لتحقيق مستوي طموح ال يتناسب مع قدراتي التعليمية     2

 كبير  75.0 1.19 3.75 التخوف املستمر الناجم عن مراقبة األهل مما يشعرني بالخوف املستمر.   3

 كبير  75.6 1.16 3.78 اقتران القلق بمثيرات منفرة كالنظرة السلبية للمجتمع تجاه طلبة التخصصات التقنية.   4

لالمتحان    5 النفس ي  االستعداد  على   
 
سلبا يؤثر  مما  األسرة  أفراد  بين  نزاعات  وجود 

 اإللكتروني. 

 كبير  77.0 1.11 3.85

 كبير 76.2 0.89 3.81 الدرجة الكلية للمجال األول 
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متاب الطلبة من  كثير من  يتمكن  ولم  الجامعة،  جائحة كورونا عن  بدء  منذ  طويلة  فترة  انقطاعهم  بعد  لذلك خاصة  لكونهم غير مستعدين  عة الطلبة 

ة  ضرات الجامعية عن بعد ألسباب صحية، أو لحدوث خلل في شبكة اإلنترنت أو انقطاع الكهرباء، ومن ناحية أخرى هناك أساب جوهرية تتعلق بقلاملحا

اال  بمستوى  تتعلق  وأسباب  الجد،  بها على محمل  االهتمام  اإللكترونية وعدم  للمحاضرات  الطلبة  كثير من  وتغافل  للدراسة  اليومية  نات متحااملتابعة 

، وأن طبيعة بعض املواد بحيث ال تنسجم مع طبيعة املادة الدراسية املقررة في املساق الجامعي  اإللكترونية والتي ال تتوافق مع التوقيت وصعوبة بعضها 

 مما يرفع من مستوى القلق. الدراسية ال تتناسب مع االمتحانات اإللكترونية

 :ترونية ألسباب تتعلق باالستعداد النفس يالنتائج املتعلقة بمجال قلق االمتحانات االلك •

افات املعيارية املتوسطات :(6جدول )  ملجال القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي  وبالنسبة املئوية الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى القلق  النسبة املئوية 

النفس ي   1 بالضيق  االمتحان  الشعور  تقديم  وأثناء  قبل  الشديد 

 . اإللكتروني

 ا كبير جد   89.8 0.90 4.49

 كبير  83.6 0.99 4.18 .الخوف والرهبة من االمتحان اإللكتروني والتوتر قبل البدء به 2

باألسئلة   3 والتفكير  والتركيز  كاالنتباه  العقلية  العمليات  اضطراب 

 .املعروضة عبر شاشة الحاسوب 

 كبير  81.4 1.01 4.07

لغياب االرتباك   4 في    والتوتر  قدراتي  من  تعزز  التي  بالنفس  الثقة 

 .التفكير

 كبير  8.00 1.10 4.00

تشتت االنتباه مما يضعف قدرتي على التركيز واستدعاء املعلومات   5

 .أثناء أداء االمتحان اإللكتروني

 ا جد  كبير   85.2 0.85 4.26

قراءة فقرات   املادة بمجرد نسيت  يشعرني أنيالرعب االنفعالي الذي   6

 .األسئلة

 كبير  80.6 0.99 4.03

عن   7 مناسبة  غير  سلبية  أفكار  في  يتمثل  معرفي،  تداخل  وجود 

 .االمتحانات اإللكترونية، ونقص إمكانية املعالجة املعرفية

 ا جد  كبير   87.4 0.86 4.37

الثقة بالذات مما يشعرني بأني سأفشل  الخوف من الفشل، وعدم   8

 .في تقديم االمتحان

 كبير  82.0 1.08 4.10

اإلحساس باإلحباط الذي يمنعني من االستعداد النفس ي لالمتحانات   9

 .اإللكترونية

 كبير  81.4 0.97 4.07

 كبير  83.4 0.71 4.17 الدرجة الكلية للمجال الثالث 

مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة   والنسبة املئوية  أنَّ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية(  6)  يتضح ِمن نتائج الجدول رقم 

 مستوى لفقرات املجال املتعلق القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي جاءت ما بين    أنفسهم جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة  

في حين حازت %(.  83.4مئوية )ونسبة    (4.17حسابي بلغ )  كبير ومتوسط  بمستوى وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال جاءت    ،ا جد    كبيرومستوى    كبير

  ( وهو4.49على أعلى متوسط حسابي وبمقدار ) ( والتي تنص على" الشعور بالضيق النفس ي الشديد قبل وأثناء تقديم االمتحان اإللكتروني1الفقرة رقم )

الثقة بالنفس التي تعزز من قدراتي في التفكير على أقل متوسط   والتوتر لغياب( والتي نصها االرتباك  4حين جاءت الفقرة رقم )  ا، فيجد    كبيرمستوى  

طين فلس  ( والتي أظهرت أن مستوى القلق لدى طلبة الثانوية العامة في2016شاهين )، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة  كبير  وهو مستوى (  4.00وبمقدار )

 . اا عالي  %( أي قلق  57.6بنسبة )

كورونا وتوجه الجامعات الفلسطينية  انتشار فيروسإلى أن االمتحانات اإللكترونية نهج تم اعتماده لكافة طلبة الجامعة منذ  الباحثان ذلكويعزو 

التعليم عن يعد، وهذا   النفس ي تجاه طبيعةآ نحو  القلق  ل  ثار نوع من  الفشل  االمتحانات، والخوف من  بأن االمتحانهذه  اإللكتروني سيكون    العتقاد 

الوقت املحدد، أو   األسئلة فيحالة من التوتر والتخوف من عدم تمكنهم من اإلجابة على   أدخلهم فيا عن االمتحانات الوجاهية وبالتالي هذا الشعور مختلف  

 من حالة القلق لديهم. عدم فهم املادة، وعدم االستعداد الدراس ي زاد 
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 :النتائج املتعلقة بمجال قلق االمتحانات االلكترونية ألسباب تتعلق بطبيعة االمتحانات اإللكترونية •

افات املعيارية املتوسطات :(7جدول )  االمتحانات اإللكترونيةطبيعة ملجال القلق ألسباب تتعلق ب والنسبة املئوية الحسابية واالنحر

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

 مستوى القلق 

اإلجابة على أسئلة   استكمال تسليم التخوف من انتهاء الوقت قبل  1

 االمتحان كاملة. 

 ا كبير جد   87.6 0.82 4.38

 ا كبير جد   87.0 0.79 4.35 عطل فني بشبكة اإلنترنت أثناء عقد االمتحان.  من حدوث التخوف   2

 كبير  80.2 0.99 4.01 الشعور بالقلق من عدم فهم طبيعة األسئلة، وغياب عنصر التوضيح.  3

التخوف من الخيار املتعدد في االمتحانات اإللكترونية وعدم القدرة على    4

 اإلجابة. 

 كبير  79.0 0.98 3.95

 كبير  77.4 1.09 3.87 التخوف من عدم تناسب الوقت املخصص لطبيعة األسئلة وعددها.  5

 كبير  82.0 0.66 4.10 الدرجة الكلية للمجال الرابع 

ستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة مل  والنسبة املئوية  أنَّ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  (7رقم )يتضح ِمن نتائج الجدول  

الطلبة   نظر  التقنية خضوري من وجهة  جاء  أنفسهم جامعة فلسطين  اإللكترونية  باالمتحانات  تتعلق  القلق ألسباب  املتعلق  املجال  بين  لفقرات  ما  ت 

في حين    %(82ونسبة مئوية) (4.10حسابي بلغ )  كبيرة ومتوسط  بمستوى يتعلق بالدرجة الكلية للمجال جاءت    ا، وفيماجد  كبير  وبمستوى  كبير    مستوى 

اإلجابة على أسئلة االمتحان كاملة. " على أعلى متوسط حسابي    استكمال تسليم ( والتي تنص على" التخوف من انتهاء الوقت قبل  1حازت الفقرة رقم )

( والتي نصها" التخوف من عدم تناسب الوقت املخصص لطبيعة األسئلة وعددها."  4حين جاءت الفقرة رقم ) ا، فيجد  كبير مستوى  و( وه4.38وبمقدار )

ستوى ضعيف لقلق االختبار املأظهرت أن    ( والتي2020الشوربجي )دراسة    ، وتختلف هذه النتيجة معكبير   مستوى   و( وه3.87على أقل متوسط وبمقدار )

 الفسيولوجي. ا هو قلق االختبار االنفعالي يليه قلق االختبار املعرفي ثم قلق االختبار انتشار   أكثر مكوناتهومكوناته لدى عينة الدراسة وأن 

والتخوف من أن يحدث  لة وتحتاج إلى وقت كبير وينتهي الوقت قبل التسليم، ياألسئلة طو ويعزو الباحثان ذلك إلى تخوف كثير من الطلبة أن تكون 

اطق سكناهم خلل فني أثناء تقديم االمتحانات يتعلق بانقطاع التيار الكهرباء خاصة أن كثير من الطلبة يمرون بظروف انقطاع التيار الكهربائي عن من

ة سكان مدينة طولكرم، والبعض يشعر بالقلق والتوتر  بسبب بطء شبكة اإلنترنت مما يتعذر لديهم تحميل فترة الصيف وهي فترة تقديم االمتحانات كطلب

أو قد يحدث عطل بجاز االلب توب وهذه األمور املتوقع حدوثها يربك الطلبة ويرفع من  ة عليه وتسليمه في الوقت املحدد،  االمتحان على الجهاز واإلجاب

 مستوى قلقهم. 

 :علقة بمجال قلق االمتحانات االلكترونية ألسباب تتعلق بالحاسوبالنتائج املت •

افات املعيارية املتوسطات :(8جدول )  ملجال القلق املتعلق بالحاسوب  والنسبة املئوية الحسابية واالنحر

   

 

 

 

 

 

 

 

ستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة مل  والنسبة املئوية  أنَّ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  (8رقم )يتضح ِمن نتائج الجدول  

 وبمستوى كبير    مستوى لفقرات املجال املتعلق القلق املتعلق بالحاسوب جاءت ما بين    أنفسهم جامعة فلسطين التقنية خضوري من وجهة نظر الطلبة  

( والتي 3في حين حازت الفقرة رقم )  %(80.6)  ونسبة مئوية  (4.03حسابي بلغ )  ومتوسط  كبيريتعلق بالدرجة الكلية للمجال جاءت بدرجة    ا، وفيماجد  كبير  

مستوى   و( وه4.29شبكة اإلنترنت. " على أعلى متوسط حسابي وبمقدار )  بسبب بطءتنص على" القلق من عدم إنجاز االمتحان ضمن الوقت املحدد  

(  3.84اإللكتروني. " على أقل متوسط وبمقدار )  ( والتي نصها" القلق نمن تعطل جهاز الحاسوب أثناء عقد االمتحان1حين جاءت الفقرة رقم )  ا، فيجد  كبير  

ستوى ضعيف لقلق االختبار ومكوناته لدى عينة الدراسة وأن املأظهرت أن  ( والتي2020الشوربجي )، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كبير مستوى  ووه

 الفسيولوجي. ا هو قلق االختبار االنفعالي يليه قلق االختبار املعرفي ثم قلق االختبار انتشار   أكثر مكوناته

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية

مستوى  

 القلق 

 ر كبي 76.8 1.08 3.84 جهاز الحاسوب أثناء عقد االمتحان اإللكتروني. القلق نمن تعطل  1

الشديد من   ويشعرني بالخوفللتيار الكهربائي مما يربكني  انقطاع مفاجئ 2

 السقوط.

 كبير  82.4 0.95 4.12

شبكة    بسبب بطءالقلق من عدم إنجاز االمتحان ضمن الوقت املحدد  3

 اإلنترنت. 

 ا جد  كبير   85.8 0.90 4.29

غياب العامل الوجداني الداعم لي من طرف املدرس أثناء االمتحان كما في   4

 االمتحانات الورقية. 

 كبير  77.6 1.03 3.88

 كبير  81.6 1.02 4.08 القلق من حاالت الغش مما يحرم املتميزين من حقهم في التنافس.  5

الرقمية مما يزيد  ضعف مهارات الحاسوب لدي خاصة فيما يتعلق باملسائل  6

 حالة القلق والتوتر. 

 كبير  79.4 1.09 3.97

 ر كبي 80.6 0.71 4.03 الدرجة الكلية للمجال الخامس 
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ن املخاوف  ويعزو الباحثان ذلك القلق إلى أنه من التحديات واملعوقات التي تواجه التعليم اإللكتروني هي التحديات التقنية، فالطالب لديه كثير م

جئ بالجاز  تتعلق بالحاسوب وتقنياته مثل عدم مقدرة الطلبة على تحميل االمتحان على الجهاز لإلجابة بوقت أسرع لبطء الشبكة، أو حدوث عطل مفا

قد   ينقطع التيار الكهربائي أثناء التقديم وتصور مثل هذا املوقف يدعو للقلق   املحدد، أومما يحول دون تمكن الطالب من اإلجابة أو التسليم في الوقت 

 املادة.والتوتر والخوف من حدوث أي مشكلة تقنية مما قد يؤثر على تحصيل الطالب، أو يحمل 

 االمتحانات االلكترونية للمجاالت كافة والدرجة الكلية النتائج املتعلقة بقلق •

افات املعيارية والنسب املئوية ملستوي القلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية خضو  :(9جدول ) ري حسب املجاالت  املتوسطات الحسابية واالنحر

 والدرجة الكلية 

املتوسط   املجال  الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى القلق  النسبة املئوية 

 كبير  76.2 0.89 3.81 القلق ألسباب اجتماعية  1

 ا كبير جد   85.2 0.57 4.26 الدراسية  تتعلق باملوادالقلق ألسباب  2
 كبير  83.4 0.71 4.17 القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي  3
 كبير  82.0 0.66 4.10 القلق ألسباب تتعلق باالمتحانات اإللكترونية   4

 ر كبي 80.6 0.71 4.03 القلق املتعلق بالحاسوب  5

 كبير  81.8 0.55 4.09 الدرجة الكلية ملستوى القلق 

ملجاالت مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى   والنسبة املئوية  ( أنَّ املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية9)  يتبين ِمن نتائج الجدول رقم 

أتى املجال    ( وقد85.2-76.2( إذ كانت النسبة املئوية لالستجابة لها تتراوح ما بين )4.26- 3.81طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري تراوحت ما بين )

مقداره) حسابي  وبمتوسط  األول  الترتيب  في  مئوية  (4.26الثاني  جد  كمستوى    وهو  %(85.2)  ونسبة  الثانية   ،ا بير  باملرتبة  الثالث  املجال  جاء  حين  في 

  ، وبنسبة مئوية(4.10وباملرتبة الثالثة جاء املجال الرابع وبمتوسط حسابي )  كبير،مستوى    وهو   %( 83.4)  ، وبنسبة مئوية(4.17)  وبمتوسط حسابي مقداره 

،أما في املرتبة األخيرة جاء املجال األول  %( 80.6) وبنسبة مئوية  (4.03وباملرتبة الرابعة جاء املجال الخامس وبمتوسط حسابي ) كبير، وبمستوى  %( 82.0)

الكلية فقد حصلت على متوسط حسابي مقداره %(76.2)  وبنسبة مئوية  ( 3.81وبمتوسط ) الدرجة  أما  ب4.09)  ،  النسبة   مستوى (  كبير، حيث وصلت 

(  والتي أظهرت أن مستوى قلق االختبارات لدى طلبة الثانوية العامة في  2016) ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شاهين%(81.8لى )إ ابة لها املئوية لالستج

 ا.  فلسطين عالي  

الطلبة في جميع الكليات، ألنهم معتادين على االمتحانات   يعتاده ويعزو الباحثان ذلك أن التعليم عن بعد واعتماد االمتحانات اإللكترونية نظام لم 

ومدى    الورقية، األسئلة،  وطبيعة  اإللكترونية،  االمتحانات  ماهية  حول  وقلق  أهب  حالة  في  فإنهم  ومدى وبالتالي  الو   صعوبتها،  االنتهاء مالئمة  مع  قت 

 وتزيد قلقه. والتسليم، وهل سيؤثر على تحصيلهم أم ال، وماذا لو حدث خلل بالشبكة؟ أو بالكهرباء؟ أو بالجهاز؟ وجميعها تساؤالت تدور في ذهن الطالب 

اإللكترونية ة خضوري في مستوى قلق االمتحانات  هل تختلف استجابات طلبة جامعة فلسطين التقني"  :ونصهالنتائج املتعلقة بالسؤال الثاني   . 2.3

 " التخصص، املستوى الدراس ي(؟ السكن، فرع )الجنس، مكانباختالف املتغيرات: 

 التالية:  الفروضولإلجابة على هذا السؤال تم فحص 

ال   • األولى:  عند  تالفرضية  إحصائيا  دالة  فروق  الداللةوجد  االمتحانات   (α≤0.05)   مستوى  قلق  ملستوى  الطلبة  استجابات  متوسطات  بين 

 الجنس. اإللكترونية تعزى ملتغير 

 . ( تبين ذلك10الجدول )ونتائج ( Independent t-Testمستقلتين )فقد استخدم الباحثان اختبار "ت" ملجموعتين  والختبار هذا الفرض

 ا ملتغير الجنسنتائج اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين، لفحص داللة الفروق تبعً  :(10جدول )

 الداللة  قيمة )ت( 151األنثى= 202الذكر=  املجال 

 االنحراف  املتوسط  االنحراف  املتوسط 

 *0.00 8.277 0.92 3.38 0.72 4.13 القلق ألسباب اجتماعية 

 *0.00 3.780 0.62 4.12 0.51 4.36 الدراسية  تتعلق باملوادالقلق ألسباب 

 *0.00 6.847 0.73 3.88 0.61 4.39 القلق ألسباب تتعلق باالستعداد النفس ي 

 0.53 0.615 0.67 4.08 0.64 4.12 االمتحانات اإللكترونية طبيعة القلق ألسباب تتعلق ب 

 *0.01 2.480 0.72 3.92 0.70 4.11 القلق املتعلق بالحاسوب 

 *0.00 6.333 0.53 3.88 0.51 4.24 الدرجة الكلية 

(  بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق  α=0.05) ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة10) يتضح ِمن نتائج جدول 

(  بين متوسطات  α=0.05)  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةاالمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير الجنس في املجال الرابع ، بينما اتضح وجود فروق  
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( حيث جاءت هذه   استجابات الطلبة ملستوى قلق االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير الجنس في املجاالت )األول والثاني والثالث والخامس والدرجة الكلية

ا في مستوى القلق تعزى  وكشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائي    ( والتي2018)  اليامي، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة  الفروق لصالح الذكور 

  .ملتغير الصف الدراس ي، ولصالح الصف الثالث الثانوي، ومتغير الجنس، ولصالح اإلناث أي أن مستوى قلق اإلناث في االختبار مرتفع

أن طبيعة   إلى  الباحثان ذلك  االلتزام واملتابعة    اإلناث يجتهدنويعزو  الذكور، ولديهن نوع من  أكثر من  املعدل  في دروسهن ويحرصن على مستوى 

 من الفشل، بينما الذكور كثير  
 
يهتم بذلك خاصة أن قسم من    منهم المحمل الجد، وكثير    اإللكترونية علىيأخذ املحاضرات    منهم الللمحاضرات خوفا

ب التحق  الجائحة  فترة  خالل  الذكور  لتحسينالعمل  الطلبة  لتقديم    املنهي  االستعداد  بمستوى  ليسوا  فههم  األسباب  ولهذه  أسرهم؛  معيشة  أوضاع 

 االمتحانات اإللكترونية كما هو لدى اإلناث مما يزيد من قلقهم من الفشل أو االخفاق. 

• ( الداللة  عند مستوى  دالة إحصائيا  فروق  توجد  ال  الثانية:  بين متوسطات استجابα≤0.05الفرضية  قلق االمتحانات  (  الطلبة ملستوى  ات 

   اإللكترونية تعزى ملتغير مكان السكن.

 ( يبين ذلك: 11( ونتائج الجدول )One-way ANOVAولفحص هذه الفرضية استخدم الباحثان تحليل التباين األحادي )

 نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق تبعاً ملتغير مكان السكن(: 11جدول )

 الداللة اإلحصائية قيمة)ف( املربعات   متوسط درجات الحرية  مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 003. 002. 2 005. بين املجموعات  املجال األول 
 

.997 
 

 807. 350 282.444 داخل املجموعات 

  352 282.449 املجموع 

 1.894 632. 2 1.265 بين املجموعات  املجال الثاني 
 

.152 
 

 334. 350 116.811 داخل املجموعات 

  352 118.075 املجموع 

 860. 435. 2 870. بين املجموعات  املجال الثالث 
 

.424 
 

 506. 350 177.062 داخل املجموعات 

  352 177.933 املجموع 

 861. 376. 2 751. بين املجموعات  املجال الرابع 
 

.424 
 

 436. 350 152.664 املجموعات داخل 

  352 153.415 املجموع 

 614. 489. 252. 2 504. بين املجموعات  املجال الخامس 
 

  515. 350 180.136 داخل املجموعات 

   352 180.640 املجموع 

 818. 254. 2 508. بين املجموعات  الدرجة الكلية 
 

.442 
 

 310. 350 108.543 داخل املجموعات 

  352 109.051 املجموع 

( بين متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق  α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)11يتضح ِمن نتائج جدول )

 النتائج.، ما يفيد ذلك في أن متغير السكن لم يؤثر في االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير مكان السكن

ن السكن ال يؤثر على قلق االمتحانات اإللكترونية وذلك ألنها بطبيعة الحال تعقد عن بعد وسواء كان الطالب في قرية أو  أ ويعزو الباحثان ذلك إلى 

اهم ظروفهم النفسية أو مخيم أو مدينه فالنظام اإللكتروني  واحد واالمتحانات اإللكترونية واحدة ومحددة بوقت معين، وجميع الطلبة في أماكن سكن

المتحانات االجتماعية أو الظروف املتعلقة باالمتحان أو الحاسوب هي ما تدعو للقلق وليس السكن فهناك طلبة في القرى قد يتسنى لهم اإلجابة على ا 

الكهربائي فجأ بالتيار  انقطاع  املدينة قد يحدث  بارتياح  لعدم وجود ما يقلقهم، وقد نجد طلبة  ة مما يربكهم ويزيد قاقهم من عدم تسليم  اإللكترونية 

 االمتحان بوقته. 

دالة إحصائيً تال    ة:لثالثاالفرضية   • فروق  عند  وجد  الداللةا  قلق االمتحانات   (α≤0.05)  مستوى  الطلبة ملستوى  بين متوسطات استجابات 

 اإللكترونية تعزى ملتغير فرع التخصص. 

 ( يبين ذلك: 12الجدول )( ونتائج One-way ANOVAاألحادي )ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحثان تحليل التباين 
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 ا ملتغير فرع التخصص نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق تبعً  :(21جدول ) 

 الداللة )ف(  قيمة املربعاتمتوسط  الحرية  درجات مجموع املربعات التباين  مصدر  املجال
 223. 179. 2 359. بين املجموعات  املجال األول 

 
.801 

 
 806. 350 282.090 داخل املجموعات 

  352 282.449 املجموع

 552. 186. 2 371. بين املجموعات  املجال الثاني 
 

.576 
 

 336. 350 117.704 داخل املجموعات 

  352 118.075 املجموع

املجال 

 الثالث 

 270. 137. 2 274. بين املجموعات 
 

.764 
 

 508. 350 177.659 داخل املجموعات 

  352 177.933 املجموع

 670. 292. 2 585. بين املجموعات  املجال الرابع 
 

.513 
 

 437. 350 152.831 داخل املجموعات 

  352 153.415 املجموع

املجال 

 الخامس

املجموعات بين   1.980 2 .990 1.939 .145 

  510. 350 178.660 داخل املجموعات 

   352 180.640 املجموع

الدرجة  

 الكلية

 509. 158. 2 316. بين املجموعات 
 

.601 
 

 311. 350 108.734 داخل املجموعات 

  352 109.051 املجموع

متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق  ( بينα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة)( عدم وجود فروق ذات 12جدول )يتضح ِمن نتائج 

التخصص ملتغير فرع  تعزى  اإللكترونية  الخزي االمتحانات  نتائج دراسة  مع  النتيجة  وتتفق هذه  في  2013)  ،  األداء  في  أظهرت عدم وجود فروق  والتي   )

ويعزو الباحثان ذلك إلى  .طلبة الصف الحادي عشر في مدارس التعليم العام بدولة الكويت في استجابات االختبارات اإللكترونية تعزى ملتغير التخصص  

التخصصات في الجامع  ات، والخوف لألسباب املتعلقة بطبيعة االمتحان ومستواه أن نظام االمتحانات اإللكترونية مستجد على جميع الطلبة في كافة 

اإلنترنت، جمي الكهربائي، والحاسوب، والوقت، وسرعة  الشبكة، والتيار  الفنية  بالجوانب  تتعلق  التحصيل، والخوف من أسباب  عها وهل سيؤثر على 

 دون تخصص.  أو تخصصأسباب تدعو للقلق لدى جميع الطلبة دون استثناء 

دالة إحصائيً ت ال    الرابعة:الفرضية   • فروق  عند  وجد  الداللةا  قلق االمتحانات    (α≤0.05)   مستوى  الطلبة ملستوى  بين متوسطات استجابات 

 اإللكترونية تعزى ملتغير املستوى الدراس ي.

 ( يبين ذلك: 13الجدول )( ونتائج One-way ANOVAاألحادي )ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحثان تحليل التباين 
 ا ملتغير املستوى الدراس ي نتائج تحليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق تبعً  :(13دول ) ج

 الداللة اإلحصائية  قيمة)ف(  املربعات متوسط درجات الحرية  مجموع املربعات مصدر التباين  املجاالت 

 296. 239. 2 477. بين املجموعات  املجال األول 
 

.744 
 

 806. 350 281.972 داخل املجموعات 

  352 282.449 املجموع

 1.928 643. 2 1.287 بين املجموعات  املجال الثاني 
 

.147 
 

 334. 350 116.789 داخل املجموعات 

  352 118.075 املجموع

 730. 369. 2 739. بين املجموعات  املجال الثالث 
 

.483 
 

 506. 350 177.194 داخل املجموعات 

  352 177.933 املجموع

 780. 340. 2 681. بين املجموعات  املجال الرابع 
 

.459 
 

 436. 350 152.735 داخل املجموعات 

  352 153.415 املجموع

 890. 117. 060. 2 120. بين املجموعات  الخامساملجال 
 

  516. 350 180.519 داخل املجموعات 

   352 180.640 املجموع

 428. 133. 2 266. بين املجموعات  الدرجة الكلية
 

.652 
 

 311. 350 108.785 داخل املجموعات 

  352 109.051 املجموع
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متوسطات استجابات الطلبة ملستوى قلق   ( بينα=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)( عدم 13جدول )يتضح ِمن نتائج  

ذات داللة إحصائية في  ( والتي أظهرت وجود فروق2018) الياميمع دراسة  هذه النتيجة، وتختلف االمتحانات اإللكترونية تعزى ملتغير املستوى الدراس ي

    ملتغير مستوى الصف الدراس ي، ولصالح الصف الثالث الثانوي. قلق الطالب مستوى  قياسات

يتعلق أساس   االمتحان ال  أن قلق  الباحثان ذلك  االمتحان  ا بويعزو  يتعلق بكون  أو ماجستير وإنما  بكالوريوس  أو  إن كان دبلوم،  الطالب  مستوى 

مخاوفهم حول طبيعة االمتحانات اإللكترونية، ونوعية األسئلة، والوقت املتاح، وماذا لو حدث   ا وهذا يدفع بالطلبة إلى التفكير بعدة تساؤالت تثيرإلكتروني  

ال عالقة له  ما لم يتوقعوه أثناء التقديم من عطل بالشبكة أو الجهاز، أو التيار الكهربائي، وهل سيكون بمستوى االمتحان الورقي أم أصعب؟؟ فالقلق  

 باملستوى الدراس ي. 

ما سبل التغلب على قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري" من ونصه "  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث   . 3.3

 " وجهة منظر أعضاء هيئة التدريس؟

وكانت استجابتهم على السؤال  ( عضو هيئة تدريس في الجامعة خالل فترة تفرغهم، 16لإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء مقابلة شبة منتظمة مع )

 (. 14) في الجدول  موضح هو كما هو

 التغلب على قلق االمتحانات اإللكترونية لدى طلبة جامعة فلسطين التقنية" خضوري" من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التكرارات املتعلق لسبل :(14) جدول 

 النسبة املئوية  التكرار  الفقرات  الرقم 

 % 37.5 6 إعطاء امتحانات تجريبية قبل انعقاد االمتحانات الرسمية ودورات تدريبية  1

 % 18.7 3 االستعداد، وبالتالي ال بد من االستعداد أول بأول قلق االمتحان يدعو إلى  2

 % 12.5 2 طمأنة الطلبة بأنه وسيلة للتقييم  3

 % 12.5 2 إجراؤها داخل الحرم الجامعي  4

 % 6.2 1 الطلبة وتطبيق برنامج تقليل الحساسية التدريجي لطمأنةتوظيف دور اإلرشاد الطالبي  5

 % 12.5 2 نسبة القلق محدود إن لم تكن معدومة  6

 % 6.2 1 العودة لالمتحانات الوجاهية  7

 % 6.2 1 بالتجربة سيعتاد الطلبة على نوعية االمتحانات اإللكترونية   8

 % 6.2 1 تعزيز ثقافة التعليم اإللكتروني.  9

 % 6.2 1 ايجاد خيارات أخرى للطالب في حال أخفق في تقديم االمتحان الكترونيا ألسباب مقنعة  10

 إعطاء امتحانات تجريبية قبل انعقاد االمتحانات الرسمية ودورات تدريبية املتعلقة بجاءت الفقرة    ا املقرحات تكرار  ( أن أعلى  14يتضح من الجدول )

يليها  %(37.5)  وبنسبة مئوية مع  3)  ا تكرار  ،  بأول املقترح  ( وجاءت  أول  االستعداد  بد من  ال  وبالتالي  االستعداد،  إلى  االمتحان يدعو    وبنسبة مئوية  قلق 

 .%(12.5) ، وبنسبة مئويةداخل الحرم الجامعي  للتقييم، وإجراؤهاطمأنة الطلبة بأنه وسيلة   املقترحينمع  وجاءت  (2ا )، ويليها تكرار  %(18.7)

، ورفع املهمات بعد وعقد املحاصرات واالمتحانات عنما توصل إليه أعضاء هيئة التدريس من مقترحات إلى أن التعليم اإللكتروني ويعزو الباحثان 

وكيفية قراءة  لية تحميل االمتحانات، وتسليمها،آ واألبحاث والواجبات يجهلها كثير من الطلبة خاصة الطلبة الجدد، وبالتالي هم بحاجة إلى تدريب حول 

اك خصائص تميز األسئلة وتنظيم وقت االمتحان، واالستعداد له، والتركيز على مهارات االمتحانات اإللكترونية وكيفية اإلجابة عليها بذكاء، خاصة أن هن

كنه من مادة االمتحانات، ويجعله على ا االستعداد الدراس ي من قبل الطالب يماالمتحانات اإللكترونية عن االمتحانات الوجاهية، ومن ناحية أخرى دائم  

الستعداد يقلل من  معرفة باملفاهيم واملعارف واملهارات املطروحة في املساق والتي يمكن أن يطرحها املحاضر في االمتحان سواء الوجاهي أو اإللكتروني، فا

 مستوى القلق. 

 التوصيات: 

 والنوعية كما يلي:جاءت توصيات الدراسة بناء  على نتائجها الكمية 

نات، أو توظيف دور املرشد الطالبي في تخفيض مستوى قلق االمتحانات اإللكترونية لدى الطلبة سواء ما يتعلق باملواد الدراسية أو طبيعة االمتحا •

 الحاسوب، أو القلق االجتماعي من خالل جلسات إرشادية وتوعوية.  

 متحانات اإللكترونية من حيث تنظيم الوقت وتحميل االمتحان والتسليم واإلجابات الذكية. تدريب طلبة الجامعة على املهارات املتعلقة باال  •

   توظيف دور اإلرشاد الطالبي في الجامعة لتخيف مستوى القلق لدى الطلبة من خالل تنفيذ أنشطة وبرامج تخيف التوتر. •

 ا ألسباب مختلفة. ن إلكتروني  توفير خيارات أخرى لتقديم االمتحان في حال عدم تمكنه من تقديم االمتحا •

 أهمية االلتزام باملحاضرات واالمتحانات اإللكترونية لتقييم مستوى أدائهم.  الذكور حول إرشاد الطلبة خاصة الطلبة  •

 توعية طلبة الجامعة من خالل لقاءات ومحاضرات بأهمية االستعداد الدراس ي لالمتحانات مهما كان نوعها.  •

 الفردية بين الطلبة عند صياغة أسئلة االمتحانات اإللكترونية.مراعاة الوقت والفرق  •
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Abstract: The study aimed to identify the level of anxiety of electronic exams among students at Palestine 
Technical University "Kadoorie" from the point of view of the students themselves, and ways to overcome them 
from the point of view of the faculty members, as well as to identify the impact of the study variables: gender, 
branch of specialization, academic level, and place of residence on the responses of the study. The sample of the 
study was from the students at Palestine Technical University "Kadoorie" in the level of anxiety of electronic 
exams. The study population consisted of (7243) male and female students, and the sample consisted of (353) 
male and female students from the students of Palestine Technical University "Kadoorie", and (16) faculty 
members. To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was used in its analytical form, and 
a questionnaire was built as a tool for the study consisting of five areas” (Anxiety for social reasons, anxiety for 
reasons related to academic subjects, anxiety for reasons related to psychological readiness, anxiety for reasons 
related to electronic exams, and anxiety for reasons related to computer. An interview was conducted with a 
sample of faculty members, and a number of (10) proposals came out. The results showed that the arithmetic 
averages and standard deviations of the domains of the level of electronic examination anxiety among the 
students of Palestine Technical University Kadoorie in the total degree came (4.09) to a high degree, where the 
percentage of response to it reached (81.8%) which came first. The second field (concern related to academic 
subjects), where the total score for the arithmetic average was (4.26) and a percentage is (85.2%), which is 
very high. In the second place, the third field (psychological readiness) and the total score for the arithmetic 
average is (4.17) and a percentage is (83.4%), which is high. In the third place the fourth field (electronic 
exams), the total score for the average is (4.10) and a percentage is (82%). It is high, and in the fourth place is 
the fifth domain (computer), the total score for the arithmetic mean is (4.3), and the percentage is (80.6), which 
is high. (76.2) is high, and there are no statistically significant differences between the averages of students’ 
responses to the level of anxiety due to the variables of specialization, place of residence, and academic level. 
While there are differences due to the gender variable in favor of males. The electronic exam mechanism, and 
the study recommended training university students on skills related to electronic exams in terms of time 
management, exam loading, delivery and smart answers, and employing the role of student counseling at the 
university to reduce the level of anxiety among students by implementing stress-reducing activities and 
programs and providing other options for taking the exam in case of not being able to submit the exam 
electronically for various reasons. 

Keywords: level of anxiety; anxiety of electronic exams; Palestine Technical University. 
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اقع الضغوط النفسية الناتجة عن جائحة كورونا وعالقتها ببعض املتغيرات لدى معلمي  و

 املرحلة األساسية في مدارس غرب نابلس من وجهة نظرهم
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 قدمة:امل .1

تها وتأثيرها، ِتها ومد  تختلف هذه الزمات بحد    إذال تخلو حياة الفراد والشعوب من حاالت الزمات والطوارئ التي تتكرر بأشكال مختلفة عبر العصور،  

العملية التعليمية، توقف  هو  ( بأن من أهم مظاهر الزمات  2021وقد أشارت السعدون )  .ليشمل تأثيرها مجاالت الحياة املختلفة، ومنها مجال التعليم 

 وتعليق الدراسة حال حدوثها. 

وذلك   السياسية؛ وأ ،  االجتماعيةأو ، االقتصاديةسواء كافة الفترة الخيرة تغيرات وتقلبات في املجاالت  في وفلسطين خاصة أجمعشهد العالم وقد 

 
 
ها قطاع التعليم، حيث حولت أنظمة التعليم في ر انتشار هذا الفيروس على مختلف مجاالت حياة الفراد، وأهم  نتيجة ملا سببته جائحة كورونا، حيث أث

 (2020)العتيبي، .اضية الستمرار العملية التعليميةأنظمة تعليم افتر إلى  غالبية دول العالم 

ما املرحلة؛ل دور املعلم في هذه  ر وتحو  لتغي  هذا  أدى    وقددون تصميم مسبق للمناهج والبرامج،  و ة للمعلمين والطالب،  جاء هذا التحول دون تهيئوقد  

 ( 2021)السعدون،  .ات، المر الذي أثقل كاهل املعلم الكثير من املهارات والتدريب منه جديدة وعديدة تطلبت ا عليه أدوار   زاد عليه املسؤوليات، وفرض  

 
 
ةضغوط العمل من املوضوعات  عد  وت ملا لها من تأثير على أداء املوظف   دولة أهمية خاصة في العصر الحالي؛والشائعة التي توليها مؤسسات ال املهم 

رغم تعدد و  ،تأثير على الكثير من جوانب حياة الفرد واملجتمع ذاتالضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد في العصر الحديث و ، ا كان موقعه الوظيفيأي  

ها، وعلى املجتمع ر على الفرد واملؤسسة التي يعمل فيملا لها من تأثي  من أهم مصادر هذه الضغوط؛مصادر الضغوط النفسية إال أن ضغوط العمل تظل  

 (2004 ،)العميان. بأسره 
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 :لخصامل

التعرف إلى واقع الضغوط النفسية الناتجة عن جائحة كورونا، وعالقتها ببعض املتغيرات لدى معلمي املرحلة الساسية    إلى هدفت الدراسة

إلى   والتعرف  نظرهم،  وجهة  من  نابلس  غرب  مدارس  اإلحصائية  في  الداللة  ذات  الدراسةالفروق  نة  عي  أفراد  استجابات  متوسطات  ملستوى   في 

الناتجة عن   النفسية  والعمر، الضغوط  الجنس،  )نوع  ملتغيرات  تعزى  نابلس،التي  في مدارس غرب  الساسية  املرحلة  لدى معلمي  جائحة كورونا 

العمل(.   ومكان  السكن،  ومكان  الخبرة،  الباحثين.  وسنوات  إعداد  من  النفسية  الضغوط  مقياس  الدراسة  وجود  وواستخدمت  النتائج  أظهرت 

نة الدراسة  ات في ظل جائحة كورونا، وعدم وجود فروق دالة إحصائي  ضغوط نفسية كبيرة تواجه املعلمين واملعلم ا في متوسطات استجابات أفراد عي 

الجنس، والعمر،  ملتغير )نوع  نابلس تعزى  املرحلة الساسية في مدارس غرب  الناتجة عن جائحة كورونا لدى معلمي  النفسية  الضغوط  ملستوى 

 .وسنوات الخبرة، ومكان العمل، ومكان السكن(

 ضغوط نفسية؛ جائحة كورونا؛ مرحلة أساسية.  الكلمات املفتاحية:
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(  SelyeHana)  سيليانا  أو أنها يمكن أن تكون باعثة لأللم. ويعرف  ،( أن الضغط النفس ي هو تقييم الحداث بأنها مهددة Brosky,1995يرى بروسكي )و 

اته اليومية، الضغوط بأنها عبارة عن إرهاق، وهي حالة بيولوجية تظهر بمجرد أن يحاول الفرد التالؤم مع التحديات والتغيرات التي تواجهه في مجرى حي

. ة مهددق أو يشعر أن املوقف فوق طاقته ويعتبر أن إحساسه بالعافيره  خص بأنه م  وأنها عبارة عن ردة فعل جسدية ونفسية على موقف يشعر فيه الش

 (2007)رضوان،

اختالل توازنه،  إلى    ( أن الضغوط املهنية تنشأ من مواقف ضاغطة يتعرض لها الفرد بسبب تفاعله مع بيئة عمله، وتؤدي 2008وقد بين النعاس )

حيث أوضح أن الضغوط تنتج من سوء    ية، والتي قد تؤثر على سير حياته،أو نفسية أو اجتماع   ةفسيولوجيوتفرض عليه استجابات معينة، قد تكون  

ن هما: مدى االنسجام بين قدرات الفرد ومهاراته الشخصية مع املطالب ان أساسياأو حسن التوافق جانب ،توافق الفرد والبيئة، وينتج عن سوء التوافق

 والتوقعات التي يطمح إليها الفرد. ،للحاجات املطروحة، ومدى اإلشباع الفعلي

الضغوطو  املختلفة تزخر بمصادر  العمل  الثالثإلى    واآلخر  ،الفردإلى    التي يمكن نسب بعضها  ،إذا كانت مجاالت  البيئة  إلى    املؤسسة، والبعض 

من   خاصة  والتدريس  عامة  التربوي  املجال  في  العمل  فإن  الفرد،  فيها  يعيش  التي   االجتماعية 
 
ضغوط العمل  مجاالت  راث  وقد  ا،  أكثر  ماك  صنف 

(1976McCrath, ) إلىالتدريس  في مهنةعامة للضغوط ال صادرامل : 

التي تكون مصادر ممكنة للضغوط املهنية وينشأ عنها: عبء العمل، دي فيها الفرد عمله ومسؤولياته،  التكنولوجية في املؤسسة التي يؤ -البيئة املادية   •

 . وغموضه ته،صعوبو 

صادر ممكنة  البيئة االجتماعية بين الشخاص في املؤسسة أو البيئة التي يتفاعل فيها الفرد مع زمالئه ومرؤوسيه في املوقف التنظيمي، والتي تكون م •

 . غوط وينشأ عنها: عبء الدور وغموضهللض

 الساليب اإلدراكية.و الحاجة للوضوح،  و مجموعة خصائص الشخصية كالقلق،  إلى    نظام الشخص الذي يكون هو البؤرة ومصدر الضغوط، ويشير •

ففي دراسة أجراها باحثون من جامعة ليفربول وجدوا أن مهنة التعليم كانت من بين  ،ضغوط مهنة التدريسإلى  العديد من الدراساتوقد أشارت 

   أن التدريس احتل  إلى    (,Kuchinsky  2009)كوتشينسكيكما أشارت دراسة    (،,Fleming  2005ضاغطة )املهن ال
 
ا املرتبة الثانية في قائمة املهن الكثر ضغط

 في الواليات املتحدة المريكية بعد مهنة الطب. 

الدراسات التدريس فقد أشارت  الخاصة بمهنة  الضغوط  التدعدد من هذه  إلى    وعلى صعيد مصادر  الرضا عن  املصادر منها: عبء  ريس، وعدم 

مصادر العبء إلى    (Dunham,1980، واملناخ التنظيمي، هذه املصادر تعمل على زيادة الضغوط املهنية، وضعف الداء. فقد أشار دهنام )العمل، وظروفه

كما أوضح برهم  سوء تصرف الطلبة،إلى  تماعات الكثيرة، إضافةالتي تتمثل في تصحيح الكثير من أوراق االمتحان، وزيادة أعداد الطلبة، واالجالتدريس ي 

حفظ النظام، ومتابعة  و خلق بيئة تعليمية منظمة،  و ( أن هناك العديد من املهام املوكلة على عاتق املعلم منها توفير املناخ العاطفي واالجتماعي،  2005)

 الطلبة وتمكينهم.

ة  أدوار  ب  يقوم املعلم و  طبيعة املادة الدراسية، والظروف البيئية والثقافية في املجتمع، و ا لنوع املدرسة،  بينها، تختلف هذه الدوار تبع  تتداخل فيما  عد 

( 2009وصادق )حددها أبو حطب  التي  واملواقف التعليمية في التدريس  ملشتركة بين معظمهم،  باإلضافة للفروق الفردية في شخصيات املعلمين، والدوار ا 

 املادة الدراسية، والعالقات اإلنسانية.  و قيم املجتمع التي ينقلها لطلبته،  في

لها العديد منهم بالبحث والدراسة، وأصبح موضوع ضغوط مهنة وتناو    ،الضغوط النفسية للمعلم باهتمام الباحثين في املجال التربوي وقد حظيت 

 في العديد من وسائل اإلعالم، و  ونقاش   بحث   التدريس مدار  
 
  خاصة بعد أن لوحظ أن عددا

 
ممارسة إلى  ويتجهون  ،من املعلمين يتركون مهنة التدريس كبيرا

وقد أكدت العديد من الدراسات واالستطالعات التي أجريت في دول وبيئات مختلفة هذه   غوط التي يتعرضون لها في وظائفهم،نتيجة الض  ؛أعمال أخرى 

 .(Baker,2004رغبتهم في ترك مهنة التعليم )إلى  % من املعلمين50الحقيقة. ففي دراسة استطالعية أجريت في بريطانيا أشار أكثر من 

   ا أن ضغوط العمل تترك أثار  إلى  وبينت الدراسات
 
( حول مصادر ضغوط   ,1986Blaséتشير نتائج الدراسة التي أجراها بليز ) سلبية على املعلمين، إذ

 لوم و االنزعاج،  و االكتئاب،  و انفعاالت سلبية مصاحبة إلحساس املعلمين بضغوط العمل مثل: الغضب،   وجود إلى    -كما يدركها املعلمون أنفسهم -لعمل  ا 

 .أخرى  الذات، وأعراض عضوية

املساهمة في حل و أساليب البحث العلمي،  و مهنة التعليم تتطلب من املعلمين النمو، والتقدم املعرفي، واإلملام بأحدث الساليب والطرق التربوية،    إن  

تتطلب ملتغيرة، كما  ، والتكيف مع الوضاع ا والعمل على خدمته  ،االنفتاح على املجتمعإلى    املشكالت الكاديمية والتربوية، وفي اتخاذ القرارات، إضافة

 ، وتشكل هذهومراعاة الفروق الفردية، واملساهمة في تشخيص مشاكلهم النفسية وحلها ،النمائية وخصائصهم  لى حاجات املتعلمينالقدرة على التعرف إ 

 
 
  املطالب وغيرها في مجموعها عبئا

 
 (2003في زيادة مستوى الضغوط لديهم. )خليفات والزغول،  ؛ مما يتسبب يقع على عاتق املعلمين كبيرا
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 مشكلة الدراسة: . 1.1

ملا له من آثار سلبية على حياة   ؛موضوع الضغوط النفسية من املوضوعات ذات الهمية الكبيرة في الحياة املعاصرة خاصة في العقود الخيرة   يعد  

في من موجات خوف وذعر    عالم شهده اليما    حدة املوضوع الفراد الشخصية واالجتماعية، وفي عصرنا الحالي ازدادت الضغوط النفسية، ومما يزيد من  

ف جديدة مع واقع الحجر الصحي، وواقع الوقاية وعناصرها املختلفة، كما أنه شكال تكي  هذا الوباء أنماط حياة وأ ، ولقد فرض انتشار فيروس كوروناظل  

 
 
آثار  ول أقرب  ا د  العامإلى    نفسية هي  الهلع  التخوف من    ،حالة  الفراد والجماعات، عدا  املستقبلية، والشعور والصدمة والقلق على مستوى  االحتماالت 

معتادة حيان  أ  سلوكية  أنماط  بكسر  املعلمون    ،ا  وتأثر  فيها.  املظهر  الولي  الدفاع  آليات  تشكل  جديدة  أنماط  املجتمع- وبناء  أفراد  شأن جميع   -شأنهم 

خاصة في ظل التحول السريع نحو التعلم اإللكتروني دون    ،ومتطلباتها املتغيرة والسريعة في ظل جائحة كورونا هنةبالجائحة، حيث تعرضوا لضغوط امل

وبالتالي تمنع املعلم من تحقيق التوازن، والفشل في القيام بواجباته   ،من آثار يمكن أن تنعكس على صحتهم النفسية  ب على ذلكترت  ، وما  زياستعداد وتجه

ن في املدارس من ضغوط على املعلمين في فترة جائحة كورونا، كونهما يعمالن في مجال يالباحثاثنان من  نتيجة ملا ملسه وعايشه  و  ؛هأكمل وجاملهنية على  

نتيجة لذلك جاءت هذه الدراسة لتلقي   ؛على املعلم أفرز مجموعة من الضغوط    ائ  شعرا أن متطلبات العمل للمعلمين أصبحت تشكل عب  حيثالتعليم،  

 املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس في ظل جائحة كورونا. وتعرض لها معلمية التي الضوء على الضغوط النفس

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 ية:تالتساؤالت اآل عنجابة ستحاول الدراسة اإل 

 معلمي مدارس غرب نابلس من وجهة نظرهم؟ لدى ما واقع الضغوط النفسية الناتجة عن جائحة كورونا  •

)  هل • الداللة  النفسيةα≤0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الضغوط  الدراسة ملستوى  نة  أفراد عي   ( في متوسطات استجابات 

نابلس تعزى ملتغيرات )الجنس،   املرحلة الساسية في مدارس غرب  الخبرة،  و العمر،  و املرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي  السكن،  و سنوات  مكان 

 مكان العمل(؟ و 

  :دراسةأهداف ال . 3.1

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 غرب نابلس الناتجة عن جائحة كورونا. معلمي املرحلة الساسية في مدارس دى لى واقع الضغوط النفسية لالتعرف إ  •

نة الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا لدى الوقوف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية  • في متوسطات استجابات أفراد عي 

 مكان العمل(. و السكن،  مكانو سنوات الخبرة، و العمر، و معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغيرات )الجنس، 

 دراسة:لأهمية ا . 4.1

كونها محاوالت علمية استندت على دراسات علمية، يؤمل أن تشكل إضافة جديدة تزامنا وأزمة كورونا والضغوط املصاحبة لدراسة تكمن أهمية ا  •

 
 
 تعمل هذه الدراسة على خلق آفاق علمية جديدة في هذا الصعيد.  لها، إذ

 مهنية   أجواء  لتوفير مةالالز  جراءاتواإل  التدابير اتخاذ في إليها  التوصل سيتم  التي النتائج تساهم  وقد املعلمين، فئة نحو  لنظارا   الدراسة توجه •

 .  تساعد املعلمين وتمكنهم 

لتأهيل املعلمين وتزويدهم باستراتيجيات للتعامل مع   ؛في وضع برامج تدريبية هادفةقد تفيد هذه الدراسة واضعي السياسات في البرامج التعليمية   •

 التي يتعرضون لها، والتصدي لها وإدارتها بفعالية. الضغوط النفسية 

جوانب املنظومة من أجل العمل على تطوير في الوزارات ذات العالقة القرار  يتوقع أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تقديم تغذية راجعة لصحاب •

 ، ووضع خطط لتمكين املعلمين خالل الزمات.التعليمية 

ع البحث، وندرة الدراسات و وذلك لحداثة موض  ونتائجها؛   قد تسهم هذه الدراسة بفتح املجال للباحثين إلجراء دراسات مشتقة من متغيرات الدراسة •

 علم الباحثين في املجتمع الفلسطيني.  على حد  ناولته التي ت

 فرضيات الدراسة: .5.1

ذ • توجد فروق  )ا ال  الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  النفسية  α≤0.05ت  الضغوط  ملستوى  الدراسة  نة  عي  أفراد  استجابات  في متوسطات   )

 نابلس تعزى ملتغير نوع الجنس )ذكر، أنثى(.املرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب 

• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  النفسية  α≤0.05ال  الضغوط  ملستوى  الدراسة  نة  عي  أفراد  استجابات  في متوسطات   )

 . (45أكبر من  ، 45-30، 30من  قل)أ املرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير العمر 
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• ( الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  توجد فروق  النفسية  α≤0.05ال  الضغوط  ملستوى  الدراسة  نة  عي  أفراد  استجابات  في متوسطات   )

 . (10، أكثر من 10-  5، 5 املرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير سنوات الخبرة )أقل من

نة الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املرافقة α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) • ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

 . مدينة(، مخيم، )قريةلجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير مكان السكن 

)ال   • الداللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  النفسية  α≤0.05توجد فروق  الضغوط  ملستوى  الدراسة  نة  عي  أفراد  استجابات  في متوسطات   )

 . مدينة(، مخيم، )قريةاملرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير مكان العمل 

 الدراسة:مصطلحات  .6.1

 الضغوط النفسية:  •

 
 
 ت

 
ف تبعا لقدراتهم   ،إحداث تغيير سيكولوجي سلوكي بدرجات مختلفة على الفرادإلى  الضغوط النفسية على أنها مجموعة مؤثرات خارجية تؤدي  عرَّ

 (2020)علي،  .الجسمية والشخصية على التوافق مع هذه املؤثرات

 إجن  و لباحثفها ا ر ويع    
 
ر السلبي يالحالة النفسية للفرد لدرجة تجعله في حالة من التوتر والقلق والتأث  تستثيرأنها جميع العوامل الخارجية التي  ب  رائيا

وظهور أنماط سلوكية جديدة، وتظهر هذه الضغوط عند   ،فقدان االتزان االنفعاليإلى    في قدرته على تحقيق التكامل والتوازن في شخصيته، باإلضافة

 ه. ا ال يملك القدرة الكافية لتلبيتمواجهة الفرد مطلب  

 فيروس كورونا: •

صيب الفراد بحاالت عدوى الجهاز  ان والحيوان. واملعروف أن بعضها يهي فصيلة من فصائل فيروسات كورونا العديدة التي قد تسبب املرض لإلنس 

واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة  ،التنفسيةالمراض الشد وطأة، كمتالزمة الشرق الوسط  إلى    التنفس ي، وهي تتراوح في شدتها من نزالت البرد الشائعة

ا ما العراض الكثر شيوع  ، أ مرض فيروس ي يصيب الجهاز التنفس ي  ، وهوCovid-19يسبب فيروس كورونا املستجد متالزمة فيروس كورونا  و   )السارس(.

 ما تظهر خفيفة
 
فقدان الشهية، و فقدان حاسة الشم، و اإلرهاق، و الحمى، ك  أكثر شدة، رتفاع في الوتيرة لتكون ا باال ثم تبدأ تدريجي   ، لهذا املرض والتي عادة

الحاد،  و الصداع،  و التعب،  و  الجاف  التنفس،  و السعال  النف،  و صعوبات  الحلق،  و الرشح،  و احتقان  واإلسهالو ألم  الصوت  في  الصحة   بحة  )منظمة 

 .(2020العاملية 

 مرحلة التعليم األساس ي: •

والكتابة بشكل صحيح، وهي مرحلة بنائية    املرحلة الساسية التي يدخل فيها الطالب من أجل أن يتلقى تعليمه، وفيها يبدأ الطالب تعلم القراءة   هي

 تراكمية، تعمل على التأثير في املراحل التعليمية املتقدمة. 

 :د الدراسةو حد .7.1

لدى معلمي املرحلة  وعالقتها ببعض املتغيرات لى واقع الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا التعرف إ  الحدود املوضوعية: هدفت هذه الدراسة •

 العمر، وسنوات الخبرة(. و الساسية في مدارس غرب نابلس من وجهة نظرهم، وفق متغيرات )الجنس، 

 (.2020/2021ذت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراس ي )ف  الحدود الزمانية: ن   •

 . فلسطين-نابلسالحدود املكانية: مدارس محافظة غرب  •

 معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس.من ا معلم  ( 140) منمكونة عينة  الحدود البشرية: •

 اإلحصائية املستخدمة.على عينة الدراسة وسماتها، أداة الدراسة ودرجة صدقها وثباتها، واملعالجات  الحدود اإلجرائية: ستقتصر •

 الدرسات السابقة: .8.1

 :وقد أجريت دراسات عدة حول موضوع الدراسة الحالية

إلى    ( 2019هدفت دراسة الشافعي ) حيث   • الفني والتعرف  التعليم  النفس ي لدى معلمي  النفسية واالحتراق  الضغوط  الكشف عن مستويات  إلى 

( من معلمي ومعلمات  299وأجريت الدراسة على عينة قوامها )  .أنثى( ونوع التعليم على الضغوط النفسية-العالقة بينهما، وأثر كل  من النوع )ذكر

الدراس نتائج  وأظهرت  الفني،  بين  ة مستوى مرتفع  التعليم  ارتباطية موجبة  النتائج وجود عالقة  أظهرت  كما  للمعلمين،  النفسية  الضغوط  ا من 

 مستوى الضغوط النفسية لدى املعلمين، ومستوى االحتراق النفس ي. 

والعمري) • الجندي  من  كل  معلمو    ( 2017وقام  لها  يتعرض  التي  ة  فسي  الن  غوط  الض  مستوى  إلى  عرف  الت  إلى  هدفت  الحكومية بدراسة  املدارس 

الفر  إلى  عرف  الت  لإلنجاز، وكذلك  ة  افعي  والد  لها  يتعرضون  التي  ة  فسي  الن  غوط  الض  بين  العالقة  واستقصاء  الخليل،  في محافظة  في  ومعلمات  وق 

فسية وفق   نس، واملؤهلمستوى الضغوط الن  ة، والج  عليمي  رات املستقلة، كالفئة العمرية، واملرحلة الت  ص،   ا لبعض املتغي  خص  ة،  والت  العلمي، واملديري 

غوط ( معلم  199وقد استخِدم املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ) الض  خدم مقياسان، وهما:  مة اخِتيروا بطريقة عشوائية، واست 
 
ا ومعل
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البيانات باستخدام   اإلنجاز، وقد تم تحليل  ة )كوهين ورفاقه(، وكذلك مقياس )قوارري( لدافعية  فسي  للعلوم االجتماعية الن   الحزمة اإلحصائية 

SPSS  ،   غو ة لإلنجاز، كما أسفرت عن وجود فروق في مستوى الض  افعي  ة والد  فسي  غوط الن  ة بين الض  ط  وأشارت  نتائج الدراسة إلى وجود عالقة عكسي 

ة تعزى للفئة  فسي  غوط الن  مات، وعن فروق في الض 
 
ة تعزى للجنس لصالح املعل فسي  ا، وعن فروق تعزى للمرحلة  العمرية لصالح الفئة الكبر عمر  الن 

 
 
الدراسة فروق تظهر  لم  فيما  ا، 

 
يط لصالح مديرية  تعزى  للمديرية  تعزى  نيا وعن فروق  الد  ة  الساسي  املرحلة  ملعلمي  تعزى  ة  عليمي  في مستوى الت  ا 

ة تعزى لكل  من املؤهل العلمي والت خصص فسي  غوط الن   . الض 

الضـــغوط    ( 2017)   وأجرى قريطع • بـــين متوســـطات  الفـــروق  املعلمـــين، وفحـــص  لــدى  الضــغوط النفســية  الكشــف عــن مســتوى  إلى  دراسة هدفت 

ن الحيـــاة لــديهم، وقد استخِدم املنهج  عــالنفســـية فـــي ضـــوء بعـــض املتغيـــرات، باإلضـــافة إلى الكشـــف عـــن العالقـــة بـــين الضـــغوط النفســـية، والرضــا  

 370الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )
 
ـــة الشــــمالية  ـا ومعلمـــة اخِتيــروا عشـــوائي  ( معلمـ ا مـــن املـــدارس التابعـــة ملديريـــة التربيـــة والتعلـــيم للـــواء الباديـ

للت البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية الغربيــــة، واستخدم مقياسان وهما: الضـــ ـغوط النفســــية والرضــــا عــــن الحيـــاة، وح 

SPSSى ذوي  رة أعلــى منهــا لــد، وأشارت  نتائج الدراسة إلى أن الضـــغوط النفســـية لـــدى الــذكور أعلــى منهــا لــدى اإلنــاث، ولــدى ذوي الخبــرة القصــي

املتوســطة والطويلــة، ولــم يظهــر فــرق دال إحصــائي   أيض  الخبــرة  النتـــائج  للحالـــة االجتماعيـــة، وأشـــارت  يعـــزى  النفســـية  الضــغوط  إلى وجـــود  ا فــي  ـــا 

 لمــــين والرضــــا عــــن الحياة.ا بــــين الضــــغوط النفســــية لــــدى املععالقـــة عكســــية دالــــة إحصــــائي  

•  ( الطالفحة  دراسة  املدارس   ( 2013وهدفت  في  الساسية  للمرحلة  االجتماعية  الدراسات  معلمي  عند  العمل  ضغوط  مستوى  عن  الكشف  إلى 

ضغوط،  الحكومية في العاصمة عمان، واملشكالت الناجمة عنها، ومعرفة أثر كل من الجنس، والخبرة، واملؤهل العلمي، في تقديراتهم ملستوى تلك ال

ومعلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن ضغوط العمل التي تواجه املعلمين جاءت بمستوى مرتفع، ووجود فروق  ا  ( معلم  228وتكونت عينة الدراسة من )

( سنوات، وعدم 10-5ذات داللة إحصائية لضغوط العمل تعزى ملتغير الجنس ولصالح الذكور، والخبرة لصالح املعلمين من ذوي الخبرة املتوسطة )

الجسدي، وأقل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى مل التعب واإلرهاق  املعلمون:  التي يعاني منها  املشكالت  أكثر  العلمي، وكان من  املؤهل  تغير 

ا يتناسب املشكالت هي عدم القدرة على النوم. وفي ضوء النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أبرزها: رفع كفاءتهم املهنية والعلمية بم

 صر.مع التطور التكنولوجي املعا

بدراسة للتعرف إلى مصادر الضغوط املهنية لدى املدرسين الجزائريين، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق في الشعور بالضغوط ( 2011وقام مليكة ) •

ا ملصادر  اس  ( معلمين ومعلمات، واستخدمت الدراسة مقي210ا الختالف املراحل التعليمية والخبرة املهنية على عينة عشوائية مكونة من )املهنية تبع  

علمين الضغوط املهنية، بينت نتائج الدراسة أن هناك داللة إحصائية لضغوط العمل لصالح مدرس ي التعليم املتوسط، كما بينت النتائج أن فئة امل

 ا بالضغط، تليها الفئة املتوسطة الخبرة، ثم الفئة قصيرة الخبرة.الكثر خبرة هي الكثر شعور  

الكشف عن مستوى ضغوط العمل عند معلمي املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية التابعة ملديريات إلى    ة هدفتدراس (2009حمايدة )وأجرى   •

ا ومعلمة، و أظهرت نتائج  ( معلم  574التربية والتعليم في الردن، واملشكالت الناجمة عنها، وتكونت عينة الدراسة من جميع مجتمع الدراسة البالغ)

التي تواجه معلمي املرحلة الثانوية كانت بمستوى مرتفع، ووجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى ضغوط العمل تعزى   ل العمالدراسة أن ضغوط 

( املتوسطة  الخبرة  ذوي  من  املعلمين  لصالح  والخبرة  الذكور،  ولصالح  الجنس  منها  10- 5ملتغيرات  يعاني  التي  املشكالت  أكثر  من  وكان  ( سنوات، 

التعب   الدراسة  املعلمون:  القلب، وأوصت  النوم وهبوط في عضلة  القدرة على  الحياة وعدم  في  املشكالت هو اإلخفاق  الجسدي، وأقل  واإلرهاق 

العباء، املعلم والعمل على تخفيف  لها  التي يتعرض  املهنية  الضغوط  التي تزيد من  العمل  أعباء  للمعلمين ذوي    بمحاولة تخفيف من  والوظيفية 

 لتدريس. الخبرة الطويلة في ا 

التعرف إلى العالقة بين مصادر الضغوط املهنية، والمراض النفسية لدى ( إلى Jin, Yeung, Tang and Lon, 2008وهدفت دراسة جين وزمالئه )  •

ط املهنية  ا ومعلمة. وقد أظهرت نتائج التحليل العاملي أن هناك ستة مصادر للضغو ( معلم  494املعلمين في هونغ كونغ. تكونت عينة الدراسة من )

كذلك وجود  لدى املعلمين هي: الطالب، واملنهاج، والواجبات غير التدريسية، والعبء التدريس ي، والتقدير واالحترام، وعوامل أخرى. وأظهرت النتائج  

إيجابية بين مصادر الضغوط وبين العراض النفسية لدى املعلمين، وكان أكثر هذه املصادر تأثير   س ي. وأوصت الدراسة ا هو العبء التدريعالقة 

الضغوط في   املدارس، وإدخال برنامج إدارة  الصفوف، وزيادة عدد املعلمين في  بضرورة الحد من هذه الضغوط من خالل تقليل عدد الطالب في 

 برامج تدريب املعلمين. 

الذات،  ( بد ,2008Chengوقام شينغ )  • الضغوط، وتقدير  بين مستوى  العالقة  إلى  للتعرف  العمل في  راسة  بترك  املعلم  النفس ي، ورغبة  واالحتراق 

( معلمين ومعلمات في تايوان، وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة دالة بين ضغوط العمل 508مهنة التدريس. أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

يجابية بين  إ وبينت النتائج كذلك أن هناك عالقة     لعلمي.وبين الراتب، وساعات العمل، والخبرة، والجنس، والحالة االجتماعية، والعمر، واملؤهل ا 

 مستوى االحتراق النفس ي، والنية لترك العمل في مهنة التدريس، في حين كانت هناك عالقة سلبية بين تقدير الذات ومستوى الضغوط. 
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املعلم وعالقتها بضغوط   (Schwarzer and Hallum, 2008دراسة حلوم وشوارزر )وهدفت دراسة   • املدركة لدى  الذات  إلى فعالية  التعرف  إلى 

العينتين   بلغ حجم  التي طبقت على عينتين من سوريا وأملانيا، حيث    892ا، ومعلم    311معلمين بواقع    1203العمل واإلرهاق كمتغيرات وسيطة، 

ا  املدركة لدى  الذات  أنه كلما كانت فعالية  إلى  النتائج  املعلم، وأشارت معلمة، وأشارت  إرهاق  العمل لديه، وبالتالي قل   ملعلم كبيرة قلت ضغوط 

 الدراسة إلى تأثير ضغوط العمل على فعالية الذات املدركة للمعلم مما يؤدي إلى إجهاد أكبر لديه.  

عينة من املعلمين في الصين،  فحص أثر الضغوط املهنية على االحتراق النفس ي لدى دراسة هدفت إلى  (  ,2007Zhu and Zhangزانغوزو )وأجرى  •

ا ومعلمة. وقد  ( معلم  133تكونت عينة الدراسة من )  وهدفت كذلك إلى التعرف إلى الساليب التي يستخدمونها ملواجهة الضغوط والتكيف معها.

ا، تاله غموض الدوار، وتعارضها الضغوط تأثير  أظهرت النتائج أن الضغوط تؤدي إلى الشعور باالحتراق النفس ي، وأن العبء الوظيفي الزائد كان أكثر  

الء واملشرفين،  على التوالي. كما أظهرت النتائج أن دعم الهل والصدقاء كان املصدر الرئيس للدعم االجتماعي الذي يتلقاه املعلم، ثم  الدعم من الزم

 وكان الدعم املقدم من املشرفين الكثر فاعلية في تخفيف الضغط، واإلجهاد الع
 

 اطفي للمعلمين، في حين أن الدعم من الهل والصدقاء كان فعاال

 في تخفيف تبلد املشاعر عند املعلمين.

العالقة بين عوامل ضـغوط املهن املختلفة وآثار هذه الضغوط على العمل، وتأثير   (,2006Jepson Forrestدراسة فورست وجيبسون ) وبحثت   •

الصفات الشخصية على هذه العالقة، بمصدرين أساسين من املصادر الضاغطة: ضغوط تتعلق بطبيعة العمل، وبيئته ودور العاملين فيها مثل:  

الخصا تتمثل في  املادية، وضغوط فردية، وضغوط  العمل  بيئة  الشخصية ومركز  ضغوط  الذهنية والعاطفية والجسمية، ونمـط  ئص والصفات 

وقد تبين من نتائج الدراسة أن ضغوط العمل تتأثر بشكل كبير ببيئة العمل املادية، والضغوط الفردية، والضغوط    التحكم وقدرات الفرد وحاجاته،

 االجتماعية والضغوط التنظيمية. 

(  66عن مدى شيوع الضغوط املدرسية ومستوى الداء والعالقة بينهما، وتكونت عينة الدراسة من )  إلى الكشف  (2006وهدفت دراسة الكحلوت ) •

رسية، من معلمي التكنولوجيا باملرحلة الساسية العليا من الجنسين بمحافظة غزة، تمثلت الدوات التي استخدمها الباحثان بمقياس الضغوط املد

غوط %، وأن الض55واستبانة مالحظة الداء من إعداد الباحثين، أظهرت نتائج الدراسة أن الضغوط املدرسية شائعة عند أفراد العينة بمستوى 

%، ولم تظهر  77املدرسية تندرج في سلم أعاله ضغوط سلوكات التالميذ، وأدناه ضغوط العالقة مع املدير، كما أن أداء املعلمين يقع على مستوى  

 نتائج الدراسة وجود عالقة بين الضغوط املدرسية، وأداء معلمي التكنولوجيا.

ا من الباحثين  ا كبير  وع ضغوط العمل، وأثرها في حياة الفراد، بدليل أن هناك عدد  من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح لنا أهمية موض

 
 
عد  بمثابة  الذين اهتموا بدراسة أثر الضغوط على أداء العاملين ونفسياتهم في مجاالت متعددة، ومجتمعات مختلفة. كما يتبين أن هناك مصادر كثيرة ت

ادية واملعنوية، وزيادة حجم العمل عن املطلوب، وبيئة العمل غير املالئمة، والظروف السلبية املرتبطة  مسببات رئيسة للضغوط، ومنها قلة الحوافز امل

ظ كذلك أن  باالستقرار الوظيفي، والعالقات غير الجيدة مع الرؤساء والزمالء والطالب، وصراع الدوار وغموضها، وعدم الرضا الوظيفي وغيرها. ويالح

  .ضها استخدمت املنهج الوصفي، وهي بذلك تتشابه مع املنهج املستخدم في هذه الدراسةجميع الدراسات التي تم عر 

ضغوط إلى  التعرف  إلى  هدفت  لكورونا،   العمل  كما  املصاحبة  الضغوط  دراسة  إلى  لسعيها  الحالية  الدراسة  واختلفت    وآثارها، 

   تتصل  ال   الحالية   الدراسة وموضوع   السابقة    الدراسات   أن الباحثون    يرى    هنا من
 

 بهدف  الدراسة هذه  إجراء ضرورة   إلى  دفعهم  ا؛مامباشر   اتصاال

 اإلفادة تمت  لدى معلمي املرحلة الساسية في ظل جائحة كورونا في مدارس غرب نايلس،  التعرف إلى واقع الضغوط النفسية، وعالقتها ببعض املتغيرات

وتحديدها وصياغة للدراسة،  النظري  اإلطار بناء في السابقة والبحوث الدراسات من  نتائجها  وتحليل أدواتها، واختيار فرضياتها، وصياغة  ،املشكلة 

 وتفسيرها.

 : جـــراءات الــدراســـةإ .2

 منهــــج الدراســـة:  . 1.2

لى واقع الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا لدى  التعرف إ إلى    طبيعة هذه الدراسة التي تهدفمته  ملالءاملنهج الوصفي؛   ت الدراسةاستخدم

 معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس وعالقتها ببعض املتغيرات. 

 مجتمـع الدراســة: . 2.2

ا حسب السجالت الرسمية لوزارة التربية    (622)والبالغ عددهم    ، تكون مجتمع الدراسة من معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس معلم 

 م. 2020/2021والتعليم في فلسطين للعام 
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 عينـة الـدراسـة:  . 3.2

ا ومعلمة من مدارس غرب نابلس140تكونت عينة الدراسة من ) ا فراد عينة الدراسة تبع  توزيع أ ( يبين  1، الجدول )عشوائيةبطريقة    وا راخِتي   ،( معلم 

 . دراسةملتغيرات ال

 للمتغيرات 1جدول )
ً
 الدراسة (: توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

 النسبة املئوية  التكرارات  الفئات  املتغير 

 58.6 82 ذكر الجنس 

 41.4 58 أنثى 

 100.0 140 املجموع 

  30أقل من  العمر 
 
 23.6 33 عاما

  45-30من 
 
 47.1 66 عاما

  45أكبر من 
 
 29.3 41 عاما

 100.0 140 املجموع 

 28.6 40 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة 

 24.3 34 سنوات  10-5من 

 47.1 66 سنوات  10من  أكثر 

 100.0 140 املجموع 

 58.6 82 قرية  مكان السكن 

 10.7 15 مخيم 

 30.7 43 مدينة

 100.0 140 املجموع 

 43.6 61 قرية  مكان العمل

 16.4 23 مخيم 

 40.0 56 مدينة

 100.0 140 املجموع 

 أداة الــدراســــة: . 4.2

التي تناولت الضغوط النفسية بشكل عام وخاصة    ،دب النظري والدراسات السابقةمقياس الدراسة بعد االطالع على ال ن بتصميم  و قام الباحث

ول خصائص عينة ال تضمن    :شتمل مقياس الدراسة على جزأينوا   . (2006،  الكحلوت)  (، ودراسة2013)  مثل دراسة طالفحةكورونا،  املرافقة لجائحة  

قياس الضغوط منوع املدرسة(. والثاني مجاالت  و مكان العمل،  و مكان السكن،  و سنوات الخبرة،  و العمر،  و ،  )الجنسالدراسة في ضوء املتغيرات الشخصية  

 . (2)جدول تظهر في  أربعة مجاالت( فقرة موزعة على 34على ) ، حيث اشتمل املقياس في ظل جائحة كوروناوفقراتها النفسية 

 وعدد الفقرات  املقياسمجاالت  توزيع :(2جدول )

 عدد الفقرات  القياس 

 10 الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن أزمة كورونا

 8 .الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن متطلبات اإلدارة املدرسية في ظل جائحة كورونا

 8 الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن الطلبة في ظل جائحة كورونا

 8 املرتبطة بعملية التدريس في ظل جائحة كورونا ينالضغوط النفسية لدى املعلم

 34 جمالي املقياس إ

( درجات،  4كبيرة )و ( درجات، 5ا ))كبيرة جد  ا لتدريج ليكرت الخماس ي املكون من خمس درجات وفق   املوجبة فقرات املقياس املفحوص علىويجيب 

د حسب الجدول  وقد تم تحديد املحك املعتم   (1،3وهي )، والعكس للفقرات السالبة  ( درجة1)  معدومةو ( درجتان،  2ضعيفة )و ( درجات،  3متوسطة )و 

 (2000)ملحم،  :اآلتي

 (: املحك املعتمد في الدراسة 3جدول )
افقة  املقابل له الوزن النسبي   طول الخلية   درجة املو

 ا قليلة جد   20%-36من % 1 – 1.80من 

 قليلة 36%- 52أكبر من % 1.80 - 2.60أكبر من 

 متوسطة  % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 

 كبيرة  68%- 84أكبر من % 3.40 – 4.20أكبر من 

 ا كبيرة جد   84% -100أكبر من % 5- 4.20أكبر من 
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 :قياس صـدق امل . 5.2

 من خالل:  قياس تم التحقق من صدق امل

عضاء هيئة التدريس ( محكمين من أ 5ولية على عدد من املحكمين والخبراء في املجال وعددهم )بصورته ال   املقياس   ض  رِ حيث ع    صدق املحكمين: •

 
 
الفلسطينية، حيث ط الجامعات  ف  ب  لِ في  للتأكد من  منهم تحكيم  الداة؛ وذلك   مالءقرات 

 
أ الفقرات ملجاالتها ووضوحها والتعديل، وقد   ت خِذ مة 

 وضع لجله.ذي لغرض الل قياس صالحية املجمع املحكمون على حيث أ  ،واعتماد املجاالت والفقرات بمالحظاتهم 

قت    صدق االتساق الداخلي: • ِ
ب 
 
ا، ومن ثم احتساب  ( معلم  30االستبانة على )حيث ط الدرجة و   ،معامالت االرتباط بين كل فقرة ا ومعلمة استطالعي 

االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية  ملحساب معاوكذلك  ،(0.850-0.386، وتراوحت قيم معامل االرتباط بين )لمجال الخاص بهاالكلية ل

 : يوضح ذلك ول اآلتيوالجد للمقياس،

 معامالت صدق االتساق الداخلي بين املجاالت الفرعية واملقياس ككل  :(4جدول )

معامل االرتباط   املجال 

 بيرسون 

مستوى  

 الداللة

 العينة 

 30 000. 793.** الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن أزمة كورونا

 30 000. 889.** جائحة كورونا. الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن متطلبات اإلدارة املدرسية في ظل 

 30 000. 760.** الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن الطلبة في ظل جائحة كورونا

 30 000. 819.** الضغوط النفسية لدى املعلم املرتبطة بعملية التدريس في ظل جائحة كورونا

 . 0.01** معامل االرتباط دال عند مستوى  

 .0.05* معامل االرتباط دال عند مستوى  

ا مما يؤكد صالحية املقياس للتطبيق.جميع قيم االتساق الداخلي دالة إ  مما سبق يتضح أن   حصائي 

 :  املقياس ثبات  . 6.2

( يوضح  5الجدول)و معادلة )كرونباخ ألفا( والتجزئة النصفية على جميع مجاالت املقياس واملقياس ككل،  تماستخد املقياس للتأكد من ثبات 

 ذلك.  

 الخاصة بمجاالت املقياس واملقياس ككل(: معامالت كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية 5جدول )

 التجزئة النصفية معامل كرونباخ ألفا  مجاالت مقياس 

 0.88 0.735 املعلمين الناتجة عن أزمة كوروناالضغوط النفسية لدى 

 0.97 0.907 الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن متطلبات اإلدارة املدرسية في ظل جائحة كورونا. 

 0.89 0.812 الضغوط النفسية لدى املعلمين الناتجة عن الطلبة في ظل جائحة كورونا

 0.91 0.859 املرتبطة بعملية التدريس في ظل جائحة كوروناالضغوط النفسية لدى املعلم 

 0.974 0.908 الدرجة الكلية للمقياس 

وللمقياس ككل ومعامالت التجزئة النصفية ملجاالت املقياس وللمقياس ككل ،( أن معامالت كرونباخ ألفا ملجاالت املقياس5من جدول ) تضحي

 لغراض تطبيق الدراسة.جميعا جاءت دالة، وهي قيم مقبولة 

 اإلحصائية:  اتاملعالج . 7.2

الدراسة استخدم  أسئلة  املعيارية،    ،الحسابية  :املتوسطاتاآلتيةاملعالجات اإلحصائية    دراسةالت  لإلجابة عن  التكرارات والنسب و واالنحرافات 

اال و املئوية،   ومعاملمعامل  ألفاكرونبا  رتباط  النصفية  ،خ  )اختبار  و ،  والتجزئة  التباين  وتحليل  )ANOVA)ت(،  اختبار شيفيه   ،)Scheffe للمقارنات  )

 البعدية. 

 : عرض ومناقشة النتائج .3

افقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة األساسية في مدارس غرب ":  على  نص  يالذي    السؤال األول   إجابة  .1.3 ما مستوى الضغوط النفسية املر

 ؟"نابلس

 ( يوضح ذلك.  6الجدول )و املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع املجاالت الفرعية واملقياس ككل،    تجاستخِر السؤال  هذا  لإلجابة عن  
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افات املعيارية ملجاالت املقياس مرتبة ترتيبً 6جدول )  ا ا تنازليً (: املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   املجال 

 الحسابي

 الدرجة  الرتبة النسبي الوزن  االنحراف املعياري 

الناتجة   املعلمين  لدى  النفسية  الضغوط 

 عن أزمة كورونا

 كبيرة  4 67.31% 4.92 33.66

الناتجة   املعلمين  لدى  النفسية  الضغوط 

ظل   في  املدرسية  اإلدارة  متطلبات  عن 

 جائحة كورونا.

 كبيرة  3 71.43% 6.70 28.57

الناتجة   املعلمين  لدى  النفسية  الضغوط 

 الطلبة في ظل جائحة كوروناعن 

 كبيرة  1 78.80% 4.59 31.52

املرتبطة   املعلم  لدى  النفسية  الضغوط 

 بعملية التدريس في ظل جائحة كورونا 

 كبيرة  2 76.27% 5.58 30.51

 %73.09 17.28 124.26 جمالي املقياس إ
 

 كبيرة 

ول وجود ضغوط نفسية كبيرة تواجه املعلمين واملعلمات في ظل جائحة كورونا، حيث جاء املتوسط  املتعلقة باإلجابة عن السؤال ال  أظهرت النتائج

( للمقياس ككل  )124.26الحسابي  نسبي  كبير 73.09( بوزن  وبدرجة  بالترتيب  %(  املجاالت  املحك، وقد جاءت  الثالث  :اآلتية حسب  الضغوط  )  املجال 

الضغوط النفسية لدى املعلم  ) تاله املجال الرابع ، %(78.8في الترتيب الول )بوزن نسبي  ى املعلمين الناتجة عن الطلبة في ظل جائحة كورونا( النفسية لد

الناتجة عن متطلبات اإلدارة الضغوط النفسية لدى املعلمين  )  تاله املجال الثاني  ،%(76.27)بوزن نسبي  ،  املرتبطة بعملية التدريس في ظل جائحة كورونا(

جائحة كورونا(. ظل  في  نسبي    املدرسية  وأخير  71.43)بوزن  الول  %(،  املجال  أزمة كورونا)ا  الناتجة عن  املعلمين  لدى  النفسية  نسبي   الضغوط  )بوزن 

اهتمام من قبل جميع أصحاب املصلحة،ويمكن تفسير هذه إلى    النتيجة وجود ضغوط نفسية كبيرة تحتاج  هذه وتمثل    %( وجاء بدرجة كبيرة.67.31

، سواء للمعلمين أو كان من أهمها التحول للتعليم اإللكتروني بشكل مفاجئ دون إعداد وتجهيز وتدريب  ،النتيجة في ضوء ما خلفته أزمة كورونا من آثار

التعلما زاد العباء على    الطلبة؛ في ظل أدائه  نتائج  جانب الشعور الدائم بالتوتر والقلق من  إلى    العمال املوكلة له،حيث زادت    ،مية ياملعلم في العملية 

على املعلم، والنابعة من عدم تجاوب    شكلت الضغوط الناتجة عن الطلبة أكبر عبء  العمال اإلدارية، كمازيادة  إلى    لكتروني، هذا باإلضافةالتعليم اإل

الضغوط النفسية للمعلم نجاز لديهم، كما لعبت ؛ما نتج عنه ضعف املشاركة واإل هم لعملية التعلم بشكل كاملفعية لديا الد  وتدني ين،مع املعلم ةبللطا 

 املرتبطة بالعملية التعليمية  
 
   دورا

 
  ،لكترونيظام اإلالنعبر  وتدريسها  املواد  إعداد  صعوبة  نتيجة ضعف الجاهزية، و   في زيادة الضغوط لدى املعلمين؛  كبيرا

وعدم   ،بسبب عدد الطلبة الكبير  ؛الكتروني  ت الكافي لعرض املادة التعليمية إ فر الوق جانب عدم تواإلى    لكتروني،وصعوبة التعامل مع أدوات التعليم اإل

 (. 2009) حمايدة و (، 2013) الطالفحةو (، 2019) الشافعي وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من. امتالكهم ملهارات التعليم اإللكتروني

ومناقشة    . 2.3 ينص  عرض  الذي  الثاني  بالسؤال  املتعلقة  ت":على   النتائج  ) هل  الداللة  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  في  α≤0.05وجد   )

افقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة األساسية في مدارس غرب ناب نة الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املر لس  متوسطات استجابات أفراد عي 

 نوع املدرسة(؟ و مكان العمل، و مكان السكن، و سنوات الخبرة، و العمر، و ، )الجنستعزى ملتغيرات 

 : اآلتيةبالتحقق من صحة الفرضيات  الباحثإلجابة عن هذا السؤال، قام ل

نة الدراسة α≤0.05الفرض األول: وينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) • ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

نابلس   في مدارس غرب  املرحلة األساسية  لدى معلمي  لجائحة كورونا  افقة  املر النفسية  الضغوط  )ذكر،  ملستوى  الجنس  نوع  ملتغير  تعزى 

 يبين النتائج:  اآلتيوقد استخدم الباحث اختبار )ت( لعينتين مستقلتين والجدول  .أنثى("

 الجنس حسب اختبار )ت( بين متوسطات تقديرات املعلمين للتحديات في املجاالت األربعة واملقياس ككل  :(7دول )ج

متوسط   العينة  الجهة املشرفة  املجال 

 حسابي

انحراف  

 معياري 

الداللة   Sig ت 

 اإلحصائية 

 غير دالة  0.7 0.387 5.09 33.79 82 ذكر الول 

 4.70 33.47 58 أنثى 

 غير دالة  0.738 0.335 6.82 28.73 82 ذكر الثاني

 6.59 28.34 58 أنثى 

 غير دالة  0.451 0.756 4.32 31.77 82 ذكر الثالث

 4.96 31.17 58 أنثى 

 غير دالة  0.682 0.411 5.65 30.67 82 ذكر الرابع

 5.53 30.28 58 أنثى 

 غير دالة  0.567 0.574 17.93 124.96 82 ذكر املقياس ككل

 16.41 123.26 58 أنثى 
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وبذلك نرفض الفرض  ،( بمعنى أنها غير دالة0.05( لجميع املجاالت الفرعية واملقياس ككل جاءت أكبر من )Sig(: أن القيمة )7يتضح من الجدول)

( في متوسطات استجابات أفراد α≤0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  على:ونقبل الفرض الصفري الذي ينص    ،البديل

نة الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير   ويفسر نوع الجنس.  عي 

عانى   ولهذا   كورونا خاصة التعليم اإللكتروني،ناثا خالل فترة  ي عمل بها املعلمون كافة ذكورا وإ التواإلجراءات واملهام  في ضوء الظروف  الباحث تلك النتيجة 

لمعلمين  لالتي أفرزتها جائحة كورونا، كما كانت جميع اإلجراءات هي ذاتها    الضغوط، وعاشوا تحت  نفسها  الوظيفية النفسية و الضغوط    من  جميع املعلمين

(،  2013الطالفحة) ذه النتائج مع نتائج دراسة كل من ختلف هوتاإلجراءات الخرى، و  سواء من حيث آليات الدوام، أو تعليمات التعليم اإللكتروني،كافة، 

 ( التي أكدت على وجود فروق لصالح الذكور.2009وحمايدة)

نة الدراسة  α≤0.05الفرض الثاني: وينص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  • ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

افقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة األساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير العمر  - 30،  30من   )أقل ملستوى الضغوط النفسية املر

 يبين النتائج: اآلتيحيث استخدم الباحث تحليل التباين الحادي والجدول "، (45أكبر من   ، 45

 تحليل التباين بين متوسطات تقديرات املفحوصين للتحديات ومجاالتها الفرعية تبعا ملتغير العمر : (8جدول )

مجموع   موضع التباين املقياس 

 املربعات 

متوسط   د ح 

 املربعات 

الداللة   Sig ف 

 اإلحصائية 

 غير دالة  0.411 0.894 21.635 2 43.269 بين املجموعات  املجال الول 

     24.206 137 3316.273 داخل املجموعات 

       139 3359.543 املجموع 

 غير دالة  0.104 2.3 101.37 2 202.741 بين املجموعات  املجال الثاني 

     44.07 137 6037.545 داخل املجموعات 

       139 6240.286 املجموع 

 غير دالة  0.853 0.159 3.392 2 6.785 بين املجموعات  املجال الثالث 

     21.3 137 2918.151 داخل املجموعات 

       139 2924.936 املجموع 

 غير دالة  0.552 0.596 18.692 2 37.383 بين املجموعات  املجال الرابع 

     31.355 137 4295.61 داخل املجموعات 

       139 4332.993 املجموع 

جمالي  إ

 املقياس 

 غير دالة  0.392 0.944 281.855 2 563.711 بين املجموعات 

     298.679 137 40919.03 داخل املجموعات 

       139 41482.74 املجموع 

وبذلك نرفض الفرض   ،( بمعنى أنها غير دالة0.05الفرعية واملقياس ككل جاءت أكبر من )( لجميع املجاالت Sig(: أن القيمة )8يتضح من الجدول )

نة α≤0.05البديل ونقبل الفرض الصفري الذي ينص على: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

 ، 45-30،  30من   )أقلكورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير العمر  الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املرافقة لجائحة

 . ائحة كورناالظروف التي سببتها جبوا تأثر  كافة قد من الفئات العمريةأن املعلمين واملعلمات إلى  النتيجة السابقة الباحثويعزو  .(45أكبر من 

نة الدراسة  α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )"ال    :الفرض الثالث: وينص على • ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

افقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة األساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير سنوات الخبرة )أقل  ملستوى الضغوط النفسية املر

 يبين النتائج: اآلتيحث تحليل التباين الحادي والجدول حيث استخدم البا(،  10، أكثر من  10-  5،  5من

 ا ملتغير سنوات الخبرةتحليل التباين بين متوسطات تقديرات املفحوصين للتحديات ومجاالتها الفرعية تبعً : (9جدول )

مجموع   موضع التباين املقياس 

 املربعات 

متوسط   د ح 

 املربعات 

الداللة   Sig ف 

 اإلحصائية 

 غير دالة  0.28 1.284 30.911 2 61.821 بين املجموعات  الول املجال 

     24.071 137 3297.722 داخل املجموعات 

       139 3359.543 املجموع 

دالة عند   0.031 3.559 154.109 2 308.219 بين املجموعات  املجال الثاني 
     43.3 137 5932.067 داخل املجموعات  0.05

       139 6240.286 املجموع 

 غير دالة  0.595 0.521 11.032 2 22.064 بين املجموعات  املجال الثالث 

     21.189 137 2902.871 داخل املجموعات 

       139 2924.936 املجموع 
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 غير دالة  0.572 0.561 17.608 2 35.216 بين املجموعات  املجال الرابع 

     31.371 137 4297.777 املجموعات داخل 

       139 4332.993 املجموع 

جمالي  إ 

 املقياس 

 غير دالة  0.195 1.652 488.454 2 976.908 بين املجموعات 

     295.663 137 40505.84 داخل املجموعات 

       139 41482.74 املجموع 

( بمعنى أنها غير دالة في حين جاءت  0.05للمجاالت الول والثالث والرابع واملقياس ككل جاءت أعلى من )(  Sig(: أن القيمة )9يتضح من الجدول )

ونرفض الفرض الصفري له، ونقبل الفروض الصفرية للمجاالت    ،للمجال الثاني  ( وبالتالي نقبل الفرض البديل0.05( للمجال الثاني أقل )Sigالقيمة )

 وفيما يلي توضيح لذلك:  ،للمقارنات البعدية م اختبار شيفيهخِد ه الفروق است  وللتأكد من اتجا ،واملقياس ككل ،والثالث والرابع الول 

 ا ملتغير سنوات الخبرةالبعدية للتحديات ومجاالتها الفرعية تبعً  ( للمقارناتscheffeنتائج اختبار شيفيه ) :(10جدول )

 سنوات  10من   أكثر  سنوات   10-5من   سنوات  5أقل من   املتوسط الحسابي سنوات الخبرة  القياس 

 0.325 0.943 - 34.45 سنوات  5قل من أ املجال الول 

 0.577 -   34.06 سنوات  10-5من 

 -     32.97 سنوات  10من  أكثر 

 **0.031 0.346 - 30.78 سنوات  5أقل من  املجال الثاني 

 0.658 -   28.53 سنوات  10-5من 

 -     27.26 سنوات  10من  أكثر 

 0.995 0.662 - 31.80 سنوات  5أقل من  املجال الثالث 

 0.659 -   30.82 سنوات  10-5من 

 -     31.71 سنوات  10من  أكثر 

 0.61 0.705 - 31.30 سنوات  5أقل من  املجال الرابع 

 1 -   30.21 سنوات  10-5من 

 -     30.18 سنوات  10من  أكثر 

 0.201 0.504 - 128.33 سنوات  5أقل من  جمالي املقياس إ 

 0.919 -   123.62 سنوات  10-5من 

 -     122.12 سنوات  10من  أكثر 

نة الدراسة ملستوى α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )فروق ذات  يتضح عدم وجود  في ضوء الجدول   ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

( لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى  الدرجة الكليةو الرابع،  و الثالث،  و ،  الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا )املجال الول 

( في متوسطات استجابات أفراد  α≤0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )، ووجود ف(10، أكثر من  10-  5،  5منملتغير سنوات الخبرة )أقل  

نة الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا )املجال الثاني( لدى معلمي املرحلة الساسية في مدارس غرب نابلس تعزى  ملتغير سنوات   عي 

 .سنوات"  5( ولصالح "أقل من 10، أكثر من 5من الخبرة بين )أقل

سنوات الخبرة في شتى   بغض النظر عن  ،املعلمين في ظل جائحة كورنات لدى جميع  أن الضغوط النفسية كانالسابقة بـ  ةجيويفسر الباحث النت

الثاني حيث جاءت   املجال  باستثناء  املذكورة،  أ املجاالت  الخبرة  ذوي  املعلمين  لدى  أكبر  بشكل  ذلكقل من خمس سنواتالضغوط  ويمكن عزو  إلى   ، 

ن سنوات الخبرة الطويلة تعزز قدرات املعلمين ملواجهة الزمات  إ حيث    ،لكترونيللكثير من املهارات الخاصة بالتعليم اإل  -سبب حداثة تجربتهم ب-افتقادهم  

، مما يعزز قدراتهم في التعامل مع البرامج التعليمية  وخبراتهم   ذوي الخبرة مهارات  من خالل ما تلقوه من برامج تأهيلية ودورات تدريبية ساهمت في صقل  

( التي أكدت على وجود فروق لصالح املعلمين ذوي  2009(، وحمايدة)2013)  الطالفحة من هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل ختلف خالل أزمة كورونا. وت

 ( سنوات.10- 5الخبرة املتوسطة )

نة الدراسة α≤0.05الفرض الرابع: وينص على " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) • ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير مكان السكن   افقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة األساسية  ،  )قريةملستوى الضغوط النفسية املر

 يبين النتائج: اآلتيوالجدول  واليس اختبار كروسكالحيث استخدم الباحث "، مدينة(مخيم، 
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 بين متوسطات تقديرات املفحوصين للتحديات ومجاالتها الفرعية تبعا ملتغير مكان السكن اختبار كروسكال :(11جدول )
 الداللة اإلحصائية Sig د ح  متوسط الرتب العدد  مكان السكن  املقياس 

 غير دالة  0.816 2 69.51 82 قرية  املجال الول 

   2 76.73 15 مخيم 

   2 70.22 43 مدينة

 غير دالة  0.324 2 66.49 82 قرية  املجال الثاني 

   2 81.20 15 مخيم 

   2 74.42 43 مدينة

 غير دالة  0.06 2 76.71 82 قرية  املجال الثالث 

   2 53.00 15 مخيم 

   2 64.76 43 مدينة

 غير دالة  0.069 2 75.71 82 قرية  املجال الرابع 

   2 76.07 15 مخيم 

   2 58.62 43 مدينة

 غير دالة  0.73 2 71.63 82 قرية  جمالي املقياس إ

   2 75.10 15 مخيم 

   2 66.73 43 مدينة

( بمعنى أنها غير دالة وبذلك نرفض الفرض  0.05( لجميع املجاالت الفرعية واملقياس ككل جاءت أكبر من )Sig(: أن القيمة )11يتضح من الجدول )

نة α≤0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  على:البديل ونقبل الفرض الصفري الذي ينص   ( في متوسطات استجابات أفراد عي 

، مخيم، )قريةملتغير مكان السكن  ارس غرب نابلس تعزى  الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املرافقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة الساسية في مد 

 . مدينة(

على  • وينص  الخامس:  ) :الفرض  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   "0.05≥α  نة عي  أفراد  استجابات  متوسطات  في   )

افقة لجائحة كورونا لدى معلمي املرحلة األساسية في مدارس غرب نابلس تعزى ملتغير مكان العمل   الدراسة ملستوى الضغوط النفسية املر

 ي يبين النتائج:توالجدول اآل اختبار كروسكالحيث استخدم الباحث )قرية، مخيم، مدينة(، 

 ا ملتغير مكان العمل بين متوسطات تقديرات املفحوصين للتحديات ومجاالتها الفرعية تبعً  نتائج اختبار كروسكال :(12جدول )

 الداللة اإلحصائية Sig د ح  متوسط الرتب العدد  العملمكان  املقياس 

 غير دالة  0.188 2 63.70 61 قرية  املجال الول 

   2 72.00 23 مخيم 

   2 77.29 56 مدينة

 دالة 0.008 2 58.53 61 قرية  املجال الثاني 

   2 77.28 23 مخيم 

   2 80.75 56 مدينة

 غير دالة  0.339 2 73.60 61 قرية  املجال الثالث 

   2 59.33 23 مخيم 

   2 71.71 56 مدينة

 غير دالة  0.374 2 70.41 61 قرية  املجال الرابع 

   2 60.61 23 مخيم 

   2 74.66 56 مدينة

جمالي  إ 

 املقياس 

 غير دالة  0.242 2 65.23 61 قرية 

   2 67.41 23 مخيم 

   2 77.51 56 مدينة

( بمعنى أنها غير دالة في حين جاءت  0.05( للمجاالت الول والثالث والرابع واملقياس ككل جاءت أعلى من )Sig(: أن القيمة )12يتضح من الجدول )

  للمجال الثاني ونرفض الفرض الصفري له، ونقبل الفروض الصفرية للمجاالت الول   ( وبالتالي نقبل الفرض البديل0.01للمجال الثاني أقل )(  Sigالقيمة )

خِد وللتأكد من اتجاه الفروق  ،والثالث والرابع واملقياس ككل  وفيما يلي توضيح لذلك:  اختبار مقارنات الزواج التابع الختبار كروسكال واليسم است 
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 ا ملتغير مكان العملللتحديات ومجاالتها الفرعية تبعً  املقارنات الزوجةنتائج اختبار  :(13جدول )

املقارنات   املتوسط الحسابي القياس 

 الزوجية 

القيمة  

 االختبارية

القيمة االختبارية 

 لالنحراف املعياري 

Sig Adj Sig 

 0.176 0.059 1.89 18.75 مخيم  -قرية 58.53 قرية  املجال الثاني 

 0.009 0.003  2.964 22.22 مدينة  -قرية 77.28 مخيم 

 1 0.73  0.346 3.5 مدينة  -مخيم 80.75 مدينة

السابق يتضح   الجدول  الداللة )و وج في ضوء  الدراسة  α≤0.01د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  نة  أفراد عي  ( في متوسطات استجابات 

ا  ملتغير مكان  نابلس تعزى  املرحلة الساسية في مدارس غرب  الثاني( لدى معلمي  املرافقة لجائحة كورونا )املجال  النفسية  الضغوط  بين ملستوى  لعمل 

 )قرية، مدينة( ولصالح املدينة.

، بغض  جائحة كورونا كانت عامة وشاملةفي ظل    ون أن الضغوط النفسية التي عانى منها املعلمإلى    ويعزو الباحث نتيجة الفرض الرابع والخامس

 . عينها إلجراءات والتعليماتنفسها، وخضع لكون الجميع عاش الظروف  النظر عن مكان السكن أو مكان العمل؛

 التوصيات: 

 وهي:  عدة، توصياتإلى  من خالل االطالع على النتائج السابقة توصلت الدراسة

 لتطوير كفاياتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة، بما يسهم في تقليل مصادر الضغوط النفسية لديهم. ؛للمعلمينتدريبية وورش دورات  عقدالعمل على  •

 باإلعداد النفس ي للمعلمين.  الضغوط، واالهتماملتدريب املعلمين على استراتيجيات مواجهة  ؛برامج تدريبية إرشادية وقائية وعالجية إعداد •

 املعلمين. لبحث واقع وأسباب ارتفاع مستوى مصادر الضغوط النفسية لدى  كافة؛ في وزارة التربية والتعليم الجهات ذات العالقة  تعاون  •

لحلول  من أجل بحث مشكالتهم في محاولة للوصول    ؛واملشرفين وغيرهم من املسؤولين مع املعلمين  مديري املدارسعقد اللقاءات الدورية من قبل   •

 الصالحيات.تفويض تخفيض العباء التدريسية، و  :مثل

 الدراسة.جراء املزيد من الدراسات حول موضوع إ على  العمل •

 املراجع:

: املراجع العربية:
ً
 أوال

 للنشر والتوزيع.. مكتبة املجتمع العربي املشكالت الصفية(. 2005) .برهم، نضال عبد اللطيف .1

نبيل والعمري، سمر) .2 الخليل2017الجندي،  ة في محافظة  الحكومي  املدارس  افعية لإلنجاز لدى معلمي  بالد  ة وعالقتها  فسي  الن  غوط  الض  مجلة    .(. 

 . 146- 125 :(1) 19 :جامعة الزهر

 املصرية.. مكتبة النجلو علم النفس التربوي (. 2009) .أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال .3
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  :(183) 38جامعة الزقازيق،  :مجلة كلية التربيةسية وعالقتها باالحتراق النفس ي لدى معلمي التعليم الفني. (. الضغوط النف2019) .الشافعي، إيمان .7

169-200. 
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 . 294- 257 :(1) 41 :اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

املجلة العربية للنشر  .  COVID-19ا املستجد  (. التحديات التي واجهت السر السعودية في تعليم أبنائها في ظل جائحة كورون2020)  .العتيبي، ريم  .9

 . 175-152 :(22) :العلمي

نهلة .10 املرأة  2020)  .علي،  لدى  النفسجسمية  واالضطرابات  املستجد  فيروس كورونا  انتشار  الناتجة عن  النفسية  الضغوط  بين  العالقة  دراسة   .)

 . (108)30 :املجلة املصرية للدراسات النفسية العاملة.

 براميديا. ، . ترجمة معاذ شقيردليل الدعم النفس ي االجتماعي القائم على املجتمع املحلي(. 2010) .فيدمان، نانا .11

 .  486  – 475: (4)13 :املجلة الردنية في العلوم التربوية (. الضغوط النفسية لدى املعلمين وعالقتها بالرضا عن الحياة.2017).قريطع، فراس .12
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 الفلسطينية.
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Abstract: The study aimed to shed light over the reality of psychological stress resulted from the Corona 
pandemic in relation with some changes among early-years teachers in the schools of West Nablus in their own 
views. It also aimed to recognize the differences related to statistical clues within the responses of the samples 
and how they were affected by the psychological pressure of West Nablus teachers depending on (sex, age, 
experience, living place, and workplace). The study used the scale of measuring stress made by researchers, 
and results found the existence of huge pressure facing teachers of both sexes within the pandemic, and the 
appearance of clear statistical differences among the responses of the sample within the level of psychological 
pressure of West Nablus teachers depending on (sex, age, experience, living place, and workplace). 

Keywords: Psychological stress; Corona pandemic; Early-Years. 
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 : املقدمة .1

األزمات كجائحة   العام والعاملي، وخاصة وقت  الرأي  التعليم قضية تشغل  املستجد )يعتبر  أزمة غير ، حيث يو (Covid-19كرونا  اآلن  العالم  اجه 

املستجد )و كفي ظل تفش ي فيروس  عادية   انتشر في  (  Covid-19رونا  العالذي  )  ا معالم تقريب  معظم دول  (، وتعد جائحة فيروس كرونا  2019نهاية عام 

، مما تسبب بإحداث خوف جماعي في " الصينيةWuhanفي مدينة ووهان  "   العالم بعد أن ظهر الفيروس( أحدث جائحة تعرض لها  Covid-19املستجد )

البشري واجهت  التي  التحديات  أخطر  كل 
ّ
وش بأسره  تزال، العالم  وال  املستويات؛   ة  جميع  واإلجتماعية، والتعليمية،  الصحية،    وعلى  واإلقتصادية، 

موجعة فكم من مناوشات سياسية احتدمت بسببه، ومشاريع انهارت، وشركات    كانت ضربات الجائعة  حيثنية، والنفسية، وغيرها.  ية، والديوالسياس

 ذوي الدخل اليومي املحدود. خاصة أفلست، ومصالح تعطلت، وأسر فقدت مصدر دخلها 

فيها،  نقالت دمر اقتصاد العديد من الدول، ومنع التغير مسبوق في فترة زمنية قصيرة،حيث  كافة فئات املجتمعات تغييرعلى فرض إن هذا الحدث 

معظم دول  أن تفرض  عزز هذا األمر    ، وقدViswanath and Monga, 2020))جائحة  للهذه ا ا  أسير    كلهبات العالم  ف،  لديها  أوقف رحالت الطيرانا  أيض  و 

صرحت منظمة الصحة العاملية أن    ، حيث(2020فبراير//26)بدء  من    (Banerjee, 2020العالم على سكانها إجراءات الحجر الصحي املنزلي الصارمة )

دولة بما    ( 34)في  (  Covid-19رونا املستجد )و كصحية عامة ذات أهمية دولية، إضافة إلى أنه تم التعرف على فيروس    شكل حالة طوارئ   الفيروس تفش ي  

 (  Mahmoudirad,  Khoshbakht,  Sharifzadeh, and Izadpanah, 2020) .حالة وفاة ( 2700)وا، حالة مؤكدة مختبري  (  80239)مجموعه 

معلمي التربية  املعلمين وخاصة زاد من عامل الضغط النفس ي على    حيث، دول العالم جائحة تفاوتات في األنظمة التعليمية في كثير من  ال  وقد أظهرت

ا بشكل عادل ومتساو  أن التعليم لم يعد إضافة إلى وأولياء األمور على حد سواء،  واملتعلمين الخاصة ذوي الهمم للجميع، ناهيكم عن املتعلمين من   متوافر 

 ( 2021البدو، ) . (Covid-19رونا املستجد )و ظل تفش ي فايروس كفي  حيث لم تلحظهم أية برامج على الصعيد الرسمي للدول في متابعة التعليم 
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 :امللخص

الهاشمية،  األردنية  اململكة  الخاصة في  التربية  الهمم من وجهة نظر معلمي  الطلبة ذوي  أثر جائحة كورونا على  إلى معرفة  الدراسة  هدفت 

( عبارة موزعة إلى محورين البعد 15واعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت االستبانة من )واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي،  

( من املعلمين،  30التعليمي والبعدالنفس ي. وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي التربية الخاصة في منطقة املفرق، وتكونت عينة الدراسة من )

األول  للعام الدراس ي   إتمام إجراءات صدقها وثباتها خالل الفصل الدراس ي  أظهرت نتائج  .  2022/  2021وتم تطوير االستبانة وتوزيعها عليهم بعد 

إضافة إلى عدم وجود   لى تدني مستوي التحصيل لديهم وشعورهم بالوحدة والعزلة،إ الدراسة تأثر الطلبة ذوي الهمم جراء جائحة كورونا التي أدت 

 فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس. 

 .معلمو التربية الخاصة ؛ذوي الهمم   ؛جائحة كورونا الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
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فيروس  إال أن جائحة    وفاعلا بما هو حديث  تهومواكبالتعليمية  ومع سعي معظم الدول جاهدة إلى تطوير نظمها  (  أنه  2021غزالي )الشهومي و ويذكر  

العلم واملعلمين واملتعلمين من ذوي (  Covid-19رونا املستجد )و ك انقطاع للتعليم في التاريخ، حيث كان لها تأثير شبه شامل على طالبي  تسببت في أكبر 

 ( 2020  / 3/  28)تاريخ  حتى  من جهة أخرى فإنه  و إلى املدارس الثانوية والجامعات وتعلم الكبار،    األساس يالهمم حول العالم، من مرحلة ما قبل التعليم  

 على مستوى العالم قد تأثروااملتعلمين  في املائة من( 94) كان (2020) ( دولة، وبحلول منتصف نيسان161) من املتعلمين عن التعليم من%(  80)انقطع 

( 200)  العالي في  إلى التعليم   األساس يمرحلة ما قبل التعليم    فيبليون من األطفال والشباب    ( 58,1)، وهو ما يمثل  (Covid-19رونا املستجد )و ك  بجائحة

 ( (Unesco, 2020  .دولة

ا  تضررا  كان األكثر حيث ،فراد املجتمعأ تأثر كافة ( Covid-19املستجد )كورونا جائحة وفي ظل انتشار   ا إضافة إلى ذلك  وضعف  هم األفراد األشد فقر 

النواحي  كان له    حيث،(2020)ديب،    ا على طريقة حياتهم سلب  العديد من التحديات التي أثرت    وا الذين واجه  ذوي الهمم انسحب الوضع على   تأثير على 

عدم ممارستهم لألنشطة إضافة إلى  عليهم،  عبء نفس ي أكثر من العبء الجسدي    إلىفيما بعد  مما أدى  عزلهم في املنازل  نتيجة  لديهم  النفسية واالجتماعية  

بالوحدة   هم شعور إلى  دى  أ كل ذلك  التوقف عن تقديم الخدمات التأهيلية والتشخيصية لهم ولفترات طويلة،  و ،  والتغيير في نمط الحياة لديهم  املحببة  

تتمثل في الشعور بالقلق والتوتر الشديد، خاصة مع إجراءات  والتيالبحوث والدراسات إليه أشارت  وهذا ماعصبية متنوعة، و مظاهر نفسية و والضيق 

 (. Patel,   Badiani,  Nielsen,  Assi, Unadkat, Courtney, Hallas, 2020) للمتعلمين ذوي الهمم الحكومات الصارمة دون مراعاة 

والهمة، للتأقلم مع ظروف الحياة العادية وممارسة حياتهم ذوي الهمم على األفراد الذين احتاجوا إلى بذل قدر كبير من الطاقة    وُيطلق مصطلح 

ا ذوي االحتياجات الخاصة   ,Mustafa)بشكل طبيعي مثل اآلخرين، واجتياز العقبات التي نشأت نتيجة اختالفاتهم الجسدية، أو هم من ُيطلق عليهم أيض 

إلى مساواملتعلمون من    ، (2020 يحتاجون  الذين  األفراد  بعض  الهمم هم  املجتمع ذوي  التعايش مع  ومعاملة خاصة ممن حولهم ملساعدتهم على  عدة 

األفراد الذين لديهم إعاقة أو مجموعة من اإلعاقات التي تجعل التعلم أو األنشطة األخرى صعبة بالنسبة كما ويمكن تعريفهم بأنهم  ، (2020)النحراوي ، 

لديهم التخلف العقلي الذي يتسبب في نموهم بشكل أبطأ من األفراد اآلخرين وضعف  لديهم، ويشمل كذلك األفراد ذوو االحتياجات الخاصة وهم الذين

التعبير عن أنفسهم أو فهم اآلخرين   الجسدية، وأيضا مثل  وأ النطق واللغة، مثل مشكلة  غيرها من الحاالت مشكلة الرؤية أو الشلل الدماغي و   اإلعاقة 

 ( ,et al., 2020   Patel) .املشاكل السلوكية املعادية للمجتمع أو غيرها واإلعاقات العاطفية، باإلضافة إلىأ  تعلم التي تشوه الرسائل،وصعوبات ال

الهمم  ذوي  بحقوق  يتعلق  تو   ال  وفيما  الحقوق  ا بد من  الكثير من  أ التي  و لهم  فر  املستوياتيجب  تتحقق على جميع  الحقن  في وسائل    ، وتشمل 

وهو حق لكل إنسان لذلك يجب أن يتم دمج ذوي الهمم في التعليم، ويعرف الدمج التربوي بأنه إعطاء  وحقوقهم في التعليم   ،ق في العملالحو  ،املواصالت

تباع الطرق واألساليب التعليمية ناك تمييز ضدهم، ويجب أن يتم ا ذوي الهمم فرصة كبيرة في التعلم، والحصول على حقوقهم في التعليم دون أن يكون ه

  هم يجب أن يتم دمجومن جهة أخرى    . (2014)الظفيري،    أثناء العملية التعليمية  م من مواجهة التحديات التي من املمكن أن تواجهه  تعلميناملالتي تمكن  

أن تتم العاديين،    للمتعلمينمثل التي يتم تقديمها  لهم  يجب تقديم الخدمات التعليمية    وكذلك  ،بالفرق   العاديين؛ حتى ال يشعروا   املتعلمينمع   بشرط 

جب أن يتم توفير عناصر اللعب والترفيه لهم، يو   ،مراعاة ظروفهم الخاصة، حيث ال يمكن أن يتم إعطائهم كميات كبيرة تعجزهم عن النجاح في التعليم 

   (2019)عبد الحميد،  .ألمثل الحتوائهم صداقات هو الحل ا الاللعب والقدرة على تكوين ن من مشاكل نفسية وذهنية، فالذين يعانو  األفرادوخاصة أولئك 

الهمم، والكيفية التي يتعاملون بها مع املعلومات، و طريقة تواصلهم مع اآلخرين، حيث   من في الطريقة التي يتعلم بها ذوو إن الصعوبات في التعلم تك

علمهم مهارات تشمل الصعوبات جميع مجاالت الحياة، وليس فقط التعلم في املدرسة، كما يمكن أن تؤثر في كيفية تعلمهم املهارات األساسية، وفي طريقة ت

 ( Narzisi, 2020) .عالية املستوى 

بفيأما   يتعلق  التي تمسما  القضايا  البيانات حول  الهمم    موضوع جمع  املستجد  مع تفش ي فيروس كورونا    كبير  معضلة مستمرة وتحد  فهي  ذوي 

(Covid-19) إال  ،عليهم قد تكون شحيحة أو أنه لم يجر تفصيلها لبيان أثرها الفيروس ب ذوي الهمم من  املتعلمينفرة للجمهور عن إصابة ا لبيانات املتو فا ؛

بما في ذلك اآلثار األولية لتفش ي الفيروس وكذلك  املتعلمين ذوي الهمم  ثار الخطيرة لهذا الوباء على  األالتقارير تظهر معلومات في غاية القلق  بشأن    أن

وبشكل صادم حسب ما املتعلمين ذوي الهمم ؤثر على تقد ( Covid-19)كورونا جائحة ة إلى أن  تشير األدل، كما لثانوية من حيث االستجابة للوباءاآلثار ا 

 ( 2020)قويدر،   .(UKAID( واملمول من قبل الحكومة البريطانية )Disability Inclusion Helpdesk)املتعلمين ذوي الهمم مكتب دعم دمج  ه أكد

بسبب إغالق الحكومات والسلطات التعليمية ،  إلى التعليم الجيد في كثير من البلدان    الهمم عدم وصول املتعلمين ذوي  أن  وتجدر اإلشارة هنا إلى  

أنفسهم مستبعدين من التعلم إذ لم املتعلمون   حيث وجدا لطاملا تمت اإلشارة له في املحافل الدولية  يعد تحدي  للمدارس ولجوئها إلى التعليم عبر اإلنترنت،  

 وسهل الوصول ذلك يكن  
 
فإن فقر الدعم الحكومي واملؤسساتي للوالدين ومقدمي الرعاية من أجل توفير التعليم والتعلم قد إضافة إلى ذلك  ،إليهمتاحا

 ( Narzisi 2020 ,) .من الحصول على التعلم ذوي الهمم ساهم في إقصاء املتعلمين 

يجاد  إ   م فيداخل الغرف الصفية ومشاركته معلمو التربية الخاصةن ومدراء املدارس تسليط الضوء على ما يقوم به  القادة التربويو كما ويجب على  

التفكير بالطرق التي يمكن استخدامها في ظل ا وأيض  تحويل االنتقادات واملعيقات والقيود إلى فرص و  ذوي الهمم، علمينتطرق للتواصل والتشارك بين امل

 ا 
 

 ووصوال
 
 ، ويجب  إليهم   لظروف الجديدة الحالية لجعل املنهج الدراس ي أكثر سهولة

 
ا عند  وممكن  االنتباه إلى أن التواصل مع شبكة اإلنترنت قد ال يكون سهال
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الهمم،العديد من   للتواصل مع  إ لذلك يجب    املتعلمين ذوي  ا املتعلمين  يجاد طرق ووسائل أخرى وبديلة  عالنات خارج إل واألهل، مثل استخدام لوحات 

 ( 2019)راندا،  .أسوار املدرسة أو التلفزيون أو الراديو أو البريد

منها  و (  Covid-19)يبحث معلمو التربية الخاصة عن الطرق املثلى للتعامل مع تحديات  تعليمية استثنائية بسبب أزمة جائحة كورونا  خرى  أ ومن جهة  

االفتراض يال ا  التعليم  ُبعدو ،  نتقال لصفوف     املعلمون   ، حيث وجدالتعليم عن 
 

املهم هو تشجيع املتعلمين   مبتكرة لدعم  حلوال الفترة، لكن  خالل هذه 

  (Bondie, 2021)  ي دنوترى بو (.  ,et al., 2020    Patel)  علمين على توثيق هذه املمارسات والحلول بحيث يصبح لها تأثيرها على طرق التدريس في املستقبلامل

 أكثر بحيث تصبح  املمارسات    عمله من   م ما يجب عليهبتكون لديهم الدراية  وأن  في ظل هذه الظروف الوبائية    ما يحصل  وا عرفيأن    ى املعلمينيجب علأنه  

 . اأكثر قدرة على التكيف والتعامل معه يصبحوا التعقيدات والتحديات بحيث  وا دركيأن كذلك عليهم ، للمتعلمين اوضوح  

ا  ا موجود  كان    إضافة إلى مامنها    ون التي يعان  للمتعلمين ذوي الهمم فقد تفاقمت األمور   ظروف الصحة النفسيةوفيما يتعلق ب نشير  يمكن أن  و   ،مسبق 

ب  قدأنهم    لىا هنا   نتيجة للخوف والقلق من اإلصابة  إعاقات نفسية  أن يعانون من  ا   الفيروس، فمما ال شك فيه  قتصادية واملالية والفترات الالضغوط 

ا  العزلة  النفسيةال الطويلة من  الحالة  تفاقم  في  تساهم  األسرية قد  واملشاكل  والضغوط  إلى    اوأيض  لديهم،    جتماعية  فيتؤدي  الوصول    ازدياد  صعوبة 

 ,Al Hashemi )  امسبق    من ظروف نفسية قد تعرضوا لها   ( Covid-19)  للمتعلمين ذوي الهمم الذين يعانون بطبيعة الحال قبل أن تبدأ أزمة فيروس كورونا

إدراج   مخاطر يتعرض لها األشخاص ذوي الهمم، وقد تم إغفال  ( إلى أن التمييز واإلهمال والعنف وسوء املعاملة هي جميعها2020ويشير  قويدر )  .(2018

املتعلمين    إضافة إلى تعرض ،أو اإلشارة إليها (Covid-19)هذه املخاطر في الرسائل العامة من قبل املؤسسات التعليمية فيما يتعلق بشأن فيروس كورونا 

 حالة الحجر الصحي.ذوي الهمم إلى العنف العائلي أو من قبل مقدمي الرعاية بسبب 

 :مشكلة الدراسة . 1.1

والذين يعانون من صعوبات التعلم   ذوي الهمم   املتعلمينبشكل عام أدى إلى تفاقم مشكلة انعدام املساواة في تعليم   -Covid) 19إن فيروس كورونا )

ذوي الهمم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مستبعدون من املدرسة املتعلمين  في املئة من    (95)وتقدر األمم املتحدة أن    املؤسسات التعليمية املختلفة،في  

 . وخاصة النساء فرص أقل في الحصول على التعلم مقارنة بأقرانهم من غير ذوي الهمم  الهمم وأن للبالغين ذوي  األساسيةفي املرحلة 

( حالة طوارئ عاملية تؤثر بشكل مستمر على مجتمعاتنا في مختلف أنحاء العالم، ويحدث هذا في 19 -وتشكل  جائحة تفش ي فيروس كورونا )كوفيد

 بأنهم  مع العلم من سكان الكرة األرضية يستمرون بالعيش مع أحد أشكال اإلعاقة وبشكل يومي، و   (%15)ذوي الهمم ما نسبته    األفرادالوقت الذي  يشكل  

افئات مجتمعاتنا تهميش    في الظروف العادية من أكثر قويدر،  )  .ا لهذه الفئاتللوصم  ولكن مع انتشار فيروس كورونا فإن األمر قد يزداد تدهور    ا و تعرض 

2020 ) 

التي يواجهها  و  التحديات  أكبر  احتياجاتهم   أن  منهم   ن املتعلمو من  لتلبية  الغالب غير مصممة  بهم في  الخاصة  التعلم  اختلفت تدابير وقد    ،بيئات 

انتشار   إلى آخر حسب مدى  بلد  التعليمية من  الدول واألنظمة  اعتماد  كذلك،  Covid)19فيروس كورونا )واستجابات  قد البديل فبعضها    اختلفت في 

 ( 2021)الشهومي وغزالي،  .بعضها التعليم املدمج وبعضها يتبع النظامين حسب تطور الحالة الوبائيةاعتمد و كما  ،اعتمد التعليم عن بعد بشكل كامل

ا ما يتمكنون    ذوي الهمم   املتعلمينأن  تحديات إضافية  هناك    كذلك لتعامل  ل  معلمي التربية الخاصةتدريب    إضافة إلى  ،من االلتحاق بالتعليم نادر 

الجائحة  مع  ،  ظروف 
 

احتياجاتفضال التي ال تتكيف مع  التعليمية  املواد  في حد ذاته يجعلهم يشعرون هم، وأيض   عن  التعليم  إلى  الوصول  إلى  االفتقار  ا 

 ( 2020)عبد الجليل وسوان،  .باإلهمال والتمييز ضدهم 

ا للباحث إلجراء هذه الدراسة    إن على  -Covid) 19كمحاولة منه لتقص ي املشكالت املترتبة عن فيروس كورونا )تلك األحداث الصاخبة كانت دافع 

الفعلي وتقديم مجموعة من التوصيات واآلليات التي يمكن إتباعها للحد من هذه اآلثار وتفاقمها، ومن هنا تظ  الطلبة هر ذوي الهمم بغية رصد الواقع 

أثر جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة    بالوقوف علىوبناء عليه تقوم هذه الدراسة    أهمية وقيمة هذه الدراسة.

 .تحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتيةو  .في اململكة األردنية الهاشمية

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 هذه الدراسة جاءت ملحاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 منطقة املفرق؟ في  جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم في اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة أثرما  •

 جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم في منطقة املفرق تعزى ملتغير الجنس؟ أثرف وجهة نظر عينة الدراسة نحو ختال ا هل  •

 أهداف الدراسة: . 3.1

 : إلى هدفت الدراسة 

 النفس ي( من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في  منطقة املفرق. و )التعليمي،  ن؛جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم من خالل بعدي أثر معرفة •

 .جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم في منطقة املفرق تعزى ملتغير الجنس أثروجهة نظر عينة الدراسة نحو  معرفة •
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 أهمية الدراسة: . 4.1

وعليه يؤمل    Covid) 19الناتجة عن جائحة فيروس كورونا )من خالل الظروف التي يعيشها العالم  و   داثة موضوع البحثحتنبثق أهمية الدراسة من  

 تية:آلالجهات ا  ستفيد من نتائجها أن ت

 األهمية النظرية: 

 ن يستفيد الباحثون من األدب النظري وأداة الدراسة ونتائجها وتوصياتها.أ يؤمل  •

 . Covid) 19طلبة ذوي الهمم وذلك من خالل دراسة هذه الفئة في ظل انتشار  جائحة فيروس كورونا )الفي مجال توفير  بيانات ومعلومات جديدة  •

 املجال.قلة الدراسات في هذا  •

 األهمية التطبيقية: 

،  Covid) 19على تحسين العملية التربوية وإثرائها بالشكل املناسب لطلبة ذوي الهمم في ظل جائحة فيروس كورونا )يم بما يترتب لوزارة التربية والتع •

 واألخذ بهذه الدراسة وتطبيقها على أرض الواقع. 

لتعليم  ال • التحتية  البنية  انتشار جائحة  التعرف على واقع  املتبعة في ظل  التعليم  التي واجهت بدائل  التحديات  أبرز  إلى  الهمم، إضافة  طلبة ذوي 

 . Covid) 19فيروس كورونا )

 . يهم ا علىمما ينعكس إيجابي   تحسين أداء معلمي التربية الخاصة في متابعة تعلم الطلبة ذوي الهمم  •

 مثالية لطلبة ذوي الهمم.قد تساعد هذه الدراسة على توافر  بيئة تعليمية تعلمية  •

 التعليمية في وضع الخطط املستقبلية لبرامج ذوي الهمم.ستراتيجيات اعد هذه الدراسة واضعي الخطط واال قد تس •

  حدود الدراسة: . 5.1

 تتضمن الدراسة الحدود اآلتية:

 .الهمم في اململكة األردنية الهاشميةلطلبة ذوي ا جائحة كورونا على  أثر ىالدراسة  علاقتصرت هذه  الحدود املوضوعية: •

 .مدارس التربية الخاصة في منطقة املفرق اقتصرت هذه الدراسة على  الحدود املكانية: •

 م(. 2021/2022) الفصل الدراس ي األول للعامتتحدد نتائج هذه الدراسة وفق السياق الزمني الذي أجريت فيه، وهو  الحدود الزمانية: •

  اقتصرت الدراسة على معلمي التربية الخاصة في منطقة املفرق. الحدود البشرية: •

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

 اآلتي:اشتملت الدراسة على مجموعة من املصطلحات هي على النحو 

 :ذوي الهمم •

  وبصرية  وانفعالية  ة وجسدي  ةوسمعي  ةويصنفون إلى إعاقة عقلي  ،عاديين  وا خر عن األخرين الذين يعتبرآ هم األفراد الذين يختلفون على نحو أو  

هم طلبة مدارس التربية الخاصة   ا ذوي الهممجرائي  إ ويعرف الباحث    (.2021  ،ضطرابات الكالمية واللغوية والتفوق العقلي )أحمدإل وصعوبات التعلم وا 

 .عاقات مختلفةإ في منطقة املفرق في اململكة األردنية الهاشمية والذين يعانون من 

 جائحة كورونا: •

ا تنفسية والحمى والسعال وضيق   Covid – 19التي نتجت عن تفش ي فايروس كورونا  هي في العالم أجمع وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعراض 

أو العطاس أو التحدث، وتبلغ قابلية العدوى ذروتها ،  النفس وصعوبات في التنفس ا عبر الرذاذ والقطيرات التنفسية الناتجة عن السعال  وينتقل غالب 

   2020 م )م دول العالجتماعية والصحية في معظإل قتصادية وا إلفي جميع القطاعات التعليمية وا   التي أثرتو خالل األيام الثالثة األولى بعد ظهور األعراض،  

, World Health Organization .) 

 معلمو التربية الخاصة:  •

   (.م 2021/2022هم معلمو التربية الخاصة في املدارس بمنطقة املفرق للعام الدراس ي ) 

 :الدراسات السابقة . 7.1

 الدراسة من األحدث إلى األقدم كما يلي: في هذا الجزء من الدراسة سيتم عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 

اقيش والصالحات وأبو جابر ) • دراسة هدفت إلى التعرف على درجة وعي معلمي التربية الخاصة في تدريس املتعلمين ذوي الهمم في   ( 2021أجرى قر

وتم  محافظة العاصمة عمان باألردن، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، ولتحقيق أهدافها استخدم الباحثون استبانة أداة لجمع البيانات،

ا من معلمي التربية الخاصة، وأظهرت النتائج أن درجة الوعي لدى معلمي التربية الخاصة في عمان كانت  ( معلم  112اختيار عينة عشوائية بلغت  )

 مرتفعة. 
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• ( والسعيدي  الظفيري  بدولة    (2020وأجرى  الهمم  ذوي  لدى  به  اإلصابة  والوقاية من  بالجائحة،  الوعي  التعرف على مستوى  إلى  دراسة هدفت 

(  18صفي. ولتحقيق أهدافها استخدم الباحثان مقياس الوعي والوقاية من إعدادهما، وتم اختيار  عينة بلغت )الكويت، واتبعت الدراسة املنهج الو 

، وقد أظهرت نتائج الدراسة مستويات مرتفعة من الوعي والوقاية لدى عينة  17/5/2020-12من املتعلمين ذوي الهمم بدولة الكويت في الفترة من  

 %(. 83لديهم كانت ) الدراسة، وأظهرت أن نسبة الوعي

دراسة هدفت إلى التعرف على تداعيات الجائحة فيما يتعلق بتعليم األبناء ذوي الهمم من وجهة نظر األمهات، وعالقة   (2020وأجرى عجوة ومليح ) •

(  Covid-19رونا املستجد )ا الكشف عن الصحة النفسية، وإدراك األمهات لتداعيات جائحة كو هذه التداعيات بالطمأنينة االنفعالية لديهن، وأيض  

(  100على أبنائهن، واتبعت املنهج الوصفي، ولتحقيق أهدافها استخدم الباحثان استبانة أداة لجمع البيانات، وتم اختيار عينة عشوائية بلغت )

-Covidلجائحة كورونا املستجد ) %( من األمهات أشرن إلى وجود آثار سلبية98من أمهات املتعلمين ذوي الهمم، وأظهرت الدراسة عدة نتائج منها: )

%( من األمهات إلى أن جائحة كورونا املستجد  65( عليهن وعلى أبنائهن، وتراوحت درجة التأثير على أبنائهن باختالف مجال التأثر، حيث أشارت )19

(Covid-19 ( أثرت على تعليم أبنائهن بالسلب، ورأت )من األمهات أن الجائحة أثرت سلب  36 )%  .ا على الحالة النفسية ألبنائهن 

فقد هدفت إلى التعرف على التحديات التي واجهت األسر السعودية في تعليم أبنائها ذوي الهمم، واستخالص املقترحات    (2020أما دراسة العتيبي ) •

(، واتبعت املنهج الوصفي املسحي، وتضمن مجتمع الدراسة جميع اآلباء واألمهات الذين لديهم متعلمين  Covid-19)في ظل جائحة كورونا املستجد  

العام أداة لجمع البيانات، وتم اختيار عينة عشوائية بلغت )بمراحل التعليم  الباحث استبانة  أهدافها استخدم  ا، وأظهرت ( فرد  412، ولتحقيق 

أق يحققوا  لم  املتعلمين  فإن  الدراس ي  للعام  واستكمالهم  أبنائها  تعليم  استمرار  بالرغم من حرصها على  السعودية  األسر  أن  الدراسة  ص ى  نتائج 

 يتم توظيف جميع السبل املمكنة للتعليم بأفضل صورة.   استفادة ممكنة إذ لم 

-Covidدراسة هدفت إلى التعرف على واقع التعليم لدى املتعلمين من ذوي الهمم في ظل جائحة كورونا املستجد )  (Alexo, 2020وأجرت اإللكسو )  •

أهدافها 19 ولتحقيق  املسحي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت  اإلجتماعي،  للتضامن  اإللكسو  منصة  اطالقها  خالل  من  العربية  الدول  في   )

مع البيانات، وتضمنت عينة الدراسة جميع اآلباء الذين استخدموا اإلنترنت في تعليم أبنائهم من ذوي الهمم  استخدمت استبانة الكترونية أداة لج

(، وأظهرت النتائج غياب املبادئ التوجيهية الوطنية التي يمكن أن تجعل هذا اإلنتقال غير املتوقع من  Covid-19في ظل جائحة كورونا املستجد )

ت أكثر مرونة، وعلى وجه التحديد في املنطقة العربية، حيث كانت هناك مبادرات شخصية فقط، ولم تتخذ الحكومات التعلم املباشر عبر اإلنترن

املستجد ) الهمم في ظل جائحة كورونا  للمتعلمين ذوي  أيض  Covid-19سياسات عاجلة  النتائج  التي (، وأظهرت  التكنولوجيا  إلى مهارات  االفتقار  ا 

 وآبائهم عن استخدام األدوات أو املنصات عبر االنترنت للتعلم.  تعوق املتعلمين ذوي الهمم 

( دراسة هدفت إلى التعرف على اآلثار النفسية والتعليمية على املتعلمين ذوي الهمم في ظل انتشار Zhai and  Du, 2020كما أجرى تشاي ودو ) •

( فبراير 10( إلى )3عي على مستوى الدولة للمتعلمين في الفترة من )(بالصين، حيث تم إجراء هذا املسح املقطCovid-19جائحة كورونا املستجد )

( منهم يعانون  % 45(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبيان أداة لجمع البيانات، وقد أظهرت الدراسة جملة من النتائج منها: أن )2020)

التي ارتبطت بزيادة مخاطر اإلصابة بمشاكل الصحة النفسية كانت  (Covid-19) الوبائية لـمن مشاكل في التعليم، كما أظهرت النتائج أن العوامل 

( مرة من املتعلمين الذين  5.98-4.84إصابة أقارب أو أصدقاء، إضافة إلى ذلك فإن املتعلمين الذين لديهم دعم اجتماعي متدني أكثر عرضة بنسبة )

لق واالكتئاب، كذلك ارتبطت مشاكل الصحة النفسية بشكل كبير مع القلق  وأعراض االكتئاب  لديهم دعم اجتماعي مرتفع لإلصابة بأعراض الق

 وتأثيرها على التعلم. 

 :التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 علمية تبين للباحث مايلي:بالنظر إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة والوقوف على أدبها النظري، إضافة إلى منهجيتها ال

 ,Zhai and  Duعلى الطلبة ذوي الهمم مثل دراسة تشاي ودو )-Covid) 19اتفقت هذه الدراسة مع غيرها في إلقاء الضوء على أثر  جائحة كورونا )

نوعية املنهج البحثي املستخدم واملتمثل  (، كذلك اتفقت مع غيرها من الدراسات في  2020( ودراسة عجوة ومليح )Alexo, 2020(  ودراسة اإللكسو )2020

( والسعيدي  الظفيري  دراسة  الوصفي مثل  )2020باملنهج  جابر  وأبو  والصالحات  ودراسة قراقيش  لدراسة 2021(،  الرئيسية  العينة  املتعلمين  وكان   ،)

ذلك املعلمين كانوا العينة الرئيسية لدراسة املشاقبة (، ك2020(، كما وكانت األمهات العينة الرئيسية في دراسة عجوة ومليح )2020الظفيري والسعيدي )

على  -Covid) 19(، وتميزت الدراسة الحالية باملجتمع الذي تمثلت باململكة األردنية الهاشمية، كذلك الكشف عن أثر  جائحة كورونا )2021وأبو قويدر )

 Zhai ( ودراسة تشاي ودو )2020جتمع محدد مثل دراسة العتيبي )الطلبة ذوي الهمم في حين نجد الدراسات السابقة قد اقتصرت على مؤسسات وم

and  Du, 2020تم تحديد الدراسة على درجة وعي املعلمين حيث تم اقتصار الدراسة على معلمي التربية الخاصة دون سواهم في ضوء   (. إضافة إلى ذلك

 الدراسات السابقة في املنهجية العلمية واإلطار النظري. املؤهل العلمي لهم، كما واستفادة الدراسة الحالية من 
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 :الطريقة وا إلجراءات .2

 تمثلت الطريقة واإلجراءات املتعلقة بالدراسة بما هو آت:وقد 

 منهجية الدراسة: . 1.2

أثر  بقياس ماهو كائن وتفسير الواقع الدراسة املنهج الوصفي املسحي، واعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات، حيث يصف هذا املنهج  استخدمت

 املفرق.بمنطقة جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم في اململكة األردنية الهاشمية 

 مجتمع الدراسة: . 2.2

( 35والبالغ عددهم )  م(  2021/2022)في الفصل الدراس ي األول من العام  املفرق    منطقةبمعلمي التربية الخاصة  تكون مجتمع الدراسة من جميع  

       .(2018/2019)حصائي لوزارة التربية والتعليم للعام الدراس ي وذلك حسب التقرير اإل  ا ومعلمةمعلم  

 عينة الدراسة:  . 3.2

( من معلمي التربية  30عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة املكون من املعلمين واملعلمات من منطقة املفرق وبلغ مجموع العينة ) وتم اختيار 

 ( اآلتي:                               1كما هو مبين في الجدول ) ،الخاصة

 ا ملتغير الجنستبع   في منطقة املفرق توزع عينة الدراسة من املعلمين واملعلمات : (1) جدول 

 ذكر  أنثى املجموع 

30 18 12 
100 % 60 % 40 % 

 :الدراسة أداة . 4.2

 أداة  بناء تم  حيث (  2020الظفيري والسعيدي ) مثل السابقة والدراسات األدبيات مراجعة بعد الدراسة أداة  بناء تم  اسة، الدر هدف لتحقيق

إلى بعدين  ، موزعة تقيس أثر جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم في اململكة األردنية الهاشمية بمنطقة املفرق  فقرة ( 15من ) األداة  وقد تكونت الدراسة،

 ( 2كما في الجدول رقم )

 ا ملجاالت الدراسة فقرات االستبانة تبع   : (2جدول )

 الفقرات  عدد الفقرات  املجال  #

 7-1 7 البعد التعليمي  1

 15 -8 8 البعد النفس ي  2

 :صدق أداة الدراسة . 5.2

 :وتم التحقق من صدق األداة باستخدام كل من

 الصدق الظاهري: •

املختصين الدراسة على مجموعة من  أداة  التعليم وعددهم سبعة    تم عرض  الخاصة وخبراء في في ميدان  التربية  للتأكدمحكمين،  في  من    وذلك 

بحيث تم التأكد من جودة    األداة م إجراء كافة التعديالت الالزمة على  ت  وتوجيهات أعضاء لجنة التحكيم، فقدمالحظات  ب  حيث تم األخذ  األداة،الصدق  

 . صورتها الجديدة بعد التعديل في ضوء آراء املحكمين األداة ومناسبة مستوى وضوحها بما ينسجم مع طبيعة هذه الفئة، لتأخذ  صياغة الفقرات،

 صدق االتساق الداخلي •

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة الُبعد الذي تنتمي له : (3جدول )

 البعد الثاني األول البعد 

 االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة  االرتباط  رقم الفقرة 

1 0.73** 5 0.69** 1 0.54** 5 0.79** 
2 0.75** 6 0.77** 2 0.78** 6 0.64** 
3 0.86** 7 0.71** 3 0.61** 7 0.61** 
4 0.77**   4 0.65** 8 0.57** 

من وجهة نظر    أثر جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم إلى أن قيم معامالت االرتباط لفقرات استبانة الكشف عن    ( 3)تشير النتائج في الجدول  

الفقرات لقياس    مناسبة هذه مما يشير إلى    ،(0.86)  و (  0.54)تراوحت ما بين  و مع الدرجة الكلية لها،  معلمي التربية الخاصة في اململكة األردنية الهاشمية  

  أثر جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم. وجهة نظر معلمي التربية الخاصة في اململكة األردنية الهاشمية عن 

 :ثبات أداة الدراسة . 6.2

 . نسبة مناسبة لغايات الدراسة( وهي 0.95-0.89الثبات للمجاالت ) للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا، وتراوحت معامالت 
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 معامل الثبات ملقياس األداة : (4جدول )

ــد  رقم البعد  ــ ــ ــ  مستوى الداللة  معامل ألفا  عدد الفقرات  الُبعــ

 0.01 0.965 7 البعد التعليمي  1

 0.01 0.894 8 البعد النفس ي  2

 0.01 0.961 15 الدرجة الكلية 

  :املعالجة اإلحصائية . 7.2

اإلحصائية،   النتائج  الستخراج  اآللي  الحاسب  إلى  وإدخالها  ترميزها  تم  البيانات،  جمع  عملية  من  االنتهاء  اإلحصائية  إ تم  و بعد  التحليالت  جراء 

 (. SPSS) باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .3

ما أثر جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم في اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي نصه:    . 1.3

 معلمي التربية الخاصة منطقة املفرق؟ 

أثر  ، ولكل فقرة من فقراتها لواقع  األداة تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت    ،لإلجابة عن السؤال األول 

، كما وتم اعتماد تدرج مقياس ليكرت الخماس ي جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم في اململكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة

 :ا للمعادلة التاليةفقرات األداة، فقيم املتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل معها على النحو اآلتي وفق   فرا لتقدير تو 

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد املستويات –القيمة العليا 
1-5/ 3     =1.33 

 :وهذه القيمة تساوي طول الفئة، وعليه فقد تم استخدام املعيار اآلتي لتحليل النتائج 

 .(  إلى نهاية كل فئة1.33إضافة الجواب )

 (. 2.33= 1.33+  1درجة قليلة أقل من ) •

 (. 3.67=   1.33+  2.34درجة متوسطة من ) •

 فأكثر(.   3.68درجة مرتفعة من ) •

 املجاالت والدرجة الكلية لإلستجابات خالصة النتائج وترتيب 

افات املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات : (5جدول )  ا حسب املتوسطات الحسابية التعليمي مرتبة تنازلي   البعداملتوسطات الحسابية واالنحر
االنحراف   الوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

  الدرجة الرتبة

 التقدير 

 أثرت جائحة كورونا على الطلبة ذوى الهمم كما يلي 
كانوا   1 التي  الالمنهجية  لألنشطة  الهمم  ذوي  الطلبة  يفتقد 

 يمارسونها في املدرسة. 

 مرتفع 2 72.2 1.24 3.61

 مرتفع 3 70.5 1.07 3.52 .يتلقى الطلبة  ذوي الهمم الدعم التعليمي بشكل غير كاف 2
 مرتفع 1 72.4 1.09 3.62 .الطلبة ذوي الهمم  مشاكل ومعوقات أثناء الدراسةيواجه  3

 مرتفع 4 69.6 1.33 3.48 .التواصل الفعال أثناء التعلمإلى يفتقد الطلبة ذوى الهمم  4
أثناء   5 لهم  الداعمة  الخدمات  إلى  الهمم  ذوى  الطلبة  يفتقد 

 .التعلم

 متوسطة  2 68.7 1.06 3.52

ذوي  يصعب   6 الطلبة  يناسب  الكتروني  تعليمي  محتوى  توفير 

 .الهمم

 متوسطة  7 67.5 1.24 3.38

 متوسطة  6 72.4 1.09 3.63 تدني مستوى التحصيل لدى الطلبة  ذوي الهمم.  7

   70.47 1.16 3.52 البعد ككل 

 -3.383.62الدراسة على استبانة أثر جائحة كورونا تراوحت ما بين )أعاله أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة ( 5)رقم يتبين من الجدول 

 نحراف معياري با  ( 3.62)بمتوسط حسابي  مشاكل ومعوقات أثناء الدراسة"   يواجه الطلبة ذوي الهمم التي تنص على "  ( 3)وجاءت باملرتبة األولى الفقرة    (

باملرتبة    ،"وبمستوى "مرتفع  (1.09) الفقرة  ا بينما جاءت  "(  6)ألخيرة  الهمم إ يصعب توفير محتوى تعليمي  التي تنص على  الطلبة ذوي  يناسب   " لكتروني 

بانحراف  (  3.52)  ككلالتعليمي  البعد  املتوسط الحسابي لدرجات مقياس    وقد بلغ"،  وبمستو ى "متوسط  (1.24بانحراف معياري )  ( 3.38)بمتوسط حسابي  

  وبمستوى "مرتفع ".  (1.16) معياري 
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تعرض ما ال يقل عن ثلث األطفال في  ، حيثكوروناتفش ي جائحة ا لنظر  إلى عدم وصول املتعلمين ذوي الهمم إلى التعليم الجيد وتعزى هذه النتيجة  

ا بعد إغالق الكثير من املدارس، وفق   ، خاصةاعلى القيام بذلك افتراضي   املتعلمين ذوي الهمم  ة عدم قدر   . إضافة إلىأنحاء العالم إلى الحرمان من التعليم

إضافة إلى غياب التدريس .  (2021)الساملية،    (م2020)  ملا ورد في تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( والذي تم نشره في أغسطس من عام

لل العالجية؛ لتنمية   متعلميناملباشر  البرامج والخطط  الكثير من  لتنفيذ  إعاقتهم، وحاجتهم  ا لظروف  املباشر؛ نظر  للتدريس  الهمم ممن يحتاجون  ذوي 

لديهم، وكذلك تعديل بعض السلوكيات، فقد كان تأثير الجائحة ذا أثر بالغ على استمرارية تطور وتحقيق األهداف املزمعة لهم في معظم   ةمهارات معين

كبيرة لضمان استمرار فرص التعليم، إال أن قدرتها على التعلم الجيد لجميع   جهودا وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم  بذلت  حيان ومعظم الحاالت.األ 

تباينت بشكل كبير خاص   الهمم املتعلمين  املتعلمين ذوي  إلى    .ة مع  الخاصة    املناسبتدريب  ال  لم يتوفر نه  أ إضافة  التربية  اال ملعلمي  ستخدام على كيفية 

في ظل   ، وكيفية التعامل معهم ا للمتعلمين، وما يجب عليهم عمله من املمارسات بحيث تصبح أكثر وضوح  املناسبة  األمثل لطرق واستراتيجيات التدريس

ليه الدراسة من التأثير السلبي للجائحة على تعلم املتعلمين من  توصلت إ   ومن جهة أخرى قد يعزى السبب في ما(.  ,et al., 2020   Patel)   تفش ي الجائحة

الههم هو املعلمين،  ذوي  التعامل مع  أو  التواصل  الهمم في األصل يعانون من  ا زيوأيض    صعوبة  املتعلمين ذوي  أن  األعباء عليهم وعلى عائالتهم حيث  ادة 

، حاجاتهم املاسة لالهتمام والبرامج واألنشطة املتنوعة و الفاعلة بشكل أكبر من أقرانهم األصحاءمشاكل واعاقات مختلفة عن أقرانهم األصحاء، وكون 

ذوي الهمم، كما وتتفق نتائج    املتعلمين( على تعليم  Covid-19املستجد )حول تداعيات جائحة كورونا    (2020وهذا ما أشارت إليه دراسة عجوة ومليح )

أيض   الحالية   نتائج الدراسة  )  ا مع  العتيبي  أقص ى استفادة ممكنة في ظل تفش ي    حيث أشارت  (2020دراسة  املتعلمين لم يحققوا  أن  إلى  الدراسة  نتائج 

 (. Covid-19املستجد ) جائحة  كورونا

افات املعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد النفس ي مرتبة : (6جدول )  ا حسب املتوسطات الحسابية تنازلي  املتوسطات الحسابية واالنحر
االنحراف   الوسط الحسابي الفقرة الرقم 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

الدرجة   الرتبة

 التقدير 

 أثرت جائحة كورونا على الطلبة ذوى الهمم كما يلي 

 متوسطة  2 72.3 1.08 3.63 ضعف روح املنافسة لدى الطلبة ذوي الهمم.  1

 متوسطة  3 73.0 1.09 3.65   . الطلبة ذوي الهممالشعور بالقلق الشديد لدى  2
 متوسطة  1 71.3 1.08 3.62 لدى الطلبة ذوي الهمم.   بالوحدة جراء اغالق املدارس  الشعور  3
 متوسطة  4 56.7 1.15 2.84 انقطاع الخدمات الداعمة للطلبة ذوي الهمم.  4

 ضعيفة  8 46.6 1.03 2.33 .الطلبة ذوي الهممتفاقم املشاكل األسرية لدى  5
 متوسطة  5 56.6 1.08 2.83 تعرض الطلبة ذوي الهمم إلى العنف العائلي.  6
على    الشعور  7 القدرة  وعدم  مشاعرهم  بالعزلة  عن  التعبير 

 . حاسيسهمأو 
2.67 

1.10 53.4 
 متوسطة  6

تعرض الطلبة ذوي الهمم إلى العنف من قبل مقدمي الرعاية   8

 بسبب حالة الحجر الصحي. 
2.42 

1.06 48.4 
 ضعيفة  7

   59.78 1.08 2.99 البعد ككل 

 -2.333.62( أعاله أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على استبانة أثر جائحة كورونا تراوحت ما بين )6يتبين من الجدول رقم )

الفقرة ) الطلبة ذوي الهمم  ( التي تنص على "3( وجاءت باملرتبة األولى  ( بانحراف  3.62" بمتوسط حسابي )بالوحدة والعزلة جراء اغالق املدارسيشعر 

أسهمت جائحه كورونا في بث روح املحبة واأللفة بين أفراد ( التي تنص على " 5"، بينما جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة )متوسطوبمستوى "  (1.08معياري )

"، وقد بلغ املتوسط الحسابي لدرجات مقياس البعد ضعيف( وبمستو ى "1.03بانحراف معياري )(  2.33" بمتوسط حسابي )عائالت الطلبة ذوي الهمم 

 ".   متوسط(  وبمستوى "1.08( بانحراف معياري )2.99ككل ) النفس ي

إلى   النتيجة  هذه  يعانوتعزى  التي  األمور  الههم،  منها    يتفاقم  ذوي  ااملتعلمين  مسبق  موجود  ماكان  إلى  الضغوط    ،إضافة  فإن  فيه  شك  ال  فمما 

 في تفاقم الحالة النفسية لديهم،  ساهمت اإلقتصادية واملالية والفترات الطويلة من العزلة اإلجتماعية والضغوط واملشاكل األسرية قد  
 
إلى صعوبة  ة إضاف

 Al ا )( من ظروف نفسية قد تعرضوا لهامسبق  Covid-19)الوصول للمتعلمين ذوي الهمم الذين يعانون بطبيعة الحال قبل أن تبدأ أزمة فيروس كورونا  

Hashemi, 2018  في ظل تفش ي جائحة  كورونا  التمييز واإلهمال والعنف وسوء املعاملة هي جميعها مخاطر تعرض لها األشخاص ذوي الهمم وأن  (. كما 

إضافة إلى تعرض املتعلمين  في الرسائل العامة من قبل املؤسسات التعليمية أو اإلشارة إليها، عليهم  تم إغفال إدراج هذه املخاطرو ، (Covid-19املستجد )

 ( 2020)قويدر،  .ذوي الهمم إلى العنف العائلي أو من قبل مقدمي الرعاية بسبب حالة الحجر الصحي

في  نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه: هل تختلف وجهة نظر عينة    . 2.3 الدراسة نحو أثر جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم 

 منطقة املفرق تعزى ملتغير الجنس؟ 
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   على الطلبة ذوي الهممأثر جائحة كورونا  في الفروق لداللة ت((اختبار  نتائج: (7جدول )
 
 ير الجنسغا ملت وفق

 

 

 

 

 

 

 
 (. 1.97( عند قيمة جدوليه )186( ودرجات الحرية ) α=0.05تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى )

أثر جائحة  في استجابات أفراد عينة الدراسة حول   ( α= 0.05)  وجود فرو ق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ( عدم7)يبين الجدول رقم  

أثر جائحة    وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة احصائية في(،  0.58( بانحراف معياري )3.62املتوسط الحسابي )، حيث كان  الجنس  تعزى ملتغير  كورونا  

  كورونا على الطلبة ذوي الهمم في منطقة املفرق تعزى ملتغير الجنس.

 ذكور   املعلمين واملعلماتوهذا يدل على اتفاق اآلراء بين 
 
، وهذا يؤكد على الثبات في وجهات ا بالنسبة ألثر جائحة كورونا على الطلبة ذوي الهمم ا وإناث

 ,Zhai and  Du )ة  بية الخاصة على الطلبة ذوي الهمم، وتتفق هذه الدراسة مع دراسالتر   لوس من جائحة كورونا من قبل معلمي، ووجود أثر ممالنظر

 (. Alexo, 2020) ( ودراسة  2020

 : واملقترحات التوصيات

 ، تم التوصل للعديد من التوصيات منها:نتائج الدراسة الحاليةبناء على 

 .لتطوير قدراتهم للتعامل مع فئات الحاجات الخاصة بامليدان ، قبل الخدمة وأثناء الخدمةإعداد برامج تدريبية ملعلمي التربية الخاصةضرورة  •

 .لطلبة ذوي الهمم في الظروف الطارئةتوضيحية حول التعليم توعوعية و نشرات  توفير •

 ى املعلمين. دائرة املعرفة النظرية والعملية بها لد لتتسع الهمم أن تهتم كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية بتطوير مساقات لفئة ذوي  •

 إعداد الكوادر املؤهلة التي تقوم باعداد املواد التعليمية التي تتناسب مع الطلبة ذوي الهمم. •

 ة التعلم. تحسين أداء املخططين في وزارة التربية والتعليم لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها الطلبة ذوي الهمم لتحقيق األهداف املرجوة من عملي •

 الدراسات حول انعكاسات جائحه كورونا على الطلبة ذوي الهمم في اململكة األردنية الهاشمية.ا من إجراء مزيد   •

 :املراجع

 
 

 : املراجع العربية:أوال

املجلة العلمية للتربية (. اتجاهات معلمي التربية الخاصة أثناء وقبل الخدمة نحو التعلم الرقمي لذوي االحتياجات الخاصة.  2021)  .أحمد، أسماء .1

 . 44- 19 :(1) 3 :الخاصة

.  وجهة نظر املعلميندليل تربوي مقترح للتعليم عن بعد في املدارس الحكومية األردنية في ضوء التجارب العاملية من  (.  2021)  .البدو، كفاح محمد .2

 . )أطروحة دكتوراة غير منشورة(، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية

  : (15) 5 :املجلة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة(. آثار جائحة كورونا على الكفاءة االجتماعية للطالب ذوي اإلعاقة في دولة قطر. 2020ديب، أحمد. ) .3

22- 35 . 

https://anwaar.squ.edu.om/2021/03/31/%D9%83%D9%8A%D9%81-  كيف يتعلم األطفال ذوي اإلعاقة خالل جائحة كورونا.(.  2020)  .الساملية، ليلى .4

%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85 
املجلة املغربية.  دراسة مقارنة بين سلطنة عمان واململكة    - (. التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا2021)  .الشهومي، ياسر جمعة وغزالي، محمد .5

 . 274 -258: (2) 10: الدولية للدراسات التربوية والنفسية
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Abstract: The study aimed to identify the effect of Covid-19 pandemic on students of special needs from the point of view of 
special education teachers in the Hashemite Kingdom of Jordan. The study used the descriptive survey method, and the 
questionnaire was adopted as a tool for data collection. It consisted of (15) items distributed into two axes, the educational 
dimension and the psychological dimension. The study population consisted of all special education teachers in Mafraq area. 
The study sample consisted of (30) teachers. The questionnaire was developed and distributed to them after completing 
the procedures for its validity and reliability during the first semester of the school year 2021/2022. 
The results of the study showed that students of special needs were affected by Covid-19 pandemic, which led to their low 
level of achievement and their feeling of loneliness and isolation, in addition to the absence of statistically significant 
differences due to the gender variable. 

Keywords: Covid-19 pandemic; people of determination; special education teachers. 
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 ملقدمة: ا .1

عد
ُ
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من أهم املؤسسات التي تقدم مساهمات فعالة في التنمية املجتمعية. ومن خالل علم السلوك التنظيمي    ت

د ظهر والجماعات العاملين فيها واألسباب الحقيقية وعالقتها بالظواهر األخرى في املؤسسة. فق  األفراديمكن للمؤسسات تحديد القضايا املتعلقة بسلوك  

ا على فعالية وكفاءة األداء في املؤسسات. وال يعتمد نجاح أي منظمة على املرؤوسين  مصطلح الصمت التنظيمي بشكل بارز وهو من القضايا التي تؤثر سلب  

ا إلى مرؤوسين لحل املشكالت بشكل استباقي وطرح املسؤولين فحسب، بل يحتاج املسؤولون أيض  األفكار واملعلومات    الذين يحتاجون إلى دعم وتوجيه 

 (  2017)أمين،  .حول املشكالت التنظيمية حتى يتم اتخاذ الجراءات الالزمة للتعامل معها

أشار )باغيرى ونيك   آثار واضحة على  Bagheri & Nik, 2012فقد  له  التنظيمي  الصمت  أن  أكدوا  العلماء  العديد من  أن  إلى  ( في بحثه الجرائي 

 ذا التأثير في تدني مستوى األداء الشخص ي والتنظيمي.، ويتجلى هاألفراداألنظمة و 
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هدفت الدراسة التعرف على واقع الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظرهم وعالقته ببعض  

( عضو من اعضاء هيئة تدريس بجامعة القصيم في الفصل الدراس ي  194املتغيرات، تم استخدام املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

هــ، طبقت عليهم استبانة مكونة من ثالثة محاور هي الصمت التنظيمي وله ثالثة أبعد، ومحور أسباب الصمت  1442-1441الثاني من العام  

ن الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة  التنظيمي، ومحور مقترحات للحد من الصمت التنظيمي. وجاءت أبرز النتائج لتعبر عن أ 

الصمت املؤيد اجتماعي  5من    2.52بدرجة ضعيفة وبمتوسط حسابي ) متحقق القصيم  بمتوسط حسابي     ا(، وقد جاء في الترتيب األول ُبعد 

(،  2.73لى متوسط حسابي )ا بدرجة متوسطة وحصل ع( ثم الصمت الدفاعي متحقق  2.74صمت االستجابة بمتوسط حسابي )   ( يليه3.91

(، وكان من أهمها غموض وتداخل دور عضو هيئة  3.13وجاء محور األسباب املؤدية للصمت التنظيمي بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )

التدريس جامعة الق صيم  التدريس مع األدوار األخرى، وقد جاء محور املقترحات الجرائية للتغلب على الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة 

(، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة  4.387ا من املوافقة وبمتوسط حسابي )بدرجة كبيرة جد  

)النوع ملتغيرات  التغلب عليه تعزى  التنظيمي وأسبابه ومقترحات  القصيم للصمت  التدريس بجامعة  العلمية  -أعضاء هيئة  سنوات    -الدرجة 

 قد خرجت الدراسة ببعض التوصيات واملقترحات البحثة.الخبرة(، و 

 .جامعة القصيم  ؛أعضاء هيئة التدريس ؛الصمت التنظيمي الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
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الخوالدة ) املشاركة والتعاون في  2017وأشار  إلى مرحلة  التهميش  العاملين من مرحلة  تتأثر بدرجة تحول  املختلفة  الداري  العمل  أن مراحل  إلى   )

 اركة فيها تحقق توقعاتها األهداف والقدرات املستهدفة. العمل، ويشكل التمكين للعمل جسر الثقة التنظيمية ويؤكد على ذلك املنظمات املش

( أن صمت املوظف سيؤدي إلى انقطاع االتصال بينه وبين زمالئه وإدارته، مما يؤثر على األداء ويخنق البداع واالبتكار، Pentilla, 2003  وأكد )بنتيال

 مما يؤدي بدوره إلى عيوب شاملة وواضحة في الناتج النهائي. 

التدريس   هيئة  عضاء الضروري وجود تشجيع وحوافز أل ( ان الصمت التنظيمي جاء بمستوى متوسط وذلك يجعل من  2019ظهرت دراسة الوزرة )أ و 

الجامعة باالستماع لهم وتقدم مكافأت ملن يقترح حلوال تساهم في رفع كفاءه العملية   ة دار إ ن تقوم  أ ليتحدثوا عما يواجههم من عقبات ويقدموا اقتراحات و 

 ئدة على كافة أطراف املنظومة التعليمية. دارية داخل الجامعة بغرض تحقيق أفضل نتائج ممكنه تعم بالفاالتعليمية وال 

( الحضرمي  لدى  إ (  2017وتوصلت دراسة  التنظيمي  الصمت  أن مستوى  السعودية   أعضاءلى  بالجامعات  األكاديمية  األقسام  في  التدريس  هيئة 

ا ا سلبي  الجامعة مما يخلق مناخ    إدارة ائمين على  التدريس الى االدارة وعدم قدرتهم على توصيل شكواهم الى الق  هيئة  أعضاءا على نفاذ  معتدل مما أثر سلبي  

 فضل املستهدف من العملية التعليمية بأكملها. لى تحقق النمط األ إ  ي لبيئة العمل والذي بدوره ال يؤد

العزيز،    هيئة التدريس بجامعة امللك عبد  أعضاء( إلى وجود عالقة ارتباطية موجية بين سلوك الصمت لدى  2015كما وتوصلت دراسة القرني )

أدى   بالجامعة. مما  التنظيمي  الصمت  بين  إ ومناخ  التي شاعت  الرضا  املشاركة   هيئة  أعضاءلى حاله من عدم  العزوف عن  ينتج عنها  التدريس والتي قد 

 ن تتم بها العملية التعليمية بسبب تعطل وعدم رضاء شريك مهم في عمليه نجاحها وتحقيقها للنواتج املرغوبة.  أ السالسة التي من املفترض  ةعاقإ و 

 :  ةالدراسمشكلة  . 1.1

تلك    ةمثلأ ومن    ومحبطه للعاملين.  سلبيةعمل    بيئةفقط ينتج عنها  بل    ةقد ال تكون لها مظاهر واضح  يالتالعمل بالكثير من العوامل    بيئةتتأثر  

 ةا على مناخ العمل ظاهر بين تلك العوامل التى قد تؤثر سلب    يوتأت العالقه بين الرؤساء واملرؤسين وغيرها. ةاملستخدم وطبيع ي العوامل نجد النمط القياد

لى فقدان إ التغيير ويرجع ذلك    بضرورة بداء آرائهم فى كيفيه سير العمل داخل املؤسسه رغم قناعاتهم  إ قد تمنع املرؤوسين من    يوالت  التنظيميالصمت  

قد تتأثر    يومن بين املؤسسات املختلفه الت  ال تحقق أغراضها املثلى.  سلبيةعمل    بيئةمشجعه للتواصل وكذلك الخوف من العقاب مما ينتج عنه    ةآلي

تخريج شباب صالح وقادر على دفع مسار معات والكليات على رأس تلك املؤسسات ملا هو معقود عليها من آمال فى  الجا  يتأت  التنظيميالصمت    ة بظاهر 

 التنظيميوكذلك على صعيد الصالح العام. وممارسه العاملين بالجامعات للصمت    يوإعدادهم للمستقبل املنشود على الصعيد الشخص الوطن إلى األمام  

جراء  إ ضروره  تتضح  من هذا املنطلق    عمل محببه ومشجعه.  بيئةفى إطار  حتى يتثنى لهم آداء ادوارهم على أفضل ما يكون  مرض عضال يجب التخلص منه  

داخل مؤسسات   التنظيميالصمت    ةا لقله الدراسات التى تتعامل مع درجه ممارسالجامعات ونظر    يف  التنظيميدراسات لقياس درجه ممارسه الصمت  

التدريس من وجهه   هيئة أعضاءلقياس درجه ممارسه الصمت  ةجراء دراسإ  ة جاءت ضرور التدريس  هيئة أعضاءمن وجهه نظر  ةوخاصة التعليم العربي

 نظرهم. 

فقد أوصت العديد من الدراسات بأهمية إجراء .  التدريس  هيئة  أعضاءجاءت فكرة البحث الحالي للوقوف على واقع سـلوك الـصمت التنظيمـي لـدى  

الدراسات  لقاء الضوء على سلوك الـصمت التنظيمـي واقعـه وأسـبابه والعوامل املؤثرة فيه، ومن هذه إ املزيد من البحـوث والدراسـات األخرى التي تستهدف  

( القرني  دراسة  مس(  2015:  مع  والتعاطي  العاملين  سلوك صمت  بمعالجة  أوصت  )والتـي  كيرت  التن  دراسة  وأشارت  ومعالجتها،  الفعلية      2014بباته 

(Altinkurt   ،املـؤثرة فيـه التعليمية ملعرفة واقعه وتحديد أسبابه والعوامـل  املتعلق باملؤسسات  التنظيمي  الصمت  البحث في سلوك  أهمية  وكذلك  إلى 

وك  التي أوصت بضرورة توجيـه األبحاث لتناول أثر الصمت التنظيمي على بعض املتغيرات التنظيمية األخرى كممارسة السل(  2007دراسة أمال املجالي )

وتنمية روح املصارحة من خـالل إشعار    العلى تدريب العاملين على مهارات االتصال الفع )2014ما أوصت دراسة الوهيبي )البداعي، والتغيير التنظيمي؛ ك

 .ت التنظيميالعاملين بعدم الخوف عن االفصاح عن مشاعرهم مع رؤسائهم، وهو فـي ذلـك يسعى لتعزيز سلوك التعبير كسلوك مغاير لسلوك الصم

باململكة العربية السعودية يؤكد ذلك ما أشـارت  التدريس.    هيئة  أعضاءوتأتي مؤشرات الواقع لتشير إلى وجود بعض مظاهر سلوك الصمت التنظيمـي لدى  

كما أشارت    ؛في صنع القرارات .التدريس  هيئة  أعضاءالتي أشارت إلى وجـود معوقـات مشاركة  (  ه1432إليـه العديد من الدراسات منها دراسة السالمة )

الشهري ) املجهول وحبهم للمألوف، وضعف  ) ه1435دراسة  املعلمين مـن  املعلمين هو خوف بعض  الداري عند  التغيير  أهم أسباب مقاومة  أن من  إلى 

أو ببعض   تنفيذه  املراد  بالتغيير  امليدانية عزوف عدد كبير مـن  .  جوانبه االقتناع  الباحث من معايشته  املشاركة   التدريس  هيئة  أعضاءوقد الحظ  عن 

جراء هذا إ  اناملبررات للباحث  وتقديم االقتراحات، أو آرائهم لرؤسائهم أو إخبارهم بوجود سلبيات تعترض العمل أو تؤثر على جودته وقد سوغت كل هذه 

 . البحث

 :  الدراسةأسئلة  . 2.1

 تتمثل أسئلة الدراسة فيما يلي: 

 من وجهة نظرهم؟  هيئة التدريس بجامعة القصيم  أعضاءما درجة ممارسة الصمت التنظيمي لدى  •

 هيئة التدريس؟ أعضاءصمت التنظيمي في جامعة القصيم من وجهة نظر لل ما األسباب املؤدية  •
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 ة التدريس جامعة القصيم؟هيئ أعضاءملقترحات الجرائية للتغلب على الصمت التنظيمي لدى ا  •

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات    أعضاء( في درجة ممارسة  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ) •

 سنوات الخبرة(؟  -الدرجة العلمية -التغلب عليه تعزى ملتغيرات )النوع

   :ةالدراس أهداف . 3.1

 وتتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: 

  - الدفاعي  -)االستجابة  الثالث:ها  أبعادبمن وجهة نظرهم  هيئة التدريس في جامعة القصيم    أعضاءلدى  ممارسة الصمت التنظيمي  التعرف على درجة   •

 ا(. املؤيد اجتماعي  

 . الدراسةعينة  أفرادالتعرف على األسباب املؤدية لتوافر ظاهرة الصمت التنظيمي من وجهة نظر  •

 . الدراسةعينة  أفرادالتعرف على الحلول واملقترحات التي تحد من ظاهرة الصمت التنظيمي من وجهة نظر  •

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي أسبابة ومقترحات التغلب   أعضاءحول درجة ممارسة  الدراسةعينة التعرف على الفروق في آراء  •

   سنوات الخبرة(.  -لعلميةالدرجة ا  -عليه تعزى ملتغيرات )الجنس

 :الدراسة أهمية  . 4.1

 وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي: 

 األهمية النظرية:  

 في توسيع نطاق املعرفة العلمية بمفهوم الصمت التنظيمي وأنواعه ومراحله.   سةالدرا سهم ت •

هيئة التدريس في جامعة القصيم التي تترك أثارها السلبية في   أعضاءالنظرية من خالل موضوعه املتمثل في الصمت التنظيمي لدى  استمد أهميتهت •

 املناخ التنظيمي السائد في الجامعة. في وهم نفوس

 األهمية التطبيقية: 

 تثقيف العينة املبحوثة عن الصمت التنظيمي ومظاهرة التي من شأنها التأثير على طبيعة العمل واملناخ التنظيمي للجامعة. في  ةالدراسسهم ت •

 يتضمن تحقيق أفضل مستويات األداء.   التيفي وضع املعالجات  في املشاركة  لدارة الجامعة    مساعد  ةالدراسليها  إ   تن تكون النتائج التي توصلأ ؤمل  ي •

 : ةالدراس حدود . 5.1

 وتتمثل حدود الدراسة فيما يلي:

الصمت املؤيد   -الصمت الدفاعي  -ها الثالثة )صمت االستجابةأبعادعلى معرفة واقع الصمت التنظيمي ب  ةالدراس  تاقتصر   الحدود املوضوعية: •

 هيئة التدريس في جامعة القصيم.  أعضاءا( لدى اجتماعي  

 .باململكة العربية السعودية جامعة القصيم  الحدود املكانية: •

 هيئة التدريس في جامعة القصيم.  أعضاء الحدود البشرية: •

 ه.  1442ه / 1441الفصل الدراس ي الثاني من العام  الحدود الزمانية: •

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

 :  الصمت  •

ا:   ا وُصمات  ا وُصموت  : َصَمَت َيْصُمُت َصْمت 
 
ْصَمَت مثله، والتْصميُت: التسكيُت. وُيقال لغير الناطق: صامت وال يقال ساكت.  عرف الصمت لغة

َ
َت. وأ

َ
َسك

مات. ِإذا سكت فلم يتكلم. )املعجم الوسيط : خذه الصُّ
َ
ُه. َوُيَقال: أ تُّ

َ
ْسك

َ
أ ا ِإذا  ه أنا إصمات  أما الصمت اصطالحا: فقد الخاطر بوجد حاضر.  .  (522وأصمتُّ

 ( 1990الحق. وقيل: انقطاع اللسان عند الظهور للعيان )املناوي ،وقيل سقوط النطق بظهور 

   الصمت التنظيمي:  •

ا وعرفة أيض  .  و هو الحالة التي يفشل فيها الفرد في مشاركة وإظهار ما يدور في عقلهأ ا  : حجب املعلومات املهمة نسبي  Pinder & Harlos((2001عرفه  

ا ويحدث ذلك بسبب الخوف من  نه دعم اآلخرين لي موقفهم ضعيف  أ ميل العاملين في املنظمة إلى البقاء في حالة صمت عنده أدراك    (: بأنه2012سليم )

 . و شك الفرد في نفسه وفي قدرته وهو ما يجعله يتردد في الحديث أو التعبير عما يجول في خاطره أ العزلة 

اقع الصمت التنظيمي:  •  و

إلى أن الصمت التنظيمي له تأثيراته السلبية الواضحة على جوانب عديدة في العملية الدارية بحيث ال تقتصر على املستوى   ( 2004تشير الفاعوري )

وتؤدي إلى ضعف روح املبـادرة في العمل وضعف الشعور بأهمية دور الفرد داخل الجماعة وبالتالي   والتنظيمي،الجماعي    ى الفردي بل تتعداه إلى املستو 

هذا بالضافة إلى قـصور قنـوات االتـصال فـي جميـع االتجاهات وفقدان دعم مشاركة العاملين في اتخاذ   واحدة،و كمجموعة  أ ح العمـل كفريق  تدني رو 



اقع الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم وعالقته ببعض املتغيرات     الضويان & السعيد                                                                                                          و

 623-601، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 604 

 

التنظيمي إلى أن سلوك الصمت    (2014كما أشار الوهيبي )   .وضعف القدرة علـى الـتعلم والتطوير الذاتي وقصور في إيجاد فرق االدارة الذاتية   القرار،

سلبية، وأثار سلوكية تتسم   أبعادوالثقـة ويعاني فيها العاملون من    والتعـاون،التي ال تتوافر فيها السبل املثلى لالنسجام  املؤسسات  ا في  يكون أكثر وضوح  

ويأتي . تعيق عملية التطوير والتغير التنظيميبزيادة الـدوران الـوظيفي، والالمباالة، وعدم الحيوية في األداء، وتدني النتاجية وانخفاض النوعية، وكذلك 

العوامـل سلوك الصمت التنظيمي كمحصلة ملجموعـة مـن العوامـل الشخـصية والتنظيمية التي تتداخل فيما بينها لتعبر عن هذا السلوك، ومن أهم هذه 

( الفاعوري  إليه  أشارت  أي معلوما2004مـا  أو  ردود فعل  أي  تلقي  املديرين من  أو ( من خوف  تلقيهـا،  تجنـب  فيحـاولون  بـسلوكياتهم،  تتعلق  سلبية  ت 

وكـذلك   مـصدرها،  بمـصداقية  يـشككون  أو  دقيقة،  غير  أنها  اعتبار  على  بأن   يتجاهلونها  باعتقادهم  وذلك  املديرين  يحملها  التي  الضمنية  املعتقدات 

واالتفاق في وجهات النظر هي إشـارات على الصحة التنظيمية، في حين يجب تجنب املرؤوسين أنـانيون وال يمكن الثقة فيهم، وكذلك االعتقاد بأن األجماع 

)خوف املديرين من    تتضمن: ( العوامـل املـؤثرة فـي الصمت التنظيمي إلى عوامل تنظيمية  2007وفي ذات السياق صنفت املجالي ).  املخالفة وعدم االتفاق

 ، فراد لل . وكذلك إلـى عوامـل فردية تتضمن: )العزلة، والقيم الثقافية  العليا(ودعم الدارة    التصال،ا ومهارات    السلطة،والرسمية في    العكـسية،التغذية  

ال يتم   التعليميةا يتضح أن تحقيق أهداف املؤسسات  ومن خالل ما تم ذكره سابق   .(خوف املرؤوسـين مـن ردود الفعـل السلبية، والعوامل الديمغرافية 

للمعلمي الفرصة  إتاحـة  العمل دون  أطراف  كافة  وبين  وبينهم  املدرسية،  الدارة  وبين  بيـنهم  املتبـادل  والتعاون  القرارات  اتخاذ  في  واملساهمة  باملشاركة  ن 

 التدريس في التطوير وفي كفاءة عمليتي التعليم والتعلم.  هيئة عضاءلل ا أمام املشاركة الفاعلة سـلوك الصمت التنظيمي يقف عائق  الالتعليمي، ويتضح 

هيئة التدريس ُبعدم الرغبة بالفصاح عن املشكالت او املعوقات التي تعترض مصلحة الجامعة   أعضاءبأنه شعور يتولد لدى  ا:  الصمت التنظيمي إجرائي  

 أ و أما عدم استجابة والمباالة أ 
 
 ملصالح الزمالء. و حماية  أ ا وحماية ألنفسهم ن تكون خوف

 والدراسات السابقة:  اإلطار النظري  .2

 :اإلطار النظري  . 1.2

 الصمت التنظيمي:   .1.1.2

( من  2016ويراها العرياني )حوله سياسات الدارة  املوظفين على التعبير عن أفكارهم واقتراحاتهم أو آرائهم  عدم قدرة  أنه:   Saglam (2016عرفه )

لق بعملهم من  السلوكيات التي يلجأ إليها العاملون في كافة املنظمات، وهو ناتج عن موقف العاملين من الفصاح عّما لديهم من معلومات أو بيانات تتع

 ع
 
ا، وهو في الوقت نفسه كذلك سلوك اجتماعي، يصدر عن الفرد، وبالتالي الجماعة، من خالل عدم الفصاح عن  ا أو فردي  ا جماعي  دمه، وقد يكون سلوك

كة العاملين في في منظماتهم التي يعملون فيها، وكلما ازدادت ممارسة الصمت التنظيمي انخفضت نسبة مشار   ملدراءهم املعلومات والبيانات التي بحوزتهم 

 صنع القرار، وبالتالي تكون القيادة في املنظمة فردية. 

 : الصمت التنظيمي أبعاد •

 مع دراسة  تفقد اتفق الحالية ةالدراسالعديد من األبحاث تناولت الصمت التنظيمي من عدة جوانب مختلفة بحسب طبيعة بحثه وبيئته أما 
 

  كال

 : لىإ  ن الصمت التنظيمي ينقسم أ  Morrison (2014)(، 2015القرني )من 

 لى اليأس والالمباالة.  إ عمالها ويميل أ ن التعبير عن رأيه ال يؤثر على قرارات الدارة و أ صمت االستجابة: يسلك فيه املوظف سلوك الصمت حيث يرى   .1

 ة بالعمل.   الصمت الدفاعي: هو تصرف يسلكه املوظف لحماية نفسه من أي تهديد يتعلق بالتعبير عن أفكاره وآرائه واقتراحاته حول األمور املتعلق .2

و الخوف  أ الصمت االجتماعي االيجابي: إخفاء املعلومات واألفكار واآلراء املتعلقة بالعمل بهدف انتفاع أشخاص آخرين من منطلق االيثار والتعاون  .3

 على سمعة املؤسسة.

   :هي Robbins (2007)(؛  2014األسباب املكونة لهذه الظاهرة كما ذكرها الوهيبي )   •
 ملبدأ التشارك والتعاون لنجاز األهداف وتحقيقها.   األفرادعدم فهم وإدراك  .1

 . ؤسسةهداف املأ رغبة كل طرف في تحقيق مكاسب ذاتية على تحقيق  .2

 التنازع على املوارد وعدم االتفاق حول الوقت الالزم لتحقيق الهدف.  .3

ا عن التشارك والعمل  لى العمل املنفرد بعيد  إ لى طبيعة املوظفين والسعي  إ ا في ظهور الصمت إضافة  وتعدد أقسامها ووحداتها دور  املؤسسة  ن لحجم  أ  .4

 بروح الفريق. 

 خرى وغموض أدوار االخرين.  غموض الدور وتداخل دور املوظف مع األدوار األ  .5

 انعدام الراحة النفسية من أكثر األسباب املؤدية لهذه الظاهرة من حيث ضعف االتصال وضعف التعاون والتشارك.   .6

 .  لهاتباين الشخصيات مثل االختالف والتباين في القيم واملعتقدات واملستوى املعرفي واالجتماعي وفي نمط التعامل مع االحداث واملواقف وتقب .7

 أ الخوف من فقدان املكانة  .8
 
 ا ما يعد منفعة ونتائجه مقبولة للمنظمة.ا في حال طرح موضوع  ا عدائي  و العمل وأبدأ سلوك
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 مراحل الصمت التنظيمي:   •

( واتفقت معها الدراسة الحالية وهي 2018(، هجو )2015(، عودة )2009يعد الصمت التنظيمي ظاهرة تتابعية تمر ُبعدة مراحل أوضحها الختاتنة )

 كالتالي:  

تبلور الصمت وتحدث عندما يكون الفرد في حالة من االستشارة والسرور ثم يتفاجأ بعدم االتساق بين ما هو متوقع وبين ما يحدث    املرحلة األولى: .1

 ا.  فعلي  

 األداء. ينخفض فيه مستوى الرضا ومن ثم تقل الكفاءة مما يؤثر على  املرحلة الثانية: .2

 لى ظهور  إ لى االنهاك املزمن مما يؤدي إ لى مرحلة االدراك التي يبدأ فيها باالنسحاب النفس ي يصل فيها إ يصل الفرد  املرحلة الثالثة: .3

ترك   ا نحو فكرة ا بمرحلة تسمى التدمير ويصبح تفكير الفرد منصب  يختل فيها تفكير الفرد بسبب الخوف وشكوك الذات منتهي   املرحلة الرابعة: .4

 العمل. 

افر اآل •  الصمت التنظيمي:  ثار املترتبة على تو

لى: انخفاض روح  إ ن يؤثر بشكل سلبي على العديد من الجوانب التي تؤدي أ ( إن نشوء هذه الظاهرة في الجامعات من شأنه Milliken,et.,2003يرى )

 العمل كفريق، ضعف روح املبادرة في العمل، انعدام االنسجام داخل إطار العمل، فقدان أهمية دور الفرد داخل الجماعة.  

التأثيرات ا، وتتمثل تلك ( أن نتائج الصمت التنظيمي تؤثر على املنظمة سلب  Morrison & Millikeni, 2000 ; Millikeni, et al., 2003كما أوضح ) 

 على النحو اآلتي: 

 انخفاض التعامل مع الصراع التنظيمي بكفاءة وفاعلية. .1

 انخفاض التعلم التنظيمي.  .2

 تدني جودة عمليات اتخاذ القرارات التنظيمية. .3

 تقليل التغذية العكسية السلبية مما يؤدي إلى عدم القدرة على اكتشاف األخطاء ومعالجتها. .4

 التنظيمية. زيادة احتمالية حدوث األزمات  .5

 ضعف مناخ الثقة بين الدارة والعاملين داخل املنظمة. .6

 غياب التنوع في املدخالت املعلوماتية.  .7

 فقدان أهمية تأثير القلة في اتخاذ القرارات التنظيمية.  .8

 فقدان دعم ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات. .9

 قصور في إيجاد فرق الدارة الذاتية.  .10

 االتصال في جميع االتجاهات. قصور قنوات  .11

 الطرق واألساليب املساهمة في الحد من الصمت التنظيمي:   •

   (BOWEN&VAN, 2000)ن نستخلص بعض من هذه الطرق واألساليب املساهمة في الحد من هذه الظاهرة كما ذكرها: أ ومن هنا نستطيع 

لى بناء بيئة عمل تعمل على تطوير وتحفيز القدرات البداعية للموظفين وإتاحة الفرصة لطرح األفكار الجيدة وحل املشكالت من خالل  إ السعي   .1

املنظمة كذلك   املتاحة في  املوارد  اتجاهين يساعد في  إ استغالل  اتصاال ذات  الرئيس واملرؤوسين  بين  االتصال  للموظف لحل  إ تاحة  الفرصة  تاحة 

 املنظمة.  أفرادلى التركيز على رفع جودة الكفاءة والنتاجية عند إ ت في بيئة العمل إضافة املشكال 

بداع وتدعيم التعاون بين املستويات املختلفة في التنظيم ا من االستقاللية واملرونة وال اعتماد مبدأ الالمركزية والتفويض والصالحيات وتحقيق قدر   .2

 ار الداري وخلق روح املبادرة واالبتك

 الدراسات السابقة: . 2.2

احد فيما يلي عرض للدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة وللتنظيم تم تسلسلها وفق الترتيب الزمني من االحدث للقدم وتسير على نمط و 

 ا عرض ألبرز النتائج املتعلقة بمتغيرات الدراسة.  في عرض كل دراسة بدأ بتوضيح الهدف ويليه األداة ثم العينة واالداة وأخير  

: الدراسات العربية: 
 
 أوال

لى تحديد مستوى الصمت التنظيمي لدى العاملين في املعهد التقني/ الكوفة واختيرت عينة الدراسة بطريقة إ هدفت الدراسة    (:2019عوجه )دراسة   •

بشأن    101قصدية عمدية مكونه من   إيجابية  العينة  استجابات  جاءت  النتائج: حيث  أبرز  جاءت  كما  الدراسة  أداة  االستبانة  وكانت    أبعاد فرد 

على أ ذ حقق إ الصمت التنظيمي وهي كما يلي: جاء الصمت االجتماعي باملرتبة االولى  أبعادالصمت التنظيمي جاءت استجابات العينة إيجابية بشأن 

وطات ن املعلومات املتعلقة باملعهد سرية وال يمكن التحدث بها وال يتعرضون ألي ضغأا بن عينة البحث مدركة تمام  أ وسط حسابي وهذا يدل على  

همية وهذا يدل على وجود إدراك من قبل عينة البحث كون للحصول على تلك املعلومات، في حين نجد الصمت الدفاعي جاء في املرتبة الثانية من األ 



اقع الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم وعالقته ببعض املتغيرات     الضويان & السعيد                                                                                                          و

 623-601، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 606 

 

ن فقدانهم الوظيفة،   و الرؤساء وبالتالي خوفا مأ يتجنبون التعبير عن أفكارهم وأراءهم لحدوث التغيير خوفا من اثارة املشاكل مع زمالء العمل    األفراد

 العينة حول توفر هذا البعد.  أفراديجابي من قبل إ اما صمت الذعان فقد حصل على املرتبة الثالثة من حيث األهمية وهذا يدل على وجود قبول 

تسعى هذه الدراسة للتعرف على واقع الصمت التنظيمي لدى قيادات املدارس الثانوية في الرياض وأهم أسبابة وسبل   (2018)  حوالة والبكر   دراسة •

ن واقع الصمت التنظيمي لدى قيادات  أ لى إ معلم ومعلمة وتوصلت الدراسة   746التغلب علية كما أن االستبانة هي أداة الدراسة وتكونت العينة من  

بالر  الثانوية  املعلمات واملشرفات جميعها بدرجة متوسطة في   أبعاد حيث جاءت    ياض جاءت متوسطة املدارس  التنظيمي من وجهة نظر  الصمت 

ئدات ولى )ممارسة القائدات لبعد تخوف قائدات املدارس من التغذية العكسية من االدارة التعليمية(  ويليه في املرتبة الثانية )ممارسة القااملرتبة األ 

لبعد تخوف قائدات  إ لبعد   القائدات  املعلمات واملشرفات( في حين جاء بعد ممارسة  الرسمية من وجهة نظر  القائدات للسلطة  ساءة استخدام 

بمستوى امل الرابعة  املرتبة  في  االتصال  جاءت فرص  بينما  بدرجة متوسطة  الثالثة  املرتبة  في  املدارس  العكسية من منسوبات  التغذية  دارس من 

 متوسط .

)  دراسة • والصامدي  وكانت    ( 2018داود  العراقية،  الجامعات  في  التنظيمي  الصمت  املواهب على  إدارة  أثر ممارسات  الى معرفة  الدراسة  هدفت 

التالية :) النواحي التنظيمية، عدم الثقة والخوف من التأثيرات، ضعف االتصاالت    بعادفقرة موزعة على األ 35الستبانة أداة الدراسة عد فقراتها  ا 

أكاديمي وكان من أهم النتائج:   271( وتكونت العينة من فرادبين الرؤساء والعاملين، سوء العالقات النسانية، النواحي الفردية، منظومة القيم لل 

 ,463طا. وبمتوسط حسابي )ن مستوى الصمت التنظيمي في الجامعات جاء متوسأ 
 

 عن وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( فضال

(<0.05α .) 

الصمت -الصمت التنظيمي )صمت الخضوع  بعادلى: هدفين األول: تحديد ما إذا كان هناك تأثير معنوي ألإ هدفت الدراسة    (2017أحمد )  دراسة •

ذا كان هناك اختالف معنوي في ادراك العاملين ملستوى  كل من الصمت التنظيمي وسلوك املواطنة  إ الصمت االجتماعي( الثاني : تحديد ما    -الدفاعي  

ستخدم  ا متقاعد( حيث أتت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية و   -نوع الوظيفة )مثبت -عدد سنوات الخدمة  -ا للعوامل : الجنسالتنظيمية وفق  

توصلت  االست النتائج:  وأهم  للدراسة  أداة  املواطنة  إ قصاء  سلوك  على  الدفاعي  والصمت  الخضوع  صمت  من  لكل  معنوي  سلبي  تأثير  وجود  لى 

ها الخمسة كما توصلت  أبعادها الخمسة في حين يوجد تأثير إيجابي معنوي للصمت االجتماعي على سلوك املواطنة التنظيمية بأبعادالتنظيمية ب

 لى وجود اختال إ 
 

عدد   -ا للعوامل البيوغرافية النوع   من الصمت التنظيمي وسلوك املواطنة التنظيمية وفق  ف معنوي لدراك العاملين ملستوى كال

 أ نوع الوظيفة حيث  - سنوات الخبرة 
 
قل أ ا للصمت التنظيمي و ن النساء والعاملين ذوي مدة الخدمة األقل والعاملين املؤقتين واملتقاعدين أكثر إدراك

 إدر 
 
 اك

 
 ا لسلوك املواطنة التنظيمية مقارنة بالرجال والعاملين ذوي الخدمة األطول واملثبتين فهم أكثر إدراك

 
ا  ا لسلوك املواطنة التنظيمية واقل إدراك

 للصمت التنظيمي.

هيئة التدريس ورضاهم الوظيفي   أعضاءلى تحديد مستوى الصمت التنظيمي وتأثيره على إنتاجية إ هدفت هذه الدراسة  (2017الحضرمي ) دراسة •

فقرة تنقسم لبعدين:   17في بعض الجامعات السعودية وكانت االستبانة هي أداة هذه الدراسة حيث تكونت االستبانة في محور الصمت التنظيمي من  

عضو هيئة تدريس    391وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية تكونت من    فقرات.  8شخص ي يتكون من  فقرات  والبعد ال  9البعد التنظيمي ويتكون من  

ن أ هيئة التدريس في األقسام االكاديمية بالجامعات السعودية معتدل. حيث  أعضاءن مستوى الصمت التنظيمي لدى أ وكانت أبرز نتائج الدراسة 

 لى درجة صمت متوسطة في الجامعات السعودية.إ ( مما يشير 0.0323( واالنحراف املعياري)3.528)ى تأ املتوسط العام للصمت التنظيمي 

ظيمي لدى معلمي املدارس االبتدائية بمحافظات العرضيات من هدف البحث إلى التعرف على "واقع سلوك الصمت التن  ( 2016) العرياني    دراسة •

واقتصر البحث على تحديد مستوى سلوك الصمت التنظيمي لدى معلمي املدارس االبتدائية بمحافظات العرضيات. وتمثلت أداة    "وجهة نظرهم 

تم اختيار العينة  خالل عالقتها املباشرة بأهداف البحث.البحث في االستبانة والتي تحتوي على مجموعة من األسئلة التي تدعم موضوع البحث من 

مجتمـع البحث، شملت معلمي املدارس االبتدائية في مكتبـي التعليم بمحافظة العرضيات )بنين( وهي: )العرضية  أفرادبطريقة عشوائية طبقية من 

الجنوبية(، العرضية     الشمالية، 
 

أوال منها:  النتائج  من  جملة  إلى  البحث  بمحافظة   وتوصل  املدارس  معلمي  لدى  التنظيمي  الصمت  مستوى  "أن 

" بين متوسطات  0.05ا "عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة "العرضيات جاءت بدرجة تحقق "متوسطة" من وجهة نظرهم. ثاني  

 ي لديهم يعزى الختالف متغير املؤهل العلمي. استجابات معلمي املدارس االبتدائية في محافظة العرضيات حول مستوى سلوك الصمت التنظيم

الدراسة    (2015القرني )دراسة   • التعرف على مستوى سلوك الصمت التنظيمي لدى  إهدفت هذه  امللك عبد   أعضاءلى  هيئة التدريس في جامعة 

عضو هيئة تدريس   182العزيز والكشف عن مستوى مناخ الصمت التنظيمي، استخدم املنهج الوصفي االرتباطي واختيار عينة عشوائية تكونت من  

الدراسة  أ كما   أداة  )ن  التنظيمي مكونة من  الصمت  االستبانة مكونة من سلوك  التنظي9هي  الصمت  واملتغيرات 19مي )( فقرات ومناخ  ( عبارة، 

لى املتوسطة وتوافر  إ قرب  أ هيئة التدريس يمارسون الصمت التنظيمي بدرجة ضعيفة    أعضاء ن  أ لى  إ وتوصلت الدراسة  ( عبارة  16التنظيمية األخرى )

ا حصائي  إ لى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  إ مناخ الصمت التنظيمي وجاءت محدداته جميعها بدرجة متوسطة وتوصلت الدراسة بشكل عام  

التنظيمي لدى   الصمت  الدراسة كذلك    أعضاءبين سلوك  امللك عبدالعزيز وتوصلت  التنظيمي بجامعة  الصمت  التدريس ومناخ  وجود  لى  إ هيئة 
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ا الختالف متغيرات الجنس والجنسية  هيئة التدريس حول تقديرهم لسلوك الصمت التنظيمي تبع    أعضاء حصائية بين استجابات  إ فروق ذات داللة  

هيئة   ءأعضاعمار  أ ا الختالف  ا تبع  حصائي  إ والجامعة التي تخرج منها والرتبة االكاديمية وعدد سنوات الخدمة في الجامعة بينما وجدت فروق دالة  

 التدريس. 

ا:   الدراسات األجنبية:  ثاني 

هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين املناخ التنظيمي والصمت التنظيمي للموظفين الداريين في دائرة التربية   (POZVEH&KARIMI,2016)دراسة   •

ي أصفهان والتعليم في أصفهان.  كان منهج البحث املنهج الوصفي واالرتباطي. كان مجتمع الدراسة من املوظفين الداريين لقسم التربية والتعليم ف 

ا ، تم اختيار عدد منهم  517بعدد   2015- 2014خالل العام الدراس ي   ا كعينة باستخدام العينة العشوائية الطبقية. كانت أدوات  220موظف  موظف 

رت نتائج القياس هي االستبيان وأشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية ومعنوية بين املناخ التنظيمي واملكافآت في املنظمة والصمت التنظيمي. أشا

أخرى من املناخ   أبعادتعدد إلى أن أفضل مؤشرات الصمت التنظيمي كانت الجراءات في التنظيم وأهداف التنظيم والترتيب من بين  االنحدار امل

ا في آراء املستجيبين حول مناخهم التنظيمي ا كبير 
 
، مع األخذ في التنظيمي.  أظهرت نتائج التحليل متعدد املتغيرات الختبار التباين أن هناك اختالف

 االعتبار العمر. 
هدفت الدراسة إلى التعرف على النموذج الهيكلي التنظيمي بين الثقة والصمت التنظيمي مع الرضا الوظيفي    KARIMI, 2015)  &(FARDدراسة   •

سالمية  وااللتزام التنظيمي ملنسوبي جامعة آزاد السالمية بأصفهان منهج الدراسة هي االرتباط الوصفي. مجتمع الدراسة هو موظفو جامعة آزاد ال 

عددهم   بلغ  حيث  أصفهان  اختيار  340فرع  يتم  التنظيمي   180.  الصمت  استبيانات  من  االستفادة  وتم  بسيطة،  عشوائية  بطريقة  ا  موظف 

(Bouradas & Vakola, 2005 وأتت نتائج الدراسة أن للثقة التنظيمية عالقة عكسية ومعنوية مع الصمت التنظيمي، ولها عالقة إيجابية ومعنوية .)

الوظيفي وااللتزام التنظيمي. أظهرت بالرضا الوظيفي وااللتزام   التنظيمي. كما كانت هناك عالقة عكسية ومعنوية بين الصمت التنظيمي والرضا 

( ولها  0.39( والرضا الوظيفي )0.45( التزام تنظيمي )64-نتائج النمذجة الهيكلية التنظيمية أن الثقة كان لها تأثير مباشر على الصمت التنظيمي )

(. كما كان للصمت أثر تنظيمي مباشر على االلتزام  0.29( والرضا الوظيفي )0.29ن خالل الصمت التنظيمي على االلتزام التنظيمي )تأثير غير مباشر م

 (.   45-التنظيمي والرضا الوظيفي )
 التعقيب على الدراسات السابقة:  

 الدراسات التالية مثل:  مع  واختلفمن حيث منهج الدراسة ( 2015دراسة القرني )اتفقت الدراسة الحالية مع 

حوالة دراسة  ، و ( استخدمت املنهج الوصفي التحليلي2018)  دراسة داوود والصامدي و   الوصفي االرتباطي  ( استخدمت املنهج2017)  الحضرميدراسة  

  (KARIMI, 2015) ، ودراسة االرتباطياستخدمت املنهج الوصفي   (POZVEH&KARIMI, 2016) –، ودراسة استخدمت املنهج الوصفي (2018والبكر )

&FARD استخدمت املنهج الوصفي االرتباطي . 

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التالية من حيث مجتمع الدراسة مثل:  من حيث املجتمع:

 واختلفت  POZVEH &  KARIMI (2016)  ،KARIMI (2015) & FARD(، 2017أحمد  )(،  2018)( وداوود والصامدي  2017(، الحضرمي )2015القرني )

(  2018معلمي املدارس االبتدائية ودراسة حوالة والبكر )( حيث كان مجتمع الدراسة  2016)العرياني  الدراسات التالية مثل: دراسة    الدراسة الحالية مع

  .العاملين في املعهد التقني( حيث كان مجتمع الدراسة من 2019، دراسة عوجه )حيث كان مجتمع الدراسة قائدات املدارس

 : من خالل واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 . لى صياغة دقيقة للعنوان البحثيإ الوصول  •

 تحديد الفجوة البحثية وبناء مشكلة الدراسة وتدعيم الطار النظري.  •

 حصائية وتفسير النتائج.  داة وتحديد املعالجات ال ساهمت في تحديد منهج الدراسة وتصميم األ  •

 تسليط الضوء على أهمية البحث في املجال التربوي.  •

 : ها جراءاتإو منهجية الدراسة  .3

لى  إ ومجتمع وعينة الدراسة ووصف لخصائصهم الديموغرافية بالضافة    املتبع،يستعرض هذا الجزء إجراءات الدراسة من حيث توضيح املنهج  

 ا وصف لإلجراءات التي تم اتباعها في التأكد من صدقها وثباتها.  وصف األداة املستخدمة في جمع البيانات وآلية بناءها وتطويرها وأخير  

 : ةالدراسمنهج  . 1.3

سئلتها ومناسبته لطبيعة الدراسة الحالية: ويعرف كروس  أ جابة على  الدراسة على املنهج الوصفي املسحي وذلك من أجل تحقيق أهدافها وال   اعتمدت

راسة عينة ا لالتجاهات أو التوجهات أو اآلراء ملجتمع ما بدو كمي  أ ا  ا رقمي  ( املنهج الوصفي املسحي بأنه: " البحث الذي يعطي وصف  creswell,2019ويل )

 م ال "أ من ذلك املجتمع ومن خالل تحليل النتائج يتضح للباحث مدى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة 
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 :  اوعينته ةالدراسمجتمع  . 2.3

تكونت عينة و ه 1442هيئة التدريس بجامعة القصيم في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي  أعضاءتمثل مجتمع الدراسة الحالية في جميع 

 :الدراسة ا ملتغيراتوفق   الدراسةعينة  أفرادتم اختيارهم بطريقة عشوائية، والجدول التالي يوضح توزيع  (194) من ةالدراس

  الدراسةعينة  أفراد(: توزيع 1جدول )
 
 للمتغيرات املختلفة ا وفق

 النسبة العدد  النوع

 % 60.8 118 ذكر

 % 39.2 76 أنثى 

 النسبة العدد  الدرجة العلمية

 % 55.7 108 أستاذ مساعد 

 % 20.1 39 أستاذ مشارك

 % 24.2 47 أستاذ

 النسبة العدد  سنوات الخبرة

 % 30.4 59 سنوات   10أقل من 

 % 34.5 67 سنة  20سنوات ألقل من  10من 

 % 35.1 68 سنة فأكثر  20من 

 : الدراسةداة أ . 3.3

ات وفيما يلي  لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية وتحقيقه للهداف التي يسعى إليها تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيان

وفي ضوء (  2019  ( و )عيظة،2019  الحجار،)تم بناء االستبانة بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة مثل دراسة    السيكومترية:توضيح لالستبانة وكفاءتها  

( عبارة موزعه على ثالثة 15وقد تكون االستبانة بصورتها األولية من ثالثة محاور موزعة هي املحور األول الصمت التنظيمي وتضمن ) مثال، تانخبرة الباحث

الدفاعي    أبعاد االستجابة    5)الصمت  اجتماعي    5عبارات، صمت  املؤيد  الصمت  تؤدي    5ا  عبارات،  التي  األسباب  الثاتي،  واملحور  الصمت إ عبارات(،  لى 

 ( عبارة .11( عبارات، واملحور الثالث الحلول للحد من ظاهرة الصمت التنظيمي )10التنظيمي )

 وثبات االستبانة: صدق  . 4.3

 الصدق:  •

حيث تم عرض االستبانة على   تم االعتماد على الصدق الظاهري )صدق املحكمين(من صدق االستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية  للتحقق  

تها بالبعد أو عدد من املحكمين الخبراء واملتخصصين في املجال وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتباط كل عبارة من عبارا 

الذي   الهدف  اللغوية ومالءمتها لتحقيق  العبارات وسالمة صياغتها  إليه، ومدى وضوح  املنتمية  واقتراح طرق تحسينها وذلك املحور  أجله،  وضعت من 

، حيث بالحذف أو الضافة أو إعادة الصياغة، وقد قدم املحكمون مالحظات قيمة أفادت البحث، وآثرت االستبانة، وساعدت على إخراجها بصورة جيدة 

 ر إليها املحكمون.% من املحكمين وتم عمل التعديالت التي أشا80حظيت عبارات االستبانة على نسب اتفاق أعلى من 

رجة كما تم التأكد من صدق االستبانة من خالل صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون بحساب معامل االرتباط بين العبارة والد

 الكلية للبعد التي تبع له، وكانت كما هي موضحة بالجدول التالي: 

 أو املحور املنتمية إليه ُبعدعبارات االستبانة والدرجة الكلية لل(: معامالت االرتباط بين درجات 2جدول )

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

 الصمت التنظيمي  أبعاد :  االول  املحور 

 االثالث: الصمت املؤيد اجتماعي   ُبعد ال الثاني: صمت االستجابة ُبعد ال األول: الصمت الدفاعي  ُبعد ال

1 0.820** 1 0.909** 1 0.670** 

2 0.683** 2 0.857** 2 0.674** 

3 0.796** 3 0.823** 3 0.882** 

4 0.794** 4 0.827** 4 0.770** 

5 0.868** 5 0.776** 5 0.702** 

 لى الصمت التنظيمي إ: األسباب التي تؤدي الثاتي املحور 

1 0.451** 5 0.703** 8 0.429** 

2 0.633** 6 0.693** 9 0.453** 

3 0.480** 7 0.743** 10 0.420** 

4 0.697** 

 : الحلول للحد من الصمت التنظيمي الثالث املحور 

1 0.428** 5 0.575** 9 0.722** 

2 0.638** 6 0.619** 10 0.669** 

3 0.647** 7 0.785** 11 0.699** 

4 0.713** 8 0.758** 

0.01** دالة عند مستوى  
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كذلك التأكد   تم االتساق الداخلي    ه وهو ما يؤكد  0.01ا عند مستوى  دالة إحصائي  ذات  يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط موجبة و 

والدرجة الكلية للمحور فكانت    ُبعدها بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل  بينوالخاص بالصمت التنظيمي فياألول  املحور    أبعاد من تماسك وتجانس  

 معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي:

 محور الصمت التنظيمي والدرجة الكلية للمحور  أبعاد(: معامالت االرتباط بين درجات 3جدول )

 الثالث: الصمت املؤيد اجتماعيا ُبعد ال الثاني: صمت االستجابة ُبعد ال األول: الصمت الدفاعي  ُبعد ال

0.865** 0.923** 0.540** 

 0.01** دالة عند مستوى  

محور الصمت التنظيمي والدرجة الكلية للمحور جميعها معامالت ارتباط موجبة   أبعادأن معامالت االرتباط بين درجات  (:  3رقم )يتضح من الجدول  

 ها وتماسكها مع بعضها البعض. بينمحور الصمت التنظيمي في أبعادوهو ما يؤكد اتساق وتجانس  0.01ا عند مستوى ودالة إحصائي  

 الثبات: •

 فكانت معامالت الثبات كما هو موضح بالجدول التالي:  ألفا كرونباخ تم التحقق باستخدام معامل ثبات

 االستبانة الحالية  أبعادملحاور و  كرو نباخ(: معامالت ثبات ألفا 4جدول )

 معامل الثبات  ُبعد ال املحور 

 0.841 األول: الصمت الدفاعي ُبعدال الصمت التنظيمي  أبعاداألول املحور 

 0.910 الثاني: صمت االستجابة  ُبعدال

 0.788 الثالث: الصمت املؤيد اجتماعيا  ُبعدال

 0.896 الصمت التنظيمي ككل 

 0.764 : األسباب التي تؤدي الى الصمت التنظيمي الثاني املحور 

 0.863 : الحلول للحد من ظاهرة الصمت التنظيمي لثالثاملحور ا

 .ااالستبانة الحالية معامالت ثبات مرتفعة ومقبولة إحصائي   أبعاديتضح من الجدول السابق أن ملحاور و 

 الصورة النهائية لالستبانة:  . 5.3

النهائية من ) التنظيمي، وشمل ثالثة  36تكونت االستبانة بصورتها  الصمت  األول:  املحور  هي، بعد   أبعاد( عبارة، موزعة على ثالثة محاور كالتالي: 

، في حين تناول املحور الثاني األسباب التي ات( عبار 5ا )، وبعد الصمت املؤيد اجتماعي  ات( عبار 5، وبعد صمت االستجابة )عبارات(  5الصمت الدفاعي )

 . ة ( عبار 11، وخصص املحور الثالث للحلول للحد من ظاهرة الصمت التنظيمي، وشمل )ات( عبار 10لى الصمت التنظيمي، واشتمل على )إ تؤدي 

 هيئة التدريس:   أعضاءالصمت التنظيمي لدى ممارسة  درجةمحكات التعرف على 

 هيئة التدريس، والجدول التالي يبين تلك املحكات ومستوياتها.  أعضاءتم استخدام املتوسطات الحسابية للتعرف على واقع الصمت التنظيمي لدى 

 وعلى األسباب املؤدية لهذه الظاهرة واملقترحات اإلجرائية للتغلب عليها هيئة التدريس  أعضاءمحكات التعرف على درجة ممارسة الصمت التنظيمي لدى (: 5جدول )

افقة  درجة  ُبعد املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني لل  املو

 منعدمة  1.8أقل من 

 ضعيفة  2.6ألقل من  1.8من 

 متوسطة  3.4ألقل من  2.6من 

 كبيرة  4.2ألقل من  3.4من 

 ا كبيرة جد   فأكثر 4.2من 

 : ومناقشتها ةالدراسنتائج  .4

 هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظرهم؟"  أعضاء"ما درجة ممارسة الصمت التنظيمي لدى ينص السؤال األول على  . 1.4

هيئة   أعضاءلإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التحقق لدرجة ممارسة 

 :يليكانت النتائج كما ا لكل بعد التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي تبع  

 الصمت الدفاعي: ُبعدبالنسبة ل •
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افات املعيارية لدرجة ممارسة 6جدول ) هيئة التدريس لُبعد الصمت الدفاعي  أعضاء(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

 الترتيب درجة التحقق 

افق   غير مو

 
 
 جدا

افق  افق  محايد غير مو   مو
 
افق جدا  مو

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

آرائي   1 إخفاء  الى  أميل 

الخاصة بأوضاع العمل  

 
 
قد  خوف ضرر  أي  من  ا 

 يصيبني من املسئولين   

 2 متوسطة  1.225 2.887 13.9 27 18.6 36 19.1 37 39.2 76 9.3 18

انتقادي   2 إخفاء  أفضل 

في   املسئولين  ألداء 

الجامعة تجنبا للتعرض  

 للمشاكل معهم 

 1 كبيرة  1.121 3.479 21.6 42 31.4 61 21.6 42 23.7 46 1.5 3

ألي   3 تقديمي  ان  اعتقد 

لتطوير   اقتراحات 

العمل قد يلحق الضرر  

 بي من قبل املسئولين 

 5 ضعيفة  1.064 2.299 5.7 11 10.8 21 9.3 18 56.2 109 18.0 35

بأن   4 قناعة  لدي 

تفضل   ال  الجامعة 

من   اقتراحات  تقديم 

لتطوير   املوظفين 

 وتغيير العمل 

 3 ضعيفة  1.168 2.572 9.3 18 12.9 25 18.6 36 44.3 86 14.9 29

التحدث   5 عدم  أفضل 

للتغيير   أفكار  وطرح 

تحمل   من  تجنبا 

 املسؤولية 

 4 ضعيفة  1.043 2.454 6.7 13 10.3 20 16.0 31 55.7 108 11.3 22

 متوسطة  0.846 2.738 الصمت الدفاعي ككل  ُبعد

أن: السابق  الجدول  ل  هيئة  أعضاءممارسه    ةدرج  يتضح من  القصيم  الدفاعي متحقق التدريس بجامعه  بالصمت  يتعلق  التنظيمي فيما  لصمت 

هيئة التدريس بجامعة القصيم فيما يتعلق بالصمت الدفاعي متحقق   أعضاءالصمت التنظيمي لدى    يتضح من الجدول السابق أن  بدرجة متوسطة،

 مرتبة من حيث درجة التحقق كالتالي: ، وجاءت العبارات0.846بانحراف معياري   2.738بدرجة متوسطة، حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني 

ا للتعرض للمشاكل معهم" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة  ولين في الجامعة تجنب  ؤ جاءت العبارة "أفضل إخفاء انتقادي ألداء املس •

لى إخفاء  إفي حين جاءت العبارة "أميل  .  1.121بانحراف معياري قدره   3.479عينة الدراسة    أفرادبدرجة كبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات  

 
 
ولين" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة  ؤ ا من أي ضرر قد يصيبني من املسآرائي الخاصة بأوضاع العمل خوف

التدريس مما   هيئة  أعضاءخشيه  يعزى ذلك الى  . و 1.225بانحراف معياري قدره   2.887عينة الدراسة    أفرادحيث بلغت قيمة متوسط استجابات  

 رائهم مما يجعلهم يفضلون ممارسه الصمت أ بداء إ يذا نتيجه إ و أ قد يحدث لهم من عقاب 
 

 .  عن االفصاحبديال

جميعها جاءت متوسطة.    ( حيث2015والقرني )(  2017( الحضرمي )2018والصامدي )داود  ،  (2019عوجه )مع دراسة:    ةالدراسنتيجة  ذلك تتفق  وب

ثر أ وتقليل    العناصر املرغوبةالتدريس نحو    هيئة  أعضاءفعل    ة ونظم مستحدثه لتقويه رد  ة عرض سبل جديد في    لجامعةل  الفعال  على الدور نؤكد  وهنا  

 التدريس.  هيئة أعضاء ةطراف خاصاأل  كافة ةمشارك ةويزيد من فاعلي  التعليمية العملية ة مما يزيد من كفاء املرغوبةالعناصر غير 

 صمت االستجابة:  ُبعدبالنسبة ل •
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افات املعيارية لدرجة ممارسة 7جدول )  هيئة التدريس لُبعد صمت االستجابة  أعضاء(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر
االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

 الترتيب درجة التحقق 

افق   غير مو

 
 
 جدا

افق  افق  محايد غير مو   مو
 
افق جدا  مو

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

لنفس ي   1 بآرائي  احتفظ 

ألني اعتقد انه لن يكون  

 هناك استماع للرأي

 2 متوسطة  1.209 2.856 11.9 23 22.2 43 14.4 28 42.8 83 8.8 17

إعارة   2 يتم  ال  انه  أشعر 

 أفكاري أي أهمية  

 1 متوسطة  1.155 3.041 13.9 27 21.1 41 25.8 50 33.5 65 5.7 11

عن  3 االمتناع  أفضل 

لحل   مقترحات  تقديم 

أؤمن   ألنني  املشكالت 

 بأن شيئا لن يتغير 

 4 متوسطة  1.224 2.665 10.3 20 18.6 36 12.4 24 44.8 87 13.9 27

أثناء   4 بالفتور  أشعر 

 تأدية عملي في الجامعة 

 5 ضعيفة  1.214 2.469 7.7 15 16.0 31 13.4 26 41.2 80 21.6 42

أعمل   5 أن  أفضل 

بشكل   ال  بمفردي 

 جماعي

 3 متوسطة  1.241 2.691 13.4 26 12.9 25 16.0 31 44.8 87 12.9 25

 متوسطة  0.952 2.744 صمت االستجابة ككل  ُبعد

السابق أن:س الجدول  التنظيمي لدى    يتضح من  يتعلق بصمت االستجابة متحقق بدرجة    أعضاءالصمت  القصيم فيما  التدريس بجامعة  هيئة 

عبارات   ربعاأل جاءت  فقد  ، وجاءت العبارات مرتبة من حيث درجة التحقق  0.952بانحراف معياري   2.744حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني    متوسطة،

بين   الفعال عبر  وقد يفسر ذلك في ضوء    (3,041( و)2,665)بتقدير متوسط حيث تراوحت متوسطاتها  التواصل  ساليب أ نقص وجود سبل لتحقيق 

ي في الجامعة في حين جاءت عبارة بدرجة تقدير ضعيفة وهي املتعلقة بالشعور بالفتور أثناء تأدية عمل التواصل وطلب الرؤساء من املرؤسين ابداء ارائهم.

عمل غير محببه وذلك لعدم قدره العاملين علال االفصاح عن مكنون   بيئةوجود ( وقد يعزى ذلك إلى 2.46لى الترتيب األخير وبمتوسط حسابي )إ وحصلت 

 . العمل مما يزيل شعورهم بالفتور   بيئةلى تحسن ملحوظ في  إ ن ما يدور في اذهانهم من مقترحات قد تؤدى  أ صدورهم رغم علمهم من واقع املمارسه العمليه 

خذ في وهنا يجب األ   ( حيث جميعها جاءت متوسطة.2017( والحضرمي )2018) ي والصامدداود (،  2019عوجه )مع دراسة: ة الدراسوبذلك تتفق  

فعل    ردودبغرض تضمين    التعليمية  العملية  إدارة التعامل الجاد معها من قبل القائمين على    ةومحاول  االستجابةلى هذه  إ دت  أ   التيالعوامل    كافةاالعتبار  

ا هذا هو التوجه السائد لدى وغالب   التعليمية العمليةنتائج ممكنه ملخرجات  أفضلالتدريس بغرض تحقيق  هيئة أعضاءمن قبل   ةيجابيإ و   ةتفاعلي أكثر

  .الجامعة  إدارة 

 ا:الصمت املؤيد اجتماعي   ُبعدبالنسبة ل •

افات املعيارية لدرجة ممارسة 8جدول )  اهيئة التدريس لُبعد الصمت املؤيد اجتماعي   أعضاء(: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
 
افق جدا افق  غير مو افق  محايد غير مو   مو

 
افق جدا  مو

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

الكشف   1 أرفض 

معلومات  عن 

تضر   قد  وبيانات 

 بسمعة الجامعة 

 3 كبيرة  1.058 4.021 40.7 79 34.0 66 14.4 28 8.2 16 2.6 5

التصريح   2 اتجنب 

معلومات   بأية 

تخص   سرية 

بهدف   العمل 

النفع   تحقيق 

 للجامعة 

2 1.0 7 3.6 22 11.3 56 28.9 107 55.2 4.335 0.891  
 
 1 كبيرة جدا

بأية   3 أحتفظ 

لتطوير   مقترحات 

تضر   قد  العمل 

في   زمالئي  وتؤذي 

 الجامعة 

 5 كبيرة  1.115 3.438 22.7 44 23.7 46 29.9 58 22.2 43 1.5 3
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بأية   4 احتفظ 

تؤثر  قد  معلومات 

مع   تعاوني  على 

 زمالئي في الجامعة 

 4 كبيرة  0.933 3.732 23.2 45 36.6 71 30.9 60 8.8 17 0.5 1

الضغط من   5 اقاوم 

االخرين  

في   الستدراجي 

بهدف   الكالم 

على   املحافظة 

 اسرار العمل 

 2 كبيرة  0.927 4.031 35.1 69 41.8 81 14.9 29 7.7 15 0.5 1

 كبيرة  0.985 3.911 ا ككل الصمت املؤيد اجتماعي   ُبعد

ا متحقق بدرجة  بجامعة القصيم فيما يتعلق بالصمت املؤيد اجتماعي   هيئة التدريس أعضاءالتنظيمي لدى  أن: الصمتيتضح من الجدول السابق 

كبيرة حيث جاءت العبارة بدرجة تقدير  ،  ، وجاءت العبارات مرتبة من حيث درجة0.985بانحراف معياري    3.911حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني  كبيرة،  

( وقد 4.335جدا املتعلقة تجنب التصريح بأية معلومات سرية تخص العمل بهدف تحقيق النفع للجامعة وحصلت على الترتيب األول وبمتوسط حسابي )

و أ م لنوع من التوبيخ  ا منهي  أ وذلك حتى ال يتعرض    الدارة وعدم رغبتهم في تحقيق تواصل مع القائمين على    القيادة التزام العاملين بترتيب  يعزى ذلك إلى  

 . العقاب

ليات التواصل آ نقص ( وقد يفسر ذلك في ضوء 3.438( و )4.031بتقدير كبيرة حيث تراوحت متوسطاتها بين )األخرى ربع عبارات جاءت األ في حين 

العواقب   ةعلوممو   ة ومحدد  ةليات مرنآ وجود    ة لى ضرور إشاره  والعاملين وكذلك ما بين العاملين بعضهم البعض وهنا البد من ال   دارة الفعال ما بين ال 

 . للتواصل

  ( حيث جميعها جاءت متوسطة.2017)  (، الحضرمي2018)  ي داود والصامد( وتختلف مع دراسة  2019مع دراسة عوجه )  الدراسةوبذلك تتفق  

وع على  يؤكد  في  أ وطرح    الفعالة  املشاركة  بأهمية  بالجامعةالتدريس    هيئة  أعضاء  يوهذا  وتصوراتهم  تحقيق    املحوري دورهم    إطارفكارهم  هداف أ في 

 . الجامعة 

هيئة التدريس بجامعة القصيم   أعضاءومجمل ما تم الوصول إليه من نتائج في إجابة السؤال األول واملتعلق بدرجة ممارسة الصمت التنظيمي لدى   

 وجهة نظرهم ويمكن توضيحه بالجدول التالي:  من

 هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظرهم أعضاء(: الصمت التنظيمي لدى 9جدول )

 الترتيب درجة التحقق  االنحراف املعياري  املتوسط الوزني  هيئة التدريس بجامعة القصيم  أعضاء الصمت التنظيمي لدى 

 3 متوسطة  0.846 2.738 الصمت الدفاعي 

 2 متوسطة  0.952 2.744 صمت االستجابة 

 1 كبيرة  0.985 3.911 الصمت املؤيد اجتماعيا

 ضعيفة  0.597 2.524 الصمت التنظيمي ككل 

هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظرهم متحقق بدرجة ضعيفة حيث بلغت   أعضاء يتضح من الجدول السابق أن الصمت التنظيمي لدى 

املحور   الكلية على هذا  للدرجات  الوزني  املتوسط  اجتماعي    0.597بانحراف معياري    2.524قيمة  املؤيد  الصمت  األول بعد  الترتيب  ا ومتحقق ، وجاء في 

وانحراف معياري    2.744يليه بعد صمت االستجابة ومتحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني  ،  0.985وانحراف معياري    3.911بدرجة كبيرة بمتوسط وزني  

 ، وهو ما يتضح من الشكل التالي: 1.124وانحراف معياري  2.738ا بعد الصمت الدفاعي ومتحقق بدرجة متوسطة بمتوسط وزني ، وأخير  1.209

 

 

 

 

 

 
 هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظرهم أعضاء(: الصمت التنظيمي لدى 1شكل )

 الحرية مما يظهر مقدار    املبدعةووجود مناخ مفتوح يتقبل التحاور والنقاش واالفكار    الجامعةلى توافر قنوات اتصال جيده في  إ يعاز ذلك  إ   وبالمكان
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ا التدريس أذن    هيئة  أعضاءعقبات وتمنح    ةيأ ا لتذليل  ال تألو جهد    التي  الجامعة  إدارة مامه من قبل  أ التدريس وتوافر السبل    هيئةيتمتع بها عضو    التي

 ووقت    ةصاغي
 
 الدراسة وعند مقارنة نتيجة هذا  .  على نجاح العمل  الحريصة  الدارة بداعهم وتوطيد عالقاتهم مع  إ فكارهم ومشركه  أ للتعبير عن    متميزة ا  ا وطرق

( حيث 2017)  ( والحضرمي2018)  ي داود والصامد( بينما اختلفت مع كال من و 2015)  راسة القرنيدأنها اتفقت مع  نالحظ  مع باقي الدراسات السابقة  

 . في الجامعات درجة متوسطةب كالهما بمستوى صمت تنظيمي تجاء

 نهم بشكل مميز و وذلك أل وتربويةنواتج تعليميه  أفضلفي تحقيق من إدارة الجامعة  للعيان ةالواضح  الرغبةيتضح  سبقومما 
 
 ة ا فعالضعوا خطط

التدريس بحيث   هيئة  أعضاء لوجهات نظر    البناءة   املشاركة من    ة نماط جديدأ لى صورتها املثلى وتدعيم  إ االستجابات    كافةلتحويل  ة  وتصورات مستقبلي

ال  الطارمع    تلتقي للتميز    أفضلالنتائج وتوفير    أفضلتطبيقه لتحقيق    يتم   ي ذالعام  األ   األكاديميالسبل  الذوهو   هأتاح   يالتالجامعة    إدارة يميز    ي مر 

للتعامل مع   ة وفرت سبل التعبير ومنصات االستماع والحلول املبتكر  يالت ةالجامع لدارة والتعبير عن مكنوناتهم بل والشكر واجب  أراءهم للجميع عرض  

   ةعقب ي أ 
 

 ة ومرضي  ةمما يجعل مشاركاتهم معنوي الجامعةصيل من أ التدريس لتحقيق ذواتهم واالحساس بانهم جزء  هيئة أعضاء في طريق قد تقف حائال

الذات املستويين  بالوقت والجهد  يض  أ التدريس بل    هيئة  أعضاءنحو    ةالجامع  إدارة املتبع من    باألسلوبليس فقط    الشادة وهنا البد من    يواملنهي  على  ا 

من الرضا بل والعشق   ةعام  ةحالل حالإ سمى النواتج و ة أ حقيقي  ةبدافع رغب  وخالقة   ة نماط تفكير ومقترحات مبتكر أ طروحات و أ املبذول من قبلهم الحتواء  

. التدريس بها هيئة أعضاءو ة بين الجامع

في جامعة القصيم من وجهة نظر    للصمت "ما األسباب املؤدية  السؤال الثاني على    الثاني: ينصنتائج إجابة السؤال    . 2.4 هيئة   أعضاءالتنظيمي 

 التدريس؟"

مت  لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة التحقق والترتيب ألسباب الص

 هيئة التدريس في جامعة القصيم، كانت النتائج كما يلي:  أعضاءالتنظيمي من وجهة نظر 

افات املعيارية ألسباب الصمت التنظيمي من وجهة نظر (: التكرارا10جدول )  هيئة التدريس في جامعة القصيم  أعضاءت والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

االنحراف   املتوسط االستجابة العبارات  م 

 املعياري 

 الترتيب  درجة التحقق 

 
 
افق جدا افق  غير مو افق محايد غير مو   مو

 
افق جدا  مو

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

في   1 هيئة تدريس  رغبة كل عضو 

على   ذاتية  مكاسب  تحقيق 

 حساب تحقيق أهداف الجامعة  

 8 متوسطة  1.215 2.902 10.8 21 24.7 48 20.1 39 32.5 63 11.9 23

مبدأ  2 أهمية  إدراك  عدم 

 التشارك والتعاون 

 6 متوسطة  1.182 3.088 13.4 26 26.8 52 22.2 43 30.4 59 7.2 14

املادية   3 املوارد  على  التنازع 

 املتوفرة في الجامعة 

 7 متوسطة  1.177 3.062 13.4 26 22.7 44 29.9 58 24.7 48 9.3 18

الالزم   4 الوقت  وضوح  عدم 

 لتحقيق الهدف 

 4 متوسطة  0.990 3.258 8.2 16 37.1 72 29.9 58 21.6 42 3.1 6

بعيدا   5 الفردي  العمل  في  الرغبة 

 عن العمل بروح الفريق  

 9 متوسطة  1.132 2.887 7.2 14 28.9 56 17.5 34 38.1 74 8.2 16

عضو  6 دور  وتداخل  غموض 

األدوار  مع  التدريس  هيئة 

 األخرى 

 1 كبيرة  1.148 3.541 21.6 42 39.2 76 13.9 27 22.2 43 3.1 6

النفسية   7 الراحة  ضعف   / قلة 

بين   هيئة   أعضاءواالنسجام 

 التدريس الجامعة

 3 متوسطة  1.159 3.304 16.0 31 33.5 65 20.6 40 24.7 48 5.2 10

بين   8 هيئة   أعضاء االختالفات 

القيم   حيث  من  التدريس 

املعرفي    – واملعتقدات   املستوى 

 املستوى االجتماعي  –

 5 متوسطة  1.130 3.253 13.9 27 32.5 63 23.7 46 24.7 48 5.2 10

او   9 املكانة  فقدان  من  الخوف 

العمل في حال طرحت موضوعا  

 يعد نافع وايجابي للجامعة  

 10 متوسطة  1.089 2.670 6.2 12 18.6 36 22.2 43 42.3 82 10.8 21

لـكبر   10 وذلك  التواصل  ضعف 

أقسامها  وتعدد  الجامعة  حجم 

 ووحداتها 

 2 كبيرة  1.186 3.428 19.1 37 38.1 74 14.4 28 23.2 45 5.2 10

 متوسطة  1.141 3.139 األسباب املؤدية لظاهرة الصمت التنظيمي في جامعة القصيم ككل 

هيئة التدريس متحققة بدرجة  أعضاءاألسباب املؤدية لظاهرة الصمت التنظيمي في جامعة القصيم من وجهة نظر  يتضح من الجدول السابق أن

 ، وجاءت العبارات مرتبة من حيث درجة التحقق كالتالي:1.141بانحراف معياري  3.139متوسطة، حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني  



اقع الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم وعالقته ببعض املتغيرات     الضويان & السعيد                                                                                                          و

 623-601، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 614 

 

" في الترتيب األول من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة كبيرة  يس مع األدوار األخرى غموض وتداخل دور عضو هيئة التدر جاءت العبارة " •

 .1.148بانحراف معياري قدره  3.541عينة الدراسة  أفرادحيث بلغت قيمة متوسط استجابات 

" في الترتيب الثاني من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة  ضعف التواصل وذلك لـكبر حجم الجامعة وتعدد أقسامها ووحداتهاجاءت العبارة " •

 .1.186بانحراف معياري قدره  3.428عينة الدراسة  أفرادكبيرة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات 

قق، ومتحققة  " في الترتيب الثالث من حيث درجة التحهيئة التدريس الجامعة  أعضاءقلة / ضعف الراحة النفسية واالنسجام بين  جاءت العبارة " •

 .1.159بانحراف معياري قدره  3.304عينة الدراسة  أفرادبدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات 

" في الترتيب الرابع من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة عدم وضوح الوقت الالزم لتحقيق الهدفجاءت العبارة " •

 .0.990بانحراف معياري قدره  3.258لدراسة عينة ا  أفرادمتوسط استجابات 

" في الترتيب الخامس املستوى االجتماعي  –املستوى املعرفي    –هيئة التدريس من حيث القيم واملعتقدات    أعضاءاالختالفات بين  جاءت العبارة " •

بلغت قيمة متوسط استجابات   التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث  الدراسة    أفرادمن حيث درجة  بانحراف معياري قدره    3.253عينة 

1.130 . 

" في الترتيب السادس من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت  عدم إدراك أهمية مبدأ التشارك والتعاون جاءت العبارة " •

 . 1.182بانحراف معياري قدره  3.088عينة الدراسة  أفرادقيمة متوسط استجابات 

" في الترتيب السابع من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت تنازع على املوارد املادية املتوفرة في الجامعةالجاءت العبارة " •

 . 1.177بانحراف معياري قدره  3.062عينة الدراسة  أفرادقيمة متوسط استجابات 

العبارة " • الجامعةرغبة كل عضو هيئة تدريس في تحقيق مكاسب ذاتية على حساب تحجاءت  أهداف  الثامن من حيث درجة  قيق  الترتيب  " في 

 .1.215بانحراف معياري قدره  2.902عينة الدراسة  أفرادالتحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات 

الفردي بعيدا عن العمل بروح الفريقجاءت العبارة " • الترتيب التاسع من حيث درجة التحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة  الرغبة في العمل  " في 

 .1.132بانحراف معياري قدره  2.887عينة الدراسة  أفرادحيث بلغت قيمة متوسط استجابات 

• " العبارة  حال طرحت موضوع  جاءت  في  العمل  او  املكانة  للجامعةالخوف من فقدان  وايجابي  نافع  يعد  حا  العاشر من  الترتيب  في  درجة  "  يث 

 .1.089بانحراف معياري قدره  2.670عينة الدراسة  أفرادالتحقق، ومتحققة بدرجة متوسطة حيث بلغت قيمة متوسط استجابات 

هيئة التدريس   أعضاء"ما املقترحات اإلجرائية للتغلب على الصمت التنظيمي لدى  ينص السؤال الثالث على    نتائج إجابة السؤال الثالث:  .3.4

 بجامعة القصيم؟" 

ت الجرا لإلجابة عن السؤال تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة املوافقة والترتيب للمقترحا

 هيئة التدريس بجامعة القصيم، كانت النتائج كما يلي: أعضاءجهة نظر ئية للتغلب على الصمت التنظيمي من و 

افقة والترتيب ملقترحات التغلب على الصمت التنظيمي(: 11جدول ) افات املعيارية ودرجة املو   أعضاءمن وجهة نظر  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحر

 هيئة التدريس بجامعة القصيم
االنحراف   املتوسط االستجابة العبارات  م 

 املعياري 

افقة   الترتيب  درجة املو

 غير 
 
افق جدا افق  مو افق محايد غير مو   مو

 
افق جدا  مو

 نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار  نسبة  تكرار 

املوظفين   1 الدارة  تشارك  ان 

التي   القرارات  اتخاذ  في 

 تسعى لتحقيق األهداف 

1 0.5 2 1.0 13 6.7 82 42.3 96 49.5 4.392 0.706  
 
 4 كبيرة جدا

تحرص   2 على  ان  الدارة 

القرارات   اتخاذ  في  املشاركة 

األداء   بتطوير  العالقة  ذات 

املستقبلية  والخطط 

 للجامعة

1 0.5 1 0.5 12 6.2 94 48.5 86 44.3 4.356 0.669  
 
 7 كبيرة جدا

السياسات،   3 تكون  أن 

واضحة،   واالجراءات، 

 ومحددة

 كبيرة  0.669 4.474 54.6 106 40.2 78 3.6 7 1.0 2 0.5 1
 
 3 جدا

  أعضاء ان تتناسب قدرات     4

املهام   مع  التدريس  هيئة 

 املوكلة إليهم 

0.0 0.0 3 1.5 8 4.1 64 33.0 119 61.3 4.541 0.652  
 
 1 كبيرة جدا

أهدافه   5 الفرد  يخضع  ان 

األغلبية   ألهداف  ومصالحه 

الجامعة  في  العامة 

 ومصالحها

2 1.0 6 3.1 17 8.8 80 41.2 89 45.9 4.278 0.830  
 
 11 كبيرة جدا
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التبادلية  6 العالقة  تسود  أن 

بين   باملثل    أفراد واملعاملة 

 الجامعة

0.0 0.0 6 3.1 8 4.1 92 47.4 88 45.4 4.351 0.706  
 
 8 كبيرة جدا

هذه   7 في  الفرد  يعتقد  ان 

الجامعة ان العمل الجماعي 

من   أفضل  نتائج  يحقق 

 العمل املنفرد

0.0 0.0 7 3.6 17 8.8 78 40.2 92 47.4 4.314 0.781  
 
 9 كبيرة جدا

ينظر   8 هيئة   أعضاءان 

الجامعة  هذه  في  التدريس 

تتعلق   التي  واألمور  للقضايا 

منظور   من  والعمل  بها 

 مشترك 

0.0 0.0 3 1.5 13 6.7 99 51.0 79 40.7 4.309 0.665  
 
 10 كبيرة جدا

ان تهتم الدارة بتوفير فرص   9

والتطور   املستمر  التعلم 

 هيئة التدريس  عضاءأل 

3 1.5 3 1.5 6 3.1 64 33.0 118 60.8 4.500 0.770  
 
 2 كبيرة جدا

يتشارك   10 هيئة   أعضاءان 

الرقمية   املصادر  التدريس 

بين   واملهارات  واملعرفية 

 بعضهم البعض

0.0 0.0 4 2.1 14 7.2 81 41.8 95 49.0 4.376 0.711  
 
 5 كبيرة جدا

الدارة التجمعات  ان تشجع  11

 املهنية الهادفة في الجامعة

0.0 0.0 3 1.5 16 8.2 82 42.3 93 47.9 4.366 0.702  
 
 6 كبيرة جدا

  0.715 4.387 هيئة التدريس بجامعة القصيم ككل  أعضاءاملقترحات اإلجرائية للتغلب على الصمت التنظيمي لدى  
 
 كبيرة جدا

 هيئة التدريس بجامعة القصيم بدرجة  أعضاءاملقترحات الجرائية للتغلب على الصمت التنظيمي لدى  أن: حظيتيتضح من الجدول السابق 

 من املوافقة من وجهة نظر 
 
ويتضح من نسبة ال(، 4.27إلى  4.54حيث تراوحت املتوسطات الحسابية للعبارات ما بين )هيئة التدريس،  أعضاءكبيرة جدا

منها ملواجهة وا موافقة الكبيرة على املقترحات التي تساهم في التغلب على ظاهرة الصمت التنظيمي والتي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار ومحاولة االستفادة 

ن يخضع الفرأ إليهم( وبالدرجة األقل )املهام املوكلة  هيئة التدريس مع أعضاءن تتناسب قدرات أ جاءت بالدرجة األعلى )لتخفيف من هذه الظاهرة حيث 

  .ا وكالهما يقع ضمن درجة املوافقة كبيرة جد   (د أهدافه ومصالحه ألهداف األغلبية العامة في الجامعة ومصالحها

هيئة التدريس    أعضاءفي درجة ممارسة  (  α≤0.05)  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  ينص السؤال الرابع على "  إجابة السؤال الرابع:.  4.4

 سنوات الخبرة(؟   -الدرجة العلمية -بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب عليه تعزى ملتغيرات )النوع

 : وقد تمت الجابة عن السؤال على النحو التالي 

 بالنسبة ملتغير النوع:  •

 كما هي موضحة في الجدول التالي: تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين وكانت النتائج وقد 

ا ملتغير النوع )ن  هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب عليه تبع   أعضاءنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة ممارسة (: 12جدول )

 =192 ) 

 مستوى الداللة  قيمة "ت"  االنحراف املعياري  املتوسط الجنس املتغيرات

املحور الثاني: الصمت  

 التنظيمي

 0.376 0.886 4.318 13.907 ذكر الصمت الدفاعي

 غير دالة 
 4.088 13.355 أنثى 

 0.269 1.108 4.964 14.025 ذكر صمت االستجابة 

 غير دالة 
 4.419 13.250 أنثى 

 0.425 0.799 3.450 19.712 ذكر الصمت املؤيد اجتماعيا 

 غير دالة 
 3.238 19.316 أنثى 

 0.481 0.705 9.594 38.220 ذكر الصمت التنظيمي ككل 

 غير دالة 
 7.906 37.289 أنثى 

 0.439 0.775 7.845 31.737 ذكر املحور الثالث: األسباب التي تؤدي الى الصمت التنظيمي 

 غير دالة 
 7.577 30.855 أنثى 

 0.345 0.946 5.175 48.576 ذكر املحور الرابع: الحلول للحد من ظاهرة الصمت التنظيمي 

 غير دالة 
 6.758 47.763 أنثى 

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب    أعضاءفي درجة ممارسة    (α≤0.05)ا  ال توجد فروق دالة إحصائي  

ثناء أ خر آ ال يتم تمييز نوع عن  وفهمها العميق ة دارتها الرشيد إ عبر  ةالجامع  إدارة اظهرت ان  يالتهنا يجب التركيز على تلك النتائج ا ملتغير النوع، عليه تبع  

 املشاركة و نمط  أ  لطبيعةلى النوع كعامل محدد  إ دون النظر    األكاديميستضيف لثمار الجهد    التيينصب على العناصر    بأكملهن التركيز  أ االختيار بل    ةعملي
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التدريس حول مستوى س  هيئة أعضاءوربما يرجع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات  التدريس. هيئةيقوم بها عضو  التي

ويخضعون إلـى نفـس األنظمـة واللوائ لهم،إلى تقارب الظروف الحياتية والثقافية العامة  النوع،لوك الصمت التنظيمـي لديهم والتي تعزى الختالف متغير 

 دارة، كما أن طبيعة العمل واملهام واملـسؤوليات لهم واحدة، ويحصلون على دورات تدريبية في مجال أعمالهم متقاربة إلى حد ما. ح والضوابط من قبل ال 

( التـي توصـلت إلـى أن سلوكيات الصمت التنظيمي للمعلمين في تركيا كانت غير مرتبطة بمتغير 2014واتفقت هذه النتيجة مع دراسة التين كورت )

( التي أشـارت إلـى أن 2007انسجمت مع نتائج دراسة الشوابكة ) ( وكذلك2012كما أنها انسجمت مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة الشوابكة ) النوع،

ينما اختلفت مع نتائج  ب املفحوص.بنوع  يتأثر مستوى الصمت التنظيمي لدى القيادات الدارية األكاديمية في الجامعات األردنية العامة كان بشكل عام لم 

يمارس بدرجة ضعيفة من قبل   عبد العزيزهيئة التدريس بجامعة امللك    أعضاء( التي توصلت أن سلوك الصمت التنظيمي لدى  2015دراسة القرني )

 املفحوصين بناء على نوعهم. 

   بالنسبة ملتغير الدرجة العلمية:  •

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه   أعضاءارية لدرجة ممارسة  وقد تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعي

 ا ملتغير الدرجة العلمية، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:ومقترحات التغلب عليه تبع  

افات املعيارية لدرجة ممارسة (: 13جدول ) ا ملتغير الدرجة هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب عليه تبع   أعضاءاملتوسطات واالنحر

 العلمية 

 أستاذ  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد املتغيرات

انحراف   متوسط

 معياري 

انحراف   متوسط

 معياري 

انحراف   متوسط

 معياري 

املحور الثاني:  

 الصمت التنظيمي

 4.441 13.277 3.983 14.077 4.242 13.731 الصمت الدفاعي

 4.489 13.745 4.560 13.308 4.976 13.861 صمت االستجابة 

 3.189 18.298 2.956 20.000 3.469 19.944 الصمت املؤيد اجتماعيا 

 8.163 38.723 8.162 37.385 9.596 37.648 الصمت التنظيمي ككل 

 6.765 29.745 6.549 29.487 8.274 32.796 املحور الثالث: األسباب التي تؤدي الى الصمت التنظيمي 

 5.493 46.851 4.543 49.872 6.282 48.287 املحور الرابع: الحلول للحد من ظاهرة الصمت التنظيمي 

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب    أعضاءفي درجة ممارسة    ة( وجود فروق ظاهري13يالحظ من الجدول )

تبع   التباين األحادي )عليه  اختبار تحليل  الفروق تم استخدام  تلك  العلمية، وللوقوف على داللة  الدرجة  ملتغير  النتائج كما يوضحها ANOVAا  ( وكانت 

 الجدول التالي: 

ا هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب عليه تبع   أعضاء(: نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة ممارسة 14جدول )

 ملتغير الدرجة العلمية 

مجموع   مصدر التباين املتغيرات 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الداللة 

: االول  املحور

الصمت 

 التنظيمي

 0.677  0.391 7.028 2 14.057 بين املجموعات  الصمت الدفاعي

 غير دالة 
 17.986 191 3435.386 داخل املجموعات 

   193 3449.443 الكلي

 0.825 0.193 4.404 2 8.809 بين املجموعات  صمت االستجابة 

 غير دالة 
 22.859 191 4366.161 داخل املجموعات 

   193 4374.969 الكلي

 0.05  4.501 49.190 2 98.380 بين املجموعات  الصمت املؤيد اجتماعيا 

 10.929 191 2087.496 داخل املجموعات 

   193 2185.876 الكلي

 0.740 0.301 24.347 2 48.694 بين املجموعات  الصمت التنظيمي ككل 

 غير دالة 
 80.886 191 15449.265 داخل املجموعات 

   193 15497.959 الكلي

: األسباب التي تؤدي الى الصمت  الثاني املحور

 التنظيمي

 0.05  4.162 241.014 2 482.029 بين املجموعات 

 57.907 191 11060.198 داخل املجموعات 

   193 11542.227 الكلي

للحد من ظاهرة  : الحلول الثالث املحور 

 الصمت التنظيمي

 0.06  2.908 97.348 2 194.695 بين املجموعات 
 غير دالة 

 33.479 191 6394.418 داخل املجموعات 

   193 6589.113 الكلي
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 يتضح من الجدول السابق أنه:

ا ملتغير الدرجة العلمية على هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي تبع    أعضاءدرجة ممارسة    في  (α≤0.05)ا  ال توجد فروق دالة إحصائي   •

 . )الصمت الدفاعي، صمت االستجابة( الدرجة الكلية وعلى بعدي 

ا ملتغير الدرجة العلمية على هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي تبع    أعضاءممارسة    ةفي درج  (α≤0.05)ا  توجد فروق دالة إحصائي   •

 . االصمت املؤيد اجتماعي   بعد

ترجع الختالف الدرجة  الصمت التنظيمي    أسبابب  املتعلقة  بجامعة القصيم هيئة التدريس    أعضاءدرجة  في    (α≤0.05)ا  توجد فروق دالة إحصائي   •

 العلمية. 

فروق   • توجد  إحصائي  ال  بجامعة  أعضاءدرجة  في    (α≤0.05)ا  دالة  التدريس  الصمت ب  املتعلقة  القصيم   هيئة  على  للتغلب  الجرائية  املقترحات 

 التنظيمي ترجع الختالف الدرجة العلمية. 

وأسباب الصمت التنظيمي تم استخدام   االصمت املؤيد اجتماعي    ُبعدب هيئة التدريس املتعلقة    أعضاءاستجابات    بين وللكشف عن داللة الفروق  

 للمقارنات الُبعدية، وكانت النتائج كما هي موضح في التالي:  LSDاختبار 

 ا وأسباب الصمت التنظيميهيئة التدريس على ُبعد الصمت املؤيد اجتماعي   أعضاءللمقارنات البعدية بين درجات  LSDنتائج اختبار (: 15جدول )

 (20.000أستاذ مشارك )م=   (19.944أستاذ مساعد )م=  الدرجة العلمية  املتغيرات 

  0.056 (20.000أستاذ مشارك )م=  االصمت املؤيد اجتماعي  

 **1.702 **1.646 (18.298أستاذ )م= 

لى  إاألسباب التي تؤدي 

 الصمت التنظيمي 

 (29.487أستاذ مشارك )م=  (32.796أستاذ مساعد )م=  الدرجة العلمية 

  *3.309 (29.487أستاذ مشارك )م= 

 0.258 *3.051 (29.745أستاذ )م= 

(α≤0.05)ا عند مستوى  ** الفرق بين املتوسطين دال إحصائي  

   ما يلي:من الجدول السابق يتضح 

ا هم أصحاب الدرجة العلمية أستاذ، حيث كانت هناك فروق دالة ا: أقل املجموعات في الصمت املؤيد اجتماعي  بالنسبة للصمت املؤيد اجتماعي   •

أستاذ مشارك( ومجموعة األساتذة لصالح    (α≤0.01)ا  إحصائي   املجموعات )أستاذ مساعد،  باقي  أستاذ مشارك(  بين  مجموعتي )أستاذ مساعد، 

 ا.بينما لم تكن الفروق بين مجموعتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك فروق دالة إحصائي  

األساتذة • التنظيمي هم مجموعة  الصمت  إلى  تؤدي  التي  األسباب  تقييم  في  املجموعات  أعلى  التنظيمي:  الصمت  إلى  تؤدي  التي  للسباب    بالنسبة 

على مجموعة االساتذة املشاركين ومجموعة األساتذة، بينما لم تكن الفروق    (α≤0.05)ا  قت استجاباتهم بفروق دالة إحصائي  املساعدين، حيث تفو 

 ا.بين مجموعتي األساتذة املشاركين واألساتذة فروق دالة إحصائي  

   هيئة  عضاءأل   املستنيرة   املشاركةمام  ألم تمثل عائق    العلمية  الدرجةن  أ لى  إ  الشارة هنا يجدر  
 

الجميع دون    راءآ  لسماع  التدريس وهذا يفسح مجاال

تساهم   التيومقترحاتهم    آرائهم بداء  إ التدريس على    ةهيئ  أعضاءقد تحد من قدره    التي  العقيمةو غيرها من تلك املحددات  أ التمييز بناء على درجه علميه  

و حتى من هم في املجتمع املحيط سواء أ   املنظومة  إطارملن هم داخل    ومفيدة مميزه    أكاديميةوتقديم خدمه    للجامعةمع غيرها في تحقيق الغرض املرجو  

املباشر   املباشر  أ املجتمع  واتفقت هذه   .ة الجامع  إدارة من    وعيو   وإدراكلى فهم عميق  إ ويرجع ذلك    .التنويري   الجامعةقد يستفيد من دور    الذي و غير 

بمتغير  مرتبطة( التـي توصـلت إلـى أن سلوكيات الصمت التنظيمي للمعلمين في مدينة كوتاهيا غرب تركيا كانت غير 2014النتيجة مع دراسة التين كورت )

)  العلمية،  الدرجة الشوابكة  إليها دراسة  التي توصلت  النتيجة  انسجمت مع  أنها  انسجمت مع2012كما  )  ( وكذلك  الشوابكة  التي 2007نتائج دراسة   )

مكانه املفحوص. أشـارت إلـى أن مستوى الصمت التنظيمي لدى القيادات الدارية األكاديمية في الجامعات األردنية العامة كان بشكل عام لم يتأثر بنوع و 

امللك    ضاءأع( التي توصلت أن سلوك الصمت التنظيمي لدى  2015بينما اختلفت مع نتائج دراسة القرني ) التدريس بجامعة  يمارس   عبد العزيزهيئة 

 التي يحتلونها. العلمية املكانةبدرجة ضعيفة من قبل املفحوصين بناء على نوع 

 بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة:  •

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه   أعضاءوقد تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممارسة  

 ا ملتغير الدرجة العلمية، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:ومقترحات التغلب عليه تبع  
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افات املعيارية لدرجة ممارسة (: 16جدول ) ا ملتغير سنوات هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب عليه تبع   أعضاءاملتوسطات واالنحر

 الخبرة 

 فأكثر   20من   20ألقل من   10من   سنوات   10أقل من   املتغيرات 

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

انحراف   متوسط 

 معياري 

 4.070 12.868 3.925 13.955 4.637 14.339 الصمت الدفاعي  : الصمت التنظيمي االول املحور 

 4.873 13.015 4.502 14.134 4.902 14.068 صمت االستجابة 

 3.341 19.971 3.029 19.716 3.699 18.898 االصمت املؤيد اجتماعي  

 9.363 35.912 7.627 38.373 9.603 39.508 الصمت التنظيمي ككل 

 8.042 28.794 6.255 32.582 8.215 33.034 : األسباب التي تؤدي الى الصمت التنظيمي الثاني املحور 

 5.243 48.618 4.981 48.731 7.231 47.305 : الحلول للحد من ظاهرة الصمت التنظيمي الثالثاملحور 

هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب    أعضاء( وجود فروق ظاهرية في درجة ممارسة  16يالحظ من الجدول )

تبع   التباين األحادي )عليه  اختبار تحليل  الفروق تم استخدام  تلك  العلمية، وللوقوف على داللة  الدرجة  ملتغير  النتائج كما يوضحها ANOVAا  ( وكانت 

   الجدول التالي:

ا هيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي وأسبابه ومقترحات التغلب عليه تبع   أعضاءنتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة ممارسة (: 17جدول )

 ملتغير سنوات الخبرة

مجموع   مصدر التباين املتغيرات 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الداللة 

املحور الثاني:  

الصمت  

 التنظيمي 

األول: الصمت   ُبعدال

 الدفاعي

 0.121  2.138 37.774 2 75.548 بين املجموعات 

 غير دالة 
 17.664 191 3373.895 داخل املجموعات 

   193 3449.443 الكلي 

الثاني: صمت   ُبعدال

 االستجابة 

 0.316  1.159 26.232 2 52.464 بين املجموعات 

 غير دالة 
 22.631 191 4322.505 داخل املجموعات 

   193 4374.969 الكلي 

الثالث: الصمت   ُبعدال

 ا املؤيد اجتماعي  

 0.180  1.732 19.467 2 38.933 بين املجموعات 

 غير دالة 
 11.241 191 2146.943 داخل املجموعات 

   193 2185.876 الكلي 

الصمت التنظيمي  

 ككل 

 0.066 2.765 218.035 2 436.071 بين املجموعات 

 غير دالة 
 78.858 191 15061.889 داخل املجموعات 

   193 15497.959 الكلي 

املحور الثالث: األسباب التي تؤدي الى  

 الصمت التنظيمي 

 0.01  6.287 356.439 2 712.878 بين املجموعات 

 56.698 191 10829.348 املجموعات داخل 

   193 11542.227 الكلي 

املحور الرابع: الحلول للحد من ظاهرة  

 الصمت التنظيمي 

 0.324  1.135 38.691 2 77.382 بين املجموعات 

 غير دالة 
 34.093 191 6511.731 داخل املجموعات 

   193 6589.113 الكلي 

 أنه:يتضح من الجدول السابق 

ه الفرعية ترجع الختالف أبعادهيئة التدريس بجامعة القصيم للصمت التنظيمي و   أعضاءفي درجة ممارسة    (α≤0.05)ا  ال توجد فروق دالة إحصائي   •

 سنوات الخبرة. 

 الصمت التنظيمي ترجع الختالف سنوات الخبرة.هيئة التدريس املتعلقة بأسباب  أعضاءفي استجابات  (α≤0.01)ا توجد فروق دالة إحصائي   •

املتعلقة  أعضاء في استجابات    (α≤0.05)ا  إحصائي  ال توجد فروق دالة   • التدريس  التنظيمي ترجع  ب  هيئة  الصمت  للتغلب على  املقترحات الجرائية 

  الختالف سنوات الخبرة.

 ، للمقارنات الُبعدية  LSDأسباب الصمت التنظيمي تم استخدام اختبار  بهيئة التدريس املتعلقة    أعضاءاستجابات    بين وللكشف عن داللة الفروق  

 كانت النتائج كما هي موضح في التالي: و 
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 هيئة التدريس املتعلقة بأسباب الصمت التنظيمي أعضاءللمقارنات البعدية بين درجات  LSDنتائج اختبار (: 18جدول )

 (32.582سنة )م=  20ألقل من    10من   (33.034سنوات )م=   10أقل من   سنوات الخبرة 

  0.452 (32.582سنة )م=  20ألقل من  10من 

 **3.788 **4.240 (28.794سنة فأكثر )م=  20من 

 0.01ا عند مستوى  املتوسطين دال إحصائي  ** الفرق بين 

هيئة التدريس بجامعة القصيم هم   أعضاء أقل املجموعات في تقييم األسباب التي تؤدي إلى الصمت التنظيمي لدى  أن    من الجدول السابق يتضح 

سنة( بفروق   20سنوات ألقل من    10سنوات، من    10)أقل من    الفئاتسنة فأكثر(، حيث تفوقت عليهم استجابات باقي    20مرتفعي سنوات الخبرة )من    فئة

 ا.سنة غير دالة إحصائي    20إلى أقل من  10سنوات ومن  10سنوات الخبرة أقل من  فئتي، بينما كانت الفروق بين (α≤0.01) ادالة إحصائي  

بالذكر   الجدير  الدراسأ من  نتائج هذه  االنفتاح والرق  ةن  بين    اململكة، في    الحياة   مناحي  كافةتكسو    التي  واملشاركة  يجاءت لتظهر واقع   أكثر ومن 

والبناءة في املستقبل.   الفعالة  ةعداد شباب اليوم للمساهمإ في    محوري الجامعات بما لها من دور    يتأت  2030  اململكة  رؤيةتعتمد عليها    التياملؤسسات  

الدراس نتائج  العمل داخل  أ لتظهر    ةوجاءت  بين وجهه نظر   بالحريةهو مناخ يتسم    الجامعةن مناخ  التكامل ما  االبداع والسعي نحو  واملشاركة وتقبل 

لتحقيق هدف مشترك وهو توفير بيئة عمل محببه وتفاعل مثمر وطرق ووسائل لعرض ومناقشه االفكار البداعية  الجامعة إدارة التدريس و  هيئة أعضاء

ا قد يكون من مر  أ نه  أ مامهم للتعبير عن افكارهم وعدم التزام الصمت نحو ما يرون  أفاق رحبه  آ التدريس عن طريق فتح    هيئة  أعضاءوتعظيم دور مشاركه  

الرأي والتعبير مع إشراك  فضل تعديله ولذلك فإاأل  الدارة مجال لبداء  الجوانب باستثمار    مما سمح   الجامعةالتدريس في قضايا    هيئة  أعضاءن فتح 

  املتناغمة   املنظومةهنا تكتمل    التنظيميةواملصارحة    الشفافيةمن أجل القضاء على التأويالت والفهم الخاطئ، ونشر    التنظيمياليجابية لظاهرة الصمت  

وجه قصور حتى  أ فاق جديده ومستدامه للتعبير عن اآلراء دونما تخوف بل وتقديم الدعم للجيد منها ومناقشه تلك التي بها  أ تمكنت من خالل فتح    والتي

 فضل. لى قوه دافعه للتغيير نحو األ إ ا مثل الصمت الوظيفي ا سلبي  ن تحول عنصر  أ و ملل أ لى صورتها املثلى دون كلل إ تصل 

 :تت واملقترحاالتوصيا

   :  يليتوصيات فيما اليمكن إيجاز أهم 

واملشاركة في اتخاذ القرارات التي من إيصال ما يرونه من أفكار أو معلومات أو شكاوى    هم سياسة الباب املفتوح من قبل الدارة العليا لتمكين تباعا  •

 تسعى لتحقيق األهداف. 

 . على أهمية املشاركة واملبادرة في العمل ومساعدة الزمالء والتركيزلتوفير فرص التعلم والتطوير املستمر عقد دورات تدريبية  •

إنشاء نظام معلوماتي    خاللوذلك من   ومحددة،واضحة  تكون  وتقديم التفسيرات املتعلقة بها، على أن   توفير املعلومات والبيانات الخاصة بالعمل •

 .يحتوي على كافة البيانات واملعلومات املتعلقة بالعمل واستخدامه كمرجع أثناء عملهم 

 هيئة التدريس مع املهام املوكلة إليهم. أعضاءالتأكيد على مالئمة ومناسبة قدرات  •

 هيئة التدريس املصادر الرقمية واملعرفية واملهارات بين بعضهم البعض.   أعضاءمشاركة  •

   :مثل  وفيما يلي بعض املقترحات البحثية 

 دراسة العالقة بين التنمر التنظيمي والصمت التنظيمي في املؤسسات التعليمية.  •

 في الجامعات الخاصة. على االستقرار الوظيفي الصمت التنظيمي دراسة أثر   •

 دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات االهلية الخاصة في الصمت التنظيمي.  •
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Abstract: The study aimed to identify the reality of organizational silence among faculty members at Qassim 
University from their point of view and its relationship to some variables. The descriptive approach was used, 
and the study sample consisted of (194) faculty members at Qassim University in the second semester of the 
year 1441-1442 AH. A questionnaire consisting of three dimensions was applied to them: organizational silence 
and it has three components: reasons for organizational silence, and proposals to reduce organizational silence. 
The most prominent results came to express that the organizational silence of the faculty members at Qassim 
University was achieved to a weak degree and a mean (2.52 out of 5), and it came in the first place after the 
socially supportive silence with a mean of 3.91, followed by the response silence with a mean of (2.74), then 
the defensive silence was achieved in a medium degree and got an average of (2.73). The dimensions of the 
causes leading to organizational silence came in a medium degree and an average of (3.13). The most important 
of which was the ambiguity and overlap of the role of the faculty member with other roles, and the focus of 
procedural proposals came to overcome the organizational silence among faculty members. Qassim University 
has a very high degree of approval and an average of (4,387). The study also found that there are no statistically 
significant differences in the degree to which faculty members at Qassim University practice organizational 
silence, its causes and proposals to overcome it due to the variables (type - degree - and years of experience). 
The study recommended more research proposals in the same field . 

Keywords: organizational silence; faculty members; Qassim University . 
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1.   
 : مةاملقد 

ْقنِّ  ة الكبيرة في مجال تِّ يَّ ْقنِّ ِّ
رات كثيرة ومتسارعة بسبب الثورة الت  ات املعلومات؛ مما شهدت نظم املعلومات في العقود األخيرة من القرن املاض ي تغيُّ يَّ

م، ومن أبرز هذه التطبيقات ما يعر 
ُ
ظ ى إلى ظهور تطبيقات جديدة ألنظمة املعلومات ومعايير حديثة لتصميم هذه النُّ ات الذكاء  أدَّ يَّ ْقنِّ  طِّ االصْ ف بتِّ

اعي  التي ن 

رِّي  ومحاكاتها لخلق جيل جديد من  
 
ش ا نشأ كأحد علوم الحاسب التي تهتم  بدراسة وفهم طبيعة الذكاء الب  ا نسبيًّ

ا
 حديث

ا
دُّ مجاال ع 

ُ
ة، التي ت يَّ كِّ

 
الحاسبات الذ

ات لتنمية وتطوير يمكن برمجتها إلنجاز الكثير من املهام التي تحتاج إلى قدرة عالية م باع العديد من اآلليَّ ن االستنتاج واإلدراك، لذلك قامت بعض الدول بات 

ي  لدى فئات املجتم اعِّ
ن  ، وخلق ثقافة الذكاء االْصطِّ ي  اعِّ

ن  ة في مجال الذكاء االْصطِّ صة والقدرات املحليَّ ع لتسهيل انتشار استخدام الكفاءات العلمية املتخص 

االتطبيقات التي تعتمد عل  ي  القادر على التعامل معها، وتعزيز تضافر جهود املؤسسات املختلفة للتوعية بأساسيَّ مِّ
ْ
ق ات، وخلق املواطن الرَّ يَّ ْقنِّ ِّ

ت  ى هذه الت 

لل العالم  التي توليها دول  ة  األولويَّ ي  وتطبيقاته في عاملنا تظهر في  اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  الكبرى ملستقبل  ة  يَّ املجال، فاألهم  الرابعة ورافدها   ثورة هذا  ة  الصناعيَّ

ي  .  اعِّ
ن   األبرز الذكاء االْصطِّ

رَّ  ، فُيع  ي  اعِّ
ن  دت تعريفات الذكاء االْصطِّ ي  باهتمام الكثير من الباحثين والعلماء، لذا تعدَّ اعِّ

ن  ه علم هندسة ولقد حظيت مفاهيم الذكاء االْصطِّ ف بأنَّ

ة، يَّ كِّ
 
ذ اآلالت  ة    جعل  موبخاصَّ وهو  الحاسوب،  رِّي  برامج 

 
ش الب  الذكاء  فهم  في  الحاسوب  استخدام  ة  بمهمَّ يتعلق  عبد (McCarthy،2007)  ا  فه  وعرَّ  ،
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 ص: خاملل

هدف البحث الحالي إلى تحديد تطبيقات الذكاء االصطناعي في مجال التعليم وجهود اململكة العربية السعودية في توظيف الذكاء االصطناعي 

مستقبل التعليم باململكة العربية السعودية في ظل تحوالت الذكاء االصطناعي وتم استخدام املنهج الوصفي الوثائقي  في مجال التعليم وتوضيح  

  ألنه أنسب املناهج لطبيعة البحث، حيث قامت الباحثتان بجمع املعلومات والوثائق عن الذكاء االصطناعي وتطبيقاته في مجال التعليم وذلك 

در واملراجع املوثوقة والتي ساهمت في الوصول إلى النتائج التي يسعى البحث لتحقيقها، وأظهرت النتائج أن هناك بالرجوع إلى عدد من املصا

زات عدد من تطبيقات الذكاء االصطناعي تستخدم في مجال التعليم بصفة عامة، وأن التعليم في اململكة العربية السعودية حقق كثيرا من اإلنجا

( وأن هناك العديد من األهداف املستقبلية التي تسعى السعودية بكل جهودها للوصول إليها وتعمل على تحقيقها  2030التي تتماش ى مع رؤية )

مين مما سينعكس بشكل إيجابي على مناهجنا ومقرراتنا وطالبنا ومستقبلهم، وإعداد الخطط املستقبلية لإلفادة منها بما يتناسب مع رؤيتها وتأ

لة التعليم بما يتضمن هذه األنظمة والتطبيقات ويضمن استخدامها االستخدام األمثل وأوصت الباحثتان بضرورة البنى التحتية وإعادة هيك

ال التعليم وتوفير  الذكاء االصطناعي في مجال  الوعي بمزايا تطبيق  التعليمية ونشر  العملية  الذكاء االصطناعي في  بيئة االهتمام بدمج تقنيات 

 تحتية الالزمة لتطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي.  التعليمية وتطوير البنية ال

 الذكاء االصطناعي؛ تطبيقات الذكاء االصطناعي؛ مستقبل التعليم.  الكلمات املفتاحية:

 

mailto:ESBARIEDH@UJ.EDU.SA
http://www.refaad.com/
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قة تلك األ 2009املجي) رة للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه ولو في حدود ضي  ه: أحد علوم الحاسب اآللي  الحديثة التي تبحث عن أساليب متطو  سباب ( بأنَّ

ب إلى ذكاء اإلنسان. س 
ْ
   التي ُتن

ا  ي  إلى فهـم طبيعـة الـذكاء اإلنساني  عـن طـريـق عـمـل بـرامـج للحاسب اآللي  قادرة على محاكاة  اعِّ
ن  سم  ويهـدف علـم الذكاء االْصطِّ

 
لسلوك اإلنساني  املت

خاذ قرار في موقٍف ما بناءا على 2019، العمري بالذكاء )  وصف لهذا املوقف، فالبرنامج نفسه يجد  (، وتعني قدرة برنامج الحاسب على حل مسألٍة ما، أو ات 

ة املتنوعة الت ات االستدالليَّ ل إلى القرار بـالرجوع إلى عـدد مـن العمليَّ ع لحـل املسألة، أو للتوصُّ ب 
َّ
ي  بها البرنامجالطريقة التي يجب أن ُتت ِّ

 
ذ
ُ
 United، (2019  ي غ

Nations Educational  .) 

ة الذكاء   ي  ة، وتمكن اإلنسان من اسوتتمثل أهم  يَّ كِّ
 
ة املتراكمة بنقلها إلى اآلالت الذ رِّيَّ

 
ش ه يسهم في املحافظة على الخبرات الب  ي  في أنَّ اعِّ

ن  تخدام االْصطِّ

ا في كث ا مهمًّ ي  دورا اعِّ
ن  ي الذكاء االْصطِّ ِّ

ة، كما يؤد  ا عن لغات البرمجة الحاسوبيَّ ة في التعامل مع اآلالت عوضا ير من املجاالت مثل: املجال األمني  اللغة اإلنسانيَّ

ا التخفيف من األخطار واستكشاف األماكن املجهو  يته أيضا ة، ومن أهم  ة واملهنيَّ ات والعسكري  والتعليم التفاعلي  واالستشارات القانونيَّ لة واملشاركة في عمليَّ

ة   (   2004)عبد النور،  .اإلنقاذ في أثناء الكوارث الطبيعيَّ

تطبي كانت  والتطبيقاتوإذا  ة  يَّ ْقنِّ ِّ
والت  ة  واالقتصاديَّ ة  والصناعيَّ ة  العسكريَّ واملجاالت  امليادين  من  كثير  في  ة  مهمَّ ي   اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  ة    قات  يَّ ِّ
الطب 

التعليم   ا في مجال  أيضا ة  ها مهم  ة، فإن  يَّ ْدمِّ الق  ؛والخِّ خاذ  ات  أبرزها: تحسين عملية  ة مزايا  التكاليف،   وتخفيضرارات،  حيث يمكن من خاللها تحقيق عدَّ

ة في توتحسين   اإليجابيَّ مه من معلومات واستشارات دقيقة، وتأثيراته  أرباح طائلة مع تطبيق استخداماته واالعتماد على ما يقد  قليل الجودة، وتحقيق 

ل من اإلنفاق، وغيرها من امل
 
رِّي  والعمالة، مما يرفع جودة املنتجات ويقل

 
ش بشكل مباشر في تعزيز قدرته على تقديم تسهم زايا التي االعتماد على العنصر الب 

 ( 2019)خوالد وآخرون، .الحلول للعديد من املشكالت

ة االتحاد األوروبي املنعقدة في مدينة جوتنبرج   دت قمَّ
َّ
ة، 2017في السويد عام )  ( Gothenburg)كما أك يَّ وِّ

ْرب 
َّ
ي  في العملية الت اعِّ

ن  ( على دور الذكاء االْصطِّ

أ  ة، ووفحيث  يَّ وِّ
ْرب 
َّ
الت للعملية  األوروبي   االتحاد  الثانية، والتي تظهر رؤية دول  ة  يَّ مِّ

ْ
ق الرَّ ة  يَّ وِّ

ْرب 
َّ
الت الخطة  أولويات في علنت عن إطالق  ة توجد ثالث 

َّ
ا للُخط قا

 
ُّ
ل ع  ة في التعليم والتَّ يَّ مِّ

ْ
ق ة هي : االستفادة القصوى من التكنولوجيا الرَّ يَّ وِّ

ْرب 
َّ
، تطوير العملية الت ي  مِّ

ْ
ق ة ملواكبة التحول الرَّ يَّ مِّ

ْ
ق م، تطوير املهارات والكفايات الرَّ

 
َّ
ة ومراجعة تلك التجارِّب، وأكدت الُخط ة في الدول األوروبيَّ يَّ وِّ

ْرب 
َّ
ة من خالل تحليل بيانات التجارِّب الت يَّ وِّ

ْرب 
َّ
ي  العملية الت اعِّ

ن  ة على الدور املحوري  للذكاء االْصطِّ

تل  بفي تحقيق  م 
ُّ
ل ع  التعليم والتَّ ي  ي  على عمليت  اعِّ

ن  االْصطِّ للذكاء  ا  ا كبيرا تأثيرا القادمة ستشهد  السنوات  أن  إلى  ات، كما أشارت  األولويَّ ,   2018)شكل كبير  ك 

Iikka  .) 

قت العديد من املميزات لكٍل   ية، وقد حق  ي  في مجال التعليم بالغة األهم  اعِّ
ن  دُّ إسهامات الذكاء االْصطِّ ع 

ُ
مين  وت ِّ

 
ل ع  مين والـُمت  ِّ

 
ل  Malik , Tayal)من الـُمع 

, & Vij , 2019) ن من مين لكيفية  التقاء، وهو مجال يتكوَّ ِّ
 
ل ع  مين والـُمت  ِّ

 
ل ل ٍ من الـُمع 

ُ
ي  وعلوم تكنولوجيا التعليم، بهدف تعميق فهم ك اعِّ

ن  علوم الذكاء االْصطِّ

، لذا فإنَّ جوهر الذكا ي  اعِّ
ن  ة الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ ا وشمولية بدعم من تِّ م، وجعل التأثر بالعوامل الخارجية أكثر وضوحا

ُّ
ل ع  ي  التَّ اعِّ

ن  ي  هو التكامل   ء االْصطِّ يمِّ ْعلِّ
التَّ

م واإلدارة أكثر ذكاءا 
ُّ
ل ع  ا يجعل التعليم والتَّ ي  والتعليم، ممَّ اعِّ

ن   ( (Mu, 2019 .العميق بين الذكاء االْصطِّ

م لفئات عديدة من الـمُ 
ُّ
ل ع  ي  لإليفاء بمتطلبات التَّ اعِّ

ن  ة القائمة على الذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ
ت البرامج التَّ م  مين، حيث تعمل تلك البرامج على لذلك ُصم ِّ ِّ

 
ل ع  ت 

مين   ِّ
 
ل ع  م  بعضهم ببعض،  ربط الـُمت 

ُّ
ل ع  م، وتعمل على دمجهم في عملية التَّ

ُّ
ل ع  ة، وتدعم المركزية التَّ يَّ مِّ

ْ
ق  ,Lane)  متعددة بطرائق  وتيسر وصولهم إلى املصادر الرَّ

Chaudhri, & Kolodner, 2019  ,Woolf) م ، ويمكن النظر إلى الذكاء اال
ُّ
ل ع  مين على التَّ ِّ

 
ل ع  ي  والتعليم وجهين لعملة واحدة؛ حيث يساعد التعليم الـُمت  اعِّ

ن  ْصطِّ

بيئات   ، وتصميم  كِّي 
 
الذ التفكير واملعرفة والسلوك  ات  ي  على توفير فهم أفضل آلليَّ اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  بينما يعمل  تتيح وزيادة معارفهم،  تعليمية تفاعلية 

ة الكتشاف مفاهيم جديدة بشكل مباشر، وأظهرت نتائج استخدام تلك البيئات الفرصة للتفاعل املب يَّ كِّ
 
مين والحواسيب واألجهزة الذ ِّ

 
ل ع  ا آثااشر بين الـُمت  را

 على مهارات التفكير املختلفة، ومهارات حل املشكالت 
ا
م، عالوة

ُّ
ل ع   .   (  How & Hung,  2019) إيجابية على العديد من املتغيرات ذات الصلة بعملية التَّ

ْينِّ بشكل كب ي  خالل العامين املاضي  يمِّ ْعلِّ
ي  في املجال التَّ اعِّ

ن  ير، حيث أشارت مؤسسة وعلى صعيد البحث العلمي  زاد االهتمام بتطبيقات الذكاء االْصطِّ

ة   يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ ات  يَّ ْقنِّ ِّ

الت  مجال  في  رائدة  عام  ((Educaseأمريكية  الصادر  تقريرها  الذكاء  (2019في  تطبيقات  على  اإلنفاق  حجم  يصل  أن  ع 
َّ
املتوق من  أنه   )

ي  إلى  يمِّ ْعلِّ
ي  في املجال التَّ اعِّ

ن  %(، كما أن هناك العديد من املؤسسات (48( وأن يزداد حجم هذا االنفاق بمعدل (2022( مليون دوالر بحلول عام (85االْصطِّ

ا بهذه التطبيقات؛ ا خاصًّ ة التي تبدي اهتماما ، واملعهد الخاص   (Contact North) مثل مؤسسة البحثيَّ ي  اعِّ
ن  ة، واملعهد األملاني  ألبحاث الذكاء االْصطِّ الكنديَّ

ة بهولندا  يَّ ْقنِّ ِّ
ي  بالجامعة الت  اعِّ

ن    (Zawacki, Marin, Bond, & Gouverneur, 2019) .بأنظمة الذكاء االْصطِّ

ُعودِّ  السُّ ة  يَّ بِّ
ر  الع  ة 

 
ك
 
ْمل الـم  ا إلدراك  انطلقت رؤيتها )ونظرا العربي واإلسالمي والعاملي، فقد  املستوى  الريادي والحضاري على  ة لدورها  ( والتي 2030يَّ

ي  من أجل التحول إلى التكنولوجيا ا  اعِّ
ن  ة في كل اهتمت ضمن محور "اقتصاد مزدهر" وفي مرتكز "فرصة مثمرة" باستثمار تكنولوجيا الذكاء االْصطِّ يَّ مِّ

ْ
ق لرَّ

ة املجاالت، وهـ يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل    (.2030،1437و مـا يسهم في تقـدم تكنولـوجـي يسـاعد علـى التطـور االقتصـادي )رؤية الـم 

ة املعاصرة واإلفادة منها في جميع املجاالت وامليادين وا  ة على أحدث الثورات التكنولوجيَّ
 
ك
 
ْمل ت الرؤية على انفتاح الـم  ومن أبرز لقطاعات،  كما أكدَّ

ة  
 
ك
 
ْمل ا ال يتجزأ من رؤية الـم  ي  والذي أصبح جزءا اعِّ

ن  تستند والتي    ( (NEOM(، حيث تمَّ وضع األساس ملدينة نيوم(2030هذه الثورات الصناعية الذكاء االْصطِّ
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؛ فهي  إلى   ت نصف تريليون دوالر أمريكي 
َّ
ي  وبتكلفة هائلة تخط اعِّ

ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ ة، حيث تِّ ة، بل بناء أول مدينة إدراكيَّ يَّ كِّ
 
ت مجرد بناء مدينة ذ ليس 

اتها املتطورة لتتفاعل بكل انسجام مع السكان يَّ ْقنِّ ي  تِّ اعِّ
ن  ي البيانات والذكاء االْصطِّ

 
 (2019)محفوظ، .ستغذ

ة الشاملة ب ها التنمويَّ طِّ
 
ة ضمن ُخط يَّ ُعودِّ السُّ ة  يَّ بِّ

ر  ة الع 
 
ك
 
ْمل ت الـم  ي  للمنافسة في  كما اهتمَّ ُعودِّ الشباب السُّ ة وتأهيل  يَّ مِّ

ْ
ق الرَّ ة  تطوير البنية التحتيَّ

أمر ملكي برقم ) الجهود فقد صدر  املعلوماتية، وضمن هذه  ة  يَّ مِّ
ْ
ق الرَّ الثورة  نهاية أغسطس  74167عصر  البيانات والذكاء (2019( في  لتأسيس هيئة   )

، ي  اعِّ
ن  ة " وذلك ضمن مساعيها للوصول إلى ا   االْصطِّ ، وانطلقت مبادرة أكاديميَّ ي  اعِّ

ن  ة القائمة على البيانات والذكاء االْصطِّ لريادة ضمن االقتصادات العامليَّ

ة بحلول عام (4000مسك " لتدريب نحو  .  (2021( شاب  وشاب  ي  اعِّ
ن  ة املختلفة، ومنها الذكاء االْصطِّ يَّ مِّ

ْ
ق صات الرَّ  ( على التخصُّ

   دراسة:مشكلة ال .1.1

رِّي  يعد  
 
ش رِّي   ،  الذكاء سمة اتصف بها الكائن الب 

 
ش ، املخلوقات األخرى   رعلى سائوينظر إليه كأكبر دليل على اصطفاء الخالق سبحانه وتعالى للكائن الب 

، قام العلماء بمحاوالت على ذلك  ذكاءه هو مصدر قوته وتميزه الذي بإمكانه توظيفه واستثماره في الحاسب اآللي، وبناءا   وبمرور الزمن أدرك اإلنسان أنَّ 

ة ال تتسم بأي عديدة لدراسة سمة الذكاء وكيفية نقلها إلى اآللة، التي أدركوا مستوى افتقادها لهذه السمة، وعلى الرغم من أن اآلالت ظلت لفترة طويل

م السريع إلى تغيرات جوهرية ذات ت وتيرة التقدُّ التقليدي املجرد من مظاهر الذكاء واالبتكار . فلقد أد  لعملها بالعممظهر من مظاهر الذكاء بل اقترن  

ة الحديثة، وكان من أهم مخرجاتها املفهوم   يَّ ْقنِّ ِّ
أطلق عليه العلماء   ي الجديد الذمخرجات إيجابية في نمط العالقة بين ذكاء اإلنسان واآللة املعتمدة على الت 

". و املختص ي  اعِّ
ن   ن " الذكاء االْصطِّ

، ما نتجعلى ذلك، ظهر التوج  وبناءا  رِّي 
 
ش ي  ملحاكاة الذكاء اإلنساني في محاولة لفهم عمليات العقل الب  اعِّ

ن  عن استخدام الحاسوب   ه نحو الذكاء االْصطِّ

ات تصنيف في مجال التعرف على األشكال والرموز والنماذج املختلفة، وفي مجال التعليم أصبح االعتماد على البرمجيات العلمية من جامعات خارجية ذ

ة املتقدمة.  عامل  ي عن طريق املقررات اإللكتروني 

ة في تطبيقه واالستفادة منه. فإنه يمكن تحدي يَّ يمِّ ْعلِّ
، والدور املنوط باملؤسسات التَّ ي  اعِّ

ن  د مشكلة الدراسة في ضوء ما تم عرضه عن الذكاء االْصطِّ

ي  كأحد أهم االتجاه  اعِّ
ن   . منه في مجال التعليم  ة بهدف االستفادات الحديثة، والتي تتلخص في التعرف على تطبيقات الذكاء االْصطِّ

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 في اآلتي:  دراسةوتتحدد أسئلة ال

ي  في مجال التعليم؟  • اعِّ
ن   ما أهم تطبيقات الذكاء االْصطِّ

ة في توظيف الذكاء  • يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل ي  فيما أهم جهود الـم  اعِّ

ن    مجال التعليم؟ االْصطِّ

ة؟   • يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل ي  مستقبل التعليم في الـم  اعِّ

ن   كيف ستغير نظم الذكاء االْصطِّ

 دراسة: أهداف ال .3.1  

ي  الذكاء  تتحديد تطبيقا • اعِّ
ن   . في مجال التعليم االْصطِّ

ة جهود استعراض •
 
ك
 
ْمل ة الـم  يَّ بِّ

ر  ة الع  يَّ ُعودِّ ي  في توظيف الذكاء  السُّ اعِّ
ن     .مجال التعليم  في االْصطِّ

.  توضيح • ي  اعِّ
ن  ة في ظل تحوالت الذكاء االْصطِّ يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ

ر  ة الع 
 
ك
 
ْمل  مستقبل التعليم بالـم 

   دراسة:أهمية ال . 4.1

ة  • يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل دت في أحد محاورها "اقتصاد مزدهر"  ( (2030يتماش ى هذا البحث مع رؤية الـم 

َّ
 استثمار" ب"فرصة مثمرة  زوفي مرتكوالتي أك

ي  امل اعِّ
ن  ة. في كل املجاالت تطبيقات الذكاء االْصطِّ يَّ مِّ

ْ
ق ي  من أجل التحول إلى التكنولوجيا الرَّ اعِّ

ن  ة  ستخدمة في العملية  تكنولوجيا الذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ

 في تطويره .   ودورها

املناهج كمواد   • ي  وإدراجها ضمن  اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  ة  يَّ ْقنِّ تِّ الدراسية والقائمين على تطويرها لتضمين  املناهج  كفاءة    نإثرائية لتحسيإفادة مصممي 

 آليات التدريس، وتوفير فرص أفضل للتفاعل. 

. يساعد على إجراء العديد من األبحاث والدراسات املستقبلية املرتبطة بالذكاء االصْ  • ي  اعِّ
ن   طِّ

السابقة   • الدراسات  الباحثت  - قلة  ة في ظل   - نيفي حدود علم  يَّ ُعودِّ السُّ ة  يَّ بِّ
ر  الع  ة 

 
ك
 
ْمل بالـم  التعليم  تناولت مستقبل  ،   التي  ي  اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  تحوالت 

اويعتبر هذا البحث  ة بمثل هذا النوع من األبحاث.  إسهاما يَّ بِّ
ر   في إثراء املكتبة الع 

  :دراسةحدود ال .5.1 

ي  في مجال التعليم  دراسةال تاقتصر  اعِّ
ن  ة جهود و على تناول أهم تطبيقات الذكاء االْصطِّ

 
ك
 
ْمل ة الـم  يَّ بِّ

ر  ة الع  يَّ ُعودِّ ي  في توظيف الذكاء  السُّ اعِّ
ن  في  االْصطِّ

.   ومستقبلمجال التعليم  ي  اعِّ
ن  ة في ظل تحوالت الذكاء االْصطِّ يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ

ر  ة الع 
 
ك
 
ْمل  التعليم بالـم 
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 دراسة:مصطلحات ال . 6.1

•  : اعي 
َ
ن  الذكاء االْصط 

ة أو الخبرة من    ((2005  رعبد الناصعرفه   رِّيَّ
 
ش برامج وأجهزة    دخالل إعدا بأنه فرع من علوم الحاسوب يهتم بمحاكاة الذكاء اإلنساني أو املهارة الب 

ي  هو نمذجة ومحاكاة السلوك ال اعِّ
ن  . يمكن لها أن تقوم بعمليات شبيهة بهذا الذكاء وهذه املهارة أو الخبرة، وعلى ذلك فالذكاء االْصطِّ رِّي 

 
ش  ب 

ه :  وتعر  
َّ
ا بأن مجموعة من األساليب والطرق الجديدة في برمجة األنظمة الحاسوبية والتي تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي بعض  فه الباحثتان إجرائيًّ

م والتخطيط حل املشكالت، والتفكير العقلي واملنطقي.
ُّ
ل ع  دة مثل التَّ رِّي  والقيام ببعض وظائفه املعقَّ

 
ش  عناصر الدماغ الب 

   دراسة:منهج ال .7.1 

عن  تم استخدام املنهج الوثائقي ألنه يعد من أنسب املناهج لطبيعة البحث، حيث قامت الباحثتان بجمع املعلومات والوثائق حول موضوع البحث 

والتقارير،   واملذكرات  واملجالت،  كالكتب  املوثوقة  واملراجع  املصادر  إلى عدد من  الرجوع  املعلوماطريق  والت  تألخذ  منها،  بالبحث  في   أسهمتي  املتعلقة 

 الوصول إلى النتائج التي يسعى البحث لتحقيقها. 

 :الدراسات السابقة . 8.1

ة  ن وجود بعض من الدراسات األجنبيَّ بالرجوع إلى الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، يتبيَّ  يَّ بِّ
ر  ،    تالتي تناولة والع  ي  اعِّ

ن  الذكاء االْصطِّ

ة بما يسهم في توفير مناهج ذات  وأبرزت دوره في تطوير التعليم والتط يَّ وِّ
ْرب 
َّ
 واستراتيجيات تعليميَّ   ةجودة عاليبيقات الت

 
 ع  ة ت

ُّ
ي أنماط التفكير املختلفة، ة تنم  يَّ مِّ ل

 وسيتم عرضها على النحو اآلتي:  

ة اإللكترونيَّ تقص ي    دراسة هدفت إلى  ((2012الفقي    أعدَّ  • يَّ يمِّ ْعلِّ
ااملصممة تحفيز ة  أثر إدارة املواقف التَّ ، ودعم االتجاه ي  التحصيل املعرففي تنمية    يًّ

ي  والنظم الخبيرة لدى طالب تكنولوجيا التعليم في مصر، واعتمد   اعِّ
ن  ، ومقياس تم بناء اختبار تحصيلي  ،  التجريبي  هاملنهج شبنحو مقرر الذكاء االْصطِّ

   اطالبا   (48)  ر، وتم تطبيقها على عينة مكونة مناتجاه الطالب نحو املقرَّ 
 
بجامعة كفر الشيخ   م الحاسب اآللي  من طالب الفرقة الرابعة بشعبة معل

درسوا وفق الطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات   (24) والضابطة وعددها ا،طالبا   (24 )موا إلى مجموعتين ؛ التجريبية وعددهاقس  

  ح املقرر لصالبين متوسطي درجات املجموعة الضابطة والتجريبية في التحصيل املعرفي واالتجاه نحو  (0.05)الداللة   ى عند مستو داللة إحصائية 

 املجموعة التجريبية. 

فرنانديز  •    ( ,Fernandes  2016)  وأجرى 
ُّ
تعل أثناء  في  املشاريع  على  القائم  م 

ُّ
ل ع  التَّ استخدام  إلى  هدفت  ي  دراسة  اعِّ

ن  االْصطِّ بالذكاء  مرتبط  مقرر  م 

ر املقترح، وتم تطبيقها على عينة من الطالب  ، وتم إعداد استبانة الستطالع آراء الطالب في التصوُّ زيل، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  بالبرا 

ي  التطبيقي  الجامعي   اعِّ
ن  % من أفراد  80في البرازيل، وأظهرت النتائج أن  (  (Rio Grandi  " في جامعة ريو جراندي ين الذين يدرسون مقرر "الذكاء االْصطِّ

م القائم 
ُّ
ل ع  م.  ععلى املشاريالعينة طبقوا نموذج التَّ

ُّ
ل ع   في العديد من جوانب التَّ

، ونشأته وظهوره، والفرق بينه    ((2017كما أعدت آل سعود   • ي  اعِّ
ن   على عال اإلنساني،    ءوبين الذكادراسة هدفت إلى التعريف بمفهوم الذكاء االْصطِّ

ا
وة

خاص، بشكل  التعليم  وفي  عام،  بشكل  ي   اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  وأهمية  ومميزاته،  وميادينه،  ونماذج  سيما    وال  مجاالته،  استراتيجيات  تطور  في  دوره 

 ِّ
الت  التطبيقات  الدراسات االجتماعية. عالوة على  ي  في مناهج وتعليم  اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  التركيز على تطبيقات  الذكاء  التدريس، مع  التي تخدم  ة  يَّ ْقنِّ

، والتحديات التي تواجه استخداماته ي  اعِّ
ن  ي  وميادينه في  التحليلي    واستخدم املنهج الوصفي  ، االْصطِّ اعِّ

ن  ، وأظهرت النتائج أهمية األخذ بالذكاء االْصطِّ

ي  .  قما يتعلوخاصة  ،مجال التعليم  كِّ
 
م الذ

ُّ
ل ع  م الذاتي والتَّ

ُّ
ل ع   منها بالتَّ

ة في  ((2017من الكحلوت واملقيد  ل    وهدفت دراسة ك • يَّ يمِّ ْعلِّ
ي  في العملية التَّ كِّ

 
م الذ

ُّ
ل ع  ة القائمة  الجامعات الفلسطينيَّ   إلى تحديد متطلبات توظيف التَّ

والالزم توافرها ي   اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  واألجهزة واملع  واملتمثلة في  ،  على  اتدَّ األبنية  يَّ ْقنِّ ِّ

املنهج،  ات والبرامج والت  والتنظيمي  ،  وعناصر  رِّي  
 
ش الب  ،  والكادر 

 ،  واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  
ُ
ِّ وتم إعداد استبانة، ط
خبير في ثالث جامعات فلسطينية، وأظهرت النتائج   (100)قت على عينة مكونة من  ب 

رِّي  والتنظيمي    ( %96. (71بنسبةء في أول االحتياجات  متطلب عناصر املنهج جا   أنَّ 
 
ش وجاء في (  %33.88)بنسبة    ويليه متطلب الحاجة إلى الكادر الب 

الحديثة بنسبة    بالثالثة متطلاملرتبة   ات  يَّ ْقنِّ ِّ
البرامج والت  إلى  أخيرا (%3.85)الحاجة  واألجهزة  ، وجاء  األبنية  إلى  الحاجة  ات بنسبا متطلب  دَّ   ة واملع 

(80.84%)  . 

ي  في تنمية   ( 2019)   عبد الجواد  وأعدَّ  • اعِّ
ن  دراسة هدفت إلى التعرف على أثر أنماط التغذية الراجعة املقدمة من خالل برنامج قائم على الذكاء االْصطِّ

،  بمحافظة الفيوم  األساس يمن التعليم    ةالحلقة الثانيلدى طالب الثالث من    (Visual Basic.NET)ملهاري ملهارات البرمجة بلغة  وا   األدائيالجانب  

ا من طالب  طالبا   ((45واستخدم املنهج الوصفي واملنهج التجريبي، وتم بناء اختبار لقياس مهارات البرمجة وبطاقة مالحظة، طبق على عينة مكونة من  

اس بين متوسطي درجات املجموعة في القي (0.05)، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة األساس يالصف الثالث 

 البعدي لالختبار املهاري وبطاقة املالحظة لصالح املجموعة التجريبية . 
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ي  في تنمية املفاهيم الجغرافية   ((2020وهدفت دراسة الطلحي   • اعِّ
ن  إلى قياس فاعلية برنامج تعليمي مقترح قائم على معايير املوهبة والذكاء االْصطِّ

للمرحلة الثانوية في مدينة الطائف،   نالطالب املوهوبيعلى اتخاذ القرار الجغرافي املستقبلي لدى   الحديثة، ومهارات التفكير املكاني، ومهارات القدرة 

التجريبي شبه  واملنهج  الوصفي  املنهج  استخدام  التحصيل،  وتم  اختبار  إعداد  املكاني،    وتم  التفكير  ملهارات  مالحظة  وبطاقة  للمفاهيم،  املعرفي 

القرار اتخاذ  ملهارات  القدرة  املستقبل  ومقياس  اطال  ((37، تم تطبيقها على عينة مكونة من  يالجغرافي  النتائج وجود فروق ذات داللة  با ، وأظهرت 

املالحظة  وفي بطاقة    ،بين متوسطي درجات الطالب في القياس القبلي والبعدي في اختبار التحصيل املعرفي  ( 0.01)  ةمستوى الداللإحصائية عند  

 التفكير املكاني، وفي مقياس القدرة ملهارات اتخاذ القرار الجغرافي املستقبلي لصالح القياس البعدي.   تملهارا 

العميري لٌّ  كما أجرى ك • ا   ((2020الطلحي  و   من  إلى  الصناعية  دراسة هدفت  الثورة  ةلكشف عن سبل توظيف تطبيقات  يَّ وِّ
ْرب 
َّ
الت بمراحل   الرابعة 

ة يَّ ُعودِّ السُّ ة  يَّ بِّ
ر  الع  ة 

 
ك
 
ْمل الـم  في  العام  النوعي،  التعليم  واملنهج  الوصفي  املنهج  الباحثان  أسئلوتم  ،  واستخدم  أد  ةإعداد  املقننة   املقابلة 

ا
لرصد   اة

،  هي : الناس واإلنترنت،  للثورة الصناعية الرابعة  ةرئيسوأظهرت النتائج وجود ستة موجهات  ،  خبراء(  (8ونة من  وتم تطبيقها على عينة مك،  تصوراتهم 

ي  ،  وإنترنت األشياء، والحوسبة واالتصاالت اعِّ
ن  ورقمنة األشياء . كما أظهرت النتائج وجود  ،  واالقتصاد املتشارك،  والبيانات الضخمة،  والذكاء االْصطِّ

ةثالث   يَّ ْقنِّ ي  . وكشفت النتائج عن  ،  البيولوجي،  منبثقة عن الثورة الصناعية الرابعة، هي : املجال الفيزيائي  ةرئيسي  مجاالت تِّ مِّ
ْ
ق  ف إمكانية توظيالرَّ

الضخمة ، والبيانات  ي  اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  الجغرافية، وهي:  الرابعة في تعليم وتعلم  الصناعية  للثورة  ا ،  ست تطبيقات  نترنت إ لسحابية، و والحوسبة 

 ة النانو .  األشياء، والروبوتات، وتقنيَّ 

ة للذكاء    تالخاصة للتطبيقادراسة هدفت إلى الكشف عن واقع استخدام معلمات التربية    (2020)اني  الفر و من الغامدي    لٌّ وأجرت ك • يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ

مات في معهد النو  ِّ
 
ل ي  واالتجاه نحوها من وجهة نظر الـُمع  اعِّ

ن  ة، واستخدم املنهر بمحافظة ُج االْصطِّ وتم إعداد استبانة مكونة ، الوصفي التحليلي جدَّ

تطبيقها على عينة مكونة من    ( (40من   تم  أربعة محاور،  التطبيقات ،  معلمة(  (27فقرة موزعة على  استخدام  أهمية  أن محور  النتائج  وأظهرت 

درجة  ي  حصل على  اعِّ
ن  االْصطِّ للذكاء  ة  يَّ يمِّ ْعلِّ

بشدة )  التَّ التطبيقات   (موافق  استخدام  الخاصة، وحصل محور معوقات  التربية  قبل معلمات  من 

، ي  اعِّ
ن  ة للذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

ي  على درجة    التَّ اعِّ
ن  ة للذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

، بينما حصل محور (موافق)وكذلك محور االتجاه نحو استخدام التطبيقات التَّ

ي  على درجة مستوى املعرفة واملهارة امل اعِّ
ن  ة للذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

 . (محايد)رتبطة باستخدام التطبيقات التَّ

أعدت   • الفراني وفطاني  كلٌّ  كما  تحديد مستوى    ((2020من  إلى  املعرفية إ دراسة هدفت  الجوانب  لبعض  املتوسط  الثالث  الصف  طالبات  تقان 

ي  بمدينة ينبع، واستخدم املنهج  واملهارية للغة "كاليبسو" كأحد لغات برمجة الذكاء االصْ  اعِّ
ن  اختبار معرفي وبطاقة إعداد  ، وتم  يالوصفي التحليلطِّ

أن نحو  ( (32مالحظة، تم تطبيقها على عينة مكونة من   النتائج  الطالبات قد حقَّ (  %18.75)طالبة، وأظهرت  املطلوب في  اإلتقان  قن مستوى  من 

 املطلوب في الجانب املهاري.  اإلتقان قت مستوى حقَّ  دالبات قالطمن  (%(78والجانب املعرفي للغة "كاليبسو"، 

   ((2020ت املحمادي  كما أعدَّ  •
ُّ
تعل التعرف على تصميم بيئة  إلى  ي   يَّ فِّ م تكيُّ دراسة هدفت  اعِّ

ن  االْصطِّ تنمية مهارات    يوفاعليتها فة قائمة على الذكاء 

الثانوية بمدينة باملرحلة  املوهوبات  الطالبات  املستقبلي لدى  املعلوماتي  العلمي والوعي  البحث  ة في  يَّ مِّ
ْ
ق الرَّ التكنولوجيا  واستخدم ،  مكة  تطبيقات 

النوعية املتمثلة في املقابلة ومذكرات وتم إعداد اختبار التحصيل املعرفي وبطاقة املالحظة واختبار املواقف، كما تم إعداد األدوات  ،  املنهج املختلط

 (وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل، طالبة( 54 )من ةعينة مكونالطالبات والتأمالت الصفية، تم تطبيقها على 

ولبطاقة مال   ( 0.05 املعرفي  التحصيلي  االختبار  في  والتجريبية  الضابطة  املجموعة  درجات  بمهارات  بين متوسطي  املرتبطة  األدائية  الجوانب  حظة 

ة في البحث العلمي لصالح املجموعة التجريبية .  يَّ مِّ
ْ
ق  تطبيقات التكنولوجيا الرَّ

ة في ظل تحديات   ((2020وأعد محمود   • يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ ي  التي يمكن اإلفادة منها في تطوير العملية  اعِّ

ن  دراسة هدفت إلى معرفة تطبيقات الذكاء االْصطِّ

ة  (COVID-19)  جائحة فيروس كورونا يَّ يمِّ ْعلِّ
قت على بعض املسئولين عن العملية التَّ  

بِّ
ُ
، واستخدم املنهج الوصفي، وتم إعداد استبانة مفتوحة ط

بلغ عددهم   الجامعي  الجامعي وما قبل  ة  (31بالتعليم  يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ العملية  ي  في  اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  إمكانية توظيف بعض تطبيقات  النتائج  (، وأظهرت 

التعل وتطبيقات  كأنظمة  املعزز  والواقع  االفتراض ي  الواقع  وتقنية   ، كِّي 
 
الذ واملحتوى   ، كِّي 

 
الذ وأورازما(Layer)يم   ،(Aurasma)   تطوير في  وغيرها   ،

ة في ظل تحديات جائحة كورونا. يَّ يمِّ ْعلِّ
   العملية التَّ

ي  والكشف عن فاعليته في تنمية  دراسة هدفت إلى تطوير نموذج مقترح قائم   (2021)  من األسطل وعقل واألغا  وأجرى كلٌّ  • اعِّ
ن  على الذكاء االْصطِّ

، وتم إعداد بطاقة مالحظة مهارات  يشبه التجريبواستخدم املنهج  ،  مهارات البرمجة لدى طالب الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس

اطا( 33 )البرمجة، تم تطبيقها على عينة مكونة من بين متوسطي   (0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل قوجود فرو ، وأظهرت النتائج لبا

 درجات الطالب في القياسين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة مهارات البرمجة لصالح القياس البعدي.  

ة    (2021)من العتل والعنزي والعجمي    لٌّ وأعد ك • يَّ ْقنِّ ي  في  دراسة هدفت إلى التعرف على أهمية تِّ اعِّ
ن  ةالذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

, والتحديات التي العملية التَّ

في   (النوع, السنة الدراسية, واملعدل التراكمي  ) توأثر متغيرا تواجه استخدامه في التعليم من وجهة نظر طالب كلية التربية األساسية بدولة الكويت, 

ا  طال  ( (229تم تطبيقها على عينة مكونة من ،  عبارة موزعة على محورين(  (31وتم بناء استبانة تضمنت  ،  ذلك، واستخدم املنهج الوصفي ،  وطالبةبا

ذات   فروق  وجود  النتائج  إحصائيوأظهرت  الداللة    ةداللة  مستوى  الذكاء   (0.05)عند  ة  يَّ ْقنِّ تِّ أهمية  حول  الدراسة  عينة  أفراد  متوسطات  بين 
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ة يَّ يمِّ ْعلِّ
ي  في العملية التَّ اعِّ

ن  ا    االْصطِّ ملتغير السنة الدراسية, بينما ال توجد فروق حول التحديات التي تواجه استخدامها في التعليم. كما أشارت  وفقا

ي  في التعليم وفق النتائج وجود فروق حول التحديات التي تواجه استخدام اعِّ
ن  ة الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ تِّ

ي النوع واملعدل التراكمي، بينما ال توجد  ا ملتغير    

 فروق حول أهميتها في العملية.  

ي  في    ( (2021الرحيلي  و   كما أجرت العوفي • اعِّ
ن  ة في االبتكاري  تتنمية القدرا دراسة هدفت إلى التعرف على إمكانية توظيف تطبيقات الذكاء االْصطِّ

مات في املدينة املنورة، ِّ
 
ل وتم إعداد استبانة مكونة ،  واتبعت املنهج الوصفي  تدريس مقرر الرياضيات لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر الـُمع 

بين    (0.05)  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ج، وأظهرت النتائمعلمة  ( (150فقرة، تم تطبيقها على عينة مكونة من  ( (31من  

ي    ى تحديد مستو متوسطات رتب استجابة أفراد العينة حول   اعِّ
ن  إلى تعزى  ،  معرفة وأهمية استخدام معلمات الرياضيات لتطبيقات الذكاء االْصطِّ

مات ذوات مستوى امله ِّ
 
ل ة لصالح الـُمع  يَّ ْقنِّ ِّ

ة  متغير مستوى املهارات الت  يَّ ْقنِّ ِّ
، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (املرتفع  )ارات الت 

الدراسة، تعزى    (0.05)  الداللة  ى عند مستو  أداة  الثانوية على  باملرحلة  الرياضيات  العينة من معلمات  العلممتغير  إلى  بين استجابات  ،  ي املؤهل 

ْقنِّ  ِّ
الت  الدورات في مجال  الخبرة، وعدد  ةوسنوات  ي  ،  يَّ اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  الرياضيات لتطبيقات  في ،  كذلك حول تحديد معوقات استخدام معلمات 

ْعز ى إلى  تنمية القدرات االبتكارية،
ُ
ة. ت يَّ ْقنِّ ِّ

 متغير مستوى املهارات الت 

ي  في مؤسسات التعليم العالي    ((2021بادن  و   وأجرى كل من كبداني • اعِّ
ن  دراسة هدفت إلى تحديد األهمية النسبية الستخدام تطبيقات الذكاء االْصطِّ

وتم إعداد استبانة لجمع ،  الوصفي التحليلي  ج، واستخدم املنهالجزائرية ودورها في ضمان جودة التعليم بالنظر إلى املعايير الدولية املتعارف عليها

وتحليلها  ا  البيانات  من  إحصائيا مكونة  عينة  على  تطبيقها  تم  الجزائرية(  (109،  الجامعات  مختلف  من  جامعيين  أن  ،  أساتذة  النتائج  وأظهرت 

الجزائرية   العالي  ي  بمؤسسات التعليم  اعِّ
ن  من وجهة نظر أفراد    (%81)  أولوية في وقتنا الراهن بنسبة تفوق ُيعد  استخدام تطبيقات الذكاء االْصطِّ

  هناك حاجة ملحة الستخدام هذه التطبيقات مع جميع التخصصات العلمية منها واإلنسانية . العينة، كما أن

ي   اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  أهمية استخدام وتطبيق  التعرف على  الهدف العام وهو  الحالي في  البحث  السابقة مع  الدراسات  اتفاق  ، يستخلص مما سبق 

اتفقت على ضرورة تفعي  مية، وتمَّ وفاعليته في التعليم، كما 
ُّ
ل ع  ة التَّ يَّ يمِّ ْعلِّ

ي  في العملية التَّ اعِّ
ن  الذكاء االْصطِّ ت االستفادة من أدبيات الدراسات ل أساليب 

ي  في   اعِّ
ن  ةالسابقة في اإلطار النظري املرتبط بتوظيف الذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

مية، ورغم ما كتب من املقاالت وما أجريت من الدر   العملية التَّ
ُّ
ل ع  اسات العلمية التَّ

العميقة ومستقبل ة  يَّ وِّ
ْرب 
َّ
الت الناحية  املوضوع من  تناولت هذا  التي  املقاالت والدراسات  أن  ، غير  ي  اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  تبقى قليلة. وهذا   في مجاالت  التعليم 

ة. لذكاء االْصطِّ باالبحث يمثل أحد املحاوالت التي تلقي الضوء على مجموعة من العناصر املهمة الخاصة  يَّ يمِّ ْعلِّ
، وأهم مجاالت تطبيقه في العملية التَّ ي  اعِّ

 ن 

   :دراسةنتائج ال .2

ي  في مجال التعليم  . 1.2 اع 
َ
ن    ؟النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما أهم تطبيقات الذكاء االْصط 

ي  والتي طبقتها العديد من ا  اعِّ
ن  لدول املتقدمة قامت الباحثتان بمراجعة العديد من املراجع والدراسات السابقة التي تناولت تطبيقات الذكاء االْصطِّ

أثناء   إثارة وتشويق في  ملا فيها من  مين؛  ِّ
 
ل ع  الـُمت  الكثير من  ة ونالت إعجاب  يَّ يمِّ ْعلِّ

التَّ املنظومة  عْ في  التَّ ةالعملية  يَّ يمِّ التدريب لِّ يتم فيها استخدم نظم  ، والتي 

مين في االعت  ِّ
 
ل ع  بار، فرغم كفاءتها املعتمدة على الحاسوب والتعليم املساند بالحاسوب في املدارس منذ عدة سنوات، ولكن هذه النظم ال تضع قدرات الـُمت 

م، وهذا يتطلب العمل بنظم   ثمَّ ومن  إال أنها ال تقدم عناية فردية للمتعلم وال تنظر ملهاراته وأفكاره،   ِّ
 
ل ع  كان ال بد من التفكير في نظم تعنى بالتفكير في الـُمت 

ة التالتعليم   يَّ كِّ
 
م مما يجعلها تتخذ قرارات تربوية تتناسب مع احتياجاته  يالذ ِّ

 
ل ع  ي  وتعتمد على جمع املعلومات عن شخصية الـُمت  اعِّ

ن  م تعمل بالذكاء االْصطِّ

وهذا ال   مل على توفير قدر كبير من التنوع في املحتوى الدراس ي وطريقة التعليم يمكن تغييره بما يتناسب مع متطلبات كل متعلم،ومستوى ذكائهم، وتع

ي   اعِّ
ن   على أن نظم التعليم بالذكاء االْصطِّ

ا
مين، عالوة ِّ

 
ل ع  رنا الحديث مع في عص تتوافق يتوفر مع النظام التقليدي للتعليم باملعتمد على منهج واحد لكل الـُمت 

ة في تعاملهم اليومي.  يَّ كِّ
 
 ميول الطالب فال يمكن االستغناء عن الحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة الذ

   عرض ألبرز هذه التطبيقات: يأتيوفيما 

ة  • يَّ ك 
َ
     (ITS) (Intelligent Tutoring Systems):  نظم التدريس الذ

م  
ُّ
ل ع  ي  في محاكاة التدريس اإلنساني، وتقديم أنشطة التَّ اعِّ

ن  ة توظيف أساليب الذكاء االْصطِّ يَّ كِّ
 
ا مع االحتياجات  قا باألكثر تطايقصد بنظم التدريس الذ

م املباشرة والهادفةاملعرفية للمتعلم، وتقديم التغذية الراجعة   ِّ
 
ل  ( Luckin, Holmes, Griffiths & Forcier  2016 ,)  ، ويتم إنجاز كل ذلك دون حضور الـُمع 

 أد بالجامعات يلجُد أشارت الدراسات إلى أن الطالب الُج و 
ُّ
ة وتعل يَّ كِّ

 
ي  للدراسة عن طريق الدروس الذ اعِّ

ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ م العلوم ون إلى استخدام تِّ

أكثر مال الخاصة. وهي توفر لهم أساليب  الدورات  العديد  مة لشخصياتهم  ءاملعرفية وبعض  استخدمت  هذه وأكثر مرونة لعقولهم بشكل مستمر. وقد 

م  م النظ
ُّ
ل ع  ي  في محاولة لجعلها تتخذ القرارات املناسبة حول طبيعة محتوى التَّ اعِّ

ن  الذي يتعين تقديمة  في اآلونة األخيرة العديد من تطبيقات الذكاء االْصطِّ

ي   (. ,Han 2018)للمتعلم  اعِّ
ن  ، والتعليم  تقديم التدريسويستطيع الذكاء االْصطِّ كِّي 

 
 ة هي:  للطالب من خالل استخدام ثالث نماذج مهمَّ  الشخص يالذ

 نموذج امللف التعريفي  للطالب.   .1

 نموذج التفاعل الذي يعد الوسيط أو حلقة الوصل بين املستخدم والتطبيق. .2
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 . (Kavitha , Moorthy , Sudarshan  & Aarthi, 2018) الحاسوبيةنموذج املجال الذي يشتمل على موديوالت التدريس الضرورية، والوظائف  .3

م التكيفية   •
ُّ
َعل   (Adaptive learning Environment):بيئات التَّ

م التكيفية على تنويع عرض املحتوى  
ُّ
ل ع  م الخاصة بكل متعلم،ا  وفقا تقوم بيئات التَّ

ُّ
ل ع  حدة، بحيث يتم    ىطالب علاملحتوى لكل  فيقدم    ألساليب التَّ

التكيفية   األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  أنماط    تكون تقديم  الختالف  ومراعية  لقدراتهم  الذهنيمناسبة  مين  ِّ
 
ل ع  الذكاء   ةالـُمت  تطبيقات  جميع  تهدف 

ي  في مجال التعليم  اعِّ
ن  مين، وإتاحة فرص للتعلم وفقا إلى االْصطِّ ِّ

 
ل ع   ا تقديم مساحة للتعلم تلبي احتياجات الـُمت 

ُّ
مين، يعني هذا إتاحة تعل ِّ

 
ل ع    ٍم لتفضيالت الـُمت 

ة التكيفية   ويوجد   ،(Goksel & Bozkurt, 2019)لكل متعلم    مخصٍص  يَّ يمِّ ْعلِّ
ي  التي يتم توظيفها في النظم التَّ اعِّ

ن  الكثير من النماذج املتنوعة للذكاء االْصطِّ

 .، ونماذج ماركوف املستترة (الوراثية)العصبية، والخوارزميات الجينية  مثل: املنطق الضبابي، وشجرة القرارات، وشبكات بایز، والشبكات

 (Almohammadi , Harga's , Alghazzawi , & Aldabbagh , 2017) 

  (Assessment and Evaluation): التقييم والتقويم  •

ا   الدقة والكفاءة، ومنها  التقييم والتقويم بمستويات عالية من  القيام بمهام  التغذية  ويشمل هذا  للدرجات، وتقديم  التلقائي  لتصحيح والرصد 

مي، وتقويم التدريس، ومعرفة  الدراس يالراجعة، وتقييم مدى فهم الطالب، والحكم على مدى اندماجهم   ِّ
 
ل ع  إدخال تحسينات   علىالتي تساعد    نآراء الـُمت 

، ملواءمة الطالب بالكفاءات املهنية والقدرات التي تتطلبها الشركات.  ي  يمِّ ْعلِّ
 على النظام التَّ

ة  • يَّ يم  ْعل 
  (Educational Robots): الروبوتات التَّ

ي  على توظيف ودمج املعرفة اإلنسانية اعِّ
ن  ة القائمة على الذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

تعلم اآللة،    من خاللفي شتى املجاالت والتخصصات    تقوم الروبوتات التَّ

املتقدمة    من خاللوذلك   ات  يَّ ْقنِّ ِّ
الت  الوقتا  معا تكامل عمل مجموعة متنوعة من  املساعد، هنفس  في  املستقل، والتدريس  التدريس  إمكانات  ، ومن شأن 

ي    اعِّ
ن  ْعلِّ   من خاللوإدارة التدريس املتاحة في الذكاء االْصطِّ

ة أن  الروبوتات التَّ يَّ مين، وأن تصبح منصة    ءتضيف الذكايمِّ ِّ
 
ل ع  جيدة واالهتمام ألنشطة تعلم الـُمت 

مين على القدرات واملعرفة الشاملة  لتدريب ِّ
 
ل ع   .(Jin , 2019) .الـُمت 

  (Administrative Tasks Automation): أتمتة املهام اإلدارية •

كبيرة   بإمكانات  ي   اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  حيثيتمتع  مين،  ِّ

 
ل والـُمع  ة  يَّ يمِّ ْعلِّ

التَّ املؤسسات  من  لكل  اإلدارية  املهام  وتسريع  أتمتة  من  تقييم   تمكنه  يمكن 

وقت   أي  في  مين  ِّ
 
ل ع  الـُمت  تساؤالت  عن  اإلجابة  يمكن  كما  آلي،  بشكل  االختبارات  وتصحيح  املنزلية،  نظام  الواجبات  خالل   التفاعلي  الدردشةمن 

(Subrahmanyam & Swathi, 2018)   

ي  املحتوى ال • ك 
َ
  (Smart Content): ذ

ة من االبتدائي إلى الثانو   يَّ يمِّ ْعلِّ
ي على منصات هو عملية تحويل محتوى الكتب إلى محتوى رقمي، أو أدلة رقمية قابلة للنشر في جميع املراحل التَّ

اعِّ 
ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ ة ؛ عن طريق استخدام تِّ يَّ مِّ

ْ
ق الرَّ م 

ُّ
ل ع  ي  في أتمتة العمليات التجارية للمساعدة في عمليات نشر محتويات الكتب املدرسية من التَّ

ة على ملخصات الفصول واختبارات خيارات من متعدد، حيث يتم إظهار ملخصات نص   يَّ مِّ
ْ
ق ، وتشمل املنصات الرَّ كِّي 

 
ية محددة خالل دليل الدراسة الذ

ة. كما تشتمل على تقديم دورات افتراضية لكل جزء أو فصل دراس ي، ثم يتم أرشفتها بعد ذ يَّ مِّ
ْ
ق م الرَّ

ُّ
ل ع  لك ملجموعة رقمية حتى تكون متاحة على منصات التَّ

ا تشتمل على إتاحة املجال للمعلمين   لتصميم املناهج وتقييمات ذاتية ومؤتمرات عن طريق الفيديو للمتعلمين، تسمح بزيادة مهاراتهم وتحسين أدائهم، أيضا

يَّ  مِّ
ْ
ق ى بالتغذية الراجعةالرَّ مَّ ، كما يوجد ة من خالل دمج الوسائط املتعددة مثل: الصوت ومقاطع الفيديو مع املحتوى املقدم مع وجود تقييم ذاتي أو ما ُيس 

الحديثة. ويمكن من خاللها   العمل  اإلنترنت، مصممة ألماكن  السحابية، وهي منصات تعليمية متخصصة موجودة على  باملنصات  ف  ُيْعر  أن يصمم ما 

مين البرامج التي يريدونها وفق احتياجاتهم ووفق احتياجات مؤسساتهم.  ِّ
 
ل   (Subrahmanyam & Swathi, 2018) أصحاب الـُمع 

   (Dynamic Scheduling and Predictive Analysis): ئي الجدولة الديناميكية والتحليل التنبُّ   •

الحوسبة   ئيةباستخدام  الجدول    التنبُّ مين، واقتراح  ِّ
 
ل ع  الـُمت  ي  تعلم عادات  اعِّ

ن  االْصطِّ للذكاء  كما يمكن    الدراس ييمكن  بالنسبة لهم،  األكثر كفاءة 

بامللل  ة  يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ الروبوتات  تشعر  فلن  شاقة،  أو  متكررة  بمهام  يقوم  شخص  أي  أو  املتدربين  أو  العمالء  إلى    خدمة  تحتاج  أو  التعب    استراحةأو 

(Subrahmanyam & Swathi, 2018)   

  (Expert Systems) :النظم الخبيرة  •

،بيمكن تعريف النظام الخبير  رِّي 
 
ش  على ويمكن أن يساعد  أنه برنامج مصمم ملحاكاة وتقليد الذكاء اإلنساني، أو املهارات اإلنسانية، أو السلوك الب 

 ( Goksel & Bozkurt , 2019) .تقديم تعليم فوري مخصص، أو تغذية راجعة فورية للمتعلمين

ي  استخدام الذكاء   • اع 
َ
ن ات بالتكامل مع االْصط  يَّ ن 

ْ
ق اقع االفتراض ي ت    (Intelligent Virtual Reality Artificial Teaching) الو

ي  مع تكنولوجيا ا  اعِّ
ن  يساعد بشكل كبير   اللمتعلمين؛ مما ومتعدد الحواس  ا وبصريًّ ا بديهيًّ توفير تحفيزا   االفتراض يلواقع  يمكننا عند دمج الذكاء االْصطِّ

الضيقة للفصل، والسبورة، والعروض   ة بالحدود املاديتعلمهم، وذلك أنه من خالل دمج الواقع االفتراض ي في التعليم ال تبقى حجرة الصف مقيدة    على

ة املتنوعة يستطيع الـُمت   ااالفتراضية واستخدامهوإنشاء الواجهات  االفتراض يالتقديمية، ومن خالل املشهد  يَّ يمِّ ْعلِّ
مفي البيئات التَّ ِّ

 
ل فهم عميق ن تحقيق و ع 

م بشكل قبل  تخيلها منللمعرفة التي لم يكن من املمكن 
ُّ
ل ع  مين ببيئة تعلم تفاعلية ومفعمة بالحياة، وتمكنهم من االستكشاف بحرية والتَّ ِّ

 
ل ع  ، وتزويد الـُمت 
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رائدا   د، ويع(Jin, 2019)  مستقل كاليفورنيا  جامعة جنوب  ا معهد  ات  يَّ ْقنِّ ِّ
الت  في مجاالت  التطبيقات  ا  ، مثل:  ي  اعِّ

ن  االْصطِّ الذكاء  تعتمد على  التي  إلبداعية 

ة، األلعاب ثالثية األبعاد، تطوير شخصيات افتراضية حقيقية ذات تفاعالت حقيقية اجتماعية وعاطفية. يَّ كِّ
 
 االفتراضية الذ

   :( Machine learning  ) تطبيقات تعلم اآللة في التعليم  •

التطبيقات   اآلمن أكثر  التعليم؛ هي النظم اآللية  الواعدة ألساليب تعلم  األسئلة املقالية ونظم   التي تقدر درجة الطالب في  (املؤتمتة)لة في مجال 

  (,Murphy  2019)  .ا، ومن هم عرضة للتسرب من التعليم دون إتمام شهاداتهم وتعليمهم نذار املبكر التي تتعرف على الطالب املتعثرين أكاديميًّ الكشف واإل 

ة جهود النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ما أهم  . 2.2
َ
ك
َ
ة  الـَمْمل يَّ ي  في الَعَرب  اع 

َ
ن ة في توظيف الذكاء االْصط  يَّ ُعود     ؟ مجال التعليم السُّ

ة    قامت الباحثتان بمراجعة العديد من املراجع والدراسات السابقة التي تناولت يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل ةجهود الـم  يَّ ُعودِّ ي  في توظيف  في    السُّ اعِّ

ن  الذكاء االْصطِّ

 : يأتيوتم التوصل إلى ما  م مجال التعلي

الشاملة من التكنولوجيا    .1 ي  واالستفادة  مِّ
ْ
ق الرَّ ي  في املجاالت والقطاعات ومنها    ،مجاالتها  في جميعتكوين مجتمع املعرفة والتحول  اعِّ

ن  الذكاء االْصطِّ

،  (نیوم)ومن أهمها التعليم، ولعل مشروع مدينة    ،كافة ي  اعِّ
ن  ة في الذكاء االْصطِّ

 
ك
 
ْمل ة  ل  هذا املشروع سيحو  إن  حيث    من أهم مالمح تطبيقات الـم 

 
ك
 
ْمل الـم 

ات الحديثة    ىإل يَّ ْقنِّ ِّ
ن  (2019الحسين،  )مركز عاملي رائد في االبتكار والتجارة القائمة على الت  ي   ، ويعد الذكاء االْصطِّ التي يرتكز الرئيسة    ة هو الركيز اعِّ

مدينة   تكون  أن  على  سيعمل  والذي  املشروع  هذا  تتضمن    (نیوم)إليها  ة  يَّ كِّ
 
ذ مدينة  ة    جميعبمثابة  يَّ كِّ

 
الذ املدارس  بينها  ومن  ة  يَّ كِّ

 
الذ الخدمات 

 .   (2017الخميس،)

ة في   .2 يَّ كِّ
 
ةإنشاء املركز الوطني لتقنية الروبوت واألنظمة الذ يَّ ْقنِّ ِّ

معرفية تحت   ةتطوير منظوموالذي يهدف إلى    ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والت 

ة، كما تم منذ مظلة البحث والتطوير مستفيدا  يَّ ْقنِّ ِّ
بوزارة التعليم ألغراض خدمة العمالء  ي  نِّ ْق توظيف أول روبوت تِّ  مدة ا من مشاريع نقل وتوطين الت 

واألن املعارض  املؤسسة  والتواصل مع زائري  التي تقيمها  للتدري شطة  للروبوتات    بالعامة  السعودي  املؤتمر واملعرض  إقامة  واملنهي، وأيضا  التقني 

 قِّ والذي عُ 
ي  على مدار ثالثة أيام، والذي تضمن جلسة وورقة  يمارس بمشاركة عدد من الخبراء والباحث  27  -25من    املدة في    د  اعِّ

ن  ن في الذكاء االْصطِّ

كِّي  لدعم رؤية  عمل في مستقبل الر 
 
املؤتمر جامعة امللك    ، وكان من ضمن املشاركين في((2030وبوتات في الشرق األوسط، واالبتكار والتصنيع الذ

ة، أيضا  يَّ ْقنِّ ِّ
ة والتي عرفت بعنايتها الفائقة بالبحوث العلمية والت  يَّ ْقنِّ ِّ

ر واملعرض  ا كانت هناك مشاركات األفراد ومجموعات في املؤتمعبد هللا للعلوم والت 

اعِّ 
ن  ة والذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ ِّ

، والعديد  السعودي للروبوتات، وتنوعت املشاركات ما بين مبادرات محلية ناشئة ومجموعات من الطالب الشغوفين بالت  ي 

ة التي كان  يَّ ْقنِّ ِّ
 .   (2019محفوظ، )الفت وعروض عالية املستوى فاقت كل التوقعات  ر لها حضو من املعاهد والكليات الت 

، أيضا  .3 ي  اعِّ
ن  ة للبيانات والذكاء االْصطِّ يَّ ُعودِّ ي  وتكنولوجيا املعلومات في مدينة  إنشاء الهيئة السُّ اعِّ

ن  ا تأسيس شركة واكب الرائدة في مجال الذكاء االْصطِّ

ي  في م  ْد مه من تطبيقات وخِّ وما تقد   ،الرياض اعِّ
ن   ومنها التعليم.   القطاعات جميعات في مجال الذكاء االْصطِّ

أهمها مسابقة .4 ومن  مبتكر،  التحول مجتمع معرفة  إلى  ة 
 
ك
 
ْمل الـم  تنطلق من خطط  والتي  الروبوت  أوملبياد  وتركز هذه   ،"فيرست ليغو"  مسابقات 

ة    توابتكار روبوتاأجل تصميم    املسابقات على تمكين الطالب من أن يستخدموا ما لديهم من معارف من يَّ يمِّ ْعلِّ
العقيل  )كأدوات بمختلف املراحل التَّ

 .  (2015والشمري، 

، ولقد حظي التخصص .5 ي  اعِّ
ن  ة على    التركيز على إدخال مجاالت دراسية جديدة مطلوبة في سوق العمل وأهمها تخصص الذكاء االْصطِّ يَّ ُعودِّ في السُّ

دراسة مجال الذكاء الصناعي إلى ا، ولكن مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، ظهرت الحاجة ستجدا مزال ي الإقبال كبير بالرغم من أنه 

ة يَّ ُعودِّ رة،ومن أهمها جامعة األمير مقرن    ،في املدارس والجامعات السُّ فبراير    14هـ املوافق  1438  ىجمادى األول  17وقد تم تأسيسها في    باملدينة املنو 

دُّ من أهم الجامعات التي    م،2017 ع 
ُ
ي  وتطويره   ةاهتمت بدراسوالتي ت اعِّ

ن  ، ومن أهم   ،الذكاء االْصطِّ ي  اعِّ
ن  ويوجد بها جميع تخصصات الذكاء االْصطِّ

جامعة  ا  ة، أيضا ما يميز الجامعة أنها قد تعاقدت مع عدد من أهم الشركات العاملية التي تعمل على تطوير املناهج الدراسية وتطوير البرامج األكاديمي

ة يَّ ْقنِّ ِّ
ي  والتي تسعى إلى أن تصبح رائدة دوليًّ  ،امللك عبدهللا للعلوم والت  اعِّ

ن  ي   ويوجد بها ،ا في أبحاث الذكاء االْصطِّ اعِّ
ن   : اآلتيةتخصصات الذكاء االْصطِّ

م اآللي •
ُّ
ل ع  ي  والتَّ اعِّ

ن  ي  القابل للتفسير والق أسس الذكاء االْصطِّ اعِّ
ن  م اآللي وي والنماذج الجديدة للذكاء)الذكاء االْصطِّ

ُّ
ل ع  ي  والتَّ اعِّ

ن   . ( االْصطِّ

م اآللي. أنظمة الحاسوب والبُ  •
ُّ
ل ع  ي  والتَّ اعِّ

ن   نى غير التقليدية للذكاء االْصطِّ

ي  في مجال العلوم والهندسة • اعِّ
ن   .  الجامعة والنادرة من نوعها في واالستفادة من البيانات املتاحة تطبيقات الذكاء االْصطِّ

ي  في املعلوماتية الحيوية  • اعِّ
ن  ة.   وعلوم الحياة الذكاء االْصطِّ يَّ كِّ

 
 لتطبيقات الصحة الذ

ة.   • يَّ بِّ
ر   معالجة اللغة الطبيعية وخاصة اللغة الع 

 .  (2021أحمد،)الروبوتات والحوسبة املرئية  :تطبيقات أخر ى مثل •

ن   االْصطِّ الذكاء  ة حول استخدام تطبيقات  يَّ ُعودِّ السُّ ة  يَّ بِّ
ر  الع  ة 

 
ك
 
ْمل الـم  الدراسات في  العديد من  االهتمام أجريت  التعليم، مثل  وفي ظل هذا  ي  في  اعِّ

ي  في دعم التعليم الجامعي با ((2019دراسة الياجزي  اعِّ
ن  ةالتي هدفت إلى التعرف على استخدام تطبيقات الذكاء االْصطِّ يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ

ر  ة الع 
 
ك
 
ْمل واعتمد  ،لـم 
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ي  تساعد  :البحث على املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها اعِّ
ن  تحديد املهارات الالزمة للمتطلبات  على أن تطبيقات الذكاء االْصطِّ

ة  
 
ك
 
ْمل مين  ، كما أن تطبيقات الذكا((2030سوق العمل في ضوء رؤية الـم  ِّ

 
ل ع  ي  تراعي الفروق الفردية بين الـُمت  اعِّ

ن  ي قدرتهء االْصطِّ م الذاتي،    م وتنم 
ُّ
ل ع  على التَّ

ي   اعِّ
ن  ة للتفاعل مع تطبيقات الذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

م وتحقيق متطلبات التحوُّ   ،وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت بتطوير البيئة التَّ
ُّ
ل ع  ل إلى التَّ

الكشف عن أثر استخدام روبوت الدردشة  وقد    (2019)ائم على املعرفة، ودراسة العمري  الق في تنمية الجوانب املعرفية في مادة   (chatbot)هدفت إلى 

السادس بمدينة ُج   العلوم لدى  الصف  إلى وجود فروق  دَّ عينة من طالبات  الدراسة  ة، وتوصلت  يَّ ُعودِّ السُّ ة  يَّ بِّ
ر  الع  ة 

 
ك
 
ْمل الـم  ذات داللة إحصائية في ة في 

في تنمية الجوانب املعرفية   ( (chatbotروبوت الدردشة    التطبيق البعدي لالختبار لصالح املجموعة التجريبية، وهو ما يدل على وجود أثر إيجابي الستخدام

لتربية والتعليم في تنمية مهارات حل املشكالت  لكشف عن أثر برنامج الروبوت الذي تقدمه وزارة ا إلى ا  التي هدفت (2014)لدى الطالبات، ودراسة العقيل 

الالتي   تلصالح الطالباا في املرحلة املتوسطة، وتوصلت النتائج الى وجود فروق دالة  لدى عينة من الطالبات املتفوقات دراسيًّ   ةالتكنولوجية والدافعي

التكنولوجية، كما كانت هناك فروق دالة  ت حل املشكال خضعن للبرنامج في أبعاد السيطرة على االنفعاالت والثقة في حل املشكالت ومن بين أبعاد مهارات  

م لى معرفة العوا إ والتي هدفت    (2020)الفراني والحجيلي  كذلك دراسة  ا،في الدافعية للتعلم لدى طالبات هذه املجموعة أيضا  ِّ
 
ل مل املؤثرة على قبول الـُمع 

ي  في التعليم في ضوء النظرية املوحدة لق   اعِّ
ن  ، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وقد (UTAUT)ول واستخدام التكنولوجيا بُ الستخدام الذكاء االْصطِّ

ن   مين لديهم درجة قبول كبيرة الستخدام الذكاء االْصطِّ ِّ
 
ل ي  في التعليم،أشارت النتائج إلى أن الـُمع  أشارت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق دالة    وكذلك  اعِّ

ْعز ى إلى متغير الجنس، وكانت هذه الفروق لصالح اإلنايًّ إحصائ
ُ
ي  في التعليم ت اعِّ

ن  ث وفي ضوء ما ا بين االستجابات حول تحديد نية استخدام الذكاء االْصطِّ

ي  في التعليم في ضوء قبول كل ٍ ليه الدراسة أوصت بالتوسع في استخدام  إ توصلت   اعِّ
ن  االْصطِّ مين، وتبن    تطبيقات الذكاء  ِّ

 
ل ع  مين والـُمت  ِّ

 
ل ي النظرية من الـُمع 

ُبو  ات التعليم املختلفة، وتطوير البنية    ((UTAUTواستخدام التكنولوجيا    ل املوحدة لق  يَّ ْقنِّ املوارد الالزمة لتوظيف  رالتحتية وتوفيالتخاذ قرارات توظيف تِّ

ي  في التعليم، أيضا ت اعِّ
ن  ي  في مدارس   (2020)ا دراسة الفراني وفطانيطبيقات الذكاء االْصطِّ اعِّ

ن  والتي هدفت الى تحديد كيفية تضمين تطبيقات الذكاء االْصطِّ

مع الروبوت التفاعلي "كوزمو،"   من خالل إعداد محتوى تدريبي قائم على استخدام لغة "كاليبسو" للتعامل   لى االعتماد وذلكإ املرحلة املتوسطة من التكيف  

واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وأظهرت نتائج الدراسة أن نحو  ،من طالبات الصف الثالث املتوسط بأحد مدراس مدينة ينبع لدى عينة

الطالبات قد حقَّ (75%.(18 بينما تمكمن  للغة كاليبسو،  املعرفي  الجانب  املطلوب في  اإلتقان  الطالبات من تحقيق مستوى   (%78)نت  قن مستوى  من 

املهاري للغة كاليبسو،   الجانب  املطلوب في  الدراساإلتقان  املتوسطة،   ةوتوصلت  املرحلة  ي  في مدارس  اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  إعداد تصور مقترح لتضمين  إلى 

ة لتضميويشمل األهداف  يَّ يمِّ ْعلِّ
ة، إلى جانب أساليب التقويم.  نالتَّ يَّ يمِّ ْعلِّ

، واألنشطة التَّ ي  يمِّ ْعلِّ
، واملحتوى التَّ ي  اعِّ

ن   الذكاء االْصطِّ

ةمم
 
ك
 
ْمل ة حقَّ   ا سبق يتضح أن التعليم في الـم  يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ

ر  ة  ق كثيرا الع 
 
ك
 
ْمل ةا من اإلنجازات، من خالل تنفيذ رؤية الـم  يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ

ر  وتبني   ((2030  الع 

ة السُّ   ت يفي باحتياجامشروع شامل لتطوير التعليم من خالل االستفادة من أفضل املمارسات العاملية املتقدمة بما   يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل ة املستقبلية والتي الـم  يَّ ُعودِّ

ْعلِّ 
م من خالل التطوير املنتظم للمدارس وتمكينها ومساندتها من قبل جميع مستويات النظام التَّ ِّ

 
ل ع  ، وبالرغم من تهدف إلى رفع مستوى تحصيل الـُمت  ي  يمِّ

ة في بدايتها مقار 
 
ك
 
ْمل ي  في التعليم في الـم  اعِّ

ن  ي  في ذلك التزال تطبيقات الذكاء االْصطِّ اعِّ
ن  نة بما يجري من تطبيقات واستثمارات متقدمة ألنظمة الذكاء االْصطِّ

ا ن  الذكاء االْصطِّ املزيد من تطبيقات وأنظمة  أن يلفت أنظار املختصين في مجال التعليم الستخدام  الدول، وهذا ما يجب  ي  في التعليم، التعليم في باقي  عِّ

 التي قد تصاحب هذا االستخدام .   تالتحديات والعقبامن هذه التطبيقات واألنظمة، ودراسة  وإجراء املزيد من البحوث والدراسات لإلفادة 

يَّ  . 3.2 ُعود  ة السُّ يَّ ة الَعَرب 
َ
ك
َ
ي  مستقبل التعليم في الـَمْمل اع 

َ
ن  ة؟  النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: كيف ستغير نظم الذكاء االْصط 

ة    على الرغم من وجود العديد من التساؤالت يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل ي  في التعليم في الـم  اعِّ

ن  مدارسنا في   ن وكيف ستكو الحالية حول الذكاء االْصطِّ

ي   اعِّ
ن     الإال أنه  ؟املستقبل في ظل ثورة الذكاء االْصطِّ

ا
اته ترتبط ارتباط يَّ ْقنِّ ي  سوف ا وثيقا شك في أن تِّ اعِّ

ن  ا بمستقبل تعليمنا، فتطبيقات وأنظمة الذكاء االْصطِّ

رتستمر في التطور والتوسع مما  
 
من األهداف املستقبلية التي تسعى   عدد  يوجد  هومقرراتنا وطالبنا ومستقبلهم، كما أن  اعلى مناهجنبشكل إيجابي    سيؤث

ة يَّ ُعودِّ ة السُّ يَّ بِّ
ر  ة الع 

 
ك
 
ْمل ي  في لإلى ا بكل جهودها  الـم  اعِّ

ن  وصول إليها وتعمل على تحقيقها، حيث يتنبأ العديد من الباحثين واملختصين في مجال الذكاء االْصطِّ

، مما يحتم على   ي  اعِّ
ن  أنظمة وتطبيقات الذكاء االْصطِّ ة   م وزارة التعلي التعليم بتطورات مبهرة ومستقبل واعد للتعليم في ظل استخدام  يَّ بِّ

ر  ة الع 
 
ك
 
ْمل في الـم 

ة ضرورة النظر في هذه األنظمة والتطبيقات وتحقيق التكامل بينها وبين التعليم، وإعداد الخطط املستقبلية لإلفادة منها بماالسُّ  يَّ يتناسب مع رؤية   ُعودِّ

ة 
 
ك
 
ْمل ة بما يتضمَّ بُ ل، وتأمين ا (2030)الـم 

 
ك
 
ْمل ويضمن استخدامها االستخدام  ،لتطبيقاتن هذه األنظمة وا نى التحتية الالزمة، وإعادة هيكلة التعليم في الـم 

 األمثل.  

مين، واالفتقار إلى طرق    :-على سبيل املثال ال الحصر-منها  ا من التحديات  عندما تواجه النظم املدرسية عددا  • ِّ
 
ل معلمين    رواضحة لتطوينقص الـُمع 

مين يكافحون من أجل تلبية االحتياجات  الكفايةذوي   ِّ
 
ل املتنوعة لطالبهم،  العالية. وحتى أفضل الـُمع  ة  يَّ يمِّ ْعلِّ

إيجاد وقت للتركيز على تطوير    التَّ أو 

 
ُّ
ي  املجسد   لكفايةم أعمق لدى الطالب ومهاراتهم غير املعرفية وسط ضغوط  مهارات تعل اعِّ

ن  التعليم األساس ي. وفي هذا السياق يوفر الذكاء االْصطِّ

التدريس   مين من خالل تبسيط وأتمتة مهام  ِّ
 
ل الـُمع  املدارس خيارات جديدة ملعالجة ثالثة ظروف صعبةلخبرة  لقادة    ARNETT,2016)  األساسية 

 .  (2018مكاو ي، ؛
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•  
ا
مين أن يقطع شوط ِّ

 
ل مين الخبراء، يمكن للذكاء الصناعي املجسد لخبرة الـُمع  ِّ

 
ل  عند افتقار املدارس إلى الـُمع 

ا
مين الحاليين. ا طويال ِّ

 
ل  نحو زيادة فعالية الـُمع 

أن  تظهر   األقلاألبحاث  مين  ِّ
 
ل الـُمع  تصرف  تحت  اإلنترنت  تعليمية عبر  الجودة ومواد  مناهج عالية  يحس    وضع  أن  يمكن  األكاديمي  جودة  األداء  ن 

 للطالب.  

مون الخبراء في حاجة   • ِّ
 
ل ا ما يجدون صعوبة  ن ذوي الكفاءة العالية أحيانا يطالب، حتى املدرسمعالجة تشكيلة من احتياجات الإلى  عندما يكون الـُمع 

ي  أن يوفر العديد من   اعِّ
ن  ة املتنوعة لطالبهم، ولكن يمكن للذكاء االْصطِّ يَّ يمِّ ْعلِّ

األساس ي  ومهارات التدريس،   ى جوانب املحتو في تلبية االحتياجات التَّ

مين بيانات تقييم أفضل، وتقديم تو  ِّ
 
ل مين مزيدا وإعطاء الـُمع  ِّ

 
ل م، ومنح الـُمع 

ُّ
ل ع  وفي   ،ا من الوقت والطاقة للعمل بشكل فردي صيات حول مصادر التَّ

 مجموعات صغيرة مع الطالب. 

العميق • م 
ُّ
ل ع  التَّ أن  األبحاث  متزايدة من  تظهر مجموعة  األكاديمي،  املحتوى  أكثر من  التدريس  إلى  الخبراء  مون  ِّ

 
ل الـُمع  يحتاج  غي  عندما  ر واملهارات 

مين قدر ا مهما املعرفية تلعب دورا  ِّ
 
ل ي  املجسد لخبرة الـُمع  اعِّ

ن  ة ا إلى جانب إتقان املحتوى في تحديد النتائج االكاديمية وحياة الطالب. ويمنح الذكاء االْصطِّ

ةأكبر للمعلمين على مساعدة الطالب على تطوير هذه املهارات   .  املهم 

مين وقادة التعليم االستف • ِّ
 
ل ي  من خاللها تحسين عملهم. حيث تتمتع أجهزة على الـُمع  اعِّ

ن  ادة من الطرق العديدة التي يمكن للتكنولوجيا والذكاء االْصطِّ

م ِّ
 
ل والـُمع  مو الحاسوب  ِّ

 
ل والـُمع  الخبراء  نسبية  و ن غير  بمزايا  الخبراء  بعضها  ين  اكمل   بعضا

ا
فمثال أجهز   .  املحتوى    ة تعد  مثالية الستهداف  الحاسوب 

مين ببيانات تقييم في  األساس ي  للطال  ِّ
 
ل مُ بالوقت املناسب والفجوات في املهارات وتزويد الـُمع  ِّ

 
ل ين ن غير الخبراء مثل املساعدين  و . ويوفر الـُمع  ِّ

ي  ْقنِّ ِّ
الت 

مين ِّ
 
ل م غير األكادي  ب على الطال اإلنسانية الالزمة لإلشراف    الصبغةاملبتدئين    والـُمع 

ُّ
ل ع  مون  وتحفيزهم واستكشاف صعوبات التَّ ِّ

 
ل مية .كما يقوم الـُمع 

تدريس معق   بمهام  تطوي  ومندة،  الخبراء  وتقديم   رذلك  للطالب،  األكاديمية  غير  م 
ُّ
ل ع  التَّ ومعالجة صعوبات  تعليمية جديدة، وتشخيص  مناهج 

والكتابي، وتعزيز ثقافة الفصل الدراس ي املوجهة نحو التحصيل، والتحدث مع أولياء األمور عن خطط التعليم   يالتواصل الشفهحول   ملحوظات

 الفردية لطالبهم. 

مين الخبراء إلى إجراء  دُّ ع  يُ  • ِّ
 
ل . ومن غير املعقول اختزال عمل الـُمع  ي  يمِّ ْعلِّ

مون الخبراء املورد األكثر قيمة في النظام التَّ ِّ
 
ل خوارزميات   ودة أ موحات  الـُمع 

تلقائية في أي وقت قريب. ومع ذلك، فإن ضمان حصول كل طالب على تعليم متميز يتم مع تبسيط االبتكارات وأتمتة جوانب مميزة من التدريس  

مون الفعالون وغير الفعالون على حد  ِّ
 
ل ، وسيرى الـُمع  ي  اعِّ

ن  حاسوب. لضمان حصول  معززة بواسطة أجهزة ال م سواء قدراته عن طريق الذكاء االْصطِّ

 جميع الطالب على تعليم عالي الجودة. 

الدراسية قري • الفصول  تنتقل  أن  املتوقع  ي  املصمم حسب  با من  اعِّ
ن  االْصطِّ الروبوتات والذكاء  إلى استخدام مزيج من  م 

ُّ
للتعل التقليدي  ا من اإلطار 

تت  التي  الروبوتات  الطالب من  ومتزايدة من  كبيرة  نسبة  كما الحاجة. وستستفيد  واملرونة،  باالستمرارية  مُ   سم  ر  ِّ ع  سيتحرَّ
 
األمور  مُ ل الصفوف من  و 

 اإلدارية وسيتفرغون للتركيز على الطالب. 

مون من كثرة األعمال املكتبية، مثل  ييعانا ما  كثيرا  • ِّ
 
ل ي  أن يقوم بكثير من    :الـُمع  اعِّ

ن  تصحيح االختبارات وتقييم الواجبات. ولكن يمكن للذكاء االْصطِّ

ص الوقت الالزم للتصحيح والعمل اإلداري من أجل تكريس مزيد من الوقت للطالب.  هذه ا 
 
 ملهمات، ويقل

ي  من شأن • اعِّ
ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ ها أن تساعد وبالنسبة للصف الدراس ي نفسه، فإن خيارات “الخدمات املتخصصة وفق االحتياجات” التي توفرها تِّ

ال الطالب خالل  الوقت نفسه. كما  على تحسين استمتاع  بةأ حصص وتحسين درجاتهم في  املدر  الروبوتات  على نحو جيد يمكنها استكمال دور    ن 

مين ذوي الخبرة في تقديم الدروس الخصوصية والحصص اإلضافية لتقوية وتنمية ِّ
 
ل  مهارات الطالب.   الـُمع 

دة   توجد • ات وبرمجيات وأساليب متعد  يَّ ْقنِّ تِّ أن تسهم  آثارها، وتتمثل في هذا ا  أيضا   مشكلة أخرى يمكن  الحد من  ي  في  اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  وتطبيقات 

 ِّ
ر الت  في املستقبل على خمس ي واملعرفي املتزايد، لدرجة أنه من املتوقع أن تقتصر صالحية املعـارف التي يتعلمها املرء  نِّ ْق االنفجار املعلوماتي والتطو 

ي  في  تستغرق خمس دة قد ومعقَّ  طويلة عمليةسنوات، وإذا كان تطوير املناهج العلمية وطباعة الكتب املدرسية  اعِّ
ن  سنوات، فإنه مع الذكاء االْصطِّ

ن،   املطلوبة في وقـت معي  املعارف واملهارات  استنتاج  ة فستكون قادرة على  يَّ يمِّ ْعلِّ
التَّ تلقائيًّ   ومن ثمَّ األجهزة والبرمجيات  الدروس  ا وتقديمها  تحديث 

 للطالب بشكل يناسب احتياجاته وقدراته.  

لتِّ  • ن  يَّ نِّ ْق يمكن  االْصطِّ الذكاء  األساسية في  ات  املبادئ  مون 
َّ
يتعل الذين  للطالب. فالطالب  املطلوب  الدعم  م  أن تقد  ي   والعلو اعِّ والرياضيات    مالقراءة 

مين واألهالي ضيقا  ا على الشرح من معلميهم وأهاليهم لفهم هذه األسس والقواعد. وملا كانوغيرها من العلوم يعتمدون أساسا  ِّ
 
ل ا، فهذا يضع  وقت الـُمع 

كِّي  واملتفرغ،  ،الضغط على األطراف املختلفة ا منكثيرا 
 
ر املساعد الذ

َّ
يستطيع فهم نفسية الطالب  الذي وقد ال تكون النتيجة مرضية. أما حين يتوف

فيها يعاني  التي  واملوضوعات  ونقاط قوته وضعفه،  فيمكنه عندئٍذ   ومعرفة قدراته  املعلومات،  في  نقص  أو  الفهم  في  يكي    من قصور  املادة  أن  ف 

ة  ا  يَّ يمِّ ْعلِّ
د وبالشكل املناسب لكل   بما  كلهالعلمية، بل حتى العملية التَّ م املساعدة املطلوبة والدعم الالزم في الوقت املحدَّ يناسب إمكانات الفرد. فيقد 

 نات أهله املادية، أوبغض النظر عن إمكا -  هذا األساس، يفترض أن تكون النتائج إيجابية بشكل أكبر، حين يكون لكل طالب طالب على حدة. وعلى

 بإمكانات العلماء متوفر في كل وقت وكل مكان.   خاصمعلم  -موقعه الجغرافي، أو قدراته الذهنية
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ي  سيحقق أتمته كاملة  إلىا دا استنا اعِّ
ن  ة مع أنظمة وتطبيقات الذكاء االْصطِّ

 
ك
 
ْمل في تعليمنا العام   ةللمهام اإلداريما سبق فإن مستقبل التعليم في الـم 

ة املتراكمة بنقلها للنظم الخبيرة واستخدامو  رِّيَّ
 
ش ة الب  يَّ يمِّ ْعلِّ

ة العالي، كما سيمكن وزارة التعليم من املحافظة على الخبرات التَّ يَّ يمِّ ْعلِّ
ها في حل املشكالت التَّ

يل تتسم بالتعقيد، والتي تحتاج إلى قرارات اإلدارية التي تتضمن تفاص  لللقيام باألعمابشكل سريع وبدقة وكفاءة عالية، كما يمكن توظيف هذه اآلالت  

ي  في صناعة القرارات في وزارة التع اعِّ
ن  ليم أو داخل إداراتها حاسمة وسريعة ال تحتمل التأخير أو الخطأ، كما يمكن استخدام أنظمة وتطبيقات الذكاء االْصطِّ

تتمتع باالستقالليَّ  األنظمة  أن هذه  ة، حيث  يَّ يمِّ ْعلِّ
 التَّ

َّ
ثمَّ ة،  واملوضوعيَّ ة  ة والدق أو  ومن  االنحياز  أو  القرارات ستكون بعيدة عن األخطاء  التدخالت   فإن 

ي    اعِّ
ن  االْصطِّ الذكاء  وتطبيقات  أنظمة  تساعد  أن  يمكن  كما  الشخصية،  أو  م    علىالخارجية 

ُّ
ل ع  التَّ صعوبات  لدى   ومشكالتتشخيص  والنطق  السمع 

مين من ذ ِّ
 
ل ع  مين وتساعد الـُمت  ِّ

 
ل ع  ي  في التعليم   ستقوم  وكذلكوي االحتياجات الخاصة بتقديم برامج خاصة بهم .  الـُمت  اعِّ

ن  أنظمة وتطبيقات الذكاء االْصطِّ

ة بتفريد املناهج الدراسية لكل متعلم و  
 
ك
 
ْمل  بالـم 

ْ
ِّ   ا الحتياجاته وخصائصه،قا ف

ِّ   وسنجد الروبوتات النظيرة في مدارسنا وبين طالبنا، وسيتوفر لكل 
 
  م روبوت متعل

للمتعلم    شخص يٌّ  ومساند  ومعلأثناء  في  مساعد  مه 
ُّ
ي    خاصٌّ   م  تعل كِّ

 
الحادي   ؛ذ القرن  مهارات  طالبنا  وسيكسب  الحياة  مدى  م 

ُّ
ل ع  التَّ مبدأ  سيحقق  مما 

 على
ا
ي  مشاعر طالبنا وانفعاالتهم   ك ذل  والعشرين، عالوة اعِّ

ن   ىوتوجيههم إلتأخذ بأيديهم  وتقدم لهم التوجيه واإلرشاد، حتى    ،ستفهم أنظمة الذكاء االْصطِّ

  وظائف املستقبل التي تناسب إمكاناتهم وقدراتهم . 

 الخاتمة:  .3

اليوم يدفعنا بقوة    ا أنجميعا نعلم   ي   اعِّ
ن  ة ويواكب جهودها العلمية  إلى  الذكاء االْصطِّ رِّيَّ

 
ش ويقلل من   ،ةوالتكنولوجية الدقيقما يخدم مستقبل الب 

، بل يعني باختصار ا أن تحل اآلالت محل البشر، وأن تتعدَّ واألزمات والتحديات العاصفة، وال يعني أبدا   األخطار رِّي 
 
ش ى في ذكائها وقدراتها حدود العقل الب 

رين، رغم ذلك يجب والعش  الحادي خلق آفاق تكنوقراطية عبقرية ال حدود لها نسيطر عليها ونوجهها بأفكارنا وعقولنا، كأسلوب حياة متكامل في القرن  

ة من سلبياته التي لن يخلو منه يَّ يمِّ ْعلِّ
ٍ مسايرة هذا التقدم التكنولوجي بروية وعقالنية حتى تسلم العملية التَّ

ات الذكاء   إذ يوجد.  ا بال شك  يَّ ْقنِّ خطر قيام تِّ

رِّي  
 
ش ي  بمحاكاة السلوك الب  اعِّ

ن   ن كثب. ماالْصطِّ

 ات:  يَ التوص   . 1.3

ة.  ضرورة االهتمام بدم • يَّ يمِّ ْعلِّ
ي  في العملية التَّ اعِّ

ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ  ج تِّ

ة وتطوير البنية التحتيَّ  • يَّ يمِّ ْعلِّ
.  توفير البيئة التَّ ي  اعِّ

ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ  ة الالزمة لتطبيق تِّ

ي   • اعِّ
ن  ات الذكاء االْصطِّ يَّ ْقنِّ مين والطالب على التعامل مع تطبيقات تِّ ِّ

 
ل ة.  تدريب الـُمع  يَّ يمِّ ْعلِّ

 في العملية التَّ

ي  في مجال التعليم. • اعِّ
ن    نشر الوعي بمزايا تطبيق الذكاء االْصطِّ

  :املراجع

 
ً

 املراجع العربية:  :أوال

 https://www.almrsal.com/post/1091248  . مستقبل تخصص الذكاء االصطناعي في السعودية(. 2021)أحمد، رحمة.  .1

تطوير نموذج مقترح قائم على الذكاء االصطناعي وفاعليته في    .(2021سطل، محمود زكريا، واألغا، إياد محمد، وعقل، مجدي سعيد سليمان. )أل ا  .2

يونس.   بخان  والتكنولوجيا  للعلوم  الجامعية  الكلية  لدى طالب  البرمجة  مهارات  والنفسيةتنمية  التربوية  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة  : مجلة 

 . 772 - 743 :(2)29 ،شئون البحث العلمي والدراسات العليا  -الجامعة اإلسالمية بغزة 

الفرص والتحديات التي تواجهها جامعة تبوك في ظل مشروع نیوم: دراسة ميدانية من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة  (.  2019)  .الحسين، خلف .3

 .  122-97 :15مركز تطوير التعليم الجامعي،  - دراسات في التعليم العالي: جامعة أسيوطالتدريس بالجامعة. 

  http://www.aleqt.com/2017/10/28/article 1273946.html. الذكاء االصطناعي " : أساس مشروع " نيوم " (. " 2017) .الخميس، سلطان .4

برلين، املركز الديمقراطي  (.  1)ط  .تنافسية منظمات األعمالتطبيقات الذكاء االصطناعي كتوجه حديث لتعزيز  (.  2019)  .خوالد، أبو بكر، وآخرون .5

 العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية. 

 https://vision2030.gov.saمن   1/7/2021(. تم استرجاعها بتاريخ  1437) .2030 رؤية اململكة العربية السعودية .6

جامعة عبد الحميد بن    مجلة سلوك التطبيقات التربوية للذكاء االصطناعي في الدراسات االجتماعية.    .(2017آل سعود، سارة ثنيان بن محمد. ) .7

 . 163  - 133 :باديس

الجغرافية   (.2020)دخيل.  الطلحي، محمد   .8 املفاهيم  تنمية  املوهبة والذكاء االصطناعي وقياس فاعليته في  بناء برنامج تعليمي قائم على معايير 

)أطروحة   الحديثة ومهارات التفكير املكاني واتخاذ القرار الجغرافي املستقبلي لدى الطالب املوهوبين باملستوى السادس الثانوي في مدينة الطائف

 (. جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية.دكتوراه غير منشورة 

https://www.almrsal.com/post/1091248
http://www.aleqt.com/2017/10/28/article%201273946.html
https://vision2030.gov.sa/
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أثر نمط التغذية الراجعة املقدمة من خالل برنامج قائم على الذكاء االصطناعي في تنمية مهارات البرمجة لدي    .(2019عبد الجواد، سيد نوح. ) .9

:  12كلية التربية،    -: جامعة الفيوم  لتربوية والنفسيةمجلة جامعة الفيوم للعلوم ا طالب الصف الثالث من الحلقة الثانية من التعليم األساس ي.  

179 -  219   . 

  فعالية بعض إستراتيجيات الذكاء االصطناعي في إنتاج برامج الحاسوب التعليمية على تنمية التفكير االبتكاري،   .(2005)  .عبد الناصر، جمال .10

 .، كلية التربية جامعة عين شمس(دكتوراه غير منشورة  )أطروحة

 .لرياض: دار الفيصل الثقافية. ا مدخل إلى الذكاء االصطناعي(. 2004) .عادل، النور عبد  .11

 كاديمية العربية.  أل، رسالة ماجستير، الدنمارك: ا استخدام الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهندسة الكهربائية .(2009. )مازن  عبد املجيد، .12
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تحت شعار " نحو استراتيجية وطنية لرعاية املبتكرين " تنظيم قسم التربية الخاصة / كلية التربية جامعة اإلمارات العربية   - للموهوبين واملتفوقين  

  .امعة اإلمارات العربية املتحدةج -  2015مايو  19-21املتحدة برعاية جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز 

املرحلة   .(2019)حسن.  العمري، زهور   .16 العلوم لدى طالبات  في مادة  املعرفية  الجوانب  لتنمية  للذكاء االصطناعي  أثر استخدام روبوت دردشة 

  .48-23 : 64، املجلة السعودية للعلوم التربويةاالبتدائية، 

تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الجغرافيا التربوية بمراحل التعليم العام في    ف(. توظي2020، محمد دخيل. )والطلحي  علي،العميري، فهد   .17

 347 :(2) 10 ،عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي -جامعة فلسطين  مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات:اململكة العربية السعودية. 

- 396 . 

توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في تنمية القدرات االبتكارية في تدريس   ةإمكاني  .(2021تاح. )والرحيلي، تغريد عبد الف  حمدان،العوفي، حنان   .18

: املؤسسة العربية للتربية  املجلة العربية للتربية النوعيةمقرر الرياضيات لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات في املدينة املنورة.  

 . 202 - 157 :20والعلوم واآلداب 

في مدارس التربية الخاصة بمدينة جدة من    االصطناعيتطبيقات الذكاء    استخدامواقع    .(2020، سامية فاضل، والفراني، لينا أحمد. )الغامدي  .19

 . 76 - 57 :(1)8: املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسيةنحوها.  واالتجاه وجهة نظر املعلمات 

(. العوامل املؤثرة على قبول املعلم الستخدام الذكاء االصطناعي في التعليم في ضوء النظرية املوحدة لقبول  2020)  .الحجيلي، سمرو الفراني، لينا،   .20

 .252-215 :14، املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية(. UTAUTواستخدام التكنولوجيا )

لينا،   .21 هانيةو الفراني،  االعتماد.  2020)  .فطاني،  إلى  التكيف  من  املتوسطة  املرحلة  مدارس  في  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تضمين  املجلة  (. 

 . 21 :201-238 :(MECSJااللكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر األبحاث العلمية والتربوية )
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دراسات عربية في التربية استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في دعم التعليم الجامعي باململكة العربية السعودية.  (.  2019)فاتن.    الياجزي، .29

 .257- 282 :(113) :(ASEP)وعلم النفس
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Abstract: The aim of the current research is to determine the applications of artificial intelligence in the field of 
education and the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia in employing artificial intelligence in the field of 
education and to clarify the future of education in the Kingdom of Saudi Arabia considering the transformations 
of artificial intelligence. The documentary descriptive approach was used because it is the most appropriate 
method for the nature of the research, where the two researchers collected information and documents about 
artificial intelligence and its applications in the field of education by referring to a number of reliable sources 
and references that contributed to reaching the results that the research seeks to achieve. The results showed 
that there are numbers of applications of artificial intelligence used in the field of education in general, and that 
education in the Kingdom of Saudi Arabia has achieved a lot among the achievements that are in line with vision 
of (2030). In addition, there are many future goals that Saudi Arabia seeks with all its efforts to reach and works 
to achieve, which will reflect positively on our curricula, courses, students and their future, and prepare future 
plans to benefit from them in line with its vision, secure infrastructure and restructure education including 
these systems and applications and ensuring their optimal use The two researchers recommended the need to 
pay attention to integrating artificial intelligence techniques in the educational process, spreading awareness 
of the advantages of applying artificial intelligence in the field of education, providing the educational 
environment and developing the infrastructure necessary to apply artificial intelligence techniques. 

Keywords:  artificial intelligence; artificial intelligence applications; the future of education.  
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التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل مدى تلبية خريجي الكليات 
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 :املقدمة .1

مل  جامعة التقنية والعلوم التطبيقية من الجامعات الحكومية بسلطنة عمان، وهي نتاج ضم الكليات التقنية وكليات العلوم التطبيقية التي تشتعد  

ا قرهلها عدة أفرع متفرقة على عدد من املحافظات، وأصبحت جميعها تحت مضلة جهة واحدة تشرف عليها وهي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وم

 التي ارتأت توحيد الجهات االشرافية، وسنمر على بداية هذه الكليات في املباحث القادمة.   2040محافظة مسقط، وهذا نابع من رؤية عمان  

ُحولت كليات التربية جميعها إلى كليات للعلوم التطبيقية، فركزت على التعليم التطبيقي؛ لتواكب التطورات في مجالي التكنولوجيا   2004في عام  

ن ، وكذلك مع متطلبات التنمية املستدامة ومتغيرات العصر، والتحول إلى مجتمع املعرفة، وهنا ال بد م2040والعلوم التطبيقية، وتتماش ى مع رؤية عمان  

الكليات في مسيرة  الذي تقوم به هذه  املهم  الدور  للكليات؛ لندرك  الجغرافي  املطروحة، والتوزيع  األكاديمية  البرامج  إلى نوعية  التعليم في   اإلشارة  ونهضة 

كم   ونوع  السلطنة  البرمجا  وتطوير  البيانات،  وإدارة  املعلومات،  وتقنية  الكمبيوتر،  شبكات  برامج:  طرحت  صور  كلية  ففي  الحيوية ا،  والتقنية  يات، 

ية، والعالقات العامة، والتطبيقية البيئية، والغذاء والزراعة التطبيقية الحيوية، والتقنية الحيوية التطبيقية البحرية، واإلعالن، وإدارة املؤسسات اإلعالم

اإلنجليزية وآدابها، وال هندسة )امليكانيكية، والكيميائية، والكهربائية(، واإلعالن، والصحافة، واإلعالم الرقمي. أما كلية صاللة فقد طرحت: برامج اللغة 

األ  وإدارة  السياحة،  وإدارة  الضيافة،  وإدارة  واملحاسبة،  الرقمي،  واإلعالم  والصحافة،  العامة،  والعالقات  اإلعالمية،  املؤسسات  الدولية، وإدارة  عمال 

رحت في كلية عبري برامج أمن تقنية املعلومات، وشبكات الحاسوب،  وشبكات الكمبيوتر، وإدارة البيانات، وأمن تقنية املعلومات، وتط 
ُ
وير البرمجيات. وط

رحت برامج اإلعالن، وإدارة املؤسسات اإلعالمية، والعالقات العام
ُ
ة، والصحافة،  وتطوير البرمجيات، والتصميم )الرقمي، والجرافيك(. وفي كلية نزوى ط
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 امللخص: 

العمل وفق   التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق  التطبيقية بجامعة  التعرف على مدى تلبية خريجي الكليات  هدف الدراسة 

مان، وقد استخدم الباحثون املنهج الوصفي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، في سلطنة عُ  2040االستراتيجية الوطنية للتعليم 

( من اإلداريين واألكاديميين والوظائف املساندة، وقد توصلت الدراسة إلى أن مدى تلبية خريجي 273( فقرات، طبقت على )10وتكونت من )

مان جاء  في سلطنة عُ  2040الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 

إلى  كم)متوسط(.  بمدى   الدراسة  توصلت  الجنس وجاءا  ملتغير  إحصائية  داللة  ذات  و   لصالح   وجود فروق  داللة  الذكور،  ذات  وجود فروق 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار، وفي ضوء نتائج الدراسة أوص ى الباحثون: تصميم دليل    إحصائية ملتغير املوقع الجغرافي للكلية وجاء

 التعليم العالي، والبحث العلمي واالبتكار، ووزارة العمل؛ يوضح أهم املهارات املطلوبة لاللتحاق بسوق العمل. إرشادي ملزم من قبل وزارة 

 . 2040االستراتيجية الوطنية للتعليم  ؛سوق العمل ؛جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ؛الكليات التطبيقية الكلمات املفتاحية:
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رحت واإلعالم الرقمي، واملحاسبة، وإدارة )الضي
ُ
افة، والسياحة(، وإدارة األعمال الدولية، والتصميم )املكاني، والرقمي، والجرافيك(. أما في كلية صحار فط

 ات(. برامج الهندسة )الكهربائية، وامليكانيكية، والكيميائية(، وتقنية املعلومات )إدارة البيانات، البرمجة، أمن تقنية املعلومات، والشبك

، من حيث إعداد كوادر وطنية قادة على تلبية متطلبات  2040قنية والعلوم التطبيقية في تلبية رؤية واستراتيجية ُعمان  وتأتي أهمية جامعات الت

واالستدا بالجودة  يتسم  ومتنوع  تعليم شامل  الجامعات من  تقدمه هذه  ما  من خالل  املجاالت،  في شتى  والدولي  املحلي  التنافس  وتحقيق  مة، العصر 

ال التي تهدف لتحقيق )واهتمامها بمجال  العلمية، وخططها  والبحث 5بحوث  الـتـعـلـيـم،  الجـودة في  التعليم، وبناء  إدارة  استراتيجية  استراتيجيات وهي   )

 العلمي وتمويل التعليم، وتسعي جاهدة لتحقيق استراتيجية السلطنة من خالل ربط مخرجاتها بسوق العمل.

في سلطنة عمان ضرورة حتمية تفرضها متطلبات التنمية الشاملة في قطاع التعليم والتي جاءت منبثقة   2040تعد االستراتيجية الوطنية للتعليم  

حيث تتناول جميع القطاعات لتواكب متطلبات التنمية املتسارعة للمرحلة املقبلة ولتكون قادرة ملواجهة التحديات التي قد تعترض  2040من رؤية عمان 

تقوم الخطط االستراتيجية بدور مهم في تطوير وتجويد العمل املؤسس ي في جامعة التقنية والعلوم (، و 2018التعليم، خطط التنمية في السلطنة )مجلس 

كليات التطبيقية، حيث تحدد خط سير املؤسسة من خالل األهداف والسياسات املطلوب تنفيذها خالل الفترة الزمنية املحددة من خطط وبرامج هذه ال 

ا بأن السلطنة اعتمدت على الخطط الخمسية، 2040الوطنية للتعليم  في ضوء االستراتيجية   ، وذلك حسب اإلمكانات املتاحة والكفاءات املتوفرة. علم 

، واتسمت كل مرحلة بمجموعة من الخصائص التي تتالءم مع متطلباتها واحتياجاتها، واألهداف األساسية 1976كما أنها بدأت خطتها الخمسية األولى عام  

 ( 2006)الهنائي،  .ت إلى تحقيقهاالتي سع

لوم  وتدعم سلطنة عمان جميع مؤسساتها التعليمية السيما مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار، ويأتي انشاء جامعة التقنية والع

السياق نحو تفع السلطنة ضمن هذا  الجامعة في مختلف محافظات  أفرع  لتكون مظلة رسمية تشرف على  املؤسسات وتجويد التطبيقية  يل دور هذه 

 العمل بها، وتوحيد الجهود االشرافية التي تركز على البناء والتطوير.

 :مشكلة الدراسة .1.1

الدراسة   التي كانت تحت    نتيجةجاءت هذه  الوطنية  بالندوة  التي عرضت  التعليم بسلطنة ُعمان، والبحوث  نتائج وتوصيات ندوات  االطالع على 

م العالي وكليات عنوان: "التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين"، وأهم الدراسات السابقة ونتائجها وتوصياتها، واإلحصاءات والبيانات الخاصة بالتعلي

، كشفت عن وجود ثغرات في التعليم  2017يقية. فندوة التعليم  والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية واملستقبلية في سوق العمل العلوم التطب

العمالة   تماد علىوخاصة التعليم  التطبيقي، وبناء على تقييم الجمعية االقتصادية، اتضح ازدياد أعداد الباحثين عن عمل من املواطنين مقابل ازدياد االع

رورة التعاون الوافدة في أغلبية األنشطة االقتصادية، ومن أهم توصيات الندوة إعداد وثيقة متضمنة أهم املهارات العامة التي يحتاجها سوق العمل، وض

)مجلس التعليم ،  .دة التعليم  املدرس يبين وزارة التعليم  العالي واالبتكار والبحث العلمي، ووزارة العمل؛ لتنمية وتطوير وإعداد لوائح وتشريعات إدارة جو 

2017 .) 

العلو  م وضمن جهد الباحثين للتحضير لهذه الدراسة، قاموا باالطالع على دراسة مسح الخريجين، حيث كان من ضمن أدواتها االستبانة لـكليات 

تعليم  العالي، بهدف الوقوف على املشكلة التي سعت الدراسة التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية التي نفذتها دائرة مسح الخريجين في وزارة ال

(، وفي سنة التخرج 42ا وعدد الخريجين العاملين )( خريج  749)  2016  –  2015إلى تشخيصها وطرح الحلول بشأنها، وقد شارك في تعبئتها وفق سنة التخرج  

عدد الخريجين املشاركين    2018  –   2017(، وفي سنة التخرج  116ن العاملين )( وعدد الخريجي970كان عدد الخريجين املشاركين باملسح )  2017 –  2016

(، مما يؤشر إلى أهمية البحث في خطط وبرامج كليات العلوم التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية 36( وعدد الخريجين العاملين )974باملسح )

للتعليم   الوطنية  إليه االستراتيجية  الكليات، وما    2040مع ما تسعى  تلك  أثر برامج  العمل، ومدى  احتياجات سوق  لتلبية  الوطنية؛  الكوادر  تأهيل  من 

(. 2020املجال، وهذا من أهم األهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها )وزارة التعليم  العالي   والبحث العلمي واالبتكار،  تطرحه من تخصصات في هذا  

ا، ومن حاملي 14024م بلغ عدد الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم )2016  – م2015وحسب التقرير النهائي لنتائج املسح الشامل األسري لعام   ( فرد 

ا 19858س )البكالوريو   ( 2016 –  2015)املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات،  .( فرد 

( إلى قصور في املوائمة بين خريجي الجامعات واحتياجات السوق في اململكة العربية السعودية، 2017إضافة ملا سبق فقد توصلت دراسة الداود )

النس وأشارت  نمو متوسط،  بمعدل  ارتفعت  الباحثين عن عمل  الجامعية، وكذلك  وأن معدالت  الشهادات  حاملي  الباحثين عن عمل من  أغلب  أن  ب 

( إلى وجود ضعف في املوائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتأخر توظيف الخريجين، وتدني مستوى 2016توصلت دراسة العوفي )

ير الناقد في سلطنة عمان، وفي ضوء ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة في ضرورة الخريجين في بعض الكفايات مثل التحليل االقتصادي، واملبادة، والتفك

  2040تعليم الوقوف على مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية لل

 في سلطنة عمان.

 :أسئلة الدراسة .2.1

 الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:تحاول 
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في   2040ما مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم   •

 سلطنة عمان؟ 

𝛂) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  • ≤ 𝟎. التط (𝟎𝟓 بيقية بجامعة في تقديرات عينة الدراسة ملدى تلبية خريجي الكليات 

ا ملتغير الجنس أو املوقع الجغرافي في سلطنة عمان تبع    2040التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم  

 للكلية؟

 :أهداف الدراسة .3.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

تعليم التعرف على مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية لل •

 في سلطنة عمان  2040

ة  الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات عينة الدراسة ملدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقي  •

 في سلطنة عمان تعزى ملتغير الجنس واملوقع الجغرافي للكلية.  2040الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 

 :راسةأهمية الد .4.1

عن  -إلى حد ما-وبالتالي ستسهم في الكشف  2040وتتمثل في ندرة الدراسات العمانية التي تناولت االستراتيجية الوطنية للتعليم   األهمية النظرية: •

ستفتح املجال أمام مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل في سلطنة عمان، كما أنها  

 الباحثين إلجراء دراسات حول االستراتيجية الوطنية وربطها بمتغيرات أخرى.

العالي    األهمية التطبيقية: • التعليم  التطبيقية ووزارة  التقنية والعلوم  القرار في جامعة  أن تفيد صناع  املتوقع  الدراسة والتي من  نتائج  وتتمثل في 

العلمي واالبتكار في وضع   احتياجات ومتطلبات والبحث  الخطط والبرامج األكاديمية املناسبة، ووضع برامج تدريبية ملوائمة مهارات الخريجين مع 

 .2040سوق العمل الحالية واملستقبلية وفق االستراتيجية الوطنية 

 :حدود الدراسة .5.1

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية:

املوضوعية: • وفق   الحدود  العمل  سوق  الحتياجات  التطبيقية  والعلوم  التقنية  بجامعة  التطبيقية  الكليات  خريجي  تلبية  مدى  على  تقتصر 

 في سلطنة عمان  2040االستراتيجية الوطنية للتعليم 

داريين واألكاديميين والوظائف طبقت الدراسة على عينة من العاملين بالكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية )اإل   الحدود البشرية: •

 املساندة(. 

الواقعة في )صور   الحدود املكانية: • الكليات  التطبيقية وهي  التقنية والعلوم  التطبيقية بجامعة  الكليات  الدراسة في فروع    -نزوى   -صاللة  -طبقت 

 صحار(.  -عبري 

 م. 2021طبقت الدراسة في ربيع  الحدود الزمانية: •

 :مصطلحات الدراسة .6.1

مجموعة السياسات واملعايير التربوية واألهداف البعيدة املدى خالل العقدين القادمين في سلطنة عمان    :2040االستراتيجية الوطنية للتعليم  •

 (، وتستند إلى أربعة عناصر رئيسية هي: وضع إطار جديد للتعليم، وتنفيذ أنشطة بناء القدرات، ونقل االختصاصات واملسؤوليات 2021)الكندي، 

أيض   وتتناول  النتائج.  على  قائم  نهج  واعتماد  التعليمية،  املؤسسات  فرعية: إلى  استراتيجيات  خمس  خالل  من  التعليمي  النظام  أبعاد  جميع  ا 

اتيجية الثالثة:  ستر االستراتيجية األولى: إدارة التعليم، واالستراتيجية الثانية: والتحاق الطلبة، وتقدمهم عبر املراحل الّتعليمّية وقطاعات العمل، واال 

ويعرفها    (.2018بناء الجودة في الّتعليم، االستراتيجية الرابعة: البحث العلمّي والّتطوير، االستراتيجية الخامسة: تمويل التعليم )مجلس التعليم،  

ات العصر الحديث واستشراف  الباحثون بأنها: هي جميع الخطط الشاملة التي تستمد منها املؤسسات التعليمية خططها الفرعية بما يواكب متطلب

 املستقبل، لبناء قدرات وطنية منافسة على جميع األصعدة. 

البالغ   الكليات التطبيقية:  • السلطنة  التطبيقية وتتوزع في مختلف محافظات  التقنية والعلوم  يتبع جامعة  بأنها: صرح تعليمي  الباحثون  ويعرفها 

 من التخصصات منها التصميم والهندسة واإلعالم والتسويق والسياحة.  ( محافظة، وتعنى بتخريج الطلبة في مجموعة11عددها )

تلك    سوق العمل:  • الذين يوفرون  الجهات  أو  الوظائف، واألعمال مع األشخاص  الباحثين عن  اقتصادي يجمع كل من  افتراض ي ذو بعد  "مكان 

ا " سوق اقتصادي افتراض ي يجمع بين أرباب العمل والخريجين وغيرهم، وهو حلقة الوصل يعرفه الباحثون إجرائي  و  (.1،  2019الوظائف")قيس،  

 ؤسسات التعليمية وخاصة خريجي جامعات التقنية والعلوم التطبيقية بمختلف تخصصاتهم".بين الشركات وخريجي امل
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 الدراسات السابقة: . 7.1

 وقد تناولت العديد من الدراسات العالقة بين مخرجات الجامعات وكلياتها املختلفة بسوق العمل، ومنها:

العمل،   (Shahbazi & Ali, 2006)دراسة شهبنزي وعلي   • الزراعة ملتطلبات سوق  لتلبية خريجي كلية  املطلوبة  الكفاءات  إلى تحديد  والتي هدفت 

( من املديرين العامين والخاصين واملتعاونين وأرباب العمل العاملين 212واستخدم املنهج الوصفي االرتباطي، وطبقت استبانة على عينة مكونة من )

وخوزستان وكرمانشاه وهمدان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أعلى سبع كفاءات مطلوبة لسوق العمل هي   في القطاع الزراعي في محافظة مازندران

تحديث التواصل، واملهنية، وحل املشكالت، واألخالق املهنية، واإلدارية، والصفات العامة. لتطوير هذه الكفاءات، وتطوير الكفاءات يعتمد على  

 لجانب العملي. املقررات الدراسية والتركيز على ا 

وعثمان ) • العالي في    (Khan & Usman, 2015وأجرى خان  التعليم   التعليم  والتعلم في مؤسسات  الكشف عن جودة ونتائج  إلى  دراسة هدفت 

ا، وتوصلت نتائج  385باكستان، وتم استخدام املنهج الوصفي، وبناء استبانة لجمع البيانات املطلوبة، وتكونت عينة الدراسة من ) ا جامعي  ( طالب 

ة بين جودة التعليم  ونتائج التعلم، وقدمت الدراسة رؤى مفيدة للمسؤولين واملنظمين؛ لبدء التدخالت  الدراسة إلى وجود عالقة طردية إيجابية كبير 

تعليم ،  املناسبة ولتعزيز جودة التعليم ، ومشاركة الطالب في نتائج التعلم في مؤسسات التعليم  العالي، حيث تناولت هذه الدراسة جانب جودة ال

 .2040اره أحد استراتيجيات االستراتيجية الوطنية للتعليم وهذا ما تناوله الباحثون باعتب

هدفت إلى قياس رضا الجهات التوظيفية عن خريجي الجامعات )جامعة سلمان بن عبد العزيز(، واتبع    (2015وهدفت دراسة العنزي ومليجي ) •

بلغت ) التحليلي، واستخدما استبانة طبقت على عينة  الوصفي  املنهج   120الباحثان 
 

إلى توافر ( مسؤوال الدراسة  نتائج  التوظيف، وتوصلت   عن 

 . املهارات لدى الخريجين لالنخراط بسوق العمل

•  ( العوفي  دراسة  لتطوير جودة    ( 2017واستقصت  الرئيسية  املتطلبات  العمل: من  ملواءمة حاجات سوق  العالي  التعليم  تحسين مخرجات  مدى 

ات التعليم العالي في سلطنة عمان، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم الباحث أداة التحليل لتحليل األدبيات والبحوث واإلحصاء

 لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى وجود ضعف في املواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.  الرسمية

التي تسهم  في التحول إلى مجتمع املعرفة باململكة   2030الكشف عن مدى تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية  (2019الشهري )وهدفت دراسة  •

املنهج الوصفي التحليلي، واستخدم استمارة التحليل والتقويم الخاصة بالتعليم، واالبتكار، ومخرجات البحــث العلمي، العربية السعودية، واتبع  

ا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى: ضرورة بدء العمل بتطوير وتحديث البرامج التعليمية للتحول إلى 302وتكونت عينـة الدراسة من  )
 
ا أكاديميـ ( عضـو 

املعرف  يتناسب واستراتيجية  مجتمع  بما  املادية املخصصة لالبتكار والبحث 2030ة  الحوافز  التحول من ضعف  الدراسة على  تحديات  ، ووقفت 

 العلمي، على تسويق الخدمات  الجامعية في مجال التعليم  والبحث واالستشارات.

، واتبع املنهج 2030العالي على ضوء رؤية السعودية للتعليم  إلى الوقوف على العوائد التعليمية ملؤسسات التعليم  ( 2018عسيري )دراسة وسعت  •

التعليم والرؤية   املتعلقة بعوائد  األدبيات  أداة تحليل واستقراء  العمل على مواءمة منظومة  2030الوصفي، واستخدمت  إلى  الدراسة  ، وتوصلت 

 ملخرجات، وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل.بما يخدم سوق العمل با 2030التعليم، وعوائد التعليم العالي على ضوء الرؤية 

، واتبع 2030الوقوف على دور القطاع الخاص في توظيف مخرجات التعليم العالي بالسعودية على ضوء رؤيتها   ( 2019الدهمش ) دراسة  وهدفت   •

( من رجال األعمال بمجلس غرف التجارة والصناعة، وتوصلت نتائج  5342املنهج الوصفي املسحي، واستخدم استبانة طبقت على عينة مكونة من )

 الدراسة إلى ضرورة مد جسور التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص؛ لخفض معدل الباحثين عن عمل.  

الخاص في تدريب وتوظيف خريجي الجامعات السعودية على ضوء رؤية    ( 2019الحواس ) دراسة  وتناولت   • الوصفي  2030دور القطاع  ، واتبع املنهج 

( من قيادات القطاع الخاص، وتوصلت الدراسة إلى أن 119( من القيادات الجامعية، و)627املسحي، واستخدم االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من: )

 .2030جاءت عالية، وضرورة التعاون بين الجامعات، والقطاع الخاص بما يحقق رؤية  درجة تدريب وتوظيف الخريجين  

(، ودراسة العوفي  2015ومن خالل تناول الدراسات السابقة يتضح استخدام أغلب الدراسات املنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة العنزي ومليجي )

( املنهج الوصفي املسحي، بينما استخدمت  2019(، ودراسة الحواس )2019الدهمش) (، كما استخدمت كل من دراسة2019(، ودراسة الشهري )2017)

( وعثمان  خان  دراسة  من  )Khan & Usman, 2015كل  عسيري  ودراسة  و 2018(  الوصفي،  املنهج  استخدمت  الحالية  والدراسة  أغلب (،  تطبيق  تم 

( طبقت على عينة من الطلبة، ودراسة  Khan & Usman,2015ودراسة خان وعثمان )(،  2019الدراسات السابقة على أكاديميين مثل دراسة الشهري )

التقنية 2019الدهمش) بجامعة  املساندة  والوظائف  واإلداريين  األكاديميين  الحالية على عينة من  الدراسة  حين طبقت  في  أعمال،  رجال  طبقت على   )

الحالية االستبانة، و  الدراسة  التطبيقية. واستخدمت  السابقة، في حين استخدمت دراسة  والعلوم  الدراسات  أغلب  املعتمدة في  ذاتها  األداة  العوفي  هي 

 . 2030( أداة تحليل واستقراء األدبيات املتعلقة بعوائد التعليم والرؤية 2018( تحليل محتوى، واستخدمت عسيري )2018، ودراسة الشهري )(2017)

وع إلى الدراسات السابقة كمراجع مهمة في األدب النظري ملختلف فصول الدراسة، وفي تفسير وبالنسبة لالستفادة من الدراسات السابقة تم الرج

 النتائج. 
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  وتجدر اإلشارة إلى أن سلطنة عمان من خالل خططها الحالية، واملستقبلية عملت على أن تواكب البرامج األكاديمية احتياجات ومتطلبات سوق 

( سوق العمل هو إجمالي العرض والطلب على القوى العاملة من خالل تفاعل العرض والطلب معا، ويعرفه (Kotlia, 1998, 53والعمل، ويمكن تعريف 

من لديهم الباحثون بأنه سوق افتراض ي يجمع بين أرباب العمل وما يحددونه من اشتراطات محددة تلبي الوظائف التي يعرضونها، واملتقدمين للوظائف م

 معينة.الخبرات أو املهارات في تخصصات 

 :الطريقة واإلجراءات .2

 :منهج الدراسة .1.2

وب  استخدم في هذه الدراسة املنهج الوصفي، وذلك ملناسبته لطبيعة وأهداف الدراسة، حيث تم الوقوف بداية على الوثائق واألدب النظري املكت

للتعليم   الوطنية  يتعلق باالستراتيجية  الت2040فيما  العلوم  إلى خطط وبرامج كليات  السلطنة. باإلضافة  الّتعليم في  طبيقية ، وغيرها من خطط تطوير 

الفعلي من خ الواقع  العمل من حيث رصد  التطبيقية؛ الحتياجات سوق  العلوم  تلبية مخرجات كليات  السابقة، ومدى  الل  القائمة حاليا، والدراسات 

 املقاييس املستخدمة، ومن ثم عملية تحليل النتائج، ووضع املقترحات والتوصيات التطويرية النابعة من النتائج.

 :الدراسةمجتمع . 2.2

زوى، تكون مجتمع الدراسة من جميع منسوبي كليات العلوم التطبيقية: )اإلداريين واألكاديميين والوظائف املساندة( في: )صاللة، صور، عبري، ن

تعليم العالي الُعمانية في مؤسسات ال 2040(، كون هؤالء هم املعنين بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتعليم 933صحار( في سلطنة ُعمان، والبالغ عددهم )

ا( حيث يلمس هؤالء أثر توصيات االستراتيجية على خطط وبرامج كليات العلوم ا جامعات التقنية والعلوم التطبيقية حالي  )كليات العلوم التطبيقية سابق  

 (2019)وزارة التعليم العالي،  .التطبيقية

 :عينة الدراسة .3.2

  - عبري   -نزوى   -صاللة  -صور ( من الوظائف املساندة في جميع الكليات )39ا، و)( أكاديمي  120ا، و)( إداري  78منهم )(  237تكونت عينة الدراسة من )

%( من املجتمع األصلي للدراسة، وتم اخيارهم عشوائيا، ومن ثم تم توزيع االستبانة عبر الرابط االلكتروني للمجتمع  25( في سلطنة ُعمان بما نسبته )صحار

ا لكون برنامج جوجل درايف ال يسمح بإرسال  املستهدف، ع للتحليل االحصائي؛ نظر  البيانات، وصالحة  التي وصلت مكتملة  بأن جميع االستبانات  ا  لم 

   ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة.1البيانات غير املكتملة. والجدول )

ا : (1جدول )
ً

 ملتغيرات الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة وفق

 النسبة املئوية )%( العدد  مستوى املتغير  املتغير 

 ذكر الجنس

 أنثى 

138 
99 

%58.2 
%41.8 

 % 100 237 املجموع 

 صور  املوقع الجغرافي للكلية 

 عبري 

 صاللة 

 صحار

 نزوى 

50 
51 
26 
62 
48 

%21.1 
%21.5 
%11.0 
%26.1 
%20.3 

 100 237 املجموع 

  :أداة الدراسة .4.2

، وعدة دراسات:  2040، ورؤية عمان  2040قام الباحثون ببناء أداة الدراسة؛ لجمع البيانات. حيث تم الرجوع إلى االستراتيجية الوطنية للتعليم  

(، وتكونت أداة الدراسة في صورتها األولية من جزئيين: الجزء األول: البيانات األساسية ألفراد عينة 2021(، ودراسة الكندي )2015منها دراسة الشكري )

يقية الحتياجات الدراسة )الجنس، املوقع الجغرافي للكلية(. والجزء الثاني: يتعلق بمدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطب

، 4، كبير =5ا =( فقرة، وتم تبني تدرج ليكرت الخماس ي )كبير جد  14في سلطنة عمان مكون من )  2040تيجية الوطنية للتعليم  سوق العمل وفق االسترا 

 ملعرفة وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. (؛ 1ا =، قليل جد  2، قليل =3متوسط =

 :صدق األداة .5.2

صورتها األولية على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، والبالغ  للتحقق من الصدق الظاهري لفقرات أداة الدراسة، عرضت في  

ا ملا جاء من مالحظات بإعادة الصياغة اللغوية، والحذف، و 7عددهم ) ضافة، والتعديل لبعض إ (. واُتِفق على صدق األداة، وإجراء بعض التعديالت؛ وفق 

 الفقرات.
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 :صدق االتساق الداخلي •

رتباط بيرسون؛ للتحقق من صدق االتساق الداخلي بين فقرات األداة وذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرات  تم استخدام معامل اال 

 والدرجة الكلية لألداة. 

 صدق االتساق الداخلي لكل فقرة من الفقرات ألداة بالدرجة الكلية  : (2جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرات 

1 0.88** 0.00 

2 0.87** 0.00 

3 0.77** 0.00 

4 0.74** 0.00 

5 0.83** 0.00 

6 0.86** 0.00 

7 0.78** 0.00 

8 0.77** 0.00 

9 0.79** 0.00 

10 0.83** 0.00 

( وجود اتساق داخلي بين الداخلي بين فقرات تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات 2يتبين من جدول )

 ( مما يدل على أن األداة قابلة للتطبيق.0.01مستوى داللة ) عند2040سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 

 :ثبات األداة •

األداة بعد   )تم تطبيق  املحكمين على عينة استطالعية عددها  ا  30إجازتها من  ثباتها،  -إداري، وأكاديمي، ووظائف مساندة   –( موظف  للتأكد من  ؛ 

 (. 3( وكانت النتائج كما في جدول )Alpha Cronbachواستخدم الباحثون مؤشرات االتساق الداخلي ألفا كرونباخ )

 لدرجة الكلية معامل ألفا كرونباخ للفقرات وا: (3جدول )

 ألفا كرونباخ  الفقرة

1 0.93 
2 0.93 
3 0.94 
4 0.93 
5 0.93 
6 0.94 
7 0.94 
8 0.94 
9 0.94 

10 0.93 

 0.94 معامل الثبات الكلي 

( أن معامل ألفا كرونباخ لفقرات تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل 3يالحظ من جدول )

(. وهذا يدل على أن معامالت الثبات 0.94(، ومعامل الثبات الكلي قد بلغ للجزء الثاني )0.94  - 0.93تراوح بين ) 2040وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم  

 جميع فقرات الجزء الثاني، جاءت عالية، وهو دليل واضح على أن املقياس صالح لغرض الدراسة نتيجة ثباته.ل

 :االستبانة بصورتها النهائية •

الكليا تلبية خريجي  تناول محور  الثاني:  البيانات األساسية. والجزء  تناول  األول:  الجزء  النهائية من جزئيين:  األداة في صورتها  التطتكونت  بيقية  ت 

 ( فقرات. 10، وتكون من )2040بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 

 :إجراءات الدراسة .6.2

عينة الدراسة، وتم تم عمل رابط إلكتروني على جوجل درايف، ومخاطبة جامعة التقنية والكليات العلوم التطبيقية والكليات، وتم تعميمه على  

 ا، واستخالص النتائج وتحليلها ومناقشتها، وكتابة التوصيات واملقترحات وإخراج الدراسة بصورتها النهائية.إدخال البيانات ومعالجتها؛ إحصائي  

  :األساليب اإلحصائية .7.2

؛ لتحليلها، وتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ  spss)الرزمة اإلحصائية )ا باستخدام برنامج  بعد تفريغ االستبانات التي جمعت، تم معالجتها إحصائي  

(Alpha Cronbach  .؛ للتأكد من ثبات أداة الدراسة الداخلي، كما تم استخدام معامل االرتباط بيرسون؛ لقياس صدق الفقرات) 

قية بجامعة  ولإلجابة عن السؤال األول: تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتبة لتقديرات عينة الدراسة بالكليات التطبي

حتياجات سوق العمل التقنية والعلوم التطبيقية ألداة الدراسة والذي يقيس مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ال 

ولإلجابة عن السؤال الثاني: تم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، كما تم استخدام اختبار   . 2040وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم  

((t-test .وتحليل التباين، وفي حالة وجود فروق تم استخدام اختبارات شيفيه؛ للمقارنات البعدية ، 
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 :معيار الحكم على استجابات أفراد عينة الدراسة

الخماس ي  الحسابية، حيث تم تحديد طول كل فئة من فئات مقياس ليكرت  للمتوسطات  الدراسة، وفقا  أفراد عينة  الحكم على استجابات  تم 

(، بعد ذلك ُتضاف هذه 0.80=  5÷  4بر قيمة في املقياس )(، ثم ُيقسم على أك4=  1 -  5املستخدم في الدراسة، من خالل طرح الحّدِ األعلى من الحّدِ األدنى )

 ( لتحديد الحّدِ األعلى لهذه الفئة، كالتالي: 1القيمة إلى أقّلِ قيمة في املقياس )

 ا. يمثل مدى تلبية قليل جد   1.80من املتوسط ا إلى أقل من  •

 يمثل مدى تلبية قليل. 2.62إلى أقل من  1.80من املتوسط   •

 يمثل مدى تلبية متوسط.   3.40إلى أقل من  2.62من املتوسط   •

 يمثل مدى تلبية كبير.  4.20إلى أقل من  3.40من املتوسط   •

 ا.يمثل مدى تلبية كبير جد   5.00إلى  4.20من املتوسط   •

 : نتائـــج الدراسـة ومناقشتها .3

على "ما مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: ينص السؤال األول    . 1.3

 ؟ في سلطنة عمان" 2040الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 

ال أداة  الدراسة على فقرات  أفراد عينة  لتقديرات  املعيارية، والرتبة  الحسابية، واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج  دراسة لإلجابة عن 

( 2040لتعليم واملتعلقة )بمدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية ل

 ( يوضح تلك النتائج. 4ا بناء  على املتوسطات الحسابية، والجدول )( فقرات، حيث تم ترتيبها تنازلي  10والبالغ عددها )

افات املعيارية والرتبة ملدى  (:4جدول ) تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق املتوسطات الحسابية واالنحر

اتيجية الوطنية للتعليم   2040االستر

رقم  

 الفقرة

رتبة 

 الفقرة

ـــرة  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوسط   الفقــ

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مدى  

 التلبية

 كبير  0.81 3.71 التطبيقية قاعدة البيانات للخريجين بشكل مستمر. تحدث كليات العلوم   1 4

تتوفر لدى خريجي كليات العلوم التطبيقية املهارات التي تمكنهم من املنافسة املحلية   2 8

 . والعاملية

3.59 
 

0.95 
 

 كبير 

 

7 
 

3 
 

 3.56 . املختلفةيلبي خريجو كليات العلوم التطبيقية املهارات املطلوبة مليادين سوق العمل 
 

0.89 
 

 كبير 

 
6 

 
4 

 
للتعليم   الوطنية  االستراتيجية  توصيات  التطبيقية  العلوم  كليات   2040تواكب 

بسوق   لاللتحاق  الطلبة  لدى  الضرورية  واملهارات  القدرات  ببناء  املتعلقة  ومحاورها 

 العمل. 

 كبير  0.93 3.46

2 
 

5 
 

تدعم الجهة املشرفة واإلدارة العليا بكليات العلوم التطبيقية البيئة التنظيمية والفنية  

مع   يتوافق  بما  خريجيها  مهارات  تنمية  إلى  الهادفة  التدريبية  للعملية  املالئمة 

 . 2040االستراتيجية الوطنية للتعليم 

3.43 
 

0.97 
 

 كبير 

 

ا   6 5
 
قائمة على البيانات والتقييم امليداني للخريجين  تضع كليات العلوم التطبيقية خطط

 . لتطوير خططها وبرامجها املستقبلية

3.40 
 

0.97 
 

 كبير 

 
1 

 
7 
 

تعمل الجهة املشرفة واإلدارة العليا بكليات العلوم التطبيقية على دراسة سوق العمل  

 .2040للتعليم واحتياجاته الحالية واملستقبلية في ضوء االستراتيجية الوطنية 

 متوسط  1.00 3.32

 متوسط  0.95 3.28 . ُتقيم كليات العلوم التطبيقية أداء خريجيها امللتحقين بسوق العمل  8 3
تشرك كليات العلوم التطبيقية القطاع الخاص في تحديد الوظائف املناسبة للطلبة   9 10

 . املتوقع تخرجهم

3.22 
 

1.01 
 

 متوسط 

 
 متوسط  1.15 2.92 . كليات العلوم التطبيقية بسوق العمل في وقت زمني مقبول يلتحق خريجو   10 9

 متوسط  0.78 3.38 املتوسط الحسابي العام للفقرات 

( بين )4يتضح من جدول  للفقرات تراوحت  الحسابية  املتوسطات  أن  الكبير، وجاءت  3.71  -2.92(  التلبية  املتوسط ومدى  التلبية  بين مدى  أي   )

(، 3.71التي نصها "تحدث كليات العلوم التطبيقية قاعدة البيانات للخريجين بشكل مستمر" في املرتبة األولى كأعلى فقرة بمتوسط حسابي )(  4الفقرة)

رات التي تمكنهم ( التي نصها "تتوفر لدى خريجي كليات العلوم التطبيقية املها8(، وبمدى تلبية كبير يليها في املرتبة الثانية الفقرة )810.وانحراف معياري )

( التي نصها "يلبي  7(، وبمدى تلبية كبير يليها في املرتبة الثالثة الفقرة )0.95(، وانحراف معياري )3.59من املنافسة املحلية والعاملية" بمتوسط حسابي )

(، وبمدى تلبية كبير، 0.89وانحراف معياري )(، .563خريجو كليات العلوم التطبيقية املهارات املطلوبة مليادين سوق العمل املختلفة" بمتوسط حسابي )

الفقرة ) العمل في وقت زمني مقبول" بمتوسط حسابي )9وجاءت  التطبيقية بسوق  العلوم  التي نصها "يلتحق خريجو كليات  األخيرة  املرتبة  (،  2.92( في 

 (، وبمدى تلبية متوسط. 1.15وانحراف معياري )



 الكندية وآخرون               .....                                                                                         مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل  

 651-639، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 646 

 

لعلوم التطبيقية قاعدة البيانات للخريجين بشكل مستمر" في املرتبة األولى كأعلى فقرة بمدى تلبية  ( التي نصها "تحدث كليات ا 4وجاءت الفقرة )

خريجين، كبير، ومن املمكن أن يرجع ذلك إلى قاعدة البيانات املتوفرة في مركز التشغيل الوظيفي بكل كلية وتحديثها بشكل مستمر من حيث أعداد ال

العاملين، وقد يكون بسبب كونه من متطلبات مسح الخريجين الذي تشرف عليه دائرة مختصة به بالوزارة، وتنفذه وأعداد الباحثين عن عمل، وأعداد  

 مراكز التوجيه الوظيفي ومتابعة الخريجين بالكليات. 

من املنافسة املحلية والعاملية" بمدى  ( التي نصها "تتوفر لدى خريجي كليات العلوم التطبيقية املهارات التي تمكنهم 8ويليها في املرتبة الثانية الفقرة )

طر ومواصفات عامل
ُ
ية؛ فقد تم  تلبية كبير، وقد يعزى ذلك إلى أن برامج هذه الكليات تم تأسيسها لغرض املنافسة، وقد تم تأسيسها منذ البداية وفق أ

املو  بعض  إجراء  مع  النيوزلندية،  الجامعات  من  مجموعة  في  مطبقة  وتخصصات  ببرامج  تمت االستعانة  كما  العماني،  واملجتمع  البيئة  مع  عليها  ائمة 

تحديثها   تم  التي  والخطط  البرامج  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد  والتخصصات،  البرامج  هذه  لبعض  املراجعة  أثناء  قابوس  السلطان  بجامعة  وفق  االستعانة 

ذلك إلى تجهيز الكليات بأحدث األجهزة واملعدات واملختبرات التي   في تضمين البرامج ساعات عملية تدريبية، وقد يعود  2040االستراتيجية الوطنية للتعليم  

 تناظر األجهزة واملعدات في املختبرات املحلية والعاملية، وعلى درجات عالية من الدقة.

لعمل املختلفة" بمدى تلبية  ( التي نصها "يلبي خريجو كليات العلوم التطبيقية املهارات املطلوبة مليادين سوق ا 7وفي املرتبة الثالثة جاءت الفقرة )

الذي استحدث عام ) الهندسة  العمل، مثل تخصص  التي تم استحداثها وفق دراسة وتحليل لسوق  البرامج  إلى  ( بصحار، 2019كبير، وقد يعزى ذلك 

ا حاسوب، ورياضيات، وفيزياء، وكيمياء؛ واستحداث التقنية الحيوية بكلية صور، وتغيير كلية العلوم التطبيقية إلى كلية التربية بالرستاق، وتحديد برامجه

 تلبية الحتياجات سوق العمل، ولكون املهارات املطلوبة متضمنة في توصيف املقررات الدراسية النظرية والعملية.  

ى تلبية متوسط،  ( في املرتبة األخيرة التي نصها "يلتحق خريجو كليات العلوم التطبيقية بسوق العمل في وقت زمني مقبول" بمد9وجاءت الفقرة )

خاص، وعزوف  وقد يعزى ذلك إلى الظروف االقتصادية واملالية وبالتالي قلة التوظيف، ولربما يعود ذلك إلى ندرة وجود شواغر في القطاعين الحكومي وال

اب األعداد املتراكمة،  الخريجين عن العمل بالقطاع الخاص؛ لضعف الدخل مقارنة بالقطاع الحكومي، ولطبيعة سوق العمل وعدم تمكنه من استيع

 وعدم إدارته بالشكل املناسب؛ ليوفر الوظائف املناسبة للخريجين الجدد الذين تعوزهم سنوات الخبرة املطلوبة في معظم إعالنات التوظيف.

 خريجي الكليات.  ( التي أشارت إلى ضعف مستوى 2012وتختلف هذه الدراسة مع دراسة عوض هللا )

لبية األنشطة ويشير تقييم الجمعية االقتصادية إلى ازدياد أعداد الباحثين عن عمل من املواطنين، مقابل ازدياد االعتماد على العمالة الوافدة في أغ

تعليم  العالي   ووزارة االقتصادية، ومن أهم توصيات الندوة إعداد وثيقة متضمنة أهم املهارات العامة التي يحتاجها سوق العمل، وضرورة التعاون بين ال

(، وكذلك تشير 2017العمل والهيئة الُعمانية لالعتماد األكاديمي؛ لتنمية وتطوير وإعداد لوائح وتشريعات إدارة جودة التعليم  املدرس ي )مجلس التعليم، 

دائ التي نفذتها  التطبيقية  العلوم  لكليات  أدواتها االستبانة  التي كان من ضمن  الخريجين  العالي  بهدف دراسة مسح  التعليم  الخريجين في وزارة  رة مسح 

 
 
ا خالل السنوات الوقوف على املشكلة التي سعت الدراسة إلى تشخيصها وطرح الحلول بشأنها، أن عدد الخريجين الذين التحقوا بميادين العمل كان بسيط

 (. 2018- 2015املاضية )

𝛂) ينص السؤال الثاني على "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ومناقشتها: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني  . 2.3 ≤ 𝟎. في    (𝟎𝟓

االستراتيجية  وفق  العمل  سوق  الحتياجات  التطبيقية  والعلوم  التقنية  بجامعة  التطبيقية  الكليات  خريجي  تلبية  ملدى  الدراسة  عينة    تقديرات 

 "  ا ملتغير الجنس أو املوقع الجغرافي للكلية؟في سلطنة عمان تبعً  2040الوطنية للتعليم  

الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل من )الجنس، املوقع الجغرافي للكلية(، للكشف عن دالالت  لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج املتوسطات  

( للمقارنة بين متوسطات الذكور واإلناث على أداة الدراسة، T. test  -الفروق بين املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة، فتم استخدام اختبار )ت

 ( للكشف عن أثر املوقع الجغرافي للكلية وذلك كما يأتي: One way Anovaالتباين األحادي )وتم استخدام تحليل 

 متغير الجنس •

الجنس ملدى تلبية خريجي T. test  -تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية واختبار )ت ( لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملتغير 

( 5في سلطنة عمان. والجدول ) 2040نية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم الكليات التطبيقية بجامعة التق

 يوضح ذلك. 

اتيجT. test -اختبار )ت: (5جدول ) ية  ( لداللة الفروق في مدى ملدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستر

 ا ملتغير الجنستبعً  2040الوطنية للتعليم 

 اتجاه الداللة  مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  النوع 

 ذكر

 أنثى 

138 
99 

3.49 
3.24 

0.80 
0.72 

 لصالح الذكور  0.01 2.41

𝛂)  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة5يالحظ من جدول ) ≤ 𝟎. لتقديرات أفراد عينة الدراسة ملدى تلبية خريجي الكليات     (𝟎𝟓

 في سلطنة عمان لصالح الذكور. 2040التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 
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الذكور مث أكثر مع  تتناسب  التي  األكاديمية  البرامج  إلى طبيعة  إلى )امليكانيكّية، والكيميائّية، والكهربائّية(ل برنامج  ويمكن تعليل ذلك  ، وقد يعزى 

وأن الطلبة الذكور إحساس أفراد العينة من الذكور بأن الطلبة أكثر مهارة في مجاالت العمل التي تحتاج إلى الجوانب املهارية أكثر من الجوانب املعرفية، 

ا في االلتحاق بوظائف معينة مثل الهندسة؛
 
وألن الكثير من أفراد العينة املستجيبة يرون بأن الخريج من الذكور يمكنه تأسيس عمله الخاص   أكثر حظ

 بغض النظر عن تخصصه أو ميوله األكاديمية. 

 متغير املوقع الجغرافي للكلية •

( التباين  لتحليل  انوفا  اختبار  استخدام  )One way Anova)تم  والجدول  انوفا  6،  اختبار  نتائج  يوضح   )( التباين    One way Anova)لتحليل 

الت التقنية والعلوم  التطبيقية بجامعة  الكليات  تلبية خريجي  للكلية ملدى  الجغرافي  املوقع  ملتغير  ا  تبع  الدراسة  أفراد عينة  طبيقية الحتياجات لتقديرات 

 في سلطنة عمان. 2040سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم 

( ملتغير املوقع الجغرافي للكلية ملدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات  One way Anovaتحليل التباين )ر اختبا نتائج : (6جدول )

اتيجية الوطنية للتعليم   في سلطنة عمان  2040سوق العمل وفق االستر

 مصدر 

 التباين

 درجات   مجموع املربعات 

 الحرية  

   متوسط

 املربعات  

 قيمة

 ف  

 مستوى  

 الداللة 

 بين املجموعات 

 داخل املجموعات 

 الكلي 

15.91 
129.49 
145.40 

4 
232 
236 

3.98 
0.56 

7.13 0.00 

𝛂)  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة6يتضح من جدول ) ≤ 𝟎. تقديرات أفراد عينة الدراسة ملدى تلبية خريجي الكليات ل    (𝟎𝟓

للتعليم   الوطنية  االستراتيجية  وفق  العمل  التطبيقية الحتياجات سوق  والعلوم  التقنية  بجامعة  املوقع  2040التطبيقية  ملتغير  ا  تبع  في سلطنة عمان 

 لصالح أي موقع جغرافي، تم استخراج املتوسطات الحسابية وإجراء اختبار شيفيه. الجغرافي للكلية حيث جاء أقل من مستوى الداللة، والكتشاف الفروق  

افات املعيارية ملدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق ا: (7جدول ) اتيجية املتوسطات الحسابية، واالنحر لعمل وفق االستر

 للمتغير املوقع الجغرافي للكلية تبعا  2040الوطنية للتعليم 

املتوسط   العدد  املوقع الجغرافي للكلية  الجزء الثاني

 الحسابي

 االنحراف املعياري 

تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية  

2040الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم  في  

 سلطنة عمان 

 صور 

 عبري 

 صاللة 

 صحار

 نزوى 

50 
51 
26 
62 
48 

3.30 
3.14 
3.20 
3.81 
3.29 

0.82 
0.73 
0.94 
0.71 
0.57 

ا ملتغير املوقع الجغرافي 7جدول ) للكلية، ( يوضح التباين املتقارب في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة تبع 

 (. Scheffe’ Testاملتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار شيفيه )وللتأكد من داللة الفروق بين 

 ( للمقارنات املتعددة البعدية ملتغير املوقع الجغرافي للكلية Scheffe’ Test) اختبار شيفيه: (8جدول )

 الداللة اإلحصائية املوقع الجغرافي للكلية  املوقع الجغرافي للكلية 

 *0.01 صور  صحار

 *0.00 عبري 

 *0.02 صاللة 

 *0.01 نزوى 

𝛂)*دالة عند مستوى  ≤ 𝟎. 𝟎𝟓)   

( والعلوم  8يتبين من جدول  التقنية  التطبيقية بجامعة  الكليات  تلبية خريجي  للكلية ملدى  الجغرافي  املوقع  ملتغير  ا  ا دالة إحصائي 
 
أن هناك فروق  )

بين )صحار وصور(، و)صحار وصاللة(، و)صحار ونزوى(، و)صحار وعبري(،   2040التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االستراتيجية الوطنية للتعليم  

 وع إلى املتوسطات الحسابية ملقارنة أعلى متوسط حسابي كانت لصالح صحار. وبالرج

ا في تطبيق االستراتيجية الوطنية ا والتزام  وقد يعزى ذلك أن اإلدارة في كلية العلوم التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار أكثر اهتمام  

 وتطبيق األنظمة اإلدارية والقوانين مثل نظام الحضور ونظام القبول حيث إن املعدالت التنافسية للطلبة في صحار أعلى من بقية الكليات،   2040للتعليم  

ي الكليات األخرى. وقد يرجع ذلك إلى ملوقع اإلداري املتميز ومن املحتمل أن يعود ذلك إلى تميزها في برنامج الهندسة بتخصصاته املختلفة الذي ال يوجد ف

ا  العمل  أكثر لصقل مهاراتهم والتحاقهم بسوق  الطلبة على فرص تدريب  الصناعية وبالتالي حصول  املنطقة  لتي لصحار، وقربها من ميناء صحار ومن 

لجودة حسب مؤشرات نظام الجودة الشاملة، كما أن الكلية بصحار تعطي ا لنظام ا توفرها الشركات، وربما ألن الكلية بصحار من أكثر الكليات تطبيق  



 الكندية وآخرون               .....                                                                                         مدى تلبية خريجي الكليات التطبيقية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل  

 651-639، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 648 

 

ا لبقية الكليات في تطبيق الجودة الشاملة، وقد يرجع ذلك إلى كونها من ال كليات املتميزة اهتمام أكبر بتفعيل اللجان لتحقيق الجودة، وقد أصبحت مرجع 

 (. https://2u.pw/uDDX6،  2019لعلمي واالبتكار، في مجال البحوث العلمية )وزارة التعليم العالي والبحث ا 

   :التوصيات

 توص ي هذه الدراسة في ضوء التفسيرات والنتائج السابقة باآلتي:  

املطلوبة لاللتحا • املهارات  أهم  العمل؛ يوضح  العلمي واالبتكار، ووزارة  العالي، والبحث  التعليم  إرشادي ملزم من قبل وزارة  ق بسوق  تصميم دليل 

 .
 

 العمل، ويحدد الفترة الزمنية للتوظيف بعد التخرج، ويلزم القطاع الحكومي والخاص بتنفيذ ما ورد في هذا الدليل مستقبال

سماح   إعطاء الصالحيات من قبل رئاسة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية؛ لتقديم منح ملؤسسات املجتمع سواء القطاع العام أو الخاص، في مقابل  •

ا.هذه املؤسسا   ت بتدريب الطالب عملي 

 استمرار رئاسة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في العمل بمعايير الجودة الشاملة والحصول على االعتماد األكاديمي بمختلف التخصصات. •

 : البحثية املقترحات

 البحوث املقترحة في ضوء التفسيرات والنتائج السابقة باآلتي:  

 . 2040دور جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تحقيق التنافسية العاملية للمخرجات في ضوء رؤية عمان للتعليم  •

 .2040تراتيجية الوطنية للتعليم مدى تلبية خريجي الكليات التقنية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الحتياجات سوق العمل وفق االس •

 : املراجـــع

 
ً

 :: املراجع العربيةأوال

مجلة كلية التربية:  .2030(. دور الجامعات السعودية في تعزيز أداء القطاع الخاص في ضوء رؤية اململكة 2019الحواس، حمد بن خالد بن حمد. ) .1

 . 155-128 :(10)35كلية التربية،  -جامعة أسيوط 

. مؤتمر بعنوان دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية  2030مسؤولية الجامعات السعودية في تحقيق رؤية اململكة (. 2017الداود، عبد املحسن ) .2

 .  2030السعودية 

دراسات   .2030(. دور القطاع الخاص في استيعاب خريجي الجامعات السعودية في ظل رؤية اململكة 2019الدهمش، خالد بن محمد بن عبد هللا. ) .3

 . 243  – 205 :(102، )كلية التربية -تربوية ونفسية: جامعة الزقازيق 

4. ( أحمد.  املعرفة(.  2019الشهري، صالح  إلى مجتمع  للتحول  السعودية  الوطنية  االستراتيجية  نايف  تقويم  دكتوراه غير منشورة( جامعة  )رسالة   .

 . العربية للعلوم األمنية 

مجلة املعرفة   .2030(. تحسين عوائد التعليم الجامعى فى ضوء رؤية اململكة العربية السعودية  2018عسيري، خلود بنت محمد مفرح آل ماطر. ) .5

 .64 -24 :(12)6التربوية: الجمعية املصرية ألصول التربية، 

 .القرنية: دراسة عن جمهورية السودان(. دور كليات التربية في إصالح التعليم في ضوء االستراتيجية ربع  2012عوض هللا، عصام الدين برير آدم. ) .6

 . 136-113 :(12)مجلة العلوم التربوية: 

(. تحسين مخرجات التعليم العالي ملواءمة حاجات سوق العمل: من املتطلبات الرئيسية لتطوير جودة  2016العوفي، محمد بن على بن مسعود. ) .7

   . 478 - 453 :(1)17جرش للبحوث والدراسات: جامعة جرش،  .التعليم العالي في سلطنة عمان

 . https://2u.pw/SbY8W. موقع مقاالت، العمل سوق (. 2019قيس، محمد. ) .8

ُعمان)كليات  وبرامج التعليم  العالي   في سلطنة   وأثر توصياتها على خطط  2040االستراتيجية الوطنية للتعليم  (.  2021الكندي، لطيفة عبد هللا. ) .9

ا(.  . كلية العلوم اآلداب جامعة نزوى  )رسالة ماجستير غير منشورة(، العلوم التطبيقية أنموذج 

 نادي الواحات، مسقط.  . ندوة التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية واملستقبلية في سوق العمل.(2017مجلس التعليم. ) .10

 .1. ط املشاريع التي أشرف على إعدادها مجلس التعليم أبرز   (. 2018مجلس التعليم. ) .11

 .1. ط 2040امللخص التنفيذي االستراتيجية الوطنية للتعليم  (.  2018مجلس التعليم. ) .12

 . 295. 2016- 2015 . التقرير النهائي لنتائج املسح الشامل األسري (2016املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات. ) .13

 . https://2u.pw/uDDX6مركز التدريب والتوجيه الطالبي. (. 2019والبحث العلمي واالبتكار. )وزارة التعليم العالي  .14
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Abstract: The study aimed to identify the extent to which the graduates of the applied colleges at the University 
of Technology and Applied Sciences meet the needs of the labor market according to the National Strategy for 
Education of 2040 in the Sultanate of Oman. The researchers used the descriptive approach as well as a 
questionnaire as a tool for data collection, which was applied to (293) administrators, academics, and other 
supportive jobs. The results showed that the graduates of the applied colleges at the University of Technology 
and Applied Sciences meet the needs of the labor market according to the National Strategy for Education of 
2040 in the Sultanate of Oman in an average level. The study also found that there are statistically significant 
differences for the gender variable in favor of males according to the estimates of the study sample members. 
Also, there are statistically significant differences for the geographical location variable to the extent to which 
college graduates meet the needs of the labor market according to the National Education Strategy and this was 
in favor for Sohar. In light of the results of the study, the researchers made some recommendations, including 
designing an obligatory guideline book by the Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation, 
and the Ministry of Labor clarifying the most important skills required to join the labor market. 

Keywords: Applied colleges; University of technology and applied sciences; labor market; national strategy for 
education of 2040.  
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 :قدمةامل .1

التعليم عن بعد من أفضل الوسائل التعليمية الجديدة التي قد فرضت على الطالب واملعلمين؛ حيث إنه ال زمان وال مكان للدرس إال عندما   يعد

لى درسه العدوانية، األمر الذي جعل الطالب يركز ع  والسلوكياتتحدده املعلمة أو املعلم، ومن أفضل نتائج التعليم عن بعد التخلي عن املشاكل الصفية  

 في منصات التعليم واملشاركة في األنشطة لكي يحصل على أفضل معدل تحصيلي من خالل هذا املنصات.

طورات  الحاسب اآللي وتقنياته العديدة شهدت تطورات كبيرة ملسها الكثير منا؛ مما شجع الكثيرين على االستفادة من إمكانيات الحاسب نتيجة للت

إلى تحسين املخرجات بشكل عام بكل املجاالت، وخاصة في املجال التعليمي، حيث إن التربويين قد وصلوا لدرجة عالية من التي يشهدها، األمر الذي أدى 

، واستغالل تطبيقاته الكثيرة اإللكترونياإلتقان للعملية التعليمية من كال الطرفين: املعلم واملتعلم، وخالل العمل على هذه التقنية ظهر مصطلح التعليم  

دام الشبكة  ل مجاالت التعليم؛ لذلك ظهر أثر واضح وكبير في طريقة أداء املعلم واملتعلم في اإلنجازات املوكولة إليهم في الغرف الصفية بسبب استخفي ك

ا على الشبكة ا كلي  اعتماد  فالفصول االفتراضية تعرف بأنها عبارة عن فصول تعتمد  (  2004أمور التعليم، )املبارك،    العاملية للمعلومات املتخصصة في

طالب في مركز التعلم، العاملية، ال تتقيد بمكان أو زمان، وتعتمد على وجود الطالب واملعلم والبيئات التعليمية االفتراضية والتعلم التعاوني، بحيث يكون ال

 (2008)رزق،  .وسيتعلم من أجل الفهم واالستيعاب

اجتاح العالم بأكمله، تم االعتماد بشكل كلي على تطبيقات الحاسوب والشبكات العاملية من خالل مواقع وفي وقتنا هذا، ونتيجة وباء كورونا الذي 

، ونجح في عديدة للتعلم والتعليم عبر منصات إلكترونية، خاصة للمراحل التعليمية؛ األمر الذي رفع من كفاءة العملية التعليمية على مستوى العالم 

ة، ونتيجة للخصائص التي تمتاز بها الفصول االفتراضية مثل جدولة أوقات الدراسة، الحصول السريع والفوري لكترونياإلاندماج الطالب في املنصات  

املعلم، وأهم  على التعديالت التي تدخل إلى البرامج واملنصات، وتدني التكاليف، وتوفير الوقت لعدم التنقل، وتوفر جميع وسائل التفاعل بين الطالب و 

ا بعيد   اإللكترونيهي تخلص بعض الطالب من الخجل من املشاركة في الصف التقليدي نتيجة لظروف معينة واملشاركة الفعلية بالتعلم  هذه الخصائص 
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 امللخص: 

للتعرف على  كما هدفت  والتاسع،  السابع  الصفين  طلبة  لدى  الصفية  املشاركة  في  بعد  التعلم عن  أثر  للكشف عن  الدراسة  هدفت 

الدراسة من   التعليم عن بعد من وجهة نظرهم، وتكونت عينة  األزور في    189إيجابيات وسلبيات  النعيمة. إ طالبة في مدرسة خولة بنت  ربد/ 

أثر  وزعت عليهم االستبانة اإللكترونية الخاصة بموضوع الدراسة، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي. أشارت نتائج الدراسة إلى وجود  

وبأهمية نسبية    3.23سابع والتاسع وبمتوسط حسابي  بدرجة متوسطة للبرامج التفاعلية في املشاركة الصفية من وجهة نظر طالبات الصفين ال

%، كما بلغ املتوسط الحسابي  65.3وبأهمية نسبية    3.27%، كما جاءت إيجابيات التعلم عن بعد ككل بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي  64.6

رة إنشاء مركز يختص في التعليم % ، وقد أوصت الدراسة بضرو 59.9وبدرجة تقدير متوسطة وبأهمية نسبية   2.99لسلبيات التعلم عن بعد  

 ن ُبعد. عن ُبعد في وزارة التربية والتعليم تهدف إلى االهتمام بتطبيق التعليم عن ُبعد، وضرورة  توفير أجهزة حاسوب كافية  لتطبيق التعليم ع

 . املرحلة املتوسطة ؛املشاركة الصفية ؛التعلم عن بعدالكلمات املفتاحية: 

http://www.refaad.com/
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( إلى توقف الحركة الطبيعية للحياة، وفرض الطوارئ، واتخاذ إجراءات 2021وأشار عبد القادر )(  2007الخجل وعوامله )زين الدين،  عن كل أسباب  

تعليم حترازية كان منها إيقاف الدراسة في معظم املدارس والجامعات على مستوى العالم، والتحول من نظم التعليم التقليدي املباشر إلى نظم الصحية وا 

بوصفه وسيلة بديلة وآمنة الستئناف الدراسة في ظل منع االختالط نتيجة اجتياح وباء اإلنفلونزا الجديد املعروف بفيروس   Distance Learningعن بعد 

 . 2019في عام  Coved 19كورونا املستجد 

وجميعها أثبتت فاعلية    ونياإللكتروبناء على ما سبق جرت العديد من الدراسات والبحوث املشابهة عن التعلم عن بعد والفصول االفتراضية والتعلم  

 ,Richards.F)(، ودراسة ريتشارد2009(، دراسة رزق )2011ة ومن هذه الدراسات دراسة سمور )اإللكترونيالتعلم عن بعد من خالل املنصات التعليمية 

 (. 2009، إضافة إلى دراسة عبد العاطي, وعبد العاطي ) (2005

 :مشكلة الدراسة . 1.1

اللجوء إلى التعليم عن بعد من أسرع   قد شكلت جائحة كورونا ضغوطا جديدة على مختلف مجاالت الحياة، ومن أبرزها مجال التعليم؛ لذا كان 

مدى الحلول الطارئة من أجل املحافظة على التعليم وكون أن جميع املعلمات، يقمن بالتدريس على شبكة اإلنترنت )عن بعد(، ومن أجل الكشف عن  

السلبيات اركة الطلبة ضمن برامج تفاعلية معينة أردت البحث في هذا املوضوع، وهو أثر التعلم عن بعد في املشاركة الصفية من ناحية اإليجابيات و مش

 
 
ا-واألخطاء، ونتيجة ر لي ذلك من ة رغم سهولتها وتنوعها، حيث ظهاإللكترونيملالحظات املعلمات حول ضعف الطالبات في التفاعل داخل الحصص  - أيض 

 خالل عدم استجابة بعض الطالبات لألسئلة املباشرة، وعدم قيامهم باألنشطة املوكلة إليهم، وعدم قيامهم باملناقشة داخل الحصة. 

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

ويتفرع عن هذا السؤال  والتاسع؟ ما أثر التعلم عن بعد في املشاركة الصفية لدى طالبات الصفين السابع تطرح الباحثة السؤال الرئيس ي التالي: 

 األسئلة الفرعية التالية: 

 ؟ من وجهة نظر طالبات الصفين السابع والتاسع ما أثر البرامج التفاعلية في املشاركة الصفية •

 ؟من وجهة نظر طالبات الصفين السابع والتاسع ما إيجابيات التعلم عن بعد •

 ين السابع والتاسع؟ ما سلبيات التعلم عن بعد من وجهة نظر طالبات الصف •

 أهداف الدراسة: . 3.1
ملا لها من دور    البرامج التفاعلية في املشاركة الصفية لدى طالبات الصفين السابع والتاسع  الهدف العام لهذه الدراسة هو تسليط الضوء على أثر

الصفية  املشاركة  في  التفاعلية  البرامج  أثر  إلى  التعرف  إلى  إضافة  التعليمية،  العملية  في  وفاعل  والتاسع  مهم  السابع  الصفين  طالبات  نظر  ، من وجهة 

وجهة نظر طالبات الصفين  من    ، تحديد سلبيات التعلم عن بعدمن وجهة نظر طالبات الصفين السابع والتاسع  الكشف عن إيجابيات التعلم عن بعد

 . السابع والتاسع

 :أهمية الدراسة . 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 قد يكون البحث الحالي إضافة جديدة للبحث العلمي والدراسات العربية املتعلقة بأثر التعلم عن بعد على املشاركة الصفية. •

 وتطوير مهاراته التدريسية، وطرق تدريسه، ليكون تدريسه منظم  قد تفيد نتائج هذه الدراسة املعلم في تحسين أدائه،  •
 
 ا.ا وهادف

 محاولة إليجاد الحلول في التغلب على بعض املشكالت التي تعيق املشاركة الصفية على الشبكة العنكبوتية. •

 حدود الدراسة: . 5.1

األول   الدراس ي  الفصل  في  الدراسة  الزمانية حيث جرت  بالحدود  الدراسة  بعد   2022/2021التزمت  التعلم عن  أثر  كانت  املوضوعية  في   والحدود 

( 200طالبات الصف )السابع والتاسع(، ويبلغ عددهن ) لصفين السابع والتاسع. أما الحدود البشرية فقد اقتصرت علىاملشاركة الصفية لدى طلبة ا 

 طالبة. 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:. 6.1

هي محاولة التواصل ما بين طرفي العملية التعليمية الطالب واملعلم وهذا التواصل يكون عن بعد وذلك من خالل مجموعة من  التعلم عن بعد:   •

(.  2016)موس ى وصاحب،    اإللكترونيالبرامج التعليمية والتدريبية او املؤتمرات وأيضا كون ذلك عبر منصات التعلم والقنوات التلفزيونية والبريد  

ا بأنها: تعلم الطلبة من خالل منصات إلكترونية مخصصة للدراسة يتم بثها على مواقع معينة على اإلنترنت في أوقات مختلفة  وعرفته الباحثة إجرائي  

النصية الصوتي، واملحادثات  التفاعل  التي تشمل  األدوات  املهمات عبر مجموعة من  الواجبات وإنجاز  الدروس وأداء  والسبورة   للعمل على قراءة 

 ا ملا يتم في التعليم التقليدي. ة، التي تمكن من تقديم تعلم مباشر وتفاعلي، وبأساليب مشابهة تمام  اإللكتروني
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هي عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تتم داخل الغرفة الصفية وذلك بهدف إثراء العملية التعليمية وزيادة مهارات الطالب  املشاركة الصفية:   •

( وعرفتها الباحثة: هي عبارة عن 2014وبث روح التعاون فيما بينهم وذلك من خالل أنشطة منهجية مخطط لها تتم تحت توجيه املعلم )موالك،  

يطلقها املعلم داخل الغرفة الصفية من أجل أن يشارك بها الطلبة لكي تساعده على استبدال السلوك غير السوي بالسلوك   مجموعة من األنشطة

 السوي واملعتدل، وذلك من خالل املالحظات والنقاش والحوار. 

 :الدراسات السابقةاإلطار النظري و  .2

 . اإلطار النظري:1.2

 : التعلم عن بعد .1.1.2

دور   لعبت  الحديثة  كبير  التكنولوجيا  والتعليم ا  والترفيه  واملعرفة  االجتماعي  التواصل  إنها وسيلة مهمة من وسائل  األفراد؛ حيث  حياة جميع  في  ا 

ع هذه األجهزة املدعمة ا )قبل الوباء( املدة الزمنية التي يمضيها الطالب موالتعلم، فقد انتشرت بشكل كبير بين الطلبة في املدارس والجامعات وزادت سابق  

تكنولوجيا والتقنيات بوسائل التكنولوجيا؛ مما أدى إلى حذر األهالي وخوفهم على أبنائهم نتيجة اآلثار السلبية التي قد تترتب على استخدام أبنائهم لهذه ال

الحاسوب وتطبيقاته جزء   ن حياة األفراد حيث أصبحت املسافة بين املعلومة  ا ال يتجزأ مالتي غيرت أوجه الحياة املختلفة، في الوقت الذي أصبح فيه 

شيئ   الحاسوب  جهاز  تفصله عن مفتاح  التي  املسافة  تقترب من  ألزم ا فشيئ  واإلنسان  الذي  األمر  والثواني.  بالدقائق  إليها فأصبح  الوصول  زمن  وأما  ا. 

رامجه املختلفة ملحاربة التغيرات التي تحدث في هذه الفترة التي تخص  املجتمعات أن تلحق بالعصر املعلوماتي لكي تعلم أبناءها على تقنيات الحاسوب وب

العاملية عنصر   والشبكات  واإلنترنت  الحاسوب  إلى جعل  أدى  ما  وهذا  املستجد؛  مهم  وباء كورونا   ا 
 

وفعاال اآلن على ا  والتركيز  والتعليم،  التعلم  في عملية   

 (2021)الزيود،  .إلنترنتاالهتمام بالتخطيط لزيادة تدريس املناهج عبر شبكة ا 

 الفرق بين التعليم عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد:  •

رئيسية    إن التعلم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت لكل منهما أدوات تعليمية متشابهة، وكل هذه األدوات تستخدم عبر اإلنترنت ولكن هناك اختالفات

 ( 2021؛ الزيود، 2003)ربحي والدبس،  :بين التعلم عبر اإلنترنت والتعليم عن بعد وهي

التعلم عن بعد يكون من خالل عمل الطالب على استقبال الدروس عبر اإلنترنت في املنزل وخالل تواجدهم فيه، بينما يقوم  االختالفات في املوقع:   .1

فمن املمكن أن    اإللكترونير اإلنترنت أو التعلم  أما التعلم عب  املعلم بتقديم عرضه بما فيه من املعلومات والدروس والتقييمات املتعددة للطالب.

املختلفة   وتقييماتهم  الرقمية  أثناء عرضهم من خالل دروسهم  املحاضر  في صفوفهم مع  الطالب متواجدين  ويكون  الصفية  الغرفة  داخل  يكون 

 لطالبهم.

ا على تقنيات االتصال الرقمية الحديثة، الطالب. ولكن اعتماد  قد ال يتضمن التعلم عن بعد التفاعل الواقعي بين املعلمين و االختالفات في التفاعل:   .2

 مثل تطبيقات املراسلة، ومكاملات الفيديو، ولوحات املناقشة، ونظام إدارة التعلم في املدارس، سيتم هذا التفاعل بالشكل املناسب.  

ن طالبهم كذلك. ال يخلو التعلم عبر اإلنترنت من التفاعل بين  بسبب االختالفات في املوقع، يختلف التفاعل بين املعلم وبياالختالفات في الهدف:   .3

ستراتيجيات التدريس  ا ا إلى جنب مع  املعلم وبين طالبه بشكل منتظم؛ ذلك ألن التعلم عبر اإلنترنت يستخدم بوصفه تقنية تعليمية مدمجة جنب  

 األخرى.

اإلنترنت هو إستراتيجية التدريس، فداخل الغرفة الصفية يمكن عمل اختبارات ورقية، أو  وترى الباحثة أن الفرق بين التعلم عن بعد والتعلم عبر  

ا عن ا تقديمي  ا، أو عرض  ورقة عمل أو عمل تجارب في املختبرات، أما التعلم عن بعد فال يتواجد به إال الصور املدرجة على اإلنترنت، والتي تخص درسا معين  

دي الطالب لكي يستفيدوا أكثر، وتتكون لديهم خبرة أكبر، وبالنهاية إن التعلم عن بعد ال يوجد به تنوع بأساليب  درس معين، وال يوجد ش يء ملموس بأي

لى االستفادة إ ا في الوقت، ويعطي فرصة أكبر للتعلم ملن ال يستطيعون التفرغ الكامل، باإلضافة  ا كبير  التعليم الخاصة باملعلم، ولكن باملقابل يمنح توفير  

 ائط املتعددة.من الوس

 مفهوم التعلم عن بعد:  •

املناعي ) أو  1995عرف  الكتاب  الطالب في مكان يختلف عن مكان املصدر، مثل  التي تعتمد على وجود  الحديثة  الطرق  بأنه من  التعلم عن بعد   )

التقليدي بسبب ظروف معينة. ويعرف التعلم    املعلم، ويهدف هذا النوع من التعلم إلى جذب الطالب الذين ال يستطيعون االستمرار بالبرنامج التعليمي

تقليدية،   عن بعد بأنه عبارة عن عملية تنظيمية جديدة تعمل على إشباع املتعلمين من خالل تفاعلهم مع الخبرات التعليمية التي تقدم لهم بطرق غير

ان أو مكان معينين، ودون االعتماد على املعلم بطريقة مباشرة وتعتمد على القدرات الذاتية عن طريق الوسائط التكنولوجية املتعددة، دون االلتزام بزم

أما مقدادي )2004)الحنيطي،   أي مكان 2020(.  أي وقت، وفي  املعلم في  الطالب فيه بمعزل عن  التعليم، بحيث يكون  أنواع  بأنه نوع من  ( فقد عرفه 

، الستمرار العملية التعليمية في ضوء أزمة كورونا ومستجداتها. والتعلم عن  ة للمناهج التعليمية، واملراحل الدراسيةاإللكترونييستخدم فيه املنصات  
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التعليم وهذا يكون عن طريق الوسائط املتعددة ووسائل االتصال املتنوعة املجتمع لديه رغبة في  التعليم ألي فرد من أفراد  تحت رقابة    بعد هو توفير 

 ( 2005)زيتون،  .إدارية وتنظيمية ونهاية الحصول على شهادة معترف بها

عن وتعرفه الباحثة بأنه أسلوب تعليمي جديد يعتمد على الشبكة العنكبوتية من خالل عدة مواقع إلكترونية تدريسية، أو منصات خاصة للتعليم 

 .بعد، بحيث تتاح هذه املواقع للطالب بشكل مجاني في أي وقت، وفي أي مكان من خالل استخدام جهاز الحاسوب أو الهاتف الخاص

 : خصائص التعليم عن بعد •

يمكن إيجاز خصائص التعلم عن بعد في سرعة وضمان الوسائط التعليمية لألفراد الذين يريدون التعلم من خالل برامج ووسائط متعددة ترتكز 

واملشاورة والحوار والنقاش على شبكة االتصاالت على املواد املطبوعة واملسموعة واملرئية وغيرها من الوسائط التكنولوجية املتقدمة. إمكانية التحدث  

دية بسبب التباعد العاملية إضافة إلى حصول الطلبة على قواعد البيانات بكل سهولة. تحرير الدارسين من قيود املكان والزمان مقارنة بنظم التعليم التقلي

ما   تعليمية  إشراف مؤسسة  إمكانية  التدريس.  في عملية  واملعلم  املتعلم  واملتابعة بين  التقويم  التعليمية وعمليات  املواد  وإعداد  البرامج  تخطيط  على 

ة وجود اتصال ومسؤوليتها عن عملية التعليم والتعلم عن بعد. االستفادة من البرامج أو الدخول في حوار مع املعلم وزمالئه من الدارسين اآلخرين نتيج

 ( 2019رة وآخرون، )عمي .ثنائي االتجاه بين املؤسسة التعليمية واملتعلم 

 : أهداف التعليم عن بعد •

ي لظاهرة هناك العديد من األهداف املرجوة من التعليم عن بعد ومن أهمها إمكانية رفع املستويات الفكرية والعلمية والثقافية في املجتمع، التصد  

عليها بالرغم من   نقص املوظفين واملؤهلين في العملية التعليمية والتغلب على هذه املشكلة. العمل على تشجيع الطلبة على التعليم والدراسة وتحفيزهم 

إلى استخدام   وجود العوائق الجغرافية وإمداد املعلم بالعديد من املصادر التعليمية املنوعة؛ لكي يعمل على تضييق فجوة الفروق بين املتعلمين إضافة

 (  2020)مقدادي،  .التي قام باجتيازهاالوسائل التكنولوجية الحديثة في تقييم الطالب لوجود أدوات تقوم بتقييم درجات الطالب بناء على االختبارات 

 ( 2021)الفيصل،  : التحديات التي واجهت الطلبة خالل مرحلة التعلم عن بعد •

 ة. اإللكتروني: هذا نتيجة االنتقال إلى التعلم عن بعد، والتعلم االفتراض ي، ومدى قدرة الطالب على التفاعل مع البيئة الصفة التخوف النفس ي .1

: إن امتالك املقدرة على شراء التكنولوجيا واألجهزة الرقمية، ال يبرر مطلقا قلة املعرفة باالستثمار األمثل للتكنولوجيا، وتفوق التخوف التقني .2

 بة باستخدام الهاتف املحمول ومعرفة كافة خباياه التقنية بعكس معرفته بالحاسوب املحمول وتطبيقاته الرقمية.  الطل

ا حول العمل األكاديمي واإلداري، والذي أثمر بشكل إيجابي؛ ا حقيقي  : شكلت فترة التعليم عن بعد، وخاصة في األيام األولى تحدي  التخوف األكاديمي .3

ل الفصل الدراس ي على أتم وجه، وأداء العملية االمتحانية بنفس الصيغة التقليدية دون اللجوء إلى تعديل صيغة االمتحانات،  إذ نتج عنه استكما

 أو استبدالها بأي نشاط صفي آخر.

 ( 2021)عبد القادر،   : فوائد استخدام وسائل التكنولوجيا في التعليم عن بعد •

 تحسين نوعية التعليم وزيادة فعاليته.   .1

 شكالت ازدحام الفصول والقاعات.حل م .2

 مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.   .3

 ا. ا وتربوي  مواجهة النقص في أعداد هيئة التدريس املؤهلين علمي   .4

 تدريب املعلمين الستخدام وسائل التعلم الحديثة.   .5

 ة بين املتعلمين.  اإللكترونيتسهيل عملية تبادل امللفات والكتب  .6

 املذكرات والكتب.يوفر على الطالب حمل  .7

 طرق وأساليب تقديم املادة الدراسية في التعليم عن بعد:  •

 . Video Conferences يستطيع من خالله الدارسون مشاهدة وسماع املدرس وتوجيه األسئلة والتفاعل معه مثال املؤتمرات املرئية:  .1

الطالب، ويرتبطون مع بعضهم ومع املحاضر من خالل صوت وصورة  من خالل غرفه إلكترونية مرتبطة لصفوف يتواجد بها الصف االفتراض ي:  .2

   مثال "املنصة التعليمية".

 ( 2004)سوهام،  .تستخدم بوصفها آلة تواصل سريعة ومضمونة للوسائط التعليمية :شبكة االتصاالت واملعلومات )اإلنترنت( .3

 التفاعلية: البرامج  .2.1.2

 ا كبير  األخيرين تطور  تطور االنترنت خالل العقدين  
 
ا، حيث أنه قد غير من شكل العالم، حيث ترى الباحثة أنه حتى أمورنا اليومية  ا وملموس  ا ملحوظ

لشبكة العنكبوتية االعتيادية أصبحت تتغير وتأخذ الطابع العصري املختلف؛ مثل التسوق والتواصل والقيام باألعمال التجارية انتهاء بالتعلم والتعليم، فا

 من أي وقٍت مض ى.هذه 
 
 غّيرت من شكل التعليم التقليدي وجعلته أكثر سهولة
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 مع إمكانيات تفوق الفصول الدراسية التقليدية ب
 
 غنية

 
 تعليمية

 
ر بيئة

ّ
كثيٍر، تتضمن  بات للتعليم عن بعد أهمية كبيرة في املجال التعليمي، فقد وف

ل ذلك عبر اإلنترنت ودون  هذه اإلمكانيات الصوت والفيديو والنص والرسوم املتحركة 
ُ
وبيئات التدريب االفتراضية، والدردشات املباشرة مع األساتذة، وك

 . مادي حقيقيأي حضوٍر 

 أهم البرامج التفاعلية املستخدمة في التعليم عن بعد  •

ف للتعليم عن بعٍد، ولكل منها ميزات وسلبيات، سنضع أشهر هذه 
َ
 ( Arageek, 2021) :البرامج، وهييوجد العديد من البرامج التي توظ

1. Adobe Captivate :   املميزات من  العديد  ولديه  موثوق  برنامج  كونه  بعد  عن  التعلم  تخدم  التي  التفاعلية  البرامج  أهم  من  البرنامج  هذا  يعتبر 

والتصميم املستجيب ملواقع  HTML لوظيفة والخدمات الجديدة ومتاح لنظام وندوز ويعمل على العديد من الهواتف املحمولة إضافة إلى وظيفة  

 الويب، كما يتيح البرنامج إنشاء دروٍس عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية. 
2. :Elucidat    يعد من برامج التعليم عن بعد ويتميز بسهولة استخدامه إضافة إلى إمكانية التعديل على السمات من خالل إدراج نصوص ورسومات

ا التعديل عبرسائط عن طريق وو   .والجافا سكريبت CSS و HTML السحب واإلفالت، ويمكنك أيض 
3. Lectora Inspire :    البرنامج البرامج، يوفر  الويب، يعمل عبر األجهزة مثل بقية  آخٌر قائٌم على  بعٍد، هو نظاٌم  التعليم عن  أقدم وسائل  واحد من 

املجاالت، مثل تدريب   املتقدمة، كورساٍت في شتى  الرسومات  لبرمجٍة نصيٍة غير محدودٍة، ومكتبات  للعمالء، باإلضافة  الدورات  بيع  أو  املوظفين 

 من املوارد اإلرشادية
ٌ
 كبيرة

ٌ
ا عنصٌر آخٌر مفيٌد هو مجموعة  .ومراجع عبر اإلنترنت ومكتبة قالب الشاشة، ويوجد أيض 

علم    :WordPress وورد برس  .4 علم من تصميم موقع إلكتروني عبر اإلنترنت، وبدون الحاجة  اإللكترونيأحد برامج نشر وإدارة محتوى التَّ
ُ
ن امل

ّ
، فهو ُيمك

 .الرابط من خالل الضغط على WordPress وورد برس يمكن الدخول إلى إلى خبرات سابقة في البرمجة أو تصميم الويب،

 وسائل التواصل االجتماعي: .3.1.2

ا من الخدمات التعليمية عبر تطبيقاتها املختلفة، مما يساعد في التواصل وتبادل املعلومات بشكل ف عال؛ حيث توفر مواقع التواصل االجتماعي كثير 

ومن   البعض،  بعضهم  مع  والدائم  املباشر  االتصال  والطالب  للمعلم  الفيسبوكتتيح  التطبيقات  هذه  والواتسابFacebook أشهر   ، WhatsApp ،

 . Twitter وتويتر

 :دور الفيسبوك في تعزيز التعليم عن بعد •

ا من قبل املستخدمين من جميع أنحاء العالم، والفيسبوك قد غير من قواعد  ج  يعتبر الفيسبوك من أهم تطبيقات التواصل االجتماعي وأكثرها روا 

ا وذلك نظر  االتصال في مؤسسات التعليم حيث أن الطالب قد أصبحوا يشكلون الشعبية األكثر الستخدام مواقع التواصل االجتماعي وخاصة الفيسبوك  

سم بها، سواء  من الجانب الّتواُصل
ّ
 .(2013)السبتي،  .ي االجتماعي، أو في املجال العلمي املعرفيللخصائص العديدة التي يت

عليمي •
ّ
 ( 2011)حالوة وعبد العاطف،   :استغالل موقع الفيسبوك في الّدور الت

 و الطالب صفحة معينة ملادة او موضوع تعلمي ويدعو مجموعة اخرى من الطالب للمشاركة فيه.أ ستاذ يعمل األ  .1

 والصور التعليمية التي تناسب مادة معينة وتبادلها بين الطرفين واملناقشة حولها.إمكانية نشر مقاطع الفيديو  .2

 العمل على مراجعة األبحاث والكتب بشكل تعاوني.  .3

 ا ألن الفيسبوك يتيح الحوار مع مختلف األشخاص عبر العالم فإنه من املمكن للطالب تعلم لغات أجنبية أخرى. نظر   .4

 لفيسبوك والتي تعتبر أداة مهمة وضرورية وفعالة يستخدمها األستاذ لزيادة عملية التواصل ما بين الطلبة.العمل على استطالع اآلراء على ا  .5

 العمل على تصميم وعرض تطبيقات جديدة تخص املادة التعليمية وإمكانية االستفادة منها. .6

 العمل على خلق تعليم تشاركي على الفيسبوك للمطالبة بنشر مواضيع للنقاش والحوار.  .7

 :دور اليوتيوب في تعزيز التعليم عن بعد •

ا ملميزاته الكثيرة التي يتمتع بها، ويتيح اليوتيوب إمكانية الظهور والوصول إلى املاليين من  يعتبر اليوتيوب وسيلة إعالمية مفيدة للطلبة واألساتذة نظر  

ونظر   تعليمية  خدمات  من  يوفره  ملا  من  األشخاص  التي  ملحتوياته  الهائل  للكم  تعتبر ا  وبذلك  العالم،  عبر  املتعلمون  منها  ليستفيد  إضافتها  املمكن 

 بما يلي:  ( املتاحة على االنترنت2011باالستعانة بدراسة شاهن ) استخدامات اليوتيوب كثير ومتعددة تلخصها الباحثة

 (.Powerpointتضمين الفيديو املنشور على اليوتيوب من خالل العروض التقديمية الخاصة ببرنامج باوربوينت ) .1

 ( إلى اللغة العربية باإلضافة إلى العديد من اللغات األخرى.Captionsميزة الترجمة بحيث يمكن ترجمة مقاطع الفيديو التي تحتوي على عناوين ) .2

ا  فادة منها تعليمي  لالست  يمكن تحميل الفيديو في جميع مواقع التواصل االجتماعي من خالل تقنية الويب، مثل الفيسبوك، واملنتديات التعليمية .3

 وذلك من خالل رابط متاح يوجد في كل مقطع فيديو.

 ا لسمات خاصة وحسب الحاجة. تبع   Channels  تخصيص قنوات .4

 السماح للمستخدمين نقل املحاضرات واملؤتمرات املوجودة على اليوتيوب.  .5

https://ar.wordpress.org/
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 املقاطع التي تتصل باملادة التعليمية.إمكانية إنشاء قناة لكل متعلم يعرض فيها ما أنتجه أو أعجبه من  .6

 الفصول االفتراضية:  .4.1.2

النصية أو الصوت   أو مؤتمر الويب هو عبارة عن برنامج يهتم بالتواصل مع اآلخرين بشكل متزامن إما عن طريق الكتابة  أو الفصول االفتراضية 

 & Lim) ، وقد قام ليم وكارول اإللكترونية والعرض، وهي جزء مكمل لنظام إدارة التعلم ونظام إدارة املحتوى اإللكترونيالفيديو أو املشاركة في الوثائق 

Karol, 2004 )  .بتقسيمها إلى الفصول االفتراضية املتزامنة وغير املتزامنة 

الثابتة واملتحركة والفيديو والصور؛ وهذا يساعد  والفصول االفتراضية تتيح إمكانية التنوع في  طرق عرض املعلومات وتوضيحها من خالل الرسوم 

ويسهل ا بالتعرف على مستوى تحصيلهم الدراس ي  الطلبة على إمكانية استيعاب املفاهيم العلمية وتعدد طرق تقييم الطالب ومتابعتهم، وتساعدهم أيض  

تبادل اآلراء واألفكار ووجهات النظر، كما تتيح تبادل إرسال ملفات  على املعلم توجيههم وارشادهم، وتنمية القدرات العقلية لدى الطلبة، وذلك من خالل

 ( 2013)أبو عليا،  .والواجبات واألبحاث بين املعلمين والطلبة

ا لوجه وبشكل آني وتفاعلي بين األستاذ  وسمي الفصل االفتراض ي بهذا االسم ألنه يحاكي الفصل التقليدي من حيث إن الفصل االفتراض ي يكون وجه  

ملشاركة والبث  لبة أو املدرب واملتدربين ويكون املدرب أو األستاذ لديه التحكم الكامل في كيفية إدارة الجلسة وإعطاء الصالحيات لآلخرين بالتحدث وا والط

 ( 2004)املبارك،  .وغيره 

 :متطلبات استخدام الفصل االفتراضية •

 ( 2011)السلوم،  :كامل يتعين عليه أن يكون لديه املكونات التاليةحتى يمكن للمستخدم االنضمام للفصل االفتراض ي والتفاعل بشكل 

 وجود جهاز الحاسب اآللي أو الجوال الكفي.  .1

 . وجود اتصال باإلنترنت .2

 .وجود برنامج الفصل االفتراض ي .3

 وجود السماعات الداخلية أو الخارجية.  .4

 .وجود جهاز املايكروفون الصوتي .5

 .وجود الكاميرا الخاصة بالويب .6

 قنوات االتصال في الفصل االفتراض ي: •

ة أو  تكون هذه القنوات من خالل الصوت أو الكتابة النصية أو الفيديو، وهذه القنوات تكون متاحة في الفصول االفتراضية بين األساتذة والطلب

 رها من القنوات في إيجاد التفاعل بين املشاركين.وتستخدم صالحيات وحاالت املشاركين واملحادثات وكاميرات الويب والتصويت وغياملتدرب واملتدربين،  

 ( 2011)السلوم،  :مزايا استخدام الفصل االفتراض ي •

 في الوقت نفسه من أماكن متفرقة.  إمكانية تواجد املشاركين .1

 ال يوجد تكاليف نقل أو سكن أو تجهيزات للدورات التدريبية أو الفصول الدراسية.  .2

 القصيرة واملحاضرات العلمية املتنوعة.مناسبة الفصول االفتراضية للدورات  .3

ة بسهولة كعرض الشرائح وعرض امللفات والوثائق واألشكال ومقاطع  اإللكترونييمكن بواسطتها استخدام جميع املحتويات والوسائط املتعددة   .4

 الفيديو التعليمية. 

 إمكانية املشاركة والتفاعل بانسياب بين املشاركين.  .5

 التعليمية: املنصات  .5.1.2

الجيل الثاني من الويب والتي توفر أساليب متعددة للتعلم من خالل شبكة االنترنت تعرف املنصات التعليمية بأنها مجموعة متنوعة من تطبيقات 

 ( Garcia and Jorge, 2006) .وتكون الدراسة من خاللها بطريقة متزامنة أو غير متزامنة

التعليمية   املنصات  بإاإللكترونيإن  العلمية ة  في  استخدامه  من  والجامعات  واملؤسسات  املدارس  يمكن  بحيث  معلومات  نظام  تشكل  أن  مكانها 

 ة اإللكترونيوبالتالي يمكن أن تمثل املنصة التعليمية سواء من خالل دمجه مع الطريقة التقليدية في التعليم أو من خالل االنترنت بشكل كامل،  التعليمية

في عملية   نظام إدارة محتوى بحيث يضمن هذا النظام وصول املوارد التعليمية للطلبة، ونظام إدارة التعلم مما يسهل من استخدام العناصر املتوافرة 

وأخير   التعاوني،  التعلم  استراتيجيات  استخدام  يسهل  بالحاسوب مما  تعاوني مدعم  تعلم  ونظام  الطالتعليم،  افتراض ي من  بناء مجتمع  واملعلمين  ا  لبة 

 ( Patricia et al, 2009) .واألساتذة يقومون باستخدام استراتيجيات إدارة املعرفة

 : ةاإللكترونيفوائد املنصات التعليمية  •

 اإللكترونيتعتبر املنصات التعليمية  
 

ة التدريسية  ا على توظيفها من قبل أعضاء الهيئ كبير  ة من مقدمة تقنيات الجيل الثاني من الويب التي تشهد إقباال

 ( Yagci, 2015) .ا للمتعة والحيوية والنشاط التي تضيفها على عمليتي التعلم والتعليم وذلك نظر  
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التعليمية   املنصات  تلك  بدورها فوائد  الباحثة  بدراسة )اإللكترونيوتلخص  باالستعانة  واألساتذة  الطلبة  املنصات  Thomson, 2007ة على  بأن   )

ة ومالحظاتهم اإللكترونية التعليمية تمكن الطلبة من الوصول إلى املوارد التعليمية في أي وقت وأي مكان، باإلضافة إلى إمكانية تخزين أعمالهم اإللكتروني

بتباد للطلبة  الشخصية، وتسمح  املتعلمين  الفردية وحاجات  الفروق  املنصات تعمل على مراعاة  إليها عند حاجتها، وهذه  الرجوع  املعلومات وإمكانية  ل 

نت وطباعتها  والنقاشات مع غيرهم من املستخدمين عن طريق منتديات النقاش الخاصة باملنصة، كما يمكن للمعلمين مشاركة املواد التعليمية عبر  االنتر 

الطلبة من خاللها، وتمكن األساتذة من مرا  أداء  املنصة عملية تقييم  التفاعلية. كما تسهل  السبورة  الفردي أو استخدامها مع  أو  الجماعي  العمل  قبة 

 للطلبة، كما يمكنهم مشاركة املحاضرات والدورات مع غيرهم من الزمالء.

 ة: اإللكترونيأنواع املنصات التعليمية  •

ر  ة، بعضها منصات مجانية مفتوحة املصدر وبعضها منصات تجارية مغلقة املصداإللكترونيا أنواع متعددة من املنصات التعليمية  تتواجد حالي  

 ( 2017) العجرش،  :ومن أهم هذه املنصات

( مقطع فيديو ملن يبحث عن زيادة معرفته في الهندسة والرياضيات  250توفر هذه املنصة أكثر من )(:  Khan Academyمنصة خان أكاديمي ) .1

 وغيرها من العلوم.

ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وتقدم محاضرات مجانية  (: وهي مبادرة مجانية من جامعة كاليفورنيا وجامعة هارفارد  Edx)منصة إيدكس .2

 عبر اإلنترنت وتهتم بالبرمجة والفنون والعلوم 

 التطبيقية.  .3

من حول العالم في مجاالت تعليمية متعددة   وتقدم هذه املنصة دورات تعليمية وذلك بشكل مجاني للمستخدمين  (: courseraمنصة كورسيرا )  .4

( مؤسسة وجهة تعليمية مختلفة، وتتنوع مجاالت الدورات التي تقدمها املنصة منها  107أساتذة متخصصون من )من خالل محاضرات يقدمها  

 الطب والقانون والتغذية والتربية واآلداب والهندسة وغيرها. 

 ( 2016)الصبحي،  :ة العربية فهي كما يلياإللكترونيأما املنصات التعليمية 

مبادرات مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية،   الجماعية مفتوحة املصدر وجاءت هذه املنصة كواحدة من: منصة عربية للمساقات  منصة إدراك  .1

يا  وتوفر املنصة الفرصة للطلبة لالشتراك باملساقات التي تقدمها أفضل الجامعات العاملية مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوج

الحصول على شهادات عن للطلبة  الدول ويمكن  في  األكاديميين  أفضل  يقدمها  التي  العربية  باملساقات  االلتحاق  للطلبة  يمكن  كما  إتمامها،  د 

 (.  www.edraak.orgالعربية. وموقعها على شبكة اإلنترنت )

رواق .2 العربمنصة  وباللغة  بشكل مجاني  في مجاالت وتخصصات مختلفة  وأكاديمية  دراسية  تقدم مواد  إلكترونية  تعليمية  قبل : منصة  ية من 

 (.   www.rwaq.orgأكاديميين مميزين من مختلف أنحاء العالم العربي، وموقعها على شبكة اإلنترنت )

قدرتهم على فهم الدروس واملحاضرات ومراجعتها   : منصة إلكترونية تعمل على تبسيط املواد التعليمية للطلبة ومساعدتهم على زيادة منصة نفهم .3

تعليمية تفاعلية متنوعة ومختلفة عن الطرق التعليمية التقليدية، حيث تتضمن مقاطع فيديو وأدوات مبتكرة وتعتمد عن طريق توفير أساليب 

 (.  www.nafham.comاملنصة على مناهج دراسية متنوعة من عدة دول عربية وتشمل جميع املراحل الدراسية. وموقعها على شبكة اإلنترنت )

 عن بعد في نقاط:  مملخص التعل 

املكان ويتم التعليم عن بعد من خالل مؤسسة )مدرسة  - يحدث التعليم عن بعد عبر وسائل تكنولوجيا االتصال بين معلم ومتعلم متباعدين في 

رسمي    -معهد  -جامعة بها  املتعلم  مركز( معترف  بين  التفاعل  بعد على  التعليم عن  يقوم  الدراسية،  املقررات  والتنظيم ووضع  بالتخطيط  تقوم  ا؛ حيث 

ة وتحديد الخصائص التكنولوجية لألنشطة الناقلة بناء على حاجة املادة الدراسية كما أنه ال بد من تحديد عدد املقررات اإللكترونيومصادر املعلومات 

الدر  النوعية، وليس الدراسية وساعات  املعلومات  الهدف، وهذا تعني تقديم  العلمي لتحقيق  املحتوى  أقل كمية ممكنة من  استخدام  إلى  إضافة  اسة 

 ( 2011)الحلفاوي،  .الكمية لتحقيق أكبر كمية من التعلم 

 : املشاركة الصفية .6.1.2

اإليجابي في التحصيل الدراس ي، وتنمية مهارات التحدث والتفكير، واالستمتاع بالتعلم  بالرغم من أهمية املشاركة الصفية في عملية التعلم وتأثيرها 

وتعديل السلوك غير  داخل الغرفة الصفية إال أنها لم تحظ باالهتمام الكافي في البيئات العربية، واملدرسة هي املؤسسة التي تقوم بعملية التربية والتعليم 

االجتماعية األولى في األسرة، وفي املدرسة يتفاعل الطالب مع مدرسيه وزمالئه، وتنمو شخصيته في كافة جوانبها،    السوي الذي اكتسبه الفرد في تنشئته

 (2015)إبراهيم،  .كما تستخدم املدرسة أساليب ووسائل عديدة أثناء تربية التلميذ، واملشاركة الصفية إحدى هذه الوسائل

 مفهوم املشاركة الصفية:  •

التعليم، وتتمثل املشاركة الصفية من خالل تجاوب الطالب مع األسئلة  تعتبر مشاركة الطال  الغرفة الصفية من األركان األساسية في عملية  ب في 

البعض ومع معلميهم ) الطالب مع بعضهم  بين  التواصل  إلى تدعيم  الصفية باإلضافة  الغرفة  املعلم في  أشار Ellis, 2008والتحاور والنقاش مع  (. وقد 

http://www.nafham.com/
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(Cornelius, 2008  إلى مصطلح املشاركة الصفية بأنها دائما تكون تحت نظر املعلم وتوجيهه ألنها تشير إلى نشاط ما، إضافة للتفاعل اللفظي وغير اللفظي )

 بين الطالب. 

ة، ومكون وجداني للمشاركة الصفية مكونات ثالث: مكون سلوكي وهو ما يصدر من الطالب من خالل مشاركته في الغرفة الصفية في األنشطة املتنوع

كة الصفية  أي املعامالت واالهتمامات واالتجاهات التي تظهر في شخصية الطالب، أما املكون املعرفي فتتمحور به استجابات الطالب على مقياس املشار 

(Cornelius, 2008( وقد أورد إبراهيم ،)األول: يهتم هذا امل2015 ستوى بإعداد الطالب وتوجيهات  ( أربعة مستويات للمشاركة الصفية، وهي: املستوى 

الصفية، أو إضافي في الغرفة  املستوى بإظهار حماسة الطالب لقضاء وقت أكثر،  وأن يبادروا    املعلمين واإلجابة عن أسئلتهم، املستوى الثاني: يهتم هذا 

مع معلمه، ويقوم بواجبات منزلية أكثر، املستوى  باألسئلة ويتواصلوا مع معلمهم من خالل النقاش والحوار والبحث عن إجابة أسئلته من خالل تواصله

ا مع الطالب ا، خصوص  الثالث: تزيد استقاللية الطالب وفرص مشاركته في األنشطة الصفية، املستوى الرابع: تؤثر مشاركة الطالب الصفية فيه شخصي  

 املشاغبين، أو الذين يعانون من ظروف خاصة. 

الصفية تعتبر من أبعاد البيئة الصفية، والتي تعرف بأنها مقدرة الطالب على املشاركة واملساهمة في األنشطة وتستنتج الباحثة مما سبق أن املشاركة  

 الصفية وإبداء املالحظات والنقاش والحوار وعرض املقترحات.

املعتمد  2010؛ عبد النبي؛  2010وبحسب )الحارثي،   الطالب ( فإن املعلم في املشاركة الصفية ال يكون املصدر الوحيد  عليه؛ إذ إن هناك تفاعل 

التعبير عن   ا، وتبادل الخبرات واآلراء ووجهات النظر فيما بينهم، وهذا مصدر ثاٍن مهم في املشاركة الصفية، حيث تتيح املشاركة لجميع الطالب فرصةأيض  

 النفس، والتدريب على كيفية عرض وجهات النظر باختصار وسهولة.

 الصفية:  العوامل املؤثرة في املشاركة •

نوع الطالب واملعلم،  ، و القيم والتقاليد والعادات ( عدة عوامل تؤثر في املشاركة الصفية وهي ما يأتي:Weaver & Qi, 2005( و )Black, 1995ذكر)

املفضلة، و والشخصية التعلم  املفضلة، و أساليب  التعلم  البدنية والنفسية، و إستراتيجيات  الطالب  ، و الصحة  الطالب نحو عالقة  بزمالئه، واتجاهات 

اتساع  ، و البيئة الفيزيقية للغرفة الصفية، و املوضوعات املختارة لألنشطة، و اتجاهات الطالب نحو املعلم، واتجاهات املعلم نحو الطالب، و املادة الدراسية

 وقت اليوم الدراس ي. ، و وكثافة الغرفة الصفية

الزمالء  عدم الخوف من  وتضيف الباحثة العوامل التالية: رفع  ، و زيادة اإلنجاز، و الثقة بالنفس، و عدم الخوف من النقد من قبل املعلم ، و رفض 

 معدل التركيز داخل الغرفة الصفية. 

 العوامل التي تؤدي إلى إنقاص املشاركة الصفية: •

دي إلى نقص املشاركة الصفية وهذه ا هناك عوامل تؤ هناك بعض من الطالب يتجنبون املشاركة الصفية خوفا من العوامل السابقة الذكر، أيض  

 ( Rana , Malik , & Naeem, 2008) :العوامل هي

 املشكالت الجسدية والصحية والسمعية التي تسبب صعوبة التركيز وتقلل اإلنجاز. .1

املشكالت الشخصية، كوقوع الطالب في ظروف متغيرة عن نمط حياته، فتؤدي به إلى صعوبة التوافق مع املواقف الجديدة، كالتعامل مع زمالء  .2

 ومعلمين جدد. 

 يجد الطالب الكتب والقواميس، أو األجه .3
ّ

 زة والوسائل املعينة. املشكالت البيئية في الغرفة الصفية، كنقص املوارد التي تسهل املشاركة الصفية؛ كأال

للمشاركة في األنشطة   الجو والظروف املحيطة كالضوضاء والتلوث الجوي التي تؤخر عملية االتصال بين املعلم والطالب؛ مما يقلل من دافعيتهم  .4

 الصفية.

االنس .5 إلى  يلجأ  يجعله  والقلق؛ مما  والخوف  بالضيق،  الطالب  في شعور  وتتمثل  والعاطفية،  السلوكية  األنشطة املشكالت  في  املشاركة  حاب من 

 الصفية. 

وح وتضيف الباحثة أن عدم مشاركة الطالب في الغرفة الصفية يجعله بعيدا كل البعد عن معاونة ومساندة املعلم؛ مما يؤدي إلى عدم شعورهم بر 

 الفريق، وعدم تحمل املسؤولية، وقلة اإلنجاز وقلة التركيز والالمباالة. 

 :ةنياإللكترو املشاركة الصفية  •

التعليمي، املوقف  اإليجابي مع  وتفاعلهم  الطلبة  وانغماس  انتباه  درجة  يعكس  املباشر؛ ألنه  التعليم  في  املهمة  النقاط  الصفي من  حيث    التفاعل 

درس والطالب بواسطة التعليم املباشر يستطيع املعلم تعزيز التفاعل الصفي من خالل أدوات معينة تكون قابلة للمالحظة املباشرة، والتقييم من قبل امل

ا ا كبير  فإن التفاعل الصفي من أبرز املشكالت واملعضالت التي يواجهها املعلم في التعلم عن بعد؛ ألن املعلم هنا يحتاج وقت   اإللكترونينفسه. أما في التعلم 

 ا وجهود  جد  
 

ا. فاملعلم نتيجة عدم التفاعل الصفي، سواء أكان  جد  ا أكبر ومضاعفة أثناء التعليم، وباملقابل يكون التفاعل الصفي من قبل الطلبة قليال

مما يؤدي إلى   بالتعليم املباشر أم بالتعليم عن بعد؛ فإنه يشعر بالضجر وامللل والعجز؛ إذ ليس لديه أي ش يء ليغير نظرة الطلبة إلى التعليم عن بعد؛

املعلم على تحقيق   أيض    ويشعر أهدافه؛ضعف في قدرة  األمور  التعلم  ا  الطلبة وأولياء  أهدافه مقارنة   اإللكترونيبعجز  عن بعد، وقصوره عن تحقيق 

 .بالتعليم املباشر
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اسة  وأنا بوصفي معلمة لطالباتي عن بعد أقترح بعضا من املقترحات التي من املمكن أن تزيد وتحسن من تفاعل الطلبة، وقد قمت بتلخيصها من در 

 ( وهي كما يلي:2021الجراح )

 
ً

وهذا يتوافر على املنصات التعليمية من خالل تطبيقات معينة، أو من خالل عمل املعلم  إعداد أسئلة استطالعية واختبارات قصيرة،: العمل على أوال

 
 

 للموقف التعليمي، وملعرفة درجة إتقان الطلبة للمهارات  على إضافة روابط ينشئها املعلم بنفسه، وتكون هذه االختبارات واألسئلة االستطالعية مدخال

 واملعارف املراد تدريسها من قبل املعلم.

؛ حيث إنه يمكن للمعلم توظيف صندوق املحادثة ملساندة التعلم مع بعض الطلبة، وخاصة ممن يعانون من بطٍء في  : استخدام صندوق املحادثةاثانيً 

 هم وأفكارهم مع باقي الطلبة. التعلم، أو صعوبات معينة، أو مع الطلبة الجيدين، ويعانون من عدم قدرتهم على مشاركة إجابات

 
ً
 وذلك من خالل إعطاء املعلم للطلبة فرصة للكتابة على هذه السبورة ورصد األخطاء.  ة،اإللكتروني: السبورة اثالث

 بهدف تسجيل نشاطات الطلبة وإعادة االستماع إليها، وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على تصويبها. ا: توظيف التسجيل رابعً 

الغرف  ا: التخطيط للتفاعل الصفيخامًس  أو  املحادثة  لزيادة التفاعل لكل مهمة ونشاط تعليمي؛ كاستخدام صندوق  املدرس ليخطط  ؛ حيث يحتاج 

 .ببعض النشاطاتالفرعية، وإعطاء الطلبة فرصة ليشاركوا 

 ملخص املشاركة الصفية:

تعلمه  في  وتساهم  الطالب،  شخصية  فيها  تتشكل  التي  الحديثة  التربية  ركائز  أحد  وتمثل  التربوية  األهداف  تحقيق  في  الصفية  األنشطة  تسهم 

مة. األنشطة الصفية تساعد السلوكيات املرغوبة فيها منذ التحاقه باملدرسة وحتى تخرجه فيها، وتعزز لديه ممارسة املفاهيم والسلو 
َّ
كيات والقيم املتعل

الصفية، وإدراكه  البيئة  للطالب مع  السوي، من خالل ما تضيفه من تفاعل  بالسلوك  السوي واالستعاضة عنه  السلوك غير  التخلص من   الطالب في 

 
 

ابياته وفاعليته في املشاركة الصفية التي تتم باختياره وبناء على  ا إلظهار إيج خصب  مكوناتها املختلفة، وإتاحة الفرص أمامه للمشاركة فيها، وتوفر له مجاال

 رغبته وميوله. 

 :الدراسات السابقة. 2.2

 كما يلي: محورينقامت الباحثة بذكر دراسات سابقة لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية حيث قامت بتقسيمها إلى 

 
ً

   :: الدراسات ذات الصلة بالتعلم عن بعدأوال

أساتذة وطلبة قسم علم  إلى معرفة واقع التعليم عن بعد خالل فترة جائحة فيروس كورونا، من وجهة نظر    (2021تهدف دراسة األمين ونسيبة ) •

ستبيان  النفس بجامعة تلمسان؛ وإلجابة على تساؤالت الدراسة تم إتباع خطوات املنهج الوصفي، وذلك من خالل بناء أدوات الدراسة واملتمثلة في ا 

وات الدراسة تم تطبيقها  إيجابيات وسلبيات التعليم عن بعد، واستبيان معوقات التعليم عن بعد، وبعد التأكد من الخصائص السيكومترية ألد

تلمسان، والبالغ عددهم ) النفس بجامعة   10على عينة من أساتذة وطلبة قسم علم 
 
أستاذ اختيارهم بطريقة قصدية، وبعد ( طالب  30ا و)(  ا تم 

سهولة وسرعة التواصل،   املعالجة اإلحصائية لنتائج الدراسة تم التوصل إلى أن أكثر إيجابيات التعليم عن بعد انحصرت في: ربح الوقت والجهد،

 اإللكترونيضرورة استخدام التعليم عن بعد للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، توفر التعليم في أي مكان وزمان؛ بينما كانت سلبيات التعليم  

لعمودي من األستاذ إلى الطالب فقط، فيما  كاآلتي: انعدام العالقة اإلنسانية بين األستاذ والطالب، سير العملية التعليمية في اتجاه واحد االتجاه ا 

ة،  تمثلت معوقات التعليم عن بعد في ضعف شبكة االنترنت في بعض املناطق، ونقص امليزانية املخصصة للتعليم عن بعد، ونقص الدورات التدريبي

 م. وكذا صعوبة التقوي

ا على  أن التعليم قد تأثر بشكل جذري في العالم نتيجة تفش ي فيروس كورونا حيث تغير أسلوب التعليم رأس    ( 2021وأضافت دراسة الحراحشة ) •

ا.  ا عديدة على العملية التدريسية ككل وعلى عملية تدريس الترجمة خصوص  ، كان لهذا التغير املفاجئ آثار  اإللكترونيعقب من األسلوب الوجاهي إلى 

ستطالع آراء أساتذة الترجمة حول تأثير الجائحة على مستويات ومهارات وقدرات وتفاعل الطلبة وكذلك مدى التزامهم ولذلك هدفت الدراسة إلى ا 

سؤال حول تأثير التعلم عن بعد على   23أستاذ من جامعة اليرموك. وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من    20بلغ عدد املشاركين  باملحاضرات.  

ا على مهارات  ن سلبيات التعلم عن بعد فاقت اإليجابيات حيث أثر التعلم عن بعد سلب  أ لوك الطلبة. خلصت الدراسة إلى التفاعل وسلبياته على س

 طلبة وأضعفت من تحصيلهم الدراس ي وأثرت على الجانب النفس ي لهم.لوقدرات ا 

  166تكونت عينة الدراسة من    املستدامة في العملية التعليمية،إلى تحديد أثر التعلم عن بعد في تحقيق التنمية  (  2021هدفت دراسة القاسمي )  •

للدراسة،   كأداة  االستبانة  الباحث  واستخدم  قطاع  طالب،  في  االستثمار  وزيادة  تطوير  إن  كاآلتي:  كانت  الدراسة  لها  توصلت  التي  النتائج  ومن 

وأشكاله، وحسن   بعد  التعلم عن  أوجه  كأحد  واالتصاالت،  املعلومات  التنمية  تكنولوجيا  لدفع عجلة  يشكل فرصة ذهبية  وتوظيفه  استخدامه 

لكل شرائح املجتمع وإن االستثمار في مجال التعلم عن بعد تحكمه مجموعة من املحددات التي يشة  املستدامة، وتحقيق تحسينات في مستويات املع

ا  التمكينية  البيئة  توفير  الحكومات  على  وجب  ومنه  تثبيطه،  أو  تشجيعه  إلى  تؤدي  املعلومات  قد  تكنولوجيا  قطاع  في  األعمال  لتنشيط  ملالئمة 

 واالتصاالت والتعلم عن بعد، وإيجاد آليات محفزة لالستثمارات املحلية واألجنبية وداعمة لهذا النوع من التعلم. 
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دام التعليم عن بعد في ظل بالكشف عن تصورات طلبة املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في األردن الستخ  (2020وقامت دراسة مقدادي ) •

ا ملتغير وقد تم أزمة كورونا ومستجداتها والتعرف إلى داللة الفروق في تصورات طلبة املرحلة الثانوية عن استخدام التعليم عن بعد في األردن وفق  

ربد، وتكونت عينة الدراسة إ ي لواء قصبة استخدام املنهج الوصفي املسحي وتكون مجتمع الدراسة من طلبة املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية ف

  4.78-3.60( طالب وطالبة. تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وخلصت الدراسة إلى أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين   167من )

ا. ة اربد، وبدرجة كبيرة جد  إزمة كوريا املستجدة في مدارس تربية قصأ ا الستخدام التعليم عن بعد في ضوء  يجابي  إ ا  أظهرت نتائج التحليل أن هناك أثر  

وبدرجة كبيرة جدا للمجال ككل. عدم وجود فروق في تقديرات   0.558  . وانحراف معيار4.30حيث بلغ املتوسط الحسابي للتصورات أفراد العينة  

 ا ملتغير الجنس ) ذكور، اناث(. ككل وفق  أفراد العينة على متوسطات األداة 

فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة املرحلة الثانوية في املدينة املنورة نحو استخدام نظام (  2019أما دراسة املزيني واملحمادي ) •

. ولتحقيق أهداف الدراسة،  العشوائية   بالطريقة الطبقيةا وطالبة تم اختيارهم  ( طالب  390في التعليم. تكونت عينة الدراسة من )  اإللكترونيالتعليم 

أشارت نتائج الدراسة إلى   فقرة.( 27في التعليم مكون من ) اإللكترونيتم تطوير مقياس للكشف عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم 

كما أشارت نتائج الدراسة في التعليم.    اإللكترونيوجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة املرحلة الثانوية في املدينة املنورة نحو استخدام نظام التعليم  

 كور، إناث(.  في التعليم باختالف جنسهم )ذ اإللكترونيإلى عدم اختالف اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام التعليم 

( في التحصيل املقرر الحاسب اآللي Admodoباستخدام نظام إدارة التعلم ) اإللكترونيإلى التعرف على أثر التعليم  (2019وهدفت دراسة املقرن ) •

الدرا  الرياض واالتجاه نحوها تمثلت عينة  ثانوي بمدينة  األول  الصف  )التذكر والفهم( لدى طالبات  املعرفية  املستويات  ( طالبه  32سة في )عند 

( إدمودو  التعلم  إدارة  نظام  عبر  درست  التجريبية  )Edmodoباملجموعة  و  الطريقة 30(  باستخدام  درست  والتي  الضابطة  للمجموعة  طالبة   )

بين املجموعتين   . أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيةاإللكترونيالتقليدية وتم استخدام مقياس لالتجاه نحو نظام إدارة التعليم  

بين متوسط   الضابطة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  املجموعة  التنكر لصالح  البعدي عن مستوى  التحصيل  التجريبية والضابطة في 

ة املجموعتين التجريبية والضابطة عن مستوى الفهم  ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط مقياس االتجاه القبلي والبعدي للمجموع

 التجريبية. 

 Imageفي تحصيل طلبة قسم الحاسبات ملادة    classroom googleللكشف عن أثر استخدام املنصة التعليمية   (2019وجاءت دراسة الباوي ) •

processing    التعليم نحو  تدريس    اإللكترونيواتجاهاتهم  تم  حيث  أسبوعية  واحد  يوم  بواقع  كامل  دراس ي  عام  مدى  على  الدراسة  طبقت  وقد 

( طالبة بالطريقة التقليدية وبعد 48( طالبة باستخدام املنصة التعليمية واملجموعة الضابطة والتي تتألف من )47املجموعة التجريبية املؤلفة من )

 اإللكتروني داخلية والخارجية لها  وبناء أداتين هما اختبار التحصيل ومقياس االتجاه نحو التعليم تجهيز مستلزمات التجربة والتأكد من السالمة ال

اإليجابي الستخدام األثر  النتائج  أظهرت  العلمية وتطبيق االختبار  املادة  االنتهاء من تدريس  السيكومترية وبعد  التأكد من خصائصها  املنصة    وتم 

 باملقارنة مع الطريقة التقليدية. اإللكترونيجريبية واتجاهاتهم نحو التعليم التعليمية في تحصيل املجموعة الت

م ذاتي   (2019هدفت دراسة أبو غزال والنوال ) •
ّ
م املنظ

ّ
والبيئة الصفّية لدى الطلبة املراهقين، وفيما إذا كانت   ،اإلى الكشف عن العالقة بين التعل

م ذاتي  
ّ
م املنظ

ّ
ونت عينة الدراسة من )  ،اهناك فروق دالة في التعل

ّ
 )( طالب  631والبيئة الصفّية في ضوء )الجنس والصف(، تك

 
ذكور،    319ا وطالبة

م ت نتائج الدراسة عن فروق دالة إحصائي  إناث( في الصفوف السابع والتاسع والحادي عشر، في محافظة إربد. كشف 312
ّ
م املنظ

ّ
ا في مستوى التعل

والصف الحادي عشر، ولصالح الصف السابع، كما كشفت    ،تعزى ملتغير الصف بين الصف السابع  ،ا الكلي، ومستوى البيئة الصفّية الكليذاتي  

م ذاتي  
ّ
م املنظ

ّ
ألهداف والتخطيط(، تعزى ملتغير الجنس، ولصالح اإلناث، وفروق دالة في ا )بعد وضع ا نتائج الدراسة عن فروق دالة في أبعاد التعل

 ، عأبعاد )التوسعة، ووضع األهداف والتخطيط، واملراقبة والتقييم الذاتي، وطلب املساعدة، وضبط البيئة، وتنظيم الجهد(، لصالح الصف الساب

ا من التوصيات منها: ضرورة اهتمام املعلم بجميع أبعاد البيئة الصفية، مقارنة مع الصف الحادي عشر وقد نوقشت نتائج الدراسة وتم تقديم عد د 

م ذاتي  
ّ
م املنظ

ّ
 .اوتشجيع الطلبة الذكور على استخدام استراتيجيات التعل

بدراسة في إيران، هدفت إلى معرفة العالقة بين تصورات طلبة املرحلة الثانوية حول املناخ    (   Kharrazia, 2010  &  Kareshkiقام خارازيا وكاریشكي ) •

الدافعية والتعلم املنظم ذاتية. تكونت عينة الدراسة من ) ( طالبة من طلبة  685الصفي )إثارة التحدي واالستمتاع بالتعلم( وعالقته بمعتقدات 

اختيارهم عشوائية في ع الثانوية تم  البيئة املرحلة  بين مدركات  إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائية  النتائج  املدارس في طهران. أشارت  دد من 

 تتوسطها معتقدات الدافعية لدى الطلبة. االصفية والتعلم املنظم ذاتي  

تصورات البيئة الصفية )املهام املحفزة دراسة في تركيا هدفت إلى معرفة العالقة بين    ( Sungur & Gingdren, 2009)   وأجرى سنغر وغونغورين •

(  900من )ودعم االستقاللية والتقويم املستند على اإلتقان وليس على الدرجات والتعلم املنظم ذاتية، واإلنجاز األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة  

( مدارس في تركيا. أشارت  5اختيارهم عشوائية من )( واإلناث، من طلبة الصفوف من السادس، وحتى الثامن، تم  436( ذكور، و)464ا وطالبة، )طالب  

واستخدام  األهداف،  وتوجهات  الدافعية،  املعتقدات  من  وكل  الصفية  البيئة  تصورات  بين  إحصائية  دالة  موجبة  عالقة  وجود  إلى  النتائج 

 لبيئة الصفية واإلنجاز األكاديمي. إستراتيجيات التعلم املنظم ذاتية، وأن معتقدات الدافعية، وتوجهات األهداف تتوسط العالقة بين ا 
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لى معرفة أثر املناخ الصفي على دافعية الطلبة والتعلم املنظم ذاتية، وتكونت إ بدراسة في هونغ كونغ هدفت    (Lee et al, 2009وقام لي، ورفاقه ) •

ئية في عدد من املدارس. وكشفت النتائج ا وطالبة من طلبة الصفوف من السابع وحتى التاسع تم اختيارهم عشوا ( طالب  1955عينة الدراسة من )

، بينما ارتبط بعد النظام  االستراتيجيات التعلم املنظم ذاتي  م ومشاركته وبين استخدام الطلبة  عن عالقة موجبة متوسطة القوة بين بعدي دعم املعل

التعاون بعالقة دالة باستراتيجيات التعلم املنظم   ومشاركة الطلبة بعالقة موجبة وضعيفة مع استراتيجيات التعلم املنظم ذاتية، ولم يرتبط بعد

 ذاتيا.

ة من خالل تقديم اإللكترونيللكشف عن ممارسات املراهقين األمريكيين املنخرطين في شبكات التواصل االجتماعي   (Boyd, 2008وجاءت دراسة ) •

الكبار، تكونت عينتها من ) املجتمع  األقران والنظرة  )ا  ( فرد  94الذات ومجتمع  بين  أعمارهم  األمريكية. ( عام  24-14تراوحت  املتحدة  الواليات  ا في 

املزاح توصلت الدراسة إلى أن شبكات التواصل االجتماعي الجماهيرية أصبحت منافذ مفضلة للمراهقين األمريكيين يمارسون فيها أنشطتهم اليومية ك 

ع ولدت الخوف لدى الكبار من سلوك املراهقين، وخلصت الباحثة إلى وجوب إعادة والنميمة وتبادل املعلومات، وأن الطبيعة العشوائية لتلك املواق

 تشكيل الحياة العامة وتنظيم تلك املواقع بمشاركة املراهقين أنفسهم.

م، وقد هدفت إلى مقارنة اتجاهات الطالب 2005عام   Charles Start Universityفقد تم إجرائها في جامعة    ( Dalgarno et al;   2007أما دراسة )   •

التقويم   التعليم عن بعد نحو  التقليدي، ونظام  التعليم  الدراسة طلبة مسجلين في    اإللكتروني في نظام  الراجعة، وقد شملت  ا  مقرر    20والتغذية 

)دراسيا عددهم  وكان  االستبانة  545،  استخدمت  وقد  طالبا،  و اإللكتروني(  البيانات،  لجمع  كأداة  نظام  ة  فاعلية  إلى  النهاية  في  الدراسة  توصلت 

ة، وزادت قدرة الطالب على االستيعاب؛ لذا فقد أوصت الدراسة بأهمية التعلم عن بعد وخدماته املتنوعة وضرورة توظيفها  اإللكترونيالتعيينات  

 في العملية التعليمية. 

وأثر املستوى االقتصادي واالجتماعي    اإللكترونيالتعرف على اتجاهات الطالب في الصف العاشر نحو التعليم    ( Romi et al,   2002وهدفت دراسة )  •

( طالبة في الصف العاشر  30طالبة موزعين على مجموعتين )  ( 60والقدرة على استخدام الحاسب اآللي. تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من )

ا  ليم والذين يتلقون تدريبة لتنمية مهارات القراءة والكتابة األساسية. توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق تبع  ( طالبة من املتسربين من التع30و)

التعليم   استخدام  نحو  االتجاهات  على  الديمغرافية  أيض    اإللكترونيللمتغيرات  التعليم وأشارت  تجاه  التعليم  من  املتسربين  اتجاهات  أن  إلى  ا 

باملقار   اإللكتروني والتعليم  كانت  اآللي  الحاسب  استخدام  القدرة على  بين  الدراسة ووجود عالقة  افترضته  ما  بالطالب عكس  وبين    اإللكترونينة 

 االتجاهات املوجبة نحوه .

   :ا: الدراسات ذات الصلة باملشاركة الصفيةثانيً 

واالتجاه نحوها لدى الطالب ذوي املشكالت السلوكية الصفية باملرحلة  على العالقة بين املشاركة الصفية  التعرف ( 2015دراسة ابراهيم )  هدفت  •

ا وطالبة تم التطبيق بكل من مدرسة الناصرية اإلعدادية املشتركة، ومدرسة السادات ( طالب  200اإلعدادية، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )

اإلعدادية بنين، ومدرسة  الزقازيق،    اإلعدادية  بين )موزعة  بنات بمدينة  أعمارهم ما  الثالث، وممن تتراوح  الصفوف  واشتملت    ( عام.16-13على 

املشكالت   ذوي  اإلعدادية  املرحلة  لطالب  الصفية  املشاركة  ومقياس  الصفية،  السلوكية  للمشكالت  املعلم  تقدير  مقياس  على:  الدراسة  أدوات 

ا  املرحلة  لطالب  الصفية  املشاركة  نحو  اتجاه  ومقياس  الصفية،  الشخصية،  السلوكية  املقابلة  واستمارة  السلوكية،  املشكالت  ذوي  إلعدادية 

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املشاركة الصفية واالتجاه  وجميعها من إعداد الباحث، واختبار )ساكس( لتكملة الجمل.

وجود فروق ذات داللة إحصائية في املشاركة الصفية لدى الطالب ذوي  السلوكية الصفية، وأشارت النتائج إلى  نحوها لدى الطالب ذوي املشكالت

الصفية املشكالت السلوكية من الجنسين لصالح اإلناث، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو املشاركة في األنشطة  

 لدى الطالب ذوي املشكالت السلوكية من الجنسين لصالح اإلناث. 

أنثى( في التفاعالت الطالبية واملشاركة الصفية. وتكونت عينة الدراسة من   -إلى معرفة تأثير النوع )ذكر    ( Holl et al, 2013هدفت دراسة ) وقد   •

ر مشاركة ( من اإلناث، طبق عليهم استبيان املشاركة الصفية كما يدركها املعلم، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن اإلناث كانوا أكث17( من الذكور، )53)

 الفروق بين مستويات املشاركة في األنشطة الدراسية كانت لصالح اإلناث في الفرقة األعلى.  في األنشطة الطالبية باملقارنة بالذكور، وأن

التعلم للكشف عن    ( Wainman, 2010وجاءت دراسة )  • املراهقين ذوي صعوبات  الدراس ي لدى  الفصل  النفسية واملشاركة في  بالوحدة  الشعور 

ا  (، استخدم الباحث مقياس  12-9( ذكور بعمر زمني )2( إناث و)2( من الطالب املراهقين )4مراجعة اجتماعية معرفية". تكونت عينة الدراسة من )"

الفصل الدراس ي وتم تطبيقهما على العينة، وأسفرت نتائج الدراسة عن االتي: ارتبط شعور   املراهقين ذوي للوحدة النفسية، وآخر للمشاركة في 

صعوبات التعلم بالوحدة النفسية وضعف املشاركة في األنشطة الصفية بالصعوبات التعليمية واالجتماعية التي تواجههم، ال توجد فروق ذات  

إلناث، وجدت  داللة إحصائية بين املراهقين من الذكور واإلناث في الوحدة النفسية بينما وجدت فروق في املشاركة في األنشطة الصفية لصالح ا 

 يين.فروق ذات داللة إحصائية في الوحدة النفسية وفي املشاركة في األنشطة الصفية بين املراهقين ذوي صعوبات التعلم والعاديين لصالح العاد



 فاطمة ارشيدات                                                                                                                                                        أثر التعلم عن بعد في املشاركة الصفية لدى طلبة الصفين السابع والتاسع  

 672-652، ص: 2202 -3، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 663 

 

الطالب وصفه التعرف على مستويات املشاركة الصفية لطالب املرحلة اإلعدادية وعالقتها بجنس  فقد كان هدفها    (Jennifer, 2006أما دراسة ) •

كما   الدراس ي، وأظهرت نتائجها أن وجود فروق ذات داللة في مستويات مشاركة الطالب في األنشطة الصفية لصالح اإلناث واملستوى الصفي األعلى،

 أن املشاركة الصفية تخفف من الضغوط النفسية والقلق والتوتر لديهم. 

 : التعقيب على الدراسات السابقة

عالقة التعلم عن بعد بالعملية التعليمية وبالتنمية التعليمية وعن رأي الطلبة   تناولتتالحظ الباحثة من خالل الدراسات السابقة أن أغلبها قد  

(،  2019( املقرن )2020( ودراسة املقدادي )2021ومدى االستفادة منه مثل دراسة القاسمي )  اإللكترونيبعملية التعلم عن بعد وما هي آرائهم حول التعليم  

 (.Dalgarno et al, 2007( ،)Romi et al, 2002إضافة إلى دراسة )

شاركة الصفية  ا عن موضوع املشاركة الصفية وعالقتها باملشكالت السلوكية الصفية، إضافة إلى مستويات امل وقد عرضت الدراسات السابقة أيض  

 ,Jenniferسات )وعالقتها بالتعلم والتحصيل الدراس ي والشعور باألمن النفس ي واالجتماعي من خالل املشاركة الصفية أكثر منها في التعلم عن بعد مثل درا 

 (. Wainman, 2010(، )2015(، )ابراهيم، 2006

 : أوجه الشبة واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

بعد من خالل   التعلم عن  في موضوع  الحالية  الدراسة  السابقة  الدراسات  بحثت معظم  أنها  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة    تشابهت 

عن بعد   الكشف عن تصورات طلبة املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية في األردن الستخدام التعليم ،  تحقيق التنمية املستدامة في العملية التعليمية

التعرف على أثر ،  في التعليم   اإللكترونيالتعرف على اتجاهات طلبة املرحلة الثانوية في املدينة املنورة نحو استخدام نظام التعليم  ،  في ظل أزمة كورونا

التعليمية   املنصة  ملادة    classroom googleاستخدام  الحاسبات  قسم  طلبة  تحصيل  نحو  Image processingفي   ، اإللكترونيالتعليم    واتجاهاتهم 

 . والتغذية الراجعة اإللكترونياتجاهات الطالب في نظام التعليم التقليدي، ونظام التعليم عن بعد نحو التقويم 

عينتها أما أوجه االختالف ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فقد تمثلت في االختالف بالعينة ومجتمع الدراسة حيث أن بعضها قد كانت  

، وبعض الدراسات  األطفال وطلبة الثانوية العامة أما الدراسة الحالية فقد كانت عينتها طلبة املرحلة املتوسطة والتي تشمل طلبة الصفين السابع والتاسع

تعليم عن بعد إضافة إلى األخرى هدفها كان معرفة أثر التعلم عن بعد على استخدام املنصات التعليمية املختلفة واتجاهاتهم نحو التعليم التقليدي وال

والكشف عن تصوراتهم الستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا، أما الدراسة الحالية فقد كان هدفها الرئيس ي   اإللكترونياتجاهاتهم نحو التعليم  

 التحليالت اإلحصائية في فصل عرض النتائج. هو التعرف على أثر التعلم عن على املشاركة الصفية إضافة إلى االختالف باملنهجية واالختالف باستخدام 

 :الطريقة واإلجراءات .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

ا لخطوات جمع البيانات واملعلومات عن ال ا معياري  الباحثة في دراستها، منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي، باعتباره نموذج  ظاهرة استخدمت 

إلى مختلف   الدراسة، والتعّرف  املشاركة محل  التعلم عن بعد في  أثر  بالوقوف على  الظاهرة  املعلومات حول  املنهج تم جمع  ا على هذا  جوانبها. واعتماد 

 الصفية لدى طلبة الصفين السابع والتاسع.

 مجتمع الدراسة: . 2.3

 .  ( طالبة200ختلطة(، وقد بلغ عددهن )تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف السابع والتاسع في مدرسة )خولة بنت األزور األساسية امل

 عينة الدراسة:  . 3.3

( استبانة إلكترونية من خالل تطبيقات الواتس آب والفيس بوك على الطالبات في الصف )السابع والتاسع(، حيث بلغ عدد الزيارات  200تم توزيع )

( طالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، الجدول رقم 189(، وبهذا فقد تكونت عينة الدراسة من )189ة )اإللكترونيملوقع االستبانة  

 ا ملتغير الصف. يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبع  ( 1)

 ملتغير الصف: (1جدول )
ً
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا

 النسبة املئوية   التكرار  الصف  

 33.3 63 الصف السابع 

 66.7 126 الصف التاسع  

 100.0 189 املجموع  

ى  %( للصف التاسع، في حين بلغت أدن66.7ا ملتغير الصف بلغت )عينة الدراسة تبع  ( أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد  1يظهر من الجدول رقم )

 %( لصف السابع.33.3نسبة مئوية )
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 أداة الدراسة: . 4.3

العينة، مع  اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع البيانات واملعلومات الالزمة، وتتضمن االستبانة مجموعة من الفقرات التي أجاب عنها أفراد  

( فقرة إجابة األسئلة كانت موافق 15مراعاة الشروط املنهجية الالزمة لتصميمها، وبما يحقق أهداف الدراسة، وتكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من )

ولتصميم االستبانة تم   (، 1حق رقم )، وبعد التحكيم تم تصميم االستبانة بواقع ثالث مجاالت كما هو موضح بامللأو غير موافق بدون التوزيع على مجاالت

 . (2021( ودراسة كاظم )2021االعتماد على دراستي األمين ونسيبة )

 : صدق األداة . 5.3

( من حيث صحة  3تم عرض االستبانة في صورتها في صورته األولية على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص في املجال التربوي والبالغ عددها )

ا ومدى مالئمتها لقياس ما وضعت له حيث أظهر املحكمين نسبة توافق زادت عن   % على صحة ومالئمة الفقرات، ومن حيث الصياغة 80الفقرات لغوي 

أية م إبداء  املقياس والُبعد،  الفقرة في  انتماء  املعني، ومدى  للتعديل، وضوح  اللغوية، والحاجة  الوضوح، والسالمة  أو تعديالت يرونها اللغوية:  علومات 

 مناسبة، وبناء  على اقتراحاتهم. 

 :الصدق الداخلي •

( طالب من مجتمع الدراسة وخارج العينة، ومن ثم حساب  30تم التأكد من صدق البناء من خالل توزيع االستبانة على عينة استطالعية عددها )

 ( يوضح ذلك. 2وارتباط الفقرات مع األداة ككل، والجدول رقم )معامالت االرتباط بين كل فقرة من الفقرات مع املجال، 

 عبارة واملجال الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية لألداةالمعامالت االرتباط بين كل : (2جدول )

 الرقم 

أثر البرامج التفاعلية في املشاركة  

 الصفية 
 الرقم 

 إيجابيات التعلم عن بعد 

 الرقم 

 سلبيات التعلم عن بعد 

 معامل االرتباط مع: معامل االرتباط مع: معامل االرتباط مع:

 املقياس  الُبعد  املقياس  الُبعد  املقياس  الُبعد 

1 0.738** 0.632** 1 0.764** 0.573** 1 0.708** 0.603** 

2 0.692** 0.667** 2 0.673** 0.464* 2 0.717** 0.599** 
3 0.722** 0.642** 3 0.760** 0.676** 3 0.676** 0.605** 
4 0.601** 0.564** 4 0.694** 0.594** 4 0.719** 0.596** 
5 0.740** 0.609** 5 0.697** 0.524** 5 0.731** 0.606** 
6 0.693** 0.585** 6 0.727** 0.617** 6 0.733** 0.634** 
7 0.657** 0.552** 7 0.599** 0.462* 7 0.752** 0.547** 
   8 0.716** 0.531** 8 0.669** 0.584** 

   9 0.730** 0.624** 9 0.799** 0.693** 
   10 0.680** 0.577** 10 0.621** 0.574** 
   11 0.716** 0.611** 11 0.733** 0.699** 
      12 0.780** 0.696** 
      13 0.794** 0.694** 

 عند مستوى الداللة ) 
ً
 عند مستوى الداللة ) **   (.α≤0.05*دالة إحصائيا

ً
 (.α≤0.01دالة إحصائيا

ا، كما أن جميع  ( أن جميع معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه كانت دالة إحصائي  2يتضح من الجدول رقم )

ا، وتعد صالحة للتطبيق  مما يشير إلى أن العبارات املكونة لألداة صادقة بنائي    امعامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية لألداة كانت دالة إحصائي  

راسة.   على أفراد الّدِّ

   :ثبات أداة الدراسة . 6.3

 .  (3( على جميع فقرات مجاالت أداة الدراسة، كما هو مبين في جدول)Chronbach Alphaتم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا )

 معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( ملجاالت الدراسة واالداة ككل  : (3جدول )

 معامل الثبات  املجال  

 0.861 أثر البرامج التفاعلية في املشاركة الصفية 
 

 0.832 إيجابيات التعلم عن بعد 
 

 0.828 سلبيات التعلم عن بعد 
 

 0.871 األداة ككل  
 

( الجدول رقم  أن  3يظهر من   )( بين  واألداة تراوحت ما  الدراسة  أداة  ألفا ملجاالت  الثبات بطريقة كرونباخ  ( وجمعيها قيم 0.871-0.828معامالت 

ا؛  إذ أشارت معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات )  (.  Aczael &Sonderpandian 2002( )0.60مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق أيض 
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 ة للبيانات:املعالجة اإلحصائي . 7.3

ية لغرض تحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، فقد تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية التي تشتمل عليها الحزمة اإلحصائ

 ( والتي تتمثل في: SPSS 22للعلوم االجتماعية )

 الدراسة.التكرارات، والنسب املئوية وذلك من أجل وصف خصائص أفراد عينة  •

 املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية للتعرف على درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات مجاالت الدراسة.  •

 معادلة كرونباخ ألفا للتأكد من مدى ثبات أداة الدراسة.  •

   :املعيار املستخدم للحكم على استجابات عينة الدراسة . 8.3

 (: 4االعتماد على مقياس ليكرت الخماس ي في اإلجابة عن األسئلة، وذلك حسب املبين في الجدول )لتحليل بيانات تم 

 مقياس االستبانة (: اختبار 4جدول )

 1 2 3 4 5 الدرجة 

افقة   ا مطلق   ا نادر   احيان  أ ا غالب   ادائم   مستوى املو

التعليق على املتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في نموذج الدراسة فهي لتحديد درجة  أما فيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند  

 (2011)الشريفين والكيالني،  :املوافقة؛ فقد حددت الباحثة ثالثة مستويات هي )مرتفع، ومتوسط، ومنخفض( بناء  على املعادلة اآلتية

 عدد املستويات  الحد األدنى للبديل( /  -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل

(1-5/)3  =4 /3 =1.33   

 وبالتالي يمكن الحكم على املتوسطات الحسابية على النحو اآلتي:

 ( يعبر عن مستوى تقييم منخفض. 2.33أقل من  -1.00إذا تراوح املتوسط الحسابي ما بين ) •

 متوسط.( يعبر عن مستوى تقييم 3.66أقل من  -2.33إذا تراوح املتوسط الحسابي ما بين ) •

 ( يعبر عن مستوى تقييم مرتفع. 5.00أقل من  -3.66إذا تراوح املتوسط الحسابي ما بين ) •

 ومناقشتها الدراسة نتائج .4

 يتضمن هذا الجزء عرض لنتائج الدراسة الحالية ومناقشتها وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.

ومناقشتها: ينص السؤال األول على "ما أثر البرامج التفاعلية في املشاركة الصفية من وجهة نظر طالبات الصفين  النتائج املتعلقة بالسؤال األول    . 1.4

 السابع والتاسع؟"

عن    تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية واألهمية النسبية لتقديرات أفراد عينة الدراسة

 ( يوضح ذلك. 5الخاصة أثر البرامج التفاعلية في املشاركة الصفية من وجهة نظر طالبات الصفين السابع والتاسع، الجدول رقم ) الفقرات

 الصفية مرتبة تنازليً املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة بأثر البرامج التفاعلية في املشاركة : (5جدول )
ً
ا  ا وفق

 للمتوسط الحسابي

 الفقرة الرقم 
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 العياري 

األهمية  

 النسبية
 الرتبة

درجة  

 التقييم

 مرتفعة  1 % 74.6 1.04 3.73 التشويق وجذب االنتباه  التفاعلية عناصرتوفر البرامج  3

 مرتفعة  2 % 73.2 1.11 3.66 جديد ما يمزيه عن الورقة والقلم   التفاعلية عرضالبرامج تقدم  4

 متوسطة  3 % 70.0 0.90 3.50 مشاركتي بالدروس مع املعلم  التفاعلية منالبرامج زاد  11

 متوسطة  4 % 68.4 1.04 3.42 دقيق وسليم  التفاعلية املستخدمة البرامج  1

 متوسطة  5 % 68.2 1.03 3.41 تعليمية مقبولة  التفاعلية أنشطةتستخدم البرامج  2

 متوسطة  6 % 65.4 0.99 3.27 التحكم في املادة املعروضة  التفاعلية للطالب البرامج تتيح  6

 متوسطة  6 % 65.4 1.00 3.27 خالل الرموز التعبيرية   معنويا من التفاعلية تشجيعاالبرامج توفر  12

 متوسطة  7 % 60.6 1.05 3.03 فرصة تعليم الطالب املسؤولية واالستقالل  التفاعلية منالبرامج تزيد  10

 متوسطة  8 % 59.4 0.93 2.97 عالية الستخدامه  التفاعلية مهارات البرامج ال تتطلب  5

 متوسطة  9 % 58.4 1.08 2.92 زيادة مشاركة الطالب وتفاعله مع املعلم  التفاعلية علىالبرامج تعمل  8

 متوسطة  10 % 57.0 1.06 2.85 كبيرا   التفاعلية جهداالبرامج  ال تحتاج 9

 متوسطة  11 % 53.6 1.17 2.68 العودة إلى الدروس السابقة بكل سهولة  التفاعلية للطالب البرامج تتيح  7

 متوسطة   %64.6 0.76 3.23 مجال /أثر البرامج التفاعلية على املشاركة الصفية ككل  
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أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة بأثر البرامج التفاعلية على املشاركة الصفية (  5يظهر من الجدول رقم )

(  3.73( ونصها: توفر البرامج التفاعلية عناصر التشويق وجذب االنتباه، بمتوسط حسابي )3( جاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم )3.73-2.68تراوحت ما بين )

( ونصها: تتيح البرامج التفاعلية للطالب العودة إلى الدروس 7%( ودرجة تقييم مرتفعة، وفي حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )74.6ية نسبية )بأهم

علية على املشاركة %( ودرجة تقييم مرتفعة، وبلغ املتوسط الحسابي ألثر البرامج التفا53.6( بأهمية نسبية )2.68السابقة بكل سهولة، بمتوسط حسابي )

%( بدرجة تقييم متوسطة، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن التعلم عن بعد يساعد  الطلبة على املشاركة في تنفيذ 64.6( وبأهمية نسبية )3.23الصفية )

كن تفسير هذه النتيجة إلى أن التعلم عن العمليات واملهام في العمل الجماعي التشاركي بحيث يمكن للعديد من الطلبة واملعلم تمرير الجهاز بينهم، كما يم 

تحسين التجربة الحسية املباشرة وذلك من خالل وضع الطالب في مناصب تحفزهم على التفكير واستخدام الحواس في نفس الوقت، كما بعد يساهم في 

اإليجابية للطالب املشاركة  الدراسية، وتحفيز زيادة  الفصول  التفاعل في  الرقمي  التعليم  إذا حسن استخدامه فإنه يشكل ،  ويعزز  التعلم عن بعد  وأن 

(  2021واتفقت هذه النتيجة مع دراسة القاسمي )  فرصة ذهبية لدفع عجلة التنمية املستدامة، وتحقيق تحسينات في مستويات املعيشة لكل األفراد،

ل األزمة الراهنة أزمة كورونا، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ا أن التعلم عن بعد له أثر إيجابي كبير على الطلبة وخاصة في ظوتفسر هذه النتيجة أيض  

 (.2020مقدادي )

 "ما إيجابيات التعلم عن بعد؟"النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:  . 2.4

الفقرات الخاصة  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن  

 ( يوضح ذلك.6بإيجابيات التعلم عن بعد، الجدول رقم )

 املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة بإيجابيات التعلم عن بعد مرتبة تنازليً : (6جدول )
ً
 ا للمتوسط الحسابي ا وفق

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 العياري 

األهمية  

 النسبية

درجة   الرتبة

 التقييم

 متوسطة  1 % 72.3 1.03 3.61 زيادة املشاركة مع املعلم  8
 متوسطة  2 % 70.8 1.10 3.54 يتيح استخدام التقنيات الحديثة  11
 متوسطة  3 % 68.3 1.02 3.41  الوعي لألمور االجتماعية واملعاني الدينية املرتبطة بمفهوم العلم والتعلم 3

 متوسطة  4 % 67.4 1.13 3.37 يظهر التعلم عن بعد مهارات التعلم الفردي 10
 متوسطة  5 % 66.6 1.08 3.34 التقارب مع األسرة    2
 متوسطة  6 % 66.6 0.90 3.33 توفير املال  5

 متوسطة  7 % 66.7 1.14 3.32 عدم التقيد الجغرافي وعدم االلتزام بالحضور املستمر والثابت  9
 متوسطة  8 % 62.1 0.99 3.11 الحصول على املزيد من الفرص  6
 متوسطة  10 % 59.8 1.02 2.99 كسب املزيد من املهارات التكنولوجية  7

 متوسطة  11 % 59.4 0.97 2.97 اعتماد الطالب على نفسه بالتعلم  1
 متوسطة  12 % 58.6 0.89 2.93 توفير الوقت والجهد  4

 متوسطة   %65.3 0.62 3.27 إيجابيات التعلم عن بعد ككل  

( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة بإيجابيات التعلم عن بعد تراوحت ما بين  6يظهر من الجدول رقم )

(2.93-3.61( الفقرة رقم  األولى  باملرتبة  املعلم، بمتوسط حسابي )زيادة  ( ونصها:  8( جاءت  ( ودرجة تقييم متوسطة، وفي حين جاءت 3.61املشاركة مع 

( ودرجة تقييم متوسطة، وبلغ املتوسط الحسابي إليجابيات التعلم 2.93( ونصها: توفير الوقت والجهد ، بمتوسط حسابي )4باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )

يساهم في تعزيز العديد من امليزات التي تساهم في رفع درجة   اإللكتروني( بدرجة تقييم متوسطة، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن التعليم  3.27عن بعد )

م ويستخدالتفاعل بين الطلبة واملعلم، أو الطلبة فيما بينهم، كما يتميز بسهولة االستخدام حيث يمكن ألي شخص التعامل بسهولة مع شاشة الهاتف، 

يساعد على خلق ا بأن التعلم عن بعد  وسيلة تواصل سهلة ويسيره وسريعة بدون عوائق أو تشويش مع سرعة االستجابة، ويمكن تفسير هذه النتيجة أيض  

ا يمكن أن يأتي من  الفرص واملواقف املناسبة لخلق التعلم، وكما أنه يقوم بإنشاء وتعميق املواد التعليمية وإطالة أمد احتفاظ الطالب باملعلومات، وهذ

من    خالل إشراك الحواس املختلفة للمتعلم، واختصار وقت املعلم وجهده داخل الفصل الدراس ي، في عرض وسيلة تعلم بصرية مناسبة إلعفاء املعلم 

الجمو  تبني مواقف تربوية مبتكرة تبعده عن  املعلم على  املجردة، وتشجيع  اللفظية  التأثير على  الطويل، والحد من  د والتقليدية وتقربه من روح  الشرح 

 ( 2021) .دراسة األمين ونسيبةالعصر وتواكب التطور العلمي التكنولوجي واتفقت هذه النتيجة مع 

 " ما سلبيات التعلم عن بعد؟"النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:  . 3.4

واالنحراف املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة  تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج املتوسطات الحسابية  

 ( يوضح ذلك. 7بسلبيات التعلم عن بعد، الجدول رقم )
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 املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة بسلبيات التعلم عن بعد مرتبة تنازليً : (7جدول )
ً
 للمتوسط الحسابي ا ا وفق

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 العياري 

األهمية  

 النسبية

درجة   الرتبة

 التقييم

 متوسطة  1 % 68.3 1.16 3.41 توسع ظاهرة الغش ومعيار النزاهة  1
 متوسطة  2 % 65.8 1.09 3.29 عدم االهتمام بالدروس لعدم وجود مراقبة مباشرة  8

 متوسطة  3 % 63.1 1.04 3.15 املعلم قلة التفاعل مع  9
 متوسطة  4 % 62.9 1.12 3.14 .غياب التطور الفكري واملعرفي كحاجة ملحة للمتعلم 3

 متوسطة  5 % 62.4 1.13 3.12 انخفاض مستوى املهارات الشخصية  11

 متوسطة  6 % 61.6 1.11 3.08 حدوث مشاكل تتعلق باالنترنت  12
 متوسطة  7 % 60.0 1.18 3.00 واملعلم نقص التفاعل بين الطالب  7

ظهور نزعة االكتئاب والضجر باإلضافة الي االضطراب   5

 النفس ي 

 متوسطة  8 % 58.1 1.20 2.90

 متوسطة  9 % 57.2 1.12 2.87 انعدام املشاركة أحيانا 10

 متوسطة  10 % 57.1 1.02 2.86 تعقيد أسلوب التعلم عند البعض  13
بطريقة غير مشروعة وبعيدة كل البعد  اكتساب املعلومات  2

 عن أصول التعلم 

 متوسطة  11 % 56.9 1.05 2.85

 متوسطة  12 % 54.1 1.17 2.70 ادمان االنترنت بشكل أكبر  6
غياب العمل الجماعي والذي يبث روح الفريق الواحد   4

 ويحفز علي تبادل املعلومات واألفكار 

 متوسطة  13 % 51.1 1.26 2.56

 متوسطة   %59.9 0.89 2.99 التعلم عن بعد ككلسلبيات  

( أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن الفقرات الخاصة بسلبيات التعلم عن بعد تراوحت ما بين 75يظهر من الجدول رقم )

ودرجة   %، 68.3وبأهمية نسبية    (3.41النزاهة ، بمتوسط حسابي )ونصها: توسع ظاهرة الغش ومعيار  (  1( جاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم )2.56-3.41)

يبث روح الفريق الواحد ويحفز علي تبادل املعلومات   ( ونصها: غياب العمل الجماعي والذي 4تقييم متوسطة، وفي حين جاءت باملرتبة األخيرة الفقرة رقم )

( بدرجة تقييم متوسطة، ويمكن تفسير  2.99( ودرجة تقييم متوسطة، وبلغ املتوسط الحسابي لسلبيات التعلم عن بعد )2.56، بمتوسط حسابي )واألفكار

اره لوقت الطلبة في كثير من األحيان في أمور غير نافعة، ومن سلبياته يعاني من عدد من السلبيات من أبرزها إهدهذه النتيجة بأن تطبيق التعليم عن بعد  

(، وتفسر هذه النتيجة 2021انشغال الطلبة عن القيام بواجباتهم املدرسية واالنشغال أثناء الحصص واتفقت هذه النتيجة مع دراسة األمين ونسية )

الطلبة وكذلك على الجانب النفس ي لهم، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الحراحشة   أيضا بأن التعلم عن بعد  أثر سلبا على قدرات ومستويات وتحصيل

(2021 .) 

   :التوصيات

 الدراسة بما يلي: يبناء على ما سبق توص 

 ضرورة توفير أكثر من مصدر للحصول على املعلومات، وتعزيز من جرأة الطالب في التعبير عن اآلراء واألفكار.  •

 العملية التعليمية، ومساعدتهم معالجة املعرفة وتطويرها.تعزيز مشاركة الطلبة في  •

 تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو التفاعل الصفي.  •

 بتطبيق التعليم عن ُبعد.  االهتمامفي وزارة التربية والتعليم تهدف إلى التعليم عن ُبعد  ضرورة إنشاء مركز يختص في •

 التعليم عن ُبعد.  لتطبيقكافية أجهزة حاسوب  ضرورة توفير •

 ضرورة القيام باستخدام البرمجيات الحاسوبية في تأهيل الطالب لتجربة التعليم عن ُبعد.  •

 :املقترحات

هناك العديد من املجاالت التي تناولتها الدراسة يمكن للباحثين أن يتعمقوا فيها من خالل املزيد من البحث للكشف عن أثر التعلم   الباحثة أنترى 

 بعد في متغيرات أخرى مثل التفاعل الصفي والتحصيل.  عن
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 :املراجع

 
ً
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Abstract: The study aims at investigating the impact of distance learning on classroom participation among 
seventh and ninth grade students. Moreover, the study aims at identifying the pros and cons of distance learning 
from their point of view. The study sample consisted of 189 female students at Khawla Bint Al Azwar School in 
Irbid / Al Nuaima. The electronic questionnaire of the study was distributed to them. The researcher used the 
descriptive analytical method. The results of the study indicate that there was a moderate effect of interactive 
programs on classroom participation from the point of view of the seventh and ninth graders, with an 
arithmetic average of 3.23 and a relative importance of 64.6%. The advantages of distance learning as a whole 
were in a medium degree with an arithmetic average of 3.27 and a relative importance of 65.3%. The arithmetic 
average of the negatives of distance learning is 2.99, with a medium rating, with a relative importance of 59.9%. 
The study recommends the need to establish a center specialized in distance learning in the Ministry of 
Education in order to pay attention to the application of distance learning, and the need to provide sufficient 
computers for the implementation of distance learning. 
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1. Introduction 

The concept of administrative empowerment is concerned with human resources and focuses on giving them 
freedom, trust, participation and initiative in making decisions. Human resources management focuses on how to 
obtain an efficient worker, develop their skills, and put them in the right place for them and workflow. Successful 
management is the one that is able to make optimal use of all production elements. The human resources 
department in any institution should exploit administrative empowerment as one of the entrances to continuous 
administrative improvement, and harnesses it to achieve the needs of the institution and create trust among all 
cadres, and their participation in decision-making and interest in instilling the principle of management democracy 
and support the concept of teamwork, improving the quality of service provided and achieving customer 
satisfaction, organizational effectiveness and optimal investment of energies inherent in all employees, motivating 
themselves, and improving their perceptions of their ability to perform their work (Youssef, 2015). 

The efficient administration makes decisions that achieve its goals as little as possible, since the administrative 
ability and competencies are among the variables that contribute to drawing the parameters of administrative 
performance as well as the variables of role perception, situation variables, and motivation, which makes 
determining and possessing administrative and academic competencies a necessary matter. Administrative 
empowerment is considered one of the most important factors for the success of institutions, by easing the 
supervisory tasks of administrative officials in institutions by granting appropriate powers to workers and 
according to their business needs, and administrative officials focus on what is more important (Youssef 2015). 

Administrative empowerment has been defined as giving individuals greater authority to exercise control, 
assume responsibility, and use their abilities, by encouraging them to take the appropriate decision in a timely 
manner to complete work within the specified period and to ensure the use of their skills, talents, and available 
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Abstract: This research aims to identify the degree of administrative empowerment practice and its 
relationship to talent management in colleges’ administration of Kuwait University as perceived by faculty 
members. This research included a population of (1253) faculty members working in Kuwait University. The 
sample was chosen by stratified random method and consisted of (82) members. This research depends on the 
descriptive method by using a survey with (41) items. The study concluded a number of results, the most 
important of which are: The degree of administrative empowerment in colleges administration of Kuwait 
University as perceived by faculty members was medium and the fields means were arranged as follows 
(delegating authority, providing a culture of empowerment, motivation, and participation in decision-making) 
respectively. The degree of talent management practice in colleges of Kuwait University as perceived by faculty 
members was medium in all the fields examined and were ranked respectively (talent development, talent 
retention, and talent attraction). 
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resources to carry out their job tasks (Afana, 2013). The researcher believes that empowering employees means 
improving their abilities to make decisions on their own without management guidance, by providing conditions 
that allow all employees to contribute fully of their energies in the efforts of creativity and continuous improvement, 
and providing an opportunity to empower employees to set goals for their work, take decisions related to their 
achievement, and solve problems that hinder the achievement of those goals. 

The administration of colleges and heads of departments in the academic institutions in Kuwait University play 
administrative roles that are entrusted in other organizations with the management of human resources. The higher 
education institutions must pay attention to develop and build the talents of faculty members by delegating a set of 
administrative and academic powers, which helps them to carry out their job tasks easily and conveniently.  
Currently, the faculty member is the mainstay for the implementation of the university’s functions of teaching, 
scientific research, and community service. Therefore, the administrative empowerment is one of the successful 
solutions that considered a mainstay for the implementation of the tasks and duties of faculty members at the 
university. If the size of the powers is reduced to the extent that does not suit the needs of the faculty, then the tasks 
of faculty members will lead to a state of tension, which affects how they perform their work, and focus on carrying 
out the duties assigned to them only. This may lead to curbing the talents of faculty members, and not revealing 
their latent talents and abilities. It also leads to an increase in faculty members’ job turnover due to their 
dissatisfaction with how to carry out their work, which may affect the decrease in the university’s ability to carry 
out its functions in the required manner. Therefore, this study came to answer the following questions: 

• What is the degree of administrative empowerment practice by the colleges’ administration in Kuwait 
University as perceived by faculty members? 

• What is the degree of talent management practice by the colleges’ administration in Kuwait University as 
perceived by faculty members? 

2. Literature Review 

Despite the many definitions of administrative empowerment, it stems from the linguistic meaning of the word, 
which is strengthening and enhancing the ability to achieve something (Arabic Language Academy, 2011). Ford & 
Fottler (2004) defined it as the re-delegation of authority and information within the organization that enables 
workers to participate in decision-making and perform their job tasks in a more efficient and effective manner. 
Pande & Dhar (2014) defined administrative empowerment as a management style where managers share with the 
rest of the organization’s members their influence in the decision-making process. Darlington (2007) defined 
administrative empowerment as enabling the authority to make decisions between management and individuals in 
a way that encourages individuals to make decisions day after day from lower management to higher management. 

2.1. Administrative Empowerment : 

Institutions must develop their administrative performance. Empowerment is one of the forms of that 
development, as it is considered a quick response to the beneficiaries of the services provided by the institution, 
and contributes in reducing the number of administrative levels in the organizational structures of the organization, 
and focusing the attention of senior management on long-term strategic issues, and the need for those Institutions 
to the optimal investment of human resources available in order to maintain the development and improvement of 
the services they provide. Since service is an intangible activity that needs to rely on human power to provide 
different services and deal with customers according to their different desires and needs, the concept of 
administrative empowerment must be adopted (Amir, et al., 2019). 
There are many models that explain administrative empowerment, and they are categorized into three models as 
follows: 

Congre & Kanungo (1988) adopted the model of administrative empowerment as an administrative process 
and called it administrative empowerment as a motivational concept of self-efficacy. The model is based on five 
steps (motivation and insistence on completing the task, empowering workers, providing information on self-
efficacy, having administrative policies aimed at empowerment, and identifying the factors that affect the loss of 
power).  

The cognitive or perceptual model was developed by (Tomas & Velthouse, 1990), it believes that 
empowerment is a cognitive component that increases the motivation of the individual, and must start from the self 
and move to the sensory or cognitive influence that makes a difference in achieving the goal and affects the work of 
others. It develops the merit or competence that is felt by the individual, which leads to the individual’s sense of the 
meaning and value of his work and allows him to freely choose between alternatives and self-determination. 

There is another model for (Ford & Fottler, 2004), that is based on the fact that empowerment is the work of 
management as a means of communicating management expectations to employees and effecting change, which is 
the best method for change; after determining the need for change, determining the decisions in which subordinates 
participate, forming work teams, sharing information, selecting the appropriate individuals, and providing training 
to clarify expectations and goals for empowerment.  
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It was found that the administrative empowerment is based on the method of building systems and processes 
that unlock the capabilities of workers, in order to be fully empowered, a number of stages and steps must be 
implemented as follows (Abdel-Raouf & Al-Iman, 2020): 
• Providing an opportunity to measure the capabilities of others and focus on the behavior desired by the 

institution. 
• Work to build trust between management and employees by presenting a practical model and explaining how 

to perform the tasks entrusted with these responsibilities and providing them with a practical example that 
helps them quickly and successfully empower employees. 

• Opening channels of communication, motivating success and creating hope with full faith in the capabilities of 
others, which increases the expectations of success for them, and the disclosure of expectations and assistance 
in reaching goals, will increase the effectiveness of empowering workers and develop their skills and abilities . 

• Supporting the participation of others and activating the mechanisms of delegation of tasks and powers . 
• Dealing with organizational conflict effectively and efficiently, by opening channels for receiving feedback, 

which requires evaluating the empowerment experience and conveying the shortcomings to the workers, and 
praising their success . 

• Independence, as the ultimate goal of empowerment must be independent in making decisions. 
Since the human element is one of the most important resources of institutions, where the efficiency and 

effectiveness of the institution depends on the efficiency of this resource, the management of these institutions is 
keen to invest this resource, and benefit from it. On the integration and participation of everyone at all 
administrative levels in order to achieve success, and this is done by building a common vision, setting priorities, 
and keen to develop and build relationships with co-workers and expand the network of participation of all 
employees in the activities of the institution. (Al-Khalifa, 2020). 

There are many methods of empowerment that can be activated in institutions (Al-Harahsha & Al-Sharafat, 
2019), including : 

1. Leadership empowerment method: It includes granting broader powers to the lower administrative levels in 
the organization, and this method focuses specifically on delegating powers from the top to the bottom . 

2. The method of empowering individuals: This method revolves around the individual with what is called self-
empowerment and found that empowered workers have greater levels of control over job requirements, and 
a greater ability to invest information and resources. 

3. Team empowerment method: this method contributes to increase cooperation between team members and 
improve individual skills by motivating them to provide qualitative contributions that add something new to 
the collective decision instead of relying on individual opinion.  

The dimensions of administrative empowerment are variable; it is found that most employees desire to work 
independently and without direct supervision. The role of the administration in empowering these employees with 
knowledge and skills in order to carry out their work more efficiently and independently. From here emerged 
several dimensions of the administrative empowerment process, including: Trust and believing in employee’s 
competence or honesty and interest in his benefit. Communication and sharing of information necessary for 
decision-making that expresses the confidence of managers in their workers. Team building, which is one of the 
elements of strength in the application of empowerment because of the important role of teamwork in confronting 
problems effectively and efficiently. Motivating the employees that increase the employees’ motivation, satisfaction 
and job affiliation. Expanding the delegation of powers and granting the authority for subordinates to carry out 
work within the jurisdiction of higher administrative levels, and attempting to find solutions to the problems that 
they encounter while carrying out their work (Al-Khalifa, 2020; Adel & Abdel Nasser, 2015). 

2.2. Talent Management : 

Talent management is technically defined as a thought that emerged and developed from human resource 
management. It is an integrated process that includes attracting individuals with outstanding performance, then 
supporting and developing them in order to maintain their presence in the organization and benefit from their 
talent within clear plans that seek to achieve the goals of the institution (Siam, 2013). 

Human resources development has become part of the institutions’ strategy and aims to achieve the goals of 
these institutions. Since human resources management in the higher education sector is constantly changing and is 
complex, these institutions are keen to find people with skills, abilities and talents in management positions in a 
timely manner, so they resort to talent management. This behavior is considered a tool for the development and 
progress of the university community and a means to achieve the goals and higher educational institutions and to 
exploit the resources that are keen to direct them in the right direction, in order to raise the performance of 
universities (Ahmed, 2011) . 

The quantitative and qualitative expansion of the talent management sector has led to the emergence of several 
challenges, including the migration of competencies and talents, because of the emergence of a group of expulsive 
factors, thus the migration of large numbers of faculty members in various disciplines out of the country and the 
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emptying of talents from universities. Therefore, attention must be paid to talent management, which is considered 
as one of the most prominent modern administrative and organizational trends. This can be achieved by seeking to 
form a job base in accordance with standards that achieve the highest levels of quality in performance, and the 
search for an integrated strategy, to predict the extent of the need for workers and attract them to work in it or 
appoint and motivate them, manage their affairs and develop their skills. Therefore, talent management is 
considered an indispensable part of the administrative process in universities, whether as an independent system 
that interacts with other systems, or as a group of processes within the departments of human resources 
management. Given that employees and competencies within the university are a source knowledge and creativity, 
and they are the ones on whom the success and development of the university depends (Koketso & Rust, 2012) . 

The talent management system has become a system that is applied in economic and educational institutions 
as a strategy of change and development strategies. This system depends on performance management, training 
and continuous development and influence through it on others to (retaining talents), developing and motivating 
them in order to achieve the goals of the institution. Talent management can be considered as the set of capabilities 
owned by the individual and includes knowledge, experience, skill and all the capabilities that he provides in order 
to contribute to the development of work and make performance higher and in the interest of the institution. Talent 
equals competence in terms of possessing the skills and knowledge necessary for the present and the future, the 
commitment of individuals, their pursuit of success and excellence (Al-Sharman, et al., 2018) . 

According to Siam (2013), the talent management is an approach that contributes in making the talent the 
focus of the institution’s success as a real value. It contributes in creating an environment that enables and 
encourages the retention of talents within the organization. It stems from the definition of talent management as an 
emerging thought, through the adoption of mechanisms consistent processes related to attracting individuals with 
distinguished skills, and then supporting and developing them, and thus employing them in order to benefit from 
their talent within well-defined strategic plans that seek to achieve the objectives of the institution. 

Many researchers in the field of human resources management (Al-Sharman, et al., 2018; Al-Jarrah & Abu 
Dawla, 2015; Rowland, 2011; Ahmed, 2011) set out to determine the foundations and criteria that contribute to 
dealing with the talent management system in institutions as follows: 

1. Attraction Talent Strategy: This strategy stems from the fact that the organization, which is an environment 
that attracts talents and does not expel them, invites talents to compete to join them. Therefore, they must 
develop strategies to attract talent, who must provide multiple elements of attraction such as continuous 
training opportunities associated with promotions and incentives. This ensures the career advancement of 
employees and their retention, which is a competitive advantage for the company (Rowland, 2011). 

2. Talent Development Strategy: This strategy contributes to achieving quality and excellence in organizations 
and achieving higher and more distinguished performance levels that are commensurate with the intended 
goals to be achieved in the future. In addition to identifying the gaps in the knowledge to those individuals 
who possess and who should possess, while ensuring the implementation of initiatives strengthening their 
competencies, and retaining them, setting plans for training and developing these human talents, 
implementing strategies related to development and evaluation processes. That lead to identifying 
opportunities, to raise their levels according to their needs, establishing internal training and exposing 
them to real situations in the work environment with the aim of developing their talents, taking into 
account the establishment of objective criteria to measure the performance of talented people. On 
comparing their performance with those standards, setting up a system of material and moral incentives 
according to achievements and professional progress, linking progress, promotion, and moving from one 
level to another with building the capabilities and talents they possess (Al-Jarrah & Abu Dawla, 2015). 

3. Talent retention strategy stems from the organization: this strategy is based on developing plans to bring 
the vision closer between the talented and the goals of the organization. It aimed at helping the talented at 
the beginning of their work in the organization to integrate into the organizational climate and reduce the 
negative effects that can result from the absence of friction Initial at the beginning of work (Ahmed, 2011). 
Hence, the importance of developing programs to preserve talents such as reward programs, training 
strategies, talent development and spreading the spirit of competition among individuals with the aim of 
working on self-development. This strategy seeks to activate the mechanisms of personal creativity, gain 
knowledge and experience, and provide the appropriate climate for serious scientific research, to achieve 
the required quality, to link training outputs to the needs of society, and to involve talented workers in 
decision-making, as partners in developing plans for human resources management within the institution, 
and strive to make the work environment more conducive to showing talents and their refinement and 
attention to the career path of talented people as a means to improve their performance (Al-Sharman, et 
al., 2018). 

2.3. Previous Studies:  

• A Study of Abdul Salam & Omran (2017) aimed to identify the impact of administrative empowerment in 
improving organizational performance levels in higher education institutions. It is an analytical study of the 
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opinions of a sample of employees at the Faculty of Economics and Accounting. It relied on the descriptive and 
analytical approach to describe the population and sample of the study and used the questionnaire to collect 
data. The study reached several results, including that there is a good level of interest in the issue of 
administrative empowerment in the institution in question, which would have a positive impact on the level 
of organizational performance improvement. 

• A study of Al-Amri & Al-Fayhan (2016) aimed to know the reality of administrative empowerment as an 
independent variable with its sub-dimensions (training, development, incentives, information sharing, trust 
and delegation), and the performance of the service institution as a dependent variable with its sub-
dimensions (improving work efficiency, building core capabilities, focusing on the service beneficiary, 
increasing feelings of work satisfaction, supporting organizational commitment). This study relied on the 
analytical descriptive approach and used SPSS to process this data. The study reached a number of results, the 
most important of which is that the level of information participation in the Directorate is good, but this level 
contains some points that need to be upgraded. In addition, the level of training and development in general in 
the Directorate is weak. 

• A study of Al-Jarrah & Abu Dawla (2015) aimed to reveal the effect of applying talent management strategies 
in enhancing organizational affiliation among faculty members in Jordanian universities. The researchers used 
the descriptive analytical approach, and a sample of (300) members of the teaching staff in the faculties of 
medicine, pharmacy and economics in three Jordanian universities was selected. The study reached a number 
of results, including: The effect of applying talent management strategies in Jordanian universities came to a 
medium degree. As for the level of organizational affiliation, it was medium in general. There is a strong direct 
and positive correlation between the application of talent management strategies and the organizational 
affiliation of faculty members. 

• A study of Al-Ferjani (2014) aimed to identify the nature of the impact of transformational leadership on talent 
management at the University of Benghazi. A questionnaire was used to collect the study information. The 
study concluded a number of results, the most important of which are: The degree of transformational 
leadership practice came to a medium degree on all dimensions of the study according to the viewpoint of the 
faculty members; it did not reach the level that requires work in a competitive life. The existing courses to 
activate talent management came in a low gradation, did not live up to the appropriate level, and did not 
achieve the aspirations of university faculty members. The results also showed that the degree of application 
of the dimensions of talent management arranged in descending order as follows (talent attraction, talent 
identification, and talent development). 

• A study of Sarafidof & Chatziioanidis (2013) aimed to find out the level of faculty members’ participation in 
enabling them to make school decisions, and its impact on students’ academic performance. The study sample 
consisted of (143) faculty members from the education directorates in Greek primary schools and concluded 
that the active participation of teachers in Schools' decisions related to students have a positive relationship 
with their job performance, which was positively reflected on the students' academic performance, and low 
with regard to administrative aspects. 

After reviewing previous studies, it is noted that the majority of research studies focused on administrative 
empowerment coupled with another variable such as organizational performance, and job performance, as in the 
studies of (Abdul Salam, 2017; Al-Amri, 2016). There are some studies dealt with the issue of participation in 
decision-making as a study (Sarafidof, & Chatziioanidis, 2013). Some previous studies have focused on talent 
management linked to organizational affiliation as a study (Al-Jarrah & Abu Dawla, 2015) or talent management, 
talent management and its relationship to transformational leadership, as a study (Al-Ferjani, 2014). It can be said 
that the current study converges with previous studies in a number of aspects, the most important of which are: its 
use of a scientific methodology similar to the methodologies followed by some previous studies in reaching and 
analyzing data and its focus on some basic variables. While emphasizing that the current study benefited from 
previous studies in adopting the construction of the study tool, presenting its problems, defining its terminology, 
application procedures, and accessing references related to the study. 

Based on the foregoing, this study attempted to identify the degree of administrative empowerment practice 
and its relationship to talent management in the administration of academic colleges from the point of view of 
faculty members in Kuwait University. 

3. Study Methodology and Procedures 

In this study, the researcher followed the descriptive survey method due to its relevance to the nature and 
objectives of the study. 
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3.1. Study Population and Sample: 

The study population consisted of all (1253) faculty members in Kuwait University for the first semester of the 
year (2020-2021), and a random sample of (82) faculty members was selected.  Table (1) shows that. 

Table (1): Distribution of the study sample according to the independent study variables 

Variables No % 

Faculty Humanities 63 77% 

Scientific 19 23% 

Gender Male 49 60%   

Female 33 40% 

Years of experience in managerial works < 10 years 42 51% 

10-20 years 18 22% 

> 20 years 22 27% 

Total  82 100% 

Table (1) shows that (77%) of the study sample work as a faculty member in the humanities colleges, and 23% 
of the study sample work as a faculty member in scientific colleges. It shows that 51% of the study sample had 
experiences ranging from 1-10 years, 22% of the study sample had 10-20 years of experience, and 27% of the study 
sample had 20 years or more of experience. It is noted from the previous ratios that a large percentage of workers 
have appropriate practical experience, which may contribute strongly to the formation of a reliable opinion on the 
subject of the study  .Table (1) also shows that 60% of the study sample is male, 40% of the study sample is female. 

3.2. Study Instrument 

To answer the questions of the study, the researcher adopted the study tool used in the study of (Munira, et al., 
2018; Al-Khalifa, 2020; Al-Harahsha & Al-Sharafat, 2019). In preparing this questionnaire, the researcher relied on 
reviewing the previous studies related to the problem of the study, where a number of previous Arab and foreign 
studies were reviewed, and some researches related to the areas of talent management and administrative 
empowerment were reviewed, and a questionnaire was developed as a tool for the study, which included (41) items, 
and was given to each of the items a weight listed according to a five-legged card scale, to assess the degree of college 
administration practice of administrative empowerment and talent management from the point of view of the 
faculty members, and represented in order (1,2,3,4,5) in which these items covered seven areas: the field of 
providing the culture of empowerment, motivation, participation in decision-making, delegation of authority, talent 
development, talent retention, and talent attraction. 

3.3. Validity 

The internal consistency of the questionnaire items was calculated on the pilot study sample, which included 
(30) of faculty members outside the study sample. The correlation coefficients between each item and the total 
score of its domain were calculated. It was found that the correlation coefficients are significant at (0.05), as the 
significance level for each item is less than (0.05), and the calculated r-value is greater than the tabular value of r, 
which is (0.39). 

Table (2) shows the correlation coefficients between the average of each domain of the study were compared 
with the total average of the questionnaire items, which shows that the indicated correlation coefficients are 
significant in the level of significance (0.05), the calculated r value is greater than the tabular r value, as the 
significance level for each paragraph is less than (0.05), and the tabular r value is equal to (3.96). 

Table (2): Correlation factors between study domains and questionnaire averages 

Variable Domains Correlation factor Sig. 

Degree of 
administrative 
empowerment 

Providing a culture of empowerment 0.930 0.00 
Motivation 0.823 0.00 

Participation in decision making 0.833 0.00 
Delegation of authority 0.823 0.00 

Degree of 
talent 
management 
practice 

Talent development 0.926 0.00 

Talent retention 0.931 0.00 

Talent attraction 0.831 0.00 
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3.4. Reliability: 

The Pearson correlation coefficient was found between the average of odd-ranked questions and the rate of 
even-ranked questions. The correlation coefficients were corrected using the Spearman-Brown Correction 
Coefficient according to the following equation: 
The reliability coefficient R2 = /1+R where R is the correlation coefficient. 

It was found that there is a relatively large reliability coefficient for the questionnaire items, as shown in Table 
No. (3). 

Table (3): Reliability using split-half coefficient method 

Domain Split half coefficient 

No. of Items Correlation factor Corrected correlation factor Sig. 

Providing a culture of empowerment 6 0.7954 0.8860 0.000 
Motivation 6 0.8262 0.9049 0.000 

Participation in decision making 6 0.7597 0.8635 0.000 
Delegation of authority 6 0.7224 0.8402 0.000 

Talent development 5 0.7954 0.8861 0.000 

Talent retention 6 0.8224 0.8602 0.000 
Talent attraction 6 0.7324 0.8710 0.000 

3.5. Statistics and Procedure: 

After verifying the validity and reliability of the study tool, and defining the sample, the researcher distributed 
the questionnaire to a number of members of the study community, where the recovered sample amounted to 
(60%) and some of the questionnaires were excluded for a lack of completion. 
The following is a set of statistical methods used in data analysis: 

1. Encoding and entering statistical data according to a gradual scale divided into (5) points, where the value 
(1) means the lowest approval of the content of the item, and the value (5) means the highest approval of 
the item . 

2. Frequencies and percentages were calculated to identify the personal characteristics of the study 
vocabulary and to determine the responses of its members towards the main domains' expressions 
included in the study tool . 

3. The mean was calculated to find out the extent of the high or low responses of the study members to each 
of the expressions of the basic study variables, knowing that it is useful for arranging the expressions 
according to the highest mean . 

4. Pearson correlation coefficient test to measure the item’s validity. 
5. The researcher relied on the averages to be an indicator of the degree of administrative empowerment 

practice and its relationship to talent management in the management of colleges from the faculty 
members' point of view. 
By relying on the correction criterion equation, the following estimates were adopted : 

• Less than or equal to (2.33) low indicator. 
• Greater than or equal to (2.34) and less than or equal to (3.67) average indicators. 
• Greater than or equal to (3.68) a high indicator indicating the degree of application (high). 

6. Spearman-Brown reliability equation. 
7. Kolmogorov-Smirnov test to find out the type of data, and whether it follows a normal distribution or not 

(1- Sample K-S). 
8. To find out the difference between the means of one or two samples, (t-test) and (ANOVA) were used. 

4. Results 

4.1. The first question: What is the degree of administrative empowerment practice by the colleges’ administration 
in Kuwait University as perceived by faculty members? 

To answer this question, the averages and the relative weight of the answers of the study sample members for 
each domain of study related to administrative empowerment were extracted . 
Since there are four main domains in the study that help answer its questions, the researcher tackled these domains, 
each separately, as follows: 

• Delegation of Authority Domain: 

Table (4) shows that the degree of estimation of the reality of the management of academic colleges’ practice 
of administrative empowerment in (Kuwait University) from the faculty members' point of view, through the degree 
of their application of the domain of delegation of authority is great, as the relative weight of the domain reached 
(57.96%) and the average of the domain (3.78). 
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Table (4): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the delegation of authority domain 
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1 The college administration delegates the authority to administer colleges 
in accordance with the regulations and laws. 

4.10 62 %  1 High 

4 The administration of colleges exercises the powers that have been 
delegated during work. 

3.96 59.2 %  2 High 

3 The administration of the college delegates to the administration of 
colleges sufficient powers to accomplish the tasks. 

3.91 58 %  3 High 

2 The college administration supports the independence of the academic 
departments by limiting administrative oversight. 

3.89 57.8 %  4 High 

6 The college administration determines the work delegated to manage the 
colleges orally. 

3.86 57.2 %  5 High 

5 The additional tasks that are delegated to the individual are equivalent to 
the incentives given to him. 

3.00 53.6 %  6 Average 

Total score for delegation of authority requirements domain  3.78 57.96 %  High 

Here the averages for the degree of response of the study sample indicated that item (1) - which stipulated 
(the college administration delegates the authority to administer colleges according to regulations and laws), 
ranked first among the items of the domain, and at the highest average, which reached (4.1), and the degree of 
estimation of the reality of the practice of the item in general is great, as the relative weight of the paragraph reached 
(62%). 

Item (5) received the least recurrence and an average, as it reached (3). The frequency of the answer for the 
study sample indicated an average degree, where the percentage reached (53.6%) and the degree of appreciation 
of the reality of the practice of the item was average, as the relative weight of the paragraph reached (53.6%). 

• Decisions Making Domain: 

Table (5): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the decisions making domain 

 
 

 

No. 

  

                     

 

Item 

A
v

er
a

ge
 

R
el

at
iv

e 
W

ei
gh

t 

R
a

n
k

 

D
eg

re
e 

o
f 

P
ra

ct
ic

e 

7 The college administration involves faculty members in making 
decisions. 

3.98 67.6 %  1 High 

12 The college administration shall involve the faculty members in 
determining the future plans of the college. 

3.95 56.4 %  2 High 

8 The college administration encourages faculty members to come up 
with solutions to problems. 

3.82 53 %  3 High 

11 The head of the department participates with me in making decisions 
about the department. 

2.57 51.4 %  4 Average 

10 The head of the department encourages me to participate with others 
in making decisions and creative ideas. 

2.53 50.6 %  5 Average 

9 The head of the department encourages me to participate with others 
in making decisions and creative ideas. 

2.50 50 %  6 Average 

Total score for delegation of authority requirements domain  3.22 54.83 %  Average 

It is clear by reading Table (5) that the degree of estimation of the reality of the practice of the total degree of 
the practice of the decision-making field according to the responses of the study sample was at (average) degree . 

 It also indicated that item (7) ranked first in this domain, and had the highest average, which amounted to 
(3.98), and the degree of estimation of reality through the relative weight of the item was large and amounted to 
(67.6%). It points out that a large percentage of college administrations involve faculty members in making 
decisions. 

Item (9) had the lowest rank and average, which amounted to (2.50), and the frequency of the answer for the 
study sample indicated an average response degree, as the percentage reached (50%); meaning that there is an 
average percentage of department heads who encourage faculty members to participate with others in making 
creative decisions and ideas; this is evidenced by the reality of the average degree of practice. 
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• Motivation Domain: 

Table (6): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the motivation domain 
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15 The college administration encourages faculty members to take 
personal responsibility. 

3.88 67.6 %  1 High 

18 The college administration helps the faculty members to 
accomplish their tasks efficiently and effectively. 

3.70 54 %  2 High 

8 The college administration is keen to appreciate the efforts made 
by the faculty members. 

3.68 53.6 %  3 High 

14 The college administration motivates the faculty members to 
participate actively in achieving the college goals. 

3.66 53.2 %  4 High 

16 The college administration provides the facilities and resources 
necessary to achieve outstanding performance. 

3.16 53.2 %  5 Average 

17 The college administration sets a clear system for rewarding 
outstanding faculty members. 

3.11 51 %  6 Average 

Total score for motivation requirements domain  3.53 55.83 %  Average 

It is clear by reading table 6) that the total degree of reality estimation of the practice of the motivation domain 
was (average), and with regard to the total degree of the total repetitions and the percentage of the total sample of 
the study to the degree of the reality of the practice of the motivation domain according to the responses of the 
study sample, it obtained an average (3.53), where the relative weight of all items of the domain was )55.8%(. 

The averages related to the degree of response of the study sample to the items of the domain of motivation 
indicated that item (15) ranked first in this domain, and had the highest average, which amounted to (3.88), and 
the degree of estimation was average, as the relative weight of the item reached (67.6%) of the sample. It believes 
that the college administration encourages faculty members to take personal responsibility . 

Item (17) received the lowest rank and average, as it reached (3.11). The percentage of repeat response for 
the study sample indicated an average response degree, as the relative weight of the paragraph reached (51%) of 
the study sample, according to the view that the college administration establishes a clear system for rewarding 
distinguished faculty members. 

• Empowerment Culture Domain: 

Table (7): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the empowerment culture domain 
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22 The college administration works to build trust among its employees. 3.80 56  %  1 High 

24 The organizational structure of the college provides clarity of tasks and 
competencies within the departments. 

3.79 55.8 %  2 High 

20 The college administration adopts an institutional culture that supports 
the administrative empowerment of college management. 

3.62 52.4 %  3 Average 

19 The college administration is interested in making appropriate 
administrative changes. 

3.60 52  %  4 Average 

21 The college administration holds periodic meetings to spread the culture 
of empowerment among faculty members. 

3.57 51.4 %  5 Average 

23 The college administration holds training courses to introduce the 
nature of administrative work. 

2.98 47.6 %  6 Average 

Total score for empowerment culture requirements domain  3.56 52.5%  Average 

It is evident by reading table (7) that the overall practice degree (average) for the domain of empowerment 
culture according to the responses of the study sample received an average (3.56), and the response percentage 
reached (52.5%). This indicates the existence of an average degree of empowerment culture practice in the 
administration of academic colleges in Kuwait University. 

The averages for the degree of response of the study sample to the items of the domain of empowerment 
culture indicated that item (22) ranked first in this domain, and had the highest average, which reached (3.80), and 
the degree of estimating the practice of reality through the relative weight of the item was large and amounted to 
(56%). According to the study, the college administration works to enhance trust among its employees. 
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Item (23) had the lowest rank and average, as it reached (2.98), but the reality of the practical practice of this 
item is average, as the relative weight of the item reached (47.6%), which indicates that an average percentage of 
the study sample considers that the college administration conducts training courses for the definition the nature 
of its administrative work. 

• Summary of Administration Empowerment Results:  

Table (8): Summary of the results of the total degree of the requirements of the degree of administrative empowerment in the 
departments of colleges from the faculty members' point of view in Kuwait University 

Rank Domain Average Relative 
Weight 

Degree of 
Practice 

1 Delegation of Authority Domain 3.78 57.96 %  High 

2 Empowerment Culture Domain 3.56 52.5 %  Average 

3 Motivation Domain 3.53 55.83 %  Average 

4 Decisions Making Domain 3.22 54.83 %  Average 

Total score for all domains 3.52 55.28 %  Average 

It is clear from the study of the previous table (9) that the degree of estimation in the domain of delegation of 
authority ranked highest among the rest of the domains, and its percentage reached (57.96%), and the average 
response of the study sample was (3.78), this indicates the estimation of the sample members to the extent of the 
presence of a pattern of delegation of authority as an indication of the college principals' roles of administrative 
empowerment and its practice in their university. Then followed in order by the field of empowerment culture 
(52.5%), average (3.78), motivation (55.83%), average (3,53), decision-making (54.83%) and average (3.22). 

As for the total degree of the answers of the study sample to the questions related to the total degree of the 
requirements of the degree of administrative empowerment in the college administrations from the point of view 
of the faculty members in Kuwait University, when estimating the total sum of the requirements, it reached a 
percentage of (55.28%), and an average of (3.52), and this indicates that the average degree of estimation of the 
reality of the degree of practice of the areas of activating the supervisory roles of the manager as a resident 
supervisor and its requirements. 

It becomes clear to us from reading table (8) that the differences that appeared among the study sample about 
the degree of their estimation of the extent to which the requirements of the degree of administrative empowerment 
in college administrations from the faculty members' point of view in Kuwait University are not essential, and this 
emerged from the value of the average response of the study sample to the studied domains, which ranged between 
(3.78 - 3.22), at the total level of all requirements, according to the answers of the study sample members, and this 
indicates that the sample members' estimation of the requirements to meet the requirements are close, despite the 
different variables between them. 

4.2. The second question: What is the degree of talent management practice by the colleges’ administration in 
Kuwait University as perceived by faculty members? 

To answer this question, the averages and the relative weight of the answers of the study sample members for 
each domain of study related to talent management were extracted. 

Since there are three main domains in the study that help answer its questions, the researcher tackled these 
domains, each separately, as follows: 

• Talent Development Domain: 

Table (9): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the talent development domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No. 

                      

Item 
 

A
v

er
a

ge
 

R
el

at
iv

e 
W

ei
gh

t 

R
a

n
k

 

D
eg

re
e 

o
f 

P
ra

ct
ic

e 

26 The department's management sets plans to train and develop human 
talents and raise their level according to their needs. 

3.11 62.2 %  1 Average 

28 The department administration is developing a system to motivate the 
morally talented faculty members. 

3.09 61.8 %  2 Average 

25 The department's administration sets objective criteria to measure the 
performance of talented faculty members based on comparing their 
performance to those criteria. 

3.03 60.6 %  3 Average 

27 The department's administration develops and refines the skills of 
talented faculty members through highly efficient specialized programs. 

2.88 57.6 %  4 Average 

29 The administration places distinguished competencies in important 
leadership positions appropriate to their capabilities. 

2.87 57.54 %  5 Average 

Total score for talent development requirements domain  2.63 52.5%  Average 
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It is clear by reading table (9) that the total degree of estimation of reality in the domain of talent development 
came to average according to the responses of the study sample, where it scored an average of (2.63), and the 
relative weight of the domain reached (52.5). 

  The averages for the degree of response of the study sample for the items of the domain of talent development 
indicated that item (26) ranked first in this domain, it had the highest average, which amounted to (3.11), and the 
degree of response was average, and the relative weight of the paragraph was (62.2%), where the sample indicates 
that the department’s management, to an average degree, develops plans to train and develop human talents and 
raise their level according to their needs. 

Item (29) had the lowest rank and average, as it reached (2.87), and indicated that the administration's placing 
of distinguished competencies in important leadership positions appropriate to their abilities is practiced to a 
moderate degree. The relative weight of the item reached (57,54%).  

• Talent Retention Domain: 

Table (10): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the talent retention domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
It is clear by reading table (10) that the degree of reality estimation in the domain of talent retention is average 

according to the responses of the study sample, as it obtained an average (2.96). The relative weight of all items of 
the field (59.2%). 

The averages for the degree of response of the study sample to the items of the estimation domain indicated 
that item (26) ranked first in this domain, and had the highest average, which amounted to (3.11), and the degree 
of estimation of reality through the relative weight of the item was average and amounted to (62.2%). This means 
that the department's management pays a moderate degree of attention to the personal development of the faculty 
members to achieve career adjustment. 

Item (30) received the lowest rank and average, which amounted to (2.79). The response rate for the sample 
of the study indicated a low response degree, meaning that the department’s management does, to a small degree, 
seriously striving to make the work environment more suitable for showing and refining talents. This is evidenced 
by the fact the low degree of practice, the relative weight of the item reached (55.8%). 

• Talent Attraction Domain: 

It is clear by reading table (11) that the degree of reality estimation in the domain of talent attraction is average 
according to the responses of the study sample, as it obtained an average (3.01). The relative weight of all items of 
the domain was (56.55%). 

The averages for the degree of response of the study sample to the items of the estimation domain indicated 
that item no. (37) ranked first in this domain, and had the highest average, which amounted to (3.91), and the 
degree of estimation of reality through the relative weight of the paragraph was average and amounted to (59.3%). 
This means that the department's management pays a moderate degree of attention to the personal development 
of the faculty members to achieve career adjustment. 
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31 The department management pays attention to the 
personal development of the faculty members to achieve 
career adjustment. 

3.11 62.2 %  1 Average 

33 The department's management provides the appropriate 
atmosphere for serious scientific research to achieve the 
required quality to link its outputs with the needs of 
society. 

3.09 61.8 %  2 Average 

34 The administration of the department instills the spirit of 
competition among faculty members in order to work on 
self-development. 

3.03 60.6 %  3 Average 

32 The department's management provides a suitable 
atmosphere for the work of talented people that allows 
the application of their ideas and the realization of their 
initiatives. 

2.88 57.6 %  4 Low 

35 The department management pays attention to the career 
path of talented faculty members as a way to improve 
their performance. 

2.87 57.54 %  5 Low 

30 The department's management is striving hard to make 
the work environment more conducive to showing and 
refining talents. 

2.79 55.8 %  6 Low 

Total score for talent retention requirements domain  2.96 59.2%  Average 
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Table (11): Averages and the relative weight of the responses of faculty members on the talent attraction domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item (36) received the lowest rank and average, which amounted to (2.30). The response rate for the sample 
of the study indicated a low response degree, meaning that the department’s management does, to a small degree, 
seriously striving to seek the talented and qualified members. This is evidenced by the fact the low degree of 
practice, the relative weight of the paragraph reached (53.7%). 

• Summary of Talent Management Results:  

Table (12): Summary of the results of the total degree of the requirements of the degree of talent management in the 
departments of colleges from the faculty members' point of view in Kuwait University 

Rank Domain Average Relative 
Weight 

Degree of 
Practice 

1 Talent Attraction Domain 3.01 56.55 %  Average 

2 Talent Retention Domain 2.96 59.2 %  Average 

3 Talent Development Domain 2.63 52.5 %  Average 

Total score for all domains 2.86 55.96 %  Average 

It becomes clear to us from reading table (12) that the differences that appeared among the study sample about 
the degree of their estimation of the extent to which the requirements of the degree of talent management in college 
administrations from the faculty members point of view in Kuwait University are not essential, and this emerged 
from the value of the average response of the study sample to the domains studied, which it ranged between (2.63 
- 3.01), at the total level of all requirements according to the answers of the members of the study sample, and this 
indicates that the sample members' estimate of the requirements to be met are close despite the difference in the 
variables between them, and that the degree of talent management in the colleges administration is average. 

5. Conclusions 

1. The degree of estimation of (delegation of authority) domain ranked the highest among the rest of domains, 
this indicates the estimation of the sample members to the extent of the existence of a style of delegation of 
authority as an indication that colleges' managers in the roles of administrative empowerment and its 
applications in their university. 

2. The degree of estimation in the domain of talent development ranked the lowest among the rest of the domains 
of administration empowerment and talent management, this indicates the estimation of the sample members 
to the extent of the need of more talent development as an indication that administration's placing of 
distinguished competencies in important leadership positions appropriate to their abilities. 

3. The overall level of the administration empowerment and talent management in Kuwait University is 
"average" from the faculty members' point of view, which indicates the need of more interest and activation of 
administration empowerment roles and practice talent management among faculty members.  
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 امللخص:

جامعة الكويت من وجهة نظر  يهدف هذا البحث إلى التعرف على درجة ممارسة التمكين اإلداري وعالقته بإدارة املواهب لدى إدارة كليات  

( من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة الكويت. تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية 1253أعضاء هيئة التدريس. وشمل هذا البحث )

وخلصت الدراسة إلى عدد ( فقرة. 41ا. اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي باستخدام استبانة مكونة من )( عضو  82الطبقية وتكونت من )

كانت درجة التمكين اإلداري في إدارة كليات جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متوسطة وتم ترتيب وسائل   :من النتائج أهمها

، كانت درجة ممارسة إدارة )تفويض السلطة، توفير ثقافة التمكين، التحفيز، واملشاركة في صنع القرار( على التوالي :املجاالت على النحو التالي

املواهب في كليات جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس متوسطة في جميع املجاالت التي تم فحصها وتم تصنيفها على التوالي  

 .)تنمية املواهب، االحتفاظ باملوهبة، جذب املواهب(

 جامعة الكويت.  ؛ ئة التدريسأعضاء هي ؛إدارة املواهب ؛التمكين اإلداري  الكلمات املفتاحية:
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