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 قواعد النشر 

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

  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   •

 ىلع نظام التوثيق املعتمد يف املجلة، وعدم خرق أخالقيات النشر العلمي.  اللغة، ودقة التوثيق واإلسناد بناء
 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   •

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

 التحكيم:   .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء املزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين واملحكميين(.  •
 هيئة التحرير يبين قرارها.  ُيبلغ املؤلف بتقرير من  •
 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 
لبحثية استنادًا إلى نتائج التحكيم ويعيد إرسالها إلى املجلة،  يقوم املؤلف بإجراء التعديالت الالزمة ىلع الورقة ا  •

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

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

 رجاع رسوم النشر. وال ينشر يف املجلة وال يتم است
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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

 اإلمكان. تجنب االختصارات والصيغ قدر  
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. 

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

 ُ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 اإلسناد املصادر  ألصول  املجلة  يف  املقررة  التوثيق  بقواعد  املؤلف  الببليوغرايف    يلتزم  والعرض 

 . 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

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

املجلة الدولية للدراسات التربوية  ، من  2022من العام    حادي عشرمن املجلد ال  سادسالعدد اليسعدني أن أقدم هذا  
حيث تميزت األبحاث ،  دد من األبحاث املهمة واملتنوعة يف فروع التربية املختلفةوالذي احتوى ىلع ع،  ةوالنفسي

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

ا  نه وتوفيقه، نسأل الله تعالى أن يكون خالًصتمام هذا العدد بمإاللهم لك الحمد كله والشكر كله، الذي يسر لنا  
 .تمامه إلوجهه الكريم، وأن يكون يف ميزان حسنات كل من ساهم يف 

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

لنشر إبداعهم العلمي ونتاج فكرهم التربوي، يف األعداد القادمة لهذه املجلة، طاعة لله، وطمعًا  يف أألجر واملثوبة، 
 .شاركات املثمرةا للعلم واملعرفة والخير والنور، مقدرين ومباركين الجهود الطيبة وامل ودعًم

هنا، أن أسجل شكري وعظيم تقديري، ألصحاب األيادي البيضاء الذين ساهموا بفكرهم ونتاجهم يف    وال يفوتني 
إخراج هذا العدد، من الباحثين، والسادة املحكمين وهيئة التحرير، والشكر موصول ال ينقطع ملن نسق وأخرج وأبدع،  

يجعلها يف ميزان حسناتهم يوم القيامة، وأن ينفع بما تقدمه املجلة، من سائلين الله عز وجل، أن ينفع بهم، وأن  
   . بحوث ودراسات للباحثين واملسؤولين يف مجاالت التربية

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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 : امللخص

،  معلمي العلوم باملرحلة الثانوية بمدينة تبوك باململكة العربية السعودية لطبيعة العلم في ضوء بعض املتغيراتهدف البحث الحالي للتعرف على مستوى تصورات  

ِبَق عليهم استبيان طبيعة العلم ( معلًما 40وذلك لدي عينة قوامها )
ُ
-C (VNOSنموذج -ومعلمة للعلوم من السعوديين باملدارس الحكومية الثانوية بمدينة تبوك، ط

C  )(. وتم تحليل البيانات باستخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية، واختبار )تT-test   للعينتين املستقلتين، وتحليل التباين في اتجاه واحد

One-Way ANOVA متبوًعا باختبار أقل فرق دال ،LSD ئج التالية: وجود تصورات كافية بمفاهيم  لتحديد اتجاه الفروق الدالة إحصائًيا. وقد توصل البحث للنتا

علمية مبنية على التطبيق وتعتمد  األساس التجريبي للمعرفة العلمية، واملعرفة العلمية مبنية على الدليل واالستكشاف، الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم، واملعرفة ال

داع، واملعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية للمجتمع، والفرق بين النظرية عليها. وتصورات جزئية بمفاهيم املعرفة العلمية تشمل الخيال واالب

ا ذات داللة إحصائية ملفاهيم طبيعة العلم تعزى للتخصص أو الجنس أو الخبرة التدريسية ما عدا: 
ً
ا  حصائيً إوجود فروق دالة    العلمية والقانون. ولم يجد البحث فروق

لعلمية مبنية على الدليل واالستكشاف لصالح معلمي ومعلمات العلوم ذوي التخصص )فيزياء( مقارنة بالتخصصات األخرى، وكذلك وجود فروق في مفهوم املعرفة ا

سنة(، كما   15من    ا في مفهوم املعرفة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم تعزى للخبرة التدريسية، ولصالح معلمي العلوم ذوي سنوات الخبرة التدريسية )أكثر حصائيً إدالة 

في مفهوم املعرفة العلمية تشمل الخيال وال حصائيً إوجدت فروق دالة   )أكثر من  ا  الفئة  أوص ى البحث    15بداع ولصالح  الخبرة األخرى. وقد  بفئات  سنة( مقارنة 

 م. بضرورة تهيئة الظروف والمكانات الالزمة لرفع املستوى املعرفي ملعلمي ومعلمات العلوم حول طبيعة العل

 . ؛ العلمتصورات معلمي ومعلمات العلوم  ؛طبيعة العلم الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The aim of the current research is to identify the level of perceptions of science teachers at the secondary stage in the city of 
Tabuk, Saudi Arabia, on the nature of science in the light of some variables. The Nature of Science Questionnaire-C (VNOS-C) 
developed by (Lederman et al., 2002) was applied to them. Data were analyzed by using the mean, standard deviation, 
percentage, independent two-sample T-test, and one-way ANOVA, followed by LSD test to determine the direction of 
statistically significant differences. The research reached the following results: the existence of sufficient conceptions of  the 
concepts of the empirical basis of scientific knowledge, scientific knowledge based on evidence and exploration, the cumulative 
and changing nature of science, and scientific knowledge based on and dependent on application. Partial perceptions of 
concepts of scientific knowledge that include imagination and creativity, and scientific knowledge are integrated into the 
cultural and societal factors of society and the difference between scientific theory and law. The research did not find 
statistically significant differences for the concepts of the nature of science attributed to specialization, gender or teaching 
experience, except that: there are statistically significant differences in the concept of scientific knowledge based on evidence 
and exploration for the benefit of science teachers with specialization (physics) compared to other disciplines, as well as the 
presence of statistically significant differences in the concept of total knowledge of the concepts of the nature of science 
attributed to the teaching experience, and in favor of science teachers with years of teaching experience (more than 15 years), 
and there were statistically significant differences in the concept of scientific knowledge, including imagination and creativity, 
and in favor of the category (more than 15 years) compared to other experience categories. The research recommended the 
necessity of creating the necessary conditions and capabilities to raise the level of knowledge of science teachers about the 
nature of science. 

Keywords: The nature of science (NOS); Science teachers' perceptions; science. 
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 قدمة: امل .1

من حياة البشرية.   ة األخير  عقود املاضية وخصوًصا وتطوره عبر ال النسانالعلوم املختلفة وبالذات العلوم الطبيعية بشكل كبير في رخاء ساهمت 

الجوانب   العديد منفالتطور الكبير الذي تشهده الحياة الحديثة للبشرية يعود في جانب كبير منه للعديد من املنجزات والتكنولوجيا العلمية التي المست  

 . النسانرفاهية املحيطة بالبشر وسهلت حياتهم وساهمت في 

لسفته غير أن هذا التقدم الهائل، وما يجلبه من أهمية التفكير في سبل تنظيمه وتطوره، والذي ينسب للعلم، يستلزم التركيز على حدود العلم وف

ى سبيل املثال أو  وما يمكن للعلم أن يفعله في مساعدة البشرية. فكما ساهم العلماء في تقدم البشرية فإنهم كذلك ساهموا في تدميرها عبر تدمير البيئة عل

 بالسلب في هذا الكون.   النسانتركيز العلوم على مجاالت قد تجلب تأثيرات آنية أو مستقبلية تؤثر على حياة 

املجاالت التربوية املهمة املتعلقة بالعلوم والتي قامت    ( أحدNOSا ب )( وهو ما يرمز له اختصارً NATURE OF SCIENCEيعتبر مجال طبيعة العلم )

هذا الجانب املهم من جوانب العلوم على الدور الكبير الذي تلعبه فلسفة العلوم وتاريخها وتنظيم األفكار املتعلقة بالعلوم  املاض ي. يركزفي بدايات القرن 

الكثير من اآلراء    NOSأن تلعبه في سبيل تطور البشرية. ويندرج تحت مفهوم طبيعة العلم    وطبيعتها حتى يمكن التحكم في مسارها والتأكد مما يمكن للعلوم

الثقافية للعلم، واألفكار املختلفة، وتتضمن هذه اآلراء الطبيعة التجريبية للعلم، والفرق بين القوانين والنظريات، والخصائص االجتماعية والتاريخية و 

(. ويعتبر  McComas, 2005التجريبية للعلم، واملالحظة، واالستدالل، والطبيعة املثقلة بالعلم، واملكون البداعي للعلم )والطبيعة الذاتية للعلم، والطبيعة  

ا مهًما وواجب البحث ملا لفهم العلم وكيفية عمل النظريات والقوانين   NOSالتعرف على وجهات النظر املعاصرة حول طبيعة العلوم  
ً
ملعلمي العلوم هدف

 العلمية وغيرها من املصطلحات العلمية املهمة من أهمية بالغة في نقل صورة واقعية ملا يمكن للعلم أن يفعله وما ال يمكن أن يفعله.  

ا   NOSوقد تم تصنيف طبيعة العلم   لرئيسية التي يجب على املعلمين الحصول عليها ليكونوا قادرين على تدريس العلوم  كواحدة من الدراسات 

   Clough, 2012 ،2005) بشكل فعال، على سبيل املثال، أكد العديد من معلمي العلوم على دور الفهم الجيد لطبيعة العلم في تعزيز فهم الطالب للعلوم

Clough & Olson, ،2008 1998,؛   Abd- El-khalick et al.  ؛McComas, 2005 ؛McComas  .) 

شكيل ماهيته ويعتبر التركيز على فهم طبيعة العلم ذا تاريخ يتجاوز املئة عام وتم خاللها العديد من التطويرات واآلراء والنقاشات التي ساهمت في ت

ق بين املعلمين على ما يعتبر فهًما جيًدا لـطبيعة العلم، فهناك (. على الرغم من بعض االتفاLederman et al., 2002  Lederman, 2007وتحديد أطره )

(. ومع ذلك، يجب أن يكون تقييم فهم املعلمين McComas & Olsen, 2002العديد من االختالفات في كيفية تصوير هذا الفهم في وجهات نظر املعلمين )

الجوانب الرئيسية لنقل هذا الفهم إلى الطالب. خصوًصا، وأن فهم طبيعة العلم تعتمد على واكتسابهم للمفاهيم الصحيحة لطبيعة العلم أولوية ألنهم  

التجريبية للعلم، والفرق بين القوانين والنظريات، والخصائص االجتماعية والتاريخية والثقافية للعل م، والطبيعة بعض املبادئ املحددة مثل الطبيعة 

 (. McComas, 2005، واملالحظة، واالستدالل العلمي املبني بالنظرية، واملكون البداعي للعلم )الذاتية للعلم، والطبيعة املؤقتة للعلم 

 مشكلة الدراسة:. 1.1

واحدة من أهم املجاالت التي تبين مقدار املعرفة العملية وخصوًصا للمعلمين، وامتالك قدر معين من هذه املعرفة    (NOS)تعتبر طبيعة العلم  

تشكل املفاهيم العلمية ومقدار ثباتها وتغيرها والعوامل الثقافية واالجتماعية وغيرها التي تساهم في تشكيل النظرة الكلية للعلوم يساعد على فهم كيفية 

بشكل   العلمي  تقدمهم  وتقييم  وفهم  العلم  ماهية  املتعلمين حول  تطوير مفاهيم  املجال على  لهذا  التركيز  ينصب  رئيس ي،  وبشكل  األفراد.  أفضل  لدى 

(Lederman, 1992 على سبيل املثال، يبدو أن املعلمين في أماكن مختلفة حول العالم لديهم قدر كبير من املفاهيم الخاطئة فيما يتعلق بـطبيعة العلم .)

(Abd-El-Khalick & Lederman, 2000   ؛Kim & Nehm, 2011 ؛Hanuscin, Lee, & Akerson, 2011  ؛Abd-El-Khalick, 2013  .) 

اكتشف العديد من املفاهيم الخاطئة عن طبيعة العلم    ،من قبل الباحث  على ذلك، بعد تحليل كتب العلوم باململكة العربية السعوديةعالوة  

العلم  العلوم بطبيعة  التركيز على فهم وتعزيز وعي معلمي  إلى  الصدد، هناك حاجة  باململكة. وفي هذا  العلوم  ن ألنهم يمثلو   املكتوبة واملدروسة في منهج 

 املصدر الرئيس ي لتطوير هذا الفهم بين الطالب.  

املعلم في    عليه فإن معرفة توجهات معلمي العوم وتصوراتهم املتعلقة بطبيعة العلم تعتبر ركًنا رئيسًيا من أركان تدريس العلوم فالدور الذي يلعبه

علقة بهذا املوضوع تبين بشكل واضح وجلي طبيعة نقله للمعرفة العلمية نقل املعرفة العلمية يعتبر دور رئيس ي وبالتالي فان تصوراته ووجهات نظره املت

ملعرفة تصورات املعلمين املتعلقة بهذا الجانب مراعاة لألبحاث التربوية الداعمة لهذا النهج في مختلف دول   وحاجة لطالبه. ومن هنا يرى الباحث ضرورة  

أذهان طالبهم، وهو ما يحاول ه العلمية وتشكيلها في  الخبرات  لنقل  الالزمة  للمعرفة  السعوديين  املعلمين  امتالك  البحث العالم وللتحقق من مدى  ذا 

 تطبيقه ودراسته.

 : أسئلة الدراسة . 2.1

 تجيب الدراسة على األسئلة التالية: 

 ما مستوى تصورات معلمي العلوم باملرحلة الثانوية ملفاهيم طبيعة العلم؟  •

 ( في مستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم تعزى ملتغير الجنس؟α≤0.05) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  •
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 ( في مستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم تعزى ملتغير التخصص؟α≤0.05) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  •

 ( في مستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم تعزى ملتغير الخبرة التدريسية؟α≤0.05) إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  •

 :أهداف الدراسة . 3.1

 هذه الدراسة إلى: تهدف 

 . مستوى تصورات معلمي العلوم باملرحلة الثانوية ملفاهيم طبيعة العلم التعرف على  •

 . بمستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم تعزى ملتغير الجنسالكشف عن الفروق املتعلقة  •

 . تعزى ملتغير التخصصبمستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم الكشف عن الفروق املتعلقة  •

 . بمستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم تعزى ملتغير الخبرة التدريسيةالكشف عن الفروق املتعلقة  •

 :مصطلحات الدراسة . 4.1

املنهاج وتدريسه للطلبة )حكم مسبق لدى   تصورات: • الذهنية التي يشكلها املعلم عن طبيعة العلم ويتعامل من خاللها مع  التصور هو الصورة 

 .املعلم عن الش يء(

وتقاس بمدى  C  (VNOS-C  )  نموذج-درجة فهمهم لعناصر طبيعة العلم املحددة في استبيان طبيعة العلم و عينة الدراسة  بتصورات  وهو هنا متعلق   •

 (. Lederman et al., 2002توافق وجهات نظرهم مع معيار التقييم املحدد لهذا االستبيان )

معلمو ومعلمات الفيزياء والكيمياء واألحياء السعوديين في مدينة تبوك في الجانب الشمالي الغربي من اململكة العربية السعودية،  معلمو العلوم: •

 لعلمية )فيزياء، كيمياء، أحياء( في مدارس التعليم العام الثانوي الحكومي بمدينة تبوك. والذين يقومون بتدريس املواد ا 

الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم، األساس التجريبي للمعرفة العلمية، املعرفة العلمية مبنية    :التي تشتمل على  املفاهيم هي    مفاهيم طبيعة العلم: •

نظرية العلمية والقانون، املعرفة العلمية مبنية على التطبيق وتعتمد عليها، املعرفة العلمية تشمل الخيال على الدليل واالستكشاف، الفرق بين ال

 بداع، املعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية للمجتمع.وال 
 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 :اإلطار النظري  . 1.2

ي ينبغي  أكدت العديد من املراكز العاملية ودور األبحاث التربوية على أهمية مجال طبيعة العلم وكيف أنه من مجاالت تدريس العلوم الرئيسية الت 

وم لألمريكيين، كذلك  األمريكي وهو املشروع الذي يركز على نشر العل  2061االهتمام بها وتطويرها. من تلك املركز البحثية واملشاريع العاملية هناك مشروع  

( ومجلس  AAAS( ومشروع الرابطة األمريكية لتقدم العلوم )STS( ومشروع العلم والتكنولوجيا واملجتمع )NSESهناك املعايير القومية للعلوم والرياضيات )

العناصر ( وغيرها من املشاريع املتنوعة في أمريكا وحول العالم، وهناك اتفاق ضمني حول التركيNRCالبحث الوطني ) أحد أهم  ز على العلوم باعتبارها 

ذ تضمين  وكيفية  وفلسفته  العلم  طبيعة  حول  النقاشات  من  الكثير  يبرز  االهتمام  ذلك  ومن  البشرية  تقدم  في  تساهم  التي  املعرفية  في  واملجاالت  لك 

 للعلوم أن تساهم به في خدمة البشرية. املؤسسات التربوية املختلفة ملا له من فائدة في تبصير املجتمع بالعلوم وطبيعتها وما يمكن 

املعرفة  على وجه التحديد، يشير مفهوم طبيعة العلم إلى الطريقة التي يمكن من خاللها اكتساب املعرفة والقيم العلمية واملعتقدات املتضمنة في 

املجتمع والعلم أو حتى الفرق بين النظريات العلمية والقوانين (. فالعالقة بين الثقافة والعلم أو بين Lederman, 1992العلمية وكيفية تقدمها وتطورها )

العلمية. هذه العناصر  العلمية ودور البداع والتخيل في بناء املعرفة العلمية وتطورها والطبيعة املتغيرة للعلوم ودور األسلوب العلمي في التفكير والطريقة 

لتي قام العديد من الباحثين حول العالم بدراستها ومناقشتها والتركيز عليها في البحوث املتعلقة بهذا وغيرها تمثل أبعاد طبيعة العلم وعناصرها الرئيسية وا 

 (.Lederman, 1992; McCOMAS, 2005) املوضوع

 طبيعة العلم:  مفاهيم .1.1.2

طبيعة   مفاهيم طبيعة العلم العديد من املبادئ التي تشكل النظرة الكلية للعلوم بين املستفيدين، وبشكل أكثر تحديًدا: تشمل    مفاهيم تشمل  

 :  (Lwderman, 1992; Abd-El-Khalick et al., 1998; McComas, 2005) العلم التالي

أن الطبيعة العلمية غالًبا متغيرة وأنها عرضه للصواب والخطأ مهما كانت    (Tentativenessم ) الطبيعة املتغيرة للعل  • وهذا العنصر يركز على 

النظرة البد ثابتة وغير مطلقة وال قطعية، وهذه  االفتراض هي حقيقة غير  بهذا  العلمية  الحقيقة  بنيت عليها، وأن  التي  أن   املعلومات واألسس 

 املعلمون عند شرح العلوم.  تنعكس في األسلوب التربوي الذي يستخدمه
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واالستدالل • الظواهر  الطبيعية  (Observation & Inference) مالحظة  الظواهر  مالحظة  عملية  تلعبها  التي  باألهمية  يتعلق  العنصر  وهذا 

يمارسها   واالستدالل في تشكيل املعرفة العلمية. والفرق الرئيس ي بينها يتمثل في أن املالحظة هي عملية مقصودة لالنتباه للظواهر واالحداث التي

هو عملية تحليلية تركيبية يقوم بها الفرد بربط معلومات سابقة بمعلومات حديثة  الفرد من خالل مصادر الحواس املختلفة، بينما االستدالل  

 الستخراج والتأكد من معلومات جديدة. 

وتعتمد هذه الجزئية على طبيعة أن العلم يتأثر بالعالم سواء بالجوانب الثقافية والدينية واالجتماعية والخلفيات  (Subjectivity) املوضوعية •

ؤثر على طريقة تفكيره، وبالتالي فالعلم ينبغي أن يتجاوز هذه العقبات وأن يتحرر من التحيز أو أية عوامل قد تؤثر في توليد املعرفة املختلفة التي ت

ينبغي   ال  فالعلم  الالزم.  بالشكل  تؤثر على أ العلمية  أخرى  أفكار  أية  أو  واملجتمعية  الثقافية  وتصوراته وخلفياته  العالم  تحيزات  يتداخل مع  ن 

 لطبيعة العلمية بالرغم من تعقيدات ذلك وصعوبته في كثير من األحيان.  ا 

دماج الخيال والتأمل وفي هذه الجزئية ينبغي التركيز على أن العلم يحتاج الكثير من االبداع والتخيل من  إ تتأثر بالبداع وتستلزم    طبيعة العلم  •

ا أو عمليات عقلية جامدة بدون خيا
ً
 بداع عالم. إ ل وإبداع فالكثير من األفكار العلمية تبدأ من خيال و قبل العالم فهو ليس نشاط

وفي هذا الجانب يتم الحديث عن بعض املفاهيم الخاطئة والتي قد يحملها البعض واملتعلقة بما    الفرق بين النظريات العلمية والقوانين العلمية •

ون اعلمي. وفي هذا الجانب يرى البعض أن النظرية العلمية ماهي إال خطوة  يعتقده البعض بأن هناك عالقة خطية ما بين النظرية العلمية والقان

بع خاطئ؛  أولية للحصول على القانون العلمي وأنه باملزيد من األدلة الداعمة يمكن للنظرية أن تتطور لتصبح قانوًنا علمًيا.  هذا االفتراض بالط

لقانون هو عبارة عن تصور منطقي للعالقة بين متغيرات مختلفة وهذا الفرق يجهله ألن النظريات العلمية هي تفسيرات منطقية لظواهر معينة وا 

 .كثير من املعلمين

وفي هذا الجانب يتم الحديث على تأثير البيئة املحيطة بالفرد في تشكيل مفاهيمه واهتماماته    املتغيرات والعوامل الثقافية واالجتماعية املختلفة •

نساني بحت والعالم قد يتأثر بما يحدده املجتمع كحدود ثقافية واجتماعية ودينية معينة تلزم الباحث أحياًنا إ العلمية.  فالعلم نشاط مجتمعي  

بحثي علمي معين. وهذه الجوانب تتأثر بالبيئة وتؤثر فيها بشكل متناسق ومستمر ومتطور، وقد يحدث   ولو بطريقة غير مباشرة على االلتزام بخط

 أن تتوسع الحدود املصطنعة حول ما يمكن أن للعلوم أن تالمسه بتطور املجتمع وتغيره ثقافًيا واجتماعًيا. 

إعادة التجريب تؤكد املعرفة العلمية وتثبتها وتعطيها األساس املنطقي  وفي هذا الجانب يتم التأكيد على أن التجريب و   األساس التطبيقي للعلوم •

بد من  الالزم العتمادها، وبالرغم من أهمية الظواهر واالستدالل في تشكيل املعرفة العلمية يبقى الجانب التطبيقي أساس مهم من األسس التي ال 

الفتراضات املنطقية واختبارها وإعادة اختبارها كلها من عناصر الطريقة العلمية االهتمام بها لتوكيد املعرفة العلمية، فعملية جمع البيانات وا 

 في التفكير وأساس مهم من أسس البحث العلمي الذي يعطي املعرفة العلمية القوة التي تحتاجها لنشرها وتطبيقها.  

العلم تبدو في ظاهرها جو  املختلفة املتعلقة بطبيعة  الحديث عن العلوم خصوًصا للمعلمين  وعلى الرغم من أن هذه الجوانب  انب بديهية عند 

لكثير من املعلمين. فالعالقة بين املعتقد والسلوك على سبيل املثال قد تشوب الفهم الصحيح  املالحظات  املؤهلين لتدريس هذه املادة، إال أن الكثير من  

م أحدها. كذلك، أنه بالرغم من أهمية التركيز على توليد املعرفة العلمية تعطي الفرد تصورات معينة تؤثر في طريقة تعاطيه مع مواضيع مختلفة والعلو 

ي تطبيقها واعتقاد صحتها.  إال أن إهمال الجوانب الثقافية والدينية واالجتماعية التي تؤثر على الفرد قد يلعب دوًرا كبيًرا في االيمان بطبيعة املعرفة وبالتال

العلم   املعلم، وعمليات  العلوم وبالتالي فتأثير معتقدات  العلوم نحو تدريس  تلعب دوًرا كبيًرا في تشكيل توجهات معلم  العلم قد  وأخالقيات  املختلفة، 

 .  ينعكس في طريقة تعاطيه مع الكثير من املفاهيم العلمية املختلفة األمر الذي قد ينعكس على طالبه وفهمه الالزم ملاهية العلم وتصوراته

 :العلم في تدريس العلومأهمية فهم طبيعة  .2.1.2

لفة.  ختمن الظواهر الكونية امل  اهية العلوم وما تستطيع العلوم تفسيره نظرة األفراد ملتشكيل  ا في  ا كبيرً دورً العلم  يلعب الفهم الصحيح ملفاهيم  

ل الثقافية  موالعالقات املتداخلة بينها وبين العوا  العلمية،حول املعرفة مهمة لتشكيل مفاهيم األفراد فاملعرفة الصحيحة لطبيعة العلم  ذلك، عالوة على 

املتنوعة واالجتماعية  ب  والتاريخية  أو  بشكل  تساهم  القرار  آوالتي  في عملية صنع  بحياة  املتعلقة  خر  املتعلقة  الجوانب  به   النسانبالكثير من    وتحيط 

(Mıhladız & Doğan, 2014)  . العلوم بشكل صحيح كذلك  ا در إ للمجتمعات وبالتالي قدرة   ألنه مهم  ك مفاهيم  العلمية  املعرفة  يساهم في رفع مستوى 

ماهية العلم واتخاذ قرارات متعلقة بتحسين جودة الحياة بشكل يتوافق مع ما يتطلبه مفهوم العلم الصحيح وما يساهم   إدراكاملجتمعات واألفراد على  

  (NSTA, 2012. )يقيفيه بشكل حق

 :فهم طبيعة العلم ملعلم العلومأهمية  .3.1.2

ملعلمي العلوم بشكل خاص حول هذا ا  ا واضًح حول طبيعة العلم لألفراد يبدو أن هناك نقصً   صحيحةفاهيم  متبني  بالرغم من األهمية الكبيرة ل

يتعبر    .صحيحةمفاهيم طبيعة العلم اللديهم نقص واضح في  أظهرت العديد من البحوث ان املعلمين ما قبل الخدمة واملعلمين الفعليين  الجانب املهم.  

من العناصر املهمة الرتباطه بتعلم    وما يتعلق به من فهم صحيح للعلوم كفلسفة مهمة ملحارية األمية املتعلقة بالعلومك مفاهيم صحيحة حول العلم  ال امت

فمعتقدات معلمي العلوم حول قضايا متنوعة متعلقة باملفاهيم الصحيحة للعلوم تؤثر في تصوراتهم حول ماهية العلم وبالتالي الطالب بشكل شبه مباشر.  
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الصعوبات املتعلقة بمفاهيم طبيعة ا في تذليل  مهمً ا  وأن للمعلمين دورً   ا،خصوصً .  (Tsai, 2002)  بشكل صحيح لطالبهم قدرتهم على نقل هذه التصورات 

 ا.   حيانً أ العلم والتي تحمل بعض التجريد الذي يصعب على الطالب فهمه بشكل ذاتي 

 :الدراسات السابقة . 2.2

الدراسات استخدمت االستبيان   العديد من  أن  العلم، ويمكن مالحظة  تناولت موضوع طبيعة  التي  الدراسات  العديد من  نموذج    -كانت هناك 

(VNOS-C) وركزت العديد من الدراسات على الجوانب املختلفة ذات الصلة بطبيعة العلم كالخبرة التدريسية، والتخصص التدريس ي، والجنس، ملحاولة ،

ض التالي فة عالقة هذه املتغيرات بمستوى الفهم العلمي لهذا املوضوع لدى معلمي العلوم. تمت مراجعة العديد من الدراسات بهذه املتغيرات. والعر معر 

 يوضح هذه الدراسات بالترتيب الزمني. 

والتي هدفت إلى التعرف على درجة فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وممارستهم لها في ضوء بعض    (2021)  السعدي  خطايبة،دراسة الصمادي،   •

. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، وتم جمع البيانات من خالل أداتين جلون باململكة األردنية الهاشميةاملتغيرات في مديرية تربية ع

، كما استخدمت أداة ثانية " لقياس درجة ممارسة ( فقرة 34يعة العلم " املكون من )ي العلوم ألبعاد طباألولى، اختبار "لقياس درجة فهم معلم

( معلم ومعلمة  200مجاالت. تكونت عينة الدراسة من )  (5)( فقرة، توزعت على  27معلمي العلوم ألبعاد طبيعة العلم" حيث تكونت االستبانة من )

محافظة عجلون. وأظهرت نتائج الدراسة أهمية نسبية منخفضة الختبار طبيعة العلم، كما أظهرت درجة ممارسة  من معلمي ومعلمات العلوم في 

عدم  مرتفعة ملعلمي العلوم لطبيعة العلم، وأنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بين فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وممارستهم لها، كما أظهرت  

عزى ألثر التخصص، والدرجة العلمية، ووجود فروق في فهم طبيعة العلم تعزى ألثر سنوات الخدمة، ووجود وجود فروق في فهم طبيعة العلم ت

   فروق تعزى ألثر الدرجة العلمية في املجاالت جميعها باستثناء مفهوم العلم، وطبيعة العلم، وجاءت الفروق لصالح الدرجة العلمية دبلوم

ملعلمي العلوم في تركيا، واستهدفت أسئلة البحث الفرعي للدراسة    NOSكان الهدف منها هو فحص آراء طبيعة العلوم      )Yesiloglu, 2021)دراسة   •

(  47) من حيث السمات الديموغرافية املختلفة للمعلمين املشاركين. وتألف املشاركون من عينة مالئمة من NOSالعالقات بين آراء املعلمين حول 

استبيان طبيعة   لجمع البيانات عبر تطبيق نموذج   اة ، كأدVNOS-Cمعلًما للعلوم في مدارس مشاريع مختلفة في تركيا. وتم استخدام آراء حول 

Google   وتحليلها عبر تحليل املحتوى. وأظهرت نتائج الدراسة أن آراء طبيعة العلوم ملعلمي العلوم املشاركين لم تكن متوافقة مع وجهات النظر 

 املعاصرة حول طبيعة العلوم. 

والتي هدفت إلى التعرف على وجهات نظر معلمي العلوم البرازيليين حول طبيعة العلم. حيث قام الباحثون بعرض    )et al. Da Silva, 0202(دراسة   •

  (، للتعرف على وجهات نظرC)آراء طبيعة العلوم، النموذج   VNOS-Cأهمية هذا املوضوع من مواضيع تدريس العلوم ومن ثم استخدموا استبيان 

العلم. بالضافة إلى استخدام املقابالت شبه املنظمة، وتم الحصول على تقارير تشرح جوانب التدريس حول طبيعة  من املعلمين حول طبيعة ( 8)

ر تدريس  العلوم في سياق املدرسة الثانوية. وبشكل أكثر تحديًدا، كنتائج رئيسية لهذه الدراسة وجد الباحثون أن اهتمامات املعلمين تتجاوز منظو 

املجتمع، حيث تمتد اهتماماتهم إلى قضايا تعليمية أوسع، مثل التقدم املستمر، وانخفاض االهتمام بتدريس العلوم وبالتالي  العلوم والتكنولوجيا و 

 عدد مواد وحصص العلوم الطبيعية في املدارس ودور املدرسة في املجتمع. 

معلًما استناًدا ( 37) التي يتبناها املتعلمون وقاموا ببحث على عينة من NOSملحاولة فهم مفاهيم طبيعة العلم  )et al.Summers, 0202(دراسة  •

( حيث حاول الباحثون التحق من صدق األداة في التعرف على الجوانب التي تغطيها بنود االستبيان وما  VNOS-Cج ) –على استبيان طبيعة العلم 

ال مفاهيم طبيعة العلم لدى املعلمين مع الحاجة لتحفيز  إ  ضافي في إ ذا كانت تحتاج لتعديل ما. وتوصل الباحثون إلى أن األداة تقيس بشكل فعَّ

 بعض البنود املتعلقة باالستبيان. 

والتي هدفت إلى الکشف عن مستوى فهم طبيعة العلم لدى مشرفات العلوم في مدينة الرياض، کما أهتمت بمعرفة أثر  (2019)األحمد دراسة  •

املتغيرات )التخصص، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في الشراف( على مستوى فهمن لطبيعة العلم. وتکونت عينة البحث من مشرفات العلوم  

أهد الرياض، ولتحقيق  العلم )مدحت،  في مدينة  الوصفي، وتبني مقياس فهم طبيعة  املنهج  البحث تم استخدام  للبحث بعد  2001اف  ( کأداة 

من صدقها وثباتها. وبعد تطبيق املقياس تم التوصل إلى أن مستوى فهم مشرفات العلوم لطبيعة العلم کان مرتفًعا، حيث بلغت النسبة    التأكد

في فهم طبيعة العلم بين مشرفات العلوم، حيث تبين  إحصائيةووجود فروق ذات داللة %( 73.7) کلالعامة لإلجابات الصحيحة على املقياس ک

أن مشرفات العلوم في مدينة الرياض اللواتي تخصصهن )کيمياء وأحياء( أکثر فهًما لطبيعة العلم من مشرفات العلوم ذوات التخصص فيزياء. 

 شرفات العلوم تعزى ملتغيرات املؤهل، والخبرة في الشراف. بين م إحصائيةکما أنه ال توجد فروق ذات داللة 

ا في تسع مجالت علمية  (  52)  والتي قام فيها الباحثون بتحليل طريقة تناول موضوع طبيعة العلم في أكثر من  )2019et al. Cofré ,(دراسة   •
ً
بحث

هو عنصر حاسم في محو األمية العلمية وهدف رئيس ي في   NOSوخلصوا إلى أن هناك اتفاق واسع النطاق على أن الفهم الكافي لطبيعة العلوم  

وأهم   NOSنب معينة من  تعليم العلوم. ومع ذلك، يرى الباحثون أن العديد من التفاصيل املحددة املتعلقة بكيفية تعلم الطالب واملدرسين جوا 

الجوانب وخلصوا للنتائج التالية: بعض   سمات التدريس الخاصة به. وفي هذا السياق، كان الهدف الرئيس ي من بحثهم هو محاولة تحليل هذه 
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بينما  NOSجوانب   والتعرف عليها،  والتطبيق  والتفسير  للشرح  أقرب  كانت  والبداع(  واالستدالل  واملالحظة  التجريبي  كعدم    )األساس  جوانب 

(، الفرق بين النظرية والقانون، وطبيعة اندماج العلم مع الجوانب الثقافية واالجتماعية، والطبيعة املوضوعة tentativenessالثابتية العلمية )

ملتعلقة بطبيعة العلم  للعلوم، ومفهوم الطريقة العلمية كانت أصعب في الفهم والتطبيق واملعالجة. ويرى الباحثون كذلك أهمية تركيز الدراسات ا 

التي تم ذكرها املتعلقة بهذا الجانب وصياغة تفسير منطقي للتمييز بين هذه الجوانب وطريقة التعاطي معها،   حول الجوانب السهلة والصعبة 

 كذلك أهمية ادماج موضوع طبيعة العلم كموضوع مستقل مع التركيز على تاريخ وفلسفة العلوم. 

وفق   NOSوالتي هدفت إلى الكشف عن تصورات معلمات العلوم للمرحلة املتوسطة حول مفاهيم طبیعة العلم  (2018)األحمد وآخرون دراسة  •

ونت عینة الدراسة من عینة عشوائیة مكونة  NGSSمعایير العلوم للجیل القادم )
ّ
(. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام املنهج الوصفي، وتك

من املجتمع. وصممت األداة على شكل استبانة عدد فقراتها %(    30)  توسطة بمدارس مدینة الریاض وتمثل( معلمة علوم في املرحلة امل226من )

( فقرة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج من أهمها: لدى معلمات العلوم تصورات عالیة صحیحة حول طبیعة العلم، حیث بلغ متوسط 25)

لدى    NGSSفي تصورات طبیعة العلم وفق     إحصائية( وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة  3.88استجابة عینة الدراسة على فقرات املقياس )

عزى للتخصص وسنوات الخبرة.
ُ
 املعلمات ت

الباحثون بدراسة فهم   والتي  ),Irez 2018(دراسة   • العلم. حيث قاموا  (  15)  قام فيها  العلوم لجوانب متعلقة بجوانب طبيعة  معلًما من معلمي 

وتحديد مجاالت متعلقة بفهم أسئلة االستبيان وتحليلها في ضوء عالقة العلم بالبداع والثقافة وحقيقة عدم ثبات   VNOS-Cباستخدام استبيان  

العلمية وتغيرها. وبالرغم من الفهم الجيد لهؤالء املعلم ين للمجاالت املتعلقة بطبيعة العلم والتي حواها االستبيان أوضح الباحثون أن املعرفة 

 لدى املعلمين صعوبات متعلقة بنقل هذه املعرفة لطالبهم. 

للتعرف على طبيعة    Olson, 2018)دراسة ) • أن  إ والتي هدفت  إلى  الباحث  بلدان متنوعة وخلص  العلم في  دماج مفاهيم  إ دماج تدريس طبيعة 

بلدان مختلفة كان بدائًيا جًدا ولم يلق االهتمام الكافي خصوًصا في التوقعات املرجوة من تعلم الطالب   تسعةطبيعة العلم في تدريس العلوم في  

التسعة لتحقيقها؛ نظًرا لذ البلدان  التربوية في هذه  األطر  العلم كأهداف تسعى  نادًرا ما ظهرت مبادئ طبيعة  املتنوعة.  العلمية  لك يرى  للمواد 

هذا املوضوع املهم ال ترقى ملا يتطلبه من اهتمام وتركيز ضروريان لتدريسه بشكل واضح ولقناع املعلمين بأهميته  الباحث أن طريقة التعاطي مع  

 وضرورة نقله للطالب ويطالب باهتمام أكبر بهذا الجانب. 

مجاالت طبيعة العلم والتكنولوجيا. معلًما ما قبل الخدمة في ( 242)  والتي قامت فيها الباحثة بتفحص آراء  Dursun & Ozmen, 2018)دراسة ) •

(. وتوصلت الدراسة  1989أسئلة من مقياس اآلراء املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والذي طوره أكينهيد وفليمينغ وأريان )( 8) واستخدمت الباحثة

أن املعلمين لديهم وجهات نظر واقعية فيما يتعلق بإمكانية تغير املعرفة العلمية ووجهات نظر م قبولة لتعرف العلم، والتفاعل بين العلوم  إلى 

بالنظريات والقوانين   املتعلقة  املعلمين  أن مفاهيم  الناس وحل مشكالتهم االجتماعية. كما ُوِجد  تأثيرها في حياة  وطبيعة  والتكنولوجيا وطبيعة 

 الفرضيات العلمية غير مستنيرة. 

اقة  دراسة   • والتي هدفت للتعرف على طبيعة العلم لدى معلمي علوم املرحلة األساسية العليا وعالقته بمستوى الفهم العلمي    (2017)التميم ورو

الدراس ي   للعام  املفرق  محافظة  في  العليا  األساسية  املرحلة  يدرسون  الذين  العلوم  معلمي  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  الجدلية،  للقضايا 

( معلًما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة املسح الشامل. وأظهرت النتائج أن مستوى فهم طبيعة 137من )(، وتكونت عينة الدارسة  2015/2014)

ا، وأن مستوى فهم القضايا العلمية الجدلية كان ضعيًفا، كما أنه ال يوجد أثر للجنس في فهم طبيعة 
ً
العلم العلم لدى معلمي العلوم كان متوسط

عالقة ارتباطية إيجابية بين كل من فهم طبيعة العلم وفهم القضايا العلمية الجدلية. وأوصت الدراسة    وفهم القضايا العلمية الجدلية، ووجود 

 .باعتماد مباحث ومقررات علمية في الجامعة تعزز فهم طبيعة العلم لدى الطلبة وتبحث في القضايا العلمية الجدلية

ن املتخصصين في العلوم في مدارس حول طبيعة العلم. وتكونت عينة الدراسة والتي هدفت إلى تحديد معتقدات املعلمي  ( 2016) إبراهيم  دراسة   •

في مقياس تكون من (  61)  من الدراسة  أداة  وتمثلت  األردن،  في  في مدارس  العلوم  في  املتخصصين  املعلمين  تتضمن معتقدات (  36)  من  فقرة، 

العلم بشكل عام، وجاء العلوم حول طبيعة  املتخصصين في  املعلمين  املعتقدات لدى  ارتفاع  النتائج:  أظهرت  العلم. وقد    املعلمين حول طبيعة 

وا  والقوانين  واالستدالل  املالحظة  يلي:  كما  املقياس  وفًقا ألبعاد  تنازلًيا  العلم  طبيعة  املعلمين حول  العلمية وطبيعة ترتيب معتقدات  لنظريات 

العلمية.   املعرفة  إنتاج  البداع في  العلمية، ودور  املعرفة  التجريبي والتأثيرات االجتماعية والثقافية على  العلمية واألساس  وجود فروق  و املعرفة 

رفة العلمية واملالحظة واالستدالل بين املعلمين واملعلمات في مجمل فقرات املقياس لصالح املعلمات وفي بعدي طبيعة املع  إحصائيةذات داللة  

 ولصالح املعلمات أيًضا.  

والتي هدفت إلى الكشف عن تصورات معلمات العلوم لطبيعة العلم، كما اهتمت بمعرفة أثر املتغيرات وهي املؤهل   (2016)السبيعي وعمر  دراسة   •

( معلمة علوم للمرحلة الثانوية تم اختيارهن عشوائًيا من  137العلمي، التخصص، وسنوات التدريس على تصوراتهن. وتكونت عينة الدراسة من )

الرياض. و  العلم معلمات مدارس منطقة  املسحي، وتبنتا مقياس طبيعة  الوصفي  املنهج  الباحثتان باستخدام  الدراسة، قامت  أهداف  لتحقيق 
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(MOSQ  كأداة للدراسة، وتم التأكد من صدقها وثباتها. وبعد تطبيق املقياس تم التوصل إلى وجود خلط بين التصورات الصحيحة والخاطئة لدى )

تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي، التخصص،   إحصائيةأبعاد طبيعة العلم، وعدم وجود فروق ذات داللة عينة الدراسة في تصوراتهن عن مفاهيم و 

 وسنوات التدريس. 

في تدريس العلوم. في هذا السياق، تم    NOSومكانة   NOSوالتي هدفت إلى تحديد آراء معلمي العلوم حول طبيعة العلوم    (Dogan, 2014)دراسة   •

شبه   استبيان  يتكون من تطبيق  االستبيان حول  (  8)  أجزاء على(  3)  هيكلي  األول من  الجزء  يدور  من معلمي علوم من خالل مقابالت فردية، 

، والجزء األخير يدور  NOSوتم استخدامه لتقييم آراء املعلمين حول    VNOS-Cالخصائص الديموغرافية للمعلمين، والجزء الثاني هو استبيان  

في مناهج العلوم. وفًقا لنتائج البحث، وجد أن آراء معلمي العلوم حول طبيعة العوم كمفهوم وطبيعة الطريقة العلمية والفرق   NOSحول مكان  

عملية معقدة. وجد الباحث  بين النظرية والقانون كانت غير مستنيرة. مع ذلك، يرى الباحث أن تصنيف اراء املعلمين باستخدام هذا االستبيان هو  

 كذلك أن املعلمين مدركون بأن معرفتهم العلمية بطبيعة العلم غير كافية، ولكنهم أكدوا أهميتها في تدريس العوم بالشكل الفعال. 

معلًما للفيزياء في مدينة غزة بفلسطين للمرحلة الثانوية لطبيعة العلم. واستخدم (  30)  والتي هدفت للتعرف على آراء  ( 2013) أبو جحجوح  دراسة   •

مرتفًعا الباحث أداتين بحثيتين هما اختبار طبيعة علم الفيزياء، واستبانة طرائق التدريس. واستنتج الباحث أن فهم املعلمين لطبيعة العلم جاء 

تعزى ملتغير الخبرة التدريس.   إحصائيةس لصالح املعلمات، مع عدم وجود فروق ذات داللة  تعزى ملتغير الجن  إحصائيةمع وجود فروق ذات داللة  

 حصائًيا ملستوى معرفة املعلمين بطبيعة العلم وتنوعهم في اختيار طرائق التدريس املتنوعة عند تدريس الفيزياء.  إ وجد الباحث كذلك عالقة دالة 

 : التعليق على الدراسات السابقة

-C (VNOSنموذج -العلم تعددت الدراسات التي تناولت موضوع طبيعة العلم، ويمكن مالحظة العديد من الدراسات استخدمت استبيان طبيعة 

S  ديد متاًحا للع(، كما أن العديد من الدراسات اهتمت بجوانب مختلفة متعلقة بطبيعة فهم هذا املجال في تدريس العلوم. ومع ذلك يبدو أن املجال ما زال

ت الحاصلة في من الدراسات الحديثة التي تبين كيفية تطور معارف املعلمين املتعلقة بهذا املجال املهم من مجاالت تدريس العلوم. خصوًصا، مع التطورا 

ز عليها املتعلقة بالعلوم. كذلك، تدريس العلوم من قبل وزارة التعليم السعودية من حيث املقررات املطبقة أو التحديثات التي تسعى الوزارة لتطبيقها والتركي 

العديد   مجتمع الدراسة مجتمع جديد لم يسبق تطبيق مثل هذه املفاهيم عليه وهو مجتمع معلمي ومعلمات العلوم بمنطقة تبوك. وتم التركيز كذلك على

قة هذه املتغيرات بمستوى الفهم العلمي لهذا من املتغيرات في هذا البحث وتشمل الخبرة التدريسية، والتخصص التدريس ي، والجنس ملحاولة معرفة عال 

 املوضوع بين معلمي العلوم بمدينة تبوك.  

 : امليدانية الدراسة .3

 :مجتمع الدراسة . 1.3

، والذين يقومون بتدريس املواد العلمية )فيزياء، كيمياء، أحياء( في مدارس التعليم العام الثانوي  العلومهو معلمو ومعلمات    دراسةال  ه مجتمع هذ

بوك. بعد الحكومي بمدينة تبوك. تم إرسال طلب إلكتروني رسمي عن طريق جامعة تبوك بمعلومات تفصيلية عن طبيعة البحث إلى إدارة التعليم بمدينة ت

بالغ معلمي ومعلمات العلوم بالتفاصيل الالزمة، وبعد ذلك تم تحديد عينة إ بإرسال هذا الطلب إلى املدارس الثانوية وتم    ذلك قامت إدارة التعليم مشكورة 

 الدراسة عبر استخدام العينة العشوائية الختيار املشاركين الراغبين في املشاركة بهذه الدراسة.  

معلمي مواد فيزياء، كيمياء، أحياء، وذلك في املنطقة الحضرية ملدينة تبوك دون  (  5)  إلى(  2)  مدرسة ثانوية مع(  29)  بشكل أكثر تحديًدا، هناك

بعد   ،معلًما ومعلمة في املجتمع الكلي للدراسة(  96)  املناطق األخرى املجاورة، تم التركيز على املدارس الحكومية فقط في هذه الدراسة، وكان هناك حوالي

  .د الكليالتواصل مع املعلمين والتأكد من العد

 عينة الدراسة:  . 2.3

ا  ( معلًم 40ا، وقد بلغ عدد العينة )، وقد تم أخذ املعلمين واملعلمات الذين استجابوا ألداة الدراسة إلكترونيً تم اختيار العينة من مجتمع الدراسة

 الثالث: )الجنس، التخصص، وسنوات الخبرة في التدريس(: الدراسة . ويوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات ومعلمة
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 ( 40الثالث: )الجنس، التخصص، وسنوات الخبرة في التدريس( )ن =  الدراسة متغيراتع العينة عينة الدراسة حسب توزي: (1جدول )

 النسبة املئوية  العدد  ملتغير مستوى ا املتغير 

 %40 16 معلمون  الجنس 

 %60 24 معلمات 

 %25 10 فيزياء  التخصص

 %32.5 13 كيمياء 

 %42.5 17 أحياء 

سنوات الخبرة في  

 التدريس 

 %12.5 5 سنوات  6أقل من 

 %57.5 23 سنوات  10-6من 

 %20 8 سنة 15 -11من 

 %10 4 سنة  15أكثر من 

 أداة الدراسة: . 3.3

 ( VNOS-Cج )-استبيان طبيعة العلم  •

من عشرة أسئلة مفتوحة وهي عبارة عن آراء ينبغي   Lederman et al. (2002)والذي صممه  C ((VNOS-Cنموذج ال-العلم يتكون استبيان طبيعة 

ره متعلق للمعلم مشاركتها وقد تحتمل الصواب والخطأ، وتستطلع استجابات املعلمين حول قضايا تتعلق بكيفية تحديد املفهوم العلمي وما يمكن اعتبا

 .بالعلوم كمادة بأطر ومحددات معينة تميزها عن غيرها من املواد واملوضوعات األخرى 

وما إلى  على سبيل املثال أحد األسئلة كان نصه كالتالي: ما هو العلم في رأيك؟ ما الذي يجعل العلم )أو تخصص علمي مثل الفيزياء وعلم األحياء  

الفهم حول  ذلك( تختلف عن تخصصات البحث األخرى )مثل التربية الدينية(. الجابة على هذا السؤال تحتمل عدة جوانب وبعضها قد يجلب بعض سوء  

بال يتعلق  فيما  املستجيبين  آراء  تقييم  إلى  السؤال  التحديد، هدف هذا  وجه  املختلفة. على  األخرى  املواضيع  بهذه  العلوم وعالقتها  باعتباره ماهية  علم 

 تخصًصا يجب معالجته.

ئيسية في هذا االستبيان والذي يظهر في إجابات  كذلك الدور الذي يمثله الجانب التطبيقي العملي في توليد املعرفة العلمية هو أحد العناصر الر 

واعتبار  العلمي"  "املنهج  باستخدام  يتعلق  فيما  شائع  السؤال عن مفهوم خاطئ  الجابات على هذا  تكشف  ما  غالًبا  أسئلة.  ه عملية  املعلمين على عدة 

 موثوقية من غيرها من األساليب العلمية والفلسفية األخرى.   موضوعية ال يشوبها الخطأ والتدخل اآلدمي واعتبار املعرفة الناتجة عنها كحقائق أكثر

ؤال إلى  كما يحتاج املجيبون إلى توضيح دور املنهج العلمي في الحصول على املعرفة، على سبيل املثال، يمكن تقسيم آراء املستجيبين حول هذا الس

جابة الساذجة، "العلم هو ش يء مباشر وليس مجال دراسة يسمح بالكثير من  وجهات نظر بدائية ومتوسطة ومستنيرة. قال أحد املستجيبين من نوع االست 

إنه قائم على الحقائق". هذا النوع من االستجابات يبين سوء فهم لطبيعة العلم وعالقته باملواضيع -اآلراء أو التحيز الشخص ي أو وجهات النظر الفردية  

 خالله التحقق.   املختلفة التي تتقاطع معه وبطبيعة العلم كمنهج يتم من

أعتقد أن  من ناحية أخرى، مثال على إجابة مطلعة ومستنيرة على هذا السؤال كالتالي: "يعتمد الكثير من تطوير املعرفة العلمية على املالحظة، ال 

ايجابي ومستنير ملاهية العلم وأنه فقط الهدف من العلم هو تراكم الحقائق التي يمكن مالحظتها، العلم يشمل التجريد. هذا النوع من الجابات يبين فهم 

 
ً

 وكيف أن العلم قد يتغير ويتحدث بوجود أحد األساليب التي ممكن أن تجيب على بعض األسئلة املوجودة في الطبيعة عبر أساليب معينة كاملالحظة مثال

 مالحظات جديدة.  

قانون العلمي وكان نصه: هل هناك فرق بين النظرية العلمية والقانون  سؤال آخر من هذه االستبيان كان يتعلق بـالفرق بين النظرية العلمية وال

جابتك بمثال، هذا السؤال يهدف ملعرفة وتقييم آراء املستجيبين حول تطور العالقات بين النظريات والقوانين العلمية، خصوًصا وأن  إ العلمي؟ وضح  

خر يعتقد بعض املعلمين أن هناك عالقة بين النظرية والقانون بحيث كلما آ . بمعنى  هناك مفهوم خاطئ وشائع لوجود تسلسل هرمي بين النظرية والقانون 

الخطأ عند محاولة   املطاف وهذا اعتقاد غير صحيح. قد يقع املعلمين في هذا  التفريق بين زاد عدد األدلة وتراكمت قد تتحول النظرية لقانون في نهاية 

 النظرية العلمية والقانون العلمي. 

ما املثال على  أاملثال، كانت إجابة بدائية على هذا السؤال كالتالي: "إن النظرية فكرة لم يتم اختبارها أو فكرة تخضع الختبارات إضافية.  على سبيل  

سؤال الإجابة مستنيرة فكان كالتالي: "لقد وضعت النظريات إطار عمل لتفسير عام يتم على أساسه وضع فرضيات محددة. تبين إجابة املعلم على هذا  

وكيف العلمية  النظرية  طبيعة  لفهم  جيدة  الظواهر.  طبيعة  لتفسير  اعتمادها  ثم  ومن  منها  والتأكد  اختبارها  يتم  منطقية  افتراضات  على  تبنى   أنها 

(Lederman, 2002) 

النموذج على عشرة B، والنموذج الالحق  Aوالتي شملت النموذج األول    التي سبقتههذا االستبيان هو تطور لعديد من املحاوالت   . يحتوي هذا 

(، McComas, 2005أسئلة تم تصميمها بشكل يساعد على اكتشاف مفاهيم طبيعة العلم السابقة ويمكن توضيح العالقة بين األسئلة واملفاهيم السبعة )

 السابق ذكرها كما في الجدول التالي: 
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انب طبيعة العلم و : (2جدول )  C (VNOS-C )النموذج  –فقرات استبيان طبيعة العلم العالقة بين جو

انب طبيعة العلم  انب  C  (VNOS-Cنموذج -العلمأسئلة استبيان طبيعة  جو افقة مع جو ( املتو

 طبيعة العلم 

 10 ,9 ,7 ,6 ,1 الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم 

 9 ,7 ,6 ,3 ,2 ,1 األساس التجريبي للمعرفة العلمية 

 9 ,7 ,6 العلمية مبنية على الدليل واالستكشاف املعرفة 

 5 الفرق بين النظرية العلمية والقانون العلمي وكيف أنهما بنيتان مختلفتان للعلوم 

 9 ,6 املعرفة العلمية مبنية على النظرية وتعتمد عليها 

 9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,1 املعرفة العلمية تشمل الخيال واالبداع 

 10 ,9 ,1 مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية للمجتمع املعرفة العلمية 

 : اإلجراءات . 4.3

ه  1443تبوك في اململكة العربية السعودية في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  العلوم بمدينة  ومعلمات  على معلمي  تم إجراء هذه الدراسة  

 م.  مر تطبيق هذا البحث بمراحل هي:  2022املوافق للعام 

 
ً

العينة   تصورات، وأوضح طبيعة هذا االستبيان وأن املطلوب الرئيس ي هو   (Lederman et al., 2002) قام الباحث بعد تحديد العينة بتوزيع استبيان  :أوال

ا بمفاهيم العلم حول العلوم من خالل التركيز على العناصر التي تهدف إلى فهم املعتقدات االجتماعية والتاريخية والدينية التي يمتلكها املعلمون وربطه

 وتصوراته. 

املعلمين أن املط  ثانًيا: املتعلقة بهذه البنود املطروحة في االستبيان دون التركيز على طبيعته كونه اختبار وذلك لحث تصوراتهم  لوب هو  تم التأكيد على 

 املعلمين على التجاوب لهذا االستبيان. 

ا:
ً
 استجابات وذلك ألنها كانت مكررة حيث قام عدد من املستجيبين بتكرار االستجابة.  3تم استبعاد عدد  ثالث

 تطلب الرد على هذا االستبيان بعض الجراءات املحددة ومنها:  رابًعا:

 نما كان موضوًعا حسب راحة ورغبة املستجيبين.  إ ال يوجد حد زمني محدد لكمال االستبيان و  •

 ن هذا االستبيان هو أن يتم تعبئة بياناته بأريحية بعد فهم املطلوب بشكل واضح ال لبس فيه.   أوضح الباحث بشكل جلي أن الهدف م  •

الذي  • الوقت  النظر عن  بغض  بكل سؤال  يتعلق  فيما  املعلومات  وأكبر قدر ممكن من  املستجيبين  أفكار  املطلوب هو  أن  الباحث كذلك  أوضح 

لب من املستجيبين تقديم إجابات كاملة وواضحة قدر المكان، وتم تشجيعهم أيًضا  استغرقوه، بالضافة إلى ذلك، نظًرا ألنه استبيان م
ُ
فتوح؛ ط

 . (Lederman et al., 2002)على تقديم أمثلة لتوضيح إجاباتهم 

 : حصائيةاألساليب اإل . 5.3

 لإلجابة عن أسئلة هذه الدراسة وهي: حصائيةتم استخدام مجموعة من األساليب ال 

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية. •

 للعينتين املستقلتين.  T-testاختبار )ت(  •

 . LSD Least significant differenceاختبار أقل فرق دال و One-Way ANOVA  األحادي تحليل التباين  •

   :تحليل البيانات . 6.3

الباحث   الدراسة قام  املستجيبين ألسئلة  إجابة  التأكد من  العلم، بعد  استبيان طبيعة  املستجيبين حول  بيانات  الباحث بتصحيح وتحليل  قام 

 وتم تقسيم استجابات املعلمين لثالثة معايير مختلفة هي:  .(Lederman et al., 2002)بتصميم معيار لتقييم إجابات املعلمين واملعلمات 

 يد )صفر( درجة لالستجابة التي تبين عدم معرفة باملفهوم العلمي )ال توجد معرفة بمفاهيم طبيعة العلم(. تم تحد •

 ( درجة لالستجابة التي تبين فهًما جزئًيا للمفهوم العلمي )توجد معرفة جزئية بمفاهيم طبيعة العلم(. 1تم وضع ) •

 مستنيًرا للمفهوم العلمي )توجد معرفة كافية بمفاهيم طبيعة العلم(. ( درجة لالستجابة التي تبين فهًما 2تم وضع ) •

ملام املعلمين بها عير تقييم استجاباتهم حولها في أسئلة متنوعة من أسئلة االستبيان. على سبيل املثال إ وتم استخالص املفاهيم العلمية ومدى  

ة املتغيرة للعلم فأنه من الضروري متابعة إجابات املعلمين حول األسئلة املرتبطة بهذا عند محاولة التعرف على مفاهيم املعلمين املتعلقة بمفهوم الطبيع

ا من هذا البحث. . تم تطبيق هذا املعيار على املفاهيم السبعة والتي تم ذكره في الطار النظري سابًق 10,  9,  7,  6,  1املفهوم من أسئلة االستبيان وهي األسئلة:  

 ( ملزيد من االطالع. وبعد تقييم إجابات املستجيبين تم تنظيم استجاباتهم كما في الجدول التالي: 2يمكن الرجوع للجدول رقم )
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 درجات املستجيبين على مفاهيم طبيعة العلم: (3جدول )

 م 

الطبيعة  

التراكمية  

واملتغيرة  

 للعلم 

األساس  

التجريبي 

للمعرفة  

 العلمية 

املعرفة العلمية  

مبنية على الدليل  

 واالستكشاف 

الفرق بين  

النظرية 

العلمية  

 والقانون 

املعرفة العلمية  

مبنية على  

التطبيق وتعتمد  

 عليها

املعرفة العلمية  

تشمل الخيال  

 واالبداع 

املعرفة العلمية مندمجة في  

العوامل الثقافية  

 واملجتمعية للمجتمع 

1 1 0 0 1 1 0 0 
2 1 2 1 1 2 0 2 
3 1 2 1 1 1 2 2 
4 1 2 2 1 2 2 2 
5 2 2 2 1 2 2 2 
6 2 2 2 1 1 0 2 
7 0 1 1 0 1 0 0 
8 1 1 1 0 1 0 0 
9 2 2 1 1 1 2 2 

10 1 2 2 1 1 1 1 
11 2 2 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 1 2 2 2 
13 2 2 2 1 2 2 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 
15 2 2 2 1 2 1 0 
16 1 1 1 1 1 1 0 
17 2 2 2 1 1 1 2 
18 1 1 2 1 1 1 2 
19 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 0 1 0 1 
21 1 1 1 0 1 1 1 
22 1 1 1 0 1 2 1 
23 1 1 1 0 1 0 0 
24 1 1 1 0 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 
26 2 2 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 1 2 1 2 
28 2 2 2 1 1 0 0 
29 2 2 2 0 2 0 0 
30 2 2 1 0 1 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 0 
32 2 2 2 1 2 0 0 
33 1 1 1 0 1 2 2 
34 2 2 1 0 2 0 0 
35 2 2 2 1 2 1 0 
36 1 1 2 0 2 1 0 
37 1 1 1 1 1 1 1 
38 2 2 2 0 1 1 1 
39 2 2 2 1 2 2 1 
40 2 2 2 1 2 2 2 

مستويات للمعرفة    3معلمي ومعلمات العلوم ملفاهيم طبيعة العلم تم استخدام األسلوب التالي لتحديد مستوى؛ نظًرا ألن هناك  تصورات  ولتحديد  

 ( فقد تم تحديد مدى مستويات املعرفة الثالث املتساوية في املدى من خالل املعادلة التالية:2، 1،  0تأخذ الدرجات الثالث )

   0.67=   3( ÷  1- 3وزن( ÷ عدد البدائل = ) أقل  -طول الفئة = )أكبر وزن  

 لنحصل على كما بالجدول التالي:

 الثالثةالتصور مدى مستويات : (4جدول )

 مدى متوسط الدرجات  التصور مستوى 

 2   ≥تصور كافي  ≥       1.33 كافي  تصور وجد ي

 1.33>  تصور جزئي  ≥  0.67 تصور جزئي وجد ي

 0.67>  تصور يوجد ال  ≥  0 يوجد تصور ال 

 : وتفسيرها نتائج الدراسة .4

 نتائج السؤال األول:  . 1.4

ما   ينص على:  الذي  األول  السؤال  الحسابية  تصورات  لإلجابة عن  املتوسطات  استخدام  تم  العلم؟  طبيعة  ملفاهيم  السعوديين  العلوم  معلمو 

الدرجة   الحسابي من  للمتوسط  املئوية  والنسبة  املعيارية  نتائج هذا واالنحرافات  التالي  الجدول  ويوضح  العلم،  طبيعة  لكل مفهوم من مفاهيم  الكلية 

 السؤال: 
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افات املعيارية والنسبة املئوية للمتوسط الحسابي من الدرجة الكلية لكل مفهوم من مفاهيم طبيعة العلم :(5جدول )  (40)ن =  مرتبة تنازلًيا املتوسطات الحسابية واالنحر

 طبيعة العلم مفاهيم  الترتيب
  املتوسط

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 التصور مستوى  نسبة املتوسط 

 كافي تصور  %78.75 0.55 1.58 األساس التجريبي للمعرفة العلمية  1
 تصور كافي %75 0.55 1.50 املعرفة العلمية مبنية على الدليل واالستكشاف  2

 تصور كافي %73.75 0.55 1.48 الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم  3
 تصور كافي %71.25 0.50 1.43 املعرفة العلمية مبنية على التطبيق وتعتمد عليها  4
 تصور جزئي  %53.75 0.80 1.08 املعرفة العلمية تشمل الخيال واالبداع  5

واملجتمعية   6 الثقافية  العوامل  في  مندمجة  العلمية  املعرفة 

 للمجتمع 
 تصور جزئي  53.75% 0.86 1.08

 تصور جزئي  %37.50 0.59 0.75 الفرق بين النظرية العلمية والقانون  7

 تصور جزئي  %63.39 0.43 1.27 الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

العلم   ● طبيعة  بين مفاهيم  األولى  املرتبة  احتل  العلمية( قد  للمعرفة  التجريبي  )األساس  )أن مفهوم  بلغ  بنسبة مئوية قدرها 2من    1.58بمتوسط   ) 

، مما يشير إلى أن (2إلى    1.33من  )( الذي يمتد  تصور كافيمن الدرجة العظمى لدرجة هذا املفهوم، وهو متوسط يقع في مستوى املعرفة )%(  78.75)

ذلك لطبيعة تدريس  وقد يعزى  كافي بمفهوم األساس التجريبي للمعرفة العلمية. تصور عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم بمدينة تبوك لديهم 

املواد التجريبية خصوصً  ا في مقررات العلوم التي تبنتها وزارة التعليم السعودية والتي أصبح الجانب التجريبي فيها مهًم   الحديثةا مع التطورات  هذه 

أساسيً وعنصرً  بالا  والطالبات.  الطالب  تقييم  في  للمعلمين  ا  املتراكمة  العلمية  الخبرة  مع  املواد  هذه  في  التجريبي  الجانب  على  التركيز  أن  يبدو  تالي 

 واملعلمات ساهمت في رفع مستواهم املعرفي املتعلق بهذا الجانب. 

من الدرجة %(  75)  بنسبة مئوية قدرها(  2من    1.50واحتل املرتبة الثانية مفهوم )املعرفة العلمية مبنية على الدليل واالستكشاف( بمتوسط بلغ ) ●

عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم بمدينة  كافي(، مما يشير إلى أن    تصور العظمى لدرجة هذا املفهوم، وهو متوسط يقع في مستوى املعرفة )

الطبيعة الذاتية ملجاالت الفيزياء والكيمياء    الىوقد يعزى ذلك    .بمفهوم أن املعرفة العلمية مبنية على الدليل واالستكشاف  تصور كافيتبوك لديهم  

بادراك أهمية جانب  الفيزياء والكيمياء تتعلق  طبيعة تدريس مواد  وأن    ا،خصوصً .  واكتشافهام االملام الكافي بكيفية تطور املعرفة العمية  ز تستلواد  مك

 كرر عند دراسة وتدريس هذه املواد العلمية. تبشكل م استخدامهاي يتم توال والحر،املوجه وشبه املوجه  بأنواعه،اف كشالدليل واالست

من الدرجة العظمى لدرجة  %(  73.75)  ( بنسبة مئوية قدرها2من    1.48وجاء في املرتبة الثالثة مفهوم )الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم( بمتوسط بلغ ) ●

تصور  عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم بمدينة تبوك لديهم  (، مما يشير إلى أن  تصور كافي هذا املفهوم، وهو متوسط يقع في مستوى املعرفة )

املفهوم السابق املتعلق بارتباط تطور املعرفة العلمية بالدليل واالكتشاف  يرتبط هذه املفهوم بوقد  .بمفهوم الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم   كافي

ادراك املعلمين لهذا   طالع املعلمين  ال   لجانب الطبيعة املتغيرة للعلم وقد يعود ذلك كذلكارتفاع مستوى تصوراتهم  الجانب يساهم بحيث يبدو أن 

 املتعلق بالتطورات العلمية والتقنية املختلفة.  واملعلمات الذاتي

%(  71.25)  ( بنسبة مئوية قدرها2من    1.43غ )أما املرتبة الرابعة فقد احتلها مفهوم )املعرفة العلمية مبنية على التطبيق وتعتمد عليها( بمتوسط بل ●

عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم (، مما يشير إلى أن  تصور كافيمن الدرجة العظمى لدرجة هذا املفهوم، وهو متوسط يقع في مستوى املعرفة )

اكتسبها املعلمون وقد يعزى ذلك للخبرات التدريسية التي    .عليهابمفهوم املعرفة العلمية مبنية على التطبيق وتعتمد    تصور كافيبمدينة تبوك لديهم  

ا في هذه املواد والطريقة املثلى الكتسابها خصوصً ألهمية املعرفة العلمية  يبدو أنها تساهم في ارتفاع مستوى تصوراتهم  والتي    أثناء الخدمةواملعلمات  

 .للمعلومات العلميةالعلمية التي تستلزم البناء املنطقي السليم 

بداع(، )املعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية واحتل الرتب الخامسة والسادسة والسابعة املفاهيم الثالثة: )املعرفة العلمية تشمل الخيال وال  ●

%(،  53.75%(، )53.75بنسب مئوية قدرها )( 0.75(، )1.08(، )1.08واملجتمعية للمجتمع(، )الفرق بين النظرية العلمية والقانون( بمتوسط بلغت )

إلى   0.67من  )( الذي يمتد  تصور جزئي%( من الدرجة العظمى لدرجات هذه املفاهيم على الترتيب، وهي متوسطات تقع في مستوى املعرفة )37.50)

باملفاهيم الثالثة: )املعرفة العلمية تشمل  جزئيتصور  عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم بمدينة تبوك لديهم ، مما يشير إلى أن (1.33أقل من 

وقد يعزى ذلك الى أن  الخيال واالبداع(، )املعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية للمجتمع(، )الفرق بين النظرية العلمية والقانون(.

الطرق التقليدية في تدريس املواضيع العلمية املختلفة مما   ستخدمون ويعالجة املواضيع العلمية كما يفعل العلماء  م املعلمين ال يمارسون تدريس و 

 . فعالية هذه املفاهيم الثالثة بالتحديد بشكل أكثر يفقد الفرصة ملالمسة 

من الدرجة العظمى لدرجات مفاهيم طبيعة  %(  63.39)  ( بنسبة مئوية قدرها2من   1.27أن متوسط )الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم( قد بلغ ) ●

عينة الدراسة من معلمي ومعلمات العلوم  ، مما يشير إلى أن  (2إلى    1.33من )العلم، وهو متوسط يقع في مستوى املعرفة )معرفة جزئية( الذي يمتد  

األخيرة في القائمة من النسبة الكلية يعزى ذلك للحجم النسبي للمفاهيم    وقد .العلم بمدينة تبوك بوجه عام لديهم معرفة جزئية بمفاهيم طبيعة  
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ومن إجمالي نتائج السؤال األول يتضح أن عينة الدراسة .  مما أدى الى تدني نسبة االملام باملفاهيم الخاصة بطبيعة العلم بشكل عام  للمفاهيم مجتمعة

باملفاهيم األربعة: )األساس التجريبي للمعرفة العلمية، املعرفة العلمية مبنية على الدليل   كافي تصور من معلمي ومعلمات العلوم بمدينة تبوك لديهم 

باملفاهيم الثالثة: )املعرفة   جزئي  تصور واالستكشاف، الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم، املعرفة العلمية مبنية على التطبيق وتعتمد عليها( ولديهم  

املعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية للمجتمع، الفرق بين النظرية العلمية والقانون(. وأنه بوجه   بداع،العلمية تشمل الخيال وال 

 Cofer, et al., 2019; Irez;   2019تتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة )األحمد,  و عام لديهم معرفة جزئية بمفاهيم طبيعة العلم.  

et al  ,.2018 ) 

 نتائج السؤال الثاني:  . 2.4

( في مستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة  α≤0.05)  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على:  

 السؤال: ؟ تم استخدام اختبار )ت( للعينتين املستقلتين، ويوضح الجدول التالي نتائج هذا العلم تعزى ملتغير الجنس

 نتائج اختبار )ت( للعينتين املستقلتين عند دراسة الفروق في إدراك مفاهيم طبيعة العلم التي تعزى للجنس : (6جدول )

 مستوى الداللة  قيمة )ت( االنحراف املعياري  املتوسط  العدد  الجنس  مفاهيم طبيعة العلم  م 

1 
 الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم 

 0.60 1.31 16 معلمون 
1.54 

0.13 

 0.50 1.58 24 معلمات  غير دالة 

2 
 األساس التجريبي للمعرفة العلمية 

 0.62 1.38 16 معلمون 
1.95 

0.06 

 0.46 1.71 24 معلمات  غير دالة 

املعرفة العلمية مبنية على الدليل  3

 واالستكشاف

 0.63 1.44 16 معلمون 
0.58 

0.57 

 0.51 1.54 24 معلمات  غير دالة 

4 
 الفرق بين النظرية العلمية والقانون 

 0.63 0.56 16 معلمون 
1.68 

0.10 

 0.54 0.88 24 معلمات  غير دالة 

املعرفة العلمية مبنية على التطبيق   5

 وتعتمد عليها 

 0.50 1.38 16 معلمون 
0.51 

0.61 

 0.51 1.46 24 معلمات  غير دالة 

6 
 الخيال واالبداع املعرفة العلمية تشمل 

 0.82 1.00 16 معلمون 
0.48 

0.63 

 0.80 1.13 24 معلمات  غير دالة 

املعرفة العلمية مندمجة في العوامل   7

 الثقافية واملجتمعية للمجتمع 

 0.86 0.75 16 معلمون 
 دالة  0.05 2.03

 0.81 1.29 24 معلمات 

 
 الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم 

 0.46 1.12 16 معلمون 
1.87 

0.07 

 0.39 1.37 24 معلمات  غير دالة 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

( بين متوسطي املعلمين واملعلمات في درجة مفهوم )املعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية  α=  0.05وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوى   ●

بمفهوم )املعرفة العلمية مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية    تصوًرا واملجتمعية للمجتمع( لصالح متوسط املعلمات. أي أن معلمات العلوم أكثر  

املرتبطة  وقد تعزى هذه النتيجة لالهتمام النسبي لصالح املعلمات بالجوانب الثقافية واالجتماعية وم بعينة الدراسة. للمجتمع( باملقارنة بمعلمي العل

النجاز  بطبيعتهم   اهاملثابرة وحرصهم على  بالتالي  الذكور.    أكبرقد يكون  تمامهم  وتحسين وضعهم االجتماعي  املعلمين  الجوانب من  تتفق هذا  بهذه 

 (.2016 ،النتائج مع دراسة )إبراهيم 

، األساس  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي املعلمين واملعلمات في بقية مفاهيم طبيعة العلم الستة )الطبيعة التراكمية واملتغيرة للعلم  ●

ية على الدليل واالستكشاف، الفرق بين النظرية العلمية والقانون، املعرفة العلمية مبنية على التطبيق التجريبي للمعرفة العلمية، املعرفة العلمية مبن

بداع( وفي الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم. أي أنه يوجد تقارب بين معلمي ومعلمات العلوم بعينة وتعتمد عليها، املعرفة العلمية تشمل الخيال وال 

العلم.    رهم تصو الدراسة في مستوى   الكلية ملفاهيم طبيعة  الدرجة  العلم وفي  الستة لطبيعة  املفاهيم  ال بهذه  العلمي وقد يعزى ذلك لطبيعة  عداد 

التي يمر بها املعلمون واملعلمات  والرقابية ابه الجوانب التربوية والدارية والفنية املتماثل الذي يمر به املعلمون واملعلمات أثناء املرحلة الجامعية ولتش

والتي هدفت إلى تحديد معتقدات املعلمين املتخصصين   (،2016)إبراهيم تختلف هذه النتيجة مع دراسة لهذه املواد العلمية. أثناء تدريسهم الفعلي 

 في الجوانب األخرى غير جانب العوامل الثقافية واالجتماعية وتأثيرها على املفاهيم العلمية. , في العلوم في مدارس حول طبيعة العلم 

 نتائج السؤال الثالث:  . 3.4

( في مستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة  α≤0.05)  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على:  

لتحديد اتجاه الفروق الدالة   LSD، متبوًعا باختبار أقل فرق دال  One-Way ANOVA  األحادي ؟ تم استخدام تحليل التباين  ملتغير التخصصالعلم تعزى  

 إحصائًيا، ويوضح الجدول التالي نتائج هذا السؤال: 
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 ا ملتغير التخصصطبيعة العلم تبعً األحادي ملستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم نتائج اختبار تحليل التباين : (7جدول )

 مصدر  مفاهيم طبيعة العلم 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجة

 الحرية 

 متوسط 

 املربعات 

 قيمة

 ف 

 مستوى 

 الداللة 

الطبيعة التراكمية  

 واملتغيرة للعلم 

 0.09 2.63 744. 2 1.488 بين املجموعات 

 غير دالة 
 283. 37 10.487 داخل املجموعات 

  39 11.975 املجموع 

األساس التجريبي للمعرفة  

 العلمية 

 0.32 1.19 354. 2 709. بين املجموعات 

 غير دالة 
 299. 37 11.066 داخل املجموعات 

  39 11.775 املجموع 

املعرفة العلمية مبنية على  

 الدليل واالستكشاف 

 0.05 4.02 1.070 2 2.141 بين املجموعات 

 266. 37 9.859 املجموعات داخل  دالة

  39 12.000 املجموع 

الفرق بين النظرية العلمية  

 والقانون 

 0.62 0.49 174. 2 349. بين املجموعات 

 355. 37 13.151 داخل املجموعات  غير دالة 

  39 13.500 املجموع 

املعرفة العلمية مبنية على  

 التطبيق وتعتمد عليها 

 0.13 2.16 512. 2 1.023 املجموعات بين 

 237. 37 8.752 داخل املجموعات  غير دالة 

  39 9.775 املجموع 

املعرفة العلمية تشمل الخيال  

 واالبداع 

 0.44 0.83 532. 2 1.065 بين املجموعات 

 641. 37 23.710 داخل املجموعات  غير دالة 

  39 24.775 املجموع 

العلمية مندمجة في  املعرفة  

العوامل الثقافية واملجتمعية  

 للمجتمع

 0.73 0.32 241. 2 481. بين املجموعات 

 765. 37 28.294 داخل املجموعات  غير دالة 

  39 28.775 املجموع 

الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة  

 العلم 

 0.60 0.52 099. 2 199. بين املجموعات 

 192. 37 7.115 املجموعات داخل  غير دالة 

  39 7.314 املجموع 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

العلمية، تصورات  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في   ● للمعرفة  التجريبي  للعلم، األساس  التراكمية واملتغيرة  الستة )الطبيعة  العلم  مفاهيم طبيعة 

العلمية والقانون،   النظرية  بين  الخيال وال الفرق  العلمية تشمل  املعرفة  التطبيق وتعتمد عليها،  العلمية مبنية على  العلمية  املعرفة  املعرفة  بداع، 

عرفة  مندمجة في العوامل الثقافية واملجتمعية للمجتمع( في الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم تعزى للتخصص. أي أنه يوجد تقارب في مستوى م

 املتشابهة املواد العلمية  وقد يعود ذلك لطبيعة    ذه املفاهيم الستة لطبيعة العلم وفي الدرجة الكلية ملفاهيم طبيعة العلم.ذوي التخصصات املختلفة به

للمعلمين وتشابه الجراءات الدارية والفنية والتطبيقية التي يلتزم بها املعلمين واملعلمات عند تدريس هذه  عداد العلمي  لى حد ما واملرتبطة بطبيعة ال إ 

 .  (2021الصمادي، وآخرون )ودراسة  ( 2013أبو جحجوح )كدراسة الدراسات السابقة  وتتفق هذه النتيجة مع العديد مناملواد. 

إحصائًيا عند مستوى  ● دال  في مستوى  α=    0.05)  وجود فرق  للتخصص.    تصور (  تعزى  واالستكشاف(  الدليل  مبنية على  العلمية  )املعرفة  مفهوم 

لتحديد اتجاه الفروق الدالة إحصائًيا، ُوِجَد أن معلمي ومعلمات العلوم ذوي التخصص )فيزياء( أكثر معرفة    LSDوباستخدام اختبار أقل فرق دال  

الدليل وا العلمية مبنية على  التخصصين كيمياء وأحياءبمفهوم )املعرفة  الدراسة ذوي  العلوم بعينة  باملقارنة بمعلمي ومعلمات  . وقد  الستكشاف( 

املتنوعة  يعز  التجارب  العديد من  تتطلب  الفيزياء حيث  تدريس  لطبيعة  ذلك  املختلفة    لثباتى  رفع  املفاهيم  في  تساهم  قد  العلمي املوالتي    ستوى 

 واملعلمات املتخصصين في تدريس الفيزياء.  للمعلمين  والتطبيقي

 نتائج السؤال الرابع: . 4.4

( في مستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة  α≤0.05)  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على:  

لتحديد اتجاه الفروق  LSD، متبوًعا باختبار أقل فرق دال  One-Way ANOVA  األحادي ؟ تم استخدام تحليل التباين  العلم تعزى ملتغير الخبرة التدريسية

 الدالة إحصائًيا، ويوضح الجدول التالي نتائج هذا السؤال: 
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 ا ملتغير الخبرة التدريسية تبعً (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ملستوى تصورات معلمي العلوم ملفاهيم طبيعة العلم 8جدول )

 مصدر  مفاهيم طبيعة العلم 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجة

 الحرية 

 متوسط 

 املربعات 

 قيمة

 ف 

 مستوى 

 الداللة 

الطبيعة التراكمية  

 واملتغيرة للعلم 

 0.99 0.04 012. 3 036. بين املجموعات 

 غير دالة 
 332. 36 11.939 داخل املجموعات 

  39 11.975 املجموع 

األساس التجريبي 

 للمعرفة العلمية 

 0.42 0.96 291. 3 872. بين املجموعات 

 غير دالة 
 303. 36 10.903 داخل املجموعات 

  39 11.775 املجموع 

املعرفة العلمية مبنية على  

 الدليل واالستكشاف 

 0.15 1.89 545. 3 1.636 بين املجموعات 

 غير دالة 
 288. 36 10.364 املجموعات داخل 

  39 12.000 املجموع 

الفرق بين النظرية  

 العلمية والقانون 

 0.08 2.42 755. 3 2.265 بين املجموعات 

 312. 36 11.235 داخل املجموعات  غير دالة 

  39 13.500 املجموع 

املعرفة العلمية مبنية على  

 التطبيق وتعتمد عليها 

 0.61 0.61 157. 3 472. املجموعات بين 

 غير دالة 
 258. 36 9.303 داخل املجموعات 

  39 9.775 املجموع 

املعرفة العلمية تشمل  

 الخيال واالبداع 

 0.05 3.75 1.966 3 5.899 بين املجموعات 

 524. 36 18.876 داخل املجموعات  دالة

  39 24.775 املجموع 

العلمية مندمجة  املعرفة  

في العوامل الثقافية  

 واملجتمعية للمجتمع 

 0.10 2.18 1.474 3 4.421 بين املجموعات 

 677. 36 24.354 داخل املجموعات  غير دالة 

  39 28.775 املجموع 

الدرجة الكلية ملفاهيم  

 طبيعة العلم 

 0.05 3.05 494. 3 1.481 بين املجموعات 

 162. 36 5.833 املجموعات داخل  دالة

  39 7.314 املجموع 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 

في   ● إحصائًيا  دالة  تصوراتعدم وجود فروق  للمعرفة    مستوى  التجريبي  األساس  للعلم،  واملتغيرة  التراكمية  )الطبيعة  الستة  العلم  طبيعة  مفاهيم 

تعتمد عليها، العلمية، املعرفة العلمية مبنية على الدليل واالستكشاف، الفرق بين النظرية العلمية والقانون، املعرفة العلمية مبنية على التطبيق و 

ل الثقافية واملجتمعية للمجتمع( تعزى للخبرة التدريسية. أي أنه يوجد تقارب في مستوى معرفة ذوي سنوات الخبرة  املعرفة العلمية مندمجة في العوام

العلم. الستة لطبيعة  املفاهيم  بهذه  املختلفة  والفنية    الداريةالتدريس واملتابعة والتقييم والجراءات  وقد يعزى ذلك لتشابه إجراءات    التدريسية 

املقررات   أبو جحجوح  .  للجنسينوتشابه  النتيجة مع دراسة  )2013)وتختلف هذا  آراء  للتعرف على  التي هدفت  للفيزياء في مدينة غزة  30(  ( معلًما 

  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  عدم  بفلسطين للمرحلة الثانوية لطبيعة العلم. واستنتج الباحث أن فهم املعلمين لطبيعة العلم جاء مرتفًعا مع  

ملتغير   الرياض    (2019ودراسة األحمد )الخبرة.  تعزى  العلوم في مدينة  العلم لدى مشرفات  فهم طبيعة  الکشف عن مستوى  إلى  تم و والتي هدفت 

 . الخبرة  ملتغيربين مشرفات العلوم تعزى  إحصائيةفروق ذات داللة عدم وجود التوصل إلى 

مستوى   ● )عند  إحصائًيا  دال  فرق  مستوى  α=    0.05وجود  في  تشمل  تصور  (  العلمية  )املعرفة  وال مفهوم  التدريسية.  الخيال  للخبرة  تعزى  بداع( 

لتحديد اتجاه الفروق الدالة إحصائًيا، ُوِجَد أن معلمي ومعلمات العلوم ذوي سنوات الخبرة التدريسية )أكثر  LSDوباستخدام اختبار أقل فرق دال  

باملقارنة بمعل  15من   الخيال واالبداع(  العلمية تشمل  أكثر معرفة بمفهوم )املعرفة  الخبرة سنة(  الدراسة ذوي سنوات  العلوم بعينة  مي ومعلمات 

بداع قد يتطور مع مرور الوقت  لى أن مفهوم الخيال وال إ وقد يعزى ذلك    سنوات فأقل(.   5التدريسية املختلفة وخاصة ذوي سنوات الخبرة التدريسية )

 . أن يتأثر بهذا الجانب قدرتهم على استخدام هذا الجانب في تناول املواد العلمية من املمكن  واملعلمات وبالتالي لدى املعلمين

املعرفة )الكلية ملفاهيم طبيعة العلم( تعزى للخبرة التدريسية. وباستخدام اختبار  مستوى تصور  ( في  α=    0.05وجود فرق دال إحصائًيا )عند مستوى   ●

سنة( أكثر    15لتحديد اتجاه الفروق الدالة إحصائًيا، ُوِجَد أن معلمي ومعلمات العلوم ذوي سنوات الخبرة التدريسية )أكثر من    LSDأقل فرق دال  

العلم باملقارنة بمعلم املختلفة وخاصة ذوي سنوات معرفة كلية بمفاهيم طبيعة  الدراسة ذوي سنوات الخبرة التدريسية  العلوم بعينة  ي ومعلمات 

لخبرات خاصة بطبيعة العلم وتعرض املعلمين واملعلمات املمارسات التدريسية املتنوعة لى تأثير إ وقد يعزى ذلك  سنوات فأقل(. 5الخبرة التدريسية )

 . معارفهم املتعلقة بطبيعة العلم أثناء سنوات خدمتهم ساهمت في تطور 
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 : التوصيات واملقترحات .5

 التوصيات:  . 1.5

 ضرورة تهيئة الظروف والمكانات الالزمة لرفع املستوى املعرفي ملعلمي ومعلمات العلوم حول طبيعة العلم.   •

 االهتمام بعقد دورات تدريبية مكثفة حول طبيعة العلم للمعلمين واملعلمات.  •

 تحديث بعض محتويات مقررات العلوم بما يتالءم مع مفاهيم طبيعة العلم.  •

 يثي التعيين ورفع مستواهم املعرفي العلمي املتعلق بطبيعة العلم. االهتمام باملعلمين حد •

 املقترحات:. 2.5

 يقترح الباحث بإجراء الدراسات التالية:

 ملفاهيم طبيعة العلم باملدارس السعودية. العلوم  معلمي تصورات  •

 الخدمة. متطلبات التطوير املنهي لتعزيز مفاهيم طبيعة العلم لدى املعلمين ما قبل  •

 العالقة بين مستوى معرفة مفاهيم طبيعة العلم وتدريس العلوم لدى املعلمين السعوديين.  •

 املرحلة الثانوية السعوديين.وطالبات مفاهيم طبيعة العلم لدى طالب  •

 مدى تضمين مفاهيم طبيعة العلم في مقررات العلوم السعودية. •

 

 :املراجع

(. واقع  2018الشهري، مروة بنت علي؛ التركي، جميلة بنت إبراهيم؛ البقمي، مها بنت فراج، & الدوسري، نورة بنت فراج. )األحمد، نضال بنت شعبان؛  

العلم   طبيعة  املتوسطة حول  للمرحلة  العلوم  القادم    NOSتصورات معلمات  للجيل  العلوم  التربية   .NGSSوفق معايير  في  العلمي  البحث    :مجلة 

 .495-471)الجزء الرابع(، 19

(. مستوى فهم طبيعة العلم لدى مشرفات العلوم 2019األحمد، نضال شعبان؛ العتيبي، بدور ضيف هللا؛ البلوي، ليلى سعد & السبيعي، نورة محمد. )

 .455-435، 116 :دراسات عربية في التربية وعلم النفس في مدينة الرياض.

(. طبيعة العلم لدى معلمي علوم املرحلة األساسية العليا وعالقته بمستوى الفهم 2017رنا محمد عوض & رواقة، غازي ضيف هللا شتوي. )  ،التميمي

 Dirasat: Educational Sciences, 44. العلمي للقضايا الجدلية.

  : مجلة جامعة األقص ى لمي الفيزياء في املدارس الثانوية بفلسطين.  (. طبيعة علم الفيزياء وعالقته بطرائق التدريس لدى مع2013أبو جحجوح، يحيى. )

17 (2): 177-217  . 

 . دار الفكر العربي.SPSS18الحصاء النفس ي والتربوي: تطبيقات باستخدام برنامج (. 2016حسن، عزت عبد الحميد. )

& عمر، سوزان حسين. ) نوف  العلوم  2016السبيعي،  العلم.(. تصورات معلمات  لطبيعة  الثانوية  )جامعة  باملرحلة  والنفسية  التربوية  العلوم  مجلة 
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 :امللخص

البسيطة. ولتحقيق هذا التالميذ ذوي اإلعاقة  التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي لخفض اضطراب سلوك  أثر  إلى معرفة مدى  الدراسة  الهدف    هدفت 

املنهج   الباحثة  التجريبي.استخدمت  األصلي)  شبه  الدراسة  مجتمع   80وشمل 
 
تلميذ من  (  تكونت  حيث  القصدية  بالطريقة  الدراسة  عينة  منه  اختيرت  ا، 

 ( سنة،8 -6( من ذوي اإلعاقة البسيطة بمركز ألتي بمحلية الكاملين بالسودان. تراوحت أعمارهم بين )30مجموعتين تجريبية وضابطة، ضمت كل مجموعة)

كشف االضطرابات السلوكية عند ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة إعداد الباحثة، وأعدات الباحثة برنامج قائم على التدخل   أدوات الدراسة في مقياستمثلت 

، وقد قامت  م2020املبكر بتقنية العالج السلوكي لخفض اضطراب سلوك التالميذ ذوي اإلعاقة البسيطة واستمر تطبيقه أربعة شهور خالل العام الدراس ي 

(، توصل البحث  SPSSالباحثة بتطبيق أدوات الدراسة قبل البرنامج، وبعد تطبيقه؛ تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

جريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة بين متوسطي درجات أفراد املجموعة الت (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إللنتائج اآلتية: توجد فروق ذات داللة 

(  α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إالضابطة في التطبيق البعدي ملقياس االضطرابات السلوكية لصالح املجموعة التجريبية، التوجد فروق ذات داللة 

البعدي ملقياس االضطرابات السلوكي التطبيق  في  التجريبية  )ذكر/بين متوسط درجات أفراد املجموعة  النوع  الدراسة بتعميم   ة تعزى ملتغير  أنثى(. توص ي 

  السلوك. البرنامج على مراكز تأهيل ذوي اإلعاقة الفكرية  للتخفيف من حدة االضطرابات وخفض اضطراب

  التدخل املبكر. ؛الفكرية البسيطة اإلعاقة ؛اضطراب السلوكالكلمات املفتاحية: 
Abstrac: 
The objectives of this research are to investigate the effectiveness of the impact of early intervention to reduce the disorder 
behavior of pupils with simple intellectual disabilities. To achieve these objectives, the researcher used the quasi-experimental 
method. The population of the study consisted of (80) pupils, from which a purposive sample of (60) Pupils was selected, then 
divided into two groups; experimental and control groups; each group consisted of (30) pupils with intellectual disabilities. 
Their ages range between (6-8) years. The tools of data collection consisted of the following: The Behavioral Disorders scale 
designed by the researcher and the program based on behavioral therapy also designed by the researcher. The program was 
applied during the school year (2020). The data were analyzed using the statistical package for social sciences (SPSS). The 
most important results of the study are that: there is statistically significant difference in favor of post-application in reducing 
behavioral disorders among study sample (0.05), and there is no statistically significant difference in the improvement of 
behavioral disorders according to gender. Based on this, the researcher postulated a number of recommendations, the most 
important of which are: to generalize the application of the program at rehabilitation centers for individuals with intellectual 
disabilities and to encourage its use to develop behavioral disorders. 

Keywords: disorder behavior; intellectual disabilities simple; early intervention. 
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 : املقدمة .1

التــدخل   أهتم كثير  بـرامج  األمريكي  الريس  الستينات حيث نجد جون كندي  أوائل  العديد من املبكـر بدأت من  العقلي ومسبباته، وأقام  بالتأخر  ا 

د أن هذه املشروعات الوقاية املبكرة من أسباب اإلعاقة، والتدخل املبكر یتضمن توفير خدمات متنوعة طبیة واجتماعیة وتربویة ونفـسیة للطفل، ووج

 في خفض اضطراب سلوك األطفال ذوي اإلعاقة البسيطة. وت  البرام
 
مبـدأ   ىبني بـرامج التـدخل املبكـر علـج التي تركز على تقنيات العالج السلوكي تساهم كثيرا

عاقـة الخاصة به لذلك یتم تحدید مكاناتـه ونـوع ودرجـة اإل إ الفـروق الفردیـة بـين األطفـال فـي النمـو؛ فكل طفل یحتاج لبرنامج خاص به یتناسب مع قدراته و 

نمــوه   مـستوى زمنـي و قدرات وإمكانات الطفـل عـن طریـق إجـراء تقیـیم للطفـل ثـم یتم من خالل نتائج ذلك التقییم وضـع البرنـامج الـذي یتناسـب وعمـره ال

 .الحــالي

املب والتشخيص  الكشف  خدمات  املبكر  التدخل  مثلكريشمل  املساندة  والخدمات  السلوكي،    ،  والعالج  الطبيعي  ذلك  العالج  )الخطيب  وغير 

اكتساب مختلف 96:  2010والحديدي، في  بشكل مؤكد  الطفل تساعد  حياة  األولى من  السنوات  في  باملثيرات  الغنية  املبكر  التدخل  برامج  توفير  وإن   .)

كما أن استخدام البرامج العالجية في  .لطفل، وذلك حسب حاجة ا أكانت معرفية أم سلوكية أم اجتماعية أم أكاديميةاملفاهبم واملهارات الضرورية سواء  

 .(2007)البطاينة والجراح وغوانمة،  احل املبكرة يؤدي إلى نتائج أفضل في حاالت االضطرابات السلوكيةاملر 

 أكثر إيجابية به املحيطين  وحياة  تجعل حياته  الفرد  سلوك  في تغيرات تحقيق إلى يهدف  العالج أشكال  من  شكل هو  السلوكي ومن هذه البرامج العالج

 (. 31: 1993، وفاعلية )ابراهيم وآخرون

العديد من الدراسات واألبحاث في هذا املجال فاعلية برامج التدخل املبكر في  بينت  وقد برزت أهمية التدخل املبكر في مجال التربية الخاصة حيث 

 ,Totsikaولويس ) دراسة توتسيكا وتوجد وهاستينج  ،اإلعاقة ذوي  عند السلوكية املشكالت  إلى تطرقت التي الدراسات أحدث  ومناالضطرابات خفض  

Toogood, Hastings & Lewis, 2008) ا أنه إلى التي أشارت  ويستمر من العمر مبكر وقت في افكري   املعاقين األطفال لدى  املشكل السلوك يظهر ما غالب 

ا السلوكية املشكالت أكثر أن نتائجها بينت فقد عشرة، سن الحادية  فوق  لألطفال  السلوكية للمشكالت الدراسة هذه  تتبع خالل ومن .الحياة  عبر  شيوع 

األذى  الجسدي  العدوان هي فوأيض    .املتكررة  والنمطية الذاتي، الحاد،  فیه  مبالغ  بشكل  اآلخرین  بأنه یعتمد على  وذلك   
 
االعتمادیة یعانى من  معظم   يا 

على تحمل املسئولیة وإقامة عالقات   هالخاصة به، وعدم قدرت  تنفیذ املهام  ي حالة تعكس عدم استقاللیة الفرد ف  ي متطلبات حیاته، والسلوك االعتماد 

ا نقص الثقة بالنفس، ونقص مهارات املبادأة واإلقدام، والقدرة على اإلنجاز. ومع ذلك اجتماعیة مع اآلخرین واتخاذ قرارات مناسبة، وكما تعكس أیض  

لتعلم العادات األساسیة ومهارات العنایة   العادي املتسمة بالصبر واملجهود غير    وكياملنبثقة من تقنيات العالج السل  یمكن القیام ببعض التدریبات الخاصة

مكن الطفل من تعلم املش ى وضبط اإلخراج وإرتداء املالبس والنظافة والتغذیة واالعتماد على النفس ف  الحاجات األساسیة  يبالذات واالعتماد علیها التى ت 

 . )31: 2016كمال مرس ى، (بعض األخطار، إال أنهم یحتاجون إلى إشراف مستمر وعنایة  ي وإحداث قلیل من السلوك املستقل وتفاد

لتعلم ا لوجود مشكالت سلوكية تعوق ا البسيطة بحاجة إلى برامج التدخل املبكر نظر   أن األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية  يالحظا على ماسبق  وبناء  

إجراء هذه الدراسة لتقدم برنامج   أفراد العينة، مما دفع الباحثة إلى  ا في التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي ا تدريبي  وتنمية املهارات االجتماعية لدى 

 لخفض اضطراب السلوك  لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة.  

 مشكلة الدراسة: . 1.1

 اضطراب السلوك؟ وجاءت الدراسة لإلجابة على التساؤالت  الفرعية اآلتية: في خفض ما أثر التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي 

املبكر   • التدخل  أثر  السلوكي  ما  العالج  خفضبتقنية  بمركز    في  البسيطة  اإلعاقة  ذوي  اآلطفال  لدى  السلوك  الكاملين  ا اضطراب  بمحلية  لتي 

 ؟ بالسودان

 ختالف متغير النوع؟ابتقنية العالج السلوكي في خفض اضطراب السلوك لدى االطفال عينة الدراسة بهل يختلف أثر التدخل املبكر  •

 فرضيات الدراسة: . 2.1

 : یمكن تحدید فرضيات الدراسة الحالية في اآلتي

بين متوسطي درجات أفراد املجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إ ال توجد فروق ذات داللة  •

 الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس االضطرابات السلوكية.

( بين متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ملقياس  α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ ال توجد فروق ذات داللة   •

  االضطرابات السلوكية تعزى ملتغير النوع )ذكر /أنثى(.

 أهمية الدراسة: . 3.1

 تبرز أهمية الدراسة من جانبين:

 : الجانب األول 
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 تماعية. الدراسة بمعالجة بعض اضطراب السلوك التي يعاني منها األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية والتي قد تؤدي إلى التأثير السلبي في حياتهم االجتهتم   •

 حداثة موضوع الدراسة على علم الباحثة.  •

خالل تقنية العالج السلوكي في هذه املرحلة وتعليم   تأخذ هذه الدراسة قيمتها من أهمية املوضوع التي تتناوله وهو تقديم خدمات التدخل املبكر من •

 ا.األطفال كيفية التخلص من السلوكيات غير املرغوب فیه

 تثري املكتبة العربية بإطار نظري وبرنامج قيم يفيد الباحثين في املجال، ويسهم في إيجاد الحلول لذوي اإلعاقة لتعديل سلوكياتهم.  •

 الجانب الثاني:

 ستخدامه في الحاالت املشابهة.ي للعاملين في التربية الخاصة ملواجهة السلوك املشكل،ال توفير برنامج تدريب •

 إلى نوعية االضطرابات السلوكية عند أطفالهم. البسيطةمهم في لفت انتباه أولياء األمور من ذوي اإلعاقة  •

 توفير مقياس للعاملين في التربية الخاصة لقياس اضطرابات السلوك.  •

 في وزارة التربية والتعليم العام ومراكز التربية الخاصة بالوالية.     البسيطة  االستفادة من البرنامج ملعالجة املشكالت السلوكية لدى ذوي اإلعاقةيمكن   •

 أهداف الدراسة: . 4.1

 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

  عرف على أثر التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي لخفض اضطراب السلوك لدى اآلطفال ذوي اإلعاقة البسيطة بمركز ألتي بمحلية الكاملين تال •

 . بالسودان

 ا ملتغير النوع. الوقوف على أثر التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي في خفض اضطراب السلوك لدى االطفال عينة الدراسة تبع   •

 الدراسة: حدود . 5.1

 وتشمل اآلتي:

 . ةأثر التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي في خفض اضطراب سلوك التالميذ ذوي اإلعاقة البسيط تحدد بموضوع : الحدود املوضوعية: •

  (80) الحدود البشرية:  •
 
 60، أخذ منهم )ذوي اإلعاقة البسيطة ا منتالميذ

 
 .والعينة الضابطةا لتمثيل  العينة تجريبية ( تلميذ

 بمحلية الكاملين بالسودان. للتربية الخاصة مركز ألتي :الحدود املكانية  •

 م(. 2020) الدراس ي العام :الحدود الزمانية  •

 مصطلحات الدراسة: . 6.1

   .(11:  2006، )كامل (Size Effect)ا من خالل حجم التأثير تعني األثر الذي يمكن أن يحدثه البرنامج ويتم تحديد هذا األثر إحصائي   أثر : •

هوخدمات متنوعة طبية واجتماعية وتربوية ونفسية تقدم لألطفال الذين يعانون من إعاقة أو تأخر نمائي أو الذين لديهم التأخر أو   التدخل املبكر: •

ا: هو مجموعة من اإلجراءات والتدريبات واألنشطة التي تقدم لألطفال ذوي اإلعاقة البسيطة بهدف وإجرائي    (.24:  2010اإلعاقة )الخطيب والحديدي ،

 ج السلوك املضطرب لديهم.عال 

هو عبارة عن مجموعة من األنشطة والتدريبات التي تقدم إلى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة والتي تتضمن مجموعة من    البرنامج التدريبي: •

 (سنوات، لخفض اضطرابات السلوك.8-6األنشطة السلوكية لألطفال من سن )

لجون السلوكيون مجموعة من األساليب التي تعتمد على مبادئ التعلم السلوكي التي تجعل حياة املعاق يعيش يستخدم املعا تقنية العالج السلوكي: •

()ايراهيم  في املحيط الذي حوله بطريقة أفضل تستخدم فیها تقنية)التدعيم اإليجابي والسلبي واملتمايز، تشكيل االستجابة، العقاب،والقدوة النموذج

تعرفه الباحثة بأنه تقنية تستخدم فنيات عالجية نفسية تؤدي لخفض االنفعال والتوتر وتعديل  ا:الج السلوكي إجرائي  تقنية الع م(.1993وآخرون،

في مقياس االضطرابات االنفعالية والسلوكية املعد لغرض    السلوك غير املرغوب فيه آلخر مرغوب فيه، ويحدد بالدرجة التي يحصل علیها املفحوص

 .بعد تطبيق تقنية البرنامج عليه هذه الدراسة

ا، األفراد املعاقين لدى  املشتركة السلوكية واالنفعالية الخصائص من  مجموعة بأنها  ( 2001الروسان ) ويعرفها  االضطرابات السلوكية:  •  تجعلهم  عقلي 

 . غيرهم  مع باملقارنة والسلوكية للمشكالت النفسية عرضة أكثر

بأنها إعاقة تتسم بإنخفاض ملحوظ في كل من األداء العقلي والسلوك التكيفي   األمريكية لإلعاقة الفكرية  تعرفها الجمعية  اإلعاقة الفكرية البسيطة: •

 (. 114: 2010لذوي اإلعاقة الفكرية تمثلها املهارات والنفاهيم االجتماعية والتكيفية العملية) الخطيب،

ملواقف   مواجهة التلميذ املعاقأو    .تعرفه الباحثة بأنه الفشل في اكتساب أو تعلم سلوك مناسب، أو غير مرض ي  ا:االضطرابات السلوكية إجرايئ   •

االضطرابات االنفعالية والسلوكية    الدرجة التي يتحصل علیها الطفل من خالل تطبيق مقياسوهو    .يستطيع معها اتخاذ قرار مناسب متناقضة ال

 لوكية. الذي يتضمن بعد االضطرابات الس
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، يهتم أهلها هامحلياتم  الضفة الغربية للنيل األزرق بالسودان، وهي من أهم مدن والية الجزيرة، وتعتبر من أه تقع مدينة الكاملين على    محلية الكاملين: •

بها    ،بالتعليم  توجد  والحرفية  الحيث  التعليمية  املهن  كثير من  السكان  ويحترف  العالي،  للتعليم  األطفال  رياض  التعليمية من  املؤسسات  كثير من 

حولها تعتمد علیها في كثير من القضايا، كالقضاء والصحة والتعليم والتسوق وغير ذلك من مظاهر  والزراعة، وتعتبر هي املركز لكل املدن والقرى التي 

 (.2013ات حكومة الجزيرة: )تشريع الحياة 

 40)سودان، عدد التالميذ املسجلين به  مركز تابع إلدارة التربية الخاصة بمحلية الكاملين والية الجزيرة بال  مركز ألتي للتربية الخاصة:  •
 
ا وتلميذة، ( تلميذ

 لديهم عدد من االعاقات، كالفكرية، والسمعية، التوحد، الشلل الدماغي، واإلعاقات املركبة.  

 االطار النظري والدراسات السابقة:  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

االضطرابات  ا يتناول مفهوميتناول هذا الجزء التدخل املبكر ومبرراته، ثم أساليب العالج السلوكي وخصائصه والخطوات التي يستند علیها، وأيض  

االضطراب   تبين مفهوم هذا  التي  السلوكية  والنظرية  وأيض  السلوكية،  يحوي خصائصوأسبابه،  بالدراسات فكري   املعاقين ا  ويختتم  بسيطة،  بدرجة  ا 

 السابقة وذلك على النحو التالي:  

  التدخل املبكر: .1.1.2

تتراوح ( إلى أن مفهوم التدخل املبكر عبارة عن مجموعة من التدخالت املوجهة لألطفال ممن  35-30م:  2009أشار كل من الخطيب والحديدي )

جها األطفال ذوو أعمارهم مابين امليالد إلى الست سنوات ولألسرة واملحيط، بهدف اإلستجابة في أسرع وقت ممكن لإلحتياجات املؤقته أو الدائمة التي يحتا

يتم التخطيط من قبل فريق   االضطربات في النمو أو الذين هم في خطر اإلصابة بها، هذه التدخالت التي يجب أن تتعامل بها مع الطفل ككل، ويجب أن

يمكنه   اعي،من األخصائي في التوجيه املتعدد بحيث يقوي قدرته على التطور والعيش الرغد ويسمح بإندماجه الكلي في الوسط العائلي واملدرسة واالجتم

 من اإلعتماد على نفسه. 

 :مبررات التدخل املبكر

 منها:  (28- 27: 2010ذكر)الخطيب، هناك العديد من املبررات

 إن التعلم اإلنساني في السنوات املبكرة أسهل وأسرع.  •

 إن والدي الطفل املعاق بحاجة إلى املساعدة في املراحل األولى من عمره.  •

 أن التأخر النمائي قبل سن الخامسة هو مؤشر خطر.  •

•  
 

 . عن األسرة إن األباء معلمون ألبنائهم املعاقين وأن املدرسة ليس بديال

 الباحثة أن مبررات التدخل املبكر في األعاقة البسيطة على نحو خاص يجمل في اآلتي: وترى 

 التربية في هذه املرحلة تهتم بالحاضر كما تهتم باملستقبل.  •

 كلها جوانب تحتاج إلى تأكيد.  صحته الجسمية والعقلية ومشاعره وتفكيره، الطفل بأكمله مهم، •

 يمارسه الطفل على سلوكه من تلقاء نفسه.التأكيد على النظام والضبط الذي  •

 العالج السلوكي:  .2.1.2

 :ويمتد ليشمل األوجه عالج متعدد الدراسات هذه  مثل في استخدامه يتم الذي  العالج السلوكي مفهوم ( أن 31: 1993أشار )ابراهيم وآخرون،

 .خاص بشكل » هل« و » بافلوف « عند التعلم  تطور نظريات من بتأثير قامت التي السلوكية األساليب •

 إلى جوانب تأثيرها متدإ  والتي» (Skinner) سكنر« األمريكي النفس عالم  أرس ى أسسها )التي السلوكي اإلجرائي التعلم  مدرسة بها قامت التي سهاماتاال   •

 .السلوك ضبط وسائل  من  كوسيلة الخارجية املنبهات في والتحكم  تعديل البيئة مثل التقليدية السلوكية املدرسة إلیها تتطرق  لم  سلوكية

 وتدريب القدرة  والقدوة  السلوكية النماذج مالحظة  خالل من الجيد والتفاعل االجتماعي االجتماعية املهارات تدريب فیها بما االجتماعية األساليب •

  والتوكيدية. بالنفس الثقة على

 خصائص العالج السلوكي: 

العالج   الخصائصيتميز  هذه  أبرز  ومن  األخرى،  النفس ي  العالج  طرق  من  غيره  عن  تميزه  التي  الخصائص  من  بمجموعة  )عبد   السلوكي  لخصها 

 ( في اآلتي:39م: 1994الستار،

 التركيز على األعراض السلوكية أكثر من التركيز على األسباب التي أدت إلى ظهور هذه األعراض.  •
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 قواعد ومبادئ التعلم هي األساس في تعديل السلوك غير املتوافق.   •

 ا لنجاح العالج. إعداد أهداف عالجية محددة وواضحة لكل فرد على حدة مهمة جد   •

 تعد طريقة العالج بما يتناسب مع مشكلة العميل من حيث التشخيص وتصميم طرق العالج. •

 .يز على املشكلة الحاليةيقوم العالج على مبدأ هنا واآلن، من خالل الترك •

 خطوات العالج السلوكي:  

 (: 1998تشتمل عملية العالج السلوكي على مجموعة من الخطوات املقننة التي يمكن تلخيصها فيما يلي )الشناوي وعبد الرحمن، 

 .behavior analysisأو تحليل السلوك   behavior assessmentتقدير السلوك  •

 تحديد األهداف العالجية للفرد. •

 اختيار طريقة العالج. •

 املختارة.تطبيق طريقة العالج  •

  تقويم نتائج العالج. •

 أساليب العالج السلوكي: 

االنفعالية  االضطرابات  عالج  في  ويوظفونها  السلوكي  التعلم  مبادئ  على  تعتمد  التي  األساليب  من  مجموعة  السلوكيون  املعالجون  يستخدم 

لوكيين املعاصرين من أمثال واطسون وسكنر وباندورا وويلبي وبك  والسلوكية، وتتلخص هذه األساليب في عدد من اإلجتهادات والطرق التي ابتكرها أبرز الس

 : في اآلتي هاأبرز  (2008) رشوان، التي ذكر ا بتقنيات أو تكنيكات العالج السلوكيوإليس وغيرهم. هذه األساليب تعرف أحيان  

 Positive Reinforcementالتدعيم اإليجابي   .1

العقاب أو الجزاء الذي يعقب االستجابة ويؤدي بالفرد أو العميل إلى الرضا عندما يقوم بالسلوك املرغوب، ويكون  ويقصد به املكافأة أو الثواب أو 

 التدعيم في صور مادية أو معنوية .

 Negative Reinforcementالتدعيم السلبي   .2

إزالته مباشرة بعد ظهور االستجابة املرغوبة، أو إزالة مثير مكروه ومنفر عقب ظهور  وفيه يتم تعريض العميل ملثير غير سار مقدم   ا ثم يشرع في 

 االستجابة املرغوبة. 

 Differential Reinforcement(  يالتدعيم املتمايز )الفارق .3

 هين هما: مشكل( في نفس الوقت ويكون هنا التدعيم في اتجا /ي ويستخدم في حالة إتيان نوعين من السلوك )سو 

 زيادة استجابة سوية.  •

 إنقاص استجابة مشكلة أو حذفها.   •

   Response Shapingتشكيل االستجابة   .4

يم  ويقصد به تقديم مثير يلي إصدار استجابات مرغوبة بطريقة متتابعة ويتضمن ذلك تقسيم السلوك املراد تعلمه إلى خطوات ومراحل صغيرة وتدع

 هذه الخطوات التي تؤدي إلى تحقيق أداء السلوك بكامله. السلوك كلما أنجز خطوة من 

   Punishmentالعقاب   .5

ا توقيع تأثير لفظي أو بدني أو إظهار منبه مؤلم عند حدوث ويقصد به تقديم مثير منفر أو مكروه عقب صدور استجابة سلبية ويقصد به أيض  

   .السلوك غير املرغوب فيه

 Model Oresentationتقديم نموذج لالقتداء   .6

الحظة  وفي هذا التكنيك يتم عرض نماذج حقيقية أو رمزية للسلوك املطلوب، ويطلق عليه التعلم االجتماعي عن طريق التقليد. ويتم من خالل ذلك م

 أن يؤدي الدور املراد تعلمه بإتقان وبصورة متسلسلة .النماذج والتدريب على تأكيد الذات ولعب األدوار ويتوقف هذا األسلوب على وجود نموذج يمكن 

   Rulemakingوضع القواعد والحدود   .7

السلوك املطلوب ويتم استخدام ويقصد به وضع قاعدة معينة يكون املطلوب أن يتم السلوك وفق   ا لها ويتم تحديد التدعيم املتوقع عند تنفيذ 

 أسلوب العقاب عند مخالفته للقواعد املوضوعه.  

  Verbal Instructionالتعليمات الشفهية   .8

اد بها  ويقصد بها التوجیهات والنصائح التي تستخدم كأدلة أو مثيرات مميزة ويمكن استخدامها في إحداث التغير املطلوب في السلوك ويتم االسترش

 وصول إليه. ا من املواقف البسيطة إلى املواقف األكثر صعوبة للسلوك الذي يتعامل به الفرد ويجب انتقاء الكالم املؤثر في تعديل السلوك املراد التدريجي  
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 Extinctionاالنطفاء   .9  

سلوك غير املرغوب وحين ينخفض معدل  وهو تعلم الكف عن القيام بعمل ما أو إصدار استجابة أو إلغاء التدعيم الذي يلي السلوك ومنه تجاهل ال

   .السلوك فإن االنطفاء يكون قد حقق تأثيره 

 ضطرابات السلوك:ا. 3.1.2

البرام إنها تحد من فاعلية وكفاءة  البسيطة، حيث  الفكرية  التالميذ ذوي االعاقة  املشكالت لدي  أهم وأخطر  السلوكية من  ج وتعد االضطرابات 

ويمتد   والتأهيلية  أيض  التدريبية  لتؤثر عل  مستوى   ىا علأثرها  االضطراب  آثار هذا  وتمتد  بهم،  املحيطين  األطفال مع  النفس ي   مستوى   ىتفاعل  التوافق 

 واالجتماعي واالنفعالي لديهم. 

 :االضطرابات السلوكية مفهوم

حيث إن األسرة ذات تأثير كبير على التطور  يعزو أخصائيو الصحة النفسية أسباب االضطربات السلوكية في املقام األول في عالقة الطفل بوالديه، 

( يببلهم  أشار  للطفل، فقد  املبكر   Belttelheim,1967النمائي 
 

أصال ترجع  السلوكية  االضطرابات  أن معظم  إلى  وأمه (  الطفل  بين  السلبي  التفاعل  إلى    

 جموعتين من االتجاهات هما: (. حيث أن عالقة األبناء باألباء تدرك من خالل التفاعل االجتماعي بين م33: 2003)يحيى،

 املجموعة األولى) الود/ العداء( وهي لها عالقة بالروابط العاطفية بين األبناء .

 (.  75: 2000املجموعة الثانية )التقيد/ السماح( وهي لها عالقة بأساليب ضبط سلوك الطفل )الكتاني،

باء يعملون على زيادة مشاكل السمات أو القدرات التي يفتقدها الطفل مثل هؤالء اآل وقد يتذبذب األباء حيال أطفالهم وقد يبالغ األباء في تقدير  

ذكر )القمش    فقد احتكم الكتاب والباحثين إلى عدة معايير  (. وللحكم على سلوك ما بأنه مضرب أو شاذ،205:  2007)عبيد،  الطفل االنفعالية والسلوكية

 منها:( 267: 2006واإلمام، 

 السلوك: ويقصد به عدد مرات حدوث السلوك في فترة زمنية معينة. تكرار  •

 ويقصد به املدة الزمنية التي يستمر فیها حدوث السلوك. :مدة حدوث السلوك •

  .ا ا جد  ا أو مرغوب فيه وضعيف  ا جد  ويقصد بها التطرف في شدة السلوك فإما أن يكون غير مرغوب فيه وضعيف   شدة السلوك: •

 السلوكیة:  النظریة

البیئة الفرد یتعلمه ما سلوك هو السلوكیة السلوكي واالنفعالي واملشكالت االضطراب أن االتجاه  هذا  یرى   هذا  یعتبر حیث فیها یعیش التي من 

والبیولوجیة  والنفسیة االجتماعیة حیاته مجاالت بمختلف عالقة لها مختلفة واستجابات من مثيرات علیه تشتمل بما البیئة ابن اإلنسان بأن االتجاه 

 عن االجتماعي محیطه من یتعلمها إنما والشاذة  السلوكیات الخاطئة یتعلم  عندما والفرد النفس ي، كیانه من ا جزء   تصبح  حتى الفرد لدى  وتتشكل وغيرها

 من وغيرها  االیجابیة أوالنمذجة اإلطفاء أو العزل  أو املحو  بأن االتجاه  هذا  یرى  كما املناسبة،  غير السلوكیات وتشكل وتسلسل  والنمذجة التعزیز طریق

 (.43: 2002)العزة، السلوك تعدیل أسالیب أهم 

 أسباب االضطرابات السلوكية: 

 :في اآلتي ( 27: 2009وقد حددها)أبوعمشة،تحدث االضطرابات السلوكية نتيجة العديد من العوامل 

 . أن هناك سبب بيولوجي لبعض االضطرابات مثل القلق واالكتئاب واألمراض الذهانية العوامل البيولوجية: •

 . املدرسة. العوامل الثقافية .األسرة  العوامل البيئية ومنها: •

 ا بدرجة بسيطة: فكري   املعاقين خصائص

 من الكبرى  املجموعة الفئة هذه  ة، وتشملوالسمات العام الخصائص من بعدد ا بدرجة بسيطة عينة الدراسة يتميزونفكري   املعاقون  التالميذ

 والخصائص التي تميزهم هي:  ( 44: 2002( )شاش، 85%حوالي) عقليا املعاقين

 الجسمي النمو ناحية فمن الفكرية، اإلعاقة على واضحة لتدل أعراض علیهم  تظهر  ال الفكرية اإلعاقة حاالت أي  الفئة هذه  أصحاب :والنمو النضج .1

 متأخرة  تكون  الحركي فإنها النمو بدايات أما العقلي، النمو نواحي في بينهم  الفروق من بكثير أقل األسوياء البسيطة وبين اإلعاقة ذوي  بين الفروق تكون 

 والتوازن  والجري  القفز على القدرة  تتأخر كما والكالم، واملش ي والحبو والوقوف الجلوس في اعقلي   املعاق الطفل يتأخر حيث األطفال هؤالء عند

 (.  33: 2000)إبراهيم،  الحركي،

وبمقدورهم  للمرحلة الدراسية املتطلبات  بنجاح يكملوا  أن  يستطيعون :  العقلية الخصائص .2 الرابع،  الصف  إلى   البسيطة املهن  إتقان االبتدائية 

 (.219: 2001)القريطي، "بغيرهم  أسوة  املستقل العيش من يمكنهم  وهذا  املعيشية احتياجاتهم  على دخله من ينفقون  عمل على والحصول 
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 في عادي  طفل مستوى  عند الرشد سن  في العقلي النمو ويتوقف  70  –   55، إلى  50 -55 بين، البسيطة العقلية اإلعاقة ذوي  األفراد ذكاء  تتراوح نسبة

 (.  215،  2006)كامل،  اتقريب   سنة 12من أقل إلى سنوات7 سن

التعلم، واالنتباه، والتذكر. حيث يكون الطفل غير قادر على أداء هذه الخصائص من تلقاء نفسه مقارنة مع  واملعرفية الخصائص العقلية وتشمل

 (. 70: 2003 ، 146: 2010، الطفل العادي، وأن الفرق في الدرجة، أي درجة التعلم )عبيد، وكوافحة

 يشكلون  (. أن هؤالء األطفال22- 21: 2000، 64: 2000، 10:  2001)فقد أشار كل من القريطي، الزيود، وأباظة : واالنفعالية االجتماعية الخصائص .3

الصفات   ببعض يتصف االجتماعية كما أنه النواحي في خاصة مساعدة، إلى يحتاجون  الفئة هذه  وأطفال العقلية، اإلعاقة فئات بين الغالبة النسبة

 انفعاالته، ضبط على قدرته وعدم الزائدة  والحركة والسلوك التكراري  والتردد  االنسحاب وهي العقلية قدراته تعكسها التي واالنفعالية االجتماعية

 إذا  الذات، ويستجيب تقدير وعدم إلى العدوان ويميل اسن   منه األصغر مشاركة إلى ويميل الغير مع فعالة اجتماعية إنشاء عالقات على القدرة  وعدم

 ولكنهم  االستهواء، سهل ألنه عليه التأثير السهل ومن يمرح ما وسرعان طويلة غضبه فترة  في يستمر ال ولكن أهمل إذا  ويغضب الصغير كالطفل علمناه 

 معهم.  التعامل أثناء عنها نغفل أال يجب التي واملشاعر األحاسيس من بالكثير يتمتعون  املقابل في

املعاقين  إن األطفال والتحصيلية، املدرسية واملهارات واألنشطة االختبارات في واملتأخر باألداء املنخفض يتصفون :  والتربوية األكاديمية الخصائص .4

اكتساب   من  يتمكنون  ال  األطفال  وهؤالء  خاصة؛  قدرات لديهم  توفرت إذا  إال والكتابة والحساب، للقراءة  مستعدين غير يكونون  السادسة  سن  في افكري  

 في دراسية لسنة املقرر  ينهي أن على قادر غير املعوق  الطفل املنخفض فإن العقلي النمو ملعدل  ا ونظر   كثر،أ  أو الثامنة سن بلوغهم  عند إال املهارات

 منها يعانون  التي الدراسية املشكالت على فعالة للتغلب مساعدات إلى يحتاجون  بأنهم  ويذكر أكثر، أو سنتين إلى يحتاج وإنما ا،املحدد دائم   الوقت

 (.  150، 2010، وعبيد، 138: 2005وعبيد، )يحيى التدريس طرق  إلى باإلضافة املحدودة  قدراتهم  مع دراسية تتفق  مناهج إلى بحاجة وأنهم 

 الدراسات السابقة: . 2.2

 .السلوكية املشكالت  من مجموعة من يعانون  األطفال ذوي اإلعاقة البسيطة أن التربوية والبحوث الدراسات تفيد

 بمدينة الفكرية التنمية مراكز في ااملتخلفين عقلي   األطفال  لدى  الالتكيفية السلوكية املظاهر تعرف إلى الدراسة هذه  هدفت  م( 2013دراسة جريج ) •

 للمصفوفات رافن مقياس لذلك ( واستخدم59)  اإلناث وعدد   (74)الذكور  عدد بلغ وطالبة، اطالب   (133) الدراسة شملت دمشق، وريف دمشق

 الدراسة نتائج العقلي. أشارت للتخلف األمريكية للجمعية التكيفي السلوك مقياس تم تطبيق (.14-11العمرية من) الفئة من تراوحتاملتتابعة.  

امليل   ا،اجتماعي   املناسب غير السلوك والعصيان، التمرد سلوك كانت اعقلي   األطفال املتخلفين لدى  ا انتشار   السلوكية األنماط أكثر أن إلى الحالية

 الجنسين "بين" إحصائية داللة ذات فروق كما توجد .املضاد للمجتمع السلوك االجتماعي، االنسحاب والعنيف، املدمر السلوك الزائدة، للحركة

 يماف إحصائية داللة ذات فروق وجدت كذلك .اإلناث لصالح االنسحاب االجتماعي سلوك كان بينما للمجتمع، املضاد السلوك في الذكور  ولصالح

 يؤذي  سلوك ا،اجتماعي   املناسب غير السلوك  للمجتمع، املضاد  السلوك والعصيان، التمرد: مظاهر ( في (11-14العمرية للفئة العمر متغير يخص

 اإلعاقة درجة متغير في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت اأيض    .النفسية والسلوكية االضطرابات ا،جنسي   الشاذ السلوك النفس،

 .الشديدة  اإلعاقة لصالح للمقياس املكونة السلوكية املظاهر على جميع

إلى معرفة مدى فاعلية برنامج سلوكي للتخفيف من حدة املشكالت السلوكية لدى مجموعة من ذوي اإلعاقة   م(2012هدفت السرطاوي وآخرون )و  •

ن. ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحثون بتطوير برنامج سلوكي يتضمن مجموعة من  مارات العربية املتحدة العيالعقلية القابلين للتعلم بجامعة اإل 

األنشطة داخل املركز وخارجه واملتضمنة مهارات سلوكية واجتماعية، تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية وضابطة، ضمت كل مجموعة  

 اوحت درجات ذكاء أفراد املجموعتين على اختبار وكسلر )الصورة اإلماراتية( بينمنهما ستة أطفال من ذوي اإلعاقة العقلية القابلين للتعلم، وقد تر 

( سنوات، وقد قام الباحثون بتطبيق مقياس بيركس، قبل بدء البرنامج السلوكي، ومن ثم تطبيقه مرة 10 -1 7( كما تراوحت أعمارهم بين ) 55 -69)

وجاءت النتائج، بوجود فروق ذات   2011/2010.)السلوكي خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي )( اسابيع من تطبيق البرنامج 8أخرى بعد مرور)

ا عقلي  داللة إحصائية في حدة املشكالت السلوكية بين متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي على املعاقين  

  فيما لم يكن هنالك فروق لدى املجموعة الضابطة.القابلين للتعلم، لصالح القياس البعدي، 

وقد تبين بعد تطبيق مقياس مستوى السلوك بأن امللتحقين بنظام الحماية األعلى قد حصلوا على   (Hogue et al, 2007هوجو وآخرين )دراسة   •

تظهر بينهم فروق في املشكالت السلوكية املوجهة نحو  درجات مرتفعة في مجال العدوان الجسدي باملقارنة مع امللتحقين بنظام الحماية األقل، ولم 

األعلى قد حصلوا على درجات دالة   الحماية  امللتحقين بنظام  أن األشخاص  الزائدة. في حين  الطاعة والحركة  اللفظي وعدم  في  الخارج كالعدوان 

 . مجال املشكالت السلوكية املوجهة نحو الذات كالقلق واالكتئاب وتقدير الذات

 .اوقد هدفت إلى التعرف على السلوك التطوري لألمراض النفسية بين األطفال العاديين واملعاقين عقلي   (Karen et al, 2007) ارين وآخريندراسة ك  •

وتبين من    وقد كانت نتائج الدراسة أن األطفال املعاقين أظهروا مستوى أعلى من املشكالت السلوكية في مختلف األعمار باملقارنة مع غير املعاقين.
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( سنوات أي  7  -6بين )ا عنهم  ا أن أعمارهم تقل كثير  مقارنة باألطفال الغير معاقين عقلي  18-6) )  ا تراوحت أعمارهم منا أن املعاقين عقلي  النتائج أيض  

 .أن هنالك فارق في العمر العقلي للطفل، كما تبينت فروق دالة بين العنتين في السلوك العدواني ومشكالت االنتباه 

لتوضح نتائج فعالية وكفاءة العالج السلوكي مع األطفال التوحديين، وأطفال االعاقة الفكرية أكثر   (: Prizant ,B, 2004)   وأتت دراسة بريزات، بي •

الطرق األخرى، السلوكي.  من  العالج  التواصل االجتماعي واالنفعالي بطريقة أفضل بواسطة  تنمية مهارات   الدراسات عرض خالل من  يتضح تم 

 االحق   وانعكاسه واالجتماعي النفس ي التكيف  في وتأثيرها شدتها تنوع  وكذلك العقلية  اإلعاقة ذوو  منها يعاني  التي السلوكية املشكالت  تنوع  السابقة

 اإلرشادية البرامج املثال  سبيل منها على املشكالت هذه  مع للتعامل استخدمت التي والبرامج األساليب تنوع على الدراسات هذه  كما ركزت .أدائهم  على

 .السلوكية وكذلك والبيئية والطبية

 : ستفدة منهااإل  أوجه وبيان تعقيب على الدراسات السابقة

با  الدراسات  الباحثة من هذه  الدراسة. وأيض  استفادت  ملثل هذا  األنسب  التجريبي هو  املنهج شبه  الدراسة والعينة وكيفية تباع  ا تحديد مجتمع 

تناولت    اختيارها. التي  املراجع  الحالية. كماومعرفة  الدراسة  الدراسات هدفتمتغيرات  أن معظم  الباحثة  السلوكية  الحظت  املشكالت  تعديل و   لعالج 

(، كما Hogue et al, 2007ودراسة هوجو وآخرين )  م(، 2012والسرطاوي وآخرون )  م(،2013كدراسة جريج )  السلوك لدى األطفال املعاقين  السلوك 

 Hogueكدراسة هوجو وآخرين )  ،السابقة التي أجريت في مجال العالج السلوكي مقياس اإلضطرابات السلوك مع البرنامجاستخدمت معظم الدراسات  

et al, 2007( والسرطاوي وآخرون ،)القبلي  القياسين ذات) والضابطة التجريبية (املجموعتين ذا  التجريبي شبه مستخدميتن في ذلك التصميم   م(2012

( بنسب ذكاء تندرج وفق تصنيف  14- 6، ومن حيث العينة وخصائصها فقد تقاربت أعمار األطفال من بين)وافق مع الدراسة الحاليةوهذا ما يت  والبعدي.

 ى وجود أثر إيجابي عل   ى( درجة. وأن هناك شبه اتفاق وإجماع بين نتائج تلك الدراسات عل70- 50)  ا من الدرجة البسيطة تتراوح بين األطفال املعاقين فكري  

 فعالية العالج السلوكي في تنمية وتعديل السلوك الغير مرغوب فيه. 

 ما يميز الدراسة الحالية على الدراسات السابقة: 

  ،اعلة فــي وقــت مبكــرأهمیـة الكـشف املبكــر عــن اإلعاقة العقلــية حتــى یــتم التعامــل معهــا بالبرامج الفمتازت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة با 

  .في حل املشكالتمجاالت النمو  وتنميةالء األطفال ومنع تدهور النمو العقلي  لهؤ 

 : الدراسة امليدانية .3

 :منهج الدراسة .1.3

 على الدراسة متغيرات وتحددت القبلي والبعدي. القياسين ذات ) والضابطة التجريبية (املجموعتين ذا  التجريبي شبه التصميم  الباحثة استخدمت

 . التابع اضطراب السلوك للسلوك املرغوب، واملتغير التدخل املبكر املستقل البرنامج املتغير التالي: النحو

 :الدراسة مجتمع. 2.3

راسة مجتمع اشتمل ِّ
املسجلين ذوي  التالميذ جميع على الد  الفكرية  )محلية   اإلعاقة  ألتي  بقرية  الحنان  دار  البالغ  بمدرسة  بالسودان  الكاملين( 

  (80) عددهم 
 

 ( سنة. 13-6) الزمنية بين أعمارهم  تراوحت  وطفلة، كماطفال

  :ة الدراسةعين .3.3 

  (60)من الدراسة عينة تكونت
 

 للمركر. الرسمية السجالت حسب سنة (8-6) أعمارهم  ألتي، وقد بلغت بمركز الفكرية اإلعاقة ذوي  وطفلة من طفال

 مجموعة من يعانون  أنهم  تبين أن وبعد بطريقة قصدية، الدراسة عينة اختيار تم  وقد وضابطة، تجريبية مجموعتين بالتساوي إلى الدراسة عينة تقسيم  تم 

 مقياس االضطرابات السلوكية علیهم. تطبيق بعد االضطرابات السلوكية من

 الدراسة: أدوات . 4.3

   مقياس االضطرابات السلوكية لألطفال: •

لتطوير  املناسبة التربوية البرامج تخطيط في واملساعدة  ا،األطفال املعاقين فكري   لدى  املضطرب أنماط السلوك تحديد  الهدف منه  الهدف من املقياس:

  .زمنية مختلفة فترات في السلوك أنماط على يتم  الذي  التغير مدى  عن والكشف محددة، اضطرابية مجاالت

-26: 1993) ابرهيم وآخرون بعد أن إطلعت على العديد من املقاييس ذات الصلة  بشكل مبدئي قامت الباحثة  بإعداده  األولية للمقياس:إعداد الصورة 

ومن ثم  فقرة، ( 60) من  املقياس  ويتكون  ا، ا اإلطار النظري للدراسة وفق ما يتناسب مع دراسته، وأيض  ل مالحظات سلوك األطفال املعاقينثم من خال ،(27

 أي  أو الوالدين أو النفس ي األخصائي  املقياس  عن باإلجابة  تم توزيعه إلى أربعة محاور هي كاالتي: االنفعالي، التواصل، السلوك، التفاعل االجتماعي، ويقوم

عطي بحيث مباشرة بالطفل، عالقة ذي  شخص
 
 فيما  التصحيح عملية عقب املقياس ويوضح (3-1) من معياري  مقياس على درجة العبارات من عبارة  كل ت
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ة، السلوكية املشكالت كانت إذا 
َّ
ة أو غير أو دال

َّ
الذين    (،9بلغ عددهم)  عالية، ثم عرضه على مجموعة من املحكمين من ذوي االختصاص داللة ذات دال

 . االستطالعية على عينة الدراسة ( فقرة 41( فقرة، ومن ثم تم تقنين )19وحذف) أمروا بتعديل بعض فقراته

 ستطالعية: الدراسة اال  •

ملعرفة الخصائص القياسية للفقرات بمقياس االضطرابات االنفعالية والسلوكية للوقوف على صدق وثبات املقياس بمجتمع البحث الحالي. وملعرفة  

لباحثة بتطبيق صورتها املعدلة بتوجیهات املحكمين على عينة أولية عند تطبيقها على التالميذ ذوي اإلعاقة البسيطة بمجتمع الدراسة الحالية، قامت ا 

 32استطالعية حجمها )
 

ا من مجتمع الدراسة الحالية، وبعد تصحيح االستجابات قامت الباحثة  من ذوي األعاقة البسيطة، تم اختيارها عشوائي  ( طفال

 برصد الدرجات وإدخالها بالحاسب اآللي، ومن ثم تم اآلتي:

 االتساق الداخلي للفقرات:صدق 

الطريقة على مد للمقياس، وتعتمد فكرة هذه  الداخلي  االتساق  إلى طريقة  الباحثة  البناء لجأت  البنود مع  ا   ى لتحقيق صدق  أو  الوحدات  رتباط 

ق الفقرات مع الدرجات الكلية ملعرفة صدق اتسا(  .  171،  1998رتباط كل وحده مع االختبار ككل )عبد الرحمن، ا بعضها البعض داخل االختبار وكذلك 

بمجتمع  ذوي اإلعاقة البسيطةلألبعاد الفرعية بمقياس االضطرابات االنفعالية والسلوكية عند تطبيق صورتها املعدلة بتوجیهات املحكمين على التالميذ 

لي يوضح نتائج  الدراسة الحالية، قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الفرعي املعني،  والجدول التا

 هذا اإلجراء: 

ا بمجتمع  لسلوكية عند تطبيقها على التالميذ املعاقين فكري  يوضح معامالت ارتباط مع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بمقياس االضطرابات االنفعالية وا :(1جدول )

 ( 32الدراسة الحالية )ن = 

 

 

 

 

 

 

إحصائي   ودالة  اإلشارة  الفقرات موجبة  لجميع  االرتباطات  قيم معامالت  أن  الباحثة  تالحظ  السابق،  الجدول  )من  ما عدا 0.05ا عند مستوى   ،)

( ببعد اضطراب السلوك فهي 6()5()2اضطراب التواصل، والفقرات )( ببعد  6( ببعد االضطرابات االنفعالية، والفقرة )6()3معامالت ارتباطات الفقرتين )

(، لذا قررت الباحثة سحب هذه الفقرات جميعها من هذا املقياس، وبهذا القرار يصل هذا املقياس  0.05موجبة اإلشارة ولكنها غير دالة عند مستوى )

اتساق داخلي جيد مع الدرجات الكلية لألبعاد الفرعية بهذا املقياس، وذلك عند  (، وهي صورة تمتع جميع فقراتها بصدق 35) لصورته النهائية عدد فقراته 

 بمجتمع الدراسة الحالية.  ذوي اإلعاقة البسيطةتطبيقه على التالميذ 

 معامالت الثبات:

للمقياس: الذاتي  أخطاء    والصدق  من  التخلص  بعد  التجريبية  الدرجات  على  يقوم  إذ  والثبات،  الصدق  بين  العالقة  يمثل  )عبد وهو  القياس 

.  ( 227،  1998الرحمن، الثبات  ملعامل  التربيعي  الجذر  يساوي  االنفعالية وهو  االضطرابات  بمقياس  الفرعية  لألبعاد  الكلية  للدرجات  الثبات  ملعرفة 

ا بمجتمع الدراسة الحالية في صورتها املعدلة بتوجیهات املحكمين، قامت الباحثة بتطبيق معادلتي ألفا التالميذ املعاقين فكري    والسلوكية عند تطبيقها على

 32كرونباخ وسبيرمان براون على بيانات العينة االستطالعية التي حجمها )
 
فرعية ا، ووجد أن جميع معامالت الثبات للدرجات الكلية لجميع األبعاد ال( تلميذ

(، األمر الذي يؤكد تمتع جميع الدرجات الكلية بهذا املقياس بثبات مرتفع، وذلك عند تطبيق 0.90(، وللدرجة الكلية للقائمة ككل أكبر من )0.75أكبر من )

  صورته النهائية على التالميذ املعاقين ذوي اإلعاقة البسيطة بمجتمع الدراسة الحالية.

   للمقياس:الصورة النهائية 

( املقياس  فقرات  فهي35وأصبحث  مجاالت،  خمس  تحوي  بند  تنوده   :(  عدد  االنفعالية  التواصل)14)  االضطرابات  اضطراب  اضطراب  6(،   ،)

االجتماعي)12السلوك) التفاعل  واضطراب  مقياس   بنود.  (6(  أصبح  عينة   وبهذا  استجابة  في  املقترح  املقياس  هو  والسلوكية  االنفعالية  االضطرابات 

  الدراسة.

 :املواد التجريبية للدراسة

  :وتشمل البرنامج التجريبي وفنياته

ذوو اإلعاقة  يواجهها االضطرابات السلوكية التي تؤثر بشكل مباشر على السلوكيات التي حدة  خفض إلى سلوكي يهدف تم اعداد برنامج ذو عالج  

 وهو على النحو اآلتي:  داخل املركز، وخارجها، مأخوذ من تقنيات العالج السلوكي تتم  التي األنشطة من مجموعة على البرنامج هذا  ويحتوي  . البسيطة

 اضطراب التفاعل االجتماعي  اضطراب السلوك  اضطراب التواصل االضطرابات االنفعالية 

 االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند االرتباط  البند

1 .452 8 .605 1 .756 1 .311 7 .499 1 .591 
2 .356 9 .542 2 .664 2 .148 8 .759 2 .683 
3 .268 10 .600 3 .756 3 .677 9 .626 3 .950 
4 .489 11 .790 4 .712 4 .397 10 .705 4 .950 
5 .666 12 .749 5 .675 5 .274 11 .603 5 .927 
6 .191 13 .780 6 .059 6 .042 12 .672 6 .919 
7 .735 14 .713       7 .546 
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 البسيطة العالج السلوكي بالتفصيل لذوي اإلعاقة التي اتبعتها الباحثة للبرنامج  طريقةاليبن ي :(2جدول )
الجلسة  

 ملدة شهر 

زمن  

 التطبيق

محور 

 العالج 

األهداف الخاصة   محتوى الجلسة 

 ملحور  العالج 

تحديد السلوك  

 املضطرب 

فنيات واساليب  

 العالج 

األنشطة  

 املصاحبة 

 

 
 
يوميا تكرر 

 ملدة 

 أسابيع  4

 

 ساعة 

يتخلها  

نشاط  

 لكسر امللل 

املحور 

 االنفعالي 

 االسترخاء -

الجلسة - نظام  تعليم 

في املعقد الدراس ي ملدة  

مع   بهدوء  ساعة  ثلث 

التعلم   أساليب 

 بإنضباط 

التغيرات إزالة    -

الفسيولوجية 

للسلوكيات   املصاحبة 

 السالبة. 

مستمر    - قياس 

 للسلوك 

إن   لإلنفعال  املسبب 

 كان 

 حركة زائدة.  -

 عناد.  -

 عدم الثقة بالنفس  -

على  - األطفال  تدريب 

 االسترخاء 

بتمارين  - القيام 

 التنفس. 

اإليجابي    - التدعيم 

 للسلوك السوي. 

السلوك    - إطفاء 

 الشاذ. 

مقاطع  عرض    -

للجلسة   فديديو 

 الصحيحة

 اإلستذان  -

 التحية. –

 ترديد أناشيد   -

رياضية   حركات 

 مصاحبة لألناشيد 

وإسترخاء  - هدوء  فترة 

السلوك   لتمايز 

 الفارق. 

 
 
يوميا تكرر 

 ملدة 

 أسابيع 4

 ساعة 

يتخلها  

نشاط  

 لكسر امللل 

محور 

 التواصل 

 االسترخاء 

ويشمل:   التواصل 

 التقليد  -االنتباه

باللغة.   املشاركة 

 تدريبه على االبتسامة

 تحليل السلوك.  -

السلوك  - ترسيخ 

 الجديد املرغوب فيه 

السلوك  - تقوبة 

 الجديد وزيادة ظهوره. 

استجابات  - تشكيل 

للوصول   متشابهة 

 لسلوك مطلوب. 

 االندفاعية  -

 مص االصابع  -

 االنطواء  -

 البكاء وعدم الطاعة.  -

 الخجل.  -

 إذاء الذات  -

 التنفيس االنفعالي -

لعب  -

 الدور)اإلقتداء( 

 ترتيب الصور.  -

 تهذيب األلفاظ.  -

 التعليمات الشفهية. -

التدعيم السلبي إذا    -

 لزم األمر أو العكس 

 لعبة الحروف

األشياء  تسمية 

بغرفة   املوجودة 

أو  وملسها  الصف 

 اإلشارة إلیها. 

 إلقاء التحية. 

 البسمة الناعمة. 

 
 
يوميا تكرر 

 ملدة 

 أسابيع  4

 

 ساعة 

يتخلها  

نشاط  

 لكسر امللل 

محور 

 السلوك 

 االسترخاء  -

 رد التحية -

الخروج   عند  يستأذن 

 من الفصل. 

ويفتحه    - الباب  يغلق 

 بأدب. 

 ال يميل إليذاء ذاته.  -

للعب    - يميل 

 االجتماعي. 

طعامه - يتناول 

 بنفسه. 

 يشرب دون مساعدة.   -

دون    - للحمام  يذهب 

 تذكير. 

البيع  يتعلم    - قواعد 

 والشراء

 تعزيز األداء الصحيح. 

السلوك    - تطبيق 

 املتعلم. 

النماذج لألداء   - توفير 

 الصحيح. 

 تطوير مهارة األداء   -

زيادة   من  الذاتي 

 االعتماد على النفس. 

املثيرات   - من  الحد 

 املشتتة

 اليأس.  -

 الخجل.  -

 الشعور بالدونية.  -

 الشعور بالوحدة  -

 األلفاظ النابئة.  -

 النمذجة. -

 لعب الدور  -

 تشكيل االستجابة.  -

 التعزيز.  -

املشاركة   -

 االجتماعية. 

 التقليد.  -

 تشكيل اإلستجابة. -

إن    - العقاب  اسلوب 

 لزم األمر.

 اإلطفاء.  -

 طعام وأدواته.  -

 ماء وعصير.   -

 مالبس متنوعة   -

املالبس    - لوضع  سلة 

 املتسخة. 

 نقود.  -

 دكان متحرك.  -

 لعبة )السوق(.   -

)املالبس   لعبة 

للعرائس،   املناسبة( 

 لعبة )شد الحبل(. 

 
 
يوميا تكرر 

 ملدة 

 أسابيع 4

محور  ساعة 

التفاعل  

 االجتماعي

 يسلم على الناس.  -

 يرد التحية. -

يستأذن عند الخروج   -

 من الفصل. 

مساعدة    - يطلب 

 صديق. 

إذأ    - أسفه  يبدئ 

 أخطأ. 

 ال يؤذي أصدقاءه.  -

 إليذاء ذاته. ال يميل  -

للعب    - يميل 

 االجتماعي. 

 العدوانية

 إيذاء الذات. 

 إيذاء اآلخربن. 

 االنطواء. 

 العزلة

 العدوانية

 إيذاءالذات. 

 إيذاء اآلخربن. 

 اإلنطواء. 

 العزلة

 النمذجة. -

 لعب الدور  -

 تشكيل االستجابة.  -

 التعزيز.   -

املشاركة -

  االجتماعية.

تقديم تغذية راجعة   -

 ايجابية. 

 زيادة فرص النجاح.  -

ولفظي    - رمزي  تعزيز 

نقود     - نجوم–يحتاج: 

 جوائز.  -ملصقات

شخصية   - ممتلكات 

 للطفل.  

املؤذي    - )الوجه  لعبة 

بالعبارة   واإلطفاء 

 السلوكية املناسبة(.

 استخدام )املرآة(. 

وجه    - رسم 

سلوكي(   ضاحك)عالج 

 باستخدام املرآة،  

البرنامج تم  وقد النفس، في األستاذية حملة من املحكمين من (9عدد) على العالجية ومهامه بفقراته عرض  الخاصة وعلم  التربية   الذين ميدان 

ا األطفال ميول  بإشباع العالقة ذات التعديالت بعض عليه أضافوا   الحركية واإليماءات البدنية األنشطة على والتركيز العمرية للمرحلة واتجاهاتهم وفق 

 .النظام الصفي إطار خارج
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 منهج الدراسة:  . 5.3

 على الدراسة متغيرات وتحددت .القبلي والبعدي  القياسين ذات ) والضابطة التجريبية (املجموعتين ذا  التجريبي شبه التصميم  الباحثة استخدمت

البرنامج املتغير التالي: النحو املبكر املستقل  املرغوب، واملتغير التدخل  السلوك للسلوك   :التالية األدوات على الدراسة اعتمدت كما .التابع اضطراب 

 االضطرابات السلوكية. مقياس

 الدراسة:  تطبيق إجراءات . 6.3

املجموعتين مقياس  تطبيق تم  على  السلوكية  اإلعاقة األطفال   يواجهها التي االضطرابات أهم  على للتعرف والضابطة التجريبية االضطرابات 

 تواجهان املجموعتين كلتا بأن تبين تحديد التجانس بين املجموعتين، حيث بغرض وذلك التدريبي البرنامج بدء قبل ومستواها بدرجة بسيطةالبسيطة  

 .داللة ذات سلوكية مشكالت

البرنامج على تدريب تم  العاملين املشاركين في  املبكر تطبيق تم  حيث املختلفة، وأنشطته البرنامج كيفية تنفيذ كل  التدخل  بتقنية العالج  برنامج 

 إلیهم  املوكلة باملهام التزام  يظهرون إ  الذين األطفال تعزيز تم  كما   .األسبوع في أيام خمسة أشهر بواقع (4ملدة ) املجموعة التجريبية في األطفال السلوكي على

املعززات إلى إضافة والثناء، املدح عبارات طريق عن البرنامج في  اجتماعات عقد اأيض   التطبيق إجراءات تضمنت وقد .واالجتماعية  املادية استخدام 

 األنشطة استخدام في واملرونة األسبوع، خالل الغير املرغوبة تكرار السلوكيات مدى  على االطالع بغرض وذلك  باملركز بين املشاركين في البرنامج أسبوعية

البرنامج على املجموعة  تطبيق فترة  انتهاء وبعد  .البرنامج في للمشاركين مناسبة راجعة تغذية وإعطاء فیها، الوقوع قد يتم  التي املشكالت وتفادي  واملعززات،

  والضابطة.  التجريبية املجموعتين على أخرى  االضطرابات السلوكية. مرة  مقياس  بتطبيق الباحثة قامت التجريبية،
 
اإلحصائية   الفروق قياس  تم  وأخيرا

  .االضرابات السلوكية حدة  خفض في تأثير البرنامج مدى  لفحص وذلك  والضابطة التجريبية املجموعتين من كل لدى  والبعدي  القبلي القياسين بين

 استمرار مدى  ملعرفة البرنامج؛ وذلك انتهاء من مرور أربعة أشهر بعد املجموعة التجريبية تالميذ على االنفعالية االضطرابات مقياس تطبيق تم 

 . التجريبية للمجموعة البعدي  القياس  ونتائج التتبعي القياس نتائج بين املقارنة تمت العالجي املستخدم، حيث البرنامج فعالية

 ومناقشتها:   الدراسة نتائج .4

بين متوسطي درجات أفراد املجموعة  (α ≤ 0.05احصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة  والذي نصه:    عرض نتائج الفرض األول:  . 1.4

 التجريبية ودرجات أقرانهم في املجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ملقياس االضطرابات السلوكية.  

والضابط التجريبية  املجموعتين  لبيانات  بين مجموعتين مستقلتين  للفرق  )ت(  اختبار  بإجراء  الباحثة  )ت( قامت  واختبار  البعدي،  القياس  في  ة 

  نتائج هذا اإلجراء:  يوضحوالجدوالن التاليان يوضحان لألزواج املرتبطة لبيانات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فقط، 

بمجتمع   خفض اضطراب سلوك التالميذ ذوي اإلعاقة البسيطةيوضح نتيجة اختبار )ت( للفرق بين مجموعتين مستقلتين للحكم على فاعلية تطبيق البرنامج  :( أ -3جدول )

 الدراسة الحالية 

االضطرابات بعد  

 تطبيق البرنامج

الوسط   مجموعة

 الحسابي

انحراف  

 معياري 

قيمة )ت(  

 املحسوبة 

قيمة   د ح 

 احتمالية

 االستنتاج 

الفرق دال؛ متوسط   001. 58 20.702 4.48 14.30 تجريبية  االضطرابات االنفعالية 

 2.24 33.23 ضابطة  التجريبية أصغر 

الفرق دال؛ متوسط   001. 58 19.688 2.02 5.80 تجريبية  اضطراب التواصل

 1.28 14.40 ضابطة  التجريبية أصغر 

الفرق دال؛ متوسط   001. 58 17.442 3.35 10.50 تجريبية  اضطراب السلوك 

 1.79 22.60 ضابطة  التجريبية أصغر 

اضطراب السلوك  

 االجتماعي 

الفرق دال؛ متوسط   001. 58 16.371 5.88 23.63 تجريبية 

 6.74 50.37 ضابطة  التجريبية أصغر 

الدرجة الكلية  

 لالضطرابات 

الفرق دال؛ متوسط   001. 58 23.575 12.93 54.23 تجريبية 

 8.39 120.6 ضابطة  التجريبية أصغر 

الجدول   الباحثة من  يتضح  أ(  -3)تالحظ   التجريبية املجموعتين درجات بين متوسطي (001.)  عند اإحصائي   دالة فروق وجود لها أعاله حيث 

 وهي املجموعة األصغر التي خضعت للبرنامج العالجي املتوسط ذات املجموعة صالح في والفروق االضطرابات االنفعالية والسلوكية، مستوى  في والضابطة

 علیهم،  العالجي البرنامج تطبيق بعد ألعضاء املجموعة التجريبية االضطرابات االنفعالية والسلوكية مستوى  في انخفاض واضح حدوث يعني مما التجريبية

 . األول الفرض  صحة  يحقق ما وهو
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  ذوي اإلعاقة البسيطةيوضح نتيجة اختبار )ت( لألزواج املرتبطة للحكم على فاعلية تطبيق البرنامج في خفض االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى التالميذ  :ــ ب(  3جدول )

 باملجموعة التجريبية 

خفض االضطرابات  

 االنفعالية والسلوكية 

الوسط   القياس 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة )ت(  

 املحسوبة 

قيمة   د ح 

 احتمالية

 االستنتاج 

   001. 29 16.150 3.67 29.23 قبلي االضطرابات االنفعالية 
 
إحصائيا دال  الفرق 

 4.48 14.30 بعدي متوسط البعدي أصغر 

   001. 29 13.140 1.86 12.07 قبلي اضطراب التواصل 
 
إحصائيا دال  الفرق 

 2.02 5.80 بعدي متوسط البعدي أصغر 

   001. 29 11.057 2.66 18.43 قبلي اضطراب السلوك 
 
إحصائيا دال  الفرق 

 3.35 10.50 بعدي متوسط البعدي أصغر 

اضطراب السلوك  

 االجتماعي 

   001. 29 12.324 5.12 40.60 قبلي
 
إحصائيا دال  الفرق 

 5.88 23.63 بعدي متوسط البعدي أصغر 

الكلية  الدرجة  

 لالضطرابات 

   001. 29 16.860 11.38 100.33 قبلي 
 
الفرق دال إحصائيا

 12.93 54.23 بعدي  متوسط البعدي أصغر 

( رقم  الجدول  الباحثة من  القبلي-16تالحظ  القياس  في  التجريبية  للعينة  )ت(  اختبار  نتيجة  أعاله،  ب100.33)  =ب(  (،  11.38نحراف معياري)ا(، 

معياري 54.23)  =والبعدي  بإنحراف  لفروق12.93)  (،  ويتضح  في الدرجات  (،  في   الدرجات متوسط  بين للفرق  )ت(  قيمة أن الجدول  من  التطبيقين، 

العالج  فاعلية البرنامج، بالنسبة للعينة التجريبية التي خضعت لبرنامج  املرتكز على   يؤكد ( وهوما001. عند) دالة  للمقياس والبعدي  القبلي التطبيقين

 السلوكي. 

 مناقشة الفرض األول وتفسير نتيجته: 

رقم) الجدولين  نتائج  إحصائي  /3أثبتت  دالة  فروق  توجد  إذ  الفرض،  لهذا  الباحثة  توقعات  صحة  وب(  خفض  أ  في  البعدي  التطبيق  لصالح  ا 

النفسية، اضطراب   أبعاد )االضطرابات  العينة على  أفراد  االنفعالية والسلوكية لدى  التفاعل االجتماعي، واضطراب االضطرابات  التواصل، اضطراب 

النفسية والسلوكية بدرجة أصغر. الكلية ملقياس االضطرابات  الدرجة  القبلي كانت بدرجة    السلوك(على  التطبيق  أن هذه االضطرابات في  املالحظ  من 

   (Karen, Marielle, Frank & Hans, 2007) كارين، ميريل، فرانك وهانسأكبر، وفي العالج النفس ي دائما في املقياس تكون املشكل أكبر، كما أثبتته دراسة  

ا الذين أظهروا مستوى أعلى  من املشكالت النفسية ، التي هدفت إلى التعرف على السلوك التطوري لألمراض النفسية بين األطفال العاديين واملعاقين عقلي  

تباع تقنيات العالج النفس ي تصير املشكل أصغر وهذا ماسعى إليه البرنامج املرتكز اين، والباحثة ترى بوالسلوكية في مختلف األعمار باملقارنة مع غير املعاق

الفرق دال إحصائي   أن  نتائجه  الدراسة ،حيث جاءت   املستخدم في هذه  السلوكي  العالج  بتقنية  املبكر  التدخل  البعدي أصغر في جميع على  ا متوسط 

السلوك و  التحسن في  البرنامح وأيض  أبعاده. وهذا  الباحثة عن  أدى لرضا  االنفعالي والسلوكي  املسبب لإلضطراب  القائمات على تطبيقه من  زوال  ا رضا 

لهم.  بهم والحاضنين  املحيطين  أبنائهم وتفاعلهم مع  األمور بتحسن تصرفات  أولياء  باملركز، وإشادة  أثبتته دراسة كل من هوجو، موني،   املعلمات  وهذا 

جون  ستيف،  وتايلووموريس،  ليندس ي  األشخاص   (Hogue, Mooney Morrissey, Steptoe, Johnston, Lindsay & Taylor.. 2007,)ستون،  أن 

وتقدير الذات امللتحقين بنظام الحماية األعلى قد حصلوا على درجات دالة في مجال املشكالت النفسية والسلوكية املوجهة نحو الذات كالقلق واالكتئاب 

 Prizant ,2004)مية استخدام العالج السلوكي الذي أثبت فعاليته في عدد من الدراسات والبحوث، كما أوضحت دراسة بريزات ، بيوهذا يدل على أه .

,B)  ل االجتماعي التي ذكرت إحدى نتائجه فعالية وكفاءة العالج السلوكي مع أطفال االعاقة العقلية أكثر من الطرق األخرى ، حيث تم تنمية مهارات التواص

وبالرجوع ألدبيات البحث ألهمية العالج السلوكي الوارد في النظريات حيث نجده يعتمد علي نظريات    واالنفعالي بطريقة أفضل بواسطة العالج السلوكي.

دة االشتراط،  ويفترض أن االضطراب هو ناتج خاطئ عن طريق االشتراط، وهذا النوع يهدف إلي إزالة االضطراب من خالل فك االشتراط، ثم إعا  التعلم،

وهذه الفنية األخيرة ترى الباحثة أن لها أثرها الواضح في   .كما يقوم التعديل السلوكي علي فنية التعلم امللطف والتي تركز علي رد فعل استخدام العقاب

ا عن ا، فعاقبته املدربة بعزله بعيد  نابئ  ا  العالج السلوكي، حيث حدث أثناء تطبيق البرنامج أن أحد التالميذ كان من ذوي السلوك املضطرب قد قال كالم  

تبعته بجوائز تحفيزي
 
أ األمر الذي جعل التلميذ املعزول عن املجموعة يبكي    ،ةاملجموعة التجريبية، ثم قامت بتدريب باقي املجموعة على برنامج مشوق 

أن "العالج السلوكي  (.  1994)  جماللسلوك الغير سوي. وهذا ماأكده  وقد كان، وبهذا فهم الجميع ماهي نتيجة ا   ويعتذر أن أال يعود لهذا السلوك مرة أخرى،

ا يطابق تقنية  لى تحقيق تغيرات فى سلوك الفرد تجعل حياته وحياة املحيطين به أكثر أيجابية وفاعلية". وأيض  إ هو شكل من أشكال العالج النفس ي يهدف 

(، الذين أشاروا إلى أن امليل الذي يبديه بعض األطفال إلى استخدام 187:  1993وآخرون،    العالج السلوكي التي أجراءها املعالجون في دراساتهم )إبراهيم 

التوقف األلفاظ ذات املضمون الجنس ي والطريقة التي يمكن استخدمها لعالج هذا السلوك هو اعتماد التدعيم الفارق لإلنخفاض في سلوك الشتم. وهي 

. وذلك باستخدام أساليب التدعيم امللموس )لعب، حلوى، نزهة ( أو استخدام العقاب التنفيري ووجد أنه االتدريجي عن السباب اليومي حتى يختفي تمام  

 الرادع لهذا األسلوب بدرجة أقوى من التدعيم. 
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رتب تجد  أخرى  أعاله مرة  )أ(  للجدول  يتلقوا  الذين اعقلي   املعاقين من املكونة املجموعة درجات وبالنظر   أن اتضح حيث التدريبي البرنامج لم 

 للمجموعة تتم  التي تعديل السلوك آليات أن إلى ذلك في السبب الباحثة وتعزو  لم تتأثر. الضابطة املجموعة تالميذ لدى  االضطرابات االنفعالية والسلوكية

  اللفظي واالرشاد التوجيه تعتمد على الضابطة
 

 السلوك يعود ما املتبع، فسرعان التعليم  روتين من تغير عملية بأنشطة عالجية التلميذ قيام من بدال

 اللفظي، األمر الذي جعل تقنيات العالج السلوكي ذات جدوى للعينة التجريبية.  واالرشاد التوجيه جلسات نتهاءإ  بمجرد

)االضطرابات االنفعالية ،اضطراب التواصل، اضطراب حيث ترى الباحثة األبعاد الفرعية ملقياس االضطرابات االنفعالية والسلوكية املتمثلة في  

وكانت هي املؤرق لآلباء واملعلمات في املدرسة قبل بدء البرنامج.    واضطراب السلوك( كانت متفشية بصورة واضحة وسط أفراد العينة؛  تفاعل اجتماعي،

 ة وكفاءته في خفض حدتها وهي كاآلتي:وتأخذها هنا الباحثة على شكل صور لتوضيح أثرفعالية البرنامج وأهميته التطبيقي

متمثلة في عدم انصياع الطفل  هي الصورة األكبر من حيث تصور الوالدين والقائمين على رعاية وتعليم هذه الفئة، صورة االضطرابات االنفعالية: •

كاالنسان والحيوان، ويلجأ إلى اللطم وإذاء نفسه، يشكو بعض أو الحزن،الخجل، الخوف من أشياء كثيرة    ا سالح الصراخ والبكاء،لألوامر مستخدم  

وكانت الجلسات التي قدمت لهؤالء التالميذ بحمدهللا قد تصدت للعديد من االضطرابات وتخفيفها، مستخدمة تقنية   األباء من أن نومهم متقطع، 

يدرسون بمدرسة األساس املجاورة لتجريب الوسائل املستخدمة التعزبز بكل مسمياته، والنمذجة وذلك بأن إستدعت املعالجة تالميذ غيرمعاقين  

ا ملشاركة التالميذ غير املعاقين في اللعب،  ا رويد  لخفض حدة السلوك اإلنفعالي أمام تالميذ اإلعاقة الفكرية، وهم ينظرون ،ثم اقتراب بعضهم رويد  

مع توصية الوالدين    ا.ا، فقد كانت النتيجة مدهشة، إذ صار التقليد حاضر  واستخدام الوسائل املعدة لهذا الغرض ثم تكرار األمر عدة مرات يومي  

تيكية الشبيه بنتفيذ سياسة التقبل لهؤالء التالميذ. أما الخوف من الحيوانات األليفة التي تعيش معهم في املنزل، فقد كان بتقريب الحيوانات البالس

ثم الذهاب بهم للحوشات حيث هناك قطيع من الحيوانات فبدأت   لحيوان األصل، وتحسسه،بحيوانات املنازل واللعب بها مع تسميتها، ثم تقريب ا 

 
 

 اإللفة قليال
 

التدريبي واملعالج استخدمت تقنية االسترخاء، قليال التالميذ والفريق  بين  إلفة  االنفعالية وصارت هناك  الحالة  أن هدأت  وهذه   . وبعد 

إج بعد  االنفعالي  السلوك  اضطراب  دراسةالجزئية من  اتفقت مع  البرنامج علیهم  ظهور   (1993)  صفاء دراسة  هنداوي،.  راء  ذكرت   التحسن التي 

 املتابعة. فترة  خالل املختلفة التوافقي السلوك جوانب في والتقدم

جداول متابعة، وتجاهل اتبعت الباحثة خطة عالج تشتت اإلنتباه حيث كان الحرص تنسيق جو التعلم والتدريس ثم عمل  :  صورة اضطراب التواصل  •

زيادة   األشياء السلبية، مع متابعة الوالدين، الحرص على جعل عملية التعلم شيقة بإتباع التعزيز،الرسم، التشكيل، تشكيل الحروف بالصلصال ثم  

للدراسة. الرابع(،  )أنظر  التركيز واإلنتباه والدافع  باملبحث  العالجية كاملة  اتفق  الخطة  الجزئية  أن هذه   ت مع دراسة: قام كوريل وهيتشسون ونجد 

(Corell & Huthchison, 1987)   الذي ذكر أن برامج اإلرشاد األسري والعالج الطبي البيئي فاعلة في حاالت اضطراب االنتباه املصحوب بنشاط حركي

 الزائد. 

يجة تأتي بعد جهٍد جهيد )انخفاض السلوك  هذا السلوك يمثل الصورة السلبية واألصعب األمر الذي جعل النت  صورة اضطراب تفاعل اجتماعي: •

واملقابالت التي أجريت مع الوالدين والجيران واملعلمات   بشكل أصغر (، ألنه سلوك له ماقبله عند بعض أفراد العينة، تم هذا من خالل تتبعنا للطفل،

اإلعاقة من قبل اإلخوة واللعب بهم واإلستهزاء بهم في البيت في املدرسة، ووجد أن أصل هذا السلوك له أسبابه، أساليب املعاملة الوالدية وعدم تقبل 

التراكمات   للباحثةوثبت من خالل  املعاقين ذهني  بأ  االكلينيكية  إساءة معاملة األطفال  بين  النفسية لديهم.  ن هناك عالقة قوية  ا وبعض املشكالت 

 السلوكيات ، فحاولت الباحثة استخدام خطوات تشكيل السلوك كاآلتي: ا نقص التدريب قبل البرنامج من قبل املعلمات للتعامل مع تلك وأيض  

تحديد وتعريف السلوك النهائي بدقة وموضوعية على شكل هدف سلوكي )السلوك املرغوب فيه(، والهدف من ذلك تعزيز التقارب التدريجي من  .1

 السلوك املستهدف مع تجنب تعزيز السلوكيات  التي نريدها. 

 ا من السلوك املستهدف. دي إلى السلوك النهائي إلى سلوكيات فرعية يعرف كل منها بالسلوك املدخل ، بحيث يكون قريب  تجزئة السلوك املؤ  .2

 تعزيز كل خطوة تقترب من السلوك النهائي، وذلك باختيار املعززات الفعالة للمحافظة على درجة عالية من الدافعية لدى الفرد.   .3

 قبل التأكد من نجاح الفرد في الخطوة السابقة.عدم االنتقال إلى الخطوة الالحقة  .4

الطف .5 دافعية  لزيادة  الالحقة  املرحلة  في  تنويعها  ونحرص على  السابقة  املرحلة  تعزيز  فإننا نتوقف عن  إلى مرحلة  االستقبال من مرحلة  ل  عند 

 وقد كانت النيجة جيدة.   (.2002)حواشين، 

ا من األعراض ترتبط باإلكتئاب منها: األرق، التعب السريع، إنخفاض مستوى الطاقة، ( عدد  DSM-3-Rفي الدليل األمريكي )  صورة اضطراب السلوك: •

)التذكر(  ا  التدريس ي واملدرس ي واملنزل، ضعف  األكاديمي والنشاط  األداء  اإلنتباه والتركيز، اإلنسحاب االجتماعي ا نخفاض مستوى  نخفاض مستوى 

الفهم  إتبعت الباحثة العالج السلوكي لهذه الجزئية وببذل الجهد املكثف من الفريق املعالج واملتابعة ا، وبهذا  والتقوقع لدى األطفال املعاقين فكري  

، كانت النتيجة أن جاءت لصالح التطبيق البعدي حيث كان السلوك بدرجة أصغر. وأن الخطة العالجية ةاملتواصل واملراقبة لألهل بصورة دورية ويومي

ا، وقد كانت اإلشادة من الوالدين حاضرة، وقد إتفقت هذه الجزئية من السلوك املضطرب مع  ع قد قضت علیها تمام  للتبول االإرادي  ومص األصاب

ا هي العدوان الجسدي الحاد، األذى الذاتي، والنمطية املتكررة. وقد تفوقت  فقد بينت نتائجها أن أكثر املشكالت السلوكية شيوع    ،دراسة توتسيكا
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ديفيز ومانسيل التي تبين إحدى نتائجها أن املشكالت السلوكية املتوقعة التي تم التعرف علیها خالل العشرين    -راسة ماكنزي  الدراسة الحالية على د

 بأن البرنامج العالجي بحمد هللا قد قض ى علیها بصورة أكبر.   اسنة املاضية ال زالت تظهر لدى املعاقين عقلي  

( بين  α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إ : ونصه ال توجد فروق ذات داللة  به  ل الثاني والفرض الخاصالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤا  . 2.4

 متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ملقياس االضطرابات السلوكية تعزى ملتغير النوع )ذكر/أنثى(.

 بدرجة بسيطة اعقلي  يوضح نتيجة اختبار )ت( للفرق بين مجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق في تخفيف اضطراب السلوك لدى التالميذ املعاقين  :(4جدول )

 3)ن= ا ملتغير نوع التلميذ املعاق )بنين / بنات(باملجموعة التجريبية تبع  
 
 ا وتلميذة ( تلميذ

خفض اضطراب السلوك  

 بأبعادده املختلفة 

الوسط   النوع 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة )ت(  

 املحسوبة 

قيمة   د ح 

 احتمالية

 االستنتاج 

   355. 28 940.- 5.71 14.22 بنين  االضطرابات النفسية 
 
 الفرق غير دال إحصائيا

 3.88 16.00 بنات 

   067. 28 1.908- 2.73 5.56 بنين  اضطراب التواصل 
 
 الفرق غير دال إحصائيا

 2.10 7.33 بنات 

   868. 28 168.- 4.57 7.83 بنين  اضطراب السلوك 
 
 الفرق غير دال إحصائيا

 2.91 8.08 بنات 

   450. 28 765. 5.50 17.83 بنين  اضطراب السلوك االجتماعي
 
 الفرق غير دال إحصائيا

 10.00 15.67 بنات 

لتخفيف الدرجة الكلية 

 االضطرابات 

   775. 28 289.- 15.55 45.44 بنين 
 
 الفرق غير دال إحصائيا

 14.69 47.08 بنات

  دال أثر وجود ( عدم4) الجدول  من  ويالحظ
 
البنين بلغت إذ النوع، ملتغير إحصائيا للمقياس  الكلية  الدرجة  الحسابي في  الوسط  (  45.44)  قيمة 

بقيمة  (289.-)  (،حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة للمجموعتين14.69( بإنحراف معياري )47.08،وللبنات الوسط الحسابي )(  15.55بإنحراف معياري )

 أن أي  للبرنامج، واإلناث الذكور  من كل استجابة في اختالف وجود عدم إلى يشير ما .(،005عند) اإحصائي   دالتين غير القيمتين وهاتين  (28احتمالية )

  املجموعة. أفراد نوع باختالف تختلف لم  في تخفيف االضطرابات االنفعالية والسلوكية،أي  البرنامجفاعلية 

 مناقشة الفرض الثاني وتفسير نتيجته: 

مت النتيجة مؤشر    التجريبية املجموعة أفراد لدى  السلوكية تخفيف االضطرابات في التدخل املبكر بتقنية العالج السلوكي برنامج فاعلية على ا قد 

بي   إليه توصلت ما مع النتيجة هذه  وتتفق  .مباشر بشكل علیهم  البرنامج تطبيق بعد النتائج فعالية (Prizant ,B,2004دراسة بريزات،  التي أوضحت   )

االجتماعي واالنفعالي بطريقة تم تنمية مهارات التواصل  ،قة الفكرية أكثر من الطرق األخرى عاوكفاءة العالج السلوكي مع األطفال التوحديين، وأطفال اإل 

 ا في باقي املظاهر النفسية والسلوكية إلى ا واتفقت معها ضمني  جزيئ    م(2013) أفضل بواسطة العالج السلوكي،كما نجدها قد اختلفت مع دراسة جريج

 كان بينما للمجتمع، املضاد السلوك في الذكور  ولصالح الجنسين "بين" T-Test ت" اختبار استخدام نتائج أشارت كما إحصائية داللة ذات فروق وجود

ظهر لم  السلوكية املظاهر باقي أما اإلناث، لصالح االنسحاب االجتماعي سلوك  ملتغير الجنس. تعود فروق أي  ت 

حاولت تتبع أثر االضطراب وقد كثفت تقنيات البرنامج علیهن بعد أن    ا من الذكور،وقد الحظت الباحثة في بداية البرنامج أن اإلناث أكثر إضطراب  

ي إنعكس على ومسبباته، فوجدت أن بعض اإلناث أن السبب األساس ي لعدم اإلستجابة للبرنامج في بدايته ناتج من توتر األمهات إلعاقة بناتهن األمر الذ

الوضع لدى هؤالء اإلناث، حتى جاءت  سلوك الصغيرات من حزن وخجل، وغيره من االضطراب النفس ي، فعملت على إزالة املسبب، فالحظ الجميع تحسن  

 النتيجة معلنة عدم وجود فروق بين الجنسين.

 :االستنتاجات

التجريبية". والتوجد البرنامج  تطبيق املجموعتين بعد درجات  رتب متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق توجد  ذات فروق لصالح املجموعة 

 ا ملتغير النوع".تبع   البرنامج تطبيق املجموعة التجريبية بعد درجات  رتب متوسطي بين إحصائية داللة

 التوصيات: 

 :التالية التوصيات الباحثة تقدم الدراسة، نتائج على بناء

السلوكي على تعميم  • العالج  بتقنية  املبكر  التدخل  اإلعاقة من تأهيل مدارس برنامج  االضطرابات  من حدة  التخفيف في منه اإلفادة  أجل ذوي 

 .افكري   املعاقين لدى  السلوكية

املبكر  اتباع • التدخل  في  السلوكي  العالج  غير   تقنيات  املعززات القائمة وفنياته رغوبةاملللسلوكيات  أجل   من واالجتماعية واللفظية املادية  على 

 .وغيرها من السلوكيات املخلة .والعناد الغضب سلوكيات حدة  من التخفيف
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 امللخص: 

( الجيوجبرا  برنامج  على  قائم  تدريبي  برنامج  بناء  إلى  البحث  تنمية  GoeGebraهدف  في  فاعليته  عن  والكشف  لدى  (،  الرياضية  التعميمات  تدريس  مهارات 

هج شبه التجريبي ذي الطالبات املعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة، ولتحقيق هدف البحث استخدم الباحثون املنهج البنائي في بناء البرنامج التدريبي واملن

طالبة معلمة تخصص رياضيات من املسجالت ملساق تدريب ميداني   (22املجموعة الواحدة للكشف عن فاعلية البرنامج التدريبي، تكونت عينة البحث من )

( فقرة موزعة على 36وقد تم اختيارهن بطريقة عشوائية، وأعد الباحثون بطاقة مالحظة مكونة من )  2017/2018في كلية التربية في الفصل الدراس ي األول  

التقويم( لت التنفيذ، مهارات  التخطيط، مهارات  الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا  ثالثة محاور)مهارات  التعميمات  أداء الطالبات ملهارات تدريس  قييم 

(GoeGebra( بينت نتائج البحث فاعلية البرنامج التدريبي املقترح القائم على برنامج الجيوجبرا ،)GoeGebra  في تنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية )

توصل إليه الباحثون من نتائج أوصوا بضرورة تدريب الطلبة املعلمين في كليات التربية على استخدام برنامج الجيوجبرا  لدى الطالبات املعلمات، وفي ضوء ما  

(GoeGebra.في تدريس موضوعات الرياضيات وخاصة التعميمات الرياضية ) 

 مهارات تدريس التعميمات الرياضية.  ؛(GoeGebraبرنامج الجيوجبرا ) ؛برنامج تدريبيفتاحية: املكلمات ال

Abstract: 
The research aims to design a training program based on GoeGebra program and to explore its effectiveness in developing the 
teaching skills of mathematical generalizations among the Islamic University in Gaza female students who practice teaching. 
The research adopted the constructive approach in order to design the intended training program based on interactive 
programs and the one-group quasi-experimental approach to reveal effectiveness of the designed training program. The 
sample of the research consisted of (22) randomly selected female students who study mathematics and are enrolled in the 
module of Field Training. The researchers prepared a note card consisting of (36) items divided into three fields (planning 
skills, implementation skills, and assessment skills) to evaluate performance of the female students in the teaching skills of 
mathematical generalizations using the GeoGebra program.  The research results showed the effectiveness of the proposed 
training program based on the GeoGebra program in developing the skills of teaching mathematical generalizations among the 
female student- teachers. The research recommended the need to train students at faculties of education who practice teaching 
on the use of GeoGebra program in the teaching of mathematics subjects especially mathematical generalizations. 

Keywords: training program; GeoGebra program; mathematical generalizations teaching skills. 
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 قدمة: امل .1

الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، حيث أصبح  التي غزت مختلف جوانب  التكنولوجية  العلمية  الثورة  اليوم عصر  املجتمعات  تعيش 

   تقدم املجتمعات وازدهارها مرهون بمدى توظيفها للمستحدثات التكنولوجية وامتالكها للعقول املتعلمة القادرة على مواكبة تلك التطورات.

، بحيث تعكس هذا بناء الفرد، كان يجب عليها أن تتجاوب مع هذه الثورة العلمية التكنولوجيةبن التربية أحد أهم تلك الجوانب كونها تعتني  وبما أ 

تسهيل املهام  في التطور على مقرراتها وبرامجها وأنشطتها، بشكل يسمح لألجيال املعاصرة والقادمة بمواكبة هذا التطور واالستفادة من التقنيات الحديثة 

 والوصول لألهداف املرجوة.

وصدق من قال: "وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ووراء كل تربية عظيمة معلمون مخلصون،   وبما أن املعلم هو من أهم منظومة التعليم املتكاملة،

ليتمكنوا من   املعلمين وتدريبهم؛  إعداد  األولى  الدول جميعها إليجاد مؤسسات تعليمية تكون مهمتها  متميزون " من أجل ذلك تحرص  القيام عارفون، 

 (.  8م، ص 2010)أبو شقير، وحلس،  ءما يصبو إليه هذا املجتمع من تقدم ورقي وتطور عن طريق تربية النش باألدوار التي يريدها املجتمع منهم؛ ليحققوا 

ات  لذلك أصبح من الضروري تزويد املعلم بمهارات تجعله أكثر كفاءة ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتقنيات الحديثة، وهنا يظهر دور مؤسس

دريب املعلمين قبل الخدمة، تلك املؤسسات لها دور كبير في إكسابهم مهارات التدريس والتقويم، ومن أهم البرامج في إعداد املعلم، حيث تقوم بإعداد وت

 (. 3م، ص2014إعداد املعلمين، ذلك البرنامج الذي يعرف ببرنامج التربية العملية، والذي يعد العصب والعمود الفقري لبرنامج إعداد املعلمين )دغمش، 

من األولى الحديث عن إعداد معلمي الرياضيات؛ ألن الرياضيات أم العلوم وخادمتها وال يوجد علم أو فن  فحديث عن إعداد املعلمين  وفي سياق ال

 إال كانت الرياضيات أساًسا له، ويتوقف إتقان الفرد ألي علم على إتقانه للرياضيات.   

 ( بل  تعل82م، ص1989ويرى  هو  الرياضيات  تعلم  من  كثيًرا  أن   )( وزمالؤه  عفانة  أشار  وكما  تعميمات،  التعميمات 108م، ص2012م  أن  إلى   )

 من محتوى الرياضيات؛ وترجع أهميتها كونها حلقة الوصل بين أجزاء املادة، فهي تسهم في تكاملها وترابطها  
ً
 هاما

ً
وخلق مفاهيم جديدة الرياضية تمثل جانبا

 أعلى درجة من سابقتها.

ى عنها في البناء الرياض ي، فهي تعمل كجسر يربط بين املفاهيم الرياضية؛ لتصبح تلك املفاهيم ذات فائدة وقيمة، كما فالتعميمات الرياضية ال غن

 أنها توفر وقًتا وجهًدا عند استخدامها في حياتنا اليومية. 

طوير ونمو املادة )عبيدات، وأبو السميد،  كما ويعتبر تعلم التعميمات الرياضية أهم من تعلم وحفظ الحقائق، فهي العامل الفعال املساعد على ت

 (. 15م، ص2007

ا في وتحتل الهندسة الجزء األهم من الرياضيات فهي تظهر واضحة في التشكيالت الجيولوجية والبلورات في الصخور، وأصبحت عنصًرا مهًما وحيويً 

التي يشكلها، ودراسة الظواهر املتعلقة بهذا النظام بشكل الصناعة والفنون والعمارة، كما تظهر الهندسة خالل النظام الشمس ي واملدارات ال هندسية 

 (. 12م، ص2014علمي دقيق جًدا، مثل ظاهرة الخسوف والكسوف والدقة في تحديد أزمنة حدوثها مما يؤكد على أهمية الهندسة )الرحيلي، 

الباحثون  الحقائق   ويرى  بربط  من خاللها  املتعلم  فيقوم  املتعلمين،  لدى  التفكير  تنمية  تعمل على  التي  املجاالت  أهم  إحدى  تعتبر  الهندسة  أن 

 واملسلمات والنظريات الستنباط النتائج، إذ ال يمكن استخدام عالقات ونظريات دون برهنتها واالقتناع بصحتها.

تقوم به، فقد أكدت نتائج العديد من الدراسات أن تعلم الهندسة يواجه صعوبات كثيرة، وقد أشارت    ومع التسليم بأهمية الهندسة والدور الذي 

أن تدريس الهندسة لم ينجح في تحقيق أهدافه املنشودة، وأنها من أكثر فروع الرياضيات التي يواجه تعلمها صعوبة لدى الطلبة، ويتضح ذلك من    إلى 

ال معظم  أن  فنجد  فيها،  تحصيلهم  هذه ضعف  الباحثين  معظم  ويرجع  لهم،  بالنسبة  لها  معنى  ال  كلمات  كمقاطع  املختلفة  النظريات  يرددون  طلبة 

 (  Andrew, 2007م(، و)2015م(، و)عشوش، 2004)سيف،  الصعوبات إلى الطرق التي يتم بها تدريس موضوعات الهندسة

( الرياضيات  األمريكي ملعلمي  القومي  املجلس  الهندسية وخواصها، NCTM, 2000كما تشير معايير  الطالب على فهم األشكال  أن عدم قدرة  إلى   )

املستخدمة ف  التدريس  إلى طرق  الهندسية وبرهنتها، يرجع  املشكالت  للمفاهيم والخواص والعالقات، وانخفاض قدرتهم على حل  استيعابهم  ي  وضعف 

 تدريس الهندسة وندرة استخدام الوسائل التعليمية. 

ي معظمها تعميمات متمثلة في القوانين والنظريات، فإن أحد أهم طرق عالج املشكالت لدى الطلبة في الهندسة يتمثل في حل  وملا كانت الهندسة ف 

التعميمات وال املباشر في تدريس  العرض  استراتيجيات  املعلمين يستخدمون  أن معظم  التربويون  الهندسية، حيث يرى  التعميمات  تي مشكالت تدريس 

 من ترك فرصة للطلبة الكتشاف تلك التعميمات. يظهر فيها تحرك صي
ً

 اغة التعميم، ثم طرح األمثلة والالأمثلة على التعميم بدال

أوصت العديد من الدراسات بضرورة االهتمام بتدريب معلمي الرياضيات على استخدام استراتيجيات مناسبة لتدريس التعميمات الرياضية    وقد

 م(.  2008(، ودراسة الشهري )Hashemi, et al, 2013سة هاشمي وآخرون )م(، ودرا 2017منها دراسة الظفيري )

الرياضيات  وانسجامً  ملعلمي  األمريكي  الوطني  املجلس  دعا  ذلك فقد  توفير  (NCTMا مع  الرياضيات من خالل  تدريس  استراتيجيات  تطوير  إلى   )

يمية في الرياضيات على مستوى املختلفة، بحيث يتمكن جميع الطلبة من تلقي برامج تعلالتكنولوجيا لدراسة الرياضيات، ممثلة بالحاسوب وبرمجياته  

البيانات ؛ وذلك ملا توفره التكنولوجيا من دعم تعلم الطلبة من خالل تجسيد األفكار الرياضية بصور مرئية عالوة على تسهيل عملية تنظيم وتحليل عال  

 . (NCTM,2000وتنفيذ الحسابات بدقة )
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م(، واملؤتمر الثالث لتعليم الرياضيات للجمعية السعودية للعلوم  2004ص ى كل من املؤتمر الرابع للجمعية املصرية لتربويات الرياضيات )وقد أو 

 م(، بضرورة دمج التقنيات الحديثة والبرامج الحاسوبية في تدريس الرياضيات. 2013الرياضية )

مميزات استخدام الحاسوب في تعليم وتعلم الرياضيات هي دراسة الرياضيات كمادة تجريبية بصرية وليست  م( إلى أن إحدى أهم  2004ويشير عبيد )

 فقط بصورة رمزية مجردة، كالتحقق من صحة النظريات الهندسية.

ليم الرياضيات وتعلمها ومع بداية القرن الحادي والعشرين تم تطوير برامج حاسوبية لتدريس الهندسة سميت بالبرامج التفاعلية، ساهمت في تع

( بأنها: "برامج إلكترونية تتيح للمتعلم التحكم بإنشاء األشكال الرياضية والهندسية وتحريكها 11، ص2002وقد وصفها أبو عراق )في املدارس والجامعات،  

 في اتجاهات مختلفة، وكذلك التحكم في تغيير خصائص تلك األشكال ".  

البرامج  على مفهو  تلك  واإلكتشاف وكما ذكرت مطلق )حيث تستند  باملمارسة  التعلم  العالقات 47م، ص2003م علمي يعتمد على  إدراك  بأن   )

 الرياضية بواسطة الطالب يجعلها ذات معنى بالنسبة له ويؤدي ذلك إلى استبقائها واالحتفاظ بها لفترات طويلة.

الجيوجبرا و  برنامج  أحدث  (GoeGebra)  يعتبر  الرياضيات،البرامج  وأهم    من  وتعلم  تعليم  ملساندة  ظهرت  التي  املعايير   التفاعلية  على  مبني  وهو 

الرياضية بنفسه، مما يحقق فهًما عميًقا  العاملية النظريات والعالقات  اكتشاف  الطالب من  التي تمكن  الجبرية والهندسية  اإلمكانات  لنظريات  ل، يقدم 

 .((Akkaya, & Kagizmanli, 2011والحقائق من خالل التطبيق العملي لها 

في تعليم الرياضيات والفيزياء    ( GoeGebra)  وقد أوص ى مؤتمر التميز البحثي في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات األول بتوظيف برنامج الجيوجبرا  

 م(.  2015)الشايع، واألحمد،  باعتباره أحد أهم التقنيات املستخدمة في تعليم وتعلم الرياضيات

من اإلمكانات ما يجعل له تأثيرات سريعة في تيسير تدريس الرياضيات، إذ أن إمكانات البرنامج تتيح للطالب   GeoGebra)) كما أن لبرنامج الجيوجبرا 

 (.  Dogan & Icel, 2010تمثيل املفاهيم الرياضية، ورؤية العالقة بين الهندسة والجبر، والربط بينهما، ومشاهدة التمثيالت البيانية للمفاهيم الجبرية  ) 

ديد من الدراسات فاعلية البرامج التفاعلية وأثرها على العملية التعليمية وأوصت بدمجها في العملية التعليمية منها دراسة الوادية كما وأثبتت الع

وشـــــة درا ، ودراسة  (Yilds, Baltaci, 2016)م(، ودراسة ييلدز وبالتاكي 2016(، ودراسة أبو سارة )Seloraji, Eu, 2017م(، ودراسة سيلوراجي وإيو )2017)

 .  (KESAN, CALISKAN, 2013ودراسة كيسان وكاليسكان )م(، 2014)

النعيمي  من  كل  دراسة  أوصت  وعتيق2016)  كما  وحسن 2016)  م(،  وميهسوأكونور 2016)  م(،  وموينجيروا    Mwingirwa))  م(، 

,MihesoO'Connor,2016( وآل مسعد  )2016، وخليل  والزهاوي  وقادر  والنذير2015م(،  تلك  2014)  م(،  استخدام  املعلمين على  تدريب  بضرورة  م( 

 البرامج وتنمية مهاراتهم؛ الستخدامها في العملية التعليمية بكفاءة قبل وأثناء الخدمة.  

نها دراسة م  وقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية برامج تدريبية في تنمية مهارات لدى املعلمين أو الطلبة املعلمين تخصص رياضيات واالرتقاء بها،

  م(، ودراسة القيس ي2015)  م(، ودراسة آل شديد2015)  شموط(، ودراسة  Aly, Abdulhakeem, 2016)  م(، ودراسة عالي وعبد الحكيم 2017)  الجمل

 . Farrajallah, A. A. (2016)، م(2014) م(، ودراسة عبداملجيد2015) ة م(، ودراسة حليو 2015)

لدى الطالبة املعلمة،    (GoeGebra)  برنامج الجيوجبرا أي من البرامج السابقة بتنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام    تتناول ولكن لم  

من املعلمين يوظف تلك البرامج في   ا محدودً   ا عددً   أن  وا وجد  م ، فإنهواملشرفين التربويينمع العديد من املعلمين واملعلمات    الباحثون ومن خالل تواصل  

ي كلية التربية، تدريس التعميمات الرياضية، مبررين ذلك بالعديد من املعيقات، من أهمها أنهم لم يتلقوا تدريًبا عليها في مرحلة إعدادهم قبل الخدمة ف

ملساقات التربية في الجامعة، على الرغم من أن   م أثناء دراسته  أي تدريب على مثل تلك البرامج  يتلقوا لم    م معهم في هذا املبرر، حيث أنهيتفق الباحثون  و 

في    (GoeGebraبرنامج الجيوجبرا )استخدام    بأنه من الواجب  ون الباحث  ولذلك رأى تلك البرامج كانت قد استخدمت في مجال تعليم الرياضيات حينها،  

 .دى الطالبات املعلماتتنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية للتدريس التعميمات الرياضية 

 تحددت في السؤال الرئيس التالي:   وتساؤالته، والتي البحثومن هنا نبعت مشكلة 

في تنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية لدى الطالبات املعلمات في الجامعة   (GoeGebraبرنامج الجيوجبرا )ما فاعلية برنامج تدريبي قائم 

 اإلسالمية بغزة؟

 السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع من 

 ما مهارات تدريس التعميمات الرياضية املراد تنميتها لدى الطالبات املعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة؟  •

واملستخدم لتنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية لدى الطالبات املعلمات في   GeoGebra)برنامج الجيوجبرا )ما البرنامج التدريبي القائم على   •

 الجامعة اإلسالمية؟ 

ا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات املعلمات في مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبر  •

((GeoGebra  يبي وبعده؟ قبل تطبيق البرنامج التدر 

في تنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية لدى الطالبات املعلمات   GeoGebra)برنامج الجيوجبرا )ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي القائم على   •

 في الجامعة اإلسالمية بغزة؟ 
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 :دراسةفرضيات ال . 1.1

• ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الرياضية  بين  (  α≤0.05ال  التعميمات  تدريس  مهارات  في  املعلمات  الطالبات  درجات  متوسطي 

 قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده.  GeoGebra)باستخدام برنامج الجيوجبرا)

القائم   • التدريبي  البرنامج  يحقق  الجيوجبرا ال  الطالبات    GeoGebra))  برنامج  لدى  الرياضية  التعميمات  تدريس  مهارات  تنمية  في  فاعلية مقبولة 

 املعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة.  

 :دراسةأهداف ال . 2.1

 إلى تحقيق ما يلي: دراسة ال تهدف 

 .  GeoGebra)) إعداد قائمة بمهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا  •

الجيوجبرا    • برنامج  قائم على  برنامج تدريبي  الجامعة GeoGebra))  بناء  في  املعلمات  الطالبات  لدى  الرياضية  التعميمات  تدريس  مهارات  لتنمية  ؛ 

 اإلسالمية بغزة.  

• ( إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  تدريس  (  α≤0.05الكشف عن وجود فروق  مهارات  في  املعلمات  الطالبات  درجات  التعميمات  بين متوسطي 

 قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده.  GeoGebra)الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا )

لجيوجبرا  الكشف عن مدى فاعلية البرنامج التدريبي القائم على البرامج التفاعلية في تنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج ا  •

((GeoGebra ت في الجامعة اإلسالمية بغزة. لدى الطالبات املعلما 

 :  دراسةأهمية ال . 3.1

 فيما يلي:  دراسةالتكمن أهمية 

قد يفيد القائمين على إعداد املعلم في مجال الرياضيات بجامعات الوطن من   GeoGebra))  برنامج الجيوجبرا تقدم الدراسة برنامج تدريبي قائم على   •

 تطوير مساق طرائق تدريس رياضيات. 

،  GeoGebra)) برنامج الجيوجبرا قد تساعد الدراسة الطالبة املعلمة في مرحلة اإلعداد على امتالك مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام  •

 وذلك من خالل ما ستقدمه الدراسة من محتوى نظري يساعد الطالبة املعلمة على التمكن من تلك املهارات. 

لتح • نماذج متنوعة  الدراسة  في عملية  تقدم  املعلم  بها  يستعين  قد  التفاعلية  البرامج  باستخدام  دراسية مختلفة  الرياضيات ملراحل  دروس  ضير 

 التحضير. 

برنامًج  • الدراسة  تدريبيً توفر  تدريس ا  على  الرياضيات  معلم  تدريب  في  الخدمة  وأثناء  قبل  املعلم  تدريب  برامج  على  القائمون  منه  يستفيد  قد  ا 

 . GeoGebra)) برنامج الجيوجبرا ستخدام التعميمات الرياضية با

املدارس في تقييم مهارات مدرس ي الرياضيات   توفر الدراسة بطاقة مالحظة ملهارات تدريس التعميمات الرياضية قد يستفيد منها املشرفون ومديرو  •

 في تدريس التعميمات الرياضية.  GeoGebra)) برنامج الجيوجبرا في استخدام 

 لتوصيات العديد من الدراسات واألبحاث بضرورة تدريب معلمي الرياضيات قبل وأثناء الخدمة على استخدام   •
ً
برنامج جاءت هذه الدراسة استجابة

 في التعليم.  GeoGebra)) الجيوجبرا 

 : دراسةحدود ال . 4.1

 على الحدود التالية:  ةالحالي دراسةال تاقتصر 

عام  الطالبات املعلمات تخصص رياضيات في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة واملسجالت ملساق تدريب ميداني للفصل الدراس ي األول من ال •

 م. 2017-2016في الفصل الدراس ي الصيفي من العام  ن م، حيث تم تدريبه2017-2018

 مهارات التدريس الثالث:  •

 )صياغة األهداف السلوكية، إعداد ورقة عمل موجهة في اكتشاف التعميم، إعداد التعميم على البرنامج(. التخطيط  .1

 التنفيذ )مهارة استخدام البرنامج في شرح التعميم، مهارة تدريس التعميم، مهارة إدارة الصف(.  .2

)توظيف أنشطة ورقة العمل التقويمية، تطرح األسئلة أثناء شرح التعميم، تفسير النتائج التي تظهر على البرنامج بمشاركة الطالبات،    التقويم  .3

 .  تتبع أنشطة الطالبات وتزويدهم بالتغذية الراجعة املوجهة، تشجيع الطالبات على تقويم تعلمهم للتعميمات ونقدهما بموضوعية(

رياضية املتضمنة في موضوعات الهندسة في كتب الرياضيات من الصف الخامس وحتى الصف العاشر واملتمثلة في: )نظريات  بعض التعميمات ال •

  جبرا املثلث، نظريات األشكال الرباعية، تعميمات التحويالت الهندسية( حيث تم تدريب الطالبات املعلمات على تدريسها باستخدام برنامج الجيو 

(GeoGebra) . 
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 :دراسةلحات المصط . 5.1

 مجموعة من املصطلحات التي تم تعريفها إجرائًيا، وجاءت على النحو التالي:   دراسةورد في ال 

الرياضية    الفاعلية: • للتعميمات  املعلمة  الطالبة  تدريس  مهارات  في  التدريبي  البرنامج  يحدثه  الذي  التغير  الجيوجبرا مقدار  برنامج  باستخدام 

(GeoGebra)  . 

التدريبي: • الطالبة   البرنامج  وهادفة؛ إلكساب  بطريقة منظمة  املصممة  والتقويم  التدريس  وأساليب  واألنشطة  والخبرات  األهداف    مجموعة من 

 . (GeoGebraبرنامج الجيوجبرا )املعلمة مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام 

الرياضيات، يخدم كافة فروعهو برنامج ت  (: GeoGebraبرنامج الجيوجبرا ) • )جبر، هندسة، قياس، إحصاء واحتماالت(    هافاعلي في تعليم وتعلم 

 ، ويستخدم مع كافة املراحل الدراسية.راكتشاف التعميمات الرياضية ذاتًيا بكل سهولة ويسبطريقة تمكن املتعلم من ويربط بين تلك الفروع 

 نمط من السلوك التدريس ي الفعال تتوفر فيه عناصر الدقة والسرعة لتحقيق أهداف محددة.  مهارات التدريس: •

الرياضية:  • تشمل على    التعميمات  والتي  أكثر  أو  بين مفهومين  ثابتة  الهندسة  عالقة  في وحدات  الواردة  والنظريات  والقوانين  واملبادئ  العالقات 

عية،  والقياس في كتب الرياضيات من الصف الخامس وحتى الصف العاشر واملتمثلة في املوضوعات التالية: )نظريات املثلث، نظريات األشكال الربا

 تعميمات التحويالت الهندسية(.

جموعة اإلجراءات التدريسية التي تقوم بها الطالبة املعلمة لتدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج م  مهارات تدريس التعميمات الرياضية:  •

 وتتمثل في املهارات التالية:  GeoGebra)الجيوجبرا )

 التخطيط )صياغة األهداف السلوكية، إعداد ورقة عمل موجهة في اكتشاف التعميم، إعداد التعميم على البرنامج(.  .1

 ذ )مهارة استخدام البرنامج في شرح التعميم، مهارة تدريس التعميم، مهارة إدارة الصف(. التنفي .2

،  تفسير النتائج التي تظهر على البرنامج بمشاركة الطالبات)توظيف أنشطة ورقة العمل التقويمية، تطرح األسئلة أثناء شرح التعميم،  التقويم  .3

 .بالتغذية الراجعة املوجهة، تشجيع الطالبات على تقويم تعلمهم للتعميمات ونقدهما بموضوعية(تتبع أنشطة الطالبات وتزويدهم 

طالبات كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة تخصص رياضيات واملسجالت ملساق تدريب ميداني للفصل الدراس ي األول من  الطالبات املعلمات:   •

 م.2018-2017العام الجامعي 

 : امليدانيةالدراسة  .2

 :  دراسةمنهج ال. 1.2

 هما:  حيث إن دراستنا قائمة على بناء برنامج تدريبي وكذلك دراسة مدى فاعليته على مهارات تدريس التعميمات الرياضية، فقد تم اعتماد منهجين

يقة منطقية ومترابطة  اعتمد املنهج البنائي في بناء البرنامج التدريبي القائم على البرامج التفاعلية، حيث تم ترتيب أجزاء البرنامج بطر املنهج البنائي:  •

 باإلضافة للتدريبات واألنشطة والتطبيقات التي تم إضافتها للبرنامج لتنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية لدى الطالبات املعلمات. 

 . لبعديتم استخدام املنهج شبه التجريبي القائم على املجموعة التجريبية الواحدة ذات القياس القبلي وا  املنهج شبه التجريبي: •

 :  دراسةعينة ال . 2.2

( طالبة معلمة تم اختيارهن بطريقة عشوائية، حيث تم دعوة جميع الطالبات املعلمات تخصص رياضيات املسجالت 22من )  دراسةالتكونت عينة 

دورة معتمدة من دائرة التدريب امليداني ( طالبة معلمة لحضور  93م( والبالغ عددهن )2018-2017ملساق تدريب ميداني للفصل الدراس ي األول من العام )

 . البحث، والطالبات اللواتي حضرن الدورة مثلن عينة هواتف املحمولة الخاصة بكل طالبةفي الجامعة اإلسالمية بغزة من خالل إرسال رسائل على أرقام ال

 : دراسةمواد وأدوات ال . 3.2

 :
ا

 الدراسة: موادأوًل

 املقترح.البرنامج التدريبي 

لتنمية مهارات مختلفة ببناء برامج تدريبية  التي عنيت  الدراسات  العديد من  )  بعد االطالع على  م(،  2016م(، والنعيمي )2016مثل دراسة عتيق 

والذي اشتمل على أربعة ، تم بناء البرنامج التدريبي املقترح  م(2014م(، والنذير )2015م(، وقادر والزهاوي )2016م(، وخليل وآل مسعد )2016وحسن )

 ة وهي كالتالي: ئيسأجزاء ر 

  اإلطار العام للبرنامج التدريبي املقترح

هو سلسلة من الخطوات واللقاءات والتدريبات واألنشطة التي تسعى لنقل الطالبة املعلمة من تدريسها للتعميمات :  تعريف البرنامج التدريبي املقترح •

 . (GoeGebra) التقليدية إلى تدريسها باستخدام برنامج الجيوجبرا الرياضية بالطريقة 
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في تدريس التعميمات الرياضية قد   (GoeGebra)  تقوم فكرة البرنامج على أن استخدام برنامج الجيوجبرا   :الفكرة العامة للبرنامج التدريبي املقترح •

ينتقل بطلبته نحو   أن  له  أمكن  التفاعلية  البرامج  التعميمات باستخدام  املعلم مهارات تدريس  أتقن  الطلبة، فإذا ما  انتباه  االتقان  يسهم في جذب 

اليومية، ومن هنا الحياة  الرياضيات واالنتفاع بتطبيقاتها في  اإليجابية نحو مادة  الباحثون   واالتجاهات  اهتمام    يأمل  البرنامج موضع  أن يكون هذا 

عند تدريسهم  القائمين على إعداد املعلم في كليات التربية في جامعات الوطن، وأن يدركوا حجم التأثير الذي سوف يجدونه في مهارات الطلبة املعلمين 

الجيوجبرا  برنامج  باستخدام  الرياضية  بدوره   (GoeGebra)  للتعميمات  ينعكس  وعلى   وهذا  بشكل خاص  التعميمات  نحو  واتجاهاتهم  الطلبة  على 

 الرياضيات بشكل عام. 

 : مبررات بناء البرنامج التدريبي املقترح •

 ونة لها.  االهتمام بتدريس التعميمات الرياضية ألنها تمثل الجزء األكبر من البناء الرياض ي وتحتاج من الطالب إدراك العالقات بين األجزاء املك . أ 

 املستحدثات التكنولوجية في تدريس موضوعات الرياضيات املختلفة والتي من أهمها التعميمات الرياضية. توظيف  .ب

 ضعف مستوى تحصيل الطالب في مادة الرياضيات والذي قد يكون أحد أسبابه التدريس التقليدي للرياضيات. .ج

 ها. ميمات يزيد من دافعية الطلبة لتعلمفي تدريس الرياضيات وخاصة في التع ( GoeGebra) استخدام برنامج الجيوجبرا  .د

 ال توجد برامج لتدريب املعلمين قبل الخدمة على استخدام مثل تلك البرامج التفاعلية الهامة في تدريس الرياضيات.   .ه

 ملتطلبات املناهج الفلسطينية الجديدة والتي تركز على استخدام البرامج التفاعلية في تدريس موضوعات الرياضيات .و
ً
وفي مراحل دراسية   استجابة

 مختلفة. 

م( الصادرة عن مركز املناهج الفلسطينية  2017) محتوى وثيقة الرياضيات قام الباحثون بتحليل :اًلحتياجات التدريبية الضرورية للبرنامج املقترح •

م  وعمل قائمة بالتعميمات التي تدرس في املرحلة األساسية )من الصف  2018  -م2017والتي تم في ضوئها بناء املناهج الفلسطينية للعام الدراس ي  

يخدم تدريس املوضوعات الهندسية بشكل (  GoeGebra)الخامس وحتى الصف العاشر( تم اختيار التعميمات الهندسية وذلك ألن برنامج الجيوجبرا  

باملستقيم يأتي: تعميمات خاصة  املوضوع كما  بناًء على وحدة  إلى مجموعات  التعميمات  تلك  الجبرية، بعد ذلك تم تقسيم  التعميمات  ات  أكبر من 

با الدائري، تعميمات خاصة  الدائرية والقطاع  بالدائرة والقطعة  املستقيمة، تعميمات خاصة  الرباعية  والقطع  ملثلثات، تعميمات خاصة باألشكال 

، ونظًرا ألن عدد التعميمات كان كبيًرا ومن الصعب تغطيته خالل برنامج تدريبي واحد تم االقتصار ميمات خاصة بالتحويالت الهندسيةواملضلعات، تع

في تدريسها، كما تم استطالع    ( GoeGebra)  نامج الجيوجبرا على مجموعة من التعميمات تم اختيارها بناًء على نتائج دراسات أثبتت فاعلية استخدام بر 

، حيث غزة  -تربية والتعليم آراء مجموعة من املعلمين واملعلمات ذوي خبرة في استخدام البرنامج في التدريس وذلك أثناء ورشة عمل عقدت في مديرية ال

 االختيار.  عليها أكد الحضور على التعميمات التي وقع

املقترح • التدريبي  للبرنامج  العامة  برنامج    : األهداف  باستخدام  الرياضية  التعميمات  تدريس  مهارات  تنمية  إلى  عام  بشكل  التدريبي  البرنامج  يهدف 

 في الجامعة االسالمية بغزة ولتحقيق هذا الهدف سعى البرنامج لتحقيق األهداف العامة التالية:   ات املعلماتالجيوجبرا لدى الطالب

 .(GoeGebra) اضية باستخدام برنامج الجيوجبرا أن تكتسب مهارات التخطيط لتدريس التعميمات الري . أ 

 . (GoeGebra) أن تكتسب مهارات التنفيذ لتدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا  .ب

 . (GoeGebra)  أن تكتسب مهارات تقويم التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا  .ج

 الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا على تعميمات مختلفة. أن تطبق مهارات تدريس التعميمات  .د

ا: مكونات البرنامج التدريبي املقترح:    ثانيا

لتحقيق األهداف العامة للبرنامج املقترح تم تقسيمه إلى ثالثة أجزاء سيتم توضيحها الحًقا، لكل جزء من هذه   :األهداف السلوكية للبرنامج املقترح •

 األجزاء مجموعة من األهداف كما يأتي:  

 أهداف خاصة بالجزء األول من البرنامج التدريبي " التعميمات الرياضية وبرنامج الجيوجبرا"  . أ 

 نامج التدريبي " إعداد التعميمات الرياضية على برنامج الجيوجبرا" أهداف خاصة بالجزء الثاني من البر  .ب

 أهداف خاصة بالجزء الثالث من البرنامج التدريبي " مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا"  .ج

التي تم ذكرها    محتوى البرنامج املقترح:  • األهداف  البرنامج في ضوء  املحتوى بصورة منطقية  تم تحديد محتوى  ، حيث تم تنظيم موضوعات 
ً
سابقا

 بحيث اشتمل على ثالثة أجزاء كالتالي: 

 "  (GeoGebra) وبرنامج الجيوجبراالجزء األول: " التعميمات الرياضية 

 تعريف التعميمات الرياضية.  •

 أقسام التعميمات الرياضية.   •

 أنواع التعميمات الرياضية.   •
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 أهمية تدريس التعميمات الرياضية.  •

 خطوات تدريس التعميمات الرياضية.   •

 طرق تدريس التعميمات الرياضية.   •

 (. GeoGebra) الجيوجبرا تعريف برنامج  •

 (. GeoGebra) الجيوجبرا أهداف برنامج  •

   (GeoGebra) الجزء الثاني: إعداد التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا 

 (.GeoGebra) الفصل األول: املهارات األساسية في التعامل مع برنامج الجيوجبرا  •

 (.GeoGebra) الفصل الثاني: إعداد نظريات املثلثات باستخدام برنامج الجيوجبرا  •

 (. GeoGebra) نظريات األشكال الرباعية باستخدام برنامج الجيوجبرا الفصل الثالث: إعداد  •

 (. GeoGebraالفصل الرابع: إعداد تعميمات التحويالت الهندسية باستخدام برنامج الجيوجبرا ) •

 "   (GoeGebra) برنامج الجيوجبراالجزء الثالث: " مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام 

 )صياغة األهداف السلوكية، إعداد ورقة عمل موجهة، إعداد التعميم على البرنامج(. مهارات التخطيط  •

 مهارات التنفيذ )تدريس التعميم، استخدام البرنامج في تدريس التعميم، إدارة الصف(. •

التقويم  • التي    مهارات  النتائج  تفسير  التعميم،  أثناء شرح  األسئلة  تطرح  التقويمية،  العمل  ورقة  أنشطة  بمشاركة  )توظيف  البرنامج  تظهر على 

 .الطالبات، تتبع أنشطة الطالبات وتزويدهم بالتغذية الراجعة املوجهة، تشجيع الطالبات على تقويم تعلمهم للتعميمات ونقدهما بموضوعية(

 . (GoeGebraبرنامج الجيوجبرا )نماذج تطبيقية لتدريس التعميمات الرياضية باستخدام  •

ا يوضح بالتفصيل محتوى البرنامج التدريبي.      
ً
 وقد تم تصميم مخطط

 تم االعتماد في تنفيذ البرنامج التدريبي على عدة أساليب تدريبية منها:  :األساليب التدريبية املستخدمة في البرنامج املقترح •

 لعرض املادة العلمية واألنشطة.  power point( والحاسوب املحمول وعروض L.C.Dأسلوب املحاضرة الفعالة بتوظيف جهازي ) . أ 

 الحوار والنقاش والعصف الذهني.  .ب

 العروض العملية.  .ج

الباحث .د قام  حيث  املقلوب  الصف  )  ون استراتيجية  وأنشطته  55بتسجيل  تطبيقاته  بجميع  التدريبي  البرنامج  من  الثاني  الجزء  لشرح  فيديو   )

( ثم تم تحميل الفيديوهات واملادة العلمية على مجموعة خاصة باملتدربات على موقع التواصل GeoGebraالجيوجبرا )  وتدريباته خاص ببرنامج

فائدة  االجتماعي "الفيسبوك" تقوم املتدربات بمشاهدة الفيديوهات ثم مناقشتها في اللقاء التالي، مما أسهم في توفير الوقت والجهد، كما حقق  

 مات.  عظيمة للطالبات املعل

 التعلم عن بعد وذلك من خالل التواصل عبر الفيسبوك وتقييم األنشطة والتكليفات للطالبات وإبداء املالحظات والتعديالت عليها. .ه

   تم استخدام مجموعة من األجهزة واملعدات منها:: املواد واألجهزة الالزمة لتنفيذ البرنامج املقترح •

أجهزة حاسوب تتناسب  ، سبورة بيضاء ثابتة، جهاز حاسوب محمول ، لعرض املادة واألنشطة على السبورة (  LCD Projectorجهاز العرض املرئي )

وسائط التخزين املتنقلة كالفالش والحوسبة السحابية لنقل التكليفات واألنشطة ،  (GeoGebra( محمل عليها برنامج الجيوجبرا )22مع عدد املتدربات )

فيديوهات لشرح مهارات ،  ة تدريبية متعلقة بالجانب النظري الخاص بالتعميمات وأخرى متعلقة بالجانب العملي الخاص بالبرامجماد،  واملادة العلمية

الباحث الفيسبوك،  ( فيديو55والتي بلغ عددها )  بأنفسهم بتسجيلها    ون الجزء الثاني من البرنامج التدريبي قام  يتم من   مجموعة خاصة باملتدربات على 

التدريبي بالبرنامج  الخاصة  واألنشطة  التكليفات  وتسليم  والفيديوهات  التدريبية  املادة  تحميل  التالي:   خاللها  الرابط   على 
https://www.facebook.com/groups/1258487227611664 / 

 التقويم املستخدم إلى: انقسم  أساليب التقويم: •

الذي تم إجراؤه في بداية البرنامج التدريبي وقبل شرح أي جزء من املادة التدريبية، وتم ذلك من خالل تقييم أداء كل طالبة من    التقويم القبلي: . أ 

الجيوجبرا ) لبرنامج  املعلمات باستخدام بطاقة مالحظة خاصة  التقويم للوقوف على مدى توفر  GeoGebraالطالبات  النوع من  (، ويهدف هذا 

 لدى الطالبات والتي يسعى البرنامج لتنميتها. ( GoeGebra) برنامج الجيوجبرا تعميمات الرياضية باستخدام مهارات تدريس ال

وتم هذا التقويم أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي، وتمثل في متابعة أداء الطالبات للتطبيقات والتدريبات واألنشطة والتكليفات   التقويم التكويني: .ب

تأدي التقويم ملعرفة ومعالجة أي ضعف في  النوع من  الفيسبوك، ويهدف هذا  أو عن طريق  املختبر  للطالبات ألدائها وذلك في  ة  التي كانت توجه 

 دى الطالبات.  املهارات ل

https://www.facebook.com/groups/1258487227611664/
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البعدي:   .ج لبرنامجالتقويم  بطاقة مالحظة خاصة  باستخدام  طالبة  أداء كل  تقييم  إعادة  التدريبي، من خالل  البرنامج  نهاية  في  إجراؤه  تم    الذي 

 لبطاقة. ل، وذلك ملعرفة الفروق في أداء الطالبات بين التطبيقين القبلي والبعدي الجيوجبرا 

ا: خطة تدريب 
ا
   :البرنامج ثالث

يتضمن فعاليات وإجراءات كل لقاء من لقاءات البرنامج التدريبي موزعة على الفترة الزمنية لكل لقاء، وهو مرشد للمدرب يسترشد  :  دليل املدرب •

 ي من أجل تحقيق األهداف املرجوة.به لكيفية تنفيذ لقاءات البرنامج التدريب

املتدرب • املحتوى  :  دليل  للمتدربات يسترشد به خالل فترة يتضمن عرض  بمثابة مرشد  أجزاء وهو  التدريب للوصول    التدريبي واملكون من ثالثة 

 .لألهداف املرجوة 

ا واملدة ( لقاءات أسبوعيً 3( لقاء، بواقع )9تم تنظيم محتوى وأنشطة البرنامج التدريبي في لقاءات بلغ عددها ): الحدود الزمانية لفعاليات البرنامج •

  / 8 /3أسابيع، حيث بدأ التطبيق بتاريخ  (3ساعة تدريبية موزعة على ) (18لكل لقاء ساعتين وبذلك يبلغ عدد ساعات البرنامج التدريبي ) الزمنية

 م كما يوضح الجدول التالي: 2017  /8 / 19م وحتى تاريخ 2017

 (: توزيع محتوى البرنامج التدريبي على اللقاءات 1جدول )

 املدة الزمنية  املحتوى التدريبي  اللقاء  األسبوع 

الترحيب بالطالبات والتعريف بالبرنامج التدريبي وأهدافه وتزويد الطالبات ببيانات التواصل    األول  األول 

 كموقع الفيسبوك، والتطبيق القبلي لبطاقة املالحظة الخاصة ببرنامج الجيوجبرا 

 ساعتان

 ساعتان وبرنامج الجيوجبرا التعميمات الرياضية  الثاني

 ساعتان ( GeoGebraاملهارات األساسية في التعامل مع برنامج ) الثالث

 ساعتان ( GeoGebraإعداد نظريات املثلث باستخدام برنامج ) الرابع الثاني

 ساعتان (GeoGebraإعداد نظريات األشكال الرباعية باستخدام برنامج ) الخامس

 ساعتان (GeoGebraتعميمات التحويالت الهندسية باستخدام برنامج )إعداد  السادس

 ساعتان لجيوجبرا مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج ا السابع  الثالث

 ساعتان الجيوجبرا  التطبيق البعدي ملهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام  الثامن

برنامج    التاسع  باستخدام  الرياضية  التعميمات  تدريس  ملهارات  البعدي  التطبيق  استكمال 

 (GeoGebraالجيوجبرا)

 ساعتان

 ساعة تدريبية 18 املجموع 

التابع لكلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة، وذلك بعد    (M212)تم تنفيذ البرنامج في مختبر الحاسوب  الحدود املكانية لفعاليات البرنامج:   •

 أخذ املوافقة من الجهات املختصة والتعاون مع مركز تكنولوجيا التعليم بالكلية. 

ا: ضبط البرنامج املقترح:     بناء البرنامج التدريبي في صورته األولية تم القيام بالخطوتين التاليتين لضبطه: تم بعد أن  رابعا

 ة االستمارة املرفقة مع البرنامج. ، وتعبئ(7وعددهم ) ملختصين في املناهج وطرق التدريسعرضه على مجموعة من املحكمين ا  •

طالبة معلمة من خالل دورة تم اإلعالن عنها في قسم التدريب امليداني في الجامعة (  16كما تم تجريب البرنامج التدريبي على عينة استطالعية مكونة من ) •

 االسالمية بغزة، والهدف من هذا التطبيق هو ضبط الوقت والتحقق من مدى مالئمة األنشطة. 

ديالت على البرنامج إلى أن أصبح في صورته بإجراء التع  قام الباحثون وفي ضوء آراء السادة املحكمين ونتائج تطبيق البرنامج على العينة االستطالعية  

 النهائية. 

 أداة الدراسة:  . 2.4

   وقد مر إعداد البطاقة بالخطوات التالية:  (.GeoGebraبطاقة مالحظة ملهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام الجيوجبرا )

مستوى أداء الطالبات املعلمات تخصص رياضيات في الجامعة اإلسالمية بغزة تهدف بطاقة املالحظة إلى قياس    تحديد الهدف من بطاقة املالحظة: •

 ملهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا. 

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة املتعلقة بمتغيرات   تحديد مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام البرامج التفاعلية: •

بتحديد املهارات األساسية التي من الضروري أن تمتلكها    قام الباحثون الدراسة واستطالع رأي مجموعة من املختصين باملناهج وطرق التدريس،  

 وتتمثل في املهارات الثالث التالية:  الجيوجبرا  برنامجالطالبة املعلمة عند تدريسها للتعميمات الرياضية باستخدام 

 التخطيط )صياغة األهداف السلوكية، إعداد ورقة عمل موجهة في اكتشاف التعميم، إعداد التعميم على البرنامج(.  . أ 

 )مهارة استخدام البرنامج في شرح التعميم، مهارة تدريس التعميم، مهارة إدارة الصف(.  التنفيذ .ب
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)توظيف أنشطة ورقة العمل التقويمية، تطرح األسئلة أثناء شرح التعميم، تفسير النتائج التي تظهر على البرنامج بمشاركة الطالبات،    التقويم  .ج

 .  تتبع أنشطة الطالبات وتزويدهم بالتغذية الراجعة املوجهة، تشجيع الطالبات على تقويم تعلمهم للتعميمات ونقدهما بموضوعية(

بتحديد املهارات الرئيسة التي يجب أن تمتلكها الطالبة املعلمة عند تدريسها للتعميمات الرياضية الباحثون    بعد أن قام:  اقةصياغة فقرات البط •

( فقرة  37للصورة األولية لبطاقة املالحظة والتي ضمت )وتم التوصل    قامت بصياغة فقرات لكل مهارة  (GoeGebra)  برنامج الجيوجبرا باستخدام  

 كالتالي: موزعة 

 (: جدول يوضح توزيع فقرات بطاقة املالحظة على املهارات الرئيسة بصورة أولية 2جدول )

 عدد الفقرات  املهارات الفرعية  البيان البعد 

 فقرة 15 4 صياغة األهداف السلوكية  التخطيط  األول 

 6 إعداد ورقة عمل موجهة في اكتشاف التعميم 

 5 البرنامج إعداد التعميم على 

 فقرة  17 5 استخدام البرنامج في شرح التعميم  التنفيذ الثاني

 7 تدريس التعميم 

 5 إدارة الصف 

 فقرات  5 5 التقويم الثالث

 فقرة 37 37  املجموع 

نظام يتم  ( بأنه: "42  - 40صم، 1996في تصميم بطاقة املالحظة على نظام العالمات، والذي عرفه املفتي )  اعتمد الباحثون   تحديد نظام املالحظة: •

عن أداء  ضارع وتعبر  فيه تحديد جميع مظاهر السلوك ثم يحلل كل مظهر إلى مجموعة من األداءات، ويوصف كل أداء بعبارة قصيرة تبدأ بفعل م

 التسجيل على حدوث األداء بغض النظر عن تكراره".واحد، ويركز املالحظ في 

ا وفق سلم متدرج خماس ي )مقياس ليكرت(  ا مدرًج لكل فقرة من فقرات بطاقة املالحظة وزنً   أعطى الباحثون :  التقدير الكمي ألداء الطالبات املعلمات •

ا(؛ ملعرفة مستوى مهارات تدريس التعميمات الرياضية متوسطة، قليلة، قليلة جًد ا، كبيرة،  ( يقابلها )كبيرة جًد 1،  2،  3،  4،  5)  أعطيت األوزان التالية

 لدى الطالبات املعلمات، وهذه التقديرات تعني:  برنامج الجيوجبرا باستخدام 

الشروط املحددة بنسبة   ( يقابلها كبيرة جًدا وتعني " أن الطالبة املعلمة تمتلك املهارة وقامت بتنفيذها بشكل ممتاز وبدقة كاملة ووفق5الدرجة ) . أ 

 % "  100 - % 80تتراوح بين 

 %".  80 - % 60( يقابلها كبيرة وتعني " أن الطالبة املعلمة تمتلك املهارة وتنفذها بشكل أقل وضوًحا من التقدير املمتاز بنسبة تتراوح بين 4الدرجة ) .ب

 % ". 60  -%40تنفذها بشكل أقل من املستويين السابقين بنسبة ( يقابلها متوسطة وتعني " أن الطالبة املعلمة تمتلك بشكل قليل و 3الدرجة ) .ج

 % ".  40 - %20( يقابلها قليلة وتعني " أن الطالبة املعلمة تمارس املهارة بشكل نادر وتظهر في أدائها التدريس ي بشكل نادر بنسبة 2الدرجة ) .د

 % ".20( يقابلها قليلة جًدا وتعني " أن الطالبة املعلمة ال تمارس املهارة وبالتالي ال تظهر في أدائها التدريس ي أو تظهر بنسبة أقل من 1الدرجة ) .ه

ف  بوضع مجموعة من التعليمات الستخدام البطاقة والتي تساعد املالحظ على القيام بالتقييم بشكل هاد  قام الباحثون :  تعليمات بطاقة املالحظة •

 ومجدي والتي تضمنت: 

ابل الهدف من بطاقة املالحظة وأبعاد البطاقة الثالثة وتعريف املالحظ بالتقديرات اللفظية والكمية وكيفية تسجيل الدرجات ووضع العالمة مق . أ 

 كل أداء. 

 بعدي(. املراد شرحه، نوع التطبيق )قبلي/مجموعة من البيانات املطلوبة والتي تمثلت في: اسم الطالبة املعلمة، نص التعميم  .ب

 بضبطها كما يلي:   قام الباحثون ، ووضع التعليمات الالزمة طاقة املالحظة في صورتها األوليةبعد االنتهاء من إعداد ب بطاقة املالحظة: ضبط •

: صدق بطاقة املالحظة
ا

 : أوًل

 من صدق بطاقة املالحظة بطريقتين هما:  حيث تم التحقق

 صدق املحكمين:  .أ

بطاقة املالحظة في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين املتخصصين في الرياضيات وأساتذة جامعيين متخصصين في املناهج وطرق    عرضت

اللغوية للفقرات،  حيث أبدوا آرائهم ومالحظاتهم حول طريقة تصميم البطاقة  ،(12وعددهم )  التدريس صالحية ،  صحة ودقة الفقرات،  مدى السالمة 

بالتعديل على بطاقة املالحظة بحذف الفقرة  قام الباحثون وفي ضوء تلك اآلراء ، انتماء فقرات البطاقة ألبعادهاو  قدير لدرجات ممارسة املهاراتنظام الت

 ( فقرة موزعة على ثالثة أبعاد. 36الثالثة من بعد التخطيط، لتصبح بشكلها النهائي مكونة من )
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 الداخلي: اًلتساق البناء وصدق صدق  .ب

و للتحقق من صدق    املالحظة  البناء  لبطاقة  الداخلي  املالحظة    تم حساباالتساق  بطاقة  أبعاد  بعد من  بين درجات كل  بيرسون  ارتباط  معامل 

للبطاقة   الكلية  التي    وذلكوالدرجة  البيانات  الحصول باالعتماد على  املعلمات  تم  الطالبات  املالحظة على  نتائج تطبيق بطاقة  الدراسة   عليها من  عينة 

 ( التالي:  3) ( طالبة معلمة، كما يوضح جدول رقم 16االستطالعية والتي بلغ عددها )

 (: معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد بطاقة املالحظة بالدرجة الكلية للبطاقة  3جدول )

 مستوى الدًللة  معامل اًلرتباط  األبعاد 

 010. 0.979 التخطيط 

 010. 0.966 التنفيذ

 0.01 0.825 التقويم

(، وهذا 0.01ا عند مستوى داللة )يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد البطاقة والبطاقة ككل دالة إحصائيً 

 يؤكد أن بطاقة املالحظة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي.

  ،معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له  حسابتم حساب صدق االتساق الداخلي لبطاقة املالحظة من خالل  وكذلك  

 التالي:  ك فكانت النتائج 

 (: معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له 4جدول )

معامل   رقم الفقرة  البعد 

 اًلرتباط 

مستوى  

 الدًللة 

معامل   رقم الفقرة  البعد 

 اًلرتباط 

مستوى  

 الدًللة 

 0.05 0.612 5 التنفيذ 0.01 0.672 1 التخطيط 

2 0.754 0.01 6 0.699 0.01 

3 0.600 0.05 7 0.680 0.01 

4 0.779 0.01 8 0.767 0.01 

5 0.751 0.01 9 0.767 0.01 

6 0.793 0.01 10 0.766 0.01 

7 0.739 0.01 11 0.760 0.01 

8 0.564 0.05 12 0.702 0.01 

9 0.721 0.01 13 0.767 0.01 

10 0.761 0.01 14 0.704 0.01 

11 0.779 0.01 15 0.767 0.01 

12 0.888 0.01 16 0.626 0.01 

13 0.754 0.01 17 0.673 0.01 

 0.01 0.859 1 التقويم 0.01 0.850 14

 0.01 0.701 2 0.05 0.545 1 التنفيذ

2 0.769 0.01 3 0.951 0.01 

3 0.857 0.01 4 0.742 0.01 

4 0.696 0.01 5 0.951 0.01 

 0.5368( = 0.01( ومستوى داللة )21( الجدولية عند درجة حرية )rقيمة )

 0.4227( = 0.05( ومستوى داللة )21( الجدولية عند درجة حرية )rقيمة )

 
ً
ارتباط إليه  تنتمي  الذي  للبعد  الكلية  بالدرجة  البطاقة ترتبط  أن معظم فقرات  السابق  الجدول  ا ذا داللة إحصائية عند مستوى كما يتضح من 

 عند )0.01)
ً
 داال

ً
 االتساق الداخلي. (، وهذا يؤكد أن بطاقة املالحظة تتمتع بدرجة عالية من 0.05( باستثناء بعض الفقرات فهي ترتبط ارتباطا

ا: ثبات البطاقة:    من ثبات بطاقة املالحظة التي أعدتها ألغراض الدراسة بالطرق التالية: تم التحقق وقد  ثانيا

  : اتفاق املالحظين .أ

الباحثون  األفراد، حيث    قام  التحليل عبر  الثبات  البطاقة من خالل  ثبات  العينة االستطالعية 16)  تم تقييم بالتحقق من  ( طالبة وهن طالبات 

في نفس الوقت وقد   أخرى  بالتقييم مع باحثة ت إحدى الباحثاتباالستعانة بزميلة أخرى من حملة درجة املاجستير في املناهج وطرق التدريس، حيث قام

( لحساب (Cooperمع النتائج التي توصلت إليها زميلتها وذلك باستخدام معادلة كوبر    ون نسب االتفاق بين النتائج التي توصلت إليها الباحث  تم حساب

 (: 62م، ص1996)املفتي، االتفاق نسبة 

 عدد  مرات  االتفاق

عدد  مرات  عدم  االتفاق +  عدد  مرات  االتفاق
=   نسبة االتفاق

 االتفاق كما يوضح الجدول التالي:وقد كانت نسب 

 

 

× 100  % 
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 (: نسب اًلتفاق بين املالحظين في مالحظة تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا 5جدول )

 البطاقة ككل  تقويم تنفيذ تخطيط مسلسل  البطاقة ككل  تقويم تنفيذ تخطيط مسلسل 

1 90 % 100 % 100 % 100 % 9 80 % 80 % 80 % 80 % 

2 90 % 90 % 80 % 90 % 10 90 % 100 % 80 % 90 % 

3 90 % 100 % 80 % 90 % 11 90 % 90 % 80 % 90 % 

4 100 % 90 % 100 % 100 % 12 90 % 100 % 80 % 90 % 

5 90 % 90 % 100 % 90 % 13 90 % 100 % 80 % 90 % 

6 100 % 90 % 80 % 90 % 14 100 % 90 % 100 % 100 % 

7 90 % 100 % 100 % 90 % 15 90 % 90 % 100 % 90 % 

8 90 % 100 % 100 % 100 % 16 90 % 90 % 100 % 90 % 

 %90 %90 %89 %91 املتوسط الحسابي لنسب اًلتفاق 

%( فيما  90%،  89%،  91من الجدول السابق يتضح أن معامل ثبات أبعاد بطاقة املالحظة )التخطيط، التنفيذ، التقويم( على التوالي قدد بلغت )

 الستخدام البطاقة في الدراسة. يطمئن %( وهي قيم ثبات عالية وهذا 90بلغ معامل ثبات البطاقة ككل )

 : التجزئة النصفية .ب

للبطاقة   الفردية  الفقرات  درجات  احتسبت  حيث  النصفية  التجزئة  بطريقة  البطاقة  ثبات  لحساب  االستطالعية  العينة  درجات  استخدام  تم 

فين ثم جرى تعديل معامل االرتباط بين النصفين باستخدام معادلة جتمان في بعدي ودرجات الفقرات الزوجية، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النص 

معادلة سبيرمان براون، وقيم معامالت الثبات كما يبين الجدول أما بعد التخطيط والبطاقة ككل فقد جرى تعديل الطول باستخدام التنفيذ والتقويم، 

 التالي: 

 والثبات بطريقة التجزئة النصفية (: معامالت اًلرتباط 6جدول )

 معامل الثبات  معامل اًلرتباط  عدد الفقرات  البيان البعد 

 0.896 0.811 14 التخطيط  1

 0.927 0.865 17 التنفيذ 2

 0.709 0.791 5 التقويم 3

 0.949 0.902 36 البطاقة ككل 

 لنتائج هذه البطاقة.   يطمئنون   ون ( وهي قيم مرتفعة وهذا يجعل الباحث 0.949)  يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات للبطاقة ككل بلغ

 :ج. معامل ألفا كرونباخ

 تم حساب على العينة االستطالعية،  (GoeGebra) بناًء على نتائج تطبيق بطاقة مالحظة تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا 

 معامالت ألفا كرونباخ وذلك للبطاقة ككل وكل بعد من أبعادها الثالث وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 (: معامالت ألفا كرونباخ لبطاقة املالحظة 7جدول )

 معامل الثبات  عدد الفقرات  البيان البعد 

 0.927 14 التخطيط  1

 0.928 17 التنفيذ 2

 0.901 5 التقويم 3

 0.967 36 البطاقة ككل 

( وهي قيم مرتفعة تطمئن الستخدام هذه البطاقة وتطمئن لنتائجها  0.967يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الثبات للبطاقة قد بلغت )

 . اأيضً 

 : بطاقة املالحظة في صورتها النهائية  .1

، كما يبين ( فقرة 36ر حيث بلغ عدد الفقرات )موزعة على ثالثة محاو لتصبح بشكلها النهائي تحقق من صدق وثبات بطاقة املالحظة،  ال  تم وبذلك  

 ا لبطاقة مالحظة تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا. ( وصًف 8الجدول رقم )

 ( GoeGebra) (: وصف بطاقة مالحظة تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا8جدول )

 الدرجة العظمى  الدرجة الصغرى  عدد الفقرات  الفقرات  البيان

 70 14 14 14-1 مهارات التخطيط 

 85 17 17 31-15 مهارات التنفيذ

 25 5 5 36 -32 مهارات التقويم 

 180 36 36 البطاقة ككل 
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 املعالجات اإلحصائية املستخدمة لإلجابة عن تساؤًلت الدراسة: . 5.2

 SPSSباستخدام املعالجات اإلحصائية التالية باستخدام برنامج  الباحثون  قام

للمقارنة بين متوسط درجات الطالبات املعلمات عينة الدراسة في التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهن في التطبيق    (Paired Samples T Test)اختبار   •

 . البعدي 

 معامل مربع إيتا لحساب حجم التأثير.  •

 معامل الكسب املعدل لبالك ومعامل ماك جوجيان لقياس الفاعلية. •

 : دراسةنتائج ال .3

ما مهارات تدريس التعميمات الرياضية املراد تنميتها لدى الطالبات املعلمات ينص السؤال األول من أسئلة البحث على "نتائج السؤال األول:    . 1.3

 " في الجامعة اإلسالمية بغزة؟

وضع قائمة أولية باملهارات  ثم  الرجوع إلى األدب التربوي والدراسات السابقة حول مهارات التدريس والتعميمات الرياضية    تم لإلجابة عن هذا السؤال  

، والتعديل عليها في ضوء تخصصين في املناهج وطرق التدريس، ثم عرضها على مجموعة من املحكمين املية ووضعها في بطاقة مالحظة أوليةالرئيسة والفرع

 ، والتي جاءت كالتالي:الفرعية النهائيةم وآرائهم للحصول على بطاقة مالحظة نهائية تتضمن املهارات الرئيسة و مقترحاته

 التخطيط )صياغة األهداف السلوكية، إعداد ورقة عمل موجهة في اكتشاف التعميم، إعداد التعميم على البرنامج(.  •

 رة تدريس التعميم، مهارة إدارة الصف(. التنفيذ )مهارة استخدام البرنامج في شرح التعميم، مها •

 .التقويم  مع بيان مهاراتها الفرعية •

واملستخدم    GeoGebra))  برنامج الجيوجبرا"ما البرنامج التدريبي القائم على  ينص السؤال الثاني من أسئلة البحث على    نتائج السؤال الثاني:  . 2.3

 لتنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية لدى الطالبات املعلمات في الجامعة اإلسالمية؟"  

  ، GeoGebra)) باستخدام برنامج الجيوجبرا  ببناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية قام الباحثون لإلجابة عن هذا السؤال 

 ، والذي تضمن على األجزاء الرئيسة التالية:ت البحث من الدراسة الحاليةفي مواد وأدوا  هوالذي تم توضيح

 . ( "GeoGebraالجزء األول: " التعميمات الرياضية وبرنامج الجيوجبرا ) •

   . (GeoGebraالجزء الثاني: إعداد التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا ) •

   .( "GoeGebraالتعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا )الجزء الثالث: " مهارات تدريس  •

"هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات املعلمات في مهارات ينص السؤال الثالث على:  نتائج السؤال الثالث:    . 3.3

 قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده ؟" GeoGebra)تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    :من فروض الدراسة والذي ينص على   األول التحقق من صحة الفرض    تم ولإلجابة عن هذا السؤال  

(α≤0.05  )  باستخدام برنامج الجيوجبرا)بين متوسطي درجات الطالبات املعلمات في مهارات تدريس التعميمات الرياضية(GeoGebra   قبل تطبيق البرنامج

 التدريبي وبعده. 

 بالتحقق من اعتدالية توزيع البيانات باستخدام اختبار شبيروويلك ألن حجم العينة )  قام الباحثون وللتحقق من صحة هذا الفرض  
ً

( فكانت 22أوال

 ( التالي: 9النتائج كما يتبين من جدول )

 (: نتائج اختبار شبيروويلك للتحقق من اعتدالية توزيع البيانات 9جدول )

 (sigالقيمة اًلحتمالية)  (αمستوى الدًللة) 

0.01 0.064 

وبذلك فإن توزيع البيانات طبيعي، وبناًء على ما سبق استخدم   االحتمالية( السابق أن قيمة مستوى الداللة أقل من القيمة  9يتضح من جدول )

عينة الدراسة في التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهن في ل" للمقارنة بين متوسط درجات الطالبات املعلمات  Paired- Samples T Testاختبار "  ون الباحث

( 10) ، فكانت النتائج كما يوضح جدول GeoGebra)) تخدام برنامج الجيوجبرا التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات تدريس التعميمات الرياضية باس

 التالي:  
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 GeoGebra)امج الجيوجبرا )(: نتائج اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين للمقارنة بين متوسطات درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة املالحظة لبرن10جدول )

مستوى   قيمة )ت( 22ن=   التطبيق البعدي 22ن=   التطبيق القبلي البيان

املتوسط   الدًللة 

 الحسابي

 اًلنحراف املعياري  املتوسط الحسابي اًلنحراف املعياري 

 0.01 42.298 5.30315 63.8636 1.49241 17.3182 التخطيط 

 0.01 43.629 6.25867 75.1364 2.06810 22.0909 التنفيذ

 0.01 19.583 2.26062 19.4091 0.95799 8.1818 التقويم

 0.01 41.085 13.08456 158.4091 3.72455 47.5909 البطاقة ككل 

 ( 2.080( = ) 0.05( وعند مستوى داللة )21قيمة " ت" الجدولية عند درجة حرية ) •

 ( 2.831( = ) 0.01( وعند مستوى داللة )21قيمة " ت" الجدولية عند درجة حرية ) •

( ولجميع أبعاد البطاقة )التخطيط، التنفيذ، التقويم( على الترتيب  41.085يتبين من الجدول السابق أن قيمة )ت( املحسوبة للبطاقة ككل تساوي )

ذا يعني وجود ( وه2.831والتي تساوي)(  α = 0.01ومستوى داللة )  21( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية  19.583،  43.629،  42.298)

مهارات  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات املعلمات في التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهن في التطبيق البعدي على بطاقة مالحظة 

الر  التعميمات  الجيوجبراتدريس  برنامج  باستخدام  لجمياضية  البعدي  للتطبيق  الحسابي  املتوسط  أن  الجدول  من  املالحظ  ومن  البطاقة ،  أبعاد  يع 

 وللبطاقة ككل أكبر من املتوسط الحسابي للتطبيق القبلي ولذا فإن الفروق في املتوسطات تعتبر دالة لصالح التطبيق البعدي. 

التحقق وبهذا   )  تم  البديل بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرض  الصفري، وقبول  الفرض  بين  (  α = 0.01من عدم صحة 

قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده  GeoGebra)متوسطي درجات الطالبات املعلمات ملهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا )

 بعدي. لصالح التطبيق ال

م(، والتي أكدت جميعها على وجود  2014)  م(، وقريقع2014م(، ودغمش)2015)  م(، وحليوة 2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: شموط)

 فروق بين متوسطي التطبيق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.  

املتغير التابع واملتمثل في وملعرفة حجم تأثير املتغير    حجم تأثير البرنامج التدريبي: البرامج التفاعلية في  املستقل واملتمثل في البرنامج التدريبي القائم على 

بحساب حجم التأثير بواسطة   قام الباحثون ، وأن الفروق لم تحدث نتيجة الصدفة،  ياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا مهارات تدريس التعميمات الر 

 فكانت النتائج كما يوضح الجدول التالي:  d( وإيجاد قيمة 2مربع إيتا )

d,((: قيم 11جدول )
2t, ( علمات  ومقدار حجم تأثير البرنامج التدريبي على مهارات تدريس التعميمات الرياضية ككل وعلى كل مهارة من املهارات الفرعية لدى الطالبات امل

 لبرنامج الجيوجبرا 

 حجم التأثير  dقيمة   قيمة مربع إيتا tقيمة   املتغير التابع املتغير املستقل 

  19.9 0.99 42.298 التخطيط  البرنامج املقترح 
ً
 كبير جدا

  19.9 0.99 43.629 التنفيذ
ً
 كبير جدا

  8.7 0.95 19.583 التقويم
ً
 كبير جدا

  19.9 0.99 41.085 البطاقة ككل 
ا
 كبير جدا

، وهذا يدلل على أن  0.8أكبر من    dا في كل بعد من أبعاد البطاقة والبطاقة ككل حيث قيمة  يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير كبير جًد 

 لدى الطالبات املعلمات.  GeoGebra)ا في تحسين مستوى مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا )للبرنامج التدريبي أثر كبير جًد 

 ذلك بما يلي:   ويفسر الباحثون 

يدة في معظم الطالبات كانت تستخدم برنامج الجيوجبرا ألول مرة، وكان هذا دافع لها إلكمال الدورة، حيث أضاف البرنامج التدريبي لهن معرفة جد •

 تدريس التعميمات الرياضية. 

جيوجبرا  • فروع    GeoGebra))  برنامج  بين  يربط  أنه  وخاصة  أنواعها  بكافة  الرياضية  التعميمات  لتدريس  استخدامه  في  وحيوي  مشوق  برنامج 

 الرياضيات. 

الباحثون  • التي حملها  التدريبي ساعدت كل طالبة من    الفيديوهات  البرنامج  لتدريبات وأنشطة  التي تضمنت حلول  الفيسبوك وخاصة  على موقع 

 بشكل جيد. الطالبات على إعداد تعميمها 

 النماذج التطبيقية التي احتواها البرنامج التدريبي ساعدت الطالبات بشكل كبير على إعداد ورقة العمل الخاصة بتعميمها.   •

  GeoGebra)ما مدى فاعلية البرنامج التدريبي القائم على برنامج الجيوجبرا )  "  ينص السؤال الرابع من أسئلة البحث علىنتائج السؤال الرابع:   . 4.3

 "في تنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية لدى الطالبات املعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة؟ 
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 ى: من فروض الدراسة والذي ينص عل الثانيبالتحقق من صحة الفرض  قام الباحثون ولإلجابة عن هذا السؤال 

 الجيوجبرا  ًل يحقق البرنامج التدريبي القائم على البرامج التفاعلية فاعلية مقبولة في تنمية مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج 

((GeoGebra  .لدى الطالبات املعلمات في الجامعة اإلسالمية بغزة 

حساب معادلة الكسب املعدل لبالك ومعادلة ماك جوجيان فكانت    تم للتحقق من صحة هذا الفرض وللتعرف على فاعلية البرنامج التدريبي املقترح  

 ( التالي: 12النتائج كما يوضح جدول )

مهارات تدريس التعميمات الرياضية باستخدام برنامج الجيوجبرا  (: متوسطات درجات الطالبات املعلمات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة 12جدول )

((GeoGebra ونسب الكسب املعدل لبالك ونسب ماك جوجيان 

النهاية العظمى   البعد 

 للدرجات 

متوسط الدرجات في  

 التطبيق القبلي 

متوسط الدرجات في  

 التطبيق البعدي 

نسب ماك   معامل الكسب لبالك 

 جوجيان

 0.88 1.5 63.8636 17.3182 70 التخطيط 

 0.88 1.5 75.1364 22.0909 85 التنفيذ

 0.66 1.1 19.4091 8.1818 25 التقويم

 0.88 1.5 158.4091 47.5909 180 البطاقة ككل 

، باستثناء البعد الثالث  1.2يتضح من الجدول السابق أن نسب الكسب املعدل لبالك جميعها أكبر من املستوى املقبول الذي حدده بالك بالقيمة  

لقيمة حساب نسب ماك جوجيان التي بينت أن للبرنامج فاعلية، حيث يالحظ أن جميعها أكبر من املستوى املقبول الذي حدده با تم وهو التقويم ولذلك 

0.60( الجيوجبرا  برنامج  باستخدام  الرياضية  التعميمات  تدريس  مهارات  تنمية  في  التدريبي  البرنامج  فاعلية  يؤكد  وهذا   ،(GeoGebra    الطالبات لدى 

وبذلك   التحققاملعلمات  الرابع.  تم  الفرض  عدم صحة  الجمل  من  من  كل  دراسة  مع  السابقة  النتائج  آل شديد)2017)  وتتفق  حليوة 2015م(،    م(، 

 م(. 2014) م(، عبد املجيد2015)

ذلك إلى أن مالحظة   يرجع الباحثون ( السابق أن نسبة ماك جوجيان ملهارة التقويم هي أقل نسبة من بين النسب الثالث 12ومن املالحظ في جدول )

( دقيقة وإنما يحتاج لحصة دراسية  15-10تتراوح من )أداء الطالبات املعلمات ملهارات التقويم ال يتناسب تطبيقه في مواقف التدريس املصغر في مدة  

تعلمه تقويم  على  الطالبات  "تشجع  على  تنص  والتي  التقويم  فقرات  من  الخامسة  الفقرة  على  الطالبات  معظم  أداء  كان  لذلك  ملالحظته،  م حقيقية 

 للتعميمات ونقدها بموضوعية" بدرجة قليلة.

 فاعلية البرنامج التدريبي لألسباب التالية:   كما ويرجع الباحثون 

 اعتماد البرنامج التدريبي على برامج تفاعلية تجذب الطالبات املعلمات الستخدامها في التدريس.  •

 ا جديًد محتوى البرنامج التدريبي يعتبر شيئً  •
ً
 ا للطالبات املعلمات عينة الدراسة. ا ومشوق

 التكليفات والتدريبات واألنشطة بطريقة متتابعة.  ون حيث رتب الباحث التسلسل املنطقي ملحتوى البرنامج التدريبي •

 الصور واألشكال املوجودة في البرنامج والشرح خطوة بخطوة مما مكن الطالبات من التعامل مع البرنامج بسهولة ويسر.  •

بشكل كبير في إنجاح البرنامج وزيادة فاعليته حيث مكن الطالبات من املتابعة واسترجاع املهارات التي    ها الباحثون ساعدت الفيديوهات التي سجل •

 كانت تتدرب عليها في املختبر. 

 تنوع أساليب التقويم في البرنامج من خالل أنشطة وتدريبات كانت تمارسها الطالبات في املختبر وتعيينات أخرى منزلية.   •

"الفيسبوك" والتي ساعدت بشكل كبير في التواصل مع   على موقع التواصل االجتماعي  تم إنشائهاطالبات عينة الدراسة التي  املجموعة الخاصة بال •

شكل  الطالبات واستالم ومراجعة التعيينات وتقديم التغذية الراجعة عليها حسب الحاجة، كما ساهمت في توفير املادة التدريبية والفيديوهات ب

 للطالبات املعلمات.مستمر 

 اعتماد املادة التدريبية على املمارسة العملية وعدد كبير من التطبيقات واألنشطة والتدريبات.  •

 نتهاء مدة التسليم التي مكنت الطالبات من تقويم أدائها لتعيينها. إ نماذج الحل للتعيينات بعد  •

 نات املختلفة للبرنامج وحرص كل منهن على أن يكون تكليفها معد على أكمل وجه. املشاركة الجادة من قبل الطالبات املعلمات في األنشطة والتعيي •

 للطالبات سواء في املختبر أو بالتواصل معهن عبر الفيسبوك.  ون ها الباحثوجيهات التي قدماالرشادات والتعزيز والت •

خصص لكل طالبة  و   ، GeoGebra))  برنامج الجيوجبرا ها  تنفيذ تجربة الدراسة في معمل الكلية بالجامعة مجهز بأحدث أجهزة الحاسوب محمل علي •

 قبل تنفيذها في مواقف التدريس املصغر.  البرنامججهاز حاسوب، مما أتاح الفرصة للطالبات لتطبيق التعميمات على 

 توصيات الدراسة:

 بما يلي:  يوص ي الباحثون بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، 
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ضمن معمل خاص ملساق طرق تدريس رياضيات، أو   برنامج الجيوجبرا تدريب الطلبة املعلمين تخصص رياضيات في جامعات الوطن على استخدام   •

ملهارات    مساق تكنولوجيا التعليم وأن يقوم بالتدريب مدرب ذو كفاءة واطالع على كل ما هو جديد في البرامج التفاعلية، على أن يتم تقويم أدائهم 

في مواقف صفية حقيقية ليتسنى للطالب املعلم تطبيق مهارات التقويم، ويتسنى للمشرف أو املقيم مالحظة   برنامج الجيوجبرا لتدريس باستخدام ا 

 تلك املهارات بشكل أكبر. 

التفاعلية • بالبرامج  ومزودة  توفير مختبرات حاسوب حديثة  الجيوجبرا   العمل على  برنامج  الرياضيا  وأهمها  تعليم  التربية  بطلبة  ت خاصة  في  كلية 

 تخصص رياضيات لتدريبهم على مثل تلك البرامج ولتكون متاحة لهم طوال الفصل الدراس ي. 

 الخدمة. أن تتبنى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية البرنامج املقترح وتطبقه على معلمي الرياضيات ضمن برامج تدريب املعلمين أثناء  •

ليتمكن املعلمين والطالب من استخدام  GeoGebra)) ببرنامج الجيوجبرا توفير مختبرات حاسوب خاص بمادة الرياضيات في املدارس بأجهزة مزودة  •

 تلك البرامج في التعليم والتعلم بدون معيقات.

استخدام   • الطالب على  لتدريب  دراسية  لكل مرحلة  الرياضيات  كتاب  في  وحدة  إضافة  الجيوجبرا بر العمل على  بشكل منظم    GeoGebra))  نامج 

 ومتسلسل.

 مقترحات الدراسة: 

 إجراء الدراسات التالية: يقترح الباحثون 

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لتنمية مهارات تدريس التعميمات الجبرية امتداًدا للتعميمات الهندسية.  •

 . Geonextإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على برامج تفاعلية أخرى مثل برنامج  •

 بحث فاعلية توظيف برنامج الجيوجبرا في تنمية الفهم العميق للمفاهيم الهندسية لدى طالب املراحل اإلعدادية والثانوية.  •

 في تدريس الرياضيات. GeoGebra)) براالجيوج دراسة املعيقات التي تواجه معلمي الرياضيات في استخدام برنامج •

الجيوجبرا  • املعلمين تخصص رياضيات على برنامج  الطلبة  التي تحد من تدريب  املعيقات  اإل   GeoGebra))  دراسة  بالجامعة  التربية  سالمية في كلية 

 بغزة. 

 املراحل اإلعدادية والثانوية. تصميم وحدات مقترحة لتنمية مهارات استخدام البرامج التفاعلية املختلفة لدى طالب  •

 تصميم وإعداد برامج تدريبية مماثلة للبرنامج الحالي في املقررات الدراسية املتنوعة كالبرامج الخاصة بالكيمياء والفيزياء.  •

 املراجع:

 . مكتبة املجتمع العربي للنشر. 1. ططرق تدريس الرياضيات(. 2005برهم، نضال. )

 . الدار العربية للنشر والتوزيع.  1. ترجمة: محمد املفتي وممدوح سليمان. ططرق تدريس الرياضيات(. 1989بل، فريدريك )

في حل املسالة الرياضية وفي الدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى   GeoGebra)(. أثر برنامج تعليمي مستند إلى برمجية جيوجبرا )2013البلوي، جازي. )

 . 729 -681 :(154) 1، مجلة كلية التربية بجامعة األزهر بمصراألول الثانوي في اململكة العربية السعودية. طلبة الصف 

( الرياضيات وتعلمها(.  2012البلوي، عايد.  التفاعلية في تعليم  البرامج  اململكة   )رسالة دكتوراة برنامج تدريبي قائم على  القرى،  أم  غير منشورة(. جامعة 

 ة.العربية السعودي

. ورقة مقدمة إلى املؤتمر الثالث تجارب رائدة ورؤى مستقبلية  -الرياضيات وتطبيقاتها في التعليم العامه(.  1434الجمعية السعودية للعلوم الرياضية. )

 جامعة امللك سعود.   -لتعليم الرياضيات. الرياض: الجمعية السعودية للعلوم الرياضية 

. القاهرة: الجمعية توصيات املؤتمر العلمي الرابع: رياضيات التعليم العام في مجتمع املعرفةيوليو(.    8-7،  2004الجمعية املصرية لتربويات الرياضيات. )

 جامعة بنها.  –املصرية لتربويات الرياضيات بنادي اعضاء هيئة التدريس

ائم على استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي الرياضيات في  فاعلية برنامج تدريبي مقترح ق (. 2017الجمل، سمية. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. مرحلة التعليم األساس ي 

ية التفكير البصري ومفهوم الذات الرياض ي (. فاعلية استخدام برنامج الجيوجبرا في اكتساب مفاهيم التحوالت الهندسية وتنم2016حسن، إبراهيم. )

 . 138 -183 :(9) 19، مجلة تربويات الرياضيات بمصرلدى تالميذ املرحلة املتوسطة. 

تعليم أساس ي( في   -أثر برنامج مقترح قائم على بعض عادات العقل في تنمية القوة الرياضية لدى الطلبة املعلمين )قسم التربية(.  2015، رحاب. )ة حليو 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة.  عة القدس املفتوحة بغزة جام

 . دار جليس الزمان للنشر والتوزيع.1. طمناهج الرياضيات واستراتيجيات تدريسها(. 2011والبالونة، فهمي ) حمزة، محمد
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التفاعلية عند تدريس     (Sketchpad)اضيات عند استخدام برمجية  (. املعيقات التي تواجه معلمي ومعلمات الري2016خليل، إبراهيم، وآل مسعد، أحمد. )

 .97 -83 :(5) 5، املجلة الدولية التربوية املتخصصةمواضيع الهندسة املضمنة في مقررات املرحلة املتوسطة. 

( روضة  باد)  (.  2014دراوشة،  اسكتش  برنامج  استخدام  الذات    Sketchpad)أثر  ومفهوم  الرياضيات  في  األساس ي  التاسع  الصف  طالب  تحصيل  على 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، نابلس.  الرياض ي لديهم في محافظة نابلس

لدى طالبات كلية التربية بالجامعة فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وإنتاج ملف اإلنجاز اإللكتروني واالتجاه نحوه  (.  2014دغمش، هالة. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.  اإلسالمية بغزة 

 ( على اكتساب مفاهيم التحويالت الهندسية لدى طالب الصف األول الثانوي (Geonextفعالية استخدام برنامج جيونكست  (.  2014الرحيلي، حمزة. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة طيبة، اململكة العربية السعودية.  

 . مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. 3. طمناهج الرياضيات املدرسية وتدريسها(. 2011أبو زينة، فريد. )

العاشر األساس ي في مديرية قباطية )دراسة   أثر استخدام ثالثة برامج حاسوبية على التحصيل الدراس ي لدى طلبة الصف(.  2016أبو سارة، عبد الرحمن. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة( . جامعة النجاح الوطنية، نابلس.مقارنة( 

 4،  مجلة البحث العلمي في التربية بمصر(. تطوير برنامج إعداد معلم الرياضيات في البالد العربية وفلسطين في ظل مجتمع املعرفة.  2015السر، خالد. )

(16): 53-76 . 

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 1. طتصميم البرامج التدريبية، أ(. 2011السكارنة، بالل. )

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 1. طاتجاهات حديثة في التدريب، ب(. 2011السكارنة، بالل. )

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 1. طالتدريبية تحليل وتحديد االحتياجات ، ج(. 2011السكارنة، بالل. )

 . دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 1. طالحقائب التدريبية، د(. 2011السكارنة، بالل. )

( خيرية.  الهندسة.  2004سيف،  في  املتوسطة  املرحلة  تالميذ  تحصيل  تنمية  في  البنائي  التعلم  على  قائمة  استراتيجية  فعالية  التربوية مجل(.  العلوم  ة 

 .  143- 132 :(3) 5والنفسية، 

( املشكالت (.  2015آل شديد، عبد هللا  لحل  الكبرى  الست  املهارات  تنمية  في  الرياضيات  ملعلمي  السريع  التعلم  قائم على  تدريبي مقترح  برنامج  فاعلية 

  . (. الرياضSTEMإلى مؤتمر التميز في تعليم العلوم والرياضيات األول ). ورقة مقدمة  املعلوماتية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض

الرياضية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف العاشر األساس ي (.  2010شطا، سعيد. ) استراتيجية مقترحة في ضوء نموذج ديفيس الكتساب التعميمات 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.  بغزة 

 . )د.ط(. غزة: مكتبة آفاق. مهارات التدريس الفعال(. 2010ير، محمد، وحلس، داوود. )أبو شق

( اعتدال.  املعلمات (.  2015شموط،  الطالبات  لدى  املعرفي  التفكير فوق  مهارات  لتنمية  املعرفة  وراء  ما  استراتيجيات  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية 
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 :امللخص

تخدام هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة، وتم اس

ا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة طالب  (  502املنهج الوصفي املسحي، وتطوير استبانة لهذا الغرض بعد التأكد من صدقها وثباتها، وتكونت العينة من )

صة جاء بمستوى العشوائية الطبقية، أظهرت النتائج أن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخا

ملواطنة الرقمية تعزى ملتغيرات الجنس، عدد الحسابات على  ا في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم ا حصائي  إ وعدم وجود فروق دالة مرتفع،  

البكالوريوس ولصالح فئة  العلمية  الدرجة  ملتغير  تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  في حين  التواصل االجتماعي، والكلية.  . وأوصت  مواقع 

لبة الجامعات ملعرفة أهم الحقوق والواجبات في العالم االفتراض ي، الدراسة التعاون مع وحدة مكافحة الجرائم االلكترونية وعقد جلسات توعوية لط

 وضرورة االبتعاد عن الحسابات املشبوهة.

 األردن.  ؛الطلبة الجامعيون  ؛املواطنة الرقمية ؛مواقع التواصل االجتماعي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The study aimed to reveal the role of social networking sites in developing the values of digital citizenship among 
students at private Jordanian universities. The descriptive survey method was used, and a questionnaire was developed 
for this purpose after ensuring its validity and reliability. The sample consisted of (502) male and female students who 
were selected by random stratified method. The results showed that the role of social networking sites in developing 
digital citizenship values among students at private Jordanian universities was at a high level, and there were no 
statistically significant differences in the role of social networking sites in developing digital citizenship values due to 
gender variables and the number of accounts on college social networking sites. Moreover, it was found that there were 
statistically significant differences due to the academic degree variable in favor of the bachelor's category. The study 
recommended cooperation with the Cybercrime Combating Unit and holding awareness sessions for university students 
to know the most important rights and duties in the virtual world, and the need to stay away from suspicious accounts  . 

Keywords: social networking sites; digital citizenship values; university students; Jordan. 
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   :املقدمة .1

رتبطت التكنولوجيا في ا ن مظاهر حياة الفرد اليومية، و ا مشهد العالم تطورات سريعة ومطردة في مجال التكنولوجيا الرقمية حتى أصبحت مظهر  

ارة عن شاشة جميع مناحي الحياة العلمية والعملية، فقد دخلت في مجال التعليم والتسويق والتواصل االجتماعي بين الناس، مما أدى أن يكون العالم عب

عديد من مواقع التواصل االجتماعي التشرت  صغيرة يمكن التوصل إلى املعلومات والتواصل مع اآلخرين من خاللها دون الحاجة إلى بذل الجهد في ذلك، فان

انستغرام )Twitter(، تويتر )WhatsApp(، واتساب )Facebookمثل فيسبوك )  ،)Instagram( سناب شات ،)Snap chat( ان (، LinkedIn(، لينكد 

 وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي األخرى. 

ا في تعزيز البناء الفكري للشباب وفي ترسيخ منظومة الوعي لديهم، كما تعمل على صناعة املواطنة  هام    ا هذه املواقع أصبحت تؤدي دور    نتيجة النتشار

الترويحية والفكرية والثقافية والتعليمية والتشريعية والتحفيزي أبعادها  الوطنية للشباب، من خالل  الهوية  تأثيرها بتشكيل  املنعم،  التي يرتبط  ة )عبد 

ا لهذه املواقع مما ا كبير  واقع عدد  وقد استقطبت هذه امل (، 2016 ا من الناس على اختالف فئاتهم العمرية، وكان طلبة الجامعات أكثر الفئات استخدام 

 (.2017جعل حياتهم الشخصية مفتوحة للجميع )طوالبة، 

عد مواقع التواصل االجتماعي من أهم العناصر التي يمكن استثمارها في تعزيز قيم املواطنة، حيث أكد
ُ
( أن مواقع التواصل  2017)الشرفات،    وت

عي من عمليات  االجتماعي تعد أهم عناصر التغيير االجتماعي التي تعمل على إكساب سلوكيات املجتمع، كنتيجة ملا تشهده فعاليات مواقع التواصل االجتما

الشباب وتشكل مجتمع   الواقعي، و تعبئة مكثفة لجمهور ضخم من  املجتمع  ا يؤثر على  افتراضي  تتعلق بتطوير ثقافة وهوية  ا  التساؤالت  يثير جملة من 

، وتوجهاته املواطن من خالل الفضاء االلكتروني، الذي بات يربطهم بمواطنين آخرين من ذوي الثقافات املختلفة، مما انعكس على عالقة املواطن بوطنه

نترنت التواصل االجتماعي اآلفاق أمام ممارسة قضايا املواطنة عبر اإل   نحو عديد من قضايا املواطنة بمردوداتها اإليجابية والسلبية، حيث فتحت مواقع

االفتراضية املواطنة  البعض،  عليها  أطلق  املجتمع   التي  إلى  الواقع  من  قضايا  إسقاط  يتم  حيث  االفتراض ي،  باملجتمع  املواطنة  ممارسة  في  تتمثل  التي 

 ع األخذ في االعتبار أن قضايا املواطنة االفتراضية عاملية النشأة ومحلية املردود.االفتراض ي الذي يعد بوابة جديدة لعبور وتحقيق املواطنة، م

ا في توجيه فكر الطلبة وصياغة بصورة كبيرة بين فئات املجتمع املختلفة وخاصة الطلبة، وأصبح دورها هام    وقد انتشرت مواقع التواصل االجتماعي

القيم املجتمعية كالحرص على تماسك املجتمع، وبث األخوة والتعاون بين فئاته، وإكسابهم السلوكيات  تجاهاتهم نحو  إ آرائهم والتعبير عن مشاعرهم و 

الجتماعي في اإليجابية في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، ولذلك جاءت هذه الدراسة ُبغية الكشف عن الدور املتوقع أن تلعبه مواقع التواصل ا 

 لدى طلبة الجامعات الخاصة في األردن. تنمية قيم املواطنة الرقمية 

   :مشكلة الدراسة . 1.1

تبادر إلى   ،  داخل مكان العمل وخارجا في ميدان التعليم وحاجتهما إلى استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التواصل  ممن خبرة الباحثان وعمله

ُبعد واالستخدام   التعليم عن  أمر هام، وخاصة في ظل جائحة كورونا والتحول نحو  التواصل االجتماعي  البحث في دور مواقع  املتزايد الباحثان ضرورة 

العمرية، وقد أوصت   الفئات  بين جميع  التواصل االجتماعي  )ال ملواقع  ليونز  الدراسات  كدراسة  بأهمية   ( بضرورة Leons, 2012عديد من  الوعي  نشر 

)الدهشان،   ودراسة  املجتمع،  فئات  بين جميع  بقيمها  وااللتزام  الرقمية  بقيم 2016املواطنة  املختصة  األبحاث  املزيد من  إجراء  أوصت بضرورة  التي   )

الع الرقمية ليكونوا واعين وقادرين على  يش بأمان، كما أوصت دراسة )الناصر، املواطنة الرقمية في التربية والتعليم إلنشاء جيل مدرك لقيم املواطنة 

هراوي، ( بضرورة توعية الطلبة الجامعيّين باالستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي وتوجيههم التوجيه الصحيح في استخدامها، ودراسة )الد2019

ماعية وسن القوانين والتشريعات التي تعمل على  ( التي أوصت بتوعية مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بضرورة اإلحساس باملسؤولية االجت2021

( بضرورة االنتباه لخطورة تأثير وسائل التواصل االجتماعي وإجراء 2021تنظيم تبادل املعلومات واألخبار عند استخدامها، كما أوصت دراسة )املجالي،  

 املزيد من األبحاث التي تهتم بها.

 : األسئلة اآلتيةومن أجل ذلك كله جاءت الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عن 

 ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة؟السؤال األول:  •

( الستجابات طلبة الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع α= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الثاني:  •

الكلية االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الحسابات  عدد  )الجنس،  ملتغيرات  تعزى  الرقمية  املواطنة  قيم  تنمية  في  االجتماعي  الدرجة التواصل   ،

 (؟ العلمية

 ف الدراسة:اهدأ . 2.1

 مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة. هدفت الدراسة الحالية الكشف عن دور 

 أهمية الدراسة: . 3.1

 تمثلت أهمية الدراسة في جانبين هما: 
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 : األهمية النظرية

االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية املوضوع الذي تتناوله بالحديث عن دور مواقع التواصل  

الخاصة، األردنية  إلكترونية تحمل في طياتها   الجامعات  الرقمية وما ينطوي عليه من تطبيقات  املواطنة  الضوء على مفهوم  بإلقائها  أهميتها  كما وتكمن 

اإليجابية والسلبية، اآلثار  األ  الكثير من  الدراسة ُمجريات  التي كما تواكب هذه  املبادرات والبرامج  تنادي بضرورة تطبيق عديد من  التي  العاملية  حداث 

التواصل تستهدف التأصيل للمواطنة الفاعلة، بشكل يتيح الفرصة لرسم الخطط واألهداف التربوية والتعليمية بما يتناسب مع وظائف وتطبيقات مواقع  

لي توفير مادة علمّية يمكن أن تثري امل
ّ
 كتبة األردنّية بشكل خاص، واملكتبة العربية بشكل عام في هذا املجال. االجتماعي وبالتا

 : األهمية التطبيقية

مين  من املؤمل أن تفيد الدراسة الحالية في الكشف عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين طلبة الجامعات الخاصة، مما يسهل املجال للمهت

امليدان الوصول إلى نتائج هامة، وتساعد الدراسة مخططي البرامج الجامعية لالستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في العلم التربوي والباحثين في هذا 

أنظار  التعليم وتوجيه  الرقمية في  باملواطنة  الباحثين لالهتمام  أمام  املجال  الجامعات، كما وأنها تفتح  إعداد طلبة  إلى دور مواقع وتضمينها في برامج  هم 

لوصول  االجتماعي في تعزيز املواطنة الرقمية، كما ويمكن أن تساعد في توجيه طلبة الجامعات إلى االستخدام اآلمن ملواقع التواصل االجتماعي لالتواصل 

داة أ اسة تقديم طلبة وحمايتهم من مخاطر اإلنترنت، كما يؤمل من الدر للمعلومات التي يبحثون عنها، وتعزيز التعلم الذاتي لديهم، ويمكن أن تزيد وعي ال

 للكشف عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين طلبة الجامعات الخاصة.

 :حدود الدراسة . 4.1

 الجامعات األردنية الخاصة.طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في : الحدود البشرية •

 : الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة عمان. الحدود املكانية •

 (. 2021/2022: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول من عام )الزمانيةالحدود  •

 : دراسة دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية. الحدود املوضوعية •

 :محددات الدراسة . 5.1

مجتمعها، ودرجة استجابة أفراد عينتها، وبطبيعة أداتها ومتغيراتها، مدى تمتع الدراسة بدالالت الصدق والثبات ، وبتحددت نتائج الدراسة الحالية ب

 .على املجتمعات املشابهة ملجتمعهاإذ يمكن تعميم نتائجها 

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

 ا على النحو اآلتي: ا وإجرائي  تضمنت الدراسة مجموعة من املصطلحات تم تعريفها اصطالح  

اقع التواصل االجتماعي •    :مو

، وتمثل تعرف بأنها: مواقع على االنترنت توفر ملرتاديها املجال للنقاش وتبادل األفكار واملعلومات من خالل امللفات الشخصية والصور والدردشة

قات املهنية الشبكات االجتماعية مجموعة هويات اجتماعية ينشئها األفراد أو املنظمات إلنشاء روابط للتفاعل االجتماعي من أجل توسيع وتفعيل العال

 (.2013أو عالقات الصداقة )الدبيس ي، 

ا بأنها: مواقع اإلنترنت التي تساعد مستخدميها على التواصل مع اآلخرين من خالل إرسال الوسائط املتعددة  وتعرف مواقع التواصل االجتماعي إجرائي  

لسهولة استخدامها، وتشير على اختالف أنواعها )نص، صورة، صوت، فيديو وغيرها من الوسائط( كما أنها تساعد على نشر األخبار، بين طلبة الجامعات  

 الستبانة املعدة لهذا الغرض. ا  فراد عينة الدراسة عند إجابتهم علىإلى الدرجة التي حققها أ 

   :املواطنة الرقمية •

املواطنين كبار  63،  2019عرفها )صادق،   للتكنولوجيا، من قبل  املتبعة في االستخدام  القواعد واملعايير واملبادئ   " بأنها:  الوطن  ا ر  ا وصغا(  ، لرقي 

ا من الوالء له وحبه 
 
خرى".وتقدمه انطالق

ُ
 وحمايته من كافة األخطار من ناحية، واالستغالل األمثل للتقنيات الحديثة من ناحية أ

ن مستخدمي اإل وتعرف املواطنة الرقمية إجرائي  
ّ
ا  ا: بأنها القوانين واألنظمة التي تمك

 
نترنت من االستخدام اآلمن لها، واحترام اآلخرين في املجتمع حفاظ

ب السلوكية االجتماعية االفتراضية ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي والتي إذا ما تم مراعاتها فإنها ستعمل على ارتقاء على حقوقهم، وتعتبر من اآلدا 

 صالح، وتشير إلى الدرجة التي حققها أفراد عينة الدراسة عند إجابتهم على االستبانة املعدة لهذا الغرض.  العالم الرقمي نحو األفضل وتكوين مواطن
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 والدراسات السابقة:اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: .1.2

اقع التواصل االجتماعي: .1.1.2  مو

"الويب"، التي تتيح التواصل فيما بين األفراد في بيئة مجتمع افتراض ي يجمعهم حسب  ظهرت مواقع التواصل االجتماعي مع بدايات الجيل الثاني  

ة لآلخرين  مجموعات االهتمام أو شبكات االنتماء، كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل املباشرة، من إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصي

 (.  2014ض )جزار، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتبعونها للعر 

وأكثرها شيوع   التكنولوجيا  له  توصلت  ما  أهم  االجتماعي من  التواصل  املتقدمة وتعد مواقع  الدول  في  كبيرة  بأهمية  وقد حظيت  العالم،  ا حول 

في القطاعات التعليمية والتربوية لخدمة العملية التعليمية وتوسع آفاق الطلبة واملعلمون، حيث يتم من ا  جد  والنامية على حد سواء، فقد باتت مهمة  

ؤسسات  خاللها تداول املعلومات، فهي بمثابة مستودع رقمي هائل يتم تحديثه بشكل مستمر، كما أنها أصبحت تناسب جميع األعمار واالهتمامات وامل

 (.2016التربوية )عبد املنعم، 

( مواقع التواصل االجتماعي بأنها بيئة اجتمعت فيها مجموعة من األشخاص ملشاركة البيانات والعالقات واملحتوى Aksoy, 2018) ها أكسوي وعرف

 باستخدام قنوات االتصال عبر اإلنترنت حيث تظهر تطبيقات الوسائط االجتماعية كمنتديات ومدونات صغيرة وشبكات اجتماعية.

سبل التسلية والترفيه املهمة على  الجتماعي أهمية كبيرة في حياتنا فهي تساعد على التواصل مع األصدقاء واألهل كما أنها تعتبر من  ملواقع التواصل ا 

 (.2010اختالف املكان والزمان )علي، 

ج التعليمية  وكان ملواقع التواصل االجتماعي أهمية كبيرة في تطوير عملية التعلم والتعليم خالل جائحة كورونا، فساعدت املعلمين على مشاركة البرام

 (. 2019)العور، والتواصل فيما بينهم وبين الطلبة 

   : املواطنة الرقمية .2.1.2

املثلى من أجل توجي الطرق واألساليب والبرامج واألنظمة  إيجاد  العمل على  إلى  التي تهدف  الحديثة،  املفاهيم  الرقمية من  املواطنة  عد 
ُ
الحماية  ت ه 

تلعبه في   الذي  الحديثة، والدور  التكنولوجيا  التعامل مع  الصحيحة والخاطئة في ضوء  األمور  التكنولوجيا، وفي تحديد  أفراد لجميع مستخدمي  حماية 

يا بصورة أمثل  املجتمع فيما يطلعون عليه على اإلنترنت، مما يؤدي إلى خلق روح املواطنة الرقمية وتنميتها لخدمتهم وحمايتهم، وفي استخدام التكنولوج

 (.2017وخاصة مواقع التواصل االجتماعي لخدمة وحماية املجتمع من اإلساءة وتصفح مواقع غير معروفة أو خطيرة )طوالبة، 

( املواطنة الرقمية بأنها: االنتماء للمجتمع في العالم االفتراض ي بكل ما يتضمنه من حقوق وواجبات واملسؤوليات التي تقع 2016وعرف )الكفافي،  

 على عاتق األفراد في املجتمع واملشاركة الفاعلة فيه.  

األخالقية واملسؤولة التي تساعد على تسهيل التنمية الفردية، وحماية األفراد والقيم في العالم ( بأنها مجموعة من األفعال  Gazi, 2016وعرفها غازي )

 يمكن تصنيف محاور املواطنة الرقمية إلى ثالث قيم رئيسة هي: ( أنه 2017كما وبين طوالبة ) االفتراض ي.

ي )املشاركة الكاملة في املجتمع(، والسلوك الرقمي )املعايير الرقمية  ( محاور فرعية هي: الوصول الرقم3قيمة احترام النفس واآلخرين والذي يتضمن ) •

 للسلوك والتدابير(، والقانون الرقمي )املسؤولية االلكترونية عن الوظيفة واألفعال(. 

النفس وحماية اآلخرين والذي يتضمن ) • الحرية  3قيمة حماية  الرقمية )تتمثل في  الحقوق واملسؤوليات  املجتمع(، ( محاور فرعية:  بها  يتمتع  التي 

لكترونية(، والصحة والسالمة الرقمية )أي الصحة الجسدية والنفسية في عالم التكنولوجيا واألمن الرقمي )أي تدابير ضمان الوقاية والحماية اإل

 الرقمية(. 

• ( يتضمن  والذي  اآلخرين  والتواصل مع  النفس  تعليم  )التب3قيمة  الرقمي  االتصال  هي:  اإل( محاور فرعية  األمية  ادل  للمعلومات(، محو  لكتروني 

اإل السلع  وبيع  )شراء  الرقمية  والتجارة  أدواته(،  واستخدام  التعليم  تكنولوجيا  تدريس  )عملية  الرقمية  بالثقافة  يسمى  ما  أو  لكترونية الرقمية 

 واملنتجات(. 

 الدراسات السابقة: .2.2

، وذلك وفق التسلسل الزمني من األحدث ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية  باللغتين العربية واألجنبية  فيما يلي جملة من الدراسات السابقة

  إلى األقدم:

العالقة بين استخدام طالب الثانوية العامة ملواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتنمية محاور املواطنة    تعرف  (2021هدفت دراسة خليل وآخرون ) •

( ذكور واناث من طلبة الثانوية العامة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وكانت االستبانة أداة الدراسة، 219وتكونت العينة من )الرقمية،  

 أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الطالب ملواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بتنمية املواطنة الرقمية. 

دراسة هدفت إلى الكشف عن دور معلمي الدراسات االجتماعية لطلبة املرحلة الثانوية في تعزيز قيم املواطنة الرقمية،   ( 2021الرشيدي ) وأجرى   •
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( الدراسة، وتم تطبيقها على عينة تكونت من  أداة  الوصفي  291وكانت االستبانة هي  املنهج  الدراسة  الكويت، واستخدمت  الثانوية في  ( من طلبة 

 يلي، وأظهرت النتائج أن ملعلمي الدراسات االجتماعية دور متوسط في تعزيز قيم املواطنة الرقمية. التحل

• ( الرحمن  عبد  أدوار   (2020وأجرت  والكشف عن  املصرية  الجامعات  طلبة  لدى  تعزيزها  املراد  الرقمية  املواطنة  قيم  تحديد  إلى  دراسة هدفت 

ا وطالبة من  ( طالب  720نة الرقمية لدى طلبة بعض الجامعات املصرية ، وتكونت عينة الدراسة من )تطبيقات الهاتف املحمول في تعزيز قيم املواط

ائج الجامعات املصرية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وكانت االستبانة هي أداة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النت

 الدور التي تؤديه تطبيقات الهاتف املحمول في تعزيز قيم املواطنة الرقمية بجميع املحاور.أهمها اتفاق طلبة الجامعات املصرية على 

الكشف عن مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي الثقافي لدى بعض الشباب السعودي ومدى  إلى دراسة هدفت  (Mazio,2020) وأجرت مزيو  •

( من شباب السعودية، واستخدمت الدراسة 426االستبانة أداة الدراسة وتم تطبيقها على عينة تكونت من )تأثير املنطقة التعليمية بذلك، وكانت 

%( في نشر الوعي الثقافي املرتبط باملفاهيم، وبلغ دور مواقع التواصل  66.36املنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن دور مواقع التواصل االجتماعي بلغ )

 %(.  69.8ي املرتبط بالسلوك )االجتماعي في الوعي الثقاف

تحديد مشكلة الدراسة واالهميتين التطبيقية والنظرية لها، وتحديد محاور املواطنة الرقمية   استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في

ي مناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم مجموعة  التي تم الكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنميتها، كما استفادت من نتائج الدراسات السابقة ف

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها لدور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة من التوصيات. وقد  

الوريوس والدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة، وأضافت ردنية الخاصة، كونها من الدراسات القليلة التي تناولت فئة طلبة البكالجامعات األ 

 متغيرات أخرى مثل عدد مواقع التواصل االجتماعي. 

 الدراسة امليدانية: .3

 : منهج الدراسة . 1.3

 ملالئمته مثل هذا النوع من الدراسات. لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي

 : وعينتها مجتمع الدراسة . 2.3

ا وطالبة، وذلك حسب  ( طالب  41958تكّون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان والبالغ عددهم )

 (.2021/2022إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراس ي )

ا وطالبة من    (502تكّونت عينة الّدراسة من )  ء، البترا   جامعات ) الشرق األوسط، الزيتونة األردنية،اإلسراء، العلوم التطبيقية،عمان األهلية،طالب 

م حسب املتغيرات الديموغرافية كما تم توزيعهمن مجتمع الّدراسة الكلي.  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية عمان العربية( في محافظة العاصمة عمان،

 ( كما يلي:1في الجدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: (1جدول )

 النسبة املئوية  التكرار  الفئات  متغيرات الدراسة 

 %47.0 236 ذكر الجنس

 %53.0 266 أنثى 

 %100.0 502 املجموع 

 %77.5 389 بكالوريوس الدرجة العلمية 

 %22.5 113 دراسات عليا 

 %100.0 502 املجموع 

عدد الحسابات على مواقع التواصل  

 االجتماعي 

 %28.9 145 حساب واحد 

 %14.9 75 حسابين   

 %56.2 282 حسابات فأكثر  3 

 %100.0 502 املجموع 

 %63.1 317 علمية  الكلية 

 %36.9 185 إنسانية 

 %100.0 502 املجموع 

 :الدراسةأداة  . 3.3

تم    ( 2020؛ عبد الرحمن،   2018)العموش،    مثل دراسات ،بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة حول موضوع الدراسة  

نت  تطوير أداة الدراسة )االستبانة( للكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات   األردنية الخاصة، وتكوَّ

النفس واآلخرين و   محور كما يأتي: )محاور  ( فقرة وموزعة على  ثالث  45االستبانة من ) احترام  التواصل االجتماعي في تنمية قيمة  دور    محور دور مواقع 
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و  واآلخرين،  النفس  قيمة حماية  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  االجتماعي    محور مواقع  التواصل  والتواصل مع دور مواقع  النفس  تعليم  قيمة  تنمية  في 

 اآلخرين(.

   :صدق أداة الدراسة . 4.3

: صدق املحتوى 
ا

   :أوال

( من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة 10للتحقق من صدق املحتوى لالستبانة؛ تم عرضها بصورتها األولية على )

م حول مدى دقة املختصين في مجال املناهج وطرق التدريس وفي مجال تكنولوجيا التعليم في كليات التربية في الجامعات األردنية، وذلك بهدف إبداء آرائه

، حيث تم %( من املحكمين، وتم تعديل في ضوء مالحظات املحكمين وتوجيهاتهم 80عليها )بالفقرات التي اتفق  االستبانة وصحة فقراتها، وقد تّم األخذ  

 حذف بعض الفقرات وتعديل بعضها. 

ا:   : بناء االستبانةصدق ثانيا

األردنية الخاصة، ومن  ا وطالبة يدرسون في الجامعات  ( طالب  30للتحقق من صدق البناء لالستبانة تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )

(؛ بين درجة كل فقرة واملجال الذي تنتمي إليه، وكذلك بين درجة كل فقرة والدرجة Pearsonخارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون )

 (: 2الكلية، وذلك كما هو ُمبّين في الجدول )

 ي إليه ودرجة كل فقرة مع الدرجة الكلية معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة واملجال الذي تنتم: (2جدول )

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة   دور مو

 احترام النفس واآلخرين

اقع التواصل االجتماعي في تنمية  دور مو

 قيمة حماية النفس واآلخرين 

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم   دور مو

 النفس والتواصل مع اآلخرين

رقم  

 الفقرة

رقم   معامل االرتباط الفقرة مع

 الفقرة

 معامل االرتباط الفقرة مع رقم الفقرة  معامل االرتباط الفقرة مع

 األداة  املجال  األداة  املجال  األداة  املجال 

1 0.73** 0.69** 15 0.63** 0.61** 31 0.87** 0.78** 
2 0.60** 0.55** 16 0.74** 0.73** 32 0.86** 0.78** 
3 0.80** 0.79** 17 0.88** 0.83** 33 0.88** 0.79** 
4 0.65** 0.65** 18 0.92** 0.87** 34 0.90** 0.80** 
5 0.71** 0.70** 19 0.72** 0.70** 35 0.84** 0.79** 
6 0.76** 0.72** 20 0.87** 0.81** 36 0.84** 0.733** 

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة   دور مو

 احترام النفس واآلخرين

اقع التواصل االجتماعي في تنمية  دور مو

 قيمة حماية النفس واآلخرين 

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم   دور مو

 النفس والتواصل مع اآلخرين

رقم  

 الفقرة

رقم   معامل االرتباط الفقرة مع

 الفقرة

 االرتباط الفقرة معمعامل   رقم الفقرة  معامل االرتباط الفقرة مع

 األداة  املجال  األداة  املجال  األداة  املجال 

7 0.83** 0.77** 21 0.86** 0.81** 37 0.61** 0.54** 
8 0.60** 0.57** 22 0.85** 0.82** 38 0.81** 0.79** 
9 0.72** 0.70** 23 0.82** 0.77** 39 0.83** 0.79** 

10 0.74** 0.70** 24 0.85** 0.77** 40 0.86** 0.79** 
11 0.48** 0.46** 25 0.78** 0.71** 41 0.85** 0.82** 
12 0.79** 0.63** 26 0.79** 0.74** 42 0.81** 0.74** 
13 0.65** 0.59** 27 0.56** 0.51** 43 0.76** 0.65** 
14 0.56** 0.46** 28 0.79** 0.63** 44 0.87** 0.78** 

 29 0.56** 0.51** 45 0.63** 0.64** 
30 0.76** 0.65**  

ا عند مستوى   (0.01)** دالة إحصائيا

ا عند مستوى   (0.05)* دالة إحصائيا

(، وأن قيم معامالت االرتباط 0.92  –0.48( أنَّ قيم معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة واملجال الذي تنتمي إليه تراوحت بين )2ُيبين الجدول )

 (، وهي قيم مقبولة، مما يشير إلى صدق االستبانة. 0.87–0.46الفقرات والدرجة الكلّية تراوحت بين )بين 

ا: 
ا
 : ثبات األداةثالث

ا وطالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وتم ( طالب  30مكونة من )  تحليلللتحقق من ثبات أداة الّدراسة )االستبانة( تم تطبيقها على عينة  

)  - الثبات باستخدام معامل كرونباخ  حساب   )Cronbach's Alphaألفا  الكلية، والجدول  ( يوضح قيم 4( لكل مجال من مجاالت االستبانة ولالستبانة 

 معامالت الثبات: 

 االستبانة ولالستبانة الكلية  حاور ألفا( مل –قيم معامالت الثبات )كرونباخ : (3جدول )

 معامل كرونباخ ألفا  املحاور 

 0.88 األول  املحور 

 0.91 الثاني  املحور 

 0.89 الثالث  املحور 

 0.93 االستبانة الكلية 

 



اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصةدور  م    أبو حسين & منصور                                                                                                  و

  1239-1225، ص: 2202 -6، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1231 

 

(، في حين بلغ قيمة معامل 0.91  –0.88( أن قيم معامالت الثبات وفق معادلة كرونباخ ألفا على مجاالت االستبانة تراوحت بين )3يبّين الجدول )

ألفا( على   )الثبات )كرونباخ  الكلية  القيم مقبولة  0.93االستبانة  عد هذه 
ُ
تتمتع بدرجة حصائي  إ (، وت الحالية، وبذلك فإن االستبانة  الدراسة  ا ألغراض 

 مناسبة من الثبات يمكن االعتماد عليه لتطبيقها على عينة الّدراسة. 

 : متغيرات الدراسة . 5.3

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية: 

 
ا

 ، وهي:تصنيفيةاملتغيرات ال: أوال

 الجنس، وله فئتان: )ذكر، أنثى(.  •

 الدرجة العلمية، ولها فئتان: )بكالوريوس، دراسات عليا(. •

 حسابات فأكثر(.  3عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، وله ثالث فئات: )حساب واحد، حسابين،  •

 الكلية، ولها فئتان: )إنسانية، وعلمية(.   •

ا  املتغير املستقل وتضمن: :ثانيا

 . مواقع التواصل االجتماعي •

ا: املتغير التابع وتضمن:
ا
 ثالث

 املواطنة الرقمية.   •

 :نتائج الدراسة .4

ى أسئلتها  يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى عرض النتائج املتعلقة باستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة، وذلك بعد جمع البيانات واالجابة عل

 يأتي:وفق ما 
قة بالسؤال األول  عل  النتائج املت

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات . 1.4 األردنية   النتائج املتعلقة بالسؤال األول والذي نصَّ على: ما دور مو

 الخاصة؟ 

واالنحرافات املعيارية، والدرجة، والرتب، لكل مجال من مجاالت الدراسة، ولالستبانة لإلجابة عن هذا السؤال تّم حساب املتوسطات الحسابية،  

ن في الجدول )  (. 4الكلية، وذلك كما هو ُمبيَّ

افات املعيارية والرتب لدور : (4جدول ) ا   املتوسطات الحسابية واالنحر اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة مرتبة تنازليا  مو

املتوسط   املجاالت  الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 ُمرتفعة  0.63 4.06 دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين  2
مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع  دور  3

 اآلخرين 

 ُمرتفعة  0.63 4.02

 ُمرتفعة  0.63 3.83 دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين 1

 0.56 3.98 الدرجة الكلية 

االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة، جاء بدرجة )ُمرتفعة(، ( أنَّ دور مواقع التواصل  4ُيبّين الجدول )

ا للترتيب اآلتي:  في املرتبة األولى جاء مجال " دور مواقع التواصل االجتماعي في  0.56( وانحراف معياري )3.98وبمتوسط حسابي ) (، وجاءت املجاالت وفق 

ال )4.06نفس واآلخرين" بدرجة )ُمرتفعة(، بمتوسط حسابي )تنمية قيمة حماية  الثانية جاء مجال "0.63( وانحراف معياري  املرتبة  دور مواقع  (، وفي 

(، وفي املرتبة 0.63( وانحراف معياري )4.02التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين بدرجة )ُمرتفعة(، بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 3.83رة جاء مجال " دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين" بدرجة )ُمرتفعة(، بمتوسط حسابي )األخي

ال0.63) التعليمية والتربوية لدورها  القطاعات  التواصل االجتماعي في  بها مواقع  التي حظيت  الكبيرة  األهمية  إلى  النتيجة  فاعل في خدمة  (، وتعزى هذه 

 .العملية التعليمية وتوسيع آفاق الطلبة، ومناسبتها لجميع األعمار واالهتمامات

 أما بالنسبة ملجاالت االستبانة، جاءت النتائج على النحو اآلتي:

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين: : مجال دور مو
ا

  أوال

الحسابية واالنحرافات املعيارية، والدرجة، والرتبة، لفقرات "مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام تم حساب املتوسطات  

ن في الجدول )  (. 5النفس واآلخرين"، وكانت النتائج كما هو ُمبيَّ
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افات املعيارية والرتبة لفقرات مجال دور : (5جدول ) ا  املتوسطات الحسابية واالنحر اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين مرتبة تنازليا  مو

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 ُمرتفعة  0.74 4.18 تزيد مواقع التواصل االجتماعي من ثقافتي العامة.  .1

ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تقبلي لآلخرين بغض النظر عن الطبقة أو اللون أو   .7

 الجنس.

 ُمرتفعة  0.93 4.17

 ُمرتفعة  0.97 4.02 وجهتني إلى التحقق من مصار املعلومات قبل مشاركتها مع اآلخرين.  .14

 ُمرتفعة  0.92 3.95 ومشاعرهم في البيئة الرقمية.عودتني مواقع التواصل احترام رأي اآلخرين  .12

 ُمرتفعة  0.95 3.90 ساعدتني التعرف على القوانين الرسمية ملكافحة الجرائم الرقمية  .9

 ُمرتفعة  0.93 3.86 شجعتني مواقع التواصل االجتماعي على االلتزام بمراعاة الحقوق واملسؤوليات الرقمية.   .6

 ُمرتفعة  0.95 3.86 شجعتني على الصدق في األقوال واألفعال عند محاورة اآلخرين عبر الفضاء الرقمي  .13

االجتماعية عند استخدام  ساعدتني مواقع التواصل االجتماعي مراعاة الضوابط  .4

 التكنولوجيا 

 ُمرتفعة  0.96 3.80

 ُمرتفعة  1.03 3.78 عودتني مواقع التواصل تقديم معلومات موثوقة وصحيحة لآلخرين  .8

 ُمرتفعة  0.91 3.77 رّسخت لدي االلتزام بسياسات االستخدام للمواقع الرقمية الصادرة من الجهات املختصة  .10

 ُمرتفعة  1.01 3.69 زادت مواقع التواصل االجتماعي مستوى ثقة اآلخرين في التعامل معي   .11

 ُمتوسطة  0.93 3.60 ترسخ مواقع التواصل االجتماعي لدي االلتزام بمعايير السلوك الحسن   .2

علمتني مواقع التواصل االجتماعي استئذان اآلخرين قبل استخدام أو نسخ الصور الخاصة   .3

 بهم 

 ُمتوسطة  1.19 3.53

 ُمتوسطة  1.23 3.52 وجهتني مواقع التواصل االجتماعي تجنب التحدث مع أشخاص ال أعرفهم  .5

 0.63 3.83 املتوسط الحسابي الكلي للمجال 

احترام النفس واآلخرين تراوحت ( بأنَّ قيم املتوسطات الحسابية للفقرات على مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 5ُيبّين الجدول )

املجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي )4.18  –  3.52بين ) أّما  ( 0.63( وبانحراف معياري )3.83(، وبدرجة تراوحت ما بين ُمتوسطة إلى ُمرتفعة، 

 وبدرجة مرتفعة. 

(،  0.74( وانحراف معياري )4.18االجتماعي من ثقافتي العامة " بمتوسط حسابي )وجاءت باملرتبة األولى الفقرة التي تنص على " تزيد مواقع التواصل  

جنس " بمتوسط وبدرجة ُمرتفعة، تالها الفقرة التي تنص على " ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تقبلي لآلخرين بغض النظر عن الطبقة أو اللون أو ال

)4.17حسابي ) "  (، وبدرجة مر 0.93(، وانحراف معياري  التي تنص على  الفقرة  التواصل االجتماعي استئذان اآلخرين قبل    مواقععلمتني  تفعة، وجاءت 

( وبدرجة متوسطة، وفي املرتبة األخيرة جاءت  1.19( وانحراف معياري )3.53" باملرتبة قبل األخيرة، بمتوسط حسابي )استخدام أو نسخ الصور الخاصة بهم 

التحدث مع أشخاص ال أعرفهم " بمتوسط حسابي )وجهتني   الفقرة التي تنص على" ( 1.23( وانحراف معياري )3.52مواقع التواصل االجتماعي تجنب 

 وبدرجة ُمتوسطة.  

ومن املمكن عزو هذه النتيجة بخاصية مواقع التواصل االجتماعي في جمع األشخاص والجماعات مختلفة االختصاصات مثل السياسة واالجتماعية  

املختلفة، واألدبية والعلم الشعوب  بين  العالم أجمع، وتبادلها  املتعددة في  املعارف والثقافات  في سرعة نقل وانتشار  والرياضية والفنية، مما يسهم  ية 

 عن تطور مواقع التواصل االجتماعي املستمر ومواكبتها لكل جديد على الصعيد العلمي والتكنولوجي م
 

من   ما يزيدوسهولة الحصول على املعلومات، فضال

 ثقافة طلبة الجامعات. 

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين ا: مجال دور مو  :ثانيا

مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس   تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة والرتبة لفقرات "

ن في الجدول )واآلخرين “، وكانت ال  (.  6نتائج كما هو ُمبيَّ
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اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين م : (6جدول ) افات املعيارية والرتبة لفقرات مجال دور مو ا  املتوسطات الحسابية واالنحر  رتبة تنازليا

املتوسط   الفقرة الرقم 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة 

 ُمرتفعة  0.84 4.32 وجهتني لتعيين كلمات مرور قوية.  .24
 ُمرتفعة  0.86 4.26 وجهتني إلى عدم اإلفصاح عن كلمات املرور الخاصة بي ألي شخص آخر.  .28

 ُمرتفعة  0.92 4.24 توجنهي أن ال أفصح عن بياناتي الخاصة ألي شخص آخر عبر اإلنترنت.  .19

 ُمرتفعة  0.92 4.17 أرشدتني لعدم استخدام بياناتي الشخصية ككلمة مرور على اإلنترنت.  .25

 ُمرتفعة  0.89 4.13 أرشدتني إلى تجنب الدخول إلى املواقع اإللكترونية التي تهدد أمن البيانات.  .21
 ُمرتفعة  0.90 4.12 تشجعني على التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها.  .17

 ُمرتفعة  0.85 4.11 ساعدتني في توعية اآلخرين لسلبيات استخدام التكنولوجيا الرقمية.  .20

 ُمرتفعة  0.89 4.10 وجهتني إلى تقييم موثوقية املعلومات قبل استخدامها.  .29
 ُمرتفعة  0.92 4.09 ساهمت في توعيتي بالقوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم اإللكترونية .15
 ُمرتفعة  0.94 4.00 عززت استخدامي ألدوات فلترة املواقع اإللكترونية ومحركات البحث.  .26

 ُمرتفعة  0.88 3.99 ساعدتني على نشر ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت في املجتمع. .22

 ُمرتفعة  0.98 3.95 ساعدتني على توعية اآلخرين بالقوانين الخاصة بالجرائم الرقمية.  .30

 ُمرتفعة  0.96 3.92 ساعدتني على كيفية التواصل مع الشركة االم عند الشعور بالتهديد أو انتحال الشخصية.  .27

 ُمرتفعة  1.01 3.90 أبعدتني عن استخدام برامج القرصنة والبرمجيات غير اآلمنة .16

 ُمرتفعة  0.98 3.89 تدربت من خاللها على تحديث برنامج حماية الفيروسات املثبت في الجهاز باستمرار.  .23

 ُمرتفعة  1.06 3.81 االلكترونية. تحفزني لقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج  .18

 0.63 4.06 املتوسط الحسابي الكلي للمجال 

( الجدول  النفس واآلخرين قد 6ُيبّين  تنمية قيمة حماية  في  التواصل االجتماعي  للفقرات على مجال دور مواقع  الحسابية  املتوسطات  بأنَّ قيم   )

( وبدرجة 0.63( وبانحراف معياري )4.06الفقرات، أّما املجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )(، وبدرجة ُمرتفعة لجميع  4.32  –   3.81تراوحت بين )

التي تنص على " وجهتني لتعيين كلمات مرور قوية " بمتوسط حسابي ) األولى جاءت الفقرة  ( وبدرجة 0.84(، وانحراف معياري )4.32ُمرتفعة. وباملرتبة 

(، وانحراف 4.26لى: "وجهتني إلى عدم اإلفصاح عن كلمات املرور الخاصة بي ألي شخص آخر " بمتوسط حسابي )ُمرتفعة، وتالها الفقرة والتي تنص ع

" تدربت من خاللها على تحديث برنامج حماية الفيروسات املثبت في الجهاز باستمرار  (، وبدرجة ُمرتفعة، وجاءت الفقرة التي تنص على "  0.86معياري )

تحفزني لقراءة   ( وبدرجة ُمرتفعة. وجاءت في املرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على " 0.98( وانحراف معياري )3.89متوسط حسابي )باملرتبة قبل األخيرة، ب

عزى هذه النتيجة إلى ميزة مواقع   ( وبدرجة ُمرتفعة.1.06( وانحراف معياري )3.81الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج االلكترونية " بمتوسط حسابي )
 
 وت

 . التواصل االجتماعي كاعتمادها على املستخدم حيث يتم رفع املحتوى الذي يريده املستخدم

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين:  ا: مجال دور مو
ا
 ثالث

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس مجال   تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والدرجة، والرتبة لفقرات "

ن في الجدول )  (. 7والتواصل مع اآلخرين"، وكانت النتائج كما هو ُمبيَّ

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس : (7دول )ج افات املعيارية والرتبة لفقرات مجال دور مو ا املتوسطات الحسابية واالنحر  والتواصل مع اآلخرين مرتبة تنازليا

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 ُمرتفعة 0.83 4.23 ساعدتني على استخدام التكنولوجيا في التواصل مع زمالئي الطلبة.  .32

 ُمرتفعة 0.85 4.18 علمتني استخدام اإلنترنت بشكل واعي ومسؤول. .31

 ُمرتفعة 0.85 4.17 تنمية ثقافة التعلم الذاتي لدي للحصول على املعلومة.أسهمت في  .34

 ُمرتفعة 0.86 4.14 ساعدتني على مشاركة املعلومات مع اآلخرين عبر االنترنت.  .33

 ُمرتفعة 0.86 4.10 عززت من معرفتي بكيفية التبادل اإللكتروني للمعلومات.  .37

 ُمرتفعة 0.86 4.07 بالتكنولوجيا إلى اآلخرين بسهولة وُيسر. ساعدت على نقل خبراتي  .42

 ُمرتفعة 0.98 4.06 شجعتني على التسوق االلكتروني والشراء من متاجر االنترنت.  .35

 ُمرتفعة 0.94 4.06 زادت من دافعيتي نحو القراءة والكتابة والتصفح عبر االنترنت.  .41

 ُمرتفعة 0.84 4.03 املشكالت التي تواجنهي من خالل اإلنترنت. أكسبتني املهارة في حل  .36

 الدرجة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 ُمرتفعة 0.98 3.98 شجعتني على بناء عالقات اجتماعية مع أفراد املجتمع عبر الفضاء االلكتروني  .45

 ُمرتفعة 0.94 3.96 الشائعات في املجتمع.ساعدتني على توعية اآلخرين بعدم نشر  .40

 ُمرتفعة 0.97 3.93 ساهمت في توعيتي بأسس عمليات البيع والشراء والدفع عبر اإلنترنت.  .39

 ُمرتفعة 0.92 3.92 ساهمت في رفع مستوى اللغات األجنبية لدي .44

 ُمرتفعة 0.98 3.90 أكسبتني املعرفة الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونية  .38

 ُمتوسطة  1.10 3.60 ساعدتني في تنظيم وقتي ووضع جدول يومي ألعمالي.  .43

 0.63 4.02 املتوسط الحسابي الكلي للمجال 
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( الجدول  النفس  7ُيبّين  تنمية قيمة تعليم  التواصل االجتماعي في  للفقرات على مجال دور مواقع  الحسابية  املتوسطات  بأنَّ قيم  والتواصل مع  ( 

( وبانحراف معياري 4.02(، وبدرجة ما بين ُمتوسطة إلى ُمرتفعة، أّما املجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )4.23  –  3.60اآلخرين تراوحت بين )

 ( وبدرجة ُمرتفعة. 0.63)

التواصل في  التكنولوجيا  استخدام  " ساعدتني على  تنص على:  التي  الفقرة  األولى  باملرتبة  )  وجاءت  بمتوسط حسابي   " الطلبة  زمالئي  (  4.23مع 

(  4.18( وبدرجة ُمرتفعة. ثم تالها الفقرة التي تنص على: " علمتني استخدام اإلنترنت بشكل واعي ومسؤول " بمتوسط حسابي )0.83وبانحراف معياري )

الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونية " باملرتبة قبل األخيرة،  ( وبدرجة ُمرتفعة، وجاءت الفقرة التي تنص على " أكسبتني املعرفة0.85وبانحراف معياري )

ساعدتني في تنظيم وقتي ووضع جدول  ( وبدرجة ُمرتفعة. وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على"0.98( وانحراف معياري )3.90بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة ُمتوسطة.  1.10( وبانحراف معياري )3.60يومي ألعمالي " بمتوسط حسابي )

التواصل بين الطلبة من أماكن متعددة، وإتاحة الفرصة لهم لتبادل  النتيجة بخاصية مواقع التواصل االجتماعي في تسهيل وسرعة  وتعزى هذه 

 اآلراء واألفكار مع اآلخرين، واملشاركة في القضايا العامة. 

على:  .2.4 نصَّ  الذي  الثاني  بالسؤال  املتعلقة  داللة    النتائج  ذات  فروق  توجد  )إ" هل  الداللة  عند مستوى  طلبة α≤0.05حصائية  الستجابات   )

ع العلمية،  الدرجة  )الجنس،  ملتغيرات  تعزى  الرقمية  املواطنة  قيم  تنمية  في  التواصل االجتماعي  اقع  دور مو عن  الخاصة  األردنية  دد  الجامعات 

اقع التواصل االجتماعي،   الكلية(؟"الحسابات على مو

 لإلجابة عن السؤال الثاني تم تناول املتغيرات كما يأتي: 

 الجنس   •

ا ملتغير الجنس، تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرا  تبع  فات للكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية 

االستب الدراسة على مجاالت  أفراد عينة  )املعيارية الستجابات  استخدام  تم  الحسابية  املتوسطات  بين  الفروق  ولبيان  الكلية،  واالستبانة  (  t-testانة، 

 ( يوضح ذلك. 8للعينات املستقلة والجدول )

افات املعيارية واختبار ": (8جدول ) اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم tاملتوسطات الحسابية واالنحر املواطنة الرقمية لدى طلبة " ملعرفة داللة الفروق في دور مو

ا ملتغير الجنس   الجامعات األردنية الخاصة تبعا

املتوسط   الجنس  املجال 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   " tقيمة "

 الداللة 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس  

 واآلخرين 

 0.115 1.578 0.66 3.78 ذكر

 0.60 3.87 أنثى 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس  

 واآلخرين 

 0.536 0.620 0.63 4.04 ذكر

 0.64 4.08 أنثى 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس  

 والتواصل مع اآلخرين 

 0.522 0.641 0.66 4.00 ذكر

 0.59 4.04 أنثى 

 0.296 1.045 0.57 3.95 ذكر االستبانة الكلية 

 0.54 4.00 أنثى 

( في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية  α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )8ُيبّين الجدول )

عزى ملتغير الجنس، أي أن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية  لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة على جميع مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية  
ُ
ت

 قيم املواطنة الرقمية ال يختلف باختالف الجنس. 

التواصل االجتماعي في تنمية قيم امل الرقمي بين الطلبة الذكور واإلناث لتقييم دور مواقع  واطنة ويمكن عزو هذه النتيجة بتقارب مستوى الوعي 

ا وإناثا هم طلبة  تفاقهم الرقمية لديهم، وا  ا ألن جميع عينة الدراسة ذكور  حول دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لديهم، نظر 

 جامعات خاصة يتعرضون لنفس املؤثرات.

 الدرجة العلمية  •

ا   تبع  الرقمية  املواطنة  قيم  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  عن  الحسابية  للكشف  املتوسطات  استخراج  تم  العلمية،  الدرجة  ملتغير 

الحسابية ت املتوسطات  بين  الفروق  الكلية، ولبيان  الدراسة على مجاالت االستبانة، واالستبانة  أفراد  املعيارية الستجابات  -tم استخدام )واالنحرافات 

test( للعينات املستقلة والجدول )يوضح ذلك. 9 ) 
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افات املعيارية واختبار ": (9جدول ) اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى الطلبة في tاملتوسطات الحسابية واالنحر " ملعرفة داللة الفروق في دور مو

ا ملتغير الدرجة العلمية   الجامعات األردنية الخاصة تبعا

املتوسط   الدرجة العلمية  املجال 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   " tقيمة "

 الداللة 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس  

 واآلخرين 

 0.033 2.140 0.59 3.86 بكالوريوس

 0.74 3.72 دراسات عليا

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس  

 واآلخرين 

 0.017 2.388 0.60 4.10 بكالوريوس

 0.72 3.94 دراسات عليا

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس  

 والتواصل مع اآلخرين 

 0.210 1.254 0.61 4.04 بكالوريوس

 0.68 3.96 دراسات عليا

 0.029 2.187 0.52 4.01 بكالوريوس االستبانة الكلية 

 0.65 3.88 دراسات عليا

( في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )(  9ُيبين الجدول )

 ابي الكلي لعينة لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة على االستبانة الكلية، تعزى ملتغير الدرجة العلمية، ولصالح فئة بكالوريوس، إذ بلغ املتوسط الحس

( )4.01البكالوريوس  بلغ  العليا  الدراسات  ولعينة  التواصل 3.88(،  " دور مواقع  األول  املجال  في  إحصائية  داللة  ذات  الجدول وجود فروق  يبّين  كما   .)

ينة البكالوريوس بلغ  االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين" تعزى ملتغير الدرجة العلمية، ولصالح البكالوريوس، إذ أن املتوسط الحسابي لع

(. كما يبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في املجال الثاني " دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 3.72(، ولعينة الدراسات العليا بلغ )3.86)

ال املتوسط  إذ جاء  البكالوريوس،  العلمية، ولصالح  الدرجة  النفس و اآلخرين" تعزى ملتغير  للبكالوريوس )قيمة حماية  )4.10حسابي  ( 3.94( مقارنة مع 

 للدراسات العليا.

( في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية، في املجال α≤0.05كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 لتواصل مع اآلخرين" تعزى ملتغير الدرجة العلمية. الثالث " دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس وا 

رجة  ويمكن عزو هذه النتيجة بإقبال طلبة الدرجة العلمية )البكالوريوس( على التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي بدرجة أكبر من طلبة الد

ا ملواقع   التواصل االجتماعي ولديهم وقت فراغ أكبر من طلبة الدراسات  العلمية )دراسات عليا( بسبب املستوى العمري األصغر، وأنهم األكثر استخدام 

 العليا، وبالتالي يزيد مستوى الوعي الرقمي لتقييم دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لديهم. 

اقع التواصل االجتماعي  •  عدد الحسابات على مو

ا ملتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، تم استخراج  للكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في   تنمية قيم املواطنة الرقمية تبع 

 ( يوضح ذلك: 10املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية، والجدول )

اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة تاملتوسطات (: 10) جدول  افات املعيارية لدور مو ا ملتغير  الحسابية واالنحر بعا

اقع التواصل االجتماعي  عدد الحسابات على مو

اقع التواصل   عدد الحسابات  املجاالت  على مو

 االجتماعي 

املتوسط   العدد 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام  

 النفس واآلخرين 

 0.58 3.83 145 حساب واحد 

 0.72 3.74 75 حسابين   

 0.63 3.85 282 حسابات فأكثر  3 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية  

 النفس واآلخرين 

 0.63 4.04 145 حساب واحد 

 0.70 4.04 75 حسابين   

 0.62 4.08 282 حسابات فأكثر  3 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم  

 النفس والتواصل مع اآلخرين 

 0.62 3.96 145 حساب واحد 

 0.67 4.02 75 حسابين   

 0.62 4.05 282 حسابات فأكثر  3 

 0.53 3.95 145 حساب واحد  االستبانة الكلية 

 0.63 3.94 75 حسابين   

 0.55 4.00 282 حسابات فأكثر  3 

( الجدول  طلبة  10ُيبّين  لدى  الرقمية  املواطنة  قيم  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور  الحسابية  املتوسطات  بين  ظاهرية  فروق  وجود   )

 التواصل االجتماعي على مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية. ا ملتغير عدد الحسابات على مواقع الجامعات األردنية الخاصة تبع  
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( تم استخدام اختبار تحليل التباين  α≤0.05ولبيان فيما إذا كانت الفروق الظاهرة بين املتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ( يوضح ذلك: 11( والجدول )ANOVAاألحادي )

ا ملتغير عدد   ( لدور ANOVAالتباين األحادي )تحليل (: 11) جدول  اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة تبعا مو

اقع التواصل االجتماعي  الحسابات على مو

درجات   مجموع املربعات  مصدر التباين املجاالت 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   (Fقيمة ) 

 الداللة 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية  

 قيمة احترام النفس واآلخرين 

 407. 901. 359. 2 717. بين املجموعات 

   398. 499 198.742 داخل املجموعات 

    501 199.460 املجموع 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية  

 قيمة حماية النفس واآلخرين 

 787. 239. 096. 2 192. بين املجموعات 

   402. 499 200.487 داخل املجموعات 

    501 200.679 املجموع 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية  

 قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين 

 377. 978. 383. 2 766. بين املجموعات 

   392. 499 195.463 داخل املجموعات 

    501 196.229 املجموع 

 556. 588. 183. 2 366. بين املجموعات  االستبانة الكلية 

   311. 499 155.332 داخل املجموعات 

    501 155.698 املجموع 

 (α≤0.05*دالة عند مستوى الداللة )

ا عند مستوى الداللة )11ُيبّين الجدول ) االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية  ( في دور مواقع التواصل  α≤0.05( عدم وجود فروق دالة احصائي 

ا ملتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، إذ بلغت قيمة ) ( وهي  F( )0.588لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة على االستبانة الكلية تبع 

ا. كما يبين الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مإ قيمة غير دالة   ( في دور مواقع التواصل االجتماعي في α≤0.05ستوى الداللة )حصائي 

التواصل االجتماعي، إذ تراوحت قيم ) ا ملتغير عدد الحسابات على مواقع  -0.239( بين )Fتنمية قيم املواطنة الرقمية على جميع مجاالت االستبانة تبع 

 ا.حصائي  إ (، وهي قيم غير دالة 0.978

بسهولة التسجيل واستخدام مواقع التواصل االجتماعي املتعددة، والتي تنسجم جميعها مع واقع البيئات الرقمية املتعددة،  وتعزى هذه النتيجة  

الرقمية لديهم من كما أن مواقع التواصل االجتماعي توفر خدمات وميزات متقاربة ومتشابهة، فيختار الطلبة ما يناسبهم منها، وبالتالي تنمي قيم املواطنة  

اتها، بغض ل تنمية مهارات وسلوكيات الطلبة في املهارات املسؤولة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وتساعدهم على االستفادة من إيجابيخال

 النظر عن عدد الحسابات التي يمتلكها الطالب على مواقع التواصل االجتماعي. 

 الكلية  •

التواصل   الحسابية واالنحرافات  للكشف عن دور مواقع  املتوسطات  الكلية، تم استخراج  ملتغير  ا  تبع  الرقمية  املواطنة  تنمية قيم  االجتماعي في 

استخد تم  الحسابية  املتوسطات  بين  الفروق  ولبيان  الكلية،  واالستبانة  االستبانة،  الدراسة على مجاالت  أفراد عينة  )املعيارية الستجابات  (  t-testام 

 ( يوضح ذلك:12والجدول ) للعينات املستقلة

افات املعيارية واختبار ": (12جدول ) اقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة  tاملتوسطات الحسابية واالنحر " ملعرفة داللة الفروق في دور مو

ا ملتغير الكلية  الجامعات األردنية الخاصة تبعا

املتوسط   الكلية  املجال 

 الحسابي

مستوى   " tقيمة "  االنحراف املعياري 

 الداللة 

 0.551 0.596 0.62 3.84 علمية  دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين

 0.66 3.81 إنسانية 

 0.511 0.658 0.61 4.08 علمية  دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين 

 0.67 4.04 إنسانية 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس  

 والتواصل مع اآلخرين 

 0.558 0.586 0.62 4.03 علمية 

 0.64 4.00 إنسانية 

 0.487 0.695 0.54 3.99 علمية  االستبانة الكلية 

 0.58 3.95 إنسانية 

( في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية  α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( عدم وجود 12ُيبّين الجدول )
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عزى ملتغير الكلية، أي أن دور مواقع التواصل ا 
ُ
الجتماعي في تنمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة على جميع مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية ت

 نة الرقمية ال يختلف باختالف الكلية.قيم املواط

النتيجة الباحثان هذه  في مساقات  ويفسر  دراستها  نتيجة  ومفاهيمها  الرقمية  املواطنة  بقيم  لديهم  واإلدراك  والفهم  الوعي  تشكل  بسبب  وذلك 

ر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم متطلبات الجامعة التي تدرس في جميع كليات الجامعة؛ مما أسهم بدقة مالحظة طلبة الجامعات الخاصة لدو 

 
 

 عن توافق فقرات دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية املتضمنة في املواطنة الرقمية باختالف الكلية التي يدرسون بها، فضال

 استبانة الدراسة الحالية مع الواقع الذي يعايشه جميع طلبة الجامعات الخاصة. 

الّدراسة، القيم املعيارية اآلتية لتحديد مستوى االستجابات من وجهة نظر أفراد العينة، وال جدول وقد اعتمد في تحليل استجابات أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك: 13)

 القيم املعيارية للحكم على متوسطات استجابات أفراد العينة على أداة الّدراسة : (13جدول )

افقة   املتوسط قيمة  درجة املو

 2.33– 1 منخفضة 

 3.67– 2.34 متوسطة 

 5 – 3.68 مرتفعة 

 

 التوصيات: 

 في ضوء نتائج الدراسة، أوص ى الباحثان باآلتي:

 عقد مؤتمرات تثقيفية وتوعوية عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل احترام النفس واآلخرين في الجامعات واملدارس. دعوة الجامعات إلى  •

 حول إدارة الوقت املستخدم في متابعة مواقع التواصل االجتماعي.  للطلبة  عمل تثقيفيةعقد ورش  •

 إجراء املزيد من الدراسات حول دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم املواطنة الرقمية لطلبة املدارس.  •

 الحقوق والواجبات في العالم االفتراض ي. لكترونية لعقد جلسات للطلبة لتوعيتهم بأهم التعاون مع وحدة مكافحة الجرائم اإل •
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 : امللخص

التعليمية  تجسيد   في عمليات تحسين الجودة  البشرية كركائز أساسية  الكوادر  في  ا من أهمية االستثمار 
 
التربوي، وانطالق  ا لعملية اإلصالح 

 
 تخطيط

 
ا ا وتنفيذ

شرافية، ومتطلبات تحقيقه جاءت الدراسة الحالية للوقوف على أبرز املبررات التي تستدعي إعداد وإقرار بطاقة الوصف الوظيفي لشاغلي الوظائف اإل ؛  اوتقويم  

جت الدراسة  في دولة الكويت، ومن ثم التوصل لتصور مقترح آللية تنفيذ بطاقة الوصف الوظيفي مع املؤسسات والجهات املعنية. ولتحقيق ذلك الهدف انته

املعلو  وتحليل  جمع  على  القائم  املضمون  أو  املحتوى  تحليل  أسلوب  تبني  من خالل  التحليلي  الوصفي  واألبحاث املنهج  واألدبيات  الوثائق  التي تضمنتها  مات 

ء الوظيفي، وزيادة والرسائل واألطروحات الجامعية املتصلة بموضوع الدراسة الحالية. إن التصور املقترح الذي تم التوصل إليه من شأنه أن يرفع جودة األدا

اعتم خالل  من  وذلك  اإلشرافية،  للوظائف  املرشحين  بين  والتميز  التنافس  تفادي  روح  لضمان  التربويين؛  للمشرفين  الوظيفي  الوصف  لبطاقة  نموذج  اد 

ا خلصت الدراسة إلى عدد من الدراسات املستقبل ية التي قد تفتح األفق  االزدواجية والتداخل بين املهام واألدوار املناطة بهم، ولحفظ حقوقهم الوظيفية. وأخير 

عالقته برفع كفاءة األداء على وجه الخصوص؛ ملواصلة مسيرة اإلصالح التربوي ورفع كفاءة املنظومة أمام الباحثين والدارسين في مجال الوصف الوظيفي و 

 . التعليمي

 دولة الكويت.  ؛الوظائف اإلشرافية ؛بطاقة األداء الوظيفي ؛املشرفين التربويين ؛الوصف الوظيفيالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
In order to achieve the educational reform process and invest in human cadres as a base for improving educational 
quality in planning, implementation and evaluation, the present study aimed to identify the reasons that require the 
development and preparation of a job description card for the occupants of supervisory positions and the requirements 
to achieve it in Kuwait. Then, to reach a proposal for a mechanism for implementing the job descriptions card with the 
relevant institutions and authorities. To achieve the object of the study, the analytical approach was used by adopting the 
method of content analysis based on collecting and analyzing information contained in documents, literatures, 
researches, dissertations and theses related to the subject. The proposal that has been reached will lead to raising in the 
quality of job performance and increasing the spirit of competition and distinction among the candidates for supervisory 
positions through the job description card form in order to avoid duplication and overlap between concepts and roles 
assigned to them and to preserve their functional rights. The study resulted in a number of suggestions that will help 
researchers in the field of job description and its role in raising the efficiency of performance in particular to continue 
the educational reform process and raise the efficiency of the educational system. 
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 : املقدمة .1

غييرات تسعى الدول إلى تطوير مؤسساتها التربوية والتعليمية بصورة دورية؛ لتحقيق متطلبات القرن الواحد والعشرين. ومع مرور الوقت، أثرت الت

الشاملة؛ من أجل مواجهة تحديات التعليم املستقبلية، وضمان جودة    في العوملة على مجال التعليم الذي يتطلب التخطيط الدقيق واملقاربات املنهجية

ين تربويين  النموذج التعليمي املقدم. وعالوة على ذلك، فإن كفاءة املعلم ومستوى املتعلمين يعتمدان بشكل كبير على قادة التعليم من مديرين ومشرف

(Allida et al., 2018وهذا يترتب عليه إعادة النظر في املن .)  ظومة التعليمية بكافة مكوناتها، وإعادة هيكلة فلسفتها ورؤيتها وأهدافها؛ لتالئم العصر الحالي

 وما يطرأ عليه من مستحدثات معرفية.  

املتطلبات الرئيسة الستخدام املوارد التنظيمية بكفاءة عالية؛ لذلك ينبغي على املؤسسات التعليمية   تحسين إن اإلشراف التربوي ُيعد أحد أهم 

(. كما أن وجود جهاز إشرافي واضح املعالم يقدم املساعدة للمعلمين، ويبحث في مزايا Kayıkçı et al., 2017وتطوير األجهزة اإلشرافية بشكل مستمر )

وب للمعلمين،  املنهي  التطوير  من  ويعزز  التعليمية،  املنظومة  نجاح  معايير  تحقيق  يضمن  التعليمية،  واالستراتيجيات  األساليب  تلبية وعيوب  التالي 

(؛ للوصول إلى نظام تعليمي استباقي عالي الجودة للفرد واملجتمع ككل. فالتعليم  Ampofo et al., 2019; Mulatu, 2016االحتياجات التعليمية للمتعلمين )

 (.  Okendu, 2012الجيد الفعال يتطلب وجود هياكل إشرافية مستقرة )

مقتصرة على الزيارات الصفية، بل تجاوزتها إلى أمور أخرى فرضتها تحديات القرن الواحد والعشرين التربوية إن أدوار ومهام املشرف التربوي لم تعد  

تمثل في عدم وضوح والتقنية، مما دفع إلى مراجعة األدوار واملمارسات اإلشرافية؛ لالرتقاء باملنظومة التعليمية. هذا األمر يتركنا أمام مشكلة جوهرية ت

العجمي  و ؤ األدوار واملس إليه  أشار  التربوي، وهذا ما  املشرف  املطلوبة من  االلتحاق    (2016)ليات واملهام  الكويت عن  املعلمين في دولة  بعزوف عدد من 

لى أكمل وليات املشرف التربوي )املوجه الفني( والتي بدورها تكفل قيامه بمهامه ودوره عؤ بالوظائف اإلشرافية )التوجيه الفني(؛ لضبابية أدوار ومهام ومس

 وجه. فإذا كانت هذه الضبابية في الرؤية موجودة فكيف للموجه الفني أن يقوم بما هو مطلوب منه بالشكل الصحيح؟  

املشرفين التربويين أكثر تعقيد   أدوار  التغييرات التي حدثت في التعليم جعلت  ل هذه 
ُ
املشرفين التربويين داخل ك ا. ونتيجة لزيادة عبء العمل على 

ئفهم  ؤسسات التعليمية، وأعباء العمل الزائدة واملهام املعقدة واملتعددة في الهياكل التنظيمية، جميعها أدت إلى حدوث ارتباك في توصيف وظا وخارج امل

 . (Gündüz & Göker, 2014)ا ال مفر منه وبالتالي فإن ظهور الصراعات وتضارب األدوار أمر  

 Murage etإصالح جهاز اإلشراف التربوي؛ لفعاليته كأداة أساسية في مراقبة وتحسين جودة التعليم )ونتيجة لذلك، تعمل العديد من الدول على 

al., 2017 (. ولن يتم هذا اإلصالح إال بوجود وصف وظيفي جيد يقدم صورة واضحة للمشرف التربوي )املوجه الفني( ملا هو مطلوب منه وكيفية أداءه

 بطريقة صحيحة؛ لضمان جودة األداء ت
 
 خطيط

 
 ا؛ بما يعود عليه باالستقرار النفس ي والرضا الوظيفي.ا وتقويم  ا وتنفيذ

   :مشكلة الدراسة . 1.1
البشرية. ولهذا السبب، ينبغي على املؤسسة إقرار   يعتمد نجاح املؤسسة التعليمية على كيفية تنفيذ خططها ورؤيتها املستقبلية من قبل مواردها

ملزيد من الوصف الوظيفي لكل موظف، والذي بدوره يحدد له األنشطة والقدرات املطلوبة ألداء وظيفة معينة. وعلى مدى السنوات املاضية، تم إيالء ا 

أن الوصف الوظيفي أحد األدوات األساسية الرقابية   باعتبارمن رضا وظيفي  االهتمام في وزارة التربية بدولة الكويت ألهمية وضوح األدوار، وما يترتب عليها  

ا باملسئولية لدى املوظف، وبالتالي يعزز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ املهام  والواجبات الوظيفية املطلوبة، مما يخلق احساس   املسؤولياتالتي تحدد املهام و 

 بشكل سليم. 

وزارة التربية في دولة الكويت، إال أن خالل السنوات األخيرة ظهرت مشكالت عديدة يعاني منها جهاز اإلشراف التربوي  وبالرغم من الجهود التي تبذلها 

األدوار واملهام الفنيين(، وازدواجية  التربويين )املوجهين  املشرفين  الصفة اإلشرافية عن  أبرزها رفع  الفني(، والتي من  التوجيه  املناطة بهم، والتي   )جهاز 

ا على سير العملية التعليمية. هذا باإلضافة إلى عدم اعتماد وإقرار بطاقات الوصف الوظيفي؛ مما أدى إلى ظهور اختالف وتصادم بين رها أثرت سلب  بدو 

 ب(.  2021ولين واملشرفين التربويين )املوجهين الفنيين(، مما ترتب عليه تفاقم املشكلة وتوسعها بشكل مستمر )الفضلي، ؤ املس

الكويت، واملطالبات التي ُترفعكما   كل عام    أن من ضمن القضايا وامللفات العالقة بجهاز اإلشراف التربوي )التوجيه الفني( في وزارة التربية بدولة 

تربية، وال يتم صرف  بإيجاد الحلول لها، أن املشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( غير مدرجين تحت وحدة تنظيمية معتمدة في الهيكل التنظيمي لوزارة ال 

ل ذلك يستدعي ضرورة السعي لحل واعتماد وإقرار  2021ا ملؤهالتهم ومسمياتهم الوظيفية )الفضلي،  املزايا املالية املقررة لهم من ديوان املحاسبة وفق  
ُ
أ(. ك

ورهم في خدمة املسيرة التربوية والتعليمية في دولة ا، ويواصلون دالهيكل التنظيمي لجهاز اإلشراف التربوي )جهاز التوجيه الفني(؛ ليستقر أفراده وظيفي  

 الكويت على أكمل وجه. 

لة الكويت،  وبناء  على ما تقدم، تتضح الحاجة إلى دراسة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( في املناطق التعليمية الست في دو 

ا ألبعاد الوظيفة ومكوناتها األساسية، ا ومحدد  ا دقيق  خارطة طريق واضحة املعالم تقدم وصف    وتقديم تصور مقترح لبطاقة الوصف الوظيفي؛ باعتبارها

 
 

  وليات والواجبات واملهام التي ينبغي على املشرف التربوي )املوجه الفني( اإلملام بها حتى يؤدي دوره بالشكل املطلوب.  ؤ ا للمس واضح  وتحليال
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 : هدف الدراسة . 2.1

 تهدف الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

املدرسيةؤ ما املس • الفني( تجاه )اإلدارة  التربوي )املوجه  املشرف  التي تقع على عاتق  الدراسية  -وليات  املعلمين  -القياس والتقويم   -املناهج    - تدريب 

 ناطق التعليم العام بدولة الكويت؟ ذاته( في م -املتعلمين  -اختيار املعلمين الجدد ورؤساء األقسام التعليمية

 ما التصور املقترح لبطاقة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( في مناطق التعليم العام بدولة الكويت؟   •

 :أهمية الدراسة . 3.1

استجابة للمطالبات الراهنة من قبل جهاز اإلشراف التربوي )التوجيه الفني( في وزارة التربية لحل أزمة الهيكل التنظيمي وبطاقة  تأتي الدراسة الحالية  

الر  التغذية  لقياس  تنبؤيه  كأداة  كما يستخدم  له،  املالئمة  الوظيفة  في  املناسب  املوظف  إلى وضع  الوظيفي  الوصف  يهدف  إذ  الوظيفي.  اجعة الوصف 

وبالتالي األداء. هذا باإلضافة إلى تحديده للمواصفات الوظيفية التي تساعد في عمليات النقل والترقيات اإلشرافية، وتعزز من االلتزام الوظيفي    ولتقييم 

 زيادة الفاعلية التشغيلية للمنظمة التعليمية.  

بتقديم تصور   الحالية  الدراسة  نتائج  بما قد تظهره  أهميتها   ا، ودا واضح  كما تظهر 
 

  عملي  ليال
 

الوظيفية والتطورات   تفصيلي  ا، وتحليال للمسارات  ا؛ 

و  بالواجبات  املتعلقة  املظالم  التعامل مع  األدوار،   املسؤولياتاملهنية وكيفية  التعليمية بتجنب تداخل  للمؤسسة  أهميتها  إلى  اإلشرافية. هذا باإلضافة 

ا لألهداف والغايات التعليمية. كما قد تقدم مساهمة أدبية للمشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( تحقيق  ، وهيكلة الوصف الوظيفي املسؤولياتوتكرار 

عد بمثابة مادة مرجعية للباحثين في ا 
ُ
 املكتبات الكويتية، وبذلك ت

 
 ملستقبل.   أصيلة في األوساط األكاديمية التعليمية، واملكتبات العربية خاصة

 :حدود الدراسة . 4.1

تربية الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على آليات إعداد وتنفيذ بطاقة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في وزارة ال •

 .بدولة الكويت، ومتطلبات تحقيقه، ومن ثم التوصل إلى تصور مقترح

 في مدارس التعليم العام بدولة الكويت.   (املوجهين الفنييناملشرفين التربويين )الحدود البشرية:  •

 الحدود املكانية: اقتصرت هذه الدراسة على مدارس دولة الكويت. •

   .م2022 –م 2021الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراس ي  •

 :مصطلحات الدراسة . 5.1

املنوطة به، واألدوار املطلوبة    املسؤولياتوظيفة املشرف التربوي، واملهام و بيان خطي تعريفي يتضمن تحديد أهداف    بطاقة الوصف الوظيفي: •

 ألداء وظيفته بناء  على املسمى املحدد له ودرجته الوظيفية؛ بغرض وضوح األدوار وتحقيق الرضا الوظيفي.  

ا بأنه: خبير فني ُيعد بمثابة قناة اتصال  املشرف التربوي )املوجه الفني(: • ما بين وزارة التربية واملدرسة، تقتض ي وظيفته بالتأكد من    ُيَعرَّف إجرائي 

 األداء.  قيام املعلمين بأدوارهم بالشكل الصحيح وبما يفترض بهم القيام به، وأن املتعلمين يتلقون أفضل أساليب التعليم ويحققون أعلى مستويات 

 والدراسات السابقة:  اإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 : اإلشراف التربوي  .1.1.2

. كما أن  (Maritasari et al., 2020)تتحدد جودة التعليم في أي بلد من خالل جودة التدريس واملناهج الدراسية وإدارة املؤسسات املدرسية الجيدة  

أن الدول املتقدمة في العالم مثل إيطاليا ا يحددون مستوى التعليم. هذا هو السبب في  جودة املشرفين التربويين الذين يراقبون ويشرفون على املدارس أيض  

وروسيا   أملانيا  األمريكية،  املتحدة  والواليات  الحصر-واليابان  ال  املثال  أقص ى   -على سبيل  لتحقيق  املدارس  واإلشراف على  املراقبة  في  األولوية  أعطت 

 .   (Idogho & Agholor, 2013)إنتاجية، ونوعية تعليمية قادرة على االستمرار في تطوير التعليم في الدولة

التعليمية، واستناد   العملية  أنه نظام فرعي تعليمي يركز على تحسين  اليوم على  يتم تعريف اإلشراف  اإلدارة،  التغييرات والتطورات في معنى  إلى   ا 

املشرف والخاضع لإلشراف   بين  القوي  التعاون  الشركاء، وهذا يؤكد على  األولوية ملشاركة  . فاإلشراف هو محاولة (Ozdemir & Yirci, 2015)وإعطاء 

يس والتقييم لتحسين العمليات التدريسية بما في ذلك من تحفيز ونمو وظيفي، وتطوير املعلمين ومراجعة األهداف التعليمية، ومواد التدريس وطرق التدر 

(Hoque et al., 2020)حتى يصبحوا قادرين على املنافسة؛ لتحسين جودة   . كما أن اإلشراف يساعد املعلمين على تطوير ممارسات االبتكار واإلبداع؛

 .  (Khun-Inkeeree et al., 2019)التعليم 

املعلم ووضع  الذي يركز على  التقليدي  التحول من اإلشراف  العشرين. لقد كان  القرن  املمارسة اإلشرافية منذ منتصف  املهم مالحظة تطور    من 

 وترهيب  الفصل الدراس ي، وقفز املفتشين القدامى من خالل ا 
 
ا لنوافذ إلى داخل الفصل، ووقوف سياراتهم على بعد مسافة من املدرسة، والتسلط مضايقة
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 من التركيز على التصيد داخل  للمعلمين، إلى اإلشراف الحديث الذي ُيعد بمثابة خدمة تعاونية تهتم في املقام األول بتحديد وحل املشكالت املهنية بدال

ا على التنمية وأدوار املشرفين من كونها إلى حد كبير قطعية تقييمية إلى كونها أكثر تركيز    مسؤولياتلت السياقات املهنية في  الفصل الدراس ي. ولهذا، انتق

(Idogho & Agholor, 2013; Kayaoglu, 2012) . 

لتعليمي، والتعرف على املشكالت التي  إن أحد األسس الفلسفية لإلشراف تستند على أساس أن جميع املعلمين بحاجة إلى الدعم املعنوي والتقني وا 

ال يكون تحتاج إلى اهتمام فوري؛ وبالتالي مالحظتها من حيث األداء ونقاط القوة والضعف في الفصل. وبالنظر إلى حقيقة أنه على وجه الخصوص، قد  

للتعليم  املعقدة  التقنيات واملناهج والخصائص  بالجديد من  الجدد على دراية جيدة  املعلمون  بمثابة نهج    جميع  أن يكون  والتدريس، فاإلشراف ممكن 

. فسلوك املتعلمين في العملية (Kayaoglu, 2012)تدريبي وخدمة دعم للمعلمين عن طريق التخطيط واملراقبة والتحليل املكثف ألداء التدريس الفعلي  

 .  (Kholid & Rohmatika, 2019)التعليمية يتأثر باملعلم، بينما يتأثر سلوك املعلم باملشرف التربوي 

من  يجب أن يكون مفهوم اإلشراف موضع تساؤل واحترام من الجميع. ينبغي بذل الكثير من الجهد ملفهوم األدوار التي يجب أن يقوم بها املشرف  

ا بااللتزام باملشاركة الديمقراطية عند العمل مع املعلمين، بمعنى أن صنع أجل أن يكون اإلشراف ذا قيمة تربوية، يجب أن يكون هناك عنصر قوي جد  

 .  (Kayaoglu, 2012)القرار التعاوني وعالقات العمل املهنية بين الجانبين ينبغي ضمانه 

يجب أن يكون لدى املشرف التربوي  كما أن تقييم املمارسات التربوية للمعلمين ضروري من أجل حماية معايير الجودة املدرسية. وإلنجاز هذه املهمة،  

البشري، وأن يكون ملم   النفس  التعليمية واالستراتيجيات معرفة وثيقة بعلم  الوسائط  املختلفة، وعلى دراية بمصادر واستخدامات  التعليم  ا بنظريات 

 .  (Ayeni, 2012)ا في تقديم املشورة الفردية والجماعية، وعلى معرفة جيدة بنظام التعليم وأهدافه التقييمية، وماهر  

  (Abubakar, 2015)هذا باإلضافة إلى مهامه العديدة والتي تهدف بمجملها باالرتقاء بالعملية التعليمية. إذ تتمثل مهام املشرف التربوي كما ذكرها 

والتنظي التخطيط  )أ(  وفق  بالتالي:  بينهم  العمل  وتوزيع  عملهم،  ملهام  وتوجيههم  للمعلمين  الزمنية  الجداول  إعداد  خالل  من  واهتماماتهم  م  لقدراتهم  ا 

وتوفير خدمات صحية مائية  ومرافق  وإضاءة  تهوية  للمدارس من  التحتية  والبنية  املادية  املوارد  بتوفير  العمل  تهيئة ظروف  )ب(  للمعلمين   ومهاراتهم؛ 

ا لألهداف املنشودة؛ و )ث( الدافع واملحفز )ت( القيادة والتوجيه فهو يدير ويقود املعلمين ويؤثر عليهم الستخراج أفضل ما لديهم تحقيق  واملتعلمين؛  

 وامللهم ألداء املعلمين من خالل تقديمه للحوافز املعنوية واملادية بهدف رفع مستواهم.  

ائم على أسس علمية وخطوات مدروسة وتطوير مستمر؛ لذلك ينبغي على املشرفين التربويين فهم  ا، فهو قا وتفاني  إن اإلشراف التربوي يتطلب وقت  

كون من األفضل  النظريات التربوية والتقنيات التعليمية، وطرق التغذية الراجعة، ومهارات االتصال والتواصل، والتعامل مع األزمات. ونتيجة لذلك، قد ي

 .  (Abubakar, 2015)املؤهلين األكفاء؛ لضمان جودة العملية اإلشرافية والتعليمية    واألصح اقتصار اإلشراف التربوي على

 : الوصف الوظيفي .2.1.2

من ُيعد الوصف الوظيفي أحد أهم املستندات في املؤسسة، إذا تمت كتابته بشكل صحيح، يوفر للموظفين الهيكل التنفيذي ملهامهم. وعلى الرغم 

التحديث    لبيئة األعمال املتغيرة، فغالب  أهمية 
 
ا ما يكون الوصف الوظيفي قديم ومغفل عنه، إال أن هذا األمر بالغ املستمر للوصف الوظيفي استجابة

 األهمية من أجل القدرة التنافسية واإلنتاجية العالية والقيمة املضافة للمنظمة. 

وكيف ينبغي القيام به، وسياسات وإجراءات العمل املطلوبة هو ما نقصد به الوصف    إن الوصف املكتوب ملوضوع معين في العمل املتوقع القيام به، 

املتوقع في  الوظيفي. فهو وثيقة رسمية صممها صاحب العمل الذي يهدف إلى تحديد طبيعة وظيفة املوظف، واملهام التي من املتوقع أن يؤديها، واملنصب  

 (. Switasarra & Astanti, 2021اصب )التسلسل الهرمي التنظيمي، والعالقة ما بين املن

ا للعالقة بين املوظف واملؤسسة باعتباره دليل لشاغل الوظيفة ملتابعة وتمكن املوظف من أداء واجباته داخل ا رسمي  يمثل الوصف الوظيفي وصف  

(. كما ُيعرف الوصف  Ramhit, 2019الضطالع بها )التي يجب ا  املسؤولياتاملؤسسة؛ وبالتالي يوفر قائمة بالواجبات التي يجب على الشخص القيام بها، و 

وطبيعة العمل إضافة إلى توضيح املسمى الوظيفي   مسؤولياتالوظيفي على أنه "وصف كتابي دقيق ملا يتوجب أن يقوم به املوظف من واجبات ومهام و 

 (.  1034، ص.2020واملسئول املباشر في العمل وكل ما يتصل بالوظيفة" )التويجري وآخرون،  

 أكبر للموظف وملكانته ودوره في املؤسسة، وكيف يترجم مهامه لتصبح قيمة مضافة. إن كتابة الوصف الوظيفي هو 
 
يمنح الوصف الوظيفي فهما

 
 

ا املعايير  من ذلك، يساعد الوصف الوظيفي املوظفين على رؤية مكانتهم املستقبلية في املؤسسة، ومأكثر من مجرد سرد للمهارات واملؤهالت والخبرات، بدال

 (.  2015التنافسية التي سيتم على أساسها اختيار املرشحين األكفاء للترقيات والترفيع الوظيفي )املنيع، 

تأثير   الجيد  الوظيفي  املوظف سيلبي  وقد يكون للوصف  أن  التأكد من  إلى  الوظيفي يهدف  الفرد واملؤسسة. فالوصف  أكبر بكثير مما نتوقع على  ا 

ما يساعد في احتياجات املؤسسة ويمتلك الحد األدنى من املؤهالت والخبرات والقدرات لشغل الوظيفة، وبالتالي اختيار الفرد املالئم لشغل الوظيفة. ك

الذ التدريب  الوصف تحديد نوع وعمق  إلى برامج تدريبية.  ثم  إلى مهارات ومن  الوظيفية وتحويلها  املسبقة بمهامه  املعرفة  املوظف من خالل  ي يحتاجه 

س أداء املوظف من  الوظيفي الواضح يعزز االنتماء والوالء التنظيمي، وبالتالي يحقق الرضا الوظيفي. هذا باإلضافة إلى اعتباره بمثابة أداة تقييمية لقيا

 (.  2017ديد أوجه القوة والضعف لديه )علي & الجاك، حيث تح
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يحتوي الوصف الوظيفي على عدة عناصر قد تختلف من مؤسسة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل وبيئة املؤسسة. إذ ذكر كل من )العسكري &  

للوظيفSwitasarra & Astanti, 2021؛  2021الدلوي،   الدقيق  االسم  )أ(  وهي:  الوظيفي  الوصف  )ت( وصف موجز  ( عناصر  املوظف؛  لقب  )ب(  ة؛ 

واملهام الوظيفية؛ )خ( املهارات والخبرات الوظيفية؛ )د( الكفايات الشخصية؛   املسؤولياتللوظيفة؛ )ث( الغرض الوظيفي؛ )ج( املؤهالت الوظيفية؛ )ح( 

 )ذ( الصالحيات اإلدارية واملالية؛ و )ر( العالقات الصاعدة والهابطة داخل التسلسل الهرمي. 

(، وهي: )أ( الوصف  2018؛ محمد،  2018وعلى الرغم من إيجابيات الوصف الوظيفي والعائد املرجو منه، إال أن له سلبيات عديدة ذكرها )الصادق،  

كتوبة في الوصف الوظيفي في معظم املؤسسات حبر على ورق، أي ال يتم االستعانة به؛ )ب( عدم األخذ باالعتبار كيفية أداء الفرد ملهامه بجانب الشروط امل

امل التحديث  )ث( عدم  الوظيفي؛  الوصف  في  املوجودة  واألسس  املعايير  النظر عن  بغض  واالختيار  التعيين  في عملية  املحسوبية  )ت(  ستمر الوظيفي؛ 

الوعي اإلداري بضرورة   للوصف الوظيفي في ظل التغييرات في الوظائف؛ )ج( عدم وضوح املفردات واملصطلحات املذكورة في الوصف الوظيفي؛ و )ح( قلة

 تفعيل الوصف الوظيفي.  

  إن إعداد الوصف الوظيفي وتحليله وتحديثه بشكل مستمر ُيعد من الخطوات األساسية في تحقيق األهداف التعليمية املنشودة، من خالل عملية 

وإعادة صي ثم تحليلها  ومن  اإلشرافية،  بالوظيفة  املرتبطة  الواقعية  واملعلومات  البيانات  و جمع  املهام  لتوضيح  ودقة  بوضوح  وكتابتها    املسؤولياتاغتها 

 والصالحيات املمنوحة للمشرف التربوي، وبذلك يتحقق الرضا الوظيفي واألداء العالي.  

 :الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في دولة الكويت  .3.1.2

على ديمومة وفاعلية النظام التربوي الشامل.    على الحفاظويعمل  على اآلخر،  يؤثر  إن اإلشراف التربوي نظام متكامل له عدة عناصر، كل عنصر  

على ر الذي يؤكد املنوط بها املشرف التربوي. وهو األم املسؤولياتجهاز اإلشراف التربوي له أهدافه ومهامه وأساليبه التي تترجم من خالل األدوار و  كما أن

 أهمية وفاعلية الجهاز اإلشرافي في العملية التربوية والتعليمية.  

ة. فهو املشرف التربوي هو الداعم األساس ي للمعلم في البيئة التعليمية، إذ أن دوره ال يقل أهمية عن دور أي عنصر من عناصر املؤسسة التعليميف

نقل من العصب الذي به يستقيم العمل، والذراع األساسية التي تشخص وتعالج مكامن الخلل إن وجدت، وتعزز مكامن اإلصالح، وأداة التطوير التي ي

 خاللها الخبرات والتجارب الناجحة في التعليم.  

ا من قبل قيادي وزارة التربية، وعلى الرغم من أهمية مكانته، ودوره األساس ي إال أنه وعلى وجه التحديد في السنوات األربع املاضية أصبح دوره مهمش  

ل   إذ تم التقليل من شأنه ونزع الصفة اإلشرافية منه، وعدم صرف املستحقات
ُ
املالية، وبدأت األدوار في التداخل والتشعب، والصالحيات بالتناقص. ك

بهم،   ذلك بسبب عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد من قبل وزارة التربية وديوان الخدمة املدنية، وعد إقرار واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة

 (.  2021هم بانتقاص حقوقهم الوظيفية )الرمضان، وبالتالي عدم إدراج مسمياتهم في النظم املتكاملة؛ مما أشعر 

ومن دون توافر وصف وظيفي واضح، يقض ي على االزدواجية في العمل، والتضارب في املصالح، ويحدد املسار الوظيفي، ويرسم الحدود الوظيفية  

مه والقيام بأدواره املشرف التربوي أداء مهان يستطيع  لويوضح الصالحيات املمنوحة لكل منصب، ويحافظ على االستقرار الوظيفي، ويزيد من اإلنتاجية،  

 كما هو مطلوب منه.  

 :الدراسات السابقة . 2.2

املشرف التربوي ببطاقة الوصف    مسؤوليات ن الحصول على دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالية من حيث ارتباط مهام و و حاول الباحث

 ، وتوفرت دراسات منفصلة عن كال املوضوعين.  -ن و على حد علم الباحث-الوظيفي، ولكن لم يتوفر ذلك 

 : املشرف التربوي  مسؤولياتالدراسات ذات العالقة بمهام و  .1.2.2

التوصل لتصور مقترح لتطوير عملية اإلشراف التربوي بدولة الكويت. من خالل املنهج الوصفي القائم على تحليل  (2016هدفت دراسة العجمي )  •

  املسؤوليات األدبيات والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، توصلت الدراسة إلى أن اإلشراف التربوي بدولة الكويت يواجه معوقات تتعلق ب

املناط بها املشرف التربوي سواء ما يتعلق باملعلم    املسؤولياتالوظيفي والحوافز املادية، هذا باإلضافة إلى تعدد املهام و واألعباء الوظيفية والكادر  

ة الكويت، وعدم أو املتعلم أو املنهج أو الوسائل والتجهيزات أو التدريب، أو االختبار أو األنشطة املدرسية. ونتيجة لتعدد مهام املشرف التربوي بدول

 جود أدوار محددة له، وضعف منحه للصالحيات الكافية التي تساعده على القيام بدوره على الوجه األمثل، ينبغي وضع حلول إجرائية للحد منو 

 مشكالت اإلشراف التربوي وعقباته.  

دراسة   • لخدمات    (Haris et al., 2018)وأظهرت  التنظيمي  الهيكل  تحليل  إلى  باإلضافة  املدرس ي،  اإلشراف  وتحديات  وممارسات  النظر  وجهات 

املشرفين. انتهجت الدراسة املنهج الوصفي من خالل تحليل األدبيات   مسؤوليات اإلشراف في نظام التعليم اإلندونيس ي، وكذلك الغرض من أدوار و 

ب املتعلقة  والتقارير  والوثائق  تنفيذ  واألبحاث  نحو  املعلمين  قيادة  )أ(  في:  تتمثل  التربوي  املشرف  أدوار  أن  إلى  الدراسة  توصلت  املدرس ي.  اإلشراف 

النمو  وتطوير الخطة التعليمية؛ )ب( توجيه املعلمين نحو استخدام املصادر التعليمية املتنوعة واستراتيجيات التقييم املختلفة؛ و )ت( تحسين  

وتط للمعلمين  املستمر  املشورة املنهي  تقديم  )ب(  والتدريسية؛  التعليمية  املواد  توافر  التحقق من  )أ(  في:  فتتمثل  التربوي  املشرف  مهام  أما  ويره. 
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املتا والدعم  االرشاد  توافر وجودة خدمات  اإلبالغ عن  )ث(  املعلمين؛  تقييم مستويات  )ت(  والتعليم؛  التدريس  بشأن مالئمة مواد  حة للمعلمين 

بداع؛ )ح( جمع البيانات لعملية التخطيط واتخاذ القرار؛ و )خ( تنفيذ السياسات التعليمية. كما  املناهج وتعزيز االبتكار واإل للمعلمين؛ )ج( تطوير 

 أسفرت الدراسة عن السلطة املمنوحة للمشرف التربوي في اختيار وتحديد طريقة العمل لتحقيق أفضل النتائج مع مراعاة أخالقيات املهنة، إ 
 
ضافة

 د أو اقتراح برامج تمكين املعلم. إلى تحدي

أدوار املشرف التربوي بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية في تطوير معلمي املرحلة االبتدائية في  ( 2020وبينت دراسة الفايز & الشمراني ) •

الصف، والعالقات اإلنسانية(. كما التدريس، وإدارة  هدفت التعرف على درجة اختالف آراء أفراد    مجال )األداء التدريس ي، وطرق واستراتيجيات 

بقت العينة حول األدوار التي قد تساعد في تطوير املعلمين باختالف متغيري الدراسة )املؤهل الدراس ي، والخبرة(. تبنت الدراسة املنهج الوص
ُ
في، وط

وصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ا من معلمي املرحلة االبتدائية بمدارس غرب ووسط الرياض. ت( معلم  307االستبانة على )

سنوات(. كما برز دور املشرف التربوي في مجال التخطيط واألداء التدريس ي وطرق واستراتيجيات    5متغير سنوات الخبرة لصالح )سنة إلى أقل من  

 التدريس والتغذية الراجعة وإدارة الصف بدرجة متوسطة.  

املستوى املرتفع لكفاءة نظام اإلشراف التربوي في محافظات فلسطين الجنوبية، وهدفت إلى الكشف عن داللة  (2020كما أظهرت دراسة صافي ) •

الفروق بين متوسط درجات تقدير أفراد العينة حول مستوى هذه الكفاءة باختالف متغيرات الدراسة )املحافظة، والتخصص اإلشرافي، ومرحلة 

قديم تصور مقترح لتحسين مستوى كفاءة نظام اإلشراف التربوي في محافظات فلسطين الجنوبية. انتهجت  اإلشراف، والجهة املشرفة(، ومن ثم ت

 232الدراسة املنهج املختلط بتطبيق االستبانة على )
 
ا ومشرفة باألونروا ووزارة التربية والتعليم، واستخدمت املقابلة كأداة داعمة. أسفرت ( مشرف

ا تعزى ملتغير املحافظات ولصالح محافظة رفح وخان يونس وغزة. أوصت الدراسة بتصميم هياكل تنظيمية  ائي  النتائج عن وجود فروق دالة إحص

 توضح الوصف والدرجة الوظيفية للمشرف التربوي، وموقعه في النظام التعليمي بطرق أصلية مستحدثة.  

   :الدراسات ذات العالقة بالوصف الوظيفي  .2.2.2

االختالفات في الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في تركيا. انتهجت الدراسة املنهج الوصفي بتحليل    (Gündüz and Göker, 2014)بينت دراسة   •

،  األدبيات واألبحاث موضع الدراسة. توصلت الدراسة إلى أن يمكن وصف املشكالت في الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين بأربعة نقاط أساسية

 املسؤولياتاملسئولية املفرطة؛ )ب( التشتت والفوض ى في املهام و وهي: )أ(  
 
ا بالوظائف األساسية للمشرفين؛ و )ث(  ؛ )ت( وجود أنشطة أقل ارتباط

الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في أنحاء العالم؛ للحصول على فهم أفض ل تضارب األدوار. أوصت الدراسة بإجراء املزيد من الدراسات في 

  ف الوظيفية املختلفة، وتضارب األدوار عبر العالم، وضرورة خلق الوعي باملشكالت الناجمة عن تضارب األدوار واملساهمة بالحد منها.لألوصا

التعرف إلى ممارسات الوصف الوظيفي في املنظمات بالهند، وتقييم عوامل الوصف الوظيفي    (Raju and Banejee, 2017)بينما هدفت دراسة   •

 إلى التخفيف من تحديات الوصف الوظيفي. تبنت الدراسة املنهج املختلط من خالل تطبيق املقابلة واالستبانة التي تؤثر ع
 
لى أداء العاملين، إضافة

 52على )
 
ا. أسفرت نتائج الدراسة عن: )أ( الوصف الوظيفي غير واضح مما أدى إلى ضعف أداء العاملين؛ )ب( لم يتم استخدام الوصف  ( مشارك

تزويد الوظيفي في تقييم األداء؛ )ت( لم يتم تحديث الوصف الوظيفي حتى في حالة وجود تغييرات في الهياكل التنظيمية واملناصب؛ و )ث( لم يتم  

عله العاملين باملنظمة بوصف وظيفي مكتوب مما أدى إلى ضبابية ما هو متوقع أداءه من العاملين. أوصت الدراسة بتعزيز دور الوصف الوظيفي وج

 
 
ا في ظل التغييرات ومهام وواجبات العاملين داخل اإلدارات املختلفة باملنظمة، وتحديث الوصف الوظيفي باستمرار خصوص    مسؤوليات، وبيان  فعاال

   في الهياكل التنظيمية، وتجنب االزدواجية والتداخل في األدوار وإهدار الجهد والطاقات البشرية.

عن تأثير الوصف الوظيفي على مخرجات مديري املدارس في كليات تدريب املعلمين في املنطقة   (Kongnyuy and Valery, 2021)وكشفت دراسة  •

بقت  ؤ الشمالية الغربية بجمهورية الكاميرون، والتحديات التي يواجهها املس 
ُ
ولون في تنفيذ الوصف الوظيفي. انتهجت الدراسة املنهج املختلط، ط

ولون بشكل كبير على مخرجات  ؤ ا. توصلت الدراسة إلى املعرفة املتوسطة من قبل املسا إداري  ( موظف  48مدير مدرسة و )(  48االستبانة واملقابلة على )

ا من التحديات في تنفيذ الوصف الوظيفي بما في ذلك تضارب املصالح، وارتباك األدوار. أوصت الدراسة املديرين. يواجه املسئولون عدد قليل جد  

  مسؤولياتة ومالكي املدارس بصياغة وصف وظيفي فعال يتضمن مواصفات الوظيفة والتأهيل الوظيفي، وظروف العمل و بضرورة قيام الحكوم 

 كل موظف.  

• ( العمري  دراسة  التعليمية (  2021أما  العملية  نظر عناصر  العام من وجهة  التربوي  املشرف  الرضا عن دور  درجة  التعرف على  إلى  فقد سعت 

بقت االستبانة على )التعلمية في األردن. تبن
ُ
ا )مدير التربية، رئيس قسم اإلشراف، مشرف مبحث، ( فرد  1166ت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، ط

 مدير مدرسة، معلم، رئيس مجلس التطوير التربوي(. هذا باإلضافة إلى مجموعات التركيز التي عقدت مع عدد من التربويين في مختلف مديريات 

 31ذ بلغ عدد املشتركين في مجموعة التركيز األولى )التربية والتعليم، إ 
 
 27ا، ومشتركي املجموعة الثانية )( مشارك

 
ا. توصلت الدراسة إلى عدم ( مشارك

إحصائي   دالة  ومراجعة  وجود فروق  وفق معايير وأسس واضحة،  العام  التربوي  املشرف  اختيار  بضرورة  وأوصت  الخدمة،  ملتغير سنوات  تعزى  ا 
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للمشرف التربوي العام بحيث ال يتقاطع دوره مع أدوار كل من رئيس قسم التدريب والتأهيل واإلشراف التربوي واملشرف التربوي الوصف الوظيفي 

  املختص.

الوحيد    ةالحالي  دراسةتميز ال الباحث-عن الدراسات السابقة وانفرد بكونه البحث  الذي قدم تصور مقترح آلية بطاقة الوصف   -ينعلى حد علم 

ربها مع بقية  الوظيفي للمشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( في دولة الكويت من خالل تطرقه ملهام وأدوار املشرف التربوي وأهمية وضوحها وعدم تضا

الحالية، وتحليل نتائجها من حيث   األدوار. وتمت االستفادة من الدراسات السابقة في مراجعة األدبيات واألبحاث العربية واألجنبية وعالقتها بالدراسة 

 أوجه التشابه واالختالف مع الدراسة الحالية.  

 الدراسة امليدانية:  .3

 : منهج الدراسة . 1.3

وتحليل املعلومات التي اعتمدت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي من خالل تبني أسلوب تحليل املحتوى أو املضمون القائم على جمع  

ت في الدراسة تضمنتها الوثائق واألدبيات واألبحاث والرسائل واألطروحات الجامعية محل الدراسة والخروج منها بأفضل النتائج. وتم حساب الصدق والثبا

 :الحالية من خالل اآلتي

 .وصف الوظيفيإجراء مسح عام على األبحاث والتقارير والدراسات والوثائق املرتبطة بموضوع ال •

 .عرض ما تم تجميعه من أبحاث ودراسات على مجموعة من املحكمين املتخصصين في البحث العلمي واملناهج التربوية وباألخص املنهج التحليلي •

 ن في البحوث التربوية ومهارة جمع البيانات واملعلومات وتحليلها بموضوعية.و خبرة الباحث •

 .عرضها على املحكمين وتم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم بعد دراستها وتنسيقها وتنظيمها بعد التوصل إلى النتائج وتحليلها تم  •

 نتائج الدراسة  .4

 -القياس والتقويم  - املناهج الدراسية  - السؤال األول: ما املسؤوليات التي تقع على عاتق املشرف التربوي )املوجه الفني( تجاه )اإلدارة املدرسية  . 1.4

 ذاته( في مناطق التعليم العام بدولة الكويت؟   -املتعلمين  -اختيار املعلمين الجدد ورؤساء األقسام التعليمية -املعلمينتدريب 

 
ً

 املشرف التربوي )املوجه الفني( تجاه اإلدارة املدرسية، هي:   مسؤوليات: أول

 املتميز. املشاركة في ترشيح املعلمين ورؤساء األقسام لجائزة املعلم  •

 املشاركة في تقييم املدارس ملشروع املدارس املتميزة. •

 املساهمة في وضع برامج الزيارات الداخلية والخارجية ملدارس املنطقة التابع لها. •

 املشاركة في تقويم كفاءة رؤساء األقسام التعليمية.  •

 يمية. تنظيم ومتابعة السجالت الخاصة باملعلمين واملتعلمين ورؤساء األقسام التعل •

 املشرف التربوي )املوجه الفني( تجاه املناهج الدراسية، هي:  مسؤولياتا: ثانيً 

 اإلشراف على تطبيق املناهج الدراسية الجديدة لكل مادة دراسية. •

 إعداد ومتابعة لجان تأليف الكتب واملناهج الدراسية. •

 الدراسية. املشاركة في إعداد وتحليل االختبارات التحصيلية للمادة  •

 توفير التقنيات التربوية الالزمة لتنفيذ املناهج الدراسية.  •

 املشاركة في وضع مقترحات لألنشطة واملسابقات التعليمية. •

 
ً
 املشرف التربوي )املوجه الفني( في مجال القياس والتقويم، هي:   مسؤولياتا: ثالث

 املشاركة في ترشيح أعضاء لجان االختبارات الفصلية والنهائية.  •

 متابعة أعمال لجان االختبارات الفصلية والنهائية.  •

 تحليل نتائج االختبارات للمادة التعليمية على مستوى املدارس التابعة لها. •

 إعداد الخطط العالجية بناء  على نتائج تحليل االختبارات الفصلية والنهائية للمادة الدراسية.  •

 ي )املوجه الفني األول( للمادة الدراسية. إعداد التقارير التقويمية الدورية للمشرف التربو  •

 املشرف التربوي )املوجه الفني( في مجال تدريب املعلمين، هي:   مسؤولياتا: رابعً 
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 الحصر الدوري لالحتياجات التدريبية للمعلمين لالرتقاء بمستواهم املنهي.  •

 الدراسية الطالعهم على املستحدثات التربوية.تنظيم االجتماعات الدورية لرؤساء األقسام التعليمية للمادة  •

 إشراك املعلمين في رسم وتنفيذ خطط التنمية والتطوير. •

 عقد لقاءات دورية مع املعلمين ورؤساء األقسام للمادة الدراسية للوقوف على املعوقات التي تواجههم والبحث عن حلول لها. •

 لمعلمين ورؤساء األقسام التعليمية. نقل الخبرات والتجارب الناجحة في امليدان التربوي ل •

 املشرف التربوي )املوجه الفني( في مجال اختيار املعلمين الجدد ورؤساء األقسام التعليمية، هي:   مسؤولياتا: خامًس 

 املشاركة في لجان املقابالت الختيار املعلمين الجدد ورؤساء األقسام التعليمية. •

 على املدارس بما يتناسب مع الحاجة.املشاركة في توزيع املعلمين الجدد  •

 الفحص الدوري للسجالت الفنية واالختبارات الشهرية بهدف التوجيه والتقويم. •

 تقديم املحاضرات والندوات والدروس امليدانية للمعلمين الجدد ورؤساء األقسام للتأكد من كفاءة أدائهم. •

 تحفيزهم على املشاركة الفعالة في العملية التعليمية. بناء عالقات إنسانية مع املعلمين الجدد ورؤساء األقسام و  •

 املشرف التربوي )املوجه الفني( تجاه املتعلمين، هي:   مسؤولياتا: سادًس 

 إعداد البرامج والخطط العالجية لرفع املستوى التحصيلي للمتعلمين.  •

 املشاركة في إعداد اختبارات املادة الدراسية للمتعلمين.  •

 ب التعثر الدراس ي لدى املتعلمين. التشخيص الدوري ألسبا •

 اكتشاف املوهوبين ووضع برامج مناسبة لرعايتهم.  •

 املشاركة في الكشف املبكر عن املتعلمين ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة. •

 املشرف التربوي )املوجه الفني( تجاه ذاته، هي:   مسؤولياتا: سابعً 

 والتعليم بدولة الكويت. اإلملام بأهداف وفلسفة التربية  •

 اإلملام باللوائح واألنظمة اإلشرافية وتنفيذها في امليدان.  •

 القدرة على رسم خططهم اإلشرافية وفق األسس العلمية الواضحة املعالم.  •

 االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم.  •

 م املادة الدراسية والحلول املقترحة للمعوقات التي تواجههم.القدرة على كتابة التقرير السنوي عن املادة الدراسية وما تتضمنه من تقييم وتقوي •

 التدريب املنهي املستمر بهدف إنماء الخبرة املهنية للمشرف التربوي.  •

 ؟  يت السؤال الثاني: ما التصور املقترح لبطاقة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( في مناطق التعليم العام بدولة الكو  . 2.4

األط وأكدت عليه  اتضحت  وما  السابقة،  الدراسات  وتوصيات  نتائج  إليه  توصلت  الحالية، وما  الدراسة  نتائج  في ضوء  املقترح  التصور  بناء  ر  تم 

 النظرية. 

 
ً

   : : منطلقات بناء التصور املقترحأول

"كويت جديدة" التي أكدت على إصالح التعليم من خالل تحسين العمل اإلداري،   2035ا ملفاهيم الخطة التنموية الوطنية لرؤية الكويت لعام  تجسيد   •

بات سوق  وتطوير املناهج الدراسية، وزيادة كفاءة اإلدارة املدرسية والتربوية، وتحسين البيئة املدرسية ورفع كفاءة األداء في ضوء حاجات ومتطل

 رص التنافس؛ الستمرار ذوي الكفاءة في امليدان التربوي. العمل، وانتقاء أفضل الكوادر الفنية واإلدارية وزيادة ف

•  
 
ا من حاجة وزارة التربية إلى هيكل تنظيمي واضح ونظام تقييم وتوصيف الوظائف لكافة املستويات بهدف تحسين وتطوير األداء التعليمي؛  انطالق

 ا على كفاءة وأداء العاملين. ملا تشتمله من مؤشرات األداء الخاصة بتطوير املعلمين ومن ثم انعكاسها إيجاب  

التربية، فهو    باعتبار أن املشرف التربوي ُيعد من الفئات القيادية التي تنسب إليها األعمال الفنية واإلدارية، وحلقة الوصل ما بين املدرسة ووزارة  •

داء وتحسين الجودة اإلنتاجية وثقافة العمل التعاوني بذلك يكون املترجم املباشر لخطة التنمية املهنية والتطوير املنهي في املدرسة، ورفع كفاءة األ 

 التنافس ي، وهو بذلك قد يكون املستهدف األساس ي بعملية اإلصالح التعليمي. 

ما أشارت إليه الدراسات السابقة، وما توصلت إليه الدراسة الحالية من ضرورة صياغة وصف وظيفي فعال يتضمن مواصفات الوظيفة والتأهيل  •

 روف العمل ومسؤوليات كل موظف.  الوظيفي، وظ
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 :ا: مبررات التصور املقترحثانيً 

 
 
ا من مبادئ السياسة اإلشرافية التربوية العامة،  تأتي مبررات إقرار وتفعيل بطاقة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين )املوجهين الفنيين( انطالق

  باملشرف التربوي، وذلك من خالل:وفي ضوء طبيعة العمل واملهام واألدوار املناطة 
تربية إصدار بطاقة وصف وظيفي خاصة باملشرفين التربويين بهدف تحديد وتوحيد اإلجراءات املتصلة بعمليات التقييم والوصف الوظيفي في وزارة ال •

 بدولة الكويت. 

 ا موحد  إعداد مرجع   •
 

 قييم األوصاف الوظيفية.   استرشادي لكافة العمليات واألنشطة املتعلقة بإعداد وتا ودليال

 املناطة باملشرفين التربويين واملهام املطلوبة منهم بشكل واضح ومحدد. املسؤولياتتحديد األدوار و  •

بين   • االزدواجية والتداخل  للنظم واملسارات    املسؤولياتتفادي  املستمر  التحسين  الوظائف، لضمان عمليات  بين شاغلي  األدوار واملهام  وتضارب 

 ق منهجية محددة. الوظيفية وف

 شحين. زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة األداء بين املشرفين التربويين بشكل عادل ومنصف للجميع، والتي على ضوئها يتم املفاضلة بين املر  •

 ضبط أسس النقل والترقيات الوظيفية وفق التسلسل الهرمي التنظيمي في وزارة التربية.    •

 
ً
 : التصور املقترحا: مراحل تطبيق ثالث

ا على املنظومة التعليمية؛ ا إيجابي  إن وضع إطار مخطط متكامل للوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في وزارة التربية بدولة الكويت، ُيحدث تغيير  

األداء. وفيما يلي املراحل  ولذلك ينبغي وضع خطة واضحة ومحددة لضمان تحقيق جودة التطبيق، وتفادي املعوقات التي قد تؤخر أو تضعف من كفاءة 

 الرئيسة لتطبيق التصور املقترح.  

 وهي املرحلة األساسية واملؤشر الرئيس لنجاح انطالق باقي املراحل، إذ تتضمن هذه املرحلة اإلجراءات التالية:   مرحلة اإلعداد والتهيئة: •

 الوظيفي للمشرفين التربويين. اعتماد أسس معايير ومرتكزات واضحة إلقرار وتفعيل بطاقة الوصف  . أ 

 هم ومهامهم بدقة.  مسؤولياتإعادة هيكلة بطاقة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين؛ من خالل تحديد أدوارهم و  .ب

 إدراج الجهاز اإلشرافي في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، واعتماد من الجهات املعنية.  .ج

 والترقيات الوظيفية.وضع آليات ومعايير واضحة للنقل  .د

الوظيفية، وباعتباره وقود لإلبداع والتميز  .ه الحقوق  املختلفة؛ ألهميته في حفظ  القطاعات واملستويات  الوظيفي في جميع  الوصف  نشر ثقافة 

 الوظيفي.

 إلكتروني( يتضمن الخلفية النظرية واإلجراءات التنفيذية للوصف الوظيفي.    -إعداد دليل إرشادي )ورقي .و

  وهي املرحلة الثانية ملا بعد مرحلة اإلعداد والتهيئة، إذ تتضمن هذه املرحلة اإلجراءات التالية:لتنفيذ:  مرحلة ا •

 واملتطلبات األساسية لشاغلي الوظائف اإلشرافية. املسؤولياتتحديد املهام و  . أ 

 ام اإلشرافية. تحديد الحد األدنى من املؤهالت العلمية والخبرات العملية واملهارات املرتبطة بأداء امله .ب

 تحليل املهام املطلوبة وتحويلها إلى مهارات مفصلة، ومن ثم إلى برامج تدريبية.  .ج

 بعبارات واضحة وبمفردات دقيقة تعكس املعنى املراد؛ ألغراض التقييم الوظيفي وآليات النقل والترقيات الوظيفية.  املسؤولياتصياغة املهام و  .د

 يل عليه واسقاط التحديثات الالزمة على األوصاف واملسميات الوظيفية القائمة.  إن وجد توصيف وظيفي قائم، يتم التعد .ه

 ا ورفعه على املوقع الرسمي لوزارة التربية في دولة الكويت.  بعد اعتماد الوصف الوظيفي املستحدث، يتم تحويله إلكتروني   .و

والتقويم: • املتابعة  وتف  مرحلة  إقرار  تنفيذ  إلى متابعة  املرحلة  للنتائج وتهدف هذه  الدوري  والتقييم  املستمرة  واملراجعة  الوظيفي،  الوصف  عيل 

 املتحققة، بحيث يتم تعزيز نقاط القوة، وتالفي ومعالجة نقاط الضعف املوجودة. ويتم ذلك من خالل اإلجراءات التالية: 

 املتابعة املستمرة من قبل الجهات املتخصصة ملراحل تنفيذ الوصف الوظيفي.  . أ 

 إشراك املشرفين التربويين واألخذ بآرائهم حول الوصف الوظيفي واملهام املطلوبة منهم. .ب

 متابعة التقارير الدورية التي يتم رفعها بالنتائج املتوقعة، وما تم الوصول إليه من نتائج فعلية.  .ج

 قياس أثر الوصف الوظيفي على كفاءة أداء املشرفين التربويين.   .د

 اعتماد التقييم والتقويم الدوري للوصف الوظيفي واألثر العائد منه.  .ه
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 : ا: نموذج لبطاقة الوصف الوظيفيرابعً 
 بطاقة الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في وزارة التربية بدولة الكويت

 مشرف تربوي  –مشرف تربوي أول  – بوي عام مشرف تر املسمى الوظيفي: 

 التعليم الخاص    –التعليم العام  القطاع:

 إدارة الشئون التعليمية في املنطقة التعليمية  – وزارة التربية  اإلدارة:

 شروط شغل الوظيفية 

فئة من فئات املشرفين التربويين. ويتم تحديد واعتماد الشروط من قبل  الحصول على الحد األدنى من املؤهالت العلمية والخبرات العملية واملهارات املطلوبة لكل 

 الجهات املختصة واملعنية بالوظائف اإلشرافية. 

 املهام والواجبات الوظيفية 

 في مجال املناهج الدراسية  في مجال اإلدارة املدرسية 

 املتميز. املشاركة في ترشيح املعلمين ورؤساء األقسام لجائزة املعلم  −

 املشاركة في تقييم املدارس ملشروع املدارس املتميزة.  −

املساهمة في وضع برامج الزيارات الداخلية والخارجية ملدارس املنطقة التابع   −

 لها. 

 املشاركة في تقويم كفاءة رؤساء األقسام التعليمية.  −

تنظيم ومتابعة السجالت الخاصة باملعلمين واملتعلمين ورؤساء األقسام   −

 يمية. التعل

اإلشراف على تطبيق املناهج الدراسية الجديدة لكل مادة   −

 دراسية. 

 إعداد ومتابعة لجان تأليف الكتب واملناهج الدراسية.  −

املشاركة في إعداد وتحليل االختبارات التحصيلية للمادة   −

 الدراسية. 

 توفير التقنيات التربوية الالزمة لتنفيذ املناهج الدراسية.  −

 حات لألنشطة واملسابقات التعليمية. املشاركة في وضع مقتر  −

 في مجال تدريب املعلمين    في مجال القياس والتقويم 

 املشاركة في ترشيح أعضاء لجان االختبارات الفصلية والنهائية.  −

 متابعة أعمال لجان االختبارات الفصلية والنهائية.   −

 املدارس التابعة لها. تحليل نتائج االختبارات للمادة التعليمية على مستوى  −

إعداد الخطط العالجية بناء  على نتائج تحليل االختبارات الفصلية والنهائية   −

 للمادة الدراسية. 

 إعداد التقارير التقويمية الدورية للموجه الفني األول للمادة الدراسية.   −

الحصر الدوري لالحتياجات التدريبية للمعلمين لالرتقاء   −

 بمستواهم املنهي. 

تنظيم االجتماعات الدورية لرؤساء األقسام التعليمية للمادة   −

 الدراسية الطالعهم على املستحدثات التربوية. 

 إشراك املعلمين في رسم وتنفيذ خطط التنمية والتطوير. −

عقد لقاءات دورية مع املعلمين ورؤساء األقسام للمادة   −

الدراسية للوقوف على املعوقات التي تواجههم والبحث عن  

 ول لها.حل

نقل الخبرات والتجارب الناجحة في امليدان التربوي للمعلمين   −

 ورؤساء األقسام التعليمية. 

 في مجال املتعلمين  في مجال اختيار املعلمين الجدد ورؤساء األقسام التعليمية 

 املشاركة في لجان املقابالت الختيار املعلمين الجدد ورؤساء األقسام التعليمية. −

 املشاركة في توزيع املعلمين الجدد على املدارس بما يتناسب مع الحاجة.  −

الفحص الدوري للسجالت الفنية واالختبارات الشهرية بهدف التوجيه   −

 والتقويم.

تقديم املحاضرات والندوات والدروس امليدانية للمعلمين الجدد ورؤساء   −

 األقسام بهدف التأكد من كفاءة أدائهم. 

نية مع املعلمين الجدد ورؤساء األقسام وتحفيزهم على  بناء عالقات إنسا −

 املشاركة الفعالة في العملية التعليمية. 

إعداد البرامج والخطط العالجية لرفع املستوى التحصيلي   −

 للمتعلمين. 

 املشاركة في إعداد اختبارات املادة الدراسية للمتعلمين.  −

 .التشخيص الدوري ألسباب التعثر الدراس ي لدى املتعلمين −

 اكتشاف املوهوبين ووضع برامج مناسبة لرعايتهم.   −

املشاركة في الكشف املبكر عن املتعلمين ذوي االحتياجات   −

 التعليمية الخاصة.

 تجاه ذاته  

 اإلملام بأهداف وفلسفة التربية والتعليم بدولة الكويت.  −

 اإلملام باللوائح واألنظمة اإلشرافية وتنفيذها في امليدان.   −

 القدرة على رسم خططهم اإلشرافية وفق األسس العلمية الواضحة املعالم. −

 االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم.  −

 الدراسية والحلول املقترحة للمعوقات التي تواجههم. القدرة على كتابة التقرير السنوي عن املادة الدراسية وما تتضمنه من تقييم وتقويم املادة  −

 التدريب املنهي املستمر بهدف إنماء الخبرة املهنية للموجه الفني )املشرف التربوي(.   −

 

 : دراسات مستقبلية مقترحة

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية، يمكن اقتراح الدراسات التالية: 

 قياس أثر الوصف الوظيفي على كفاءة أداء املشرفين التربويين في وزارة التربية بدولة الكويت.   •

 املعوقات التي قد تحد من تطبيق الوصف الوظيفي للمشرفين التربويين في وزارة التربية بدولة الكويت.  •
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 امللخص: 

التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة، ولتحقيق هدفت الدراسة التعرف على مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  

ربعة مجاالت، تم تطبيقها على أفراد  أ( فقرة موزعة على 49أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي حيث تم إعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة شملت ) 

ليها الدراسة،  إ( من معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، ومن أبرز النتائج التي توصلت 583عينة الدراسة والبالغ عددهم )

 بمتوسط حسابي  جاء بمستوى مرتفع  أن مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية، من وجهة نظر املعلمين

على مستوى جاهزية مرتفع بمتوسط   محوري جاهزية املنصة التعليمية وكفايات املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية(، وقد حصل  3.57)

بمتوسط   جاهزية البيئة املدرسية، بينما جاء بمستوى متوسط في محوري  كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني، و ( على التوالي3.63(،)4.15)حسابي  

ملستوى جاهزية مدارس في الدرجة الكلية   (α≤0.05كما كشفت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)( لكل منهما،  3.07(،)3.31حسابي )

تبع   االجتماعية  الدراسات  تدريس  في  الحديثة  التقنيات  لتوظيف  عمان  ملتغيرسلطنة  متغير  الجنس    ا  وفي  االناث،  أصحاب    املؤهلولصالح  ولصالح  الدراس ي 

ولصالح مدارس الحلقة الثانية، وفي متغير املحافظة ولصالح محافظة مسقط، وفي متغير الخبرة ولصالح أصحاب الخبرة    املرحلة التعليمية متغير    البكالوريوس، وفي 

 ( سنوات. 8 -1)

 . الحديثة؛ الدراسات االجتماعية؛ توظيف التقنياتالتقنيات  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
This study aimed to identify the level of readiness of the Sultanate of Oman schools to employ new technologies in teaching 
social studies from the teachers' point of view. To achieve the study's goal, the descriptive approach was used in which the 
researcher prepared the study tool. It is a questionnaire that consisted of (49) statements divided into five areas. After verifying 
the validity and reliability of the tool, the researcher applied it to the study sample, which was (583) social studies' teachers in 
Muscat and Al Batinah South governorates. The study results showed that the level of readiness of the Sultanate of Oman schools 
to employ new technologies in teaching social studies from the teachers' point of view for the second cycle of basic education 
and for grades eleven and twelve for post-basic education came at a high level (M =3.57). In addition, the results showed that 
the two axes; the readiness of the educational platform and the competencies of teachers in the use of global network and 
electronic applications also reached a high level (M= 4.15) and (M= 3.63) respectively. Also, it came at a medium level in the 
two axes: the competencies of teachers' recruitment for electronic assessment processes (M=3.31), and the readiness of the 
school environment (M= 3.07). The study shows statistically significant differences at (α≤ 0.05) for the overall level of 
readiness of the Sultanate of Oman schools to employ new technologies in teaching social studies according to the variable of  
gender in favour of females, the variable of academic qualification in favour of bachelor’s holders, the variable of educational 
stage in favour of the second cycle schools, the variable of the governorate in favour of the Governorate of Muscat, and the 
variable of experience in favour of those with experience (1-8) years. 

Keywords: employ new technologies; social studies; new technologies.  
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 املقدمة:  .1

ر على طبيعة أماكن العمل   ومازالت مستمرة، مما  شهد العالم تغيرات متسارعة في شتى مجاالت الحياة خالل العقود األخيرة من القرن العشرين
ّ
أث

ر على املتطلبات التي يجب على النظام التعليمي تلبيتها إلعداد الطلبة لسوق العمل، وأدت التطورا 
ّ
ت األخيرة في مجال  ومتطلباتها بشكل كبير، وبالتالي أث

ضت نفسها على الساحة العاملية واملحلية، فقد اهتمت وزارة التكنولوجيا واالتصاالت إلى تركيز األنظمة التعليمية عليها ونتيجة لهذه التطورات التي فر 

ا بهذا الجانب فعملت على توظيف التقانة في العملية التعليمية التعلمية، وسارعت في  
 
ا ملحوظ بوابة سلطنة  إنشاء  التربية والتعليم في سلطنة عمان اهتمام 

أحد املشاريع التربوية الرئيسية الط التي تعد  ا في تيسير التواصل والربط بين موحة التي نجحت الوزارة في تحقيقها إذ أنها ساهمت كثير  عمان التعليمية 

الع ملا شهده  البرامج واألنظمة املحوسبة، ونتيجة  اإلنترنت وغيرها من  التعليمية )الطالب، واملعلم، واملنهج(، من خالل  العملية  انتشار عناصر  الم من 

فقد قامت الوزارة بإنشاء املنصات التعليمية اإللكترونية املوجهة إلى الصفوف من األول إلى الثاني عشر يتلقى الطالب  م  2020جائحة كورنا منذ مطلع عام  

علمين والطالب فيها الدروس واألنشطة واالختبارات في صفوف افتراضية حيث يجد فيها الوحدات الدراسية مع إمكانية التواصل والتفاعل واملحادثة بين امل

 الواجبات ومنح الدرجات وكذلك يمكن إرفاق مستندات مختلفة وتحديد جداول ومواعيد للدروس. ومتابعة

ا ألهمية التقنيات الحديثة في تدريس مادة الدراسات االجتماعية وخاصة  ( والتي قلبت  19ع تزايد التركيز عليها في ظل جائحة كورونا )كوفيد مونظر 

الرقمي، وأصبح على معلمي الدراسات االجتماعية كغيرهم من املعلمين مواكبة االحتياجات التعليمية وخاصة موازين التعليم وسرعت من عملية التحول 

ي هذه الدراسة للكشف عن مستوى جاهزية مدارس سلطنة  ان ف فيما يتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة في عملية التعلم والتعليم، لذا جاء اهتمام الباحث

 . يثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة عمان لتوظيف التقنيات الحد

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية، فقد 

(، 2018ف التقنيات الحديثة في الدراسات االجتماعية في سلطنة عمان كدراسة الريامية )أظهرت نتائج  العديد من الدراسات التي أجريت في مجال توظي

( وجود مشكالت تتعلق بمستوى جاهزية مدارس السلطنة لتوظيف التقنيات في الدراسات االجتماعية، وضرورة تهيئة معامل 2016)  ودراسة أمبوسعيدية

من خالل العمل امليداني أن   انباإلمكانات الالزمة، كما الحظ الباحث باملراحل الدراسية املختلفة وتزويدهاالحاسوب ومراكز مصادر التعلم في املدارس  

بسيط وسلسل معلمي مادة الدراسات االجتماعية  تواجههم مشكلة نقص توفر التقنيات الحديثة التي يمكن أن تعينهم في تدريس املادة، وتقديمها بأسلوب  

فمسايرة التطورات التكنولوجية ،  لى جوانب تطبيقية عملية بفضل توظيف التقنيات الحديثةإ محتوها، وتقليل املحتوى النظري   يساعد الطلبة على فهم 

ا في التعليم والتعلم، وأصبحت من متطلبات التعليم بشقيه الوجاهي  ا رئيس  ة متغير  ثي في التدريس في ظل جائحة كورنا جعل التقنيات الحديقموالتحول الر 

إلى تعلم  األولى، فهي تهدف بالدرجة بشكل مباشر في العملية التعليمية التعلميةأهداف جعلها تؤثر مزايا و تقنيات الحديثة على التعتمد ، كما لكترونيواإل

 اإليجابية الجوانب    هم أ   ومناإلنترنت،  شبكة  وخاصة    ،املعلوماتو على وسائل متطورة في نقل املعارف العملية  العتمادها  ا  ، نظر  املتعلمينمن    كبيرعدد  

التعليم، في ميدان تطوير    تشكل مشكلةا ما  التقنيات الحديثة في التعليم التغلب على مشكلة نقص التجهيزات التعليمية التي غالب    استخدامالتي حققها  

 . الزماني  للوصول إلى املعرفة العلميةو  املكاني البعدلى دورها في التغلب على مشكلة إ باإلضافة 

 أسئلة الدراسة:  . 2.1

 : تتمثل مشكلة الدراسة في األسئلة التالية

الثانية ما مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة للحلقة   •

 من التعليم األساس ي والتعليم ما بعد األساس ي؟

( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل توجد فروق ذات  •

 الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة واملرحلة التعليمية واملحافظة؟

 أهداف الدراسة: . 3.1

 الدراسة إلى: تهدف هذه 

 التعرف إلى مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية.   •

تدريس  • في  الحديثة  التقنيات  لتوظيف  عمان  سلطنة  مدارس  جاهزية  ملستوى  العينة  أفراد  الستجابات  اإلحصائية  الفروق  داللة  عن  الكشف 

ا مل  تغيرات الجنس واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة واملرحلة التعليمية واملحافظة. الدراسات االجتماعية تبع 

 أهمية الدراسة: . 4.1

 تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي:

 .توظيف التقانة في مدارس السلطنةتتيح أمام الباحثين التربويين مجاالت األبحاث، وتقدم دراسات تسهم في بناء برامج لتطوير مستوى  •
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 .سوف يستفيد منها مصممو املناهج الدراسية في اقتراح تقنيات مناسبة مع مراعاة توفرها في املدارس •

 . يو العاملتعد استجابة لتوصيات املؤتمرات والبحوث التي أجريت في مجال التقانة الحديثة وأهميتها في التدريس على املستوى املحلي أو اإلقليمي أ  •

 :حدود الدراسة . 5.1

 : اقتصرت حدود الدراسة على اآلتي

 اقتصرت على مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية.  الحدود املوضوعية: •

 . التعليم األساس ي والتعليم ما بعد األساس يللحلقة الثانية من  الدراسة على معلمي الدراسات االجتماعية تم تطبيق :الحدود البشرية •

 م.2021 / 2020الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراس ي األول  •

 .اقتصرت الدراسة على مدارس محافظتي مسقط وجنوب الباطنة الحدود املكانية: •

 :  مصطلحات الدراسة .6.1  

تتوقع املؤسسة مواجهتها في املستقبل أثناء سعيها نحو تحقيق أهدافها املحددة التي خططت لها  تعني االستعداد املسبق ألمور    : مستوى الجاهزية •

 لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية   استعداد مدارس عينة الدراسةبمستوى  ا:  (، ويعرفها الباحثان إجرائي  2014،  املحاميد  )

كفايات ، و كفايات املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية، و جاهزية البيئة املدرسية  كما تقيسها أداة الدراسة واملتمثلة في

 . جاهزية املنصة التعليمية، و توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني

مباحث التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية في املدارس ويحمل الذي يقوم بتدريس  ا أم أنثى(املعلمة )ذكر  /هو املعلم  :معلمو الدراسات االجتماعية •

املهمة) بهذه  للقيام  تؤهله  الدراسات  2011،  خريشةمؤهالت  مادة  بتدريس  يقومون  الذين  واملعلمات  املعلمين  جميع  بأنه  الباحثان  ويعرفه   ،)

 .ةفي املدارس الحكومية في محافظتي مسقط وجنوب الباطن (12-5)للصفوفاالجتماعية 

شمل ، ويالحلقة األولى من التعليم االساس يمن التعليم املدرس ي يعقب مرحلة    ( سنوات6)هو نظام مدته    الحلقة الثانية من التعليم األساس ي: •

 الصفوف من الخامس األساس ي الى العاشر األساس ي.

شمل هو نظام مدته سنتان من التعليم املدرس ي يعقب مرحلة التعليم األساس ي التي تستغرق عشر سنوات دراسية، وي  التعليم ما بعد األساس ي: •

 الصفين الحادي عشر والثاني عشر.

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 اإلطار النظري: . 1.2

التعريف وأهداف االستخدام ومعايير   التعليم من حيث  النظري تقنيات  التعليم في ، وإعطاء نبذه عن  التوظيفيتناول اإلطار  توظيف تقنيات 

 لى تناول موضوع البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، وذلك على النحو التالي:إ ، باإلضافة مدارس سلطنة عمان

   : ف تقنيات التعليمتعري .1.1.2

ا  بأنها:"  والتكنولوجية  التربوية  االتصاالت  التقنيات، وقد عرفتها جمعية  لتطور  الزمنية  الفترة  باختالف  التعليم  تعاريف تقنيات  لنظرية  تختلف 

،  2018(، ويعرفها شلبي وأخرون ) 23،  2004،زيتون ) "والتطبيق في تصميم العمليات واملصادر وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقويمها من أجل التعليم 

صرية التي تهتم  ( بأنها "مجال تطوير وتقييم وتطبيق األساليب واألنظمة التي تتحكم في عملية التعلم اإلنساني، كما تعرف بأنها االتصاالت السمعية الب81

تعدد التعريفات حول مصطلح تقنيات التعليم، إال أنه يمكن القول  أنه رغم    يرى الباحثانبتصميم واستخدام الوسائل التي تتحكم في عملية التعلم"، و 

 نما هي أوسع من ذلك فهي عملية إ و   مجموعة املواد واألجهزة التكنولوجية، التي يجري استخدامها في عملية التدريس،  التعليم ليست مجردبأن التقنيات  

في تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقويمها في ضوء التي  تساهم مات املناسبة متكاملة تشمل األفراد واألفكار وأساليب العمل واألدوات والتنظي

 .أهداف محددة  وتعمل على اختصار الوقت والجهد، وتوسيع مدارك كل من املدرس واملتعلم، وتجعلهم على دراية بكل ما يجري حولهم 

 : أهداف استخدام التقنيات في التعليم •

 (: 2018شلبي وآخرون، )التقنيات في التعليم في اآلتي  هداف استخدامأتتلخص أهم 

 رفع مستوى مشاركة املتعلمين في العملية التعليمية وزيادة تركيزهم وانتباههم.  .1

 التغلب على مشكلة األعداد الكبيرة من الطلبة في الصفوف الدراسية. .2

 تقليل األعباء التعليمية على املتعلمين. .3

 التعليم والخبرات واألنشطة التعليمية. التغلب على صعوبات نقل  .4

 التغلب على الصعوبات الناتجة من تضخم املقررات واملناهج الدراسية. .5
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 : معايير توظيف التقنيات في التعليم  •

 (: 2018بني هاني، )حتى تحقق تقنيات التعليم أهدافها، البد من أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط واملعايير ولعل من أهمها اآلتي

 مناسبتها ملستوى املتعلمين.  .1

 مواكبتها للتطور التكنولوجي والعلمي.  .2

 الجدوى العلمية من استخدامها، بمعنى أنها تحقق األهداف التعليمية املوضوعة. .3

 توافقها مع محتوى املقرر الدراس ي.  .4

 تصميم وتطوير ممارسات تعلم وتقييم للطالب تواكب العصر الرقمي.  .5

 في العصر الرقمي  تقديم أنموذج للعمل والتعليم  .6

 تنّمي لدى املتعلمين التفكير الناقد وحل املشكالت واّتخاذ القرارات. .7

 إمكانية استخدامها من قبل املتعلمين دون أن تشكل خطورة عليهم. .8

 صحة دقة التقنية من الناحية العلمية، وجودتها من ناحية التصميم. .9

الهواتف الرقمية:  في  التعليم  تقنيات  مستحدثات  املعرفية   ومن ضمن  الرحالت  االفتراض ي،  والواقع  املعزز  والواقع  التفاعلية  والسبورة  النقالة 

 ( . 2021والذكاء االصطناعي، والروبوت، ومؤتمرات الفيديو التفاعلي )  عطار وكنسارة، 

 :توظيف تقنيات التعليم في مدارس سلطنة عمان •

(،  131( مدرسة وإجمالي مدارس الباطنة جنوب )71بلغ إجمالي مدارس محافظة مسقط )( فقد  2020حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم لعام )

 :وفي ضوء هذه اإلحصاءات تم توفير التقنيات التعليمية لهذه املدارس وفق اآلتي

 . ( 94(، )108جنوب الباطنة )  بلغ عدد املدارس املستخدمة للتلفاز كوسيلة تعليمية في كل من محافظة مسقط ومحافظة .1

 .في محافظة الباطنة جنوب( 110مدرسة( ويصل العدد إلى ) 144توظف النظام الصوتي ألغراض تعليمية بمحافظة مسقط ) .2

في محافظة مسقط( في حين يصل العدد  144على حين أظهرت اإلحصاءات بأن عدد املدراس املوظفة لجهاز العرض ألغراض تعليمية يصل إلى ) .3

 .في جنوب الباطنة( 115)

مسقط(   2حصاءات إلى أن مدراس محافظة مسقط املوظفة لتقنية جهاز النظام العاملي لتحديد املواقع ألغراض تعليمية وصل إلى )وتشير اإل  .4

  .من محافظة جنوب الباطنة( 6ويصل العدد إلى )

العاصمة مسقط املستخدمة لوسائل وكشفت اإلحصاءات من خالل األشكال البيانية املعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد مدارس   .5

  .مدرسة( 118مدرسة( في حين يصل العدد في محافظة جنوب الباطنة ) 167التواصل االجتماعي ألغراض تعليمية يصل إلى )

6. ( إلى  التعليمية  املستخدمة لإلنترنت لألغراض  الباطنة جنوب  91وتصل نسبة مدارس محافظة مسقط  النسبة في محافظة  بينما تقل هذه   )%

  (%74.8) لتصل إلى

( بأن نسبة مدارس محافظتي مسقط وجنوب الباطنة املوظفة للسبورة الذكية ألغراض التعليم تصل إلى  2020وأبرزت نتائج اإلحصاءات لعام ) .7

(8.5) ،(3.2)  . 

محافظة مسقط بينما يصل العدد إلى  ( في 9205وخلصت نتائج اإلحصاءات إلى أن عدد املدارس املوظفة للحواسيب كوسيلة تعليمية يصل إلى ) .8

 .( في محافظة جنوب الباطنة5581)

ا من الوزا  ا على ما سبق فإّن اإلحصاءات تستعرض الواقع التعليمي وتحليل مدخالته ومخرجاته، وتشخيص العوامل املؤثرة فيه؛ سعي  رة  وتأسيس 

ا  ا ملسيرة التعليم التي يقوم عليها بناء وتطوير الدولة الحديثة إلى تجويد الخدمات التعليمية وتحسين مخرجاتها، كما أنها تعطي مؤشر   .مهم 

    : البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم. 2.1.2

ا )الطالب، املعلم، ولي األمر، املدرسة، الوزارة( من لكتروني  إ هي نظام تعليمي تفاعلي وبيئة رقمية تربط عناصر العملية التعليمية  البوابة التعليمية 

اإل  أنها خالل  أكثر فاعلية وتشويق. كما  التعليمية وتقديمها في شكل  العملية  البرامج واألنظمة املحوسبة بهدف تسهيل  نترنت وعن طريق مجموعة من 

ويمكن الدخول إلى هذه البوابة ، اإللكترونية واألرشفةا من خالل نظام املراسالت ا وتنظيم  تساعد على تنظيم ومتابعة األعمال اإلدارية بجعلها أكثر إحكام  

  عن طريق واجهتين، إما بواسطة املتصفح وهو موقع الوزارة اإللكتروني أو بواسطة الواجهة الصوتية وهي خطوط الهاتف. 

يعتني بتغطية كافة النواحي التعليمية ويهتم بنشر وتشغيل النصوص الرقمية ، وهو  نظام التعلم اإللكترونيبرز مكونات البوابة التعليمية  أ ومن  

التعلم عن بعد التعليمية، لكي يشتمل على مختلف أشكال  املواد  التعليمية وغيرها من  املرئية والصوتية  اإللكترونية واملؤثرات  قوم هذا يكما    والكتب 

التعليمي بصورة غير نمطية وبأسلوب تفاعلي يراع  املحتوى  لتقديم  التخيلية )االفتراضية( ويهدف  الذاتي والفصول  التعلم  التجديد النظام على مبدأ  ي 

فة ويمكن للطالب أن يتفاعل  والتشويق والجودة في املادة املعرفية التي يتعلمها الطالب كما يمكنه متابعة تقدم مستواه التحصيلي عن طريق تقارير مختل
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ا بيئة نقاش وتفاعل تربوية ثرية بين املعلم والطالب وبين الطالب وزمالئه من جهة أخرى كما يمكن مع معلميه وزمالئه عن طريق البريد اإللكتروني خالق  

 
 

إلى تحقيق املناهج اإللكترونية املتكاملة واستخدام النظام   االستزادة من األنشطة واالطالع على مصادر أخرى من على شبكة اإلنترنت إثراء للمادة وصوال

 (.2022 ،وزارة التربية والتعليم  ( افي عمليات التدريب أيض  

 الدراسات السابقة:   . 2.2

 هم تلك الدراسات ما يلي: أ الباحثان على الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة الحالية ومن  اطلع

هدفت الدراسة للتعرف على متطلبات توظيف املنصات التعليمية اإللكترونية في العملية التعليمية من وجهة نظر مديري  :(2022دراسة وحشه) •

املنهج الوصفي املسحي، وتم توزيع استبانة على عينة مكونة من   تم استخدامهداف الدراسة  أ يق  املدارس الحكومية في محافظة عجلون، ولتحق

)املتطلبات البشرية، متطلبات البنية التقنية، املتطلبات التقنية(،  ( فقرة موزعة على ثالث مجاالت24تكونت االستبانة من )و ا ومديرة، ( مدير  110)

أهمية متطلبات توظيف املنصات التعليمية اإللكترونية في العملية التعليمية من وجهة نظر مديري املدارس الحكومية  وقد أظهرت النتائج أّن درجة  

في  في محافظة عجلون جاءت عالية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متطلبات توظيف املنصات التعليمية اإللكترونية 

جهة نظر مديري املدارس الحكومية في محافظة عجلون تعزى ملتغير الجنس، بينما توجد فروق تعزى ملتغير الخبرة ولصالح  العملية التعليمية من و 

 الخبرة أقل من عشر سنوات. 

اإللكترونية هدفت هذه الدراسة إلى تحديد املتطلبات )التربوية، اإلدارية، التقنية، االجتماعية( الالزمة لتوظيف املنصات    :(2021)   دراسة السعيد •

طيبة جامعة  في  التدريس  أعضاء هيئة  نظر  األزمات من وجهة  ظل  في  التعليمية  العملية  التحليلي، وطبقت    ،في  الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت 

اءت بدرجة  ( عضو من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأظهرت نتائج الدراسة أن استجابة أفراد العينة ج100االستبانة على عينة مكونة من )

في ظل   ا" على الفقرات التي تتعلق باملتطلبات )التربوية واالجتماعية واإلدارية( الالزمة لتوظيف املنصات اإللكترونية في العملية التعليمية"عالية جد  

مة لتوظيف املنصات اإللكترونية في أزمة كورونا، كما جاءت استجابة أفراد العينة بدرجة "عالية" على الفقرات التي تتعلق باملتطلبات التقنية الالز 

 العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا.

الهويمل) • التعليمية،    :(2020دراسة  البيئة  في  املتعددة  الوسائط  تطبيقات ومواقع مشارکة  توظيف  التعرف على متطلبات  إلى  الدراسة  هدفت 

املنهج الوصفي، وکانت أداة الدر  ا من أمناء ( أمين  102اسة عبارة عن استبانة تم تطبيقها على عينة من )ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام 

مراکز مصادر التعلم بمدينة الرياض الدراسة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسط متطلبات توظيف تطبيقات ومواقع الوسائط املتعددة 

ا  الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة وفق  كما أظهرت بشكل عام،  بتقدير عام عاليجاء في البيئة التعليمية 

 سنوات الخبرة. لكواملاجستير(، وکذ البكالوريوسلدرجة املؤهل الدراس ي )

تدريس  التعرف على مدى جاهزية کليات التربية لتطبيق التعلم املدمج من وجهة نظر أعضاء هيئة الت الدراسة  استهدف  : ( 2020دراسة الحرون) •

خدم املنهج الوصفي، وتم إعداد  أ من حيث املقومات التي تساعد على التطبيق، والعقبات التي قد تعترضه، ولتحقيق    كبها، وذل هداف الدراسة است 

ينة في ( من أعضاء هيئة التدريس بکليات التربية بعدة جامعات مصرية، وتلخصت استجابات أفراد الع125استبانة وتطبيقها على عينة قوامها )

 أنهم يرون ضعف توافر جميع أبعاد مقومات تطبيق التعلم املدمج بکليات التربية على الرغم من أهميتها، كما كشفت الدراسة عدم وجود فروق

 ا للنوع والتخصص.ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول مقومات التطبيق تبع  

الحكومية في مديرية تربية  هدفت هذه    : (2019دراسة حناوي) • املدارس  األولى في  املرحلة األساسية  إلى درجة جاهزية معلمي  التعرف  إلى  الدراسة 

اإللكتروني، ومستوى كفاياتهم في استخدامه، واستخدمت  التعلم  اتجاهاتهم نحو  البحث في درجة  اإللكتروني من خالل  التعلم  نابلس، لتوظيف 

خدمت  ( معلم  120واالرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )  الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ، واست 
 
( فقرة، موزعة 40مكونه من )  استبانةا ومعلمة

لى في على ثالثة مجاالت هي: مجال الكفايات، ومجال املعيقات ومجال االتجاهات، وأظهرت النتائج أن درجة جاهزية معلمي املرحلة األساسية األو 

 . رية تربية نابلس لتوظيف التعلم اإللكتروني كانت مرتفعةاملدارس الحكومية في مدي

راسة إلى التعرف على واقع توظيف تطبيقات جوجل التفاعلية في تدريس مادة الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية   :( 2017دراسة القحطاني ) • هدفت الدَّ

راسة على  من وجهة نظر املعلمين بمدينة الرياض، باإلضافة إلى متطلبات توظيف هذه التط بيقات، واملعوقات التي تواجه توظيفها، واعتمدت الدَّ

علمي الحاسب اآللي في مدارس املرحلة الثانوية  من م(  237)  ت عينة الدراسة عدد، وشملالبياناتاالستبانة كأداة لجمع    تاملنهج الوصفي، واستخدم

و  الرياض،  أن  أ بمدينة  الدراسة  نتائج  التفاعليواقع  ظهرت  جوجل  للمرحلة  تطبيقات  اآللي  الحاسب  مادة  تدريس  في  منخفضة  بدرجة  توظف  ة 

الحاسب اآللـي باملرحلة الثانويـة فـي مدينـة الرياض بدرجة عالية على جميع   عينةالثانوية، كما كشفت النتائج موافقـة   الدراسة من معلمي مادة 

 .املتطلبات الالزمة لتوظيف تطبيقات جوجل التفاعلية في تدريـس مـادة الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية

مدرس ي التاريخ في املرحلتين األساسية والثانوية من وجهة نظر مدرسيها هدفت إلى معرفة واقع استخدام تقنيات التعليم لدى    :(2017دراسة فراس ) •

الدراسة من ) أفراد  األنبار، وتكون  الدراسة، تم استخدام  107في محافظة  أهداف  األنبار، ولتحقيق   في مديرية تربية محافظة 
 
ا ومدرسة ( مدرس 
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( فقرة، وتم التحقق من صدقهما وثباتهما، ولتحقيق أهداف 20اهات، مكونة من )( فقرة، والثانية مقياس اتج35أداتين: األولى استبانة مكونة من )

رجة  الدراسة تم استخدم املنهج الوصفي، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر واستخدام التقنيات التعليمية على املجال الكلي جاءت ضمن الد

ا  تجاهات املدرسين نحو استخدام التقنيات التعوأن ا   املنخفضة، ليمية كانت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائي 

ا ملتغيرات الوظيفة، واملرحلة الدراسية، كما كشفت النتائج أن الفروق في تقديرات مدرس ي التاريخ ال تجاهاتهم  لدرجة استخدام تقنيات التعليم وفق 

 .ة الدراسيةنحو استخدام تقنيات التعليم ال تختلف باختالف املرحل

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام التقنيات التعليمية الحديثة ومعوقاتها في تدريس الجغرافيا باملرحلة الثانوية    :( 2017)  دراسة املنصوري •

ا ومعلمة بمديرية عمران التعليمية، واستخدمت معلم    (34)  من وجهة نظر املعلمين واتجاهاتهم نحوها بمحافظة عمران، وتكونت عينة الدراسة من

قرة تم حساب صدقها وثباتها، وخلصت الدراسة بنتائج أهمها: جاء توافر التقنيات التعليمية (  60)الدراسة املنهج الوصفي، واستبانة مكونة من  

التقنيات   واستخدام  ضعيفة،  بدرجة  التعليمية  عمران  بمديرية  الثانوية  املدارس  في  استخدام  الحديثة  ومعوقات  ضعيفة،  بدرجة  التعليمية 

للمعلمين، كما  التقنيات التعليمية "بدرجة كبيرة" وأهمها "عدم توافر التقنيات التعليمية الالزمة للتدريس، وقلة الحوافز املادية واملعنوية املقدمة

( إحصائية عند مستوى  داللة  ذوات  الدراسة عدم وجود فروق  ا α=0.05بينت  استخدام  في  باملرحلة  (  الجغرافيا  تدريس  في  التعليمية  لتقنيات 

 .الثانوية تعزى لكل من: الجنس، واملؤهل العلمي، والخبرة التعليمية 

• ( الحناكي  بمدينة   :(2016دراسة  الثانوية  املرحلة  في  االجتماعية  الدراسات  قبل معلمات  املدمج من  التعليم  استخدام  مدى  معرفة  إلى  هدفت 

لتجهيزات املادية املساعدة على تطبيقه، ومعوقات استخدامه في التدريس، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، واالستبانة الرياض، ودرجة توافر ا 

معلمة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مدى استخدام التعليم املدمج من قبل معلمات ( 160)كأداة رئيسية لجمع البينات طبقت على عينة الدراسة من

االجتماعية في املرحلة الثانوية بمدينة الرياض كان بدرجة كبيرة، كما أظهرت الدراسة أن مدى توافر التجهيزات جاء بدرجة كبيرة، وجاء الدراسات 

بين املتوسط العام في محور معوقات استخدام املعلمات للتعليم املدمج بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية 

 عدد الدورات التدريبية(.  -عدد سنوات الخبرة  -تجابات أفراد العينة، وذلك في متغير )املستوى العلمياس

هينيفن)  • إلى    : (Heafiner, 2013دراسة  الفاعل  ا هدفت  التوظيف  حول  الثانوية  املرحلة  في  االجتماعية  الدراسات  معلمي  تصورات  على  لتعرف 

، واستخدمت الدراسة املنهجية املسحية؛ حيث تم اختيار عينة عشوائية مكونة من يواجهونهاالت التي  للتكنولوجيا في عملية التدريس، وأهم املشك

( مدرسة ثانوية في مدينة شارلوت األمريكية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تصورات  13( من معلمي الدراسات االجتماعية تم اختيارهم من )104)

ح االجتماعية  الدراسات  ومعلمات  مشكالت معلمي  وأن  إيجابية،  كانت  االجتماعية  الدراسات  منهج  تدريس  عملية  في  التكنولوجيا  توظيف  ول 

ات  التوظيف كانت مرتبطة بشكل رئيس ي بعدم إمكانية الوصول إلى الحواسيب داخل املدرسة، ونقص برامج التطوير املنهي املقدمة ملعلمي الدراس

 املبحث بشكل فاعل. في تدريس  ا التكنولوجياالجتماعية حول توظيف 

هدفت إلى التعرف إلى تصورات املعلمين حول صعوبات توظيف التكنولوجيا كأحد وسائل التدريس املستخدمة   :((Kopcha, 2012دراسة كوبشا  •

ا من أحد املدارس  30داخل الغرفة الصفية، وتكونت عينة الدراسة من ) ا ومعلمة تم اختيارهم عشوائي  االبتدائية في مدينة جورجيا األمريكية ( معلم 

ن وأشارت  العينة،  أفراد  البيانات من  في عملية جمع  واملقابلة  االستبانة  الدراسة  واستخدمت  االجتماعية،  الدراسات  مادة  بينهم معلمي  تائج من 

م الصعوبات التي تمنع املعلمين من استخدام الدراسة بأن عدم توفر الحواسيب والتكنولوجيا، وعدم توفر البنية التحتية الحاسوبية كانت من أه

 التكنولوجيا كأحد وسائل التدريس املساندة .

•  ( القريني  مادة    :( 2011دراسة  نظر مشرفي  التربوي من وجهة  اإلشراف  في  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  توظيف  واقع  التعرف على  إلى  هدفت 

ا  ومشرفة من جميع مديريات املحافظات التعليمية في سلطنة عمان،  97دراسة  من )الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان، وتكونت  عينة  ال
 
( مشرف

مجاالت  توظيف  تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت،  ومهارات  املشرفين    :واستبانة لتكون أداة لجمع بيانات الدراسة، وتكونت األداة من أربعة محاور 

ومات واالتصال، ومعوقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال في اإلشراف التربوي، واتجاهات مشرفي  الدراسات   التربويين  في  مجال  تكنولوجيا املعل 

تربويين  االجتماعية  نحو تطبيق  تكنولوجيا املعلومات واالتصال في اإلشراف التربوي،  وأظهرت  نتائج الدراسة ارتفاع مستوى توظيف املشرفين ال

اإلشر  في  التكنولوجيا  املعلومات لهذه  تكنولوجيا  توظيف  نحو  كبيرة  اتجاهات  املجال، وكذلك  في هذا  كبيرة  مهارات  يمتلكون  وأنهم  التربوي،  اف 

 .واالتصال، كما أنهم يعتقدون بوجود معيقات كثيرة تحد من عملية توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال في اإلشراف التربوي 

 في االجتماعية الدراسات  معلمي قبل من الرقمية للتكنولوجيا  التعليمي االستخدام معرفة إلى الدارسة هدفت  : (Shffield , 2011شفيلد )  دراسة •

 على اشتملت األولى :مرحلتين الدراسة تضمنت حيث الغربية، فلوريدا  في ريفية  متوسطة مدارس (3) من الدراسة عينة تكونت املتوسطة، املدارس

ا(27)   لعدد جماعية ومقابلة استبانة منهم  الدراسات معلمي من معلم   استخدام معدل:  إلى النتائج وأشارت أنثى  (19)و ذكور   ( (8االجتماعية، 

املهنية،  لألغراض مرات (6و) الشخص ي، لالستخدام أكثر أو باألسبوع مرات(   9 )اإلنترنت يستخدمون  منهم   (17)ا،أسبوعي   ساعة  ( 11)هو الكمبيوتر

 صفحات  وتطوير  اإللكتروني البريد استخدام على يشجعوهم  لم  إذ الصف خارج التواصل على الطلبة  يشجعون  ما ا نادر   النتائج أن املعلمينوبينت 
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 استخدموها وقلما والعروض، املعلومات جمع مثل املعلم  حول  املتمحورة  للنشاطات بالصف املتوفرة  التكنولوجيا املعلمون  استخدم وقد اإلنترنت،

 . الطلبة على املتمركزة  التدريس لطرق 

 :تعقيب على الدراسات السابقة
عد األساس ي تبين من الدراسات السابقة وجود إجماع على أهمية ودور التقنيات الحديثة في االرتقاء بمستوى التعليم عامة، والتعليم الثانوي أو ما ب

 دراسة وحشه كات بشكل خاص، واتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في املنهج املتبع وهو املنهج الوصفي واستخدام االستبانة كأداة لجمع البيان

 . (2020) دراسة الهويمل، (2021) دراسة السعيد، و (2022)

مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة ملعرفة  وتميزت الدراسة الحالية عن بقية الدراسات: بأنها األولى من نوعها تتطرق  

الدراسات االجتماعية   أنها األحدث، و ففي تدريس  السلطنة، كما  التي تواجهها  ي  الصعوبات  التعليم وتجاوز  الرسمية لتطوير  التوجهات  تأتي متزامنة مع 

(، وهذا أحدث نقلة نوعية في التعليم؛ حيث تم اعتماد التعليم املدمج 19السلطنة، كما أن هذه الدراسة جاءت مع مرور السلطنة والعالم بأزمة ) كوفيد 

 أو التعليم عن بعد. 

 امليدانية: الدراسة  .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

 تم استخدام املنهج الوصفي، ملناسبته لطبيعة الدراسة؛ كونها تسعى ملعرفة مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في 

(، واملنهج 12-5التعليم األساس ي  )  تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر معلمي املادة، والذين يدرسون صفوف مرحلة التعليم األساس ي وما بعد

املستمدة م البيانات  ا، كما يصف طبيعة  أو كيفي  ا  ا كمي  تعبير  ا، ويعبر عنه  ا دقيق  الواقع، ويهتم بوصفه وصف  أفراد عينة الوصفي يعتمد على دراسة  ن 

 ملحافظة، والخبرة التدريسية. الدراسة في ضوء بعض متغيرات الدراسة وهي: الجنس، واملؤهل العلمي، والحلقة التعليمية، وا 

 الدراسة: مجتمع . 2.3

م(،  2020  /2019تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي الدراسات االجتماعية في محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، وذلك في العام الدراس ي)  

ا ومعلمة، بواقع )526حيث بلغ إجمالي عدد املعلمين واملعلمات في محافظة مسقط ) ا، و )238( معلم  مين  ( معلمة، بينما بلغ إجمالي عدد املعل288( معلم 

الباطنة ) )337واملعلمات في محافظة جنوب  ا ومعلمة، بواقع  )201( معلم  ا، و  تبع  136( معلم  التربية والتعليم بمحافظتي ( معلمة،  ا إلحصائية مديريتا 

 مسقط وجنوب الباطنة.

 الدراسة: عينة  . 3.3

ا ومعلمة، حيث شكلت عينة الدراسة ( معلم  583الدراسة من )تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة، حيث تكونت عينة  

ا ومعلمة، حيث تم التواصل مع إدارات املدارس بصفة رسمية عن طريق املكتب ( معلم  863%( من مجتمع الدراسة والذين بلغ عددهم )67.55نسبة )

إلى اإلجابة عن أسئلة االستبانة من خالل الرابط اإللكتروني املرفق في الخطاب  الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم وتوجيه املعلمين واملعلمات  

 ، والجدول التالي يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها. والذي تم تعميمه على جميع أفراد الدراسة املستهدفين

  ا ملتغيرات الدراسة: توزيع أفراد عينة الدراسة تبع  (1) جدول 

 االجمالي  النسبة العدد  مستوى املتغير  املتغير 

 الجنس
  %60 350 ذكور 

 

 

 

 

583 

 %40 233 إناث 

 املؤهل العلمي 
 %72,6 423 بكالوريوس

 %27,4 160 ماجستير فأعلى 

 الخبرة 
1-8 428 73,4% 

 %26,6 155 سنوات فأعلى 9

 املرحلة الدراسية 
 %80,6 470 حلقة ثانية 

 %19,4 113 بعد األساس ي تعليم ما 

 املحافظة التعليمية 
 %48,2 281 مسقط 

 %51,8 302 جنوب الباطنة 

 :الدراسة ةأدا . 4.3

الباحث الدراسات    انقام  تدريس  في  الحديثة  التقنيات  لتوظيف  عمان  سلطنة  مدارس  جاهزية  مستوى  عن  للكشف  استبانة  وتطوير  بإعداد 

التقنيات االجتماعية، باإلضافة إلى التعرف إلى فروق ذات الداللة اإلحصائية في استجابة عينة الدراسة حول مستوى جاهزية مدارس السلطنة لتوظيف 
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ا  ملتغيرات )الجنستلدراسات االجتماعية   الحديثة في تدريس  العلمي  -عزى  الخبرة   -املؤهل  الدراسة من   -املحافظة  -سنوات  أداة  الحلقة(، ولقد تكونت 

ان لتوظيف  جزأين، الجزء األول تضمن البيانات العامة عن عينة الدراسة، والجزء الثاني شمل فقرات األداة املتعلقة بمستوى جاهزية مدارس سلطنة عم

الدراسات االجتماعية، وعددهاالتق في تدريس  الحديثة  املعلمين في 49)  نيات  املدرسية، وكفايات  البيئة  : جاهزية  أربعة محاور وهي  ( فقرة موزعة على 

التعليمية املنصة  وجاهزية  اإللكتروني،  التقويم  لعمليات  املعلمين  توظيف  وكفايات  اإللكترونية،  والتطبيقات  العاملية  الشبكة  تم ح  ،استخدام  يث 

 يوضح ذلك. التالياستخدام التدرج الخماس ي ملعرفة مستوى الجاهزية والجدول 

 الخماس ي  التدرج حسب الدراسة أداة عن اإلجابة طريقة :(2) جدول 

 الدرجة  مستوى الجاهزية م 

 5 مرتفع جدا  1

 4 مرتفع 2

 3 متوسط  3

 2 منخفض  4

5  
 
 1 منخفض جدا

 :صدق األداة

 :الظاهري الصدق  •

املناهج وطرائق   مجال  في املختصين من مجموعة على الدراسة أداة  توزيع تم  حيث  املحكمين،  بصدق يعرف  أو ما الظاهري  الصدق استخدام تم 

 في االستبانة تعديل تم  حيثللتأكد من وضوح العبارات ومناسبتها للغرض املقصود،   بالسلطنة األكاديمية املؤسسات بعض في التدريس واإلدارة التربوية

، وقد تمثلت أهم مالحظات السادة املحكمين فيما يلي: تقديم تعريف ملحاور الدراسة، وإعادة صياغة بعض  املحكمين من  (%80) عليه أجمع  ما وضوء 

( في املحور الرابع، واضافة بعض الفقرات مثل: إضافة الفقرة  3( في املحور الثالث، والفقرة )5األول، والفقرة )( في املحور  7(، )2الفقرات مثل: الفقرة رقم )

 ( في املحور الرابع. 7( في املحور االول ، والفقرة)13رقم )

 : البناء صدق  •

 ويتضح الدراسة ألداة  الكلي واملجموع الدراسة أداة  محاور  من محور  كل بين بيرسون  ارتباط معامل حساب خالل من ذلكالبناء  صدق   استخدام تم 

 التالي:جدول  خالل من  ذلك

 الكلي  واملجموع االستبانة محاور  بين بيرسون  ارتباط  معامل (:3جدول)

 معامل ارتباط بيرسون  املحاور  م 

 **0,59 جاهزية البيئة املدرسية  1

 **0,91 والتطبيقات اإللكترونية كفايات املعلمين في استخدام الشبكة العاملية  2

 **0,75 اإللكتروني  التقويم لعمليات  املعلمين  توظيف كفايات  3

 **0,58 جاهزية املنصة التعليمية  4

 α≤0.01دالة عند مستوى **     

ا  دال ارتباط وجود السابق الجدول  خالل من  يتضح بصدق  االستبانة تمتع يعني مما الكلي واملجموع االستبانة محاور  من محور  كل  بين إحصائيًّ

 البناء. 

 :األداة ثبات

ا،   (30)من   مكونة  األصلية الدراسة عينة خارج من عينة على بتطبيقها الباحثة قامت األداة  ثبات من للتأكد  كرونباخ معامل استخدام تم  حيث فرد 

 .الكلي للمجموع وكذلك الدراسة أداة  ملحاور  الثبات معامل ( 4) الجدول  ويوضح  ،(Cronbac Alpha) ألفا

  الدراسة أداة ملحاور  الثبات  معامل (:4جدول)

 معامل الثبات  املحاور  م 

 0,780 جاهزية البيئة املدرسية  1

 0,897 كفايات املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية  2

 0,887 اإللكتروني  التقويم لعمليات  املعلمين  توظيف كفايات  3

 0,887 جاهزية املنصة التعليمية  4

 0,806 املجموع الكلي                                          

 مما محاورها، من محور  لكل لالستبانة، وكذلك بالنسبة الكلي املجموع في جيد  بثبات تتصف الدراسة أداة  أن السابق الجدول  خالل من يتضح

 .للدراسة األصلية العينة في للتطبيق صالحة يجعلها
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 األساليب اإلحصائية: . 5.3

العلوم االجتماعية) الرزمة اإلحصائية في  الباحثة برنامج  النتائج استخدمت  الدراسة ولتحليل  الضبط اإلحصائي ألداة  تم  SPSSمن أجل  ( حيث 

 استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: 

• ( ألفا لكرونباخ  الحديثة فيCronbch – Alphaمعامل  التقنيات  جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  استبانة  ثبات  تدريس   ( لحساب معامل 

 . الدراسات االجتماعية

 حساب االتساق الداخلي عن طريق حساب االرتباط. •

 ملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال األول.  •

الفروق ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية تبعا ( لتحديد داللة  T- testاختبار ) •

 ملتغيرات الجنس، واملؤهل العلمي، والحلقة التعليمية، واملحافظة، والخبرة التدريسية. 

 الجدول التالي:هذا السؤال من خالل املعيار اآلتي لتفسير نتائج  استخدام ومن أجل تفسير نتائج السؤال األول للدراسة تم 

 ول للدراسة حسب املتوسط الحسابي*املعيار املعتمد في تفسير نتائج السؤال األ  (:5جدول )

 مستوى الجاهزية املتوسط الحسابي

 مرتفع جدا  4,20-500
 مرتفع 4,19 -3,40
 متوسط  3,39 -2,60

 منخفض  2,59 -1,80
 منخفض جدا  1,00-1,79

  ( التي تمثل تدرجات املقياس املستخدم حيث تم حساب املدى للمقياس الخماس ي من خالل املعادلة:1،  2،  3،  4،  5هذا املعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة ) * استمد 

 ( 0,8=5/ 4( ثم تقسيم عدد املسافات على الفئة العليا وذلك لتحديد طول الفئة) 4= 1-5الفئة الدنيا( )  -)الفئة العليا

 : ومناقشتها عرض نتائج الدراسة .4

والذي نص على اآلتي: ما مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في   السؤال األول:   املتعلقة   النتائج   ومناقشة   عرض  .1.4

 تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين؟

افات املعيارية 6جدول )  ا ستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة مرتبة تنازلي  مل(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 مستوى الجاهزية االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحاور  م 

 مرتفع 39. 4.15 جاهزية املنصة التعليمية  1

كفايات املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات   2

 اإللكترونية   

3.63 .32 

 مرتفع

 متوسط  31. 3.31 كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني  3

 متوسط  31. 3.07 جاهزية البيئة املدرسية  4

 مرتفع 23. 3.57 املجموع الكلي                   

الجدول السابق أن مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة يتضح من خالل 

( حيث جاء في 31( و).39( وانحراف معياري بين).3.07( و)4.15نظر املعلمين كان ضمن املستوى املرتفع واملتوسط، حيث تراوح املتوسط الحسابي بين)

األولى   الحسابي)املرتبة  متوسطه  بلغ  حيث  مرتفع  جاهزية  بمستوى  التعليمية  املنصة  جاهزية  معلمي 4.15محور  جاهزية  محور  الثانية  املرتبة  وفي   ،)

أيض   الحسابي الدراسات االجتماعية بمستوى مرتفع  بلغ متوسطه  التقويم 3.63)  ا حيث  املعلمين لعمليات  الثالثة محور كفايات توظيف  املرتبة  (، وفي 

(، وفي املرتبة الرابعة واألخيرة محور جاهزية البيئة املدرسية وبمستوى متوسط 3.31روني بمستوى جاهزية متوسط حيث بلغ متوسطه الحسابي )اإللكت

 (. 3.57ا حيث بلغ املتوسط الحسابي )(، وبالنسبة للمجموع الكلي كان مستوى الجاهزية مرتفع  3.07حيث بلغ متوسطه )

ن هذه النتيجة تعزى لتأثير جائحة كورونا على مختلف جوانب الحياة ومن ضمنها النظام التعليمي؛ وذلك لخطورة التقارب املكاني  أ ويرى الباحثان 

نظام »التعليم   والجسدي بين الطلبة والقائمين على العملية التعليمية بشكل عام، لذا فقد اتجهت وزارة التربية والتعليم نحو التعلم اإللكتروني وجعل

ا كبيرة لتفعيل هذا النوع من التعليم، وتمكين املد  عن نظام التعليم املباشر، وقد بذلت الوزارة جهود 
 

ا بديال ا أساسي  ارس من تحقيق أهدافها  عن بعد« نظام 

زويدها باملهارات الالزمة للتعامل مع أساليب التعليم بفاعلية وكفاءة عالية، وبالتالي عمدت الوزارة على تمكين الهيئة التدريسية والوظائف املرتبطة بها وت 

عد، وتم عن طريق املعهد التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين تنفيذ خطة تدريب للهيئة التدريسية والوظائف املرتبطة بها لبرنامج ال عد، عن ب  تعليم عن ب 

عد، وتأهيل املعلمين لهذا الن  لدى  من أجل رفع الوعي بأهمية التعليم عن ب 
 

ا فاعال وع من التعليم وإكسابهم املهارات املهنية الالزمة للتطبيق بما يحقق تعليم 

النتيجة إلى سهولة الحصول على املعلومات والبيانات املستهدفة وخاصة من خالل التواصل مع الشبكة العنكبوتية أو من   الطلبة، كما قد تعزى هذه 
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وفرها الوزارة على موقعها في البوابة التعليمية، كما أن الوزارة خصصت في كل مديرية دائرة معنية بتقديم الدعم  خالل املراجع واملصادر اإللكترونية التي ت

 .م الفني الالزمالفني وهي دائرة تقنية املعلومات حيث يمكن الحصول على املعلومات املطلوبة من خالل الرجوع إلى املعنيين في هذه الدائرة وتقديم الدع 

أظهرت أّن  أهمية متطلبات توظيف املنصات التعليمية اإللكترونية في  والتي  (2022) تائج هذه الدراسة اتفقت مع نتائج دراسة وحشهويتضح أن ن

التعليمية من وجهة نظر مديري املدارس الحكومية في محافظة عجلون جاءت أن درجة   والتي أوضحت  (2019)  دراسة حناوي ، و عالية  بدرجة  العملية 

( 2020)  دراسة الهويمل، و لمي املرحلة األساسية األولى في املدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس لتوظيف التعلم اإللكتروني كانت مرتفعةجاهزية مع

والتي   ( 2021)  دراسة السعيدجاءت بدرجة عالية بشكل عام، و   متطلبات توظيف تطبيقات ومواقع الوسائط املتعددة في البيئة التعليمية  والتي كشفت أن

، ومن جهة أخرى فقد اختلفت جاء بدرجة عالية الالزمة لتوظيف املنصات اإللكترونية في العملية التعليمية في ظل األزمات التقنيةاملتطلبات  أن أظهرت

، ية على الرغم من أهميتها ضعف توافر جميع أبعاد مقومات تطبيق التعلم املدمج بکليات الترب( والتي بينت  2021دراسة حرون )نتائج هذه الدراسة مع  

واقع توظيف تطبيقات جوجل التفاعلية في تدريس مادة الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية من وجهة نظر لى أن  إ والتي توصلت    ( 2017دراسة القحطاني )و 

 جاءت بدرجة منخفضة.  املعلمين بمدينة الرياض

ا تبع   جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعيةستوى كما قام الباحثان بتناول النتائج املتعلقة بم

 لكل محور على النحو التالي: 

 : املدرسية ةالبيئ جاهزية النتائج املتعلقة بمحور   •

افات املعيارية7جدول )  ا مرتبة تنازلي   جاهزية البيئة املدرسيةلجاهزية املدارس لتوظيف التقنيات الحديثة في  (: املتوسطات الحسابية واالنحر

رقم 

 الفقرة 
 الفقرات  الرتبة 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

مستوى 

 الجاهزية 
تقدم إدارة املدرسة الدعم والتشجيع لتوظيف التقنيات   1 10

 الحديثة في عملية التعليم 

 جدا مرتفع  85. 4.32

مكتبة( تحتوي على األجهزة  -مختبرات -تتوفر )قاعات  2 1

 اإللكترونية الالزمة لعملية التعليم والتدريب 

 مرتفع  56. 3.72

توجد أجهزة حاسوب بمواصفات مناسبة وبأعداد كافيه   3 2

 للتعليم

 مرتفع  78. 3.69

تتوفر البرامج والتطبيقات اإللكترونية املعينة في عملية  4 6

 التعليم

 مرتفع  1.14 3.42

تتوفر شبكة اإلنترنت في القاعات ويمكن استخدامها   5 3

 بسهولة في عملية التعلم والتعليم

 متوسط  54. 3.33

توجد مكتبة إلكترونية تحتوي على الكتب اإللكترونية  6 7

 املعينة لعملية التعليم والتعلم

 متوسط  57. 3.31

 متوسط  57. 3.19 وتقديم الدعم الفني. يتوفر فريق للصيانة  7 11
توجد لوائح وتنظيمات تضمن االستخدام السليم  8 9

 واألخالقي لتقنيات الحديثة 

 متوسط  1.08 3.04

توجد أجهزة وسائط متعددة متصلة بالحواسب   9 4

 ) طابعات، ماسحات ضوئية، أجهزة عرض، فيديو..( 

 متوسط  83. 3.03

إلكترونية لضامن األمن املعلوماتي تتوفر برمجيات  10 5

 والحماية من التالعب والقرصنة اإللكترونية

 متوسط  57. 2.73

ن في الحاسب اآللي والشبكات وتطبيقاتها و يوجد مدرب  11 8

 التعليمية

 منخفض  66. 2.42

ن في تصميم العروض اإللكترونية على و يوجد متخصص 12 12

 اختالفها 

 منخفض  61. 2.21

تتوفر املخصصات املالية الالزمة لشراء املواد والتقنيات   13 13

 التعليمية املناسبة.

 منخفض جدا  94. 1.51

 متوسط 31. 3.07 املجموع الكلي 

يتضح من خالل الجدول السابق أن مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة 

ا، حيث تراوح املعلمين بالنسبة لفقرات محور جاهزية البيئة املدرسية كان ضمن املستوى املرتفع جدا واملرتفع واملتوسط واملنخفض واملنخفض جد  نظر 

بين  الحسابي  و 4.32)  املتوسط  بين1.51)  (  وانحراف معياري  و 85).  (  والتشجيع 94).  (  الدعم  املدرسة  إدارة  تقدم  األولى فقرة"  املرتبة  في  (، حيث جاء 
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إدراك إدارة املدرسة ووعيها بأهمية قيامها بهذا الدور كونها لى  إ ، وقد يعزى ذلك  لتوظيف التقنيات الحديثة في عملية التعليم " بمستوى جاهزية مرتفع جدا 

ا في إيصال رسالة املدرسة وتحقيق أ 
 
هدافها، كما أن ذلك يذلل الصعوبات التي قد تواجه املعلمين في توظيف التقنيات ويساعدهم على أداء تعتبر شريك

جاءت في املرتبة األخيرة فقرة" تتوفر املخصصات املالية الالزمة لشراء املواد والتقنيات التعليمية املناسبة" ، ويتضح أن المهامهم الوظيفية بسهولة ويسر

وقد يعزى ذلك إلى أن توفير املخصصات املالية يكون بيد اإلدارة املركزية على مستوى املحافظة أو الوزارة، وال تملك  ،  ا جد    وبمستوى جاهزية منخفض

 .املستلزمات التقنية التي تحتاجهاتوفير املدرسة الصالحيات أو القدرة املالية التي تمكنها من 

    :الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية كفايات املعلمين في استخدامالنتائج املتعلقة بمحور   •

افات املعيارية (: 8جدول ) املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات  محور كفاياتفي دارس لتوظيف التقنيات الحديثة امل جاهزية لاملتوسطات الحسابية واالنحر

 ا اإللكترونية  مرتبة تنازلي  

رقم  

 الفقرة
 العبارة  الرتبة

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الجاهزية

أمتلك الخبرة في استخدام البريد اإللكتروني في التواصل مع الطلبة   1 18

 ومتابعة واجباتهم التعليمية 

 مرتفع 64. 4.12

املتعددة   2 19 الوسائط  في  التنويع  من  تمكنني  التي  الخبرة  امتلك 

 )الصوت، الصورة، الفيديو..( املعينة في تعليم املادة 

 مرتفع 62. 4.11

لدي املعرفة باستخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي كالفيس   3 15

 بوك وتويتر 

 مرتفع 63. 4.10

مهارات   4 17 في  أمتلك  املتقدم  والبحث  البحث  محركات  مع  التعامل 

مثل) اإلنترنت  املعلومات  Google, Yahooشبكة  على  للحصول   )

 التي تخدم موضوعات املادة

 مرتفع 65. 4.10

أمتلك مهارات استخدام موقع اليوتيوب بالبحث عن الفيديوهات   5 16

 وعرضها وتحميلها

 مرتفع 64. 4.09

تشغيل   6 20 من  الضوئي  أتمكن  كاملاسح  بالحاسوب  امللحقة  األجهزة 

 والطابعة والكاميرا وغيرها

 مرتفع 42. 3.91

في   7 14 واإلنترنت  اآللي  الحاسب  لتوظيف  النظرية  باملعرفة  املام  لدى 

 عملية التعليم 

 مرتفع 45. 3.90

والسلوك   8 22 القواعد  وفق  العاملية  الشبكة  مع  التعامل  أهمية  أعي 

 اتباعها) قواعد الحماية الفكرية( الواجب 

 مرتفع 45. 3.88

 مرتفع 3.86 .44 ( Driveأستطيع التعامل مع أداة تخزين امللفات ) 9 23
 متوسط  55. 3.29 أستطيع توظيف االطالس اإللكترونية في شرح دروس املادة  10 28

على   11 21 املختلفة  للبرامج  واالزالة  التثبيت  بعمليات  املعرفة  لدي 

 الحاسوب 

 متوسط  55. 3.28

مناقشة   12 27 في  الطلبة  منها  يستفيد  تفاعلية  أنشطة  تصميم  أجيد 

 موضوعات املقرر 

 متوسط  56. 3.27

املقرر   13 30 خاللها  من  يقدم  التي  اإللكترونية  الوسائط  تنويع  أجيد 

 الدراس ي 

 متوسط  50. 3.26

 متوسط  3.26 .47 ( GISأجيد استخدام برامج نظم املعلومات الجغرافية )  14 25

أجيد استخدام برامج وتطبيقات إلكترونية إلعداد أنشطة متنوعة   15 29

 ( Word Wall, Kahoot, Quizizفي املادة كبرامج )  

 متوسط  50. 3.23

 متوسط  31. 3.06 املادة أستطيع توظيف خرائط مفاهيم إلكترونية في شرح دروس  16 26

تنويع   17 24 على  املعينة  اإللكترونية  والتطبيقات  بالبرامج  املام  لدي 

 أساليب وطرائق تدريس املادة 

 متوسط  34. 3.05

 مرتفع  32. 3.63  املجموع الكلي  

من خالل الجدول السابق أن مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة    بينيت

املتوسط، حيث نظر املعلمين بالنسبة لفقرات محور كفايات املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية، كان ضمن املستوى املرتفع و 

بين)ت الحسابي  املتوسط  و)4.12راوح  بين).3.05(  معياري  وانحراف  و).64(  البريد 34(  استخدام  في  الخبرة  أمتلك  فقرة"  األولى  املرتبة  في  جاء  حيث   ،)

تعتبر من املهارات   وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن هذه املهارات،  اإللكتروني في التواصل مع الطلبة ومتابعة واجباتهم التعليمية " بمستوى جاهزية مرتفع

على املستوى   البسيطة والغير معقدة، كما أن املعلمين يستخدمونها بصورة مستمرة سواء على املستوى الرسمي عند إنجاز بعض املهام املرتبطة بالعمل أو

أن الشخص ي ويتبين  أساليب وطرائ " فقرة ال  ،  تنويع  على  املعينة  اإللكترونية  والتطبيقات  بالبرامج  إملام  املادة"لدي  تدريس  االخيرة   ق  املرتبة  في   جاءت 

وقد يفسر ذلك ألن املعلمين لم يتلقوا البرامج التدريبية الالزمة التي تمكنهم من توظيف هذه البرامج والتطبيقات اإللكترونية ، وبمستوى جاهزية متوسط
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ية ى توظيف التقنبكفاءة عالية؛ وربما يعود ذلك ألن اعتماد كثير من املعلمين على النمط التقليدي في تقديم موضوعات املادة الدراسية والذي ال يركز عل

 . في التعليم 

 :كفايات توظيف املعلمين  لعمليات التقويم اإللكترونيبمحور النتائج املتعلقة   •

افات املعيارية (: 9جدول ) مرتبة  كفايات توظيف املعلمين  لعمليات التقويم اإللكترونيفي محور دارس لتوظيف التقنيات الحديثة امل جاهزية لاملتوسطات الحسابية واالنحر

 ا تنازلي  

املتوسط   العبارة  الرتبة رقم الفقرة 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الجاهزية

لدي املعرفة بتطبيق أنماط التقويم لتصحيح الواجبات بشكل الكتروني   1 34

 لتوفير وقت الحصة

 مرتفع 44. 3.86

 مرتفع 50. 3.82 أستطيع إعداد االختبارات واطبعها باستخدام برامج في الحاسوب  2 33
أستطيع إعداد برامج عالجية عبر التطبيقات اإللكترونية للطلبة بطئي   3 35

 التعلم واملتأخرين دراسيا 

 متوسط  60. 3.29

أستطيع تقويم أعمال الطلبة الدورية إلكترونيا من خالل املنصة  4 36

 التعليمية 

 متوسط  54. 3.28

 متوسط  55. 3.27 مختلفة للتقويم اإللكتروني في املادة لدي املعرفة بتوظيف أساليب  5 31

 متوسط  51. 3.24 أجيد استخدم البرامج اإللكترونية في تحليل نتائج الطلبة إحصائيا  6 32
أستطيع تصميم استبانة إلكترونية الستطالع رأي الطلبة فيما يخص   7 37

 املادة الدراسية

 منخفض  65. 2.39

 متوسط  31. 3.31  املجموع الكلي  

يتضح من خالل الجدول السابق أن مستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة 

واملنخفض حيث تراوح نظر املعلمين بالنسبة لفقرات محور كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني كان ضمن املستوى املرتفع واملتوسط  

لدي املعرفة بتطبيق أنماط التقويم لتصحيح   (، حيث جاء في املرتبة األولى فقرة"65( و).44). ( وانحراف معياري بين2.39( و)3.86املتوسط الحسابي بين)

ذ هذه املهارات وتعلمها، كما أن العديد الواجبات بشكل الكتروني لتوفير وقت الحصة " بمستوى جاهزية مرتفع، وقد تعزى هذه النتيجة إلى سهولة تنفي

  تسهل على املعلم عملية تصميم الواجبات أو االختبار والحصول على نتائج االختبار مباشرة، وهي  (  Google Driveمن املواقع توفر قوالب جاهزة مثل )

ال أن  الدراسية"    فقرة ويتبين  املادة  يخص  فيما  الطلبة  رأي  إلكترونية الستطالع  استبانة  تصميم  األخيرة  "أستطيع  املرتبة  في  جاهزية  جاءت  وبمستوى 

ة  ى العين وقد يعزى ذلك إلى أن بناء االستبانة يجب أن يمر بمراحل متعددة سواء قبل بناء االستبانة أو أثناء تطبيقها عبر الرابط اإللكتروني عل ،منخفض

ا عن التخمين أو العشوائية في التفس  ير. املستهدفة، كما أن عملية تفريغ البيانات وتحليلها يحتاج إلى خبرة للقيام بها بصورة صحيحة بعيد 

 : املنصة التعليميةجاهزية النتائج املتعلقة بمحو ر   •

افات املعيارية (: 10جدول )  ا مرتبة تنازلي   نصة التعليميةجاهزية املفي محور دارس لتوظيف التقنيات الحديثة املجاهزية لاملتوسطات الحسابية واالنحر

رقم  

 الفقرة
 العبارة  الرتبة

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى  

 الجاهزية

 مرتفع جدا  67. 4.74 تتميز املنصة بسهولة استخدامها  1 38

وانصرافهم إلكترونيا في أثناء  توفر املنصة خاصية تسجيل حضور الطالب  2 47

 (Google Meetالتعليم املتزامن في منصة )

 مرتفع جدا  70. 4.72

تتميز املنصة بترابط خصائصها املختلفة بشكل يسهل تذكر طريقة   3 41

 استخدامها

 مرتفع جدا  72. 4.69

 مرتفع جدا  74. 4.69 توفر املنصة خاصية استخدام أساليب تقويم متنوعة 4 46
 مرتفع جدا  75. 4.68 تستخدم املنصة ايقونات مألوفة يسهل تعلم وظيفتها  5 39

 مرتفع 42. 3.91 يسهل التنقل بين مكونات املنصة  6 44
 مرتفع 43. 3.91 تعبر االيقونات املستخدمة في املنصة عن الوظائف املرتبطة بها  7 43
متنوعة في عرض وتقديم  تتوفر في املنصة خيارات تتيح استخدام أساليب  8 45

 املادة 

 مرتفع 52. 3.89

تمكن املنصة من تسجيل الحصة املتزامنة، ومشاركة املحتوى اإللكتروني   9 48

 للطلبة

 مرتفع 49. 3.88

 مرتفع 48. 3.87 يتوفر باملنصة مركز مساعدة يمكن من خالله استكشاف األخطاء ومعالجتها  10 42

 مرتفع 54. 3.80 أساليب مختلفة من استراتيجيات التدريس للمادة تمكن املنصة من عرض  11 49
تتوافر في املنصة خاصية التنبيهات التي تطلع املعلم على املستجدات في   12 40

 املقررات الدراسية

 متوسط  46. 3.07

 مرتفع  39. 4.15  املجموع الكلي  
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سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة يتضح من خالل الجدول السابق أن مستوى جاهزية مدارس 

جد   املرتفع  املستوى  ضمن  كان  التعليمية  املنصة  جاهزية  محور  لفقرات  بالنسبة  املعلمين  الحسابي نظر  املتوسط  تراوح  حيث  واملتوسط  واملرتفع  ا 

ا، جاء في املرتبة األولى فقرة" تتميز املنصة بسهولة استخدامها " بمستوى جاهزية مرتفع جد  (، حيث 46( و).67( وانحراف معياري بين).3.07( و)4.74بين)

استخدامها،    وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتعاقد مع شركة جوجل لتوفير هذه الخدمة وبما يضمن املرونة والسهولة في

فقرة"  ، ويتبين ان الالتي قدمت للمعلمين قبل تدشين املنصة التعليمية قد سهلت من عملية استخدامها وفهم محتواها باإلضافة إلى أن البرامج التدريبية

وبمستوى جاهزية متوسط، وقد يعزى  جاءت في املرتبة األخيرة  تتوافر في املنصة خاصية التنبيهات التي تطلع املعلم على املستجدات في املقررات الدراسية"  

املنصةذلك   للمعلمين، وكذلك ربط  املنصة  أن توفرها  التي يجب  الخصائص وامليزات  املزيد من  املنصة وهذا يتطلب توفير  العمل في  ا لحداثة  مع   نظر 

 مختلف الجهات ذات العالقة بالعملية التعليمية التعلمية مثل املديرية العامة لتطوير املناهج. 

( α≥0.05 (والذي نص على اآلتي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ؤال الثاني:الساملتعلقة بنتائج  المناقشة  عرض و   . 2.4

ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين تعزى ملتغيرات الجنس  

   واملرحلة التعليمية واملحافظة؟العلمي وسنوات الخبرة  واملؤهل 

 وقد قام الباحثان بتناول النتائج املتعلقة بكل متغير على النحو التالي: 

 : متغير الجنس  •

الحديثة في تدريس  التقنيات  للوقوف على ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، وذلك  تم استخدام 

 ملتغير الجنس. الدراسات 
 
 االجتماعية تبعا

 ا ملتغير الجنس(: نتائج اختبار )ت( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية تبع  11جدول )

املتوسط   الجنس  املحاور 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

 الداللة اتجاه 

 غير دالة  0,15 1,423 581 32. 3.09 ذكور  جاهزية البيئة املدرسية 

 30. 3.05 إناث 

جاهزية استخدام  

الشبكة والتطبيقات  

 اإللكترونية 

 لصالح اإلناث *0,00 6,342 581 31. 3.57 ذكور 

 31. 3.73 إناث 

جاهزية توظيف  

عمليات التقويم  

 اإللكتروني 

 لصالح اإلناث *0,02 3,056 581 29. 3.28 ذكور 

 32. 3.36 إناث 

جاهزية املنصة  

 التعليمية 

 لصالح اإلناث *0,00 9,605 581 47. 4.05 ذكور 

 11. 4.31 إناث 

 الدرجة الكلية 
 لصالح اإلناث *0,00 6.375 581         24. 3.52 ذكور 

     20. 3.64 إناث 

( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  α≤0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةيتضح من خالل الجدول السابق 

لشبكة العاملية  التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين ملتغير الجنس في محاور )جاهزية كفايات املعلمين في استخدام ا 

جاهزية املنصة التعليمية(، حيث كان مستوى الداللة أقل من    -جاهزية كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني  -والتطبيقات اإللكترونية

 بالنسبة ملحور جاهزية البيئة 0,05)
 
 دالة إحصائيا

 
 املدرسية. (، ومن خالل املتوسط الحسابي يتضح أن الفروق لصالح اإلناث، بينما لم تكن هنالك فروقا

 ل وقد
 

ا ورغبة في إثبات القدرة على توظيف التقنيات الحديثة، كما أنهن أكثر تقبال لتغير  يعزى وجود هذه الفروق لكون اإلناث بطبيعتهن أكثر حرص 

الدراسة في هذا  واستجابة للتوجيهات التي تصدر من إدارة املدرسة أو اإلدارات الوسطى والعليا على مستوى املديرية أو الوزارة، وقد اختلفت نتيجة هذه 

النتائج   املنصوري )مع  الجزء من  التعليمية في تدريس 2017دراسة  التقنيات  إلى عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية في استخدام  ( والتي توصلت 

ي متطلبات توظيف املنصات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف والتي بينت ( 2022) دراسة وحشهو الجغرافيا باملرحلة الثانوية تعزى ملتغير الجنس، 

( 2020)  دراسة الحرونو التعليمية اإللكترونية في العملية التعليمية من وجهة نظر مديري املدارس الحكومية في محافظة عجلون تعزى ملتغير الجنس،  

كما يتضح من الجدول   ا ملتغير الجنس،وفق    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة لتطبيق التعلم املدمجوالتي توصلت الى  

ا بالنسبة ملحور جاهزية البيئة املدرسية، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن التجهيزات املدرسية متقاربة بش14)   كل كبير في ( عدم وجود فروق دالة إحصائي 

 نفس الدعم. جميع مدارس الذكور أو اإلناث باعتبار أن جميعها تخضع لقيادة مركزية واحدة ويقدم لها 
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 : متغير املؤهل العلمي  •

الحديثة في تدريس  التقنيات  للوقوف على ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، وذلك  تم استخدام 

 . ؤهل العلميا ملتغير املالدراسات االجتماعية تبع  

 ا ملتغير املؤهل العلميسلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية تبع  (: نتائج اختبار )ت( ملستوى جاهزية مدارس 12جدول )

املتوسط   املؤهل املحاور 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

 اتجاه الداللة 

جاهزية البيئة  

 املدرسية 

 دالة غير  0,99 0,007 581 33. 3.07 بكالوريوس

 25. 3.07 ماجستير فأعلى 

جاهزية استخدام  

الشبكة  

والتطبيقات 

 اإللكترونية 

لصالح مؤهل  *0,00 12,071 581 33. 3.71 بكالوريوس

 19. 3.44 ماجستير فأعلى  البكالوريوس

جاهزية عمليات 

 التقويم اإللكتروني 

لصالح مؤهل  *0,00 8,873 581 33. 3.36 بكالوريوس

 18. 3.17 ماجستير فأعلى  البكالوريوس

جاهزية املنصة  

 التعليمية 

لصالح مؤهل  *0,00 4,734 581 32. 4.21 بكالوريوس

 51. 4.00 ماجستير فأعلى  البكالوريوس

لصالح مؤهل  *0,00 9.715 581 23. 3.61 بكالوريوس الدرجة الكلية 

    16. 3.44 ماجستير فأعلى  البكالوريوس

( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  α≤0.05يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

بكة استخدام الشالتقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين ملتغير املؤهل العلمي في محاور ) جاهزية كفايات املعلمين في 

جاهزية املنصة التعليمية(، حيث كان مستوى الداللة    -جاهزية كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني-العاملية والتطبيقات اإللكترونية

 0,05أقل من )
 
ا بالنسبة  إحصائي  ا دالة  (، ومن خالل املتوسط الحسابي يتضح أن الفروق لصالح حملة مؤهل البكالوريوس، بينما لم تكن هنالك فروق

 ملحور جاهزية البيئة املدرسية. 

كنهم وقد يعزى وجود هذه الفروق لصالح أصحاب البكالوريوس إلى ان أصحاب املؤهالت األعلى لم يتلقوا مساقات دراسية اثناء دراستهم العليا تم

( والتي كشفت عدم  2016مع دراسة الحناكي )نتائج هذه الدراسة  فت  من تنمية مهاراتهم وقدراتهم في توظيف التقنيات الحديثة في تدريس املادة، وقد اختل

املرحلة الثانوية بمدينة الرياض   تغير ا ملتبع  وجود فروق ذات داللة إحصائية ملدى استخدام التعليم املدمج من قبل معلمات الدراسات االجتماعية في 

فروق ذوات داللة إحصائية في استخدام التقنيات التعليمية في تدريس الجغرافيا ( والتي أظهرت عدم وجود  2017املؤهل العلمي، ودراسة املنصوري )

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة والتي كشفت  (  2020)  دراسة الهويمل، و باملرحلة الثانوية تعزى ملتغير املؤهل العلمي

 . ا لدرجة املؤهل الدراس يتوظيف تطبيقات ومواقع مشارکة الوسائط املتعددة في البيئة التعليمية وفق   ملتطلبات

 : متغير سنوات الخبرة  •

الحديثة في تدريس  التقنيات  للوقوف على ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، وذلك  تم استخدام 

 سنوات الخبرة  ا ملتغير بع  الدراسات االجتماعية ت

 ملتغير سنوات  ا13جدول )
 
 لخبرة(: نتائج اختبار )ت( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية تبعا

املتوسط   الخبرة  املحاور 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

مستوى   قيمة ت  درجات الحرية 

 الداللة 

اتجاه 

 الداللة 

لصالح الخبرة   *0,01 2,571 581 33. 3.05 8-1 جاهزية البيئة املدرسية 

 25. 3.12 8أكثر من 8 أكثر من

جاهزية استخدام الشبكة  

العاملية والتطبيقات  

 اإللكترونية 

لصالح  *0,00 11,501 581 32. 3.71 1-8

 22. 3.43 8أكثر من 8-1الخبرة

توظيف عمليات  جاهزية 

 التقويم اإللكتروني 

لصالح  *0,00 8,287 581 32. 3.36 1-8

 19. 3.17 8أكثر من 8-1الخبرة

لصالح  *0,00 6,735 581 28. 4.24 8-1 جاهزية املنصة التعليمية 

 54. 3.93 8أكثر من 8-1الخبرة

لصالح  *0,00 9.529 581 22. 3.61 8-1 الدرجة الكلية 

    19. 3.43 8أكثر من 8-1الخبرة
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( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  α≤0.05يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

أداة الدراسة حيث كان مستوى الداللة أقل من التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين ملتغير الخبرة في جميع محاور 

عدا املحور األول )جاهزية البيئة املدرسية( فقد كانت الفروق لصالح   ( ما8-1(، ومن خالل املتوسط الحسابي يتضح أن الفروق لصالح الخبرة من)0,05)

 (.8أصحاب الخبرة أكثر من )

و حديثي التخرج قد تلقوا مساقات دراسية أو ساعات  أ ويعزو الباحثان وجود الفروق لصالح أصحاب الخبرة األقل ربما ألن املعلمين األقل خبرة  

يات الحديثة  قندراسية تعنى بتوظيف التقنيات الحديثة اثناء دراستهم، بخالف املعلمين األكثر خبرة حيث كان التعليم بشكل عام ال يعتمد على توظيف الت

وجود فروق ذات داللة إحصائية  والتي اثبتت ( 2022) دراسة وحشهوقد اتفقت هذه النتيجة مع وخاصة في إنجاز األعمال واملتطلبات الدراسية للطالب، 

ظة عجلون تعزى ملتغير الخبرة  في متطلبات توظيف املنصات التعليمية اإللكترونية في العملية التعليمية من وجهة نظر مديري املدارس الحكومية في محاف

(  والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية ملدى استخدام 2016مع دراسة الحناكي )، بينما اختلفت ولصالح الخبرة أقل من عشر سنوات

( والتي 2017لخبرة التدريسية، ودراسة املنصوري )التعليم املدمج من قبل معلمات الدراسات االجتماعية في املرحلة الثانوية بمدينة الرياض تعزى ملتغير ا 

التقنيات التعليمية في تدريس الجغرافيا باملرحلة الثانوية تعزى ملتغير الخبرة   ، التعليميةكشفت عدم وجود فروق ذوات داللة إحصائية  في استخدام 

الهويمل)  و  الد2020دراسة  استجابات عينة  في  إحصائية  داللة  ذات  الوسائط   ملتطلبات  راسة( عدم وجود فروق  ومواقع مشارکة  توظيف تطبيقات 

 . سنوات الخبرة  ملتغيرا املتعددة في البيئة التعليمية وفق  

 : متغير املرحلة التعليمية •

الحديثة في تدريس  التقنيات  للوقوف على ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، وذلك  تم استخدام 

 ملتغير امل
 
 . رحلة التعليميةالدراسات االجتماعية تبعا

 ا ملتغير  املرحلة التعليمية(: نتائج اختبار )ت( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية تبع  14جدول )

املتوسط   املرحلة  املحاور 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

اتجاه 

 الداللة 

 غير دالة  0,09 0,126 581 33. 3.07 حلقة ثانية  جاهزية البيئة املدرسية 

ما بعد  

 األساس ي 

3.07 .23 

جاهزية استخدام الشبكة  

العاملية والتطبيقات  

 اإللكترونية 

لصالح  *0,00 10,370 581 33. 3.68 حلقة ثانية 

الحلقة  

 الثانية

ما بعد  

 األساس ي 

3.45 .16 

جاهزية توظيف عمليات  

 التقويم اإللكتروني 

لصالح  *0,00 10,675 581 33. 3.35 حلقة ثانية 

الحلقة  

 الثانية

ما بعد  

 األساس ي 

3.15 .11 

لصالح  *0,04 2,029 581 37. 4.17 حلقة ثانية  جاهزية املنصة التعليمية 

الحلقة  

 الثانية

بعد  ما 

 األساس ي 

4.08 .46 

لصالح  *0,00 7.267 581 24. 3.59 حلقة ثانية  الدرجة الكلية 

الحلقة  

 الثانية

ما بعد  

 األساس ي 

3.46 .14    

( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  α≤0.05حصائية عند مستوى الداللة)إ يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق ذات داللة 

ا  الدراسات  التعليمية في محاور )جاهزية معلمي  املرحلة  ملتغير  املعلمين  الدراسات االجتماعية من وجهة نظر  الحديثة في تدريس    - الجتماعية التقنيات 

من خالل املتوسط  (، و 0,05جاهزية املنصة التعليمية( حيث كان مستوى الداللة أقل من )  -جاهزية كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني

 دالة إحصائي  
 
 ا بالنسبة ملحور جاهزية البيئة املدرسية. الحسابي يتضح أن الفروق لصالح الحلقة الثانية، بينما لم تكن هنالك فروقا

تقنيات بدرجة أكبر وقد يعلل وجود هذه الفروق لصالح الحلقة الثانية الن متطلبات املناهج الدراسية في هذه املرحلة تدفع املعلمين إلى توظيف ال

روح والتوضيحات اإللكترونية املصاحبة  
 
للمنهج والتي وخاصة بعد تطبيق منهج كامبريدج في جميع مناهج هذه الحلقة الثانية والتي تتضمن العديد من الش

( 2017الجزء من النتائج مع دراسة فراس )بدورها تساعد وتعين املعلمين والطلبة على تحقيق أهداف هذا املنهج، وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة في هذا  

ا لدرجة استخدام تقنيات التعليم لدى معلمي التاريخ في املرحلتين األساسية والثانوية في محا ا فظة األنبار وفق  والتي أثبتت عدم وجود فروق دالة إحصائي 

 للمرحلة الدراسية.
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 : متغير املحافظة التعليمية  •

ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات   T-test( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار  8حيث يوضح الجدول رقم )

 ملتغير املحافظة التعليمية. 
 
 الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين تبعا

افات املعيارية واختبار 15جدول ) ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية  T-test(: املتوسطات الحسابية واالنحر

 ا ملتغير املحافظة التعليمية من وجهة نظر املعلمين تبع  

املتوسط   املحافظة  املحاور 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

مستوى   قيمة ت 

 الداللة 

اتجاه 

 الداللة 

 البيئة املدرسية جاهزية 

 

 581 26. 3.26 مسقط 
 

16,481 
 

0,00* 
 

لصالح 

محافظة  

 مسقط 

جنوب  

 الباطنة 

2.90 .25 

جاهزية استخدام الشبكة  

العاملية والتطبيقات  

 اإللكترونية 

 581 38. 3.79 مسقط 
 

12,454 
 

0,00* 
 

لصالح 

محافظة  

 مسقط 

جنوب  

 الباطنة 

3.49 .13 

عمليات  جاهزية توظيف 

 التقويم اإللكتروني 

 581 36. 3.47 مسقط 
 

13,640 
 

0,00* 
 

لصالح 

محافظة  

 مسقط 

جنوب  

 الباطنة 

3.16 .13 

 جاهزية املنصة التعليمية 

 

 581 38. 4.16 مسقط 
 

0,279 
 

0,78 
 

 غير دالة 

جنوب   

 الباطنة 

4.15 .41 

 الدرجة الكلية 

 

 *0,00 14.619 581 25. 3.69 مسقط 
 

لصالح 

محافظة  

 مسقط 

جنوب  

 الباطنة 

3.45 .12  

( ملستوى جاهزية مدارس سلطنة عمان لتوظيف  α≤0.05)  يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

جاهزية كفايات   -املحافظة التعليمية في محاور )جاهزية البيئة املدرسيةالتقنيات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية من وجهة نظر املعلمين ملتغير 

جاهزية كفايات توظيف املعلمين لعمليات التقويم اإللكتروني(، حيث كان مستوى الداللة  -  املعلمين في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية  

 (، ومن خالل املتوسط الحسابي يتضح أن  0,05أقل من )
 
ا بالنسبة ملحور جاهزية ا دالة إحصائي  الفروق لصالح محافظة مسقط، بينما لم تكن هنالك فروق

 املنصة التعليمية.  

تنال تركيز   الوزارة، وبالتالي قد  العاصمة وهي قريبة من  املدارس تقع في  ا لكون هذه  الفروق لصالح محافظة مسقط نظر  ا وقد يفسر وجود هذه 

ا أكبر، والسيم ا مع توفر الخدمات األساسية كتوصيل الشبكة العاملية وتوفر خدمة الدعم التقني بدرجة أكبر، كما قد يعلل عدم وجود فروق واهتمام 

ا في محور جاهزية املنصة التعليمية ألن تشغيل املنصة التعليمية على مستوى جميع مدارس السلطنة كان بداية العام الدراس ي  2020/2021  دالة إحصائي 

ت تم  )وقد  منصة  عبر  التوقيت  نفس  في  بالسلطنة  التعليمية  املحافظات  جميع  في  املعلمين  لجميع  املنصة  هذه  على  التدريبية  البرامج   Googleوحيد 

Classroom.) 

 : التوصيات واملقترحات .5

 التوصيات:  . 1.5

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

 ورفع االجتماعية، الدراسات تدريس في الحديثة التقنيات العمل التي تمكن معلمي الدارسات االجتماعية من توظيف تقديم البرامج التدريبية وورش   •

  في استخدام الشبكة العاملية والتطبيقات اإللكترونية، وتوظيف أساليب التقويم اإللكتروني.  كفاءتهم 

 االجتماعية الدراسات تدريس في الحديثة التقنيات توظيف من املدرسة لتمكين املدراس بيئة تحتاجها التي التقنية التجهيزات جميع توفير ضرورة  •

 .والفعالية الكفاءة  من عالية بدرجة

 من املعلمين  وتمكين املادة، تدريس في الحديثة التقنيات توظيف مع يتوافق بما االجتماعية الدراسات مادة  في التقويم  أساليب تحديث على لالعم •

ا الطلبة نتائج تحليل في اإللكترونية البرامج استخدم  . إحصائي 

  الالزمة بتوظيف التقنيات الحديثة في تدريس املواد الدراسية وبكفاءة عالية.تخصيص ميزانية كافية للمدارس لتمكينها من توفير التجهيزات  •

في • للمعلمين  املناسب  الدعم  لتقديم  مدرسة  كل  في  متخصصين  فنيين   والتطبيقات البرامج واستخدام اإللكترونية، العروض تصميم  توفير 

 .اإللكترونية املفاهيم  خرائط توظيفو  اإللكترونية، التدريس استراتيجيات تنويع على املعينة اإللكترونية
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 املقترحات: . 2.5

 يقترح الباحثان إجراء الدراسات التالية: وبناء  على النتائج التي خلصت اليها الدراسة 

التحصيل   • بمستوى  الدراسية وعالقتها  املواد  في  الحديثة  التقنيات  لتوظيف  عمان  بسلطنة  األساس ي  التعليم  مدارس  جاهزية  الدراس ي مستوى 

 للطلبة.

 برنامج مقترح لتنمية كفايات معلمي الدراسات االجتماعية في إعداد استراتيجيات التدريس اإللكترونية.  •
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 : امللخص

فة مدى االختالف  هدفت هذه الّدراسة التعّرف على درجة تضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب الّدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية في األردن، ومعر 

التحليلي املتمث الهدف، تّم استخدام املنهج الوصفي  لهذا  الدراس ي. وتحقيًقا  الكتب باختالف الصف  في  ل بتحليل محتوى الكتب، في تضمين هذه املفاهيم 

أن إجمالي  ، وقد أظهرت النتائج  كتب الّدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية للصفوف: )الثالث، والسادس، والعاشر( األساس يوتكّونت عّينة الّدراسة من  

( تكراًرا، 1419لث، والسادس، والعاشر( األساس ي بلغت )مفاهيم االقتصاد املعرفي املضّمنة في كتب الّدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية في األردن: )الثا

، تليها مف
ً

، يليه الصف السادس األساس ي، ثم الصف الثالث األساس ي، وجاءت املفاهيم التنظيمية أوال
ً

التعليم  اهيم  حيث جاء الصف العاشر األساس ي أوال

 البحث العلمي. . وأخيًرا، مفاهيم تكنولوجيا املعلوماتمفاهيم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال، ثم مفاهيم واملعرفة وسوق العمل، ثّم املفاهيم القانونية، ثّم 

في كتب الّدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية في األردن تختلف باختالف الصف الدراس ي، ولصالح   أّن مفاهيم االقتصاد املعرفي املتضمنةوأظهرت النتائج 

منها:  .  الصف العاشر األساس ي الّدراسة بتوصيات،  النتائج أوصت  التي تم  وفي ضوء  قائمة مفاهيم االقتصاد املعرفي  إلى اعتماد  التربية والتعليم  دعوة وزارة 

 . وتطويرها التوصل إليها في هذه الّدراسة في بناء املناهج الدراسية الخاصة بكتب الّدراسات االجتماعية

 .  كتب الّدراسات االجتماعية املرحلة األساسية ؛االقتصاد املعرفيمفاهيم  الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  
This study aimed at identifying the degree to which the concepts of cognitive economy are included in the textbooks of 
social studies for the basic stage in Jordan and identifying the extent of variance in including these concepts in the 
textbooks according to the academic classroom. In order to achieve the study objectives, the researcher used the 
analytical descriptive approach represented by analyzing the content of textbooks. The study sample consisted of the 
textbooks of Social Studies for the basic stage for the third, sixth and tenth basic grades. The results revealed that the 
total concepts of cognitive economy included in the textbooks of Social Studies for the third, sixth and tenth basic grades 
were (1419) frequencies. The tenth grade was in the first place, followed by the sixth grade, and finally the third grade 
in the third place. As for concepts, the concepts of organizational concepts were in the first place, followed by the concepts 
of teaching, knowledge and labor market, the legal concepts, the concepts of innovation, creativity and entrepreneurship, 
the concepts of information technology, and finally the concepts of scientific research. The results showed that the 
concepts of cognitive economy included in the textbooks of Social Studies for the basic stage in Jordan vary according to 
the academic grade in favor of the tenth grade.  In light of the results, the study recommended the necessity of urging the 
ministry of education to adopt the list of the concepts of cognitive economy mentioned in this study in developing the 
academic curricula of Social Studies.   

Keywords: concepts of cognitive economy, social studies textbooks; basic stage.  
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1.  
م
 :مةقد  امل

 متطلبات ضوء  في وذلك  محددة، مراحل وفق للتعليم  القرار اعصنّ   لدى  كبير باهتمام األردن في املعرفي االقتصاد نحو التربوي  التطوير  مشروع  حظي

م  إلعداد املناهج بناء تم  إذ ة؛كاف التربوية العملية عناصر استهدفت  طموحة خطة والتعليم  التربية وزارة  وضعت لذا  ي؛املعرف االقتصاد
ّ
 وفق للحياة  املتعل

 في واالتصاالت املعلومات  تكنولوجيا وتوظيف  تشاركي،  عمل ضمن  جديدة   وتعليم  تعلم  أساليب تطبيق  على التركيز وتم  املعرفي، االقتصاد متطلبات

مية عمليةال
ّ
 (.2018عبد هللا، ) التعليمية التعل

ا يضً ات أ يوفي التسعين  ،تكنولوجيا املعلومات  إلىباإلضافة  ،  اتصاالت جديدة  إلىاملعرفي العاملي يستند انتشاره    ن االقتصادأ   (peter,2002بيتر)كد  أ و 

 أهمّيةويشكل    ، ويتجاوز الحدود  ،نه اقتصاد وفرة يلغي املسافاترفي بأحيث يتميز االقتصاد املع،  برز الفرق بين االقتصاد املعرفي واالقتصاد التقليدي 

 ويستثمر رأس املال البشري.، للمعرفة املحلية

وهذه املرحلة ظهرت  ، جل املعرفة والتنوير والحكمةوفيها كانت املعرفة من أ   ،التكوينمرحلة  :هي ،ثالث مراحلوعرفت مرحلة االقتصاد املعرفي من 

تي  وال  ،باملعرفة التطبيقيةوهي ما تسمى  ،  وفيها كانت املعرفة منظمة ومنهجية وهادفة  ،ثم مرحلة الثانية النمو  ،في عصر التنوير قبل قيام الثورة الصناعية 

أفضل صورة لتحقيق وملعرفة كيف يمكن تطبيقها في    ،جل املعرفة ذاتهاوفيها أصبح تطبيق املعرفة من أ   ، النضجثم مرحلة  تميز بها عصر الثورة الصناعية،  

 (.2011القيس ي، )قتصاد املعرفي وهذه املرحلة هي مرحلة ذيوع اقتصاد املعرفة وهيمنته على اال، وتميز بها عصر املعرفة، هداف محددة أ 

 ويرتبط ا 
ً
هميته من خالل أ ، اي  إنسانو ا أ دب املتنوع كان علمي  ثبت وجوده في األ وقد أ ، بمناهج العصر الحديث والقديم  اوثيًق  االقتصاد املعرفي ارتباط

في وزارة التربية والتعليم واألهداف ل واالستراتيجياتوقد تم ترجمة هذه الرؤيا من خالل الخطط  ورها الفعال في االقتصاد الحديث،في املعرفة والتربية ود

 (.2013مواد العلوم االجتماعية )البلوش ي، بما فيها  ،جميعهاساسية املناهج الدراسية في املرحلة األ  من خالل ،من الدول  الكثير

فهي    كبيرة للطلبة؛  أهمّيةدراستها لها    القراءة والرياضيات واللغة، وأن  أهمّيةالعلوم االجتماعية تعادل    أهمّية( أن  2016والحطاب )  وبين جوارنة

 تقوم على تجهيزهم باملعرفة، والفهم للماض ي بوصفه ضرورة ملّح 
ّ
ن العلوم االجتماعية الطلبة ة ملواجهة مشاكل الحاضر والتخطيط للمستقبل، كما تمك

املشاركة في عاملهم  فهي   والسياسية؛  من خالل مساعدتهم على فهم عالقاتهم مع اآلخرين، وعالقاتهم باملؤسسات االجتماعية واالقتصادية  عاملهم   من 

أن يتحمّ  الطلبة على  إعداد  املسؤولية  علوم تساعد على  املعاصرة، وتكوين   تجاه لوا  للقضايا االجتماعية  الوعي لديهم  املحلي، وتكوين  الوطن واملجتمع 

 على حل املشكالت واتخاذ القرارات. ات وتطويرها، وتنمية قدرتهم يدة حول الذمفاهيم ج

( الصعوب  تعّد   إلى(  2009وأشار  االجتماعية  العلوم  املجتمع؛مسؤولة عن    أن  في  فاعلين  ليكونوا مواطنين  الشباب  بسبب ظهور مطالب    تدريب 

تفاع أكثر  املجتمعات  تصبح  ولكي  البشرية،  للمجتمعات  يومية  والعاملية.وحاجات  املحيطة  البيئة  مع   
ً

بناء   ال تدعم  االجتماعية  العلوم  دراسة  أن  كما 

واملشاركة  ،قهم، وتدريس القيم واملبادئ الديمقراطية لدى الفرد، واحترام األعراف املختلفة، ونشر السالم العاملي، وتشجيع املواطنين على املطالبة بحقو 

 االجتماعية والسياسية للطلبة. 

عرف  
ُ
بأ  الّدراساتوت التياالجتماعية  املواد  اإل  ح توّض   نها  به  نسانعالقة  املحيطة  جانب كونها مجموعة من    إلى،  ثيره فيهوتأثيرها عليه وتأ  ،بالبيئة 

النفس  الّدراسات وعلم  املدنية  العلوم  بدراسة  تهتم  السياسية،  والجغرافيا،  واالقتصاد،  التي  أنها،  والعلوم  اإل  الّدراسة  كما  للعلوم  ية نساناملتكاملة 

،  نها تربط بين الزمان واملكاناالجتماعية بأ  الّدراساتزويد املواطنين بالعلم واملعرفة، وتتميز  ت  إلى  ساس وتسعى بشكل أ ،  واالجتماعية لتعزيز الكفاءة املدنية

وتعريفهم بالتطورات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي حصلت في البيئات الحضارية في الحقب   ،فراد نابغين في املجتمعفي تكوين أ   ها ويسهم تعلم

 (. 2011حمادنة، ) املختلفة

وللمتعلم في مدى ما يكتسب منه من تنمية    ،العملية التعليمية بقدر كبير على املنهج الدراس ي، فهو منهج موجه للمعلم في أدائه لعمله  ويتوقف نجاح 

األساس   ،وخبرات  ،ومعارف  ،وقيم   ،اتجاهات هي  وتنظيمه  وشموليته  ومفهومه  عناصره  حيث  من  جودته  فإن  وبالتالي  حياته،  في  تعينه  املهم    وقدرات 

أولت املؤسسات التربوية االهتمام بجعله مواكًبا للتغيرات التي تطرأ فقد للمخرجات التعليمية والتعلمية، وألن املنهج املدرس ي يجب أن يواكب التغيرات، 

 (. 2019مصلح،  على العملية التربوية )

 : االقتصاد املعرفي •

 حياة  نوعية تحسين في منها، واستخدامه توظيفه  يمكن  ما وانتقاء  ،املعارف وابتكار اختيار" املعرفي االقتصاد ( أنForay 2004, 458فوري ) يرى 

 املختلفة التفكير العلمي، وأنماط البحث طرق  البشري، وتوظيف  العقل استثمار خالل  من  واالجتماعي، وذلك  الرفاه االقتصادي  املجتمع، وتحقيق  أفراد

املنشودة  االقتصادية التغيرات إلحداث املعلومات؛ وتكنولوجيا  املعرفة على البلد اقتصاد اعتماد زيادة  إلى يهدف املعرفي فاالقتصاد ".واالجتماعية 

 على األمم  تتسابق التي السلعة هي املعلومات، فاملعرفة إنتاج في املعرفة، وليست إنتاج في فاملشكلة والطاقة، املادة  على التقليدي  مقابل اعتماده  والتقدم

 .إنتاجها

يسعىتكاملي   اشمولي   بوصفه مشروًعا  كبيرة؛ أهمّيةو  متميزة  مكانة املعرفة اقتصاد نحو  التربوي  التطوير  مشروع واحتل  أهداف تحقيق  نحو  ا، 

ويطمح زمنية مراحل للتعليم، وفق النوعي التطوير التنمية  إحداث على القادر املعرفي املال رأس  بوصفها  البشرية املوارد الستثمار املشروع محددة، 
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 الحاضنة البيئة إيجاد على قادر متكامل تربوي  برنامج تعليمي بإعداد البدء تم  ،ذلك ولتحقيق  (.2007بيدر،  املوارد املادية ) محدودية ظل في املجتمعية

  التفكير إنماء على تعتمد التي املتعددة  الحياتية واملهارات  الحديثة باألساليب الطالب وتزوده  ترعى التي
ّ

 الزيودي (املشكالت   حل ق، والقدرة علىالخال

 (.2011والخوالدة، 

 ا جديًد  افرعً  املعرفة اقتصاد  ( أن2009واحدة، فيرى جمعة ) جوهرها في أنها  العام، إال إطارها في اختلفكما   ،  املعرفة اقتصاد تعريفات  تعددت وقد

 أن  سبق ما ونوعيتها وآثارها حجمها في تتجاوز  املسبوقة، والتي غير االتصاالت ثورة  علىا أساًس  األخيرة، يقوماآلونة  في االقتصادية، ظهر العلوم فروع من

 القيمة املضافة. من عظم األ  الجزء املعرفة فيه تحقق الذي  تاريخها، وهو االقتصاد طوال وابتكارات وإبداعات اختراعات من البشرية أنجزته

 قدرة  تطوير  من بّد  ال ،ذلك ولتحقيق .اإلنتاج عناصر كعنصر من املعرفة يستخدم الذي  االقتصاد  بأنه املعرفي االقتصاد(   (2006طعانتعرف   كما

  ومهاراتهم مدى  معارفهم  توظيف على األفراد
ً

 الذاتي املتنوعة، والتعليم  مصادرها من املعرفة على والتجديد، والحصول  االبتكار مرحلة إلى الحياة، وصوال

 . معرفة جديدة  وانتشارها، وتوليد املعرفة توسيع في التكنولوجيا املستمر، واستخدام الدائم 

  اتجاًها املعرفي االقتصاد ويمثل
ً
 اإلنتاجية، والسلعة العملية محرك بوصفها املعرفة  إلى ُينظر أصبح العاملية، حيث  االقتصادية الرؤية ا فيحديث

 اكلي   العمال، إنما تعتمد ، أوالخامّ  التقليدي، واملوادّ  املال  رأس على املعتمدة  غير الثروة  خلق  في ارئيًس  ا تلعب دورً  الواضح، أنها  من  بات  فيها، فلقد ةالرئيس

املعلومات تحويل ما، وكيفية جهة لدى  املتوفرة  املعلومات ومقدار الفكري، املال رأس على  بما  منها لإلفادة  املعرفة توظيف كيفية ثم  معرفة، إلى هذه 

 Yim,2004). اإلنتاجي ) البعد يخدم

املنتجة السوق  لدخول  يؤهلهم  ا إعدادً  األفراد إعداد املعرفي االقتصاد  إلى التحول  ويتطلب  يتطلب املعرفي االقتصاد  للمعرفة، فتطبيق العاملية 

 كيف(على   التركيز خالل من تطوير املناهج يتم  أن يجب لذا   تدريسها؛ وأساليب التربوية املناهج وفي محتوى  املعلمين أدوار في جوهرية تعديالت إجراء

  واالبتكار؛ اإلبداع من الطالب ليمكن يسعى أن يجب كلها، لكنه واملعلومات الطلبة باملعارف يزود أن يستطيع ال فاملنهاج  ؛)تتعلم؟ ماذا (وليس    ،)تتعلم؟

 (.  Al-Edwan; Hamaidi, 2011) العصر حاجات من مواكبة ليتمكن

 املناهج  تضمين  خالل  من  وذلك ،  التغيير أداة  ألنها العصر؛ متطلباتو  بما يتناسب املناهج  تطوير  على العمل ضرورة  إلى(  2009خصاونة ) وتشير

 ذاتيين، يكتسبون  متعلمين طلبة الطلبة؛ لتعد لدى  الذاتي التعلم  مهارات تنمية على الجماعي، وتعمل العمل العليا، وتشجع  العقلية تنمي القدرات مهارات

  التي املهارات
ّ
 .كافة الحياة  جوانب في املتسارعة التغيرات مواكبةالعمل، و  سوق  دخول  من نهم تمك

 على خاللها  من  الجديد، وركز حدد خصائص املنهج املعرفي، وقد لالقتصاد املنهج  تشكيل إعادة  يتطلب التعليم  تطوير  ن أ (  2007ن فليح )بيّ  

م نقل تستطيع وجوهرية  أساسية مهارات  وعّدهاالوظيفية،   القدرة  مهارات على التدريب مفهوم
ّ
 يعمل على أن املنهج آخر، وعلى إلى وظيفي قالب من املتعل

م  قدرة  يعزز  مما املجتمع؛ في مرغوبة تعليمية مخرجات  تحقيق
ّ
 التدريب للمتعلم  يتيح  أن كذلك   املنهج الحياة، وعلى التعلم مدى  متابعة في ورغبته املتعل

  الذي  الفاعل
ّ
م  نيمك

ّ
املرغوب فيها،  التعليمية النتائج لتحقيقا  مالئمً  إجراء ىيتبنّ  أنأيًضا   ومعرفية، وعليه عملية في مهارات تطبيقه، وتحليله من املتعل

 للتعليم.  لينمسهّ  إلى للمعلومات عينموزّ  من املعلمين دور  الجديد اإلجراء ل ويحوّ 

 من العوامل التي تعّد  الكثيري لفجوات املعرفة، وأن هناك  من التصّد  ال بّد فإنه  ،االقتصاد املعرفي إلى( أنه لكي يتم االنتقال 2009ويرى خصاونة )

إلبداع، وتوفر قوة مجتمعية ومنها: وجود بنية تحتية، ووجود بيئة تشجع التطور وا   ،االقتصاد املعرفي  إلىمن املتطلبات األساسية للمجتمعات للتحول  

 ، توظيفها فاملجتمع أكبر قاعدة داعمة القتصاد املعرفة، وهو املستهلك واملستفيد من ثمراته، وتهيئة القوى البشرية القادرة على صناعة املعرفة و  مؤيدة؛

 والتركيب.  ،والتطوير ،واالبتكار ،والتحليل ،والربط ،والقدرة على التساؤل 

الربط    إلىبجميع أشكاله، إضافة  ( أن من أهم متطلبات االقتصاد املعرفي التوظيف الفعال للبحث العلمي والتطوير 2013في حين ذكرت عاص ي )

البرامج والخطط نترنت، وتطوير القوانين واألنظمة الداعمة للبحث ا اإل   إلىسهولة وصول أفراد املجتمع  و   ،الواسع  اإللكتروني لعلمي واملعرفة، وتحديث 

 خاصة املخصص لتكنولوجيا املعلومات وتعزيز دورها في الحياة العامة. ، في املدارس اإلنفاقالتعليمية، وزيادة 

حيث يتم من خالل    ،التجديد والتطوير إلىوهي: االبتكار الذي يستند  ،ركائز أربع إلىفي أساسه أن االقتصاد املعرفي يستند  إلى( 2006وأشار طعان )

التطوير، والبنية التحتية املبنية  لتسهّ  واالتصاالت، والتي املعلومات تقنيات على نظام فعال يربط املنظمات التعلمية باملنظمات الصناعية الستمرار 

 أطر كل توفير تستطيع قوية اقتصادية أسس على تقوم التي املحلية، والحاكمية االحتياجات مع واملعارف، ونشرها، وتبادلها، وتكييفها املعلومات تجهيز

 والتنافسية االقتصادية.  اإلنتاجية، في األساس واملهم  العامل والنمو، والتعليم الذي يعّد  اإلنتاجية زيادة  إلى تهدف التي القانون، والسياسية

 (: 2007وهي كما أشار إليها )فليح،  ،واملميزات الخصائص من بمجموعة املعرفي االقتصاد زويتميّ 

 ا.  مفتوًح  ا اقتصادً  االقتصاد فيها أصبحوالزمانية، حيث  املكانية الحواجز فيها ألغت واحدة  سوق  إلى العاملي االقتصاد حولت والتي ،العوملة .1

 واإلنترنت. الرقمنة والشبكات خالل من االفتراض ي العمل على قائم  رقمي شبكي افتراض ي اقتصاد نهإ  .2

جديدة،   فكرية منتجات وتوليد ،باستمرار والتجديد والتطور   ،املتسارعة املستجدات مع والتكيف التطويع على والقدرة  باملرونة  يمتاز اقتصاد نهإ  .3

 لها. املنتج الشخص إلى نسبتها دون  شخص آلخر من املعرفة نقل إمكانية وعدم

 والتقني.  العلمي اإلنتاج في االستثمار خالل من ،قبل من األسواق تعرفها لم  جديدة  معرفية وغير ومعرفية فكرية منتجات ابتكار على قدرته .4
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  الذي  الحديثة التوجهات املعرفي أحد االقتصاد ويعّد 
ّ
 كبيرة  أهمّية املشروع لهذا و مجاالته،   في جميع تطوير التعليم  في والتعليم  التربية وزارة  تهتبن

 للتعلم، وفق النوعي التطوير أهداف تحقيق نحو بالسعي الوطني االلتزام على التربوي، يقوم ل للتحوّ  اا تكاملي  شمولي   امشروعً  يمثل فهو مرموقة؛ ومكانة

 ظل في األولويات أهم  جودة عالية، من  ذات فعالة عاملة قوة  تطوير  أن تؤكد التي الحاجة  املشروع، من هذا  فكرة  انبثقت وقد  محددة. زمنية مراحل

 . (2006املعرفة،  اقتصاد نحو التعليم  تطوير على املعرفة )مشروع مبنية شاملة خطط  بناء أجل من الجديد؛ العاملي االقتصاد

 نظرية إلى التعليم، تستند لعملية جديدة  تربوية بلورة نظرة   إلى يسعى أن املعلم  على يفرض املعرفي االقتصاد متطلبات ملواجهة املعلم  إعداد إن

 نتتضمّ  يمكن أن والتي ،لتلبيتها املناسبة االستراتيجيات عن للبحث ، وتسعىالكبير  التنوع ذات  التربوية املواقف واالحتياجات متكاملة، تلتمس تربوية

 تعليم  على التركيز العاملي، ومن باملفهوم التعليم  إلى املحلي التعليم باملفهوم والتطبيق، ومن والعمل باملعنى التعليم  إلى الحرفي اللفظي التعليم  من االنتقال

املتنوعة،  والكتب التعليم باملناهج  إلى املوحدة  املدرسية والكتب التقليدية املناهج وفق التعليم  للمستقبل، ومن  املناسبة تعليم املهارات إلى املاض ي إحداث

م  شخصية لجوانب املتكامل الشامل التقويم   إلى التحصيل قياس العاملية، ومن الثقافات ىعل واالنفتاح
ّ
تنمية  إلى الذاكرة  في والتخزين التلقين ، ومناملتعل

املعرفة، وتطويرها، ومن إلى واملعلومات املعارف حفظ على التركيز التفكير، والنقد، والبحث، واإلبداع، ومن مهارات  ابتكار إلى التقنية استهالك إنتاج 

 (.2005وإبداعها )نجم،  التقنيات

م  دور  في اجذري   ا رً تغيّ  املعرفي االقتصاد نحو  ل التحوّ  ويتطلب
ّ
 متلق   بأنه الطالب  خالله يتصف  الذي  للطالب الدور التقليدي  من  ، واالنتقالاملتعل

 وقت الذاكرة، واستدعائها في املعتمدة، وتخزينها الدراسية املناهج، والكتب في الواردة  املعلومات حفظ دوره في يتلخص إذ محدودة(؛ ومشارك )مشاركة

  فاعل مشارك إلىاالمتحان،  
ّ

ويعرض ق:وخال ويحاور،  وينتقد أفكاره  يناقش،  وحرية،  قادر ا أفكارً  بجرأة  العصر،   تكنولوجيا مع التعامل على قائمة، 

 (. 2009وتطويرها )جمعة،  املعرفة إنتاج في ويوظفها، ويسهم  التفكير واإلبداع مهارات ويكتسبا، ذاتي   قراره  اتخاذ ويستطيع

م  ويتميز
ّ
  من عالية درجة  لتحقيق  املستمر املنهي والنمو دمنها: التفرّ  ،والخصائص  الصفات من بمجموعة املعرفي االقتصاد عصر في املتعل

ّ
 ن التمك

 والقدرة  الناقدة  واملعلومات، والعقلية املعارف توليد نحو الحقائق، والتوجه اجترار عن للتطوير، واالبتعاد الدائم  والسعيالتميز واإلبداع،   إلى به تؤدي 

  إلى ويدفعه املرونة يكسبه مما يقينية؛ وليست تشكيكية املعرفة بأن القرار، واالعتقاد اتخاذ على
ّ
 املدرسة في الفريق بروح والعمل ،م الذاتي، واملبادرة التعل

 والبيئة الطلبة يتعلم  ما بين والصالت الروابط ، وتمتينحياته في كبير بشكل واإلنترنت  الحاسوب استقاللية األدوار، وتوظيف على املحافظة واملجتمع، مع

 (. 2010العملية )العبود،  حياتهم  في املعرفة تطبيق على واقع الفعلي حولهم، واطالعهم  من

مبادئ  إلى باإلضافة ،الفرد لدى  ينساناإل الحّس  تنمية إلى االجتماعية الّدراسات مناهج وتسعى ومهارات الديموقراطية تنمية   التفاعل لديه، 

 (.2012ووطنه )الجبور،   مجتمعه وتنمية بناء في الطالب تواجه التي املشاكل إلى بالنظر نالتمعّ   من خالل بداعي، وذلكواإل  الناقد التفكير يجابي، ومهارتياإل 

 صفة إلى تحويلها  ثم  ويحققها، ومن  املواطنة خالله بصفة من الطالب يشعر الذي  التربوي  الجانب إلى والوطنية االجتماعية الّدراسات مفهوم  يشير

الشعور  يأتي  ال  ورقيها األمم  تقدم نإ  حيث  الوطنية؛  ومعالجتها؛  املشاكل ملواجهة الناقد والفكر الحقائق  على املبني يجابياإل  العمل إلى يحتاج  بل ، من 

 (.2014وعالونة والرفاعي،  والرقي )طوالبة ،والتقدم ،بالنفع واملجتمع الفرد على تعود  التي املادية النتائج إلى للوصول 

 واالنتماء الوالء روح تعزيز بهدف ؛وتنميتها تعزيزها  إلى التربوية املؤسسات عادة  تسعى التي املفاهيم  أهم  من والوطنية االجتماعية الّدراسات تعّد 

 اعتزاز الطالب تنمية بهدف  الوطن؛ تجاه  يجابيةاإل  املشاعر تنمية أجل من ومقصودة  هادفة عملية والوطنية هي االجتماعية التربية نإ  حيث  للوطن؛

 (.2021نهضته )القاض ي،  في واملساهمة ،عليه واملحافظة ،بوطنه

 الرأي. عن التعبير حرية يشمل وحريته، بما نسانحقوق اإل والقوانين، واحترام نظمةاأل  احترام تعزيز إلى والوطنية االجتماعية الّدراساتوتسعى  

 االهتمام بشؤون إلى والوطنية االجتماعية التربية تسعى خر آ  صعيد وعلى ،اآلخرين وقبول  التسامح روح  خلق  إلى والوطنية االجتماعية التربية تهدف كما

 العاملي السالم إلى الوصول  في املواطن شراكإ  إلى التربية الوطنية وطنه، وتهدف اقتصاد تحسين على الفرد يساعد العاملي، بحيث االقتصاد وفهم  الوطن

 (.2021املختلفة )العزايزة،  السياسة يدولوجياتإ  وفهم 

رحلة  التعليم األساس ي قاعدة للتعليم وأساًسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية، وتنمية القدرات وامليول الذاتية لدى الطلبة، وتحتل هذه امل  ويعّد 

كل أبناء   ونظًرا لسعة حجم هذا التعليم وأهميته بوصفه مرحلة عامة أساسية ينبغي أن يحصل عليها   بالنسبة ملراحل التعليم املختلفة.مكان الصدارة  

فهي ولكل ذلك، د املضمون املنطقي ملبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة الطفولة، ألنه يجّس  ؛األدنى الذي ال يمكن االستغناء عنه الحّد  وأنهالشعب، 

اإل الشخصية  لنمو   نساناألساس 
ّ
متعل جيل  وإعداد  صالح،  مواطن  لتنشئة  وتطويرها  سماتها  وتشكيل  فية  ملسؤوليته  مدرك  التحديات م  مواجهة  ي 

م مرحلة إلزامية يحصل  أن مرحلة التعليم األساس ي تعّد  إلىاملستقبلية، إضافة 
ّ
 (. 2013األدنى من املعارف واملهارات )عاص ي،  من خاللها على الحّد  املتعل

التعليم األساس ي عل املدرسة، مدته عشر    فهو تعليم موحد لجميع األطفال ممن هم في سّن   ى نظم تعليمية بديلة غير تقليدية؛ويطلق مصطلح 

ن  
ّ
مسنوات يقوم على توفير االحتياجات التعليمية األساسية من املعلومات واملعارف واملهارات، وتنمية االتجاهات والقيم التي تمك

ّ
ين من االستمرار املتعل

وقدرات واستعدادهم  مليولهم  وفًقا  والتدريب  التعليم  التعليم  في  يهدف هذا  التي  الحاضر  إلىهم  تحديات  ملواجهة  )العدوان   ،تنميتها  املستقبل  وتطلعات 

 (.2011وحمايدي، 
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  ؛لذا قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير املناهج بدًءا من مرحلة التعليم األساس ي   الكتب املدرسية واملناهج أحد أساسيات العملية التربوية؛ وتعّد 

واملستجدات التي طرأت على النظام التربوي، وتساير عملية التقدم الحضاري، وتكون منفتحة على الثقافات املختلفة، بحيث يكون   لتواكب املعطيات

عقلية ملهارات ال، ويالئم مستوى الطلبة العقلي والعلمي، ويراعي توظيف التكنولوجيا، ويهتم بااألردنمحتوى املناهج منسجًما مع فلسفة التربية وأهدافها في  

 (.2007، العليا )الجوارنة

سليمة، تخلو من  واكبة للتطورات التكنولوجية ذات تعبيرات لغوية واضحة و ن تكون مناهج املرحلة األساسية املضرورة أ  إلى( 2006وأشار الحاج )

 تراعي عرض املادة العلمية وتنظيمها، وذلك من خالل مراعاة التوجهات الحديثة في إعدادها، و التعقيد، و 
ّ
الطلبة على   العمل على حل املشكالت، وحث

استراتيجيات  ع في  من خالل استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإغناء النصوص بالرسوم والجداول، والتنوّ   ،التفكير اإلبداعي وتنمية روح البحث لديهم 

 التقويم.

التعليم األساس ي  أهمّيةوتزداد   الحيوية داخل    ،املنهاج ملرحلة  الواقعية  التعلم  الذي يرتكز على خبرات  املعرفي،  إذا تم تطويره في ضوء االقتصاد 

قادرين على تطبيق معارفهم على مشكالت حقيقية   ج مشروعات استقصائية، بحيث يكونون املدرسة وخارجها، وإيجاد فرص للطلبة جميعهم للتعلم وإنتا 

 (. 2009مات، )نعي

مع مراعاة   ،منها: بناء املنهج بطريقة وظيفية  ،( أن مناهج التعليم األساس ي املبنية على االقتصاد املعرفي تمتاز بعدة ميزات2013ح البلوش ي )ووّض 

م طبيعة العلوم في هذه املرحلة وخصائص  
ّ
 ، واعتماد املنهج املحوري حول الطالب وميوله وحاجاته، ويتناول املنهاملتعل

ّ
م داخل ج الخبرات املقدمة للمتعل

ماملدرسة وخارجها، مع االهتمام بالجانب التطبيقي العملي، وتنمية مهارات الطلبة وميولهم، ومراعاة الفروق الفردية بين  
ّ
ع في استراتيجيات ين، والتنوّ املتعل

 
ّ
م م والتعليم، وإكساب التعل

ّ
 وتكييف املنهج لعصر االتصاالت واملعلومات.  املهارات الضرورية للتأقلم مع متطلبات العصر، املتعل

راسة مشكلة . 1.1  : وأسئلتها الد 

  وأساليب مقررات من  تتضمنه بما  التربوية املؤسسة مواكبة ضرورة  إلى واالقتصاديين التربويين دعوة  من الّدراسة مشكلة تنبع
ّ
 وبيئة  وتعليم  م تعل

م وإكساب  ،واملعرفية  االقتصادية العاملية للمستجدات ،تعليمية
ّ
  التي املهارات يناملتعل

ّ
 مصطفى (  باقتدار العمل سوق  إلى الدخول  من نهم تمك

م  وتساعد  ،واملعرفية العاملية املستجدات تراعي دراسية مناهج بناء التربوية العملية على القائمين على م يحتّ  األمر وهذا   ،(2011،والكيالني
ّ
 على يناملتعل

 .والتطوير للتنمية والالزمة الضرورية املهارات اكتساب

دراسة بويل   :مثل  ؛واألبحاث الّدراسات نتائج  إليه أشارت ملا وذلك  ،املعرفي االقتصاد ضوء في مناهجها تطوير على الدول  معظم  عملت ،هنا من

(Powel,2014)، ( والتي أشارت 2018ودراسة عبد هللا ،)ملا لهذه املفاهيم من أثر كبير في  صاد املعرفة في املناهج املدرسية؛توظيف مفاهيم اقت أهمّية إلى

 وتضمينه  ،املعرفي  االقتصاد منحى يتبنّ  ضرورة  نحو والعاملية والعربية املحلية التوجهاتتكثيف    الّدراساتحصول الطالب على املعرفة وإنتاجها، وأكدت  

 .الدراسية املناهج في

 متطلبات أحد وكان. التعليمية بالعملية لالرتقاء  ؛املعرفي االقتصاد منحى نحو  التربوي  التطوير مشروع األردن في والتعليم  التربية وزارة  نتتبّ  وقد

مفاهيم   تضمنت قد الدراسية املناهج كانت إن وملعرفة  .املنحى هذا  وفق جميعها وتأليفها   الدراسية املناهج تطويرهو   ،املعرفي االقتصاد عالم  ولوج

  ،املعرفي  االقتصاد
ّ
 منحى تناولت دراسات وجود عدم التربوي   لألدبمراجعته   خالل من الباحث الحظ وقد ذلك، على للوقوف دراسة إجراء ب األمرتطل

 السؤالين اآلتيين:  عن واإلجابة ،الّدراسة هذه  إجراءى لإ  نيالباحث دفع مما ؛العليا األساسية للمرحلة االجتماعية الّدراسات مناهج في املعرفي االقتصاد

 ؟األردنفي  األساسية للمرحلة االجتماعية الّدراسات كتب في املعرفي االقتصاد مجاالت تضمين درجة ما •

 الصف؟  باختالف  األساسية للمرحلة االجتماعية الّدراسات كتب في املعرفي االقتصاد مفاهيم  تضمين يختلف هل •

راسةأهداف  . 2.1  :الد 

،  األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في   الّدراساتالكشف عن درجة تضمين مجاالت ومفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب  إلى الّدراسةهذه  تهدف 

 االجتماعية للمرحلة األساسية باختالف الصف.  الّدراساتومعرفة مدى االختالف في تضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب 

ة  . 3.1 راسة أهمي   :الد 

 باآلتي:  الّدراسةه  هذ أهمّيةتتمثل 

ةاأل   النظرية:  همي 

 مبني اقتصاد تأسيس إلى تسعى جديدة   رؤية ية الهاشميةاألردن  اململكة فيه تشهد الذي  الوقت في تأتي فهي  ؛تعالجه الذي  املوضوع أهمّية منتنبع  

 العربية املكتبة حاجة تسّد ، و األساسية االجتماعية للمرحلة الّدراسات كتب في املعرفي االقتصاد مهارات تضمين مدى  عن معلومات ، وتقدماملعرفة على

 . الّدراسة هذه  ملثل
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ةاأل   : التطبيقية همي 

هذه  ،  األردن في األساسية  املرحلة  لطلبة  الضرورية املعرفي االقتصاد بمهارات قائمة توفر تسهم  صنّ   الّدراسةوقد  توجيه  واملناهج  في  القرار  اع 

االجتماعية الستخدام   الّدراساتضرورة التركيز على توظيف مفاهيم االقتصاد املعرفي في املناهج املدرسية، وتكثيف الدورات التدريبية ملعلمي    إلىاملدرسية  

 مفاهيم االقتصاد املعرفي وتوظيفها في الغرفة الصفية لطالب املرحلة األساسية. 

راسة حدود . 4.1   :الد 

 :التالية حدودال على الّدراسة هذه  ستقتصر

 الّدراسةة لهذه على تحليل مفاهيم االقتصاد املعرفي واملقترح تضمينها الواردة في استمارة التحليل املعّد  الّدراسةالحدود املوضوعية: اقتصرت هذه  •

  .األردناالجتماعية لصفوف املرحلة األساسية في  الّدراساتفي كتب 

 . (2021/2022)في الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  االجتماعية الّدراساتالحدود الزمانية: تم تحليل كتاب  •

 .األردن املدارس الحكومية في وزارة التربية والتعليم/ الّدراسةالحدود املكانية: تشمل هذه  •

 مصطلحات الدراسة: . 5.1

 :اإجرائي   فها تعر ُيمكن  املصطلحات من ا عددً  الّدراسة هذه  تتضمن

راسات كتب  • املعّد   االجتماعية: الد  الدراسية  املقررات  التربية والتعليم    طرفتأليفها من    هي  أقرّ األردنوزارة  العام  ية، والتي  ت تدريسها من بداية 

 : االجتماعية للصف الثالث األساس ي، وكتاب التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية للصفين الّدراسات، والتي تمثلت في كتب (2021-2018)الدراس ي 

 . ينوالعاشر األساسي السادس

  ، الحياة نوعية تحسين بهدف ؛وإنتاجها وابتكارها وتوظيفها واستخدامها،  فيها واملشاركة املعرفة على الحصول  :ااصطالحي    املعرفي االقتصاد •

  (.Powel,2014,12)  اثمينً  امعرفي    مال رأس بوصفه البشري  العقل واستخدام  ،متطورة  تكنولوجية وتطبيقات  ،ثرية معلومات  خدمة من باإلفادة 

الباحث االقتصاد  اإجرائي    انويعرفه   على األفراد قدرة  تطوير  من  بّد  ال  ،ذلك ولتحقيق  اإلنتاج. عناصر  من  كعنصر املعرفة يستخدم الذي  بأنه 

  مدى  ومهاراتهم  معارفهم  توظيف
ً

 والتجديد. االبتكار مرحلةى لإ  الحياة، وصوال

والتي تشمل الصف األول األساس ي ولغاية الصف العاشر األساس ي،    ،ية الهاشميةاألردنمرحلة التعليم اإللزامية في اململكة  هي    :ساسيةاملرحلة األ  •

 )األولى، واملتوسطة، والعليا(.  :ثالث فئات إلىمة سنة، وهي مقّس  (16-6)وتتراوح أعمار الطلبة في هذه املرحلة بين 

راسات . 6.1  :ابقةالس   الد 

كما   قدماأل  إلى  حدث السابقة حسب الترتيب الزمني من األ   الّدراساتتم عرض    ،التي تناولت االقتصاد املعرفي  الّدراسات على  الباحثين  طالع  بعد ا 

 يلي:
 فلسطين، في األساس ي التعليم  ملرحلة الرياضية التربية  مناهج في املعرفي االقتصاد توظيف مدى  تعريف إلى هدفت دراسة (2013) عاص ي أجرت •

وتكّونت عّينة املشرفين نظر وجهة من ا30)  من  الّدراسة واملعلمين، 
ً
و) ( مشرف في  والتعليم  التربية مديريات من ومعلمة ( معلًما1046ومشرفة، 

ولتحقيق الوصفي.  املنهج  استخدام الّدراسة، أهداف فلسطين، مستخدمة  موزعة65من) تكّونت البيانات لجمع استبانة تم   ستة على ( فقرة 

 املعرفي االقتصاد توظيف  أن الّدراسة نتائج . وأظهرت)التعليمية، والطالب، واملعلم، والتقويم  والوسائل النتاجات، واملحتوى، واألساليب: (مجاالت

 الّدراسة  مجاالت  على متوسط بمستوى  جاء  واملعلمين، املشرفين نظر وجهة  من  فلسطين،  في األساس ي التعليم   ملرحلة الرياضية التربية مناهج في

 نظر وجهة من الرياضية، التربية مناهج في املعرفي  االقتصاد توظيف ملدى  إحصائية داللة  ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت جميعها، كما

واملؤهل(ملتغيرات:   تبًعا واملعلمين، املشرفين واملرحلة الجنس،  والخبرة،  ووجود )الدراسية العلمي،    توظيف  ملدى  إحصائية داللة ذات فروق ، 

 ، وتوصلت)املدرسة، والتخصص العمل، ونوع(ملتغيرات:   تبًعا واملعلمين، املشرفين نظر وجهة من الرياضية، التربية مناهج في املعرفي االقتصاد

 املعرفي.  االقتصاد متطلبات تلّبي ال األساس ي ملرحلة التعليم  الرياضية التربية مناهج أن إلى الّدراسة

 خالل من املعرفي االقتصاد ملهارات  األردن  في الثانوية للمرحلة  الرياضيات كتب مراعاة  بدراسة هدفت إلى التعّرف على مدى  ( 2013البنا وجبر ) قام  •

 لتحديد واألخرى املحتوى،   لتحليل إحداهما أداتين؛ تطوير تم  الّدراسة، أهداف ولتحقيق  .معلميها نظر وجهة مع توافقها محتواها، ومدى  تحليل

وقد  نظر وجهات الوصفي،  املنهج  بذلك  ) الّدراسة عّينة تكّونت املعلمين، مستخدمة  عليهم.  ( معلًما451من  االستبانة  توزيع  بواسطة  ومعلمة، 

 املهارات هذه   توفر  نسب في تفاوت وجود  الكتابين، مع في جميعها متوفرة  الغاية لهذه  املصممة األداة  في املهارات الواردة  أن  التحليل نتائج وأظهرت

 أكدت فقد للمنهاج، الحقيقيين املنفذين بوصفهم  الصفوف لهذه   الرياضيات معلمي نظر وجهة حيث من ما، أمجاالته من مجال كتاب، ولكل كل في

 التحليل  دقة على يدل الكتابين؛ مما في واملعلمات املعلمين نظر ووجهة الكتب  محتوى  تحليل في تطابًقا هناك  بأن اإلحصائية املؤشرات حسب النتائج

 .سليم  نحو على تنفذ أن املدرسية والكتب للمناهج أريد ما إذا  ضروري  شرط املعرفة اقتصاد ملهارات املعلمين إدراك وموضوعيته، وأن
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 االقتصاد معايير إلى استناًدا  والوطنية االجتماعية  التربية مناهج تقييم إلى   هدفت بدراسة (Al-Edwan, Hamaidi, 2011) وحمايدي العدوان قام •

 الصفوف نت من مناهجوالتي تكوّ  ،الّدراسة عّينة، وتم استخدام املنهج الوصفي على  األردناالبتدائية في   املرحلة معلمي نظر وجهة من ،املعرفي

  ( مؤشًرا 40على) مشتملة معايير خمسة نتتضمّ  مت استبانةصمّ و املرحلة،   تلك من األولى الثالثة
 

 مناهج أن محتوى  النتائج وأبرزت عليها، داال

 معيار خاصة كافة،   باملعايير االهتمام من مزيد إلى هناك حاجة وأن ،مباشرة  املعرفي االقتصاد فلسفة إلى يشير  ال والوطنية االجتماعية التربية

  .راسةمتبعة بذلك املنهج التكاملي للّد ، التفكير مهارات

 التعليم  تطوير مشروع في الشرعية العلوم محتوى مقررات في املتضمنة املعرفي االقتصاد مالمحاستقصاء   إلىدراسة هدفت  (2011) القيس ي وأجرى  •

 مقررات محتوى  تحليل ،تم  ذلك ولتحقيق  الشرعية. مقررات العلوم محتوى  في تضمينها ينبغي التي السعودية، واملالمح العربية باململكة الثانوي 

 عتملمًحا، وتوزّ   (78)عددها البالغ املعرفي االقتصاد مالمح فيها صنفوالتي  ،راسةللّد  أداة  الشرعية، باستخدام املنهج الوصفي، وتم بناء العلوم

 وتوصلت، الوطني االقتصادي، واملجال العقلي، واملجال االجتماعي، والنمو املعرفي، والنمو التكنولوجيا، واالتصال :هي ،رئيسة مجاالت سبعة على

  األوفر  كان املعرفي املجال أن إلى الّدراسة
 
 قائمة إلى اأيضً   الّدراسة لتوتوصّ  ،ا تكرارً  األقل فكان ،الوطني املجال أما  االجتماعي. النمو مجال ا، يليهحظ

 .ملمًحا (27) وبلغت صين، تخصامل نظر  وجهة من ،الشرعية العلوم مقررات محتوى  تضمينها ينبغي التي املعرفي االقتصاد بمالمح

راسات على  تعقيب   :ابقةالس   الد 

 العلمية الّدراسات بها اهتمت التي املوضوعات  أحد يشكل  املعرفي االقتصاد موضوع أن ينللباحث نتبيّ  السابقة الّدراسات استعراض خالل من

 تحسين  في املعرفي لالقتصاد البارز  الدور  عن ابقةالّس  الّدراسات كشفت فقد ،املعرفي االقتصاد  نحو التربوية األنظمة توجه ظل في سيما  ال ،الحديثة

 تخدم بدورها التي واالتجاهات والقيم  واملعلومات املعارف  من واسع بمدى  الطلبة تزويد ضرورة  إلى وأشارت  ،البشرية املوارد وإعداد  ،اإلنتاجية العملية

 التقنيات نحو إيجابي  اتجاه  تكوين إلى باإلضافة املستدامة، التنمية تحقيق في فاعل بشكل وتشارك  ،املعرفي االقتصاد  نحو التربوية األنظمة توجه

 ،تها أهميّ  وإبراز  ،الّدراسة مشكلة  تأطير في السابقة الّدراسات من  ن االباحث  استفاد كما .املعرفي االقتصاد أبعاد من  ا مهم   ا عًد بُ  تمثل التي املتعددة  والوسائط

 .الّدراسة نتائج مناقشة في وكذلك ،عليها الدالة واملؤشرات ،املعرفي االقتصاد مهارات قائمة مجاالت وتحديد ،أداتها وبناء

راسةموقع هذه  راساتبين  الد   ابقة: الس   الد 

 ،التحليلي الوصفي  املنهج  باستخدام وذلك   ،املعرفي  االقتصاد ملنحى  األساسية للمرحلة  االجتماعية الّدراسات  كتب تمثيل درجة  معرفة إلى سعت •

 .الباحث علم  حدود في ،سابقة دراسة به تقم  لم  ما وهذا 

 مجاالت خمسة تضمنت  ،واملتخصصين التربويين نظر  وجهة   من ،األساسية للمرحلة الالزمة املعرفي االقتصاد مفاهيم  قائمة وهي  ،الّدراسة أداة  بناء •

  ا مؤشرً ( 50) تحتها اندرج ،رئيسة
 

 .عليها داال

كتب    إلىالحالية    الّدراسةسعت   • في  تضمينها  واملقترح  املتضمنة  املعرفي  االقتصاد  للصفين  الّدراساتمفاهيم  والعاشر   االجتماعية  )السادس 

 حسب علم الباحث. ،األردناألساس ي(، وهي لم تتناولها دراسة في 

ست  الّدراسةزت  تميّ  • في  تمثلت  املعرفي  االقتصاد  بمفاهيم  قائمة  بناء  رئيسالحالية من خالل  مجاالت  تظهره ا فرعي    ا( مفهومً 83و)  ،ةة  لم  ، وهذا 

 السابقة. الّدراسات

 :الدراسة امليدانية .2

راسةة منهجي   . 1.2  :الد 

  تم استخدام
ً

االجتماعية للمرحلة    الّدراسات، حيث تم تحليل محتوى كتب  الّدراسةبأسلوب تحليل املحتوى ملناسبته لهذه    املنهج الوصفي متمثال

 العاشر األساس ي(. –األول األساس يوهي الصفوف من ) ،األردناألساسية في 

راسةمجتمع  . 2.2  :الد 

العاشر األساس ي(، املقررة من وزارة التربية والتعليم    –األول األساس ياالجتماعية للمرحلة األساسية )  الّدراساتمن جميع كتب    الّدراسةتكّون مجتمع  

   .(2020/2021واملعتمدة للتدريس في العام الدراس ي ) ،األردنللمرحلة األساسية في 

نة . 3.2 راسة عي    :الد 

للمرحلة األساسية للصفوف  الّدراساتمن كتب    الّدراسة  عّينةتكّونت   )الثالث األساس ي، والسادس األساس ي، والعاشر األساس ي(،    :االجتماعية 

 (، واملتمثلة بما يلي:2020/2021واملعتمدة للتدريس في العام الدراس ي ) ،األردناملقررة من وزارة التربية والتعليم للمرحلة األساسية في 

 لى فصلين دراسيين.  واملقسم ع ، ينف الثالث األساس ي، املكّون من جزءاالجتماعية للص الّدراساتكتاب  •
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ين واملقسم على فصلين دراسيين، والصادر تاب  مكّون من جزء( كتب، وكل ك3االجتماعية للصف السادس األساس ي، وعددها )  الّدراساتكتب   •

 .  (2020/2021)بموجب قرار وزارة التربية والتعليم لعام 

واملقسم على فصلين دراسيين، والصادر    ،ين( كتب، وكل كتاب  مكّون من جزء3)  االجتماعية للصف العاشر األساس ي، وعددها  الّدراساتكتب   •

 .  (2019/2020)بموجب قرار وزارة التربية والتعليم لعام 

راساتوصف كتب  :(1جدول )  األردن االجتماعية للمرحلة األساسية في  الد 

 الوحدات  األجزاء  الكتاب  الصف  الكتاب  الرقم 
عدد  

 الصفحات 
 الطبعة 

سنة  

 الطباعة

 2018 - 52 4 2 التربية االجتماعية والوطنية  الثالث االجتماعية  الّدراسات  1

 السادس االجتماعية  الّدراسات  2

 2021 الثانية 125 6 2 التربية الوطنية واملدنية 

 2021 الثانية 190 6 2 التاريخ

 2021 الثانية 134 4 2 الجغرافيا

 العاشر  االجتماعية  الّدراسات  3

 2020 الثانية 125 6 2 التربية الوطنية واملدنية 

 2020 الثانية 180 4 2 التاريخ

 2020 الثانية 132 8 2 الجغرافيا

راسةأداة  . 4.2  :الد 

 االجتماعية للمرحلة األساسية ضمن الخطوات اآلتية:  الّدراساتفرها في كتب املقترح تو  تم إعداد قائمة بمفاهيم االقتصاد املعرفي

 ( 2020(، ودراسة املعمري )2021منها: دراسة الربعاني ) ،التي تناولت مفاهيم االقتصاد املعرفي  الّدراساتاألدب السابق، و  إلىالرجوع  •

يندرج تحت كل مهارة   ،من خالل املصادر السابقة تّم تصميم بطاقة تحليل محتوى، وذلك بتحديد خمس مهارات رئيسة ملفاهيم االقتصاد املعرفي •

 .ا رئيًسا( مفهومً 11عت على )، توزّ ا( مفهومً 141حليل في ضوئها، حيث تضمنت األداة في صورتها األولية )مجموعة من املؤشرات الفرعية التي سيتم الت

•  
ُ
 تم عرض األداة في صورتها األولية على مجموعة من امل

ّ
من أجل إبداء آرائهم في مفاهيم االقتصاد املعرفي، ومدى مناسبتها لكتب   ؛صينتخص مين املحك

 رحلة األساسية، ملحق )أ(.االجتماعية للم الّدراسات

راسةصدق أداة  . 5.2  : الد 

أداة   صدق  عن  الكشف  من    ،الّدراسةلغرض  تشمل  بما  املعدة،  القائمة  عرض  الرئيستّم  املعرفي  االقتصاد  من مفاهيم  عدد  على  والفرعية  ة 

 
ُ
 امل

ّ
مشرفي   إلىية املتخصصين في مجاالت االقتصاد املعرفي، واملناهج، والقياس والتقويم، باإلضافة األردنمين، من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  حك

 ( مُ 10االجتماعية بلغ عددهم )  الّدراساتاملرحلة األساسية األولى، ومشرفي مبحث  
ّ
لب منهم إبداء آرائهم حول مفاهيم االقتصاد حك

ُ
مين، ملحق )ب(، وط

الرئيسة و  الفرعية لكل مفهوم رئيس،املعرفي  أداة    املفاهيم  )أ(  الّدراسةاملتضمن في  األولية، ملحق  أهميته  ،بصورتها    ، ومناسبته   ،والصياغة  ،من حيث 

 اقتراحات أخرى يرونها مناسبة، وبعد إجراء   غير املناسبة، وإبداء أي  وإضافة مفاهيم رئيسة أو فرعية جديدة أو حذف بعض املفاهيم  ،واالنتماء للمجال

 
ُ
امل اقترحها  التي   التعديالت 

ّ
الفرعية )حك املفاهيم  بلغ عدد  النهائية توزّ   ا( مفهومً 83مون  أهم  في صورتها  عت على ستة مفاهيم رئيسة؛ وبذلك تم تحديد 

ن أبرز ، وامللحق )ج( يبيّ األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في    الّدراساتفرها في كتب  املقترح تو   املفاهيم الرئيسة والفرعية املرتبطة باالقتصاد املعرفي

   .الّدراسةالتعديالت التي أجريت على أداة 

راسةثبات أداة  . 6.2  :الد 

  طرفمن تّم حساب درجة ثبات أداة التحليل من خالل )ثبات التحليل عبر األفراد(: وهو نسبة االتفاق بين التحليل الذي قام به الباحث والتحليل 

، وتم اختيار الّدراسة عّينةاالجتماعية  الّدراساتبتحليل وحدة دراسية من كل كتاب من كتب  - وهو املحلل األول   -آخر مختص، حيث قام الباحث نفسه

ألداة التحليل املعتمدة، وجرى إيجاد نسب االتفاق بين املحللين والتأكد من مطابقة    ا تم توضيح خطوات التحليل طبًق و االجتماعية،    الّدراساتأحد معلمي  

 تية: ( اآل1987وإليجاد معامل الثبات تم استخدام معادلة هولستي )طعيمة،  نسب االتفاق ألغراض ثبات التحليل.

 معامل الثبات =
 عدد مرات االتفاق بين التحليل األول والثاني 

×100 % 
 تفاق + عدد مرات االختالفعدد مرات اال

فكانت معامالت الثبات    ، االجتماعية للصفوف الثالثة لحساب معامل الثبات بين املحللين  الّدراساتعشوائية من محتوى كتب    عّينةوقد تم أخذ  

 .( اآلتي2كما في الجدول )
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 نتائج حساب ثبات تحليل املحتوى بطريقة تحليل األفراد: (2جدول )

 الكتاب  املفهوم الرئيس ي  3
املحلل  

 األول 

املحلل  

 الثاني

مرات  

 االتفاق 

مرات  

 االختالف 

االتفاق +  

 االختالف 

معامل الثبات  

% 

 املفاهيم التنظيمية  1

 100.00 2 0 2 2 2 الصف الثالث 

 88.24 17 2 15 17 15 الصف السادس

 96.36 55 2 53 55 53 الصف العاشر 

 املفاهيم القانونية 2

 90.91 11 1 10 10 11 الصف الثالث 

 90.91 22 2 20 20 22 الصف السادس

 92.11 38 3 35 38 35 العاشر الصف 

3 
مفاهيم التعليم واملعرفة  

 وسوق العمل 

 75.00 4 1 3 4 3 الصف الثالث 

 90.00 20 2 18 20 18 الصف السادس

 90.63 32 3 29 32 29 الصف العاشر 

 مفاهيم البحث العلمي  4

 100.00 1 0 1 1 1 الصف الثالث 

 100.00 1 0 1 1 1 الصف السادس

 75.00 4 1 3 3 4 الصف العاشر 

5 
مفاهيم االبتكار واإلبداع  

 وريادة األعمال 

 100.00 1 0 1 1 1 الصف الثالث 

 81.82 11 2 9 9 11 الصف السادس

 86.67 15 2 13 15 13 الصف العاشر 

6 
مفاهيم تكنولوجيا  

 املعلومات 

 80.00 5 1 4 4 5 الصف الثالث 

 77.78 9 2 7 7 9 الصف السادس

 87.50 16 2 14 16 14 الصف العاشر 

 الدرجة الكلية لكل كتاب 

 87.50 24 3 21 22 23 الصف الثالث 

 87.50 80 10 70 74 76 الصف السادس

 93.04 158 11 147 159 148 الصف العاشر 

 % 89.35 الدرجة الكلية 

 . الّدراسة%(، وهو معامل ثبات مقبول ألغراض هذه 89.35بلغت ) ها،كل( أن معامل الثبات لألداة 2دول )يالحظ من الج

( مفاهيم  6تتبع ) افرعي   ا( مفهومً 83تتمثل فئة التحليل في مفاهيم االقتصاد املعرفي الرئيسة والفرعية املكّون ألداة التحليل، والتي تضمن ): فئة التحليل 

 املعرفي رئيسة في صورتها النهائية، ملحق )ج(.لالقتصاد 

االجتماعية للمرحلة األساسية    الّدراساتصورة )إن وجدت(، في تحليل محتوى كتب    ، أوفقرة  ، أوجملة  ، أوسواء كلمة  ،تم اعتماد الفكرة :  وحدة التحليل 

 لتحديد مفاهيم االقتصاد املعرفي املتوفرة فيها.         ؛األردنفي 

فرها في هذه هيم االقتصاد املعرفي املقترح تو نت من مفااالجتماعية للمرحلة األساسية وفق أداة تكوّ  الّدراساتتّم تحليل كتب  : عملية التحليل ضوابط 

األداة في صورتها النهائية من )الكتب، وقد تكوّ  )  افرعي    ا( مفهومً 83نت  التحليل، ( مفاهيم لالقتصاد املعرفي رئيسية، وتّم تحديد ضواب6تتبع  ط لعملية 

 ومنها:

 االجتماعية لصفوف املرحلة األساسية. الّدراساتيشمل التحليل مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب  •

 استخدام األداة لرصد النتائج وتكرار املهارة. •

 رصد املهارة الظاهرة في محتوى الكتب واألسئلة واألنشطة جميعها. •

مستويات: )منخفضة، أو متوسطة، أو   ةثالث إلىاالجتماعية ملفاهيم االقتصاد املعرفي من خالل تحويلها  الّدراساتوللحكم على درجة تضمين كتب 

 (: 2018مرتفعة(، بناء على املعادلة اآلتية، )بني خالد، 

 طول الفترة 
 األدنى البديل  الحّد  -األعلى البديل الحّد 

 املستويات عدد 

والعاشر( األساس ي   ،والسادس  ،)الثالث  : االجتماعية للصفوف  الّدراساتفر مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب  وبذلك أصبح الحكم على نسبة تو 

 وفق اآلتي:

 فرة بدرجة قليلة.%( تعّد متو 33أقل من ) •

 فرة بدرجة متوسطة. %( تعّد متو 66-%33من ) •

 بدرجة كبيرة. فرة %( تعّد متو 66أكثر من ) •
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راسةخطوات إجراء  . 7.2  :الد 

 تّم ما يلي:  ،الّدراسةلتحقيق أهداف 

النظري؛  الّدراساتمراجعة   • املرحلة األساسية، حيث    السابقة واألدب  املناسبة لصفوف  املعرفي  االقتصاد  أداة تتضمن مفاهيم  إعداد  من أجل 

 ة.( مفاهيم رئيس6ا تندرج تحت )فرعي   ا( مفهومً 83نت األداة من )تكوّ 

 صورة.  ، أوفقرة  ، أوجملة ، أوسواء كلمة ،تحديد وحدة التحليل: الفكرة  •

سواء أكانت   ،قراءة واعية؛ لتكوين صورة واضحة عن مفاهيم االقتصاد املعرفي الواردة في محتواها  لّدراسةا  عّينةقراءة الكتب املستهدفة للتحليل ك  •

 أو الجملة.  ،أو الفقرة  ،ظاهرة أم ضمنية، حسب ورودها في الكلمة

 رصد التكرارات، وإعطاء تكرار واحد لكل مهارة فرعية ظهرت في محتوى الكتب املستهدفة.  •

 استخراج صدق األداة.  •

 استخراج ثبات التحليل )عبر األفراد(.  •

 تفريغ نتائج التحليل، وإيجاد التكرارات والنسب املئوية لكل مهارة والترتيب، وذلك حسب املعادالت اآلتية: •

 النسبة املئوية لكل مهارة = 
 مجموع تكرار املفهوم الفرعي الواحد 

 ×100 % 
 الذي ينتمي إليه املفهوم  املفهوم الرئيسمجموع تكرار  

 عرض النتائج ومناقشتها، وكتابة التوصيات. •

 :املعالجة اإلحصائية . 8.2

 إليجاد معامل الثبات.  (هولستي)تم استخدام معادلة  •

 تم استخدام التكرارات والنسب املئوية.  •

 :نتائج الدراسة .3

راساتما درجة تضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب    :والذي نصه  قة بالسؤال األول،النتائج املتعل   . 1.3 االجتماعية للمرحلة األساسية في   الد 

 ؟األردن

ملفاهيم   األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في    الّدراساتلإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخراج التكرارات والنسب املئوية لدرجة تضمين كتب  

 االقتصاد املعرفي، والجدول اآلتي يوضح ذلك. 

نة في كتب  :(3جدول ) راساتالتكرارات والنسب املئوية والترتيب ملفاهيم االقتصاد املعرفي املضم  )الثالث، والسادس، والعاشر(   :األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في  الد 

 األساس ي 
قم 

لر
ا

 

 املفهوم 

 الصف 

لي 
لك

ا
ة   
سب

لن
ا

 %
ة 
وي
ملئ
ا

 

ب
رتي

الت
 

 العاشر األساس ي  السادس األساس ي  الثالث األساس ي 

 % تكرار % تكرار % تكرار

 1 33.26 472 24.74 351 8.03 114 0.49 7 املفاهيم التنظيمية  1

 3 22.13 314 12.05 171 7.40 105 2.68 38 املفاهيم القانونية 2

3 
واملعرفة  مفاهيم التعليم 

 وسوق العمل 
13 0.92 165 11.63 186 13.11 364 25.65 2 

 6 0.92 13 0.63 9 0.14 2 0.14 2 مفاهيم البحث العلمي  4

5 
مفاهيم االبتكار واإلبداع  

 وريادة األعمال 
3 0.21 48 3.38 98 6.91 149 10.50 4 

6 
مفاهيم تكنولوجيا  

 املعلومات 
12 0.85 51 3.59 44 3.10 107 7.54 5 

  100.00 1419 60.54 859 34.18 485 5.29 75 املجموع 

)الثالث، والسادس،   :األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في    الّدراسات( أن إجمالي مفاهيم االقتصاد املعرفي املضّمنة في كتب  3يتضح من الجدول )

 عت على الصفوف اآلتية:، توزّ ا ( تكرارً 1419والعاشر( األساس ي بلغت )

في كتب   • املضّمنة  املعرفي  االقتصاد  )  الّدراساتبلغت مفاهيم  األساس ي  العاشر  للصف  تكرارً 859االجتماعية  )ا (  وبنسبة مئوية  %( من  60.54، 

املعرفي، وجاء االقتصاد  في كتب    تمفاهيم  املضّمنة  املعرفي  االقتصاد  وبلغت مفاهيم  األول.  الترتيب  السادس    الّدراسات في  للصف  االجتماعية 
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في الترتيب الثاني. وبلغت مفاهيم االقتصاد املعرفي املضّمنة   ت%( من مفاهيم االقتصاد املعرفي، وجاء34.18، وبنسبة مئوية )ا ( تكرارً 485األساس ي )

 في الترتيب الثالث.   ت%( من مفاهيم االقتصاد املعرفي، وجاء5.29ا، وبنسبة مئوية )( تكرارً 75االجتماعية للصف الثالث األساس ي )  الّدراساتفي كتب  

)الت • املفاهيم  الرئيسة، فقد جاءت  املعرفي(  الثالثة بعدد تكرارات يساوي  أما مفاهيم )االقتصاد  الصفوف  األول على مستوى  الترتيب  نظيمية( في 

ثم كتاب    ، %(24.74وبنسبة بلغت )  ،(351األولى بتكرار )  املرتبةكتاب الصف العاشر األساس ي في    جاء%(، حيث  33.26، ونسبة مئوية )ا ( تكرارً 472)

 %(.049بلغت ) وبنسبة( 7كتاب الصف الثالث في املرتبة الثالثة بتكرار )جاء  ،ا وأخيرً  %(.8.03وبنسبة بلغت ) ،(114الصف السادس بتكرار )

%(، حيث جاء كتاب الصف العاشر  25.65(، ونسبة مئوية بلغت )364( في الترتيب الثاني بتكرار )التعليم واملعرفة وسوق العملوجاءت مفاهيم ) •

األولى بتكرار ) املرتبة  بلغت )  ،(186األساس ي في  )  ،%(13.11وبنسبة  السادس األساس ي بتكرار  بلغت )  ،(165ثم كتاب الصف    %(.11.63وبنسبة 

  ، جاءا وأخيرً 
ّ
 %(. 0.92( بنسبة بلغت )13الثالث األساس ي في املرتبة الثالثة بتكرار ) كتاب الصف

، حيث جاء كتاب الصف العاشر األساس ي في املرتبة األولى  %(22.13(، ونسبة مئوية )314وجاءت املفاهيم )القانونية( في الترتيب الثالث بتكرار ) •

)  ، (171بتكرار ) )  ، %(12.05وبنسبة بلغت  السادس األساس ي بتكرار  )  ، (105ثم كتاب الصف  بلغت  الصف    ، جاء ا وأخيرً   %(. 7.40وبنسبة  كتاب 

 %(. 2.68( بنسبة بلغت )38الثالث األساس ي في املرتبة الثالثة بتكرار )

العاشر األساس ي   الصف كتاب%(، حيث جاء 10.50(، ونسبة مئوية )149( في الترتيب الرابع بتكرار )االبتكار واإلبداع وريادة األعمالمفاهيم )تلتها  •

)  وبنسبة  ، (98)  بتكراراألولى    املرتبةفي   )  بنسبة(  48)  بتكرار السادس    الصف   كتاب  ثم   ،%(6.91بلغت    الصف   كتاب   ، جاءا وأخيرً   %(. 3.38بلغت 

 %(.0.21بلغت ) بنسبة( 3) بتكرار الثالثة املرتبةالثالث في 

األولى  املرتبةالسادس في  الصف كتاب جاء %(، حيث 7.54(، ونسبة مئوية )107( بالترتيب الخامس بتكرار )تكنولوجيا املعلوماتوجاءت مفاهيم ) •

الثالث في   الصف كتاب  ، جاءا وأخيرً  %(. 3.10بلغت ) بنسبةو   ،(44) بتكرارالعاشر األساس ي  الصف  كتاب ثم  ،%(3.59بلغت )  وبنسبة ، (51) بتكرار

 %(. 0.85بلغت ) وبنسبة ،(12) بتكرار الثالثة املرتبة

األولى   املرتبةالعاشر األساس ي في    الصف   كتاب   جاء%(، حيث  092(، ونسبة مئوية )13( بالترتيب السادس بتكرار )البحث العلميوجاءت مفاهيم ) •

   لكل منهما.%(، 0.14بلغت ) ( بنسبة2) بتكرارالسادس والصف الثالث  الصف جاء كتابا ثم  ، %(0.63بلغت ) وبنسبة ،(9) بتكرار

 تكرارات املفاهيم حسب مجاالتها كما يلي: 

 : املفاهيم التنظيمية •

ة للمفاهيم التنظيمية املرتبطة باالقتصاد املعرفي املضمنة في كتب  :(4جدول ) راساتالتكرارات والنسب املئوي  ة  الد   االجتماعية للمرحلة األساسي 

قم 
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ا
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 العاشر األساس ي  السادس األساس ي 
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ية 
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يخ
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ت

وع  
جم

امل
 النسبة التكرار  

 3 7.63 36 26 5 10 11 9 6 0 3 1 الرؤية املستقبلية للحكومة  1

 7 3.81 18 12 0 0 12 5 2 2 1 1 الخدمات الحكومية  2

 7 3.81 18 16 7 0 9 1 0 0 1 1 فاعلية وكفاءة األداء الحكومي  3

 5 6.99 33 31 11 1 19 2 1 0 1 0 األداء اللوجستي  4

 2 14.83 70 44 6 8 30 25 12 8 5 1 التعاون الدولي  5

 10 0.21 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 العوملة  6

 1 42.80 202 155 51 70 34 44 0 23 21 3 التنمية املستدامة  7

 8 3.39 16 9 2 2 5 7 2 2 3 0 املركزية  8

 6 6.36 30 16 1 12 3 14 2 10 2 0 الالمركزية  9

 4 7.42 35 30 8 2 20 5 1 0 4 0 التمكين والنظيم املؤسس ي  10

 9 2.75 13 11 1 2 8 2 0 0 2 0 التنافسية في مجال الحكومي  11

  33.26 472 351 93 107 151 114 26 45 43 7 املجموع 

(  املرتبة التنمية املستدامة، حيث احتّل مفهوم )(472تكراراته )، وبلغ مجموع  ا( مفهومً 11تكّوَنت من ) ( أن املفاهيم التنظيمية4من الجدول )  يّتضح

الدولي%(، وجاء مفهوم )42.80)  وبنسبة  ،(202)  بتكراراألولى   ( العوملة%(، فيما جاء مفهوم )14.83)  وبنسبة  ،(70)  بتكرارالثانية    املرتبة( في  التعاون 

 %(.  0.21مئوّية ) ( بنسبة1) بتكراراألخيرة  املرتبةب
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 : املفاهيم القانونية •

ة النسبو  التكرارات :(5جدول ) راسات كتبللمفاهيم القانونية املرتبطة باالقتصاد املعرفي املضمنة في  املئوي  ة للمرحلةاالجتماعية  الد     األساسي 

قم 
لر

ا
 

 الرتبة الكلي  الصف  املفهوم 

 ي 
اس
ألس

ث ا
ثال

ال
 

 العاشر األساس ي  السادس األساس ي 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 النسبة التكرار  

املؤسسات القانونية والتشريعية   12

 والرقابية 

2 12 0 13 25 11 1 7 19 46 14.65 2 

قوانين تكنولوجيا املعلومات  13

 واالتصاالت 

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0.64 10 

 8 4.14 13 2 0 1 1 11 11 0 0 0 الفكرية قانون امللكية  14

 7 5.41 17 17 12 3 2 0 0 0 0 0 العالمات التجارية  15

 1 27.39 86 60 21 1 38 25 4 2 19 1 حرية التفكير والتعبير عن الرأي  16

 6 8.92 28 15 5 5 5 8 3 3 2 5 قانون العمل  17

 9 3.82 12 8 3 3 2 4 2 2 0 0 الرقابة والتدقيق  18

 4 11.78 37 12 7 4 1 16 0 1 15 9 اللوائح التنظيمية  19

 5 9.87 31 20 6 6 8 1 0 0 1 10 املساءلة  20

 3 13.38 42 16 3 2 11 15 0 0 15 11 املسؤولية القانونية  21

  22.13 314 171 65 27 79 105 33 8 64 38 املجموع 

، حيث احتّل مفهوم )حرية التفكير والتعبير عن (314( مفاهيم، وبلغ مجموع تكراراته )10تكّوَنت من )( أن املفاهيم القانونية 5يّتضح من الجدول )

 األولى  
َ
املرتبة  وبنسبة   ،(46)  بتكرارالثانية    املرتبة%(، وجاء مفهوم )املؤسسات القانونية والتشريعية والرقابية( في  27.39)  وبنسبة  ،(86)  بتكرارالرأي( 

 %(. 0.64مئوّية ) ( بنسبة2) بتكراراألخيرة  املرتبةمفهوم )قوانين تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( ب %(، فيما جاء14.65)

 : مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل  •

ة النسبو  التكرارات :(6جدول ) راسات كتبملفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل املرتبطة باالقتصاد املعرفي املضمنة في  املئوي  ة  للمرحلةاالجتماعية  الد   األساسي 

قم 
لر

ا
 

 الرتبة الكلي  الصف  املفهوم 

ث 
ثال

ال

 ي 
اس
ألس

ا
 

 العاشر األساس ي  السادس األساس ي 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 النسبة التكرار  

 3 9.07 33 25 4 17 4 5 3 0 2 3 القوى العاملة  22

 11 3.57 13 9 1 5 3 3 1 0 2 1 العمال املهرة  23

 8 5.49 20 10 3 1 6 10 2 3 5 0 رأس املال البشري  24

 13 3.02 11 9 3 1 5 2 0 1 1 0 رأس املال املعرفي  25

 4 7.69 28 10 6 1 3 18 4 0 14 0 االجتماعي راس املال  26

 5 7.14 26 21 13 5 3 5 0 0 5 0 رأس املال االبداعي 27

 10 4.12 15 8 3 2 3 5 2 2 1 2 احتياجات سوق العمل  28

 14 1.92 7 3 1 1 1 3 1 1 1 1 التعلم عن بعد  29

 16 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإللكتروني التعلم  30

 6 6.32 23 14 5 1 8 7 0 0 7 2 القدرات بناء  31

 9 4.67 17 16 8 0 8 0 0 0 0 1 التدريب املتخصص  32

 15 0.27 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 معدل االلتحاق  33

 1 14.84 54 11 3 7 1 43 9 15 19 0 نقل املعرفة وتطبيقها  34

 2 12.64 46 18 13 4 1 28 11 5 12 0 إنتاج املعرفة ونشرها 35

 13 3.02 11 5 3 1 1 5 4 0 1 1 شبكات املعرفة  36

 5 7.14 26 7 3 1 3 17 7 3 7 2 مجتمع املعرفة  37

 7 5.77 21 14 8 1 5 7 5 1 1 0 املعرفة املتخصصة  38

 12 3.30 12 5 3 1 1 7 1 0 6 0 املعرفة الصريحة والضمنية  39
 

  25.65 364 186 80 49 57 165 50 31 84 13 املجموع 
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(، حيث احتّل مفهوم )نقل  364، وبلغ مجموع تكراراته )ا( مفهومً 18( أن مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل تكّوَنت من )6يّتضح من الجدول )

%(،  12.64) وبنسبة ،(46) بتكرارالثانية  املرتبة%(، وجاء مفهوم )إنتاج املعرفة ونشرها( في 14.64) وبنسبة ،(54) بتكراراملعرفة وتطبيقها( املرتبة األولى 

   .( دون تكراراإللكتروني%(. وجاء مفهوم )التعلم 0.27مئوّية  ) بنسبة( 1) بتكراراألخيرة  املرتبةفيما جاء مفهوم )معدل االلتحاق( ب

 : مفاهيم البحث العلمي •

ة النسبو  التكرارات :(7جدول ) راسات كتبملفاهيم البحث العلمي املرتبطة باالقتصاد املعرفي املضمنة في  املئوي  ة  للمرحلةاالجتماعية  الد   األساسي 

قم 
لر

ا
 

 الرتبة الكلي  الصف  املفهوم 

 ي 
اس
ألس

ث ا
ثال

ال
 

 العاشر األساس ي  السادس األساس ي 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 النسبة التكرار  

 1 38.46 5 3 1 0 2 0 0 0 0 2 على البحث والتطوير  اإلنفاق 40

 4 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املؤسسات البحثية غير الربحية  41

الشراكة بين الجامعات   42

 واملؤسسات الصناعية 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7.69 3 

التعاون البحثي بين املؤسسات   43

 البحثية 

0 1 0 0 1 1 1 0 2 3 23.08 2 

 3 7.69 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 قواعد البيانات البحثية  44

 2 23.08 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0 البحوث األساسية والتجريبية  45
 

  0.92 13 9 2 2 5 2 0 1 1 2 املجموع 

)  يّتضح الجدول  البحث  7من  أن مفاهيم   )( تكّوَنت من  )6العلمي  وبلغ مجموع تكراراته  )13( مفاهيم،  احتّل مفهوم  البحث    اإلنفاق(، حيث  على 

 املرتبة %(، وجاء مفهومّي )التعاون البحثي بين املؤسسات البحثية، والبحوث األساسية والتجريبية( في 38.46)  وبنسبة  ،(5)  بتكراروالتطوير( املرتبة األولى  

 بتكرار األخيرة    املرتبة)الشراكة بين الجامعات واملؤسسات الصناعية، وقواعد البيانات البحثية( ب  امفهومً %(، فيما جاء  23.08)  وبنسبة  ، (3)  بتكرارالثانية  

   دون تكرار.%(. وجاء مفهوم )املؤسسات البحثية غير الربحية( 7.69مئوّية  ) بنسبة( 1)

 مفاهيم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال: •

راسات االجتماعية ل8جدول ) ة ملفاهيم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال باالقتصاد املعرفي املضمنة في كتب الد  ة (: التكرارات والنسب املئوي   لمرحلة األساسي 

قم 
لر

ا
 

 الرتبة الكلي  الصف  املفهوم 

 ي 
اس
ألس

ث ا
ثال

ال
 

 العاشر األساس ي  األساس ي  السادس 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 

ية 
طن

و
فيا 

را
جغ

 

يخ
ار
ت

وع  
جم

امل
 النسبة التكرار  

 7 4.03 6 4 2 0 2 2 2 0 0 0 أمن املعلومات البحثية  46

 3 12.75 19 19 8 9 2 0 0 0 0 0 االختراع واإلبداع 47

 2 13.42 20 19 8 9 2 1 0 0 1 0 ريادة األعمال  48

 1 26.85 40 18 9 1 8 19 11 8 0 3 دعم االبتكار واإلبداع 49

 5 10.74 16 10 4 0 6 6 4 2 0 0 عمليات االبتكار 50

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مخرجات االبتكار  51

 7 4.03 6 3 1 1 1 3 2 1 0 0 بيئة األعمال املبتكرة  52

دعم حاضنات االبتكار وريادة   53

 األعمال

0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.67 10 

 6 5.37 8 6 1 0 5 2 2 0 0 0 االبتكار أنماط  54

 9 2.01 3 1 0 1 0 2 2 0 0 0 نظام االبتكار 55

 6 5.37 8 4 3 0 1 4 1 3 0 0 القدرة االبتكارية واإلبداعية  56

 8 3.36 5 4 3 0 1 1 1 0 0 0 التطوير االبتكاري  57

الشراكة بين القطاعين العام  58

 والخاص 

0 7 0 0 7 7 3 0 10 17 11.41 4 

 
  10.50 149 98 39 24 35 48 25 15 8 3 املجموع 
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(، حيث احتّل مفهوم )دعم  149، وبلغ مجموع تكراراته )ا( مفهومً 13( أن مفاهيم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال تكّوَنت من )8من الجدول ) يتضح

%(، فيما جاء  13.42)  وبنسبة  ،(20)  بتكرارالثانية    املرتبة%(، وجاء مفهوم )ريادة األعمال( في 26.85)  وبنسبة  ،(40)  بتكراراالبتكار واإلبداع( املرتبة األولى  

 دون تكرار. %(. وجاء مفهوم )مخرجات االبتكار( 0.67مئوّية  ) بنسبة( 1) بتكراراألخيرة  املرتبةمفهوم )دعم حاضنات االبتكار وريادة األعمال( ب

 :مفاهيم تكنولوجيا املعلومات •

ة النسبو  التكرارات :(9جدول ) راسات كتبملفاهيم تكنولوجيا املعلومات املرتبطة باالقتصاد املعرفي املضمنة في  املئوي  ة  للمرحلةاالجتماعية  الد   األساسي 

قم
لر

ا
 

 الرتبة الكلي الصف املفهوم

 ي
اس
س
األ

ث 
ثال

ال
 

 العاشر األساس ي األساس ي السادس

ية 
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و
يا 
اف
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ت
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جم
امل

 

ية 
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و
يا 
اف
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ج

 

خ 
ي ار

ت
وع 

جم
امل

 النسبة التكرار 

 9 1.87 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 ة(اإللكترونيالحكومة الذكية ) 59

 4 8.41 9 9 0 6 3 0 0 0 0 0 واالتصاالت بنية تكنولوجيا املعلومات  60

 9 1.87 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 القدرات التكنولوجية للمؤسسات  61

شركات تكنولوجيا املعلومات   62

 واالتصاالت 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.93 10 

 10 0.93 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 الصناعات التكنولوجية  63

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 املتقدمة صادرات التكنولوجيا  64

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكنولوجيا التطبيقات املالية  65

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الذكاء الصناعي 66

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحوسبة السحابية 67

 7 3.74 4 1 1 0 0 3 0 3 0 0 الطباعة ثالثية األبعاد  68

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التبادل التكنولوجي املعرفي  69

 8 2.80 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 ة اإللكترونيالتجارة  70

 9 1.87 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 ة اإللكترونيالخدمات  71

 10 0.93 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 األسواق االفتراضية  72

 9 1.87 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 العمالت الرقمية 73

 5 7.48 8 1 0 0 1 7 0 7 0 0 ةاإللكترونيالخدمات اللوجستية  74

 6 4.67 5 1 0 0 1 3 0 2 1 1 تطبيقات الهاتف النقال  75

 7 3.74 4 3 0 1 2 1 1 0 0 0 ةاإللكترونيالهوية  76

 2 12.15 13 5 2 2 1 8 3 3 2 0 ةاإللكترونياملشاركة  77

 3 11.21 12 3 1 1 1 9 0 7 2 0 الخدمات املعلوماتية  78

 9 1.87 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 الخدمات الذاتية  79

 1 31.78 34 3 1 0 2 20 0 0 20 11 التواصل االجتماعي 80

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البطاقة الذكية 81

 9 1.87 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 األمن املعلوماتي 82

 11 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 األنظمة الذكية 83
 

  7.54 107 44 8 18 18 51 4 22 25 12 املجموع

)  يتضح الجدول  )9من  تكّوَنت من  املعلومات  تكنولوجيا  أن مفاهيم  )ا( مفهومً 26(  تكراراته  وبلغ مجموع  )التواصل 107،  احتّل مفهوم  (، حيث 

%(، فيما 12.15)  وبنسبة  ،(13)  بتكرارالثانية    املرتبةة( في  اإللكتروني%(، وجاء مفهوم )املشاركة  31.78)  وبنسبة  ،(34)  بتكراراالجتماعي( املرتبة األولى  

واالتصاالت،    :مفاهيم   تجاء املعلومات  تكنولوجيا  التكنولوجية،  و )شركات  باألسواق  و الصناعات  مئوّية    بنسبة(  1)  بتكراراألخيرة    املرتبةاالفتراضية( 

التبادل التكنولوجي و الحوسبة السحابية،  و الذكاء الصناعي،  و تكنولوجيا التطبيقات املالية،  و )صادرات التكنولوجيا املتقدمة،    :مفاهيم   ت%(. وجاء0.93)

 بدون تكرار.األنظمة الذكية( و البطاقة الذكية، و املعرفي، 

راساتهل يختلف تضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب   : والذي نصه  ،النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني .2.3 االجتماعية للمرحلة األساسية    الد 

 العاشر( األساس ي؟و السادس، و )الثالث،  :باختالف الصف الدراس ي األردنفي 

ملفاهيم   األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في    الّدراساتلدرجة تضمين كتب  لإلجابة عن هذا السؤال، تّم استخراج التكرارات والنسب املئوية  

 ( يوضح ذلك. 10( بين التكرارات والنسبة املئوية لهذه املفاهيم، والجدول )Chi-Squareاالقتصاد املعرفي باختالف الصف الدراس ي، واستخراج قيم )
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نة في كتب  :(10جدول ) راساتالتكرارات والنسب املئوية ملفاهيم االقتصاد املعرفي املضم  )الثالث،   باختالف الصف الدراس ي: األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في  الد 

 ( بين التكرارات والنسبة املئوية لهذه املفاهيمChi-Squareاألساس ي وقيم ) والسادس، والعاشر(

 الصف  املعرفي مفاهيم االقتصاد 
 املجموع 

Chi-Square الداللة اإلحصائية 
 % ت 

 املفاهيم التنظيمية 

 0.49 7 الثالث األساس ي 

 8.03 114 السادس األساس ي  0.000 * 944.000

 24.74 351 العاشر األساس ي 

 املفاهيم القانونية

 2.68 38 الثالث األساس ي 

 7.40 105 السادس األساس ي  0.000 * 628.000

 12.05 171 العاشر األساس ي 

 مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل 

 0.92 13 الثالث األساس ي 

 11.63 165 السادس األساس ي  0.000 * 728.000

 13.11 186 العاشر األساس ي 

 مفاهيم البحث العلمي 

 0.14 2 الثالث األساس ي 

 0.14 2 السادس األساس ي  0.002 *13.000

 0.63 9 العاشر األساس ي 

 مفاهيم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال 

 0.21 3 الثالث األساس ي 

 3.38 48 السادس األساس ي  0.000 * 298.000

 6.91 98 العاشر األساس ي 

 مفاهيم تكنولوجيا املعلومات 

 0.85 12 الثالث األساس ي 

 3.59 51 السادس األساس ي  0.000 * 214.000

 3.10 44 العاشر األساس ي 

 مفاهيم االقتصاد املعرفي )الكلي(

 5.29 75 الثالث األساس ي 

 34.18 485 السادس األساس ي  0.000 * 2838.000

 60.54 859 العاشر األساس ي 

 .(α≤ 0.05عند مستوى الداللة )  ا* دالة إحصائي  

 ( ما يلي:10يظهر من الجدول )

باختالف الصف   األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في  الّدراساتتختلف التكرارات والنسب املئوية ملفاهيم االقتصاد املعرفي املتضمنة في كتب  •

عند   اإحصائي  (، وهي قيمة دالة  2838.000( على املستوى الكلي )Chi-Square)الثالث، والسادس، والعاشر( األساس ي، حيث بلغت قيمة )  الدراس ي:

 ن أن الفروق لصالح الصف العاشر األساس ي. (، وعند مراجعة التكرارات يتبيّ α≤ 0.05مستوى )

في كتب   • املتضمنة  املعرفي  االقتصاد  ملفاهيم  املئوية  والنسب  التكرارات  في    الّدراساتتختلف  األساسية  للمرحلة  على مستوى   األردن االجتماعية 

( للمفاهيم  Chi-Square)الثالث، والسادس، والعاشر( األساس ي، حيث بلغت قيمة )  ملعرفي باختالف الصف الدراس ي:اد ا املفاهيم الرئيسية لالقتص

(،  13.000(، وملفاهيم البحث العلمي )728.000(، وملفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل )628.000(، وللمفاهيم القانونية )944.000التنظيمية )

(،  α≤ 0.05عند مستوى )  ا(، وهي قيم دالة إحصائي  214.000(، وملفاهيم تكنولوجيا املعلومات )298.000داع وريادة األعمال )وملفاهيم االبتكار واإلب

 ن أن الفروق لصالح الصف العاشر األساس ي. وعند مراجعة التكرارات يتبيّ 

 :مناقشة النتائج .4

نصه  . 1.4 والذي  األول،  بالسؤال  املتعلقة  النتائج  كتب  :  مناقشة  في  املعرفي  االقتصاد  مفاهيم  تضمين  درجة  راساتما  للمرحلة    الد  االجتماعية 

 ؟ األردن األساسية في 

 :األردناالجتماعية للمرحلة األساسية في    الّدراساتأظهرت النتائج املتعلقة بالسؤال األول أّن إجمالي مفاهيم االقتصاد املعرفي املضّمنة في كتب  

والعاشر والسادس،  ))الثالث،  بلغت  األساس ي  تكرارً 1419(  في كتب  ا (  املضّمنة  املعرفي  االقتصاد  بلغت مفاهيم  للصف   الّدراسات، حيث  االجتماعية 

( األساس ي  تكرارً 859العاشر  )ا (  وبنسبة مئوية  املعرفي، وجاء60.54،  االقتصاد  املعرفي    ت%( من مفاهيم  االقتصاد  وبلغت مفاهيم  األول،  الترتيب  في 

في كتب   )  الّدراساتاملضّمنة  األساس ي  السادس  للصف  تكرارً 485االجتماعية  )ا (  وبنسبة مئوية  املعرفي، وجاء34.18،  االقتصاد  في   ت%( من مفاهيم 

%( من 5.29ا، وبنسبة مئوية )( تكرارً 75تماعية للصف الثالث األساس ي )االج  الّدراسات الترتيب الثاني، وبلغت مفاهيم االقتصاد املعرفي املضّمنة في كتب 

 في الترتيب الثالث.   تمفاهيم االقتصاد املعرفي، وجاء

 ويمكن أ 
ُ
أن تكون مفاهيم و درجة تضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي تتناسب    أن  إلىعزى هذه النتيجة  ن ت مستوى املرحلة العمرية؛ فمن الطبيعي 

املع املبح   الّدراساترفي في كتب  االقتصاد  املتوقعة في هذا الصف ولهذا  النتاجات  أن  األولى، خاصة  املرتبة  العاشر األساس ي في  ث  االجتماعية للصف 
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االجتماعية تمتاز بالطول وكثرة املعلومات   الّدراساتفي املرتبة  األولى، كما أن حجم املادة الدراسية في كتب    تولذا جاء  تخاطب املهارات العقلية العليا؛

 الواردة فيها، والتي تتناسب ومفاهيم االقتصاد املعرفي. 

االجتماعية للصف السادس تمتاز بالطول وكثافة املعلومات    الّدراساتأن كتب    إلىعزى حصول الصف السادس على املرتبة الثانية،  كما يمكن أن يُ 

كانت في كتب   سواء ،االجتماعية  الّدراساتمع صفوف املرحلة العمرية األقل، كما أّن نوعية املعارف املعروضة في كتب الواردة فيها، خاصة إذا ما قورنت 

 لتصميم الكتب املدرسية عليها. انظامً ، تمتاز بالحداثة، ويتم بناؤها بعد اعتماد االقتصاد املعرفي بوصفه أو التاريخ  ،و الجغرافيا، أ التربية الوطنية

أن كتاب    إلىعزى ذلك  وبنسبة تضمين هي األقل بين الكتب، ويمكن أن يُ   ،فقد جاءت القيم بدرجة قليلة  ،وص الصف الثالث األساس يأما بخص

لذا كانت نسبة التضمين  ة الصف األخرى؛  قيما، وليست كب  ااالجتماعية للصف الثالث عبارة عن ملزمة تتضمن موضوعات بسيطة وقليلة نوعً   الّدراسات

 أو السادس األساس ي.  ،خاصة إذا ما قورنت بالصف العاشر األساس ي ،لةفيها قلي

، ونسبة مئوية ا ( تكرارً 472وأظهرت النتائج أّن املفاهيم )التنظيمية( جاءت في الترتيب األول على مستوى الصفوف الثالثة بعدد تكرارات يساوي )

(33.26 
ُ
   أهمّية  إلىعزى هذه النتيجة  %(، ويمكن أن ت

ُ
ل على االقتصاد املبني على املعرفة أن التحوّ   إلىعزى هذه النتيجة  املفاهيم التنظيمية، ويمكن أن ت

م يستوجب تنمية املفاهيم التنظيمية لدى 
ّ
م في تهيئة  أهمّيةملا لها من  ؛املتعل

ّ
هذه املفاهيم نجد أنها  إلىللمستقبل بشكل مناسب، فمن خالل النظر  املتعل

بفاعلية األداء الحكومي والتنمية املستدامة،   االعامة التي تتعلق بالعمل العام ومؤسسات الدولة وأنظمتها املختلفة، والتي تتعلق أيضً تركز على القضايا  

م فهذه املفاهيم تعمل على تمكين 
ّ
 أسواق العمل والتعامل بطريقة تتناسب والتطور الحاصل فيها. إلىمن الدخول  املتعل

  أهمّية   إلىعزى ذلك  %(، ويمكن أن يُ 25.65(، ونسبة مئوية بلغت )364واملعرفة وسوق العمل( في الترتيب الثاني بتكرار )وجاءت مفاهيم )التعليم  

م مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل في تنمية  
ّ
  ؛ورفعته املتعل

ّ
ومما يالحظ في الوقت  بات سوق العمل بالطريقة املناسبة.ن من التعامل مع متطلليتمك

على أمور أخرى، إال أّن تركيز مناهج   اوالتي قد تؤثر سلبً  ،من أكثر الظواهر خطورة على املجتمع الحالي أن الكثير من الشباب يعانون من البطالة التي تعّد 

   االجتماعية على مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل إنما جاءت لتزيل الفجوة الحاصلة  الّدراسات
ّ
م ن  بين النظرية والتطبيق، ولتمك

ّ
من القدرة   املتعل

  ؛على ممارسة العمل واالبتكار والبحث عن اإلبداع
ّ
 اته. اد فرص العمل التي تتناسب وإمكانن من إيجليتمك

، بما ستناسب  ا، أو إبداعي  اأو اجتماعي    ،اأو معرفي    ،اكان بشري  ، سواء  كما أن مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل تركز على كيفية تطوير رأس املال

م استثمار التطورات التكنولوجية في تنمية    إلىواحتياجات سوق العمل، باإلضافة  
ّ
، وبناء اإللكترونيعد، والتعليم  من خالل استغالل التعلم عن بُ   املتعل

م قدرات  
ّ
املفاهيم ذات    اوفًق   املتعل أن هذه  الجوهرية، كما  املتغيرات  بناء قدرات     أهمّيةلهذه  م كبيرة في 

ّ
احترافية   ؛ بشكل متخصص  املتعل مما يزيد من 

م
ّ
 املتعل

ً
ون في صناعة العمال املهرة الذين يتميز  بلفي املهن التي ينظمون إليها، فليس املقصود من هذه املفاهيم تمكين القوى العاملة فقط،    ين مستقبال

 عملهم وتظهر إبداعاتهم بها.

( بتكرار  الثالث  الترتيب  في  )القانونية(  املفاهيم  )314وجاءت  مئوية  ونسبة  يُ 22.13(،  أن  ويمكن  ذلك  %(،  مواد    إلىعزى  طبيعة    الّدراساتأن 

القانونية املفاهيم  القانونية  ،االجتماعية تتضمن  املفاهيم  الكتب على  الوطنية والتاريخ، حيث تشتمل موضوعات هذه  التربية   ا نظرً   ؛خاصة في كتابي 

  -ها من طبيعة هذه املواد، فحرية التفكير والتعبير عن الرأي ألهميتها ولقرب
ً

لتناسب   ا نظرً   ؛نة في كتب التربية الوطنية وكتب التاريخمن املفاهيم املضمّ   -مثال

 خاصة في كتب التربية الوطنية.  ،هوم مع موضوعات هذه الكتب، وكذلك عمل املؤسسات القانونية والتشريعية والرقابية هذا املف

الرابعة    توجاء املرتبة  )  :في  الرابع بتكرار  الترتيب  يُ 10.50(، ونسبة مئوية )149)االبتكار واإلبداع وريادة األعمال( في  أن   إلىعزى ذلك  %(، ويمكن 

األمر الذي   املفاهيم املتعلقة باالبتكار واإلبداع وريادة األعمال، خاصة في الزمن الحالي الذي امتازت فيه املعرفة بضخامتها وتشعبها بشكل كبير،  أهمّية

م والتي تركز على تعليم    ،يستدعي بناء هذه املناهج وفق مفاهيم االقتصاد املعرفي
ّ
ألعمال، فالعصر الحالي كيف يتعلم، وتركز على مفاهيم ريادة ا   املتعل

م يتضمن تأهيل  
ّ
   اليكون إبداعي    املتعل

ّ
قها، ن من فرض نفسه في سوق العمل بناء على األفكار الريادية التي يمتلكها ويمكن أن يطبّ في مجال العمل، ويتمك

 الّدراسات هيم قد يكون تنميتها في كتب أخرى غير كتب  أن مثل هذه املفا  إلىعزى  إال أّن تأخر هذه املفاهيم في املستويات األخيرة في التضمين يمكن أن يُ 

 كون موضوعاتها تسمح بتضمين مثل هذه املفاهيم بشكل أفضل.  ؛االجتماعية بشكل أفضل، خاصة كتب العلوم والرياضيات واملواد العلمية املختلفة

خاصة إذا ما    ،ر هذا املجالعزى تأّخ %(، ويمكن أن يُ 7.54)(، ونسبة مئوية  107وجاءت مفاهيم )تكنولوجيا املعلومات( بالترتيب الخامس بتكرار )

كمواد الحاسوب والعلوم والرياضات  ؛أّن نوعية هذه املفاهيم قد تناسب املناهج األخرى التي تركز على الجانب التكنولوجي إلىقورن مع املجاالت األخرى 

املفاهيم فيها بشكل كبير، حيث  أو قد يصعب تضمين مثل هذه    ،االجتماعية قد ال تكون مناسبة  الّدراساتأّن موضوعات    إلىواللغة اإلنجليزية، إضافة  

موضوعات من نوع متخصص ليتم تضمينها   إلىة، واألسواق االفتراضية من املفاهيم التي تحتاج  اإللكترونية وخدمات التجارة  اإللكترونين مفاهيم التجارة  إ 

 بة مع مواد الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات بشكل أفضل من هذه الكتب. بشكل جيد، وبالتالي قد تكون متناس

املجاالت مفاهيم    ةقير هذا املجال عن بعزى تأّخ %(، ويمكن أّن يُ 092(، ونسبة مئوية )13وجاءت مفاهيم )البحث العلمي( بالترتيب السادس بتكرار )

ميزانية وزارة التربية والتعليم  ليتم تضمينها بشكل مناسب، كما أن بيئة خصبة   إلىتي تحتاج أن مفاهيم البحث العلمي من املفاهيم ال إلىاالقتصاد املعرفي 

االجتماعية ملوضوعات معرفية وتاريخية وجغرافية قد يجعل من الصعب تضمين   الّدراساتتناول كتب    اإلنفاق في مجال البحث العلمي، وأنال تسمح ب

وقدرة من املعلمين قبل الطلبة على ممارسة البحث العلمي ومعرفة املفاهيم الخاصة بها   عليا،  ت تفكير عليهاخاصة أنها تتطلب مهارا ،  مثل هذه املفاهيم
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م من قدرة  خاصة الصف العاشر األساس ي تحّد ، االجتماعية الّدراساتومجاالت تطبيقها، كما أن ضخامة املوضوعات الواردة في كتب 
ّ
على العودة  املتعل

 قواعد البيانات البحثية لالستزادة من املوضوعات املوجودة. إلى

األولى املرتبة  في  جاء  املستدامة(   )التنمية  أن مفهوم  التنظيمية  املفاهيم  في  النتائج  أظهرت  الفرعية فقد  املفاهيم  ورود  بخصوص  ومفهوم    ،أما 

يُ  أن  الثانية، ويمكن  املرتبة  الدولي( في  املعرفي    أهمّية  إلىعزى ذلك  )التعاون  املفهوم واستناد االقتصاد  اليوم وما فيه من    ،ليهإ هذا  العالم  حيث أصبح 

وعلى   أمّس   جميعمشاكل  في  والسكانية  والصحية  والغذائية  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  املشاكل،    الصعد  لهذه  آنية ومستقبلية  لحلول  الحاجة 

 الحل األمثل ملشاكل العالم.  ها املستقبلية من جهة أخرى، تعّد ونظرت ،مها من جهةوالتنمية املستدامة بشمولية أهدافها ومجاالت اهتما

  املرتبة لرقابية( في  وفي املفاهيم القانونية جاء مفهوم )حرية التفكير والتعبير عن الرأي( في املرتبة األولى، ومفهوم )املؤسسات القانونية والتشريعية وا 

عبير عن الرأي أن يتم النظر بدقة في أي سياسات وتشريعات جديدة، تنوي الدولة تشريعها من خالل مشاركة  الثانية، حيث تضمن حرية التفكير والت

من خالل تمكين املواطنين، وأخذ أفكارهم ومالحظاتهم. وتساعد حرية التعبير على احترام القانون وتنفيذه، كما تدعم حرية التعبير مفهوم الحكم الرشيد  

وهذا   .األشخاص األكثر كفاءة ونزاهة  إلىفهم لدى السلطات، وبالتالي تحسين جودة الحكومة من خالل توكل مهمة إدارة الدولة  املواطنين من طرح مخاو 

ها الدولة بناء  واحترام التشريعات التي تقرّ  ،يتوافق مع مفهوم املؤسسات القانونية والتشريعية والرقابية التي يتطلب من الفرد احترام الرأي والرأي واآلخر

 وعدم تجاوزها.  ،على موافقة املواطنين

  املرتبة فقد جاء مفهوم )نقل املعرفة وتطبيقها( في املرتبة األولى يليه مفهوم )إنتاج املعرفة ونشرها( في    ،أما مفاهيم التعليم واملعرفة وسوق العمل

 
ُ
كثرة الحشو فيها، وهذا   إلىخاصة في ظل تضخم املعرفة وتزايدها، باإلضافة    ،مفهوم نقل املعرفة وتطبيقها   أهمّية  لىإ عزى هذه النتيجة الثانية، ويمكن أن ت

م   ِّ
ّ
عل

ُ
م يستدعي أن ن

ّ
   ؛كيف يتعلم   املتعل

ّ
 ن من االستفادة من نقل املعرفة وتطبيقها في املجال املناسب لها، وهذا يسهم في تخفيض الفجوة الحاصلةليتمك

منتاج املعرفة ونشرها يتضمن خلق بيئة تمتاز باالبتكار واإلبداع عند ية والتطبيق. كما أّن إ بين النظر 
ّ
 ليُ  ؛يناملتعل

ّ
على  وا يكونأن و  ،من خلق املعرفة وا نمك

م ى فيها  وهذا يستوجب أن تكون البيئة التي يتلّق   ،قدرة من إضافة املعارف ونشرها
ّ
م وتنمي عند    ،واملادة التي يدرسها تسهم في مثل هذه األمور   املتعل

ّ
  املتعل

 مثل هذه املفاهيم. 

العلمي جاء مفهوم ) البحث  األولى، وجاء    اإلنفاقوفي مفاهيم  املرتبة  البحث والتطوير( في  البحثية،    مفهوماعلى  املؤسسات  بين  البحثي  )التعاون 

أ ثانيةال  املرتبةوالبحوث األساسية والتجريبية( في   املفاهيم جاءت قليلة جد  ، ومما يالحظ  أّن موضوعات كتب ا ن درجة تضمين هذه  ، وهذا يدلل على 

التي تتطلب موضوعات في سياق محدد  الّدراسات العلمي  البحث  تتناسب مع مفاهيم  العلمي.االجتماعية قد ال  البحث  فإن    ؛لذا   ، وترتبط بأساسيات 

 االجتماعية.  الّدراساتنوعية املعلومات الواردة في كتب  إلىولكن قد يعود ذلك  ،املأمول  تضمين هذه املفاهيم لم يكن باملستوى 

الثانية،   املرتبة( في  أما مفاهيم االبتكار واإلبداع وريادة األعمال فقد احتّل مفهوم )دعم االبتكار واإلبداع( املرتبة األولى، يليه مفهوم )ريادة األعمال

فمن مرتكزات االقتصاد املعرفي توفير بيئة تمتاز باإلبداع واالبتكار  تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة؛هذين املفهومين في  أهمّية إلىعزى ذلك ويمكن أن يُ 

مناخ مالئم تتفاعل  إلىوهو أمر يحتاج   ،اقتصاد املعرفة يقوم على االبتكار واإلبداع، وعلى التحسين والتطوير نمية مهاراته لدى الطلبة، كما أنحتى يتم ت

 فيه األفكار، وتتالقح؛ لتعطي األفضل واألحسن، ويتم ذلك من خالل تضمين مثل هذه املفاهيم الضرورية.

  الثانية، ويمكن أن  املرتبةة( في  اإللكترونيوفي مفاهيم تكنولوجيا املعلومات احتّل مفهوم )التواصل االجتماعي( املرتبة األولى يليه مفهوم )املشاركة  

وتتحكم في كثير من القضايا   ،من املجتمع  أساًسا  ا بحت تشكل جزءً صحيث أ  ،خاصة االفتراضية منها،  مفاهيم التواصل االجتماعي  أهمّية  إلىعزى ذلك  يُ 

 اإللكترونياملتعلقة فيه، كما أن املشاركة 
ً
خاصة في الزمن الحالي الذي أصبحت فيه معظم القضايا تنتشر  ،في التواصل االجتماعي اوثيًق  اة  ترتبط ارتباط

 من خالل التواصل االجتماعي وبسرعة خيالية.  ،ا رهيبً  ا انتشارً 

راساتهل يختلف تضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي في كتب    : والذي نصه  ،مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني  .2.4 االجتماعية للمرحلة   الد 

 ؟(: )الثالث، السادس، العاشرباختالف الصف الدراس ي األردن األساسية في 

تختلف   األردنألساسية في  االجتماعية للمرحلة ا   الّدراساتأظهرت النتائج أن التكرارات والنسب املئوية ملفاهيم االقتصاد املعرفي املتضمنة في كتب  

 : أن كتب الصف العاشر األساس ي إلىعزى ذلك )الثالث، والسادس، والعاشر(، ولصالح الصف العاشر األساس ي، ويمكن أن يُ  باختالف الصف الدراس ي:

عدد املوضوعات الواردة في هذه الكتب أكثر من املوضوعات الواردة  املوضوعات الواردة فيها، كما أن )التربية الوطنية، والتاريخ، والجغرافيا( تمتاز بكثرة 

 في كتب الصف السادس األساس ي، أو كتاب الصف الثالث األساس ي.

 
ُ
ر األساس ي تخاطب مهارات االجتماعية الثالثة للصف العاش  الّدراساتأّن نوعية املوضوعات التي طرحت في كتب    إلىعزى النتيجة  كما يمكن أن ت

العليا في كتب    ،التفكير  التي طرحت  املوضوعات  نوعية  ولكن  العليا،  األساسية  املرحلة  في  الهرم  سلم  تمثل  التي  العمرية  واملرحلة   الّدراساتوتتناسب 

عمرية لطلبة الصف  ا مع املرحلة الوذلك لتناسبه  ؛االجتماعية للصف السادس األساس ي هي أقل خصوصية أو نوعية من تلك التي كانت للصف العاشر

كلما زاد الصف الدراس ي  ف أن بناء املناهج يقوم على أساس التكامل الرأس ي في إثراء املادة التعليمية املوجودة في هذه الكتب؛    إلىإضافة    السادس األساس ي،

فر فيها مفاهيم االقتصاد املعرفي لصف العاشر األساس ي تتو جتماعية لاال   الّدراساتعلى أن كتب    ا مما يعطي مؤشرً   ؛زادت معه كمية املعرفة واتساعها

 .  ينالسادس والثالث األساسي :أكثر من الصفين
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االجتماعية دون    الّدراساتدمج فيها موضوعات    ،االجتماعية للصف الثالث األساس ي فهو عبارة عن ملزمة قليلة  الّدراساتأما بخصوص كتاب  

االجتماعية   الّدراساتلتالي لم تكن مناسبة لتضمين مفاهيم االقتصاد املعرفي بشكل مناسب كما هو الحال في كتب وبا  ،تتناول عموميات  هافصلها، كما أن

 والصف العاشر األساس ي. ،للصف السادس األساس ي

 : التوصيات. 3.4

 بما يلي:  الّدراسةتوص ي  ،في ضوء النتائج

في بناء وتطوير املناهج الدراسية الخاصة    الّدراسةدعوة وزارة التربية والتعليم في اعتماد قائمة مفاهيم االقتصاد املعرفي التي تم التوصل إليها في هذه   •

 االجتماعية.  الّدراساتبكتب 

 مفاهيم االقتصاد املعرفي. بقية الصفوف تتوازن فيها أن في التأكد من  الّدراسةإجراء دراسات استكمالية لهذه  •

 ا.مكالعلوم واللغة العربية وغيره ؛إجراء دراسات أخرى على مباحث دراسية أخرى  •

 :املراجع

 األردن: في املنعقد األول  املناهج مؤتمر .املعرفي االقتصاد  األردن ملهارات في الثانوية للمرحلة  الرياضيات كتب مراعاة  مدى (.  2013)  .جالل، خالد البنا، جبر؛

 . 218 – 210عمان، األردن،  والتطلعات الرؤية املعرفي االقتصاد ملهارات األردن في كتب الرياضيات مراعاة  مدى 
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 امللخص: 

الدراسة من جميع كتب  الدراسة التعرف على مبادئ النظرية البنائية واالتصالية املضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية في األردن، تكونت عينة هدفت 

سلوب تحليل املحتوى، وتكونت  أساس ي، وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على  ساس ي وحتى الصف العاشر األ ول األ التربية االسالمية للصفوف من األ 

( من  وتألفت  املحتوى،  تحليل  بطاقة  من  الدراسة  و)19أداة  البنائية،  للنظرية   
ً
مبدأ و 18(  االتصالية.  للنظرية   

ً
مبدأ النتائج  أ(  البنائية  أظهرت  النظرية  مبادئ  ن 

ن املبدأ املتعلق بالنظرية  أساس ي، و ساس ي وحتى الصف العاشر األ ول األ سالمية جائت بدرجات متفاوتة للصفوف من الصف األ لتربية اإل واالتصالية الواردة في كتب ا

مبدأ "يوفر الكتاب (. وفي املرتبة األخيرة جاء  %7.16( وبنسبة ) 173البنائية ونصه: الكتاب املدرس ي يشجع املتعلم على البحث واالستكشاف في املرتبة األولى وبتكرار )

(. في النظرية االتصالية، فقد حصل الكتاب املدرس ي "يؤكد الكتاب %3.89( وبنسبة )94املدرس ي إمكانية تطبيق ما تعلمه الطالب في مواقف الحياة الجديدة" بتكرار )

( ، وفي املرتبة األخيرة، يؤكد مبدأ الكتاب  %7.47(، وبنسبة )104دد )املدرس ي أن معرفة كيفية الحصول على املعلومات أهم من املعلومة نفسها" على املرتبة األولى بتر 

(. كما أظهرت النتائج أن توزيع مبادئ النظرية البنائية واالتصالية حسب الصفوف، فقد جاء باملرتبة  %4.85( وبنسبة )91املدرس ي على النتقاء املعلومات املهمة بتكرار )

( من مجموع  %0.067( وبنسبة )161( للنظرية البنائية، وجاء في املرتبة األخيرة الصف السابع. بتكرار )%0.129( وبنسبة )312ساس ي بتكرار )األولى الصف األول األ 

(  134) ر (. وجاء في املرتبة األخيرة الصف العاشر بتكرا%0.126( وبنسبة )237الصفوف، أما مبادئ النظرية االتصالية فقد جاءت في املرتبة األولى الصف األول بتردد )

 من مجموع الصفوف.  ( %0.071)وبنسبة 

 . مبادئ النظرية االتصالية  ؛مبادئ النظرية البنائية  ؛كتب التربية اإلسالميةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The study aimed to identify the principles of constructive and communicative theories included in Islamic education books for 
the basic stage in Jordan. The study sample consisted of all Islamic education books for grades from the first to the tenth grade. 
Content analysis card consisted of (19) principles of structural theory, and (18) principles of communication theory. The results 
showed that the principles of the constructivist and communicative theory contained in the Islamic education textbooks came 
to varying degrees for grades from the first grade to the tenth grade, and that the principle related to the constructivist theory 
reads that: the textbook encourages the learner to search and explore in the first place, with a frequency of (173) and a rate of 
(7.16%). ). In the last place came the principle "The textbook provides the possibility of applying what the student has learned 
in new life situations" with a frequency of (94) and a rate of (3.89%). In the communication theory, the textbook “The textbook 
confirms that knowing how to obtain information is more important than the information itself” ranked first with a frequency 
of (104), with a rate of (7.47%), and in the last place, the principle of the textbook emphasizes selecting important information 
repeatedly (91), with a rate of (4.85%). The results also showed that the distribution of the principles of the constructivist and 
communicative theory according to the grades, the first grade came in the first place with (312) repetitions, with a rate of 
(0.129%) for the constructivist theory, and the seventh grade came in the last rank. With a frequency of (161), with a rate of 
(0.067%) of the total classes, as for the principles of communication theory, it came first in the first grade, with a frequency of 
(237), with a rate of (0.126%). The tenth grade came in last place with (134) repetitions, with a rate of (0.071%) of the total 
grades. 

Keywords: Islamic education books; principles of constructivist theory; principles of communicative theory. 
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 املقّدمة:  .1

التطوير ُيطالعنا كل يوم على مسرح الحياة تحديات تفرض نفسها على أرض الواقع، فقطاع التعليم على واجهة تلك التحديات التي تستلزم التغييير و 

 التعليمية. في جميع جوانب العملية 

اليوم تحديات حقيقية في إعداد املتعلمين ليكونوا قادرين على التفكير، واستخدامهم للمعرفة في مواقف حياتية جديدة، وقدرتهم  فالتعليم يواجه 

 من إتقانهم ملهارة االستظهار والحفظ ملا يتم  تعلمه )
ً

 (. 2013محمد، على التفكير الناقد السليم الذي يفض ي إلصدار أحكام سليمة، بدال

تصبح ذا معنى. من هنا ظهرت النظرية البنائية   يث  نما بناء املتعلم للمعرفة بنفسه بحإ فلم يعد هدف التعليم حشو املعلومات في عقل املتعلم، و 

ربط الخبرات السابقة باملعرفة التي تهتم بطبيعة املعرفة، إذ تعد من اهم نظريات التعلم والتعليم الحديثة التي تؤكد على تنشيط دور املتعلم من خالل  

 (.2001ني، الالحقة، وال نغفل عن دورها البارز في عملية التعلم والتعليم حيث أعادت النظرية البنائية الطالب لواجهة العملية التعليمية )الكيال

مر الذي أدى لتطور هائل في التقنيات، ة لُه، األ ياألساسنترنت أحد املعالم ومن التحديات التي تواجه التعليم كذلك االنفجار املعرفي الذي يمثل اإل 

في العصر الرقمي   ومن هذا املنطلق أصبحت نظريات التعلم الحالية مثل السلوكية واملعرفية والبنائية ليس بمقدورها التعامل مع التطورات التقنية الهائلة

التع تفسير  قادرة على  االتصالية كنظرية  النظرية  لظهور  أدى  بين الراهن، مما  التكامل  تعمل على  للتعلم  نظرية  املعرفي، فهي  االقتصاد  في عصر  ليم 

 (.   (Siemens, 2006التعقيدالتطبيقات التربوية ملبادئ نظرية الشبكات، ونظرية الفوض ى، ونظرية 

وزيادة الدافعية للتعليم والتي تستخدم الوسائل التعليمية   ،من فوائد ونتائج متميزة   ،ونظًرا ملا لطرق التدريس القائمة على تفعيل التقنيات الحديثة 

املعلم في أدائه  ،التي تتميز بالقيام بأدوار مهمة لحل املشكالت التعليمّية م لتحقيق أفضل النتائج )مَحمد   ،ومساعدة 
ّ
(، من هذا املنطلق 2018،  واملتعل

أكث لتقنيات  الحاجة ملحة وماسة  ربّيِة    ،وأسهل استخداًما  ،ر مرونةأصبحت 
ّ
الت بها تدريس  التي سيقدم  ؛ كأداة اإلسالميةيتم دمجها في االستراتيجيات 

والتي تتجسد فيها مهارة التواصل أو التواصل الشبكي؛ أحد  ،ا من خطة الدرس وأسلوب تنفيذه القائم على النظرية االتصالّيةحيث تكون جزءً ، مساعدة 

 (. 2020، املرتكزات الهامة للمهارات التي تأخذ في االعتبار استخدام التقنيات لبناء نظرية قوّية في عصر التعلم الرقمي )َممدوح 

ضمين املناهج هذه املبادئ يتوقع له أن يطور العملية التعليمية،  ا ملا ملبادئ النظرية البنائية واالتصالية دور في عملية التعليم والتعلم. فإن تونظرً 

ربّيِة  
ّ
الت املرحلة    اإلسالميةويثري تعلم الطلبة. وبناء على ذلك ستحاول هذه الدراسة استقصاء مبادئ النظرية البنائية واالتصالّية املتضمنة في كتب  في 

 ة.األساسي

 أسئلة الدراسة:  . 1.1

 آلتي: سئلة الدراسة باأ تتمثل 

 ؟اإلسالميةما توزيع تكرارات ونسب النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية  •

 في األردن حسب الصفوف؟  اإلسالميةكيف تتوزع تكرارات ونسب مبادئ النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية  •

 الكتاب حسب الصف؟ ما نسبة مساحة مبادئ النظرية البنائية واالتصالية بالنسبة ملساحة  •

   :أهداف الدراسة . 2.1

 . اإلسالميةالكشف عن توزيع تكرارات ونسب النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية  •

 ردن حسب الصفوف. في األ  اإلسالميةمعرفة كيف تتوزع تكرارات ونسب مبادئ النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية  •

 النظرية البنائية واالتصالية بالنسبة ملساحة الكتاب حسب الصف. الكشف عن نسبة مساحة مبادئ  •

 :أهمّية الدراسة . 3.1

 : األهمّية النظرّية

ربّيِة  •
ّ
 . اإلسالميةتسعى هذه الدراسة إلضافة أدب نظري للباحثين فيما يتعلق بتوظيف مبادئ النظرّية البنائّية والنظرية االتصالّية في  كتِب الت

 . اإلسالميةتسهم هذه الدراسة في إثراء االدب التربوي في مجال تحليل مناهج التربية  •

 : األهمّية التطبيقية )العملّية(

ربّيِة  ئ تلفت هذه الدراسة نظر القادة التربويين ومصممي املناهج الى أهمّية مراعاة مباد •
ّ
 . اإلسالميةالنظرّية البنائّية واالتصالّية عند وضع كتِب الت

ربّيِة  قد  •
ّ
 . اإلسالمية تفيد هذه الدراسة املعلمين لالستفادة من مبادئ النظرية البنائّية والنظرية االتصالّية أثناء تدريس مبحِث الت

ربّيِة    •
ّ
بما يتماش ى مع النظرّية البنائية والنظرية    اإلسالميةقد تفيد هذه الدراسة مطوري املناهج ملعرفة املحتوى واالنشطة الواجب تضمينها بكتِب الت

 االتصالية. 

 ة. األساسيإلقاء الضوء على أهمّية استخدام مبادئ النظرّية البنائّية واالتصالّية في املرحلة  •
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 :حدود الدراسة . 4.1

ربّيِة  
ّ
الت كتِب  تحليل  على  الدراسة  هذه  التر األساسيللمرحلة    اإلسالميةستقتصر  وزارة  تقرها  والتي  الدراس ي  ة  العام  من  األردن،  في  والتعليم  بية 

 ( بجميع فروعها )الحكومية والعسكرية ووكالة الغوث واملدارس الخاصة( من حيث مراعاتها ملبادئ النظرية البنائية واالتصالية. 2021/2020)

 مصطلحات الدراسة وتعريفتها اإلجرائية: . 5.1

ربّيِة   •
ّ
ا في القران الكريم وعلومه،  الكتب املقررة من قبل وزارة التربية والتعليم في األردن لتدريس املحتوى املعرفي املتضمن دروًس   :اإلسالميةكتِب الت

(  20، وعددها )2020/2021  ة للعام الدراس ي  األساسيحاديث الشريفة للمرحلة  والفقه، والعقيدة، واالخالق والفكر والسلوك، والسيرة النبوية، واأل 

 ا. كتابً 

 .األساس ي، وتمتد حتى نهاية الصف العاشر األساس ي األول هي املرحلة التعليمية التي تبدأ من الصف  ة:األساسياملرحلة  •

ى ا لبناء النظرية البنائية وما يترتب عليها من نتائج، والتي تؤكد علهي مجموعة من املسلمات املتفق عليها والتي تكون أساًس  مبادئ النظرية البنائية:  •

 تنشيط دور املتعلم بشكل مستمر، ويتم هذا من خالل ربطه للخبرات السابقة باملعرفة الالحقة واملضمنة في أداة الدراسة. 

ا لبناء النظرية االتصالية وما يترتب عليها من نتائج. وتسعى إلى هي مجموعة من املسلمات املتفق عليها والتي تكون أساًس  مبادئ النظرية االتصالية:  •

يتبعها تكن التي  بالتغيرات االجتماعية  تأثرها  اإللكترونية وكيفية  البيئات  التعلم في  لوجيا جديدة، والتعلم من وجهة نظر و توضيح كيفية حدوث 

 االتصالية يركز فيه املعلم على عمل وصالت بين املعلومات واملعارف املتخصصة واملضمنة في أداة الدراسة. 

 : ابقةاإلطار النظري والدراسات الس .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 : النظرية البنائية .1.1.2

اإل  املعتقدات حول  البنائية مجموعة من  النظرية  املعرفة تتضمن  تطبيق  البنائية على  وتؤكد  كما  واالستدالل،  والفهم  والتفكير،  والتميز،  بداع 

 والتجديد في أدوار املعلمين واملتعلمين. ففي صفوف التعلم البنائي يكون 
ً

 للمعرفة بل املتعلمون نشيطين ال سلبيين، فاملعلم في الصف البنائي لم يعد ناقال

 لها )زيتون، 
ً

 (.2007ميسًرا ومسهال

فكارها وتطبيقاتها ومبادئها املستقلة. ويعد "بياجيه" األب الحقيقي للنظرية  أ ظرية املعرفة لها  نهتم الكثير من الفالسفة، واملنظرين والعلماء با لقد  

ا بيولوجيا في بادئ األمر، إال أن اهتماماته الواسعة شملت كذلك دراسة التطور النفس ي عند األفراد ولهذا السبب وجدت  أ ئية، مع  البنا
ً
كثير نه كان عامل

سس الحديثة لعلم النفس إذا فتحت الطريق ملنظومة جديدة في التربيالدراسات واأل  من
ُ
 . ة وعلم النفسبحاث املرتبطة بها، التي شكلت في ما بعد األ

  (1997 ,Moussiaux & Norman   ) 

 مفهوم النظرية البنائية:  •

أو بأي  النظرية البنائية بأنها عملية بناء نشطة من قبل فرد مفكر، فهي ال تنقل من فرد آلخر نظًرا ألن الفرد ال يستقبلها بشكل سلبي بحواسه  تعرف  

 . ( 2007تصال، واملعرفة البنائية تؤكد على التفاعالت االجتماعية لبناء املعرفة من قبل األفراد )زيتون، شكال االأ شكل من 

ا خبراته السابقة، والتفاوض  نها فلسفة تقوم على بناء املعرفة بطريقة فاعلة وذات معنى من قبل املتعلم، مستخدمً أ( ب2008ّعرفها األسمر)وقد  

لم. ويعرفها التعاالجتماعي مع اآلخرين، وتؤكد البنائية على الدور النشط للمتعلم بوجود معلم مساعد وميسر لبناء املعنى بشكل سليم في بيئة تساعد على  

نها استراتيجية تعلم تعمل على معادلة التناقضات التي تنشأ من تفاعل املتعلم مع معطيات العالم الخارجي، فهي تهتم باإلحداثيات أ(. ب2003ليش ودواوير )

 التعليمية املتعلقة في االستراتيجيات املعرفية لدى املتعلم.  

لتي تنشأ من تفاعل املتعلم مع معطيات عاملِه التجريبي، فهي تهتم بالتكيفات الحادثة في املعرفة  وهي نظرية تعمل على إحداث موازنة للتناقضات ا 

 (. 1991الوظيفية للفرد املتعلم )وتيلي، 

و التعلم أ فكير، نماط التأ و بناء أ يجابية في فهم العالم، ويمكن القول أن النظرية البنائية بأنها إيجابية الفرد في ما يخص تعلُمِه،  فقد تكون تلك اإل 

التفكير، ليحقق تعلم جديد وخبرة جديدة، من خال بناء على طريقته في ممارسة  السابقة  الفرد خبراته  فالبنائية دالة على توظيف  ل تفاعله املعرفي، 

 (.   2013املستمر واملثير مع محيطه، وفًقا  لتصوره الخاص وبكل عفوية )العنزي، 

ل في التعليم، من التعليم التقليدي  وتركز النظرية البنائية على التع م األعلى للتعليم، إذ انها تقوم على فكرة التحوُّ
ُّ
لى التعليم الحديث، وهنا تهتم إ ل

املتعلمين التعلم حيث تشجع وتقبل استقاللية  الطرف اآلخر تشجعهم على االستقصاء والتحري في جو من    باملتعلمين كمحور لعملية  ومبادارتهم. وفي 

الحوار واملناقشة وتشريك املتعلمين بمواقف وأوضاع حقيقية مؤكدة السياق الذي سيتم فيه التعلم لتربط الواقع بما يتم تعلميه، وتطبيق املشاركة و 

 (. 2007ستيعاب واإلستدالل )زيتون، ليها بالتفكير والفهم واال إ املعرفة التي تم التوصل 
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من    ةر من خالل تسلسل املعلومات واألفكار وتنظيمها. حيث يتطلب بناء املعرفه مجموعوتسعى هذه النظرية لبناء املعرفة الجديدة بشكل مستم

م، والفهم ذي املعنى
ُّ
 (. Richardson, 1997) مبادئ النظرية لتشكل أساًسا للتعل

افتراضاتها: •  مبادئ النظرية البنائية و

بياجيه،   أمثال:  النظرية  املفكرين واملنظرين لهذه  العديد من  اوزبل، وروبرت جانيه، وجيروم برونر، وفيجو تسكي عددً ذكر  املبادئ  وديفيد  ا من 

م وليس على التعليم، فالتعلم هو املركز واملفتاح إ واألسس التي تستند 
ُّ
للفهم. وتشجع وتقبل استقاللية املتعلمين، وتؤكد    األساس يليها: فهي ُتبنى على التعل

التعلم. وهي تشجع على البحث واالستسقاء للمتعلمين. أ مين كمبدعين، والدافعية عنصر  على حب االستطالع لديهم. كما تجعل املتعل ساس ي في عملية 

م املتعلمون. وتركز على التعلم التعاوني وتدعمه من خالل التفاوض اال وتؤكد على األداء والفهم عند تقييم املتعلم. كما تأخذ في اال 
ُّ
جتماعي. عتبار كيف يتعل

املتعلمين في املعرفة،   وتضع  بناء  بالخبرة في عملية  الطلبة  أو موقف محرج. كذلك تزويد  الفرد مشكلة  م يحدث عندما يواجه 
ُّ
مواقف حقيقية؛ فالتعل

؛ عبدالهادي، 2006؛ أبو عودة،  2007والتصورات الواقعية. وتحافظ على السياق الحقيقي ملهام املتعلم. وتركز على بناء املعرفة وليس استهالكها )زيتون،  

 ;(. Richardson,1997 Jonassen ,1994؛ 2005

 
 
 ا للفكر البنائي: تصميم التعليم وفق

البنائي وهي   للفكر  التعليم وفقا  االعتبار عند تصميم  ان تؤخذ بعين  التي يجب  األمور  العديد من  ؛ زيتون،  2011؛ محمد،2011)خطايبه،هناك 

2007):    

1.  
 
املحتوى في صورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة بحياة املتعلمين ودافعيتهم، ويتم تنظيم املحتوى بصورة شاملة  يتم تخزين  م:  محتوى التعل

 ومتكاملة، تبرز العالقات املتكاملة واملتداخلة بين األفكار واملفاهيم التي يتكون منها محتوى املنهج بصورة عامة.

 أ هداف في البنائية في صورة مقاصد أو غايات تصاغ األ  هداف:األ  .2
ً

 و نتاجات عامة ُتحدّد من خالل التفاوض االجتماعي بين املتعلمين واملعلم، فضال

 عن غايات ذاتية شخصية، بحيث يسعى املتعلمين لتحقيقها كل على حده.

جهة املتعلمين بمشكالت ومواقف حقيقية من واقع حياتهم تعتمد استراتيجيات التدريس وفًقا ملنظور البنائية على موا   استراتيجيات التدريس: .3

 قابلة للبحث والتقص ي ملعالجتها، وإيجاد الحلول لها.

الصورة والنص    :الوسائل التعليمية ومصادر التعلم .4 يتم فيها دمج وتوظيف كل من عناصر  التفاعلية والتي  املتعددة  الوسائط  التركيز على  يتم 

 لتفاعل والعمل الجماعي والتعاوني، وممارسة العديد من املهارات الحياتية.والصوت والرسومات بما يسمح با

حك يكون االعتماد على التقويم الحقيقي أو التقويم البديل والتقويم الذاتي، بحيث ال يقبل البنائيون التقييم مرجعي املحك أو معياري امل:  التقويم .5

 ن لتقييم نواتج التعلم البنائي.واالختبارات املوضوعية ليس لها مكاًنا عند البنائيي

   : النظرية االتصالية .2.1.2

ونظريـة الشبكات، ونظرية التعقيـد، ونظرية التنظيم   ،االتصالية هي نظرية للتعلم تعمل على التكامل بين التطبيقات التربوية ملبـادئ نظرية الفوض ى

 (. Siemens, 2008الـذاتي )

   :مفهوم النظرية االتصالية •

حيث يتم بناء .  نترنت في التعليم تنظر هذه النظرية إلى التعليم بأنه شبكة من املعارف الشخصية. تعتمد على استخدام تكنولوجيا الحاسوب واإل 

الويب. التعلم من قبل   التواصل والتفاعل عبر شبكة  التعليم   األفراد من خالل  تناقش  بأنها نظرية  النظرية االتصالية  التي فسرت  التعريفات  وتعددت 

ما تؤكد  بوصفه شبكة من املعارف الشخصية التي يتم إنشاؤها بهدف إشراك األفراد في التعليم وبنائه وتدعيم التواصل والتفاعل عبر شبكة الويب. ك

(.  2005ز،  ظرية االتصالية القائمة على مبدأ التعلم الرقمي للشبكات، واستخدام أدوات تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت في املؤسسات التعليمية )سيمنالن

ة تدعيمه بواسطة وهي تسعى إلى توضيح كيفية حدوث التعلم في البيئات اإللكترونية املركبة، وكيفية تأثره بالديناميكيات االجتماعية الجديدة، وكيفي 

املعرفة   التكنولوجيات الجديدة، وتفسر كيفية توزيع املعرفة خالل شبكة تتضمن املتعلمين، والتقنيات، واألدوات غير البشرية، وال تقتصر فقط على

يد على التعلم االجتماعي، وذلك من خالل  املوزعة داخل دماغ املتعلم، وتجدر اإلشارة هنا إلى كون النظرية االتصالية تتشابه مع النظرية البنائية في التأك

البرامج والتطبيقات الحديث  أثناء عملية التعلم، باستخدام وتفعيل  ة واإلنترنت في إتاحة املجال للمتعلمين في التواصل والتفاعل والتشارك فيما بينهم، 

 (. 2012التعليم )الفار، 

ألساس على املعرفة في كل شؤون الحياة، ولهذا فالفرد محتاج للمعرفة باستمرار وتفترض النظرية االتصالية أن العصر الحالي هو عصر قائم با

عرفة الزمة طيلة حياته، وال يقتصر ذلك على مجرد مرحلة التعليم الرسمي. كما أن الفرد يجب أن يضطلع بدور إنتاج املعرفة وليس استهالكها. وهذه امل

 لألداء العملي الناجح في كل املجاالت، وتتسم امل
ً
ا وبيئية التخصصات بمعنى أنه  ا ملراحل زمنية سابقة بأنها ذات كم ضخم جًد عرفة في العصر الحالي خالف

كل املعارف   لكي يكتسب الفرد املعرفة في تخصص ما يلزمه اإلملام باملعارف في عدة مجاالت أخرى ويترتب على ذلك عدم قدرة املتعلم الفرد على معالجة
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للتعلم لتحقيق هدفين في آن واحد    networksا لذلك؛ يكون على املتعلم االنخراط طيلة حياته في شبكات  ونظرً   .لها بمفرده   التي يحتاجها وتكوين معنى

  .(Siemens, 2005)وهما: التعلم وإنتاج املعرفة

 : مبادئ النظرية االتصالية •

التعلم هو عملية تكوين شبكة تربط بين مصادر املعلومات التي تمثل نقاط وتقوم النظرية االتصالية على مجموعة من املبادئ التربوية تتمثل في أن  

لم تحدث التقاء ويطلق عليها عقد، ويمكن أن يحدث جزء من التعلم خارج املتعلم في بعض التطبيقات واألدوات، وهذا يدحض االفتراض بأن عملية التع

تعلم؛ أي أن معرفة املزيد والجديد من املعارف بصورة هادفة تكون أهم من املعارف الساكنة بالكامل داخل املتعلم، والقدرة على التعلم أهم من محتوى ال

املستمراملوجودة حاليً  التعلم  لتيسير  بناء روابط والحفاظ عليها؛  الفرد، وضرورة  املجال، واألفكار واملفاهيم .  ا لدى  بين  الروابط  القدرة على فهم  وتعد 

للتعلم؛ ألن املتعلم يشارك كنقطة التقاء على شبكة يحدث لها التعلم ككل، وحصول املتعلم على معرفة دقيقة تتسم بالحداثة هدف  بمثابة مهارة محورية  

جابة صحيحة رئيس ألنشطة التعلم، واتخاذ القرار في حد ذاته عملية تعلم، فاختيار ما يجب تعلمه يتحدد في ضوء متطلبات الواقع املتغيرة، فما يعد إ 

 . ( (Siemens, 2013ا؛ وذلك بسبب التغيرات التي تطرأ على املعلومات التي تؤثر على القرار  الوقت الراهن ربما يكون خطأ غًد في 

•  
 
 ا للنظرية االتصالية خصائص التعلم وفق

وفًق  التعلم  بيئات غير واضحة  ويتسم  في  يحدث  التعلم  أن  أهمها  الخصائص من  بجملة من  االتصالية  للنظرية  تتغير عناصرها  ا  املعالم، حيث 

األنشطة واالهتمامات باستمرار واملتعلم ال يتحكم فيها بشكل كامل؛ لذا يتسم التعلم: بعدم الترتيب، والتعاونية، واالجتماعية، واالرتباط بين التعلم وبين 

التعلم القدرة على بناء الشبكات والتعامل معها؛ ألن املعرفة األخرى لدى املتعلم، ويعد تحليل الشبكات االجتماعية أداة لتقويم فاعلية التعلم، ويتضمن 

ا، ا مهمً نية دورً موزعة عبر شبكة، والتعلم عملية مستمرة يلعب فيها التبادل غير الرسمي للمعلومات واملنظم من خالل الشبكات واملدعم باألدوات اإللكترو 

  (Kesim, 2009) .التعلم بناء شبكي يشمل عملياتوأن 

 الدراسات السابقة: . 2.2

املتعلقة   السابقة  الدراسات  الجزء على  البنائية،بيشمل هذا  وفًق   النظرية  املحتوى  تحليل  في  درسات  العثور على  يتم  لم  النظرية  حيث  ملبادئ  ا 

 لى األقدم: إ ترتيبها من األحدث  االتصالية في حدود علم الباحثين، لذا اقتصرت الدراسة على الدراسات ذات العالقة بالنظرية البنائية. حيث تم 

دراسة هدفت التعرف على مدى تمثل مبادئ النظرية البنائية في كتابي العلوم الحياتية للصفين التاسع والعاشر   (:2022جرت زيتون واملجالي )أ •

ين، األساسيين، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وقد تألفت عينة الدراسة من كتابي العلوم الحياتية للصفين التاسع والعاشر  األساسي

فرعي، توصلت الدراسة إلى أن مجال "استناد التعلم إلى طرق تنمية    أ ( مبد23وتم بناء أداة اشتملت على ستة مبادئ الرئيسة للنظرية البنائية و)

ى في بناء كتابي العلوم الحياتية، وفي املرتبة األخيرة جاء مجال "أن املتعلم يبني معنى ملا األولتمكن الطلبة من الشعور بالبيئة املحيطة" احتل املرتبة 

ا  ى عدم وجود فرق دال إحصائيً ين. كذلك أشارت النتائج إلاألساسيا  في بناء الكتب العلوم الحياتية للصفين التاسع والعاشر  يتعلمه بنفسه بناًء ذاتيً 

بالبيئة الشعور  الطلبة من  تنمية تمكن  إلى طرق  التعلم  باستثناء مبدأ "استناد  البنائية،  النظرية  الحياتية في مبادئ  العلوم  املحيطة"    بين كتابي 

ال النتائج توصل  الصف العاشر. وفي ضوء  الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح  نتائج  التوصيات  وأظهرت  العديد من  إلى  باحثان 

 ين في األردن. األساسيوأهمها ضرورة زيادة نسبة تمثل مبادئ النظرية البنائية في كتابي العلوم الحياتية للصفين التاسع والعاشر 

في األردن في ضوء مبادئ    األساس يدراسة هدفت إلى تحليل محتوى كتب العلوم املطورة )كولينز( للصف العاشر    ( 2021ا العمايرة )يض  أجرى  أو  •

وهي: الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم    األساس يالنظرية البنائية، وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع كتب العلوم للصف العاشر  

دراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم بناء أداة التحليل في قائمة تمثل مبادئ النظرية البنائية وهي: املعرفة السابقة، بناء األرض والبيئة. واعتمدت ال

ا، التغيير في البنية املعرفية، مواجهة املوقف، التفاوض االجتماعي. وأسفرت نتائج الدراسة عن نسب تضمين مبادئ النظرية البنائية املعرفة ذاتيً 

%(،  24.28%(، كتاب العلوم الحياتية )25.21%(، كتاب علوم األرض والبيئة )28.57كاآلتي: كتاب الفيزياء )  األساس يب العلوم للصف العاشر  في كت

الكيمياء ) املعلمين على معرفة وممارسة وتطبيق  %(. واستنادً 21.84وكتاب  أهمها: تدريب  الباحث عدة توصيات ومقترحات  للنتائج قدم  مبادئ  ا 

 .النظرية البنائية في التدريس، وإجراء املزيد من الدراسات للتعرف على مبادئ النظرية البنائية في كتب وصفوف دراسية أخرى 

السادس والسابع والثامن    (2021جرت العبيد هللا ) أكذلك   • العلوم لصفوف  إلى درجة اشتمال كتب  للتعرف  اململكة    األساس يدراسة هدفت  في 

مبا في ضوء  املحتوى  تحليل  أداة  إعداد  وتم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  البنائية،  النظرية  مبادئ  السعودية على  دئ  العربية 

( مبدأ من مبادئ البنائية، وتكونت عينة الدراسة من جميع املوضوعات الواردة في 12( مؤشر فرعي ضمن )13النظرية البنائية والتي تكونت من )

، واقتصرت عملية التحليل على كتاب التلميذ دون دليل املعلم، وأشارت النتائج إلى أن  األساس يالكتب املقررة لصفوف السادس والسابع والثامن  

%(، على مستوى الصفوف. وأن محتوى كتب الصفوف الدراسية الثالثة 99.6لبنائية بنسبة إجمالية بلغت )كتب العلوم لصفوف قد غطت مبادئ ا 

%( لكل منها على التوالي، 3%،  0%،  1مجتمعة تضمنت مبدأ "يشجع املتعلمين على العمل الجماعي" على الترتيب األخير للصفوف الثالثة؛ بنسبة )
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%( جاء في الترتيب 20م للصف السادس أن مبدأ "يؤكد على أدوات التقويم القائمة على البنائية"، بنسبة )وتضمنت نتائج تحليل محتوى كتاب العلو 

الترتيب  األول  في  فجاء  السابع؛  للصف  العلوم  كتاب  أما  العملية   األول ،  والحياة  الكتاب  في  املضمنة  األفكار  بين  املتبادلة  العالقات  "يبرز  مبدأ 

 األول وفي الترتيب  %(21ل مبدأ "يراعي معالجة األخطاء املفاهيمية التي يكتسبها املتعلم من الحياة العامة"، بنسبة )%(، وحص20للمتعلم"، بنسبة )

ا للنتائج قدمت الباحثة جملة من التوصيات واملقترحات لتضمين مبادئ النظرية البنائية التي لم من محتوى كتاب العلوم للصف الثامن، واستنادً 

 .كافية لطلبة الصفوف املدروسة وعموم املراحل الدراسيةتحصل على نسب 

،  NGSS وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي دراسة هدفت الى الكشف عن تحليل كتاب العلوم الحياتية للصف التاسع. (2018أجرى الطورة ) •

عداد قائمة معايير العلوم للجيل القادم الخاصة بمعايير املحتوى لكتاب العلوم الحياتية للصف التاسع  إ ردن في ضوء معايير العلوم لجيل  وتم في األ 

ّن توافر املعايير الرئيسية الخاصة باملحتوى للعلوم  أ هم النتائج أ والثاني، ومن  األول ، وتم تطبيقها على كتب العلوم للصف التاسع بجزئيه األساس ي

 .اللجيل القادم كان متباينً 

للمرحلة    ( 2018أجرت الصانع ) • العلوم والرياضيات  البنائّية في كتب  الّنظرّية  الّتعرِف على درجة تضمين مبادئ  إلى   هدفت 
ً
ة في األساسيدراسة

 األردن، تكونت عينة الدراسة من جميع كتب العلوم، والرياضيات، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق هدف الدراسة طورت 

داء وثباتها، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتّية: جاء  أداء تحليل تكونت من مجموعة من مبادئ النظرية البنائّية، وقد تم التحقق من صدق األ 

%(،  14.2وبنسبة مئوية )%(، ويليه في املرتبة الثانية كتاب العلوم للصف الثالث  16.8ى وبنسبة مئوية )األولكتاب العلوم للصف الرابع في املرتبة  

%(، ويليه في املرتبة الرابعة كتاب العلوم  13.6ويليه في املرتبة الثالثة كتاب العلوم للصف الثاني وكتاب الرياضيات للصف الرابع وبنسبة مئوية )

%(، ثم في املرتبة السادسة 11.1%(، وجاء في املرتبة الخامسة كتاب الرياضيات للصف الثالث وبنسبة مئوية )11.9وبنسبة مئوية )  األول للصف  

 %(. 8.2وبنسبة مئوّية ) األول خيرة كتاب الرياضيات للصف %(، وفي املرتبة السابعة واأل 9.5كتاب الرياضيات للصف الثاني وبنسبة مئوية )

ا الشريف ) • ملب  (2018وأجرى أيض  املجمعة  التدريس بجامعة  الّتعرف على مدى توظيف أعضاء هيئة  إلى   هدفت 
ً
البنائّية في دراسة الّنظرية  ادئ 

الطالب، ومدى   الدراسة على مجتمع مكّون من أعضاء هيئة أ تدريس  التدريس، وقد أجريت  املبادئ في  التخصص والجنس على توظيف هذه  ثر 

( عضو هيئة 83عضًوا من قسم العلوم التربوّية، )  ( 27)( من أعضاء التدريس بالكلّية، منهم  110التدريس بكلّية التربية، إذ بلغت عينة الدراسة )

البنائّية في تدريس الطالب، وذلك بمتوسط )  رتدريس من غي التربّية، يقومون بتوظيف مبادئ النظرّية  (، كما أظهرت  500من   3.64املختصين في 

حول مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة   فأقل في آراء أفراد عينة الدراسة  0.01النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى  

ضاء  املجمعة ملبادئ النظرية البنائّية في تدريس الطالب باختالف متغير التخصص لصالح أصحاب التخصصات التربوّية، كما بينت النتائج أّن أع

النظريّ  ملبادئ  توظيًفا  األكثر  هم  املجمعة  بجامعة  التربوّية  التخصصات  ذوي  من  التدريس  هيئة هيئة  أعضاء  مع  مقارنة  تدريسهم  في  البنائّية  ة 

ا ألهم
ً
إدراك األكثر  التربوّية هم  التخصصات  التدريس ذوي  بأّن أعضاء هيئة  النتيجة  التربوّية وتفسر هذه  التخصصات غير  ّية التدريس من ذوي 

  .النظرّية البنائّية وفعاليتها في التعلم مما عزز من استخدامهم لها في تدريس الطالب

ة  ميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الصفوف الدراسية: حيث تناولت الدراسة الحالية حيث تناولت الدراسة الحالية كتب التربيت

األ   اإلسالمية للمرحلة  في  االتصالية،األساسيردن  النظرية  ومبادئ  البنائية  النظرية  مبادئ  وقائمة  كاملة  ببناء هذه    ة  الباحثة  قامت  التي  حيث  القائمة 

 وبيئة الدراسة الحالية تختلف عن باقي البيئات في الدراسات السابقة.  ( مبدأ للنظرية االتصالية،18( مبدأ للنظرية البنائية و)19تتكونت من )

 الدراسة امليدانية:  .3

   :منهجية الدراسة . 1.3

 ( وذلك من خالل  Content Analysisسئلتها )أ هداف الدراسة واالجابة عن أ جل تحقيق أ استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي من 

 سلوب تحليل املحتوى.أ 

   :مجتمع الدراسة وعينتها . 2.3

  األساس يوحتى الصف العاشر    األساس ي  األول املقررة على طلبة الصفوف من    اإلسالميةتكون مجتمع الدراسة والذي يمثل عينتها من كتب التربية  

 ( كتاًبا دراسًيا.20، والبالغ عددها )2020/2021( الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في اململكة االردنية الهاشمية، واملقررة في عام 1-10)

 :أداة الدراسة . 3.3

( مبدأ، وقد تم الرجوع في 18( مبدأ. وقائمة بمبادئ النظرية االتصالية وعددها )19بمبادئ النظرية البنائية وعددها )عدت الباحثه قائمة مبدئية أ 

 (.2018(، ودراسة زيتون )2018(، ودراسة الصانع )2018إعداد هذه القائمة إلى املصادر واملراجع الوثائق ذات الصلة مثل: دراسة الطورة )
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 : صدق األدة

من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في قسم املناهج وطرق التدريس، وقسم علم النفس في  للتأكد 

 ي باألداة من حيث مناسبة مبادئ النظرية البنائية والنظرية االتصالية الواردة أبداء الر إ ( محكمين. وطلب منهم  10الجامعات االردنية، وقد بلغ عددهم )

التي تم   القائمة  النظر في  إعادة  التحكيم ثم  اللغوية. وفي ضوء  القائمة، والصياغة  املبادئ وبعد إ عدادها من حيث شطب، وتعديل، و إ في  ضافة بعض 

 النظرية االتصالية.  أ ( مبد18( مبدا للنظرية البنائية، و)19القيام بالتعديالت، اقتراحات املحكمين اصبحت القائمة مكونة من )

 :التحليل أداة   ثبات

خر، وتم استخدام معادلة آ التحليل قامت الباحثة بتحليل وحدة تعليمية من عينة الدراسة من قبل الباحثة ومن قبل مختص  أداة  للتأكد من ثبات  

 كوبر لحساب النسبة املئوية كاالتي:

 % 100االتفاق× نسبة االتفاق= عدد مرات االتفاق/عدد مرات االتفاق +عدد مرات عدم  

 %( وهي نسبة مقبولة لغرض الدراسة. 82.42حيث بلغ معامل الثبات لألداة ككل )

 :إجراءات الدراسة والتحليل  . 4.3

( في ضوء قائمة مبادئ النظرية البنائية، وقائمة مبادئ 10-1للصفوف ) اإلسالميةبعد التأكد من صدق وثبات أداة التحليل تم تحليل كتب التربية 

 جراءات اآلتية: تبعت الباحثة اثناء عمليه التحليل اإل ا ليها، و تم تحليل كل كتاب على حدة، وقد إ النظرية االتصالية التي تم التوصل 

 سئلتها، ومنهجية البحث. أ هداف الدراسة و أ تحديد  •

 (.  10-1للصفوف ) اإلسالميةتحديد الكتب التي ستجرى عليها عمليات التحليل، والتي تتمثل في كتب التربية  •

والدراسات إ بناء   • النظري،  االدب  مراجعة  من خالل  االتصالية  النظرية  ومبادئ  البنائية،  النظرية  مبادئ  تحليل  وقائمة  للدراسة،  نظري  طار 

 السابقة.

التحلأ التأكد من صدق   • يل بعرضها على مجموعة من املحكمين، وثبات التحليل من خالل تحليل وحدة تعليمية من قبل البحثة ومن قبل داة 

 %(.82.42وحساب نسبة التحليل التي بلغت ) اإلسالميةمتخصص في التربية 

 اختيار وحدة التحليل املعتمدة في تحليل املحتوى )الكلمة، الفكرة، الصورة(.  •

 و صورة فقرة مستقلة.أ و نص أ عنوان  وأ و حديث، أ ل والنتائج، وقد تم اعتبار كل آية استخراج بيانات التحلي •

 شكال في عملية التحليل. تم إدخال الجداول، واألنشطة، والرسومات، والصورة، واأل  •

 تسجيل تكرار كل مبدأ حسب عدد مرات وروده في املحتوى.  •

 إعدادها لهذا الغرض. تفريغ نتائج تحليل كل كتاب في جداول خاصة تم  •

 كاآلتي: مساحة املضامين تقديرتم  •

 الواحدة لكل صف على حده. تم حساب املضامين بالسطور، ثم تحويل السطور إلى صفحات. حسب معدل السطور في الصفحة  .1

 تم حساب نسبة املضامين لكل كتاب بتقسيم عدد صفحات املضامين على عدد صفحات الكتاب.  .2

 ية واستخراج النتائج ومناقشتها، وتقديم مجموعة من التوصيات. حصائإجراء املعالجة اإل  .3

  :املعالجة االحصائية . 5.3

مبادئ النظرية البنائية ومبادئ النظرية االتصالية من    أ النسب املئوية لتكرار كل مبدا باستخدام التكرارات، و حصائيً إ تمت معالجة بيانات الدراسة  

 . اإلسالميةفي كتب التربية 

 : عرض النتائج وتفسيرها .4

 "؟اإلسالميةوالذي نصه "ما توزيع تكرارات ونسب النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية    األول النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة    . 1.4

البنائية واالتصالية. والجدول )األساسيلإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل كتب املرحلة   (  1ة في ضوء بطاقة تحليل املحتوى وفق مبادئ النظرية 

 يبين النتائج.
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 ة في األردن األساسي التكرارات والنسب املئوية ملبادئ النظرية البنائية واالتصالية املتضمنة في كتب املرحلة  :(1جدول )

 الرقم  مبادئ النظرية البنائية التكرار  النسبة الرتبة

 16 الكتاب املدرس ي يشجع املتعلم على البحث واالستكشاف  173 7.16% 1

الكتاب املدرس ي على املعرفة السابقة )املعرفة القبلية للمتعلم كشرط أساس ي لبناء تعلم ذي  كد  يؤ  171 7.08% 2

 معنى(. 

1 

 3 يؤكد الكتاب املدرس ي على دور املتعلم في العملية التعليمية  148 6.12% 3

 8 واهتماماتهم(. تعلمين  الكتاب املدرس ي يعرض مواقف تراعي الفروق الفردية )وتراعي حاجات امل 133 5.50% 4

 4 معرفيه جديدة  بتوليدالكتاب املدرس ي يتيح للمتعلم بناء معارف بطريقه بنائيه  132 5.46% 5

من   131 5.42% 6 اكثر  املعرفة  عمق  على  والتركيز  الحفظ  من  اكثر  والتفكير  الفهم  على  يشجع  املدرس ي  الكتاب 

 اتساعها.

17 

اكتساب املعرفة تتم بطريقه نشطة بحيث يتم التعلم عندما يكتشف  الكتاب املدرس ي يؤكد على ان  129 5.34% 7

 ه. املتعلم املعرفة بنفس

6 

الكتاب املدرس ي يؤكد على إعادة بناء الفرد بمعرفته من خالل عمليه تفاوض اجتماعي مع اآلخرين   128 5.30% 8

 ويبني املتعلم هويته من خالل الخبرات التي يشارك فيها 

7 

الكتاب املدرس ي يتسم باملرونة  )عدم الجمود( من خالل األنشطة الحقيقية التي تساعد املتعلم في   125 5.17% 9

 بناء الفهم وتنميه املهارات في حل املشكالت 

11 

معرفة تقدم للمتعلمين ملساعدتهم على عبور   و( وهاملنظم املتقدماملدرس ي يزود املتعلمين )ب  الكتاب 124 5.13% 10

 الفجوة بين ما يعرف وما يسعى ملعرفته من قبل املتعلمين. 

15 

املعرفة عملية مستمرة ولذلك يتم تعديل الخبرات السابقة )التراكيب  الكتاب املدرس ي يؤكد على ان  122 5.05% 11

 املعرفية( أثناء تعلم الخبرات الجديدة 

5 

 18 الكتاب املدرس ي يوفر الخبرات في عمليه بناء املعرفة التعلم بالتجربة وليس بتلقين.  122 5.05% 12

جديدة   120 4.96% 13 مواقف  في  يتعلمه  ما  تطبيق  للمتعلم  يتيح  حيث  النقل(  )مبدا  على  يركز  املدرس ي  الكتاب 

 ويحقق الناحية الوظيفية 

9 

 10 املتعلم مشارك في مسؤوليه تعلمه وإدارته وهو اكثر إيجابية الكتاب املدرس ي يؤكد على ان   113 4.67% 14

املهام التعل 113 4.67% 15 تكون  يركز ان  في تحدي  الكتاب املدرس ي  الطلبة، وليست مفرطة  تناسب مستوى  يمية 

 عقولهم 

14 

 12 واتجاهاته في االعتبار.الكتاب املدرس ي يشجع قبول ذاتيه املتعلم ومبادراته وأخذ معتقداته  106 4.38% 16

 2 والتشويق  الكتاب املدرس ي ينمي الدافعية لدى املتعلم 102 4.22% 17

 13 يوفر الكتاب املدرس ي إمكانية تطبيق ما تم تعلمه من قبل الطالب في مواقف حياتية جديدة. 94 3.89% 18

 املجموع  2415 100.0% 

 الرقم  االتصالية مبادئ النظرية  التكرار  النسبة الرتبة
 5 نفسها الكتاب املدرس ي يؤكد على أن معرفة كيفية الحصول على املعلومات أهم من املعلومات  140 7.47% 1

 14 الكتاب املدرس ي يؤكد على أن  قدرتنا على تعلم ما نحتاجه للغد أهم مما نعرفه اليوم  123 6.56% 2

 9 االهتمام بما نتعلمه وتطبيقه في الحياه العملية. الكتاب املدرس ي يؤكد على    121 6.46% 3

 2 لكتاب املدرس ي يركز على أن التعلم هو توليد املعرفة وليس استهالكها ا 113 6.03% 4

وليس داخل   110 5.87% 5 يؤكد على أن املعرفة موجوده داخل النظم اإللكترونية مثل الشبكة  الكتاب املدرس ي 

 عقل الفرد 

11 

النظرية   109 5.81% 6 في  التقييم  على  كاألمثلة  الشخصية   واملدونات  اإلنجاز  بملفات  يهتم  املدرس ي  الكتاب 

 االتصالية 

16 

 15 الكتاب املدرس ي يؤكد على أهمية التركيز على استراتيجيات التعلم اكثر من التركيز على املحتوى  106 5.65% 7

 18 التعزيز واملكافئات املادية واملعنوية تكون في إطار اجتماعيالكتاب املدرس ي يؤكد على أن   103 5.49% 8

 1 الكتاب املدرس ي يؤكد على أن  التعلم يعتمد على تنوع اآلراء  101 5.39% 9

 6 الكتاب املدرس ي يؤكد على أن املعرفة تتسم دائما بالتغيير والتطور بسبب التغيير العام.  101 5.39% 10

الكتاب املدرس ي يؤكد على أن التعلم يحدث عن طريق مشاركه اآلخرين، التعاون معهم واالستفادة   99 5.28% 11

 من تجاربهم 

10 

الروابط بين الحقول واألفكار واملفاهيم ضروري في  معرفة  الكتاب املدرس ي يؤكد على أن القدرة على  98 5.23% 12

 املستمر(. التعلم )املحافظة على الوصالت التعلم 

7 

 4 الكتاب املدرس ي يؤكد على أن  التعلم يحصل في أجهزه غير بشريه )جهاز الحاسوب(. 97 5.17% 13

 3 هو التعلم   لعقدالكتاب املدرس ي يؤكد على أن عملية إيجاد روابط ووصوالت بين ا 95 5.07% 14

 13 واملدونات الكتاب املدرس ي يهتم بمواقع التواصل االجتماعي  94 5.01% 15

 8 صنع القرار بحد ذاته هو تعلمالكتاب املدرس ي يؤكد على أن  93 4.96% 16

الكتاب املدرس ي يؤكد على انتقاء املعلومات املهمة )هناك تدفق كبير في املعلومات على شبكة اإلنترنت   91 4.85% 17

 ولذلك يركز على اختيار املعلومات املهمة(. 

12 

 17 الكتاب املدرس ي يركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي. 79 4.21% 18

 املجموع   1873 100.0% 
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 في األردن جاءت كما يأتي:  اإلسالمية( أن توزيع التكرارات والنسب املئوية للنظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية 1يتبين من الجدول )

وبنسبة  (  173ى املبدأ "الكتاب املدرس ي يشجع املتعلم على البحث واالستكشاف" بتكرار بلغ )األولبالنسبة ملبادئ النظرية البنائية فقد جاء في املرتبة 

لقي %(. وقد يعزى ذلك إلى أن من أولويات التعليم جعل الطلبة أساس ومحور العملية التعليمية التعلمية من خالل تفعيل دور املتعلمين من مت7.16)

د الكتاب املدرس ي على املعرفة للمعلومة إلى باحث ومستكشف عن املعلومة، وهذا ما تؤكده مبادئ هذه النظرية. أما في املرتبة الثانية فقد جاء املبدأ " يؤك

%(. وقد يعزى ذلك إلى أن ربط املعارف السابقة 7.08( وبنسبة )171السابقة" )املعرفة القبلية للمتعلم كشرط أساس ي لبناء تعلم ذي معنى("، بتكرار بلغ )

وفي املرتبة الثالثة جاء مبدأ " يؤكد الكتاب املدرس ي على  بالجديدة من أساس التعلم الجيد ومن خالل ذلك يتم تنمية الدافعية وتحفيز املتعلمين للتعلم. 

ة لهذه النظرية والتي  األساسي%(، وقد يعزى ذلك إلى أن تفعيل دور املتعلم من املبادئ 6.12( وبنسبة )148دور املتعلم في العملية التعليمية " بتكرار بلغ )

ا جاء في املرتبة قبل األخيرة مبدأ " الكتاب املدرس ي ينمي الدافعية لدى املتعلم والتشويق " بتكرار  تساعد املتعلم على تنمية مهارات التفكير العليا لديه. بينم

%(، وفي املرتبة األخيرة جاء مبدأ " يوفر الكتاب املدرس ي إمكانية تطبيق ما تم تعلمه من قبل الطالب في مواقف حياتية جديدة " 4.22( وبنسبة )102بلغ )

 %(. وقد يعزى ذلك إلى قلة اإلمكانات واإلدوات املتوفرة والتي تساعد على تطبيق ما تعلمه الطلبة.3.89بة )( وبنس94بتكرار بلغ )

ى املبدأ " الكتاب املدرس ي يؤكد على أن معرفة كيفية الحصول على املعلومات أهم من األولبالنسبة ملبادئ النظرية االتصالية فقد جاء في املرتبة  

يعزى ذلك إلى أن النظرية االتصالية تركز على تفعيل دور الطلبة في كيفية الحصول على املعلومة ألن املعلومة يمكن الحصول    املعلومات نفسها " وقد

ا على " الكتاب املدرس ي يؤكد على أن  قدرتن  أ عليها في أي وقت إذا أحسن الطلبة تعلم كيفية الحصول على هذه املعلومة. أما في املرتبة الثانية فقد جاء املبد

الستكشاف للحصول  تعلم ما نحتاجه للغد أهم مما نعرفه اليوم " وقد يعزى ذلك إلى أن تركيز النظرية االتصالية لتحفيز الطلبة على االستمرار في البحث وا 

هتمام بما نتعلمه وتطبيقه في الحياه على املعلومات وأن العلم ال يتوقف على معلومات اليوم. وفي املرتبة الثالثة جاء مبدأ " الكتاب املدرس ي يؤكد على اال 

مكانيات أو البيئات املختلفة لدى العملية" وقد يعزى ذلك إلى أن التركيز على تطبييق ما يتم تعلمه ال يتم بالشكل املطلوب للعديد من االختالفات سواء باإل 

 الطلبة، مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة. 

" الكتاب املدرس ي يؤكد على انتقاء املعلومات املهمة )هناك تدفق كبير في املعلومات على شبكة اإلنترنت ولذلك  أ األخيرة مبدبينما جاء في املرتبة قبل  

ما بقدر  املهمة فقط  املعلومات  الكافي على  بالقدر  ال يركز  املدرس ي  الكتاب  أن  إلى  ذلك  يعزى  وقد  املهمة(."  املعلومات  اختيار  كيفية   يركز على  يركز على 

" الكتاب املدرس ي يركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي. وقد يعزى ذلك إلى قلة أ  الحصول على هذه املعلومات. وفي املرتبة األخيرة جاء مبد

ي التفكير  الطلبة، وإنما مهارات  املختلفة لدى  التفكير  تنمية مهارات  التي تساعد على  املدرس ي  الكتاب  األدوات  املعلومات في  للطلبة عن طريق  إكسابها  تم 

 املستخدمة من قبل املعلم داخل الغرفة الصفية. 

لتربية  النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي نصه "كيف تتوزع تكرارات ونسب مبادئ النظرية البنائية واالتصالية في كتب ا . 2.4

 في األردن حسب الصفوف؟  اإلسالمية

ق مبادئ النظرية البنائية واالتصالية، وحساب في األردن في ضوء بطاقة تحليل املحتوى وف  اإلسالميةلإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل كتب التربية  

 ( يبين النتائج.  2التكرارات والنسب الخاصة حسب الصفوف. والجدول )

 حسب الصفوف  اإلسالميةالتكرارات والنسب ملبادئ النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية  :(2جدول ) 

البنائيةالنظرية  الرتبة النظرية االتصالية  الرتبة  الصف  

  التكرار  النسبة التكرار  النسبة 

1 126.  237 1 129.  األول  312 

3 111.  209 3 115.  الثاني 278 

5 079.  184 6 096.  الثالث 232 

2 126.  235 4 104.  الرابع 251 

4 110.  206 2 119.  الخامس 288 

6 096.  180 5 103.  السادس 249 

9 082.  154 10 067.  السابع  161 

8 085.  160 8 090.  الثامن 217 

7 092.  174 9 086.  التاسع  208 

10 071.  134 7 090.  العاشر  219 

 100%  1873  100%  املجموع  2415 

( في جدول  الواردة  التحليل  نتائج  التربية  2يتبين من  في كتب  واالتصالية  البنائية  النظرية  ملبادئ  املئوية  والنسب  التكرارات  أن  حسب   اإلسالمية( 

 الصفوف جاءت كما يأـتي:  
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%( من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة 0.129( وبنسبة )312بتكرار ) األول الصف  األول التكرارات والنسب ملبادئ النظرية البنائية جاء في املرتبة 

)الث بتكرار  الخامس  الصف  )288انية  وبنسبة   )0.119( بتكرار  التاسع  الصف  االخير  قبل  املرتبة  في  وجاء  الصفوف.  مجموع  من  وبنسبىة %208(   )

 %( من مجموع الصفوف.  0.067( وبنسبة )161من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة األخيرة الصف السابع بتكرار ) %( 0.086)

%( من مجموع الصفوف، وجاء في  0.126( وبنسبة )237بتكرار )  األول ى الصف  األول النظرية االتصالية جاء في املرتبة  التكرارات والنسب ملبادئ  

الرابع بتكرار ) الثانية الصف  السابع بتكرار )0.126( وبنسبة)235املرتبة  املرتبة قبل االخيرة الصف  الصفوف، وجاء في  ( وبنسبة  154%( من مجموع 

 %( من مجموع الصفوف. 0.071( وبنسبة )134( من مجموع الصفوف. وجاء في املرتبة االخيرة الصف العاشر بتكرار )0.082)

حتى الصفوف األخرى،    األول ا من الصف  ى بدءً األولوقد يعزى ذلك إلى أن االهتمام بتنمية مبادئ النظرية البنائية واالتصالية للطلبة يتم في املراحل  

ا إلى أنه يتم تنمية مبادئ النظرية  الطلبة مهارات البحث عن املعلومة منذ الصغر، مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة. وقد يعزى ذلك أيضً  ا ليتم تعليم وأيضً 

حل متقدمة  باختالف النسب بين الصفوف ملراعاة قدراتهم العقلية واملعرفية املختلفة، وللوصول بهم إلى مرا   اإلسالميةلدى الطلبة في جميع مناهج التربية  

تعلم في من إكسابهم للعديد من املهارات التي تساعدهم على البحث واالستكشاف وكيفية الحصول على املعلومات بأنفسهم، للوصول إلى تفعيل دور امل

التعليمية. )  العملية  الصانع  نتيجة دراسة  الرياضيات للصف  2018واختلفت مع  إذ احتل كتاب  ت   األول (  النظرية املرتبة االخيرة لدرجة  ملبادئ  ضمينه 

 البنائية. 

تاب النتائج املتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي نصه "ما نسبة مساحة مبادئ النظرية البنائية واالتصالية بالنسبة ملساحة الك .3.4

 حسب الصف؟

(  3والجدول )نسبة ملساحة الكتاب ككل حسب الصف. واالتصالية باللإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج نسب مساحة مبادئ النظرية البنائية  

 يوضح ذلك. 

 نسبة مساحة مبادئ النظرية البنائية واالتصالية بالنسبة ملساحة الكتاب ككل حسب الصفوف  :(3جدول )

 الصف  مبادئ النظرية البنائية الرتبة مبادئ النظرية االتصالية  الرتبة

مساحة املبادئ   النسبة

 بالصفحات

عدد  صفحات  

 الكتاب 

مساحة   النسبة

املبادئ  

 بالصفحات

عدد  صفحات  

 الكتاب 

 املبحث

 األول  177 24 13.55% 3 177 18.23 10.29% 3
 الثاني 122 21.38 17.52% 1 122 16.07 13.17% 1

 الثالث 112 17.84 15.92% 2 112 14.15 12.63% 2
 الرابع 221 19.30 8.73% 5 221 18.07 8.17% 4
 الخامس 237 22.15 9.34% 4 237 15.84 6.68% 5

 السادس 243 19.15 7.88% 6 243 13.84 5.69% 6
 السابع  291 12.38 4.25% 10 291 11.84 4.06% 9

 الثامن 254 16.69 6.57% 7 254 12.30 4.84% 8
 التاسع  264 16 6.06% 8 264 13.38 5.06% 7

 العاشر  345 16.48 4.77% 9 345 10.30 2.98% 10

املجموع   2266 185.37 8.18%  2266 144.02 6.35% 

 الكلي 

 الرتبة بناء على النسبة وليس بناء على عدد الصفحات حسابتم  **

 وحتى العاشر كانت كما يأتي:  األول ( أن مساحة مبادئ النظرية البنائية واالتصالية ونسبتها  للصفوف من 3يتبين من الجدول )

 
ً

ثالث  الصف ال  الثانية(. وجاء في املرتبة  %17.52صفحة وبنسبة )(  21.38)بمساحة  الثانيى الصف  األول: بالنسبة ملبادئ البنائية جاء في املرتبة  أوال

%(. وجاء في املرتبة االخيرة 4.77( صفحة ونسبة )16.48بمساحة )العاشر  %(. وجاء في املرتبة قبل االخير الصف  15.92نسبة )( صفحة وب17.84بمساحة )

( صفحة 16.07بمساحة )  الثانيى الصف  األولبالنسبة ملبادئ االتصالية جاء في املرتبة    ا:ثانيً    .%(4.25%( صفحة ونسبة )12.38بمساحة )السابع   الصف  

%(. وجاء في املرتبة قبل االخيرة الصف السابع بمساحة 12.63( صفحة وبنسبة )14.15بمساحة )  الثالث%(. وجاء في املرتبة الثانية الصف  13.17وبنسبة )

 %(. 2.98( صفحة وبنسبة )10.30%(. وجاء في املرتبة االخيرة الصف العاشر بمساحة )4.06( صفحة وبنسبة )11.84)

النتائج  أ و  )أ ظهرت  البنائية  النظرية  ملبادئ  الكلي  املجموع  )185.37ن  وبنسبة  و 8.18(  االتصالية )أ %(  النظرية  ملبادئ  الكلي  املجموع  (  144.02ن 

 %(. 6.35وبنسبة )

باختالف األهمية املراد وقد يعزى ذلك إلى أن املساحات تختلف باختالف أهمية املعلومات واملهارات الالزمة للطلبة باختالف مراحلهم العمرية، و 

ا  الصف  في  يكون  التركيز  إلى  ذلك  يعزى  وقد  واالتصالية،  البنائية  النظرية  مبادئ  طريق  للطلبة عن  النظرية لثاني  إكسابها  مبادئ  الطلبة على  لتعويد 

 نهم على اختالف صفوفهم.ا نحو التطوير املنشود واملطلوب موإلكسابهم العديد من املهارات واملعلومات التي تساعدهم في املض ي قدمً 
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يتبين   للنتائج  النظر  املفاهيم واملبادئ  أ وعند  املناهج وتقويمها يركز على غرس  بناء  األساسين من يقوم بوضع  يتم  إذ  البنائية،  النظرية  ملبادئ  ة 

ى األولقل في أغلب الصفوف باستثناء الصفوف  أ ها  املناهج على الطريقة البنائية، والن النظرية االتصالية جديدة وتعتمد على التكنولوجيا يكون التركيز علي

 فالم لجذب انتباههم. طفال، واستخدامها لأل هميتها ودورها في تعلم االشياء املحسوسة لدى األ ذ يالحظ تركيزها على مبادئ النظرية االتصالية أل إ 

   :التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة فإّن الباحثة توص ي بما يلي: 

لجميع الصفوف، ملا لها من أهمية بالغة في إكساب الطلبة   اإلسالميةالعمل على زيادة تضمين مبادئ النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية   •

 لتلك املبادئ وربطها بحياتهم العملية.

شكال التي تعمق الفهم بتلك  ية، والتركيز على الصور واأل بنسب متساو   اإلسالميةالعمل على توزيع مبادئ النظرية البنائية واالتصالية في كتب التربية   •

 املبادئ. 

 تعميم نتائج الدراسة قدر املستطاع لدى وزارة التربية والتعليم من خالل املدارس الحكومية والخاصة في اململكة لالستفادة من نتائجها.  •

 تضمينها ملبادئ النظرية البنائية واالتصالية. جراء دراسات مستقبلية تتضمن تحليل كتب املرحلة الثانوية في مستوى إ  •
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 امللخص 

تجربة إحدى هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور الشراكة املجتمعية ومساهمتها في تمويل املدارس الحكومية في سلطنة عمان، وذلك من خالل الوقوف على  

تطبيق الشراكة املجتمعية، والتعرف إلى أهم مجاالت وأوجه دعم تمويل العملية التعليمية من خالل هذه الشراكة، والوقوف على مدارس والية السويق في  

م تقديم مقترحات الصعوبات والتحديات التي تواجه املدارس الحكومية في السلطنة في تطبيق الشراكة املجتمعية وتوظيفها كأحد مصادر تمويل التعليم، ومن ث

التي شملت جميع   لتفعيلها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج دراسة الحالة، وبتوظيف أداة املقابلة، تم جمع املعلومات الالزمة من عينة الدراسة

. وتشير أهم نتائج    11( والبالغ عددهم  12-10أعضاء لجنة الشؤون اإلدارية واملالية في مدرسة الوارث بن كعب )
ً
الدراسة إلى أن لجنة الشؤون اإلدارية  عضوا

أولياء األمور والتجا في  آليات محددة لتطبيق الشراكة املجتمعية، وتوفير مصادر تمويل للمدرسة تمثلت  ر والفرق الخيرية  واملالية باملدرسة تعمل من خالل 

التعليم املؤسسة  تواجه  هناك صعوبات  بأن  الدراسة  نتائج  وضحت  كما  الخاصة.  ببعض واملؤسسات  الدراسة  وأوصت  املجتمعية،  الشراكة  تطبيق  في  ية 

 املقترحات من أجل تجاوز التحديات وتعزيز الشراكة املجتمعية.

 تمويل املدرسة؛ سلطنة عمان؛ دراسة حالة.  ؛شراكة املجتمعالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study aimed to identify the role of community partnership and its contribution to the financing of public schools in 
the Sultanate of Oman through examining the experience of one of the schools in the state of Suwaiq in implementing 
community partnership and find the most important areas and activities which are financed through this partnership. It 
also intended to identify difficulties and challenges facing public schools in Oman in the application of community 
partnership as one of the sources of funding for education and make suggestions to activate it. To achieve the objectives 
of the study, the case study research method was used, and interviews were conducted with all 11 members of the 
Administrative and Financial Affairs Committee at Al-Wareth Bin Kaab School (10-12) to collect needed data. The results 
of the study indicate that the school's Administrative and Financial Affairs Committee works through specific 
mechanisms to implement community partnership and to raise funds for the school from parents, business, charitable 
and private organization. In addition, there are difficulties facing the educational institution in implementing community 
partnership. The study made some suggestions in order to overcome challenges and strengthen school community 
partnership. 

Keywords: Community Partnership; School Finance; Oman; Case Study. 
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 : املقدمة .1

تطوير وتحسين النظام التعليمي على    ير املجتمع وتحقيق تنمية مستدامة فيه، ولذلك تتسابق دول العالم املختلفةأساسية لتطو التعليم ركيزة  يعّد  

وفي اآلونة األخيرة تطوير وتحسين العملية التعليمية.    وتوفير املوارد املادية الالزمة والضرورية لتمويل عملياتجهود  افر الضت  يتطلباألمر الذي    ،لديها

التعليم  ظهرت تحديات   الظروفجميع دو في  لتمويل  العالم بسبب  لاملستمرة حيث  وتقلباتها  االقتصادية    ل  الدول قرارات  العديد من  تقليص اتخذت 

 .(2010دد من دول العالم )حمزة، على تمويل التعليم في ع أثرمما تها العجز في ميزانيا لتقليل وذلك العام االنفاق

فقد تم تخفيض ميزانيتها الحكومية في السنوات األخيرة نتيجة للتداعيات شملت هذه الظروف االقتصادية كافة املجاالت ومنها املؤسسات التعليمية  

في تمويل البرامج وتحقيق االهداف  االقتصادية كما ذكر سابقا وأصبح من األهمية رفد ميزانياتها من خالل الشراكة املجتمعية واسهام املجتمع املحلي  

املساهأ ومما ال شك فيه    (.2008)مجاهد،    املدرسية الخاص تعتبر خدمة مجتمعية يقدمها هذا  ن هذه  القطاع  التشاركية وخاصة من  والعالقة  مات 

البلد وخاصة  أالقطاع للمدارس لكونها البيئة الحاضنة لشريحة كبيرة من   التنمية في  ا ما تم استثمارها ذإ فراد املجتمع سوف تسهم في استمرار عجلة 

لتنويع مصادر الدخل وضرورة الترشيد في االنفاق في جميع املجاالت، ومن الحلول املناسبة سعى  ت كثير من الدول وسلطنة عمان مثل    بالشكل الصحيح.

 لتعويض النقص في االنفاق هو الشراكة املجتمعية والعمل على بناء دور أكثر فاعلية للقطاع الخاص لتمويل التعليم.

 :الدراسةمشكلة  . 1.1

وبالرغم من حجم االنفاق  في وزارة التربية والتعليم والتي    ،حكومي بشكل كبيرالتمويل ال  ميزانيتها علىفي  بسلطنة عمان  تعتمد املدارس الحكومية  

ب  الدراس ي  10.7  تقدر  العام  في  العام  االنفاق  اإل   2021/ 2020%من حجم  السنوي،  )الكتاب  إ 2021حصائي  كافية  أ ال  (  غير  االحتياجات  نها  لتغطية 

املدرسية و  للمدارس وذلك لكثرة االحتياجات  التربوية  األهداف  العاملية  أالتشغيلية وتحقيق  التطورات  املجتمعات  همية مواكبة  املتالحقة في  والتغيرات 

ف االستثنائية لجائحة كورونا التي كان لها  خاصة في الجانب التقني فأصبح االعتماد على التقانة في التدريس ضرورة ملحة بعد الظرو ،  اا واجتماعيً ثقافيً 

صبح من الضروريات  أ ن جعل املدارس بيئة جاذبة للطالب أ جيا، كما لو و إلى التكنالدور الكبير في اإلسراع من تغيير أساليب التدريس التقليدية واالنتقال 

يشكل  فزه يسهم ذلك في تنمية مهاراته في شتى املجاالت، وكل ذلك فالطالب يقض ي وقت ليس بالقصير في املدرسة وعندما تكون بيئة الطالب املدرسية مح

 إدارات املدارس. يواجه تحديا 

املدرسة املالية والبشرية وبناء شراكات مجتمعية فعالة   من االستفادة من إمكانيات  قيادات املدارس   تستطيع( حتى  2009ا لدراسة الهادي )ووفًق 

لى إ تقارير وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان وتشير  لتحقيق األهداف التربوية املرجوة. ك اعلى التخاذ القرارات وذل أكبر وحريةصالحيات  يجب منحها

املطلوب لتكوين الشراكات املجتمعية بين   ، وهناك  (124  –  122،  2007)وزارة التربية والتعليم،    املدرسة ومؤسسات املجتمع املختلفةضعف املستوى 

التي نجحت وبدرجة مرضية في تفعيل تمع املحلي، ومنها هذه املدرسة و لبناء شراكات مجتمعية بناءة وفاعلة مع مؤسسات املج  جهود تبذلها مدارس عدة 

ملدرسة والتعرف الباحث أهمية دراسة حالة ا وقد رأى    ،ر ، وأولياء األمو والتجار،  القطاع الخاصوشركات    حلي  ة املجتمعية مع املؤسسات املجتمع املالشراك

 لى مدارس أخرى. إ  هاوتطويرها وتعميمية، ومدى إمكانية االستفادة من تجربتها الشراكة املجتمع في اتجربته لىإ 

 : أسئلة الدراسة . 2.1

 :اآلتية األسئلةتسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن 

 الشراكة املجتمعية في املدرسة؟ املتبعة من إدارة املدرسة لتنفيذ ما اآلليات •

 فراد العينة؟أ ما مجاالت تمويل الشراكات املجتمعية من وجهة نظر  •

 فراد العينة؟أ الشراكة املجتمعية من وجهة نظر  التي تواجه إدارة املدرسة في تنفيذ ما التحديات •

 في مدارس التعليم الحكومي في ضوء النتائج امليدانية؟مويل املشاريع والبرامج التربوية والفعاليات ما مقترحات تفعيل دور الشراكة املجتمعية في ت •

 :هداف الدراسةأ . 3.1

 املجتمعية من خالل:  الشراكة خالل من  تمويل مدرسة الوارث بن كعب بوالية السويق بسلطنة عمان واقع لىإ  التعرف في الدراسة أهداف تتلخص

 .املدرسة في املجتمعية الشراكة تطبيق آليات تحديد •

 .املجتمعية الشراكة عن طريق املدرسة في التعليمية العملية مجاالت تمويل إلى التعرف •

 .املجتمعية الشراكة تنفيذ في املدرسة تواجه التحديات التي معرفة •

 املدرسية.والبرامج والفعاليات  وضع مقترحات إجرائية مساعده لتفعيل دور الشراكة املجتمعية في تمويل املشاريع  •

 :أهمية الدراسة . 4.1

 . 2040أهمية دور الشراكة املجتمعية في املساهمة في التعليم والذي يتوافق مع التوجه الحكومي ورؤية سلطنة عمان   •

 مصادر وبدائل متنوعة لتمويل املدارس وبرامجها وعدم االكتفاء بالدعم الحكومي.  دراسة •
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 . التعليم في تمويل  همية دورهاوأالشراكة املجتمعية  تسليط الضوء على تجارب بعض املدارس في سلطنة عمان في •

لشراكة تقديم توصيات ومقترحات عملية تفيد املسؤولين والقيادات التعليمية، ومؤسسات املجتمع املحلي في كيفية رفد ميزانية املدرسة من خالل ا  •

 املجتمعية. 

 :حدود الدراسة . 5.1

هميتها، في تحقيق األهداف أ تمويل ورفد ميزانية املدرسة، وآليات تنفيذها و  املجتمعية فيدور الشراكة يبحث موضوع الدراسة  : الحدود املوضوعية •

 تبحث كذلك في الصعوبات التي واجهتها في التنفيذ. التربوية، و 

شمال الباطنة في   ( بوالية السويق التابعة ملحافظة 12-10حدود هذه الدراسة تكمن في مدرسة الوارث بن كعب للتعليم األساس ي ) :الحدود املكانية •

 ( 11سلطنة عمان، وقد طبقت الدراسة على أعضاء لجنة الشراكة املجتمعية )اللجنة اإلدارية واملالية باملدرسة(، والبالغ عددهم )
ً
 . عضوا

 . 2021/2022طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام : الحدود الزمانية •

 :مصطلحات الدراسة . 6.1

واستغالل هذه املوارد االستغالل  مادية او عينية كانت  إلى املؤسسات التعليمية سواء   مجموع ما يتم رصده من ميزانيات عبارة عن :تمويل التعليم •

التربوية  األمثل   األهداف  وفعالية.لتحقيق  العظيم،  بكفاءة  الوفاء، عبد  يعرّ   (.2000)أبو  التعليم   (2017)  وآخرون  الرشيدي  فكما  بأنه   تمويل 

فان  ا وإجرائيً  فراد سواء مادية أو عينية لتحقيق األهداف املرجوة. أ و أ و قطاع خاص أ مساهمات ومبادرات مؤسسات املجتمع املحلي سواء حكومية 

جل  أ و من شراكة املجتمع من  أ و عينية وسواء كانت حكومية  أ   صل عليها املدرسة سواء كانت ماديةمفهوم تمويل التعليم هو جميع املوارد التي تح

فراد  أ و  و أولياء أمور أ أ عمال  أ و رجال  أ ص  أنها مشاركة واسهامات وجهود فئات املجتمع املختلفة سواء كانت قطاع خاأي    األهداف التعليمية.تحقيق  

 في دعم وتحقيق األهداف التعليمية في املدرسة. 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة .2

 :النظري للدراسةاإلطار  . 1.2

 : في التعليمالشراكة املجتمعية مفهوم  .1.1.2

امل وأفراد  املدرسة  بين موظفو  التعليمية  بالعملية  املتعلقة  والزيارات  واملقترحات  اآلراء  وتبادل  املشاورات  وتقديم  التعاون  املحلي  هي عملية  جتمع 

جتماعية تهدف إلعداد جيل مؤهل ومدرب لخدمة املجتمع الذي إ هدافها، كونها مؤسسة تربوية  أ جل تحقيق رسالة املدرسة و أ بمؤسساته املختلفة، من  

بأنها االرتباط الكامل في املجتمع املدني بجميع منظماته في التعليم، ويتضمن التفاوض واملشاركة املسؤولة في ا  أيضً تعرف  . و (2011ليه )عاشور،  إ ينتمي  

كما تعرف الشراكة املجتمعية في التعليم على أنها . (2007تنفيذ، واملتابعة، واملساءلة عن األداء، والتقويم )حسين، صنع القرار، والتخطيط املشترك، وال

 
ً

متمثال املحلي  واملجتمع  املدرسة  بين  والتفاعل  التواصل  قنوات  الخاص مجموعة  القطاع  واألهلية ومؤسسات  الحكومية  واملؤسسات  األمور  أولياء  في   

 .(2019العالي، والتي تسهم في جودة املخرج التعليمي ويجعلها ملبية لالحتياجات املجتمعية )عيسان وآخرون،  ومؤسسات التعليم 

العالقات املتبادلة بين الجهات املختلفة، والتي تتمثل في كل من: املدرس املؤسسات التعليمية إلى  ة وأولياء ويشير مفهوم الشراكة املجتمعية لدى 

ن تسود االلفة والتعاون واالحترام واملنفعة املتبادلة بين جميع هذه األطراف  أ بد   سسات الحكومية األخرى وكذلك القطاع الخاص، والاألمور والتجار واملؤ 

فنية أو و مادية أ مع املدرسة، ويسعى جميع األطراف على تحقيق الشراكة املجتمعية مع املدرسة من خالل تبادل القدرات واالمكانيات سواء كانت بشرية 

املرجوة  واخرون،    لتحقيق األهداف  إ (2017)الرشيدي  التعليمية دورها نحو   ا ذ.  املؤسسة  هي عملية تنسيقية وتشاركية وتعاونية وتبادلية، تؤدي فيها 

 ا من مسؤولياته وشراكاته االجتماعية. املجتمع املحلي، كما يلزم مؤسسات املجتمع املحلي بدوره نحو العملية التعليمية منطلًق 

 : مجاالت املشاركة املجتمعية التعليمية .2.1.2

التعليمية مكانً  املؤسسات  التي تجعل  املهمة  العوامل  أحـد  املجتمعيـة  الشراكة  للتعليم، وتحقيق غايات و ا جيًد تعتبر  التعليمية،  أ ا  الدولة  هداف 

من   العديد  فهناك  بالتمويل،  يتعلق  فيما  وخاصـة  التعليمية  املشكالت  حل  في  جميع وتساهم  توفير  على  قادرة  غير  الحكومات  من  تجعل  التحديات 

التعليمية وبين  االحتياجات التعليمية في الوقت الحالي مما يجعل للشراكة املجتمعية أهميتها، وفيما يلي أهم مجاالت الشراكة املجتمعية بين املؤسسات  

 :(2020)عبد الرازق،  املؤسسات املجتمعية املختلفة

ث تـقـوم الـشـركات واملؤسسات املختلفة بتقديم الدعم املادي للمؤسسات التعليمية أو توفير بعض من احتياجاتها من األجهزة  الدعم املادي، حيـ •

 واملرافق الدراسية، وتكون هذه املشاركات من منطلق املسؤولية املجتمعية الوطنية لدعم التعليم. 

امل • املرفقات  استخدام  يعتبر  املدرسية،  املرافق  الطلبة  استغالل  لخدمة  الحاسوب،  ومختبرات  والقاعات  والصاالت  واملالعب  كاملسارح  درسية 

 لتمويل.واملجتمع أثناء الدراسة وفي فترة اإلجازة الصيفية والعطالت، بمثابة االستثمار والذي يعود على هذه املؤسسات التعليمية ببعض مصادر ا 
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سساته املختلفة في بناء الخطة السنوية للمؤسسات التعليمية وصنع القرارات التربوية من  مشاركة املجتمع ومؤ   ،املشاركة في عمليات صنع القرار •

ا مشاركة مؤسسات املجتمع من خالل اللجان التعليمية في خالل مشاركة ذوي الخبرات مع مسؤولي التخطيط في املؤسسات التعليمية، ويتم أيضً 

 . تتبناها الدولةتيجية بناء على السياسات التعليمية التي املجالس املختلفة، وبالتالي يتم وضع الخطط االسترا 

وهـو الـدور الذي تقوم به مؤسسات املجتمع املختلفة من خالل ما تملكه من موارد بشرية ومادية ويتم من خالل جوانب عديدة  ،املشاركة في اإلدارة  •

املحاضرات من املتخصصين في املجتمع املحلي على الطالب، واملشاركة على وضع  مثل: املشاركة في اختيار مواقع املباني املدرسية، واملساعدة في إلقاء  

 الخطط العالجية للطالب متدني التحصيل. 

   : معوقات الشراكة املجتمعية التعليمية .3.1.2

(، والتي 2019مثل دراسة )السبيعي وسنبل، ،وتحد منها العديد من املعوقات التي تؤثر على املشاركة املجتمعية في التعليم إلى  تشير بعض الدراسات

 : أهمهالى أبرز معوقات املشاركة املجتمعية في التعليم إ تطرقت 

 تطوير التعاون مع املؤسسات املجتمعية.  يعيق ، األمر الذي زيادة األعباء التدريسية •

 وحدها عن العملية التعليمية.  ةسؤولهي املمؤسسات املجتمع وأفراده بأن املدرسة بعض اعتقاد  •

 قلة وعي املجتمع بالخدمات واملجاالت التي يمكن أن تقدمها املدرسة للمجتمع املحلي.  •

 نقص املرافق املدرسية املناسبة التي تساعد على إقامة برامج الشراكة املجتمعية.  •

 اند متخصص في تطوير العالقة مع املجتمع املحلي. االفتقار إلى كادر إداري مس •

 . ضعف املخصصات املالية للمدرسة والتي تحد من إقامة برامج الشراكة املجتمعية •

 غياب وسائل ومهارات االتصال الفعالة والتي تعين على بناء الشراكات الفعالة. •

 . ملجتمع املحلياألنظمة واللوائح ال تشجع على إقامة الشراكة املجتمعية مع مؤسسات ا  •

 .عزوف املؤسسات األهلية عن إقامة برامج وفعاليات تعاونية مع املدرسة •

 .الصالحيات املمنوحة لقادة املدارس لتطوير التعاون مع املجتمع املحليمحدودية  •

 عزوف أولياء االمور عن املشاركة في برامج الشراكة املجتمعية املدرسية وألسباب مختلفة. •

 :الحكومي تمويل التعليم قبل الجامعيمصادر  أما 

مصادر تمويل التعليم   ، (2018)دراسة مجدي وآخرون  ، فقد حددت  من مصادر التمويل للتعليم قبل الجامعي  إلى عددالدراسات    تشير نتائج بعض

 : اآلتية

 : ةمصادر داخلي •

بامل وهذ أو خاص. ويقصد  للتعليم، حيث تقوم  فتخصصه    العامة  من ميزانيتها  ةالدولجملة ما ترصده    حكوميةالصادر  ه يكون مصدرها حكومي 

ا  صورً   فيأخذ  التمويل الخاصأما    الحكومات في أغلب الدول بتخصيص مبالغ معينه من ميزانياتها العامة لإلنفاق على التعليم بجميع فروعه ومستوياته.

الرسوم الدراسية، كما يتم حث التجار ورجال األعمال والهيئات واملؤسسات على التبرع  و بعض  أ التعليم    فيعديدة منها املصروفات التي يصرفها الطالب  

 عاليات والبرامج وغيرها. للتعليم يصور مختلفة كتقديم األموال واألجهزة واملعدات وإقامة األبنية التعليمية والتبرع باألراض ي أو األجهزة واملعدات ورعاية الف

 :مصادر خارجية •

الدول إلى مصادر خارجية لتمويل التعليم وصالحه وتطويره وتحديثه ويتمثل ذلك عن طريق املنح والقروض واملساعدات الخارجية،   تلجأ العديد من

م املتحدة من حيث تقوم املنظمات الدولية بدور واضح في هذا الشأن ومثال على ذلك ما تقدمه هيئة اليونيسكو واليونيسيف كهيئتين تابعتين ملنظمة األم

ا شكل املنح وهناك منظمات وهيئات دولية أخرى كالبنك الدولي وبعض الوكاالت الدولية منهـا وكالة الواليات املتحدة للتنميـة اعدات للتعليم تأخذ غالبً مس

 الدوليـة حيث تقوم بتـقـديم مساعدات للدول النامية. 

 :الحكومي معوقات تمويل التعليم قبل الجامعيأما 

أكدته دراسة سليمان  ا،محدودً   امن خالل املشاركة املجتمعية صعبً وقات التي تجعل من تمويل التعليم  هناك العديد من املع (،  2016)  وهذا ما 

 لى أبرز املعوقات في تمويل التعليم قبل الجامعي كالتالي: والتي تطرقت إ 

 في عمليات تمويل املدرسة من مؤسسات املجتمع املحلي.  رنةاملاللوائح واألنظمة غير  •

 . ةضعف إحساس وقناعة اإلدارات املدرسية بأهمية التمويل الذاتي وجعل املدارس منتج •

 ضعف قناعة إدارات املدارس بالتغيير وذلك بسبب البيروقراطية وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بالتمويل والشراكة املجتمعية.  •

 الحصول على التمويل. في على تفعيل الشراكات املجتمعية مما يحد من قدرتهم إمكانيات املوظفين في املدارس  ضعف •
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 التعليم.  تمويل قلة إدراك املجتمع املحلي بمسؤولياته تجاه املساهمة في •

 املجتمعية. لحصول على التمويل عبر الشراكة لتوظيفها في ا قلة املرافق املدرسية املتاحة  •

 :الدراسات السابقة .2.2

الدراسات العديد من  املجتمعية محليً مصادر    تناولت  الشراكة  التعليم من خالل  األ ا وعامليً ا وعربيً تمويل  ، قدملأل  حدثا، وتم عرضها مرتبة من 

 الدراسات: هذه  وفيما يلي عرض ألهم 

السعودية من خالل الشراكة املجتمعية، إ دراسة حول واقع تمويل    ( 2019أجرت خوجة واملنقاش ) • حدى املدارس الحكومية في اململكة العربية 

و  املجتمعية  الشراكة  املقدمة من خالل  الدعم  أوجه  وما  الحكومية  الشراكة  تنفيذ  طريقة  تنفيذ  أ ومعرفة  في  املعنيين  تواجه  التي  التحديات  هم 

ن هناك أ هم نتائج الدراسة أ فراد ومن أ ( 9منهج دراسة الحالة في تنفيذ الدراسة، وتكونت العينة في الدراسة من ) الشراكة املجتمعية وتم استخدام

 تمويل للتعليم في عدة مجاالت وهناك تحديات وصعوبات في الحصول على التمويل.

دراسة هدفها التعرف إلى مدى قناعة قادة مدارس التعليم العام الحكومي بأهمية تنويع مصادر التمويل، والتعرف على    (2015وأجرت الجريوي ) •

وقد    الخطوات الفعلية التي قاموا بها حيال ذلك، كما اوضحت الدراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه قادة املدارس في زيادة مصادر التمويل.

عبارة تم تنفيذها على عينة   24نهج الوصفي التحليلي في الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من  استخدمت الباحثة امل

( من عينة الدراسة مقتنعين بأهمية زيادة مصادر 79.2( مدير ومديرة في التعليم العام، وتم استخالص عدد من النتائج منها أن )%29مكونة من )

الحكومية غير كافية لتغطية االحتياجات التشغيلية للمدارس، كما  التمويل في مدارسه وضحت النتائج قلة اإلجراءات التي أ م، وأن املبالغ املالية 

 ن هناك تحديات وصعوبات تواجههم في تنويع وزيادة مصادر الدخل.أ يستخدمها قادة املدارس للحصول على التمويل، و 

هدفها عمل نموذج مقترح لتفعيل دور الشراكة املجتمعية في املدارس الخاصة في سلطنة عمان، ونفذت   بدراسة  (2014وقام الجرايدة والبهالني ) •

ا، وكانت األداة املستخدمة هي االستبانة، وقد شملت العينة ثالث مستويات، هي: إدارات املدارس، ورؤساء  ( فردً 450الدراسة على عينة تكونت من )

الشراكة   املؤسسات الحكومية والخاصة )مؤسسات املجتمع املحلي(  مجالس أولياء االمور، ومسؤولي بعض وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن تفعيل 

ة في عدة  املجتمعية في املدارس الخاصة بسلطنة عمان يتم بدرجات متباينة ففي مجال  تنمية الرعاية الطالبية يكون كبيرا، بينما يتم بدرجة متوسط

 في إدارة املدرسة، وإدارة التغيير والتطوير، وتوثيق العالقة بين املدرسة واملجتمع.  مجاالت منها الشراكة املجتمعية

جراء دراسة هدفها معرفة دور إدارة املدرسة في تفعيل الشراكة بين املدرسة وبين املجتمع املحلي من وجهة نظر العاملين في إب  (2011وقام عاشور ) •

( من  80ان. وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق أداة االستبانة، وتكونت العينة من )املدارس وأفراد املجتمع املحلي في سلطنة عم

املحلي و ) املجتمع  أن  513أفراد  إلى  الدراسة  املدارس، وتوصلت نتائج  العاملين في  املدرسة وبين  أ ( من  بين  الشراكة  املدرسة في تفعيل  إدارة  دوار 

مور  وذلك من خالل الشراكة في وضع رؤية املدرسة وتحديد اهدافها التربوية، وتقديم الدعم املادي، ثم التعاون في األ   املجتمع املحلي تتم بدرجة قليلة 

 اإلدارية للمدرسة، ثم التعاون في تقديم املشورات للمدرسة.

الخاص من خالل مجاالت منها:    ( 2008وأجرى جيبسون وديفز ) • القطاع  العام ومؤسسات  القطاعين  بين  الشراكات  نتائج  دراسة هدفها معرفة 

هي  الدراسة  أداة  وكانت  الدراسة.  في  الحالة  دراسة  منهج  استخدام  وتم  والحضور،  والسلوك  واالتجاهات  الدراس ي،  والتحصيل  التعليم  تمويل 

ن نتائج الشراكة إيجابي على كل من: التعليم ومستوى الطالب،  أ لى  إ اع الخاص واملدارس، وتوصلت الدراسة  املقابالت الشخصية مع املعنيين في القط

 واالتجاهات والحضور والسلوك.

دراسة تهدف إلى معرفة مدى مساهمة مؤسسات  القطاع الخاص في تمويل التعليم العام في اململكة العربية السعودية، من   ( 2004أجرى العتيبي )  •

رأي املعنيين عن واقع التمويل  في القطاع الخاص وفي املؤسسات التعليمية  والتطرق حول تحديات وتوصيات ومجاالت التمويل، واستخدمت    خالل

أبرز نتائج الدراسة ما يلي: قلة   ، سهام القطاع الخاص في تمويل التعليمإ الدراسة املنهج الوصفي املسحي، وكانت االستبانة أداة للدراسة، وكانت 

ل الطالب، وبالنسبة  التعليمية، وتدريب  املباني  للطلبة، وإنشاء  العينية والنقدية  الجوائز  بتقديم  يتعلق  التمويل  أكثر مجاالت  لتحديات  وكان من 

بقدرات مؤسسات القطاع الخاص في تمويل التعليم،   املعنيينفكانت قلة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التعليم فكان بسبب ضعف اهتمام  

 ص. وقلة كفاية القوانين والتشريعات التي تنظم الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وقلة التواصل بين إدارات التعليم ومؤسسات القطاع الخا

خذ التمويل أ ا، وما نوعية املدارس التي استطاعت أسباب تبرع القطاع الخاص للمدارس في أمريك   إلىدراسة هدفها التعرف   (2002كالرك ) وأجرى  •

واألخرى  ويساهم،  يتبرع  الخاص  القطاع  جعلت  التي  األسباب  ملعرفة  واحدة  استبانتين،  الباحث  وصمم  املجتمعية،  الشراكة  تطبيق  تم  وكيف 

مريكية، سة ثانوية عامة في والية كاليفورنيا األ مدر  308للمدارس ملعرفة خصائصها وما نوعية التمويل التي حصلت عليها.  عينة الدراسة مكونه من 

األكاديمية، وشراء األجهزة    158و البرامج  الخاص تمويلها هي  القطاع  التي يحب  املجاالت  أن  إلى  الدراسة  الخاص، وتوصلت  القطاع  مؤسسة من 

 واملعدات وتمويل املنح الدراسية.
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 : التعليق على الدراسات السابقة

ملناسبة،  استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل كتابة اإلطار النظري للدراسة واختيار األداة املناسبة للدراسة وكذلك اختيار املنهجية ا 

حلي والقطاع  ن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات القليلة التي حاولت دراسة وضع الشراكة املجتمعية بين املدارس ومؤسسات املجتمع املأ ومن املالحظ  

 
ً

والجريوي (  2004العتيبي ) من  الخاص، ولذا يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتعميمها وذلك لالستفادة منها. تتفق الدراسة الحالية مع دراسة كال

أوجه دعم   ( في2002)  Clarkو  ( 2014)الجرايدة والبهالني  ق مع دراسة  لى املعوقات والتحديات لتطبيق املشاركة املجتمعية، وتتفإ هدف التعرف    ( في2015)

 كونهم دراسات نوعية تتبع أسلوب دراسة الحالة.( 2019( ودراسة خوجة واملنقاش )2008اسة جيبسون وديفز )التمويل املدرس ي، وتتفق مع در 

 : امليدانية الدراسة .3

(، أنشئت في بداية النهضة  12-10السويق، وهي مدرسة حكومية  للتعليم األساس ي)تقع مدرسة الوارث بن كعب في محافظة شمال الباطنة بوالية  

لهذا العام الدراس ي  م ، ويبلغ عدد الطالب  1973طيب هللا ثراه عام    حديثة جاللة السلطان قابوسالحديثة وقد تشرفت املدرسة بزيارة باني نهضة عمان ال

  33إدارية و  ضم املدرسة مكاتب  ، وت( موظف92)  ها ، وعدد املوظفين في( طالب1117)  
ً

ت  ، ومعمالن للحاسب اآللي، وثالث مختبرا غرف للمعلين  6 وفصال

تعلم  العلوم ومركز مصادر  اإلنجليزية، وغرفة صحة ملادة  للغة  ونادي  األغراض  وقاعة متعددة  املوسيقية  للمهارات  وقاعة  التشكيلية  للفنون  ، وقاعة 

املجتمعية وخاصة في السنوات القليلة املاضية، األمر  مدرسية، وقاعة لشؤون الطالب، وملعب ري اض ي معشب، ولها تجربة مرضية في تفعيل الشراكة 

التحصيلي لل املستوى  الجيد في رفع  األثر  له  املدرسية والتقنية ومما كان  التجهيزات  التي تقدمها، وعلى  البرامج  انعكس على نوعية  طالب وتحقيق  الذي 

 االهداف املرجوة.

، املشاركة  19مشاركات من باب مسؤوليتها االجتماعية منها: حمالت تنظيف الشواطئ، املساعدة في حمالت التطعيم ضد مرض كورونا  للمدرسة  

التربوية داخليً  املسابقات والبرامج  املشاركة في  الوطنية،  املناسبات  األ أ ا  الفعالة في  بالدم، دعم  التبرع  املشاركة في حمالت  السلطنة،  سر  و على مستوى 

يام أ ا، دروس مجانية تطوعية في املناهج الدراسية لعدد من املواد الدراسية، التعاون مع البلدية في خدمة وتنظيف املبنى املدرس ي، ا ومعنويً املتعففة ماديً 

دارية واملالية املعنية بالشراكة رياضية مفتوحة بمشاركة افراد املجتمع املحلي وغيرها الكثير، وتضم املدرسة العديد من اللجان؛ منها لجنة الشؤون اإل 

، ويستطيع زائر املدرسة مالحظة نتيجة الشراكة املجتمعية من خالل البيئة التعليمية التي تحسنت خالل السنوات ا عضوً   11املجتمعية، واملكونة من  

 درسة ورسالتها وأهدافها وهي كما يلي: ن ذلك يأتي نتيجة لتنفيذ رؤية املأ خيرة، التي تعكس اهتمام قيادة املدرسة ودور لجانها، كما األ 

 الرؤية: تعليم فعال مواكب للتطورات املعرفية والتقنية مع شراكة مجتمعية فاعلة.  •

مجتمعية  الرسالة: ستعمل املدرسة على دعم تعلم الطالب من خالل تفعيل البرامج التربوية والتقانة الحديثة في املبنى املدرس ي وخارجة مع شراكة   •

 ذلك. فاعلة حول 

 أالحظ بي
ً
 ا فيها.ا كبيرً ن املدرسة جعلت في رؤيتها ورسالتها وأهدافها الشراكة املجتمعية الفعالة والتي تميزت بها وقطعت شوط

 :منهجية الدراسة . 1.3

يمكن الكشف عن  وال   الدراسة، ملشكلة املنهج هذا  وهذا بسبب مناسبة النوعية؛ الدراسات من خالل بحوث  الحالة، دراسة منهج استخدام تم 

زيارات ميدانية  إجراء تم  الدراسة هذه  وفيفيها،    تجربة تمويل مدرسة الوارث بن كعب من خالل الشراكة املجتمعية إال بدراستها عن قرب، ومقابلة املعنيين

 بيئة املدرسة التعليمية. وتم مالحظة  مع املدير ومع أعضاء اللجنة املعنية بالشراكة االجتماعية، للمدرسة وعمل مقابالت شخصية

 : وعينتها مجتمع الدراسة . 2.3

أعضاء لجنة الشؤون اإلدارية واملالية وعددهم   فتكونت من ما عينة الدراسة  أ ،  92مجتمع الدراسة يتكون من جميع منتسبي املدرسة والبالغ عددهم  

 خصائص عينة الدراسة:  ( 1ملجتمع املحلي، ويوضح الجدول )وهم املعنيين بتحقيق التواصل والتعاون مع مؤسسات ا  ا عضوً  11

 خصائص عينة الدراسة  :(1جدول )

 النسبة العدد  املتغير 

 % 9 1 مدير املدرسة  املسمى الوظيفي 

 % 9 1 مساعد مدير املدرسة 

 % 45 5 وظائف مساندة 

 % 36 4 معلمون 

 % 91 10 بكالوريوس املؤهل 

 % 9 1 دبلوم 

 % 100 11 10على من أ سنوات الخبرة 

 0 0 10قل من أ 
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ن لديهم خبرة يمكن أن تساعد على الحصول  أ وهذا يعني    العينةفراد  أ سنوات لجميع  10على من  أ بأن سنوات الخبرة   (1)وكما نالحظ من الجدول  

للدر  الالزمة  املعلومات  يساعدسة،  ا على  األهداف    وبالتالي  تحقيق  لذلك    املرجوة في  باإلضافة  حالة.  كدراسة  معظم  أ منها  )ن  العينة  من   %(91أفراد 

 )بكالوريوس(. الحاصلين على الشهادة الجامعية األولى

 :أداة الدراسة . 3.3

أسئلة  من خالل  الالزمة إلجراء هذه الدراسة والوصول إلجابة عن أسئلتها، فللحصول على املعلومات والبيانات  األداة املناسبة    هي   املقننةتعّد املقابلة  

إعدادً  الباحث  يتم  ، ثم يقوم بتحكيمها،  امسبًق   ا يعدها  العينة  أفراد  املقابلة وآلية تسجيلها.    االتفاقبالتواصل مع  إجراء  تاريخ ووقت  وإلجراء هذه على 

وأفراد العينة لتنفيذ املقابالت في املدرسة موافقة مدير املدرسة  متكررة للمدرسة أخذ من خاللها  وبزيارات، قام الباحث بإعداد أسئلة املقابلة الدراسة،

 :كالتاليأما األسئلة التي تم طرحها في املقابلة فهي  حسب الوقت املناسب لهم.

 ؟ الشراكة املجتمعية التي تتبعها إدارة املدرسة لتنفيذاآلليات ما  •

 شراكات املجتمعية للعملية التعليمية في املدرسة؟ ما مجاالت تمويل ال •

 التحديات التي تواجه املدرسة في تطبيق الشراكة املجتمعية؟ ما  •

 تفعيل دور الشراكة املجتمعية في تمويل املشاريع والبرامج التربوية في مدارس التعليم الحكومي؟لمقترحاتكم  ما •

الدراسة،    االنتهاءبعد   أفراد عينة  املقابالت مع جميع  تحليل  من  الدراسة وتحقيق  تم  أسئلة  اإلجابة عن  بهدف  توفرت  التي  والبيانات  املعلومات 

 أهدافها. 

 : الدراسة نتائج .4

 الشراكة املجتمعية في املدرسة؟ ما اآلليات التي تتبعها إدارة املدرسة لتنفيذالسؤال األول:  .1.4

 اآلتي: في  الوارث بن كعب لتنفيذ الشراكة املجتمعية بمدرسة املتبعةواإلجراءات  في ضوء إجابات أفراد العينة، يمكن تحديد اآلليات

املدرسة • برئاسة مدير  باملدرسة  واإلدارية  املالية  الشؤون  لجنة  نائبً تشكيل  املدير  مقررً ا،  ، ومساعد  واملالي  اإلداري  ممثلة  وعضوية    ا،واألخصائي 

 للمعلمين في اللجنة. 

مع اللجان األخرى في املدرسة، إذ تتركز مهام هذه اللجنة، كما جاء في دليل عمل اإلدارة املدرسية   تضارب املهامل  اتفاديً اللجنة اختصاصات  توضيح  •

(، في تفعيل الشراكة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي؛ شراء االحتياجات املدرسية؛ العمل على صيانة املرافق؛ السعي نحو الحصول  2009)

 ؛ وإعداد كشوفات بالتبرعات املالية والعينية الواردة للمدرسة. على التبرعات واملساعدات املتنوعة

 ل مجلس أولياء األمور والعالقات االجتماعية. التعريف بأهمية الشراكات املجتمعية من خال •

 . في ضوء هذه االحتياجات الشركات املستهدفة ، ومن ثم تحديدتحديد االحتياجات املدرسية •

لرعاية البرامج  ،بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال الباطنةورجال األعمال وبعض االفراد، مخاطبة مؤسسات القطاع الخاص   •

 لفعاليات املدرسية. وا 

 وتوضيح الحاجة لدعم وتمويل هذه الفعاليات. ا،ا وتقنيً تطوير مهارات الطالب معرفيً وبرامجها التي تهدف لة ياملدرس باألنشطةالتعريف  •

 تعزيز الشراكة بين املدرسة واملجتمع. ، لا لهم ولغيرهم تقديرا ملا يقدموه وتحفيزً ، ملساهمين والداعمينتكريم ا  •

 االستفادة من مرافق املدرسة وفق ضوابط محدده.خدمة املجتمع املحلي، من خالل  وتأكيد دورها فيبراز إمكانيات املدرسة إ  •

 .املمولةاملشاريع والتعريف بجهود الداعمين  إلبرازتفعيل مواقع التواصل االجتماعي  •

 فراد العينة؟أالسؤال الثاني: ما مجاالت تمويل الشراكات املجتمعية للعملية التعليمية في املدرسة من وجهة نظر  .2.4

ومنها ما    ورجال األعمالأولياء األمور  منها ما يساهم به  هناك مجاالت عدة للشراكات املجتمعية    قابالت التي تم تنفيذها اتضح بأن حسب نتائج امل

املشاركة في  منها:للمدرسة في مجاالت مختلفة أولياء األمور  وتمثل الدعم الذي يقدمه يتعلق بالفرق الخيرية ومنها كذلك ما يخص شراكة القطاع الخاص.

ملجيدين في التحصيل الدراس ي واملوهوبين رعاية املناسبات الوطنية وتقديم الجوائز والهدايا في املسابقات املدرسية املتنوعة، واملساهمة في تكريم الطلبة ا 

وفيما يتعلق بالفرق  واملساهمة في حفل يوم املعلم،  تكريم املعلمين املجيدين  ل  باإلضافةواملساهمة في مشاريع مدرسية متنوعة،  نشطة التربوية،  في برامج األ

ودعم تعلم الطلبة املعسرين من خالل    منها الدعم املقدم للطلبة املعسرين من خالل قسيمة التغذية اليومية في املدارس،  متنوعةفمجاالت دعمها  الخيرية  

القطاع . ويساهم اللوحية وأجهزة الحاسب اآللي  األجهزة سر املعسرة في جائحة كورونا املتمثل في توفير والدعم املقدم لبعض األ  مشروع الحقيبة املدرسية

املدرسية  في    اأيضً   الخاص املشاريع  الشاشات  التقنيةتمويل  الذكية  الذكية،  التلفزيونية  كشراء  تكون  درسية  املرافق  املودعم    ،والسبورات  جاذبة  كي 

 رعاية بعض الفعاليات املدرسية. و  واملعشبة،املالعب الصناعية  كإنشاءللطالب 
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 فراد العينة؟ أالتحديات التي تواجه املدرسة في تطبيق الشراكة املجتمعية من وجهة نظر لسؤال الثالث: ما إجابة ا . 3.4

 : اآلتيبأن أهم التحديات التي تواجه املدرسة في تحقيق الشراكة املنشودة بين املدرسة واملجتمع في املتعلقة فراد العينة أ إجابات  تحليل نتائج تشير

مع بعض مؤسسات    وبناء شراكات  صعوبة التواصل والتنسيق، مما يؤدي إلى  دور الشراكة املجتمعيةأهمية و فراد بقلة وعي بعض املؤسسات واأل  •

 .القطاع الخاص

 ن جميع أعضاء اللجنة لديهم ضغوطات عمل وأعباء ومهام وظيفيه كثيره.أ داري متفرغ معني بالشراكة املجتمعية بحيث  إ قلة وجود كادر  •

 . املجتمعيةشراكة ال في تفعيل دورهم لتطوير أولياء األمور  ضعف تجاوب مجلس  •

 قوى وأفضل من املدارس البعيدة. أ شركات تحظى بشراكات بعد موقع شركات القطاع الخاص عن موقع املدرسة، املدارس القريبة من ال •

، باإلضافة لإلجراءات املعقدة املتعقلة بالتواصل مع القطاع الجهات املعنية بعمل شراكات مباشرة تخص بناء مرافق وقاعات جديدة   سماحعدم   •

 .ل عليهوالحصو  ثناء طلب التمويلأ الخاص لتكوين الشراكات املجتمعية والبيروقراطية املوجودة 

 التقلبات االقتصادية العاملية وتأثيرها على اقتصادات الدول ومنها سلطنة عمان. •

 موال نتيجة بعض التصرفات الفردية من بعض املسؤولين.ضعف الثقة لدى بعض شركات القطاع الخاص فيما يخص صرف األ   •

املجتمعية في تمويل املشاريع واألنشطة التربوية في مدارس التعليم الحكومي في ضوء لسؤال الرابع: ما مقترحات تفعيل دور الشراكة  إجابة ا  . 4.4

 النتائج امليدانية؟

 ا من املقترحات التي يمكن أن تسهم في تفعيل الشراكة املجتمعية، تمثلت هذه املقترحات في اآلتي: قدم أفراد العينة عددً 

 . القرارات الخاصة بتفعيل الشراكات املجتمعيةاتخاذ أكبر في  صالحية اإلدارة املدرسية منح •

 . املؤسسات التعليمية لبناء شراكات مجتمعية ومتفرغ في كادر مختص ومدرب تخصيص •

 سات القطاع الخاص لتمويل التعليم في املدارس.رباح مؤسأ تخصيص نسبة من فوائد و  •

 . ةاملدرسياملشاريع والفعاليات ل تسهيالت حكومية للشركات التي تموّ  منح •

 دارات املدارس عند الرغبة في بناء شراكات مجتمعية. إ ليها إ واضحة وميسره تستند وضوابط إجراءات تشريعات وضع  •

معية من من ناحية، وللتعريف بأهمية الشراكة املجت ا، لخلق جو تنافس ي بين الشركاتإعالميً واسهاماته في دعم التعليم براز دور القطاع الخاص إ  •

 .ناحية أخرى 

 لقيادات املدارس تعمل على تمكينهم في إيجاد مصادر دخل للمؤسسات التعليمية. تدريبية دوراتورش و  تنظيم  •

 ودور همية  أ إلبراز    املتعددة   و عن طريق مواقع التواصل االجتماعيأ   فراد والتجار ومؤسسات القطاع الخاص بشكل مباشرسر واأل األ تثقيف وتوعية   •

 الشراكات املجتمعية في تمويل التعليم. 

  :توصيات الدراسة

ا على نتائج هذه الدراسة، يمكن تقديم بعض التوصيات التي يمكن من خاللها تفعيل الشراكة بين املدرسة واملجتمع وبناء شراكات مجتمعية تأسيًس 

 هي: يستفيد منها الطرفين، هذه املقترحات 

 نشر وتعميم تجارب املدارس الناجحة واملجيدة في الشراكات املجتمعية لالستفادة منها. •

 مل مدرسية تسعى للسعي نحو إيجاد الداعمين، وبناء شراكات مجتمعية فعالة. تشكيل فرق ع •

الشركات   • واالستفادة من عروض  األغذية  تنويع  املدرسية( من خالل  )املقاصف  التعاونية  الجمعيات  بها  تمكين  الضوابط وتطوير عالقتهم  وفق 

 واالشتراطات الصحية. 

فراد املجتمع املحلي من مرافق املدرسة وتستفيد املدرسة أ تستفيد من خاللها مؤسسات القطاع الخاص و السماح بمرونة بناء شراكات مجتمعية   •

 من الخدمات والتبرعات املقدمة من مؤسسات املجتمع املحلي.

   جتماعية.مع إدارة املدرسة في إيجاد مصادر دخل متنوعة للمدرسة من خالل العالقات اال  بالتعاون مجلس أولياء األمور دور تفعيل  •

واألخذ  الستفادة منهال هذه الدراسات والبحوث وتعميم نتائج ،إجراء املزيد من الدراسات والبحوث العلمية في مجال الشراكات املجتمعية وأهميتها •

 . بها في امليدان

 املساهمة والشراكة املجتمعية مع املؤسسات التعليمية. تفعيل دور أجهزة اإلعالم في الترويج ألهمية الشراكات املجتمعية لخلق تنافس ورغبة في  •

 تخصص أيام محدده من الوزارة إلقامة فعاليات وأسواق خيرية في كل املدارس ويتم دعوة واشراك ممثلين عن مؤسسات املجتمع املحلي. •

ت مالية  التواصل معهم عند وجود تحديا  السماح بتشكيل مجلس شرف للمدرسة على غرار مجالس شرف األندية الرياضية يتكون من داعمين يتم  •

 ، معلمين، موظفين، الخ(.وظروف طارئة )تجار، وجهاء وشيوخ املنطقة

 



 الجابري وآخرون                                                                                  املجتمعية في تمويل التعليم املدرس ي الحكومي بسلطنة ُعمان: دراسة حالة مدرسة الوارث بن كعبدور الشراكة    

  1314-1305، ص: 2202 -6، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1313 

 

 :املراجع

مجلة (. نموذج مقترح لتفعيل دور الشراكة املجتمعية في املدارس الخاصة بسلطنة عمان.  2014)  .الجرايدة، محمد سليمان، والبهالني، ناصر بن حارب

 . 257 – 327: (152) :دراسات الخليج والجزيرة العربية 

بوية الدولية: دار املجلة التر (. تقويم جهود مدراء ومديرات مدارس التعليم العام لزيادة مصادر التمويل املدرس ي.  2015)  .الجريوي، سمية بنت سليمان

 . 268-244: (3)4: سمات للدراسات واألبحاث

 . دار الجامعة الجديدة للنشر. املشاركة املجتمعية وصنع القرار التربوي (. 2007) .حسن، سالمه عبد العظيم 

 دار عمان للنشر والتوزيع.  جريدة عمان،. عائد االنفاق على التعليم (. 2010) .حمزة، محمد رياض

(. تمويل مدارس التعليم العام من خالل الشراكة املجتمعية: دراسة حالة مدرسة حكومية للبنات  2019) .هيفاء محمد واملنقاش، ساره عبد هللاخوجة، 

 . 177-164: ( 2)8املجلة التربوية الدولية املتخصصة: دار سمات للدراسات واألبحاث،في مدينة الرياض. 

املشاركة املجتمعية رؤية من منظور الشراكة بين املؤسسات التعليمية واملجتمع (.  2017)  .والقصاص، ياسر  الرشيدي، عبد الونيس، والعنزي، نشمي،

 ، مكتبة الرشد. 1، ط املحلي

وية  (. متطلبات الشراكة املجتمعية ومعوقاتها من وجهة نظر املديرات واملعلمات باملدارس الثان2019)  .السبيعي، نورة محمد حمود، وسنبل، فائقة عباس

 .94 - 74 :( 25)3 :مجلة العلوم التربوية والنفسيةبمحافظة الخرمة وتوابعها. 

دراسات  (. تنويع مصادر التمويل الذاتي للمدارس الحكومية في مصر على ضوء خبرات بعض الدول: دراسة ميدانية. 2016) . سليمان، ظالل محمد عادل

 . 347 - 300 (،33) :في التعليم الجامعي

سلطنة عمان،   :م التربويةمجلة العلو (. دور مدير املدرسة في تفعيل الشراكة بين املدرسة وبين املجتمع املحلي في سلطنة عمان.  2011)  .عاشور، محمد

(38): 1205 - 1225 . 

أبحاث املؤتمر الدولي السادس: الشراكة املجتمعية .  دور الشراكة املجتمعية في تمويل التعليم: تصور مقترح(.  2020)  .عبد الرازق، عبد الرازق عبد الكريم 

 .482 – 450 :4دراسات وتجارب،  -وتطوير التعليم 

قسم اإلدارة التربوية،  . )رسالة ماجستير غير منشورة(.إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العام باململكة العربية السعودية(. 2004) .العتيبي، فهد

 كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض.

(. فاعلية الشراكة املجتمعية  2019)  .هللا عوضعيسان، صالحة عبد هللا يوسف، الخنبشية، خولة بنت خليفة بن محمد، وكوفان، عبد الرحمن بن عبد  

 .39 - 24 (،9)8 :املجلة التربوية الدولية املتخصصةباملدارس الحكومية في سلطنة عمان من وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم. 

 . دار الجامعة الجديدة. املدرسة واملجتمع في ضوء مفاهيم الجودة (. 2008) .مجاهد، محمد عطوة 

(. مصادر تمويل التعليم قبل الجامعي في مصر: دراسة 2018)  .مجدي، جيهان محمد، نايل، سحر حسني أحمد السيد، وحسين، سالمة عبد العظيم 

 . 121 – 101 :(116) 29 :مجلة كلية التربيةتحليلية. 

 سلطنة عمان.(. مسقط، 402)صفحة  الكتاب االحصائي السنوي (. 2021) .املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات

رسالة ماجستير غير  [دراسة تقويمية لإلدارة الذاتية في املدارس املطبقة لها بسلطنة عمان في ضوء خبرات بعض الدول  (.  2009)  .الهادي، امينة سيف

 جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.. ]منشورة 

 . مسقط، سلطنة عمان. التعليم في سلطنة عمانالتقرير الوطني حول جودة (. 2007) .وزارة التربية والتعليم 

 .مسقط، سلطنة عماندليل عمل اإلدارة املدرسية.  (.2009) .وزارة التربية والتعليم 

 . دار املعرفة الجامعية. اتجاهات حديثة في اإلدارة املدرسية (.2000) .أبو الوفا، جمال وعبد العظيم، سالمة

Abdel-Razek, A. (2020). Dawr Alshirakat Almujtamaeiat Fi Tamwil Altaelimi: Tasawur Muqtarahi ‘The role of community 
partnership in financing education: a proposed vision’. Research of the Sixth International Conference: Community 
Partnership and Education Development - Studies and Experiences, 4: 450-482. [in Arabic] 

Abu Al-Wafa, J. and Abdel-Azim, S. (2000). Atijahat Hadithat Fi Al'iidarat Almadrasiati ‘Recent trends in school administration’. 
Almaerifat Aljamieiati House. [in Arabic] 

Al-Hadi, A. S. (2009). Dirasat Taqwimiat Lil'iidarat Aldhaatiat Fi Almadaris Almutabaqat Laha Bisaltanat Euman Fi Daw' Khibrat 
Baed Alduwal ‘An evaluation study of self-management in the schools implementing it in the Sultanate of Oman in the light 
of the experiences of some countries’. [unpublished master's thesis]. Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman. [in Arabic] 

Al-Jarawi, S. (2015). Taqwim Juhud Mudara' Wamudirat Madaris Altaelim Aleami Liziadat Masadir Altamwil Almadrasi 
‘Evaluating the efforts of principals and principals of general education schools to increase school funding sources’. 
International Educational Journal: Dar Simat for Studies and Research: 4 (3): 244-268. [in Arabic] 



 الجابري وآخرون                                                                                  املجتمعية في تمويل التعليم املدرس ي الحكومي بسلطنة ُعمان: دراسة حالة مدرسة الوارث بن كعبدور الشراكة    

  1314-1305، ص: 2202 -6، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1314 

 

Al-Jarida, M. S., and Al-Bahlani, N. (2014). Namudhaj Muqtarah Litafeil Dawr Alshirakat Almujtamaeiat Fi Almadaris Alkhasat 
Bisaltanat Eaman ‘A proposed model to activate the role of community partnership in private schools in the Sultanate of 
Oman. Journal of Gulf Studies and the Arabian Peninsula: (152): 327-257. [in Arabic] 

Al-Otaibi, F. (2004). 'Iisham Alqitae Alkhasi Fi Tamwil Altaelim Aleami Bialmamlakat Alearabiat Alsaeudiati ‘The contribution of 
the private sector in financing public education in the Kingdom of Saudi Arabia’. (A magister message that is not published). 
Department of Educational Administration, College of Education, King Saud University, Riyadh. [in Arabic] 

Al-Rashidi, A., Al-Anzi, N., and Al-Qassas, Y. (2017). Almusharakat Almujtamaeiat Ruyat Min Manzur Alshirakat Bayn Almuasasat 
Altaelimiat Walmujtamae Almahaliy ‘Community participation is a vision from the perspective of partnership between 
educational institutions and the local community’. 1st edition, Alrushd Library. [in Arabic] 

Al-Subaie, N. M. H., and Sonbol, F. A. (2019). Mutatalibat Alshirakat Almujtamaeiat Wamueawiqatiha Min Wijhat Nazar Almudirat 
Walmuealimat Bialmadaris Althaanawiat Bimuhafazat Alkharmat Watawabieiha ‘Requirements for community partnership 
and its obstacles from the point of view of female principals and teachers in secondary schools in Al-Khurma Governorate 
and its dependencies’. Journal of Educational and Psychological Sciences: 3 (25): 74 - 94. [in Arabic] 

Ashour, M. (2011). Dawr Mudir Almadrasat Fi Tafeil Alshirakat Bayn Almadrasat Wabayn Almujtamae Almahaliyi Fi Saltanat 
Eaman ‘The role of the school principal in activating the partnership between the school and the local community in the 
Sultanate of Oman’. Journal of Educational Sciences: Sultanate of Oman, (38): 1205 - 1225. [in Arabic] 

Clark, K. (2002). A Public Secondary School Model to Access Private-Sector Funding. A Dissertation Presented to pepper dine 
university. 

Eisan, S. A. Y., Al-Khanbashiyya, Kh. B., and Kofan, A. (2019). Aeiliat Alshirakat Almujtamaeiat Bialmadaris Alhukumiat Fi Saltanat 
Eaman Min Wijhat Nazar Mudiri Almadaris Wamusaeidihim ‘The effectiveness of community partnership in public schools 
in the Sultanate of Oman from the point of view of school principals and their assistants’. Specialized International 
Educational Journal: 8(9), 24-39. [in Arabic] 

Gibson, H. and Davies, B. (2008). The impact of Public Private Partnerships on Education A case study of Sewell Group Plc and 
Victoria Dock Primary School. International Journal of Educational Management, 22(1), 74-89. 
https://doi.org/10.1108/09513540810844576 

Hamza, M. R. (2010). Eayid Alianfaq Ealaa Altaelimi ‘Return on Education Spending’. Amman Newspaper, Dar Eamaan for 
Publishing and Distribution. [in Arabic] 

Hassan, S. A. (2007). Almusharakat Almujtamaeiat Wasane Alqarar Altarbawi ‘Community participation and educational 
decision making’. Aljamieat Aljadidat Publishing House. [in Arabic] 

Khoja, H. M., and Al-Manqash, S. A. (2019). Tamwil Madaris Altaelim Aleami Min Khilal Alshirakat Almujtamaeiati: Dirasat Halat 
Madrasat Hukumiat Lilbanat Fi Madinat Alriyad ‘Financing public education schools through community partnership: a case 
study of a public school for girls in the city of Riyadh’. Specialized International Educational Journal: Dar Simat for Studies 
and Research, 8 (2): 164-177. [in Arabic] 

Magdy, J. M., Nayel, S. H., and Hussein, S. A. (2018). Masadir Tamwil Altaelim Qabl Aljamieii Fi Masra: Dirasat Tahliliata ‘Sources 
of financing pre-university education in Egypt: an analytical study’. Journal of the College of Education: 29 (116): 101-121. 
[in Arabic] 

Mujahid, M. A. (2008). Almadrasat Walmujtamae Fi Daw' Mafahim Aljawdati ‘School and society in light of the concepts of 
quality’. Aljamieat Aljadidati House. [in Arabic] 

National Center for Statistics and Information. (2021). Statistical Yearbook (page 402). Muscat, Sultanate of Oman. [in Arabic] 

Suleiman, Z. M. A. (2016). Tanwie Masadir Altamwil Aldhaatii Lilmadaris Alhukumiat Fi Misr Ealaa Daw' Khibrat Baed Alduwal: 
Dirasatan Maydaniatan ‘Diversifying sources of self-financing for public schools in Egypt in light of the experiences of some 
countries: a field study’. Studies in University Education: (33), 300 - 347. [in Arabic] 

The Ministry of Education. (2007). National report on the quality of education in the Sultanate of Oman. Muscat, Sultanate of 
Oman. [in Arabic] 

The Ministry of Education. (2009). School administration work guide. Muscat, Sultanate of Oman. [in Arabic] 

 



 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

لألسر الفلسطينية   واالقتصادي   االجتماعي األمن مدى تحقيق 
استشهاد( من  و أجرح   ،التي تعرض أربابها للفقدان )اعتقال

 وجهة نظر الزوجات 
The Extent of Achieving Social and Economic Security for 

Palestinian Families whose Heads are Lost (Arrested, Wounded, 
or Martyr) from the Wives' Point of View 

 

 

  شحادةعامر صابر 
Amer Saber Shehadeh  

 

  

 

 

Accepted                                                                       Revised                                                                  Received 

      قبول البحث                                                                   مراجعة البحث                                                              استالم البحث   
 6/7/2022                                                                             3 /8 /2022                                                                                   7/9/2022 

DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2022.11.6.10 

 

 

 

 

 

 
This file is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 

 1330: 1315املجلد الحادي عشر، العدد السادس،  
 (2022كانون األول ) 

 10بحث رقم  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


االجتماعي واالقتصادي لألسر الفلسطينية التي تعرض أربابها للفقدان   األمنمدى تحقيق 

 )اعتقال، جرح  أو استشهاد( من وجهة نظر الزوجات

The Extent of Achieving Social and Economic Security for Palestinian Families 
whose Heads are Lost (Arrested, Wounded, or Martyr) from the Wives' Point of 

View 
  عامر صابر شحادة 

Amer Saber Shehadeh  
 فلسطين -جامعة االستقالل -أستاذ علم النفس املساعد 

Assistant professor in psychology, Al Istiqlal university, Palestine     
amer.shehadeh@pass.ps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
  

 

 

 

 

 لخص: امل

لى الكشف عن مدى تحقيق االمن االجتماعي واالقتصادي لألسر الفلسطينية التي تعرض أربابها للفقدان سواء كان هذا الفقدان جزئي إهدفت هذه الدراسة  

)استشهاد( من وجهة نظر الزوجة، ولتحقيق   الدراسة من  أ)جرح أو أسر( أو كلي  التحليل، وتكونت عينة  الباحث املنهج الوصفي  الدراسة استخدم  هداف 

د سيدة فاقدة في محافظتي الخليل وبيت لحم، وقد تم جمع البيانات باستخدام مقياسين من تأليف الباحث بعد التأكد من صدقهما وثباتهما. وق(  140)

ففي   راسة،ا ملتغيرات الد ا تبع  حصائي  إفراد العينة لألمن االجتماعي واالقتصادي بشكل عام، كما وجدت بعض الفروق الدالة  أظهرت نتائج الدراسة حاجة  أ

ا، وبالنسبة للمستوى التعليمي كانت الفروق في البعد االقتصادي ملن يحملن شهادات متغير العمر ظهرت الفروق في البعد االجتماعي لصالح الزوجات األقل عمر  

عامة   ثانوية  يحملن  من  مع  مقارنة  ودبلوم  الدالأبكالوريوس  جاءت  فقد  الزوج  غياب  طبيعة  ملتغير  وبالنسبة  أقل،  ال و  االجتماعي لة  البعدين  في  حصائية 

 أواالقتصادي لصالح زوجات الشهداء  
 

البعد  ا مقارنة مع زوجات الجرحى، وبالنسبة ملتغير وجود األ سرى ثاني   ثم لصالح زوجات األ وال في  الفروق  بناء فكانت 

وص ى كذلك بضرورة  أدراسات مسحية حول املوضوع لجميع مناطق فلسطين و وص ى الباحث بضرورة عمل أبناء. وقد  أتي لديهن  االقتصادي لصالح الزوجات ال 

 تسهيل مهمة املؤسسات لتعمل على تقديم الدعم االجتماعي لجميع األسر بشكل فردي وجماعي. 

 زوجات املعتقلين.  ؛زوجات الجرحى ؛زوجات الشهداء ؛األمن االقتصادي ؛األمن االجتماعي الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study aimed to reveal the extent to which the social and economic security of Palestinian families have been achieved 
whether this loss was partial (wound or captivity) or total (martyrdom) from the wife’s point of view. It included (140) 
missing women in the governorates of Hebron and Bethlehem. The data were collected using two scales authored by the 
researcher after ensuring their validity and reliability, where the reliability coefficient was (0.819). The results of the 
study showed the need of the sample members for social and economic security in general. The differences appeared in 
the social dimension in favor of the younger wives. As for the educational level, the differences were in the economic 
dimension for those who hold bachelor’s and diploma degrees compared with those who hold a high school diploma or 
less. With regard to the variable nature of the husband’s absence, the statistical significance in the social and economic 
dimensions came in favor of the wives of the martyrs first, then in favor of the wives of the prisoners secondly, compared 
to the wives of the wounded. As for the variable of the presence of children, the differences in the economic dimension 
were in favor of the wives who had children. The researcher recommended the necessity of conducting survey studies 
on the subject for all regions of Palestine and also recommended the necessity of facilitating the task of institutions to 
provide social support to all families individually and collectively. 

Keywords: Social security; economic security; wives of martyrs; wives of the wounded; wives of detainees. 
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 قدمة: امل .1

الزمنأ منذ   االسرائيلي    كثر من قرن من  االحتالل  يعاني مرارة  الفلسطيني  وبحره   ألرضهوالشعب  والنكبات على هذا    ،وسمائه  النكسات  وتوالت 

 خرى. أ و محطات أ لى الجوار العربي إ  1967و 1948لى ترحيل غالبية الشعب الفلسطيني عامي إ دت أ و  ،الشعب

حيث بلغ مجموع من عانى    وجرح واستشهاد وتنكيل. عتقالا  عمليات هذا االحتالل من يعانون نتائج  وعائالته الفلسطيني والشعبمنذ ذلك التاريخ 

وقد بلغت الذروة    ،لى معدل تسعة حاالت اعتقال يوميةإ بواقع يصل    حالة اعتقال  (1000000)  ما يزيد عن مليون   النحتى    1948ويالت االعتقال منذ عام  

إلى  ( 2005- 2000( و)1991-1987في أعوام ) نتفاضتين الفلسطينية املحتلة في هاتين ال  في األراض ي عتقاالتاال  نسبة. وصلت والثانية في االنتفاضات األولى

من هؤالء     ( B`Tselem,2021 Bornstein ,2010; Allen, 2008; Brym & Araj,2006 ; Rosenfeld, 2004 ) زمنةالفترات ال   أكثر نسبة في العالم في هذه 

 (. 1202،سرى واملحررين هيئة شؤون األ   B`Tselem, 2021) سوار السجون أ بناء خارج أ متزوجون ولهم زوجات و  %30 املعتقلين

  ،قد ناهز املئة الف شهيد  1948ن عدد الشهداء الذين سقطوا على ارض فلسطين من عام  أ   لإلحصاءخرى بين الجهاز املركزي الفلسطيني  أ من جهة  

  2240حيث سقط ) 2014هو    ةعوام دمويكثر األ أ شهيد( وقد كان    10853) 2019وحتى    2000قص ى من عام  في حين بلغ عدد الشهداء بعد انتفاضة األ

ى عدد محدد من الجهاز من الحصول عل هذا ولم يتمكن الباحثبناء. أ % ممن لديهم زوجات و 20شهيد( في غزة والضفه الغربية ومن هؤالء ما ال يقل عن 

الفلسطينين منذ بداية االحتاللاملركزي لإل  الجرحى  يبلغ عن  ، فالكثير  حصاء حول عدد     ة صابإ منهم ال 
 
من  يعالج  ا من االعتقال واملتابعه وبعضهم  خوف

خالل هبة  شخص(  1600 )ولى وحدها وفي االنتفاضه األ شخص(  130000)جرح ما يزيد عن فقد ولكن العدد يقدر بمئات االالف  ،دون التبليغ ةصابال 

سر)جهاز أ رباب  أ % من هؤالء الجرحي هم  15من    كثرأ و   ،(جريح 35099  )ما يزيد على  2008حتى   2000فيما بلغ عدد الجرحى من عام    ،1996النفق عام  

 (. 2021 ،نباء واملعلومات الفلسطينية )وفاوكالة األ  ،الفلسطينيحصاء ال 

رب    نتيجة لفقدان  ومشكالت في التكيف  ،واالقتصادية  املشاكل النفسية واالجتماعية  من وجود  ا ما تشكوا كثير    )زوجات وابناء(  ة الفاقد   العائالت

 (. Shehadeh et al., 2016بناء والزوجات )واملعيل والحامي لأل  األسرة 

بين   الصراع  يتوقف  واأل أ لم  الحق  ال صحاب  واملحتل  من  رض  كان  وقد  االرض  لهذه  الغاصب  الصراع أ سرائيلي  هذا  نتائج  العائالت    برز  وجود 

للمعيل،    الفلسطينية أرض  عام    عينفمنذ ما يزيد عن سبالفاقدة  الغاشم ومنذ ذلك  ا وشعب  ا وفلسطين  التاريخ والفلسطينيين  ا تعاني من هذا االحتالل 

 األسرةالفلسطينية بسبب غياب رب    األسرة دوار داخل  نت نتيجة حتمية لذلك وجود األسير والشهيد والجريح الفلسطيني، وتغير األ كايقاوموا بكل السبل. و 

 و الجزئية حسب طبيعة الفقدان. أ م والزوجة راية املسؤولية الكلية ا واستالم األ و جزئي  أ ا وفقدانه كلي  

النفس ي   التوافقإلى   إضافةبدنية أو نفسية مختلفة، ھذا   الصدمة وأمراضبأعراض ما بعد  كالصابةن فقدان عزيز يؤدي إلى مخاطر كبيرة، أ  وبما

 ونتائجه   بفلسطينفالفقد املفاجئ لشخص عزيز كثير الشيوع    قد تصل إلى عدة سنوات،و و قصيره،  أ الذي يعاني منه الفاقد لفترات طويلة    واالجتماعي

الشخص املكروبآ ن تمتد  أ ثار الجسمية والنفسية واالجتماعية يمكن  نسان القريب من الشخص املفقود، والتكون صادمه على ال لشھور    ثارها على 

 (.2010)السميري، لسنوات وربما

وحينما تتاح لھا الظروف   وكان لها الفضل في البناء وتربية النشء فهي كما يقال نصف املجتمع  على الصمود قدرتها  املرأة الفلسطينيةظهرت أ وقد 

على إعداد   قدرتهاوقد أثبتت املرأة الفلسطينية على مر التاريخ  ،فإنھا تقوم بواجبھا على أفضل وجه ممكن ،النفسية واالجتماعية واالقتصادية املناسبة

 (. 2013،حسنين ،  2013 ،ومحيسنا في صناعة املستقبل )الهلول ا ھام  وأن لھا دور   ،النشء

و   األمنية موضوعي  هموأل  واعتبارهما من    األمناالجتماعي  األ أ االقتصادي  والتطور  االستقرار  تساعد على  التي  العوامل  ستتناول هذه  هم  سري، 

سرة ا لأل و شهيد، ولكون هذا املوضوع قل البحث فيه، خصوص  أ و جريح  أ سير  أالدراسة هذان املحوران لعينه من العائالت الفلسطينية التي وجد فيها زوج  

 لبحث العلمي.ضافه نظرية وعلمية لإ ن يضفي أ و زوجات الشهداء فمن املتوقع أ و الجرحى أ سرى الفلسطينية وبشكل خاص لزوجات األ 

و الجزئي أ سرتها في ظل الفقدان الكلي  لها وأل   االجتماعي واالقتصادي   األمن مكانيات الزوجة الفلسطينية وهل حققت  إ جاء تساؤلنا عن    مما سبق

 جابة على السؤال الرئيس ي للبحث وهو: هذا البحث بال  للزوج، وعليه سيعمل

 سرة الفلسطينية من وجهة نظر الزوجة؟االقتصادي لأل االجتماعي و   و دائم على التمكينأتاثير فقدان الزوج بشكل مؤقت  ىما مد

 :ة الدراسةمشكل  . 1.1

 ، االجتماعي واالقتصادي لألسر الفلسطينية التي تعرض أربابها للفقدان )اعتقال  األمنجاء الشعور باملشكلة املتمثلة قي التعرف على مدى تحقيق  

نساني لدى عينة ال  األمنلدى الشعب الفلسطيني ولقلة الدراسات والبحوث حول موضوع    ةهذه الفئ  ألهميةاستشهاد( من وجهة نظر الزوجات    ،جرح

وقدراته   كفاءتههذا الجرح نسبة من    وافقده و جرح  أ ن  سر حتى ال و ما زال في األ أ سر  ي األ و جزء من حياته فأ من العائالت الفلسطينية ممن فقد حياته  

 الطبيعية.  

 سئلة الدراسة: أ . 2.1

 و جزئي؟أ االجتماعي لدى العائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي  األمنما مستوى تحقيق  •
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 و جزئي؟أ االقتصادي لدى العائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي  األمنما مستوى تحقيق  •

االجتماعي لدى العائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها   األمن ( في مدى تحقيق  α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  •

 ؟ بناء( أ نوعية الفقد، السكن، العمل، وجود و جزئي تعزى للمتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، أ بشكل كلي 

الداللة ) • االقتصادي لدى العائالت الفلسطينية التي فقدت    األمن( في مدى تحقيق  α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ؟ بناء(أ  و جزئي تعزى للمتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، نوعية الفقد، السكن، العمل، وجود أ معيلها بشكل كلي 

 أهداف الدراسة: . 3.1

 هدفت الدراسة إلى:  

 و جزئي من وجهة نظر الزوجة.  أ االجتماعي للعائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي  األمنلى إ التعرف  •

 و جزئي من وجهة نظر الزوجة.أ االقتصادي للعائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي  األمنلى إ التعرف  •

 و جزئي من وجهة نظر الزوجة.  أ االجتماعي واالقتصادي للعائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي  األمنتسليط الضوء على مدى تحقيق  •

بناء على كل من أ ؤهل الزوجة العلمي، نوعية الفقدان للزوج، سكن العائلة، عمل الزوجة، وجود  التعّرف على أثر كل من متغيرات عمر الزوجة، م •

 االجتماعي للعائالت الفلسطينية الفاقدة.   األمناالقتصادي و  األمن

 أهمية الدراسة:   . 4.1

 نظرية: الهمية األ 

 فادة الباحثين. املكتبات ل دب التربوي في ضافة التي ستضيفها هذذه الدراسة لأل تتمثل في ال  •

ماكن النزاع ونتائج تطبيقية في كيفية  أاالجتماعي واالقتصادي للزوجات الفاقدات في    األمناالستفادة بشكل نظري من الدراسات السابقة وللمهتمين ب •

 لهذه الفئه من السيدات.  األمنرفع مستوى 

 همية العلمية: األ 

االجتماعي واالقتصادي لدى العائالت    األمن تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل تزويد الباحثين واملسؤولين في دولة فلسطين حول مدى تحقيق    •

  ثار مشكلة الفقد، حيثآ و تخفيف أ و جزئي، حيث يمكن االستفادة في وضع خطط مستقبليي لعالج أ ما بشكل كلي إ الفلسطينية التي فقدت معيلها 

همية قصوى على هذه الدراسة، كما  أ حسب علم الباحث الدراسات املنشورة في هذا املجال على املجتمع الفلسطيني تكاد تكون معدومة مما يضفي 

 .  ةزمات وما تخلفه من نتائج مشابهيمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في ظواهر مشابهه كالنزاعات واأل 

 :مصطلحات الد راسة . 5.1

املجتمع بحيث يساعد هذا    واالستقرار  األمنعن حالة يتوفر فيها    ة عبار   :االجتماعي  األمن • الفرد على القيام باعماله االعتيادية واليومية    األمنفي 

 (. 2020 ،)عودة 

الده ويعرف ايضا:"هو اطمئنان النسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وسائر حقوقه، وعدم خوفه في الوقت الحالي أو في الزمن التي، في داخل ب

  /https://mawdoo3.comومن خارجها، ومن العدو وغيره، ويكون ذلك على وفق توجيه السالم وهدي الوحي، ومراعاة األخالق واألعراف واملواثيق") 

 . االجتماعي في فكر ابن خلدون( األمن، 

على   ،االقتصادي يشير إلى قدرة الدولة واملجتمع في الوقت املناسب وبشكل متصل وعلى نحو فعال  األمن  أن Rotaru : يوضحاالقتصادي  األمن •

 (.  ,2009Rotaruوالحفاظ عليها عند مستوي مناسب ) ،ضمان وصول أفراد املجتمع للموارد املادية التي يحتاجونها

إليه عموم    األمن ن  أ ب : "ايض  أويعرف   أنه ينظر  الفقر، غير  الخلو من  أنه يتجاوز ذلك ليشمل االقتصادي ينطوي في األساس على معنى  ا على 

 األمن امتالك املوارد االقتصادية الكافية للمشاركة في املجتمع بكرامة، وللتمتع كذلك بالحماية من تقلبات املستقبل ومن األخطار، وقد يشمل 

الوظيفي )وبتعبير آخر، شكل ما من أشكال الحماية القانونية من الفصل التعسفي(، وأمن الدخل )مثل الحد   من األ االقتصادي جوانب مثل  

 (encyclopedia.org/dictionary-https://politicalاألدنى لألجور(، والتأمين ضد البطالة")  

جل االستيالء والهيمنة على مكونات الشعب الفلسطيني من أرض  أ سرائلي من هي عملية ممنهجة تقوم بها قوات االحتالل ال االحتالل اإلسرائيلي:  •

، وتشمل السيطرة النفسية، والثقافية، واملدنية،  كثرها وضوح  أشكال االستعمار و أ وتعتبر هذه السيطرة الشاملة أحد  .  1948نسان منذ  إ و 
 
ا واثارة

 (. 2013)حسنين،  والسياسية واالقتصادية،

  (.2013،حسنينالحتالل")"استشهاد أو اعتقال أو إصابة أو هدم بيت أو سلب أي نوع من الحقوق واالمالك والناتجة من ممارسات ا الفقدان:   •

 حدود الدراسة:  . 6.1

 و جزئي. أ ( زوجة فاقدة من العائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي 140: طبقت هذه الدراسة على )الحدود البشرية •

https://mawdoo3.com/
https://political-encyclopedia.org/dictionary
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 محافظتي )الخليل وبيت لحم(. -الغربية الضفة: أجريت هذه الدراسة في الحدود املكانية •

 (. 2019/2020): طبقت هذه الدراسة في العام الحدود الزمنية •

سر( على مدى تحقيق  و األ أ و الكلي للزوج الفلسطيني عن طريق )االستشهاد، الجرح  أ هذه الدراسة تأثير الفقدان الجزئي    تناولتالحدود املوضوعية:   •

   .طينيةالفلس الزوجةاالجتماعي واالقتصادي من وجهة نظر  األمن

 فرضيات الدراسة: . 7.1

لدى العائالت الفلسطينية التي   واالقتصادي االجتماعي    األمن في مدى تحقيق  (  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 . الزوجةو جزئي تعزى ملتغير عمر أ فقدت معيلها بشكل كلي 

لدى العائالت الفلسطينية التي   واالقتصادي االجتماعي    األمن ( في مدى تحقيق  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 .للزوجةؤهل العلمي املو جزئي تعزى ملتغير أ فقدت معيلها بشكل كلي 

لدى العائالت الفلسطينية التي   واالقتصادي االجتماعي    األمن ( في مدى تحقيق  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 و جزئي تعزى ملتغير نوعية فقدان الزوج. أ فقدت معيلها بشكل كلي 

لدى العائالت الفلسطينية التي   واالقتصادي االجتماعي    األمن ( في مدى تحقيق  α ≤ 0.05الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   •

 و جزئي تعزى ملتغير السكن.أ فقدت معيلها بشكل كلي 

لدى العائالت الفلسطينية التي   واالقتصادي االجتماعي    األمن ( في مدى تحقيق  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 بناء. أ و جزئي تعزى ملتغير وجود أ فقدت معيلها بشكل كلي 

 : والدراسات السابقة طار النظري اإل  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

ا  تتأثر سلب    والنفسيةالجسدية  صحة النساء  ن  أ الكثير من الدراسات   أظهرتطفال فكما  ر على النساء واأل ثكثر ما تؤ أ ن نتائج الحروب والنزاعات  إ 

العملية من   الفقدان وما يصاحب هذه  الفقدان.أ بعملية  للمرأة بسبب  أيض    حيث  دوار جديدة  أدوار  يلقى عليهن  التقليدية أ ضافية غير  إ ا من  دوارهن 

املنزلي واالسري وتربية    كمسئولياتهن التي   والدعم االجتماعي واالقتصادي والنفس ي  االجتماعيةاملساندة  تعد  . و األطفالعن االستقرار  املصادر  أھم  من 

   ، الفاقدة  مر بهاالتكيف مع الخبرة املؤملة التي ت  على  وقد يساعد هذا الدعم واملساندة   ،  الزوجةالتي تلقى على كاهل    من حدة الضغوط  على التخفيفتساعد  

 ا أزماته  مواجهةعلى    وهذا قد يساعدها  ،اوالداعمين له  اشخاص املقربين منهاألحبة من  مشاعر الدفء وامل  املكروبةحيث  باملساندة االجتماعية تتلقى  

 (. Murrell،;1991 Cohen & Roos,1987 ;1999 ،البدور واخرون)اومصائبه

األ أ مما ال شك فيه   بأ و فقدانه سيؤثر بطريقة  أ ب  ن غياب  الفلسطينيةبشكل عام لأل   األمنخرى على  أو  احتياجات  فلأل   ،سرة   األمن همها  أ سرة 

لى القلق والخوف ويحول دون التطور واالستقرار. وهناك  إ بشكل عام يؤدي    األمنن انعدام  أ كما    ،نساني فهو من مقومات استمرار الحياة وديمومتهاال

واالستقرار وهذا يساعد الفرد على   األمنع فيها نساني وهو حالة يسود املجتمال األمنساسيات أ االجتماعي من  األمننساني وياتي ال األمننواع من أ عدة  

لى إ ن ذلك سيسبب حاله من الشلل ويؤدي إلمجتمع فو لأ سواء للفرد  االجتماعي األمنن عدم توفر إوعلى النقيض من ذلك ف ،عماله االعتياديةأالقيام ب

 .  ;Wildeman, Schnittker  & Turney, 2012; (Hadi, Llabre & Spitzer, 2006;2020 ،قبال على الحياة )عودة بداع والنتاج وال نطفاء ال إ 

 :ةالدراسات السابق . 2.2

 دارسة : املجتمعي وعالقته بواقع التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة السعودية في ضوء التنمية املستدامة  األمن  (2021خرون )آدراسة صقر و  •

املجتمعي والتمكين االجتماعي   األمنالعالقة بين    لى بحثإ هدف البحث  (  2021خرون )آ في دراسة قام بها صقر و   ا. وصفية جامعة الطائف نموذج  

السعودية للمرأة  من    ،واالقتصادي  الدراسة  عينة  تكونت  البيانات    200وقد  استمارة  عليهم  وزعت  سعودية  املرأة   العامةسيدة  وعي  واستبيان 

جراء هذه الدراسة الكشف  إ جرائي من  وكان الهدف ال   ،املجتمعي واستبيان واقع التمكين االجتماعي واالقتصادي للمرأة السعودية  األمنبالسعودية  

ا من تمكين اجتماعي واقتصادي في ظل التنمية  املجتمعي وبين ما هو موجود واقع    األمنبعن وجود عالقة بين مستوى الوعي لدى املرأة السعودية  

املجتمعي وواقع التمكين   األمنبأة السعودية  حصائية وارتباط طردي بين مستوى الوعي لدى املر إ . دلت نتائج هذه الدراسة على وجود دالله  املستدامة

املجتمعي حسب طبيعة متغيرات الدراسة   األمنبا بين مستوى وعي املرأة السعودية  حصائي  إ كما وجدت فروق دالة    ،االجتماعي والتمكين االقتصادي 

ا بين مستوى وعي املرأة  حصائي  إ  ةكما وجدت فروق دال ،ة ونوع قطاع العمل الذي تعمل بهرأ املتعلقة باملستوى االجتماعي واالقتصادي وهي عمل امل

والدخل   ،تعليم املرأة  ،األسرة فراد  أ عدد  ،ا الختالف متغيرات املستوى االجتماعي واالقتصادي من جهة متغير السناملجتمعي تبع   األمنبالسعودية 

 الشهري.
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  سيريالنكا: دراسة بعنوان الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي لعائالت االشخاص املفقودين في    راسة د  )en et al., 2020Anders(جرى  أ •

والزيارات  ،قرانباستخدام الجلسات الجماعة لدعم األ  ،في سيريالنكاقاربهم أ فقدوا  ( شخص ممن1783بدراسة ل ) قامحيث  جماعية باثر رجعي.

املحلية   للخدمات  االحالة  وبرنامج  الفردية  لتقييم    الداعمةاملنزلية  مقياس  الدراسة  في  الباحثون  )أ واستخدم  واالكتئاب  القلق    HADS)عراض 

وكان من  والدعم النفس ي واالجتماعي. ادخال برامج للصحة النفسيةهذا وتم استخدام املقاييس قبل وبعد  ،( BSIومقياس للصعوبات الجسدية )

نتيجة التدخل النفس ي االجتماعي والبرامج املستخدمة للدعم من خالل برامج الصحة النفسية فقد تدنت   ،النتائج التي حصل عليها الباحثون  همأ 

 ، %75داء بنسبة قبال على العمل واأل لى زيادة الإ ضافة إ % 77% واالالم الجسدية بنسبة 79بنسبة  واالكتتاب% 81نسبة القلق للفاقدين بنسبة 

بشكل ملحوظ من برامج الدعم االجتماعي حيث انخفضت لديهن الصعوبات وااللم الجسدية   استفادوا فراد الذين  وتعتبر شريحة النساء من األ 

فراد الفاقدين ا للنساء الفاقدات واأل ا ونفسي  اجتماعي    الداعمةة ضرورة وجود البرامج  الدراس  استخلصتههم ما  أ داء. ومن  وارتفع لديهن مؤشر األ 

 داء والحياة للناس الفاقدين.ن يزيد االقبال على األ أ جل أ جل تخفيض حدة العزلة االجتماعية ومن أ من 

هدفت هذه الدراسة إلى تقص ي الصعوبات   الفلسطينيات تجابه الصعوبات.الزوجات ؛ األزواج األسرى  :بعنوان )al et  hehadehS,.  2016)  جرى أ •

واحتجزوا في السجون السرائيلية. وهذه الدراسة جزء من مشروع كبير يتعلق بالرفاه النفس ي   الفلسطينيين الذين اعتقلوا   سرى التي تواجه زوجات األ 

عمارهن أ( من زوجات األسرى الالتي وافقن على اجراء املقابلة املسجلة، والالتي تتراوح  16االجتماعي ألفراد عائلة الباء املسجونين. تمت مقابلة )

ا، وجميعهم لديهم أطفال( وتمت    52-28)بين   فرصة ومفتوحة االجابة العطائهم    منظمة  أسئلةمسجلة وباستخدام  باستخدام مقابلة   املقابلةعام 

دوار. تمت مناقشة ثالثة أسئلة بحثية بناء ويوجد اختالف وتغير في األ أ لزوجة لديها    ثنائيةاستأكبر للتحدث عن خبرة اعتقال الزوج في ظل ظروف  

،الدعم االجتماعي واستراتيجيات املواجهة والتكيف. وتم استخدام تحليل املوضوع لجميع املقابالت الستخراج املجتمعيةرئيسية حول: صعوبات  

إلى أنه بالضافة إلى ضغوط االنفصال عن أزواجهن، فإن عملية زيارة السجن املحبطة والصراع   وخلصت الدراسة املوضوعات الرئيسية والفرعية.

ا السياس ي املستمر، كما عبرت الزوجات عن وجود شبكة اجتماعية محبطة تتميز بالتدخالت املستمرة في الحياة الشخصية والقرارات التي تتخذه

ال النساء عن نقص في  إلى  زوجة االسير. أعربت معظم  النفس ي واالجتماعي املقدم من خالل املنظمات الحكومية وغير الحكومية ، بالضافة  دعم 

لديهن هي استراتيجيات: اللجوء  التأقلم فضل طرق أ ن أ عربت الزوجات أذلك، أعربوا عن الحاجة إلى هذا النوع من الدعم االجتماعي واالقتصادي. 

الجودة والضرورية  أ وقد    طيط.التخ  واستراتيجياتللدين، والقبول، واللهاء   النفسية واالجتماعية عالية  البرامج  باملزيد من  الدراسة  وصت هذه 

ن أحد إ سرى. و لدعم النساء بشكل خاص وخاطبت املنظمات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية بذلك لتأخذ دورها في دعم زوجات األزواج األ 

املجاالت املحددة التي تحتاج هذه املنظماأ  املرأة الفلسطينية لتصور نفسها كأشخاص   ت إلى معالجتها هوهم  تمكين املرأة، لفتح المكانيات أمام 

  "كاملين" يستطيعون تحقيق واتخاذ القرارات والدفاع عنها وعن أنفسهن.

املساندة االجتماعية بالرضا عن الحياة والصالبة النفسية لدى املرأة   بهدف   ( 2013جرياها )الهلول& محيسن،  أوفي دراسة   • التعرف على عالقه 

وقد استخدم الباحثان مقياس املساندة االجتماعية والرضا  ،أزواجهننثى ممن فقدن  أ ( 129تكونت عينة الدراسة من ) ،الفلسطينية فاقدة الزوج

هم  أ ومن  ،على عينة الدراسة تطبيقهاتم  وصدقها الدراسةدوات أ وبعد التحقق من ثبات  ،الدراسةهداف أالنفسية لتحقيق  والصالبةعن الحياة 

ا  يض  أ وتبين    ،النفسية لدى املرأة فاقدة الزوج  والصالبةنتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املساندة االجتماعية والرضا عن الحياة 

غير    -النفسية تعزى لنوع الفقدان )شھيد  والصالبةداللة إحصائية في املساندة االجتماعية والرضا عن الحياة  نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات  

مشترك( كذلك كشفت النتائج عن وجود فروق في الرضا عن    -شھيد(. في حين وجدت فروق داله في متغيرات الدراسة تعزى لنوع السكن )مستقل

 والصالبةووجود أثر دال للمساندة االجتماعية على الرضا  ،ملتغير العمر وهذا الفرق جاء لصالح كبيرات السن الحياة لدى املرأة فاقدة الزوج تعزى 

 .النفسية

نبدراسة بهدف تقديم    (2013)  وقام حسنين • إلى فاقدة": دراسة كتجربة  النساءهج "من فاقدة  الجمعي والدعم   ،االحتالل  ،يفية حول  الفقدان 

  24ومرأة فاقدة جديدة إ  70( بدراسة كيفية حول النساء الفاقدات وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من النساء 2013قام حسنين ) الشمولي

الدراسة املنهج الكيفي من خالل  و هدم البيت واستخدم خالل أ  ،الجرح ،سراأل  ،وعني بالفقد هنا االستشهاد ،فاقدة ولها القدرة على تقديم الدعم 

الفاقدات بشكل مفصل النساء  الفاقدات. ومن خالل  أ حيث    ،رصد وتوثيق تجربة  الدراسة وجود تغيرات عاطفية وفكرية وسلوكية لدى  ظهرت 

األ  املحيط  املقدم من  الداعمات  الدعم  الحياة والنظر  أ سري والفاقدات  القرار باستمرارية  الفاقدات  السيدات  والعمل على    بإيجابيةليها  إ خذت 

ن نهج الدعم أ التي توصلت لها الدراسة هو    املهمةوالدعم االجتماعي في حالة الفقدان. ومن االستنتاجات    األمنهمية  أ تجاوز العقبات وهذا يدل على  

 .الفاقدينناسب للتخفيف من حدة االضطرابات لدى لى فاقد هو نهج مإ املتبادل الشمولي من فاقد 

الدراسة لدراسة الوقد    املقومات املالية للفجيعة األسريةبعنوان    (Cordon & Hirst, 2013)ة  دراس • ثار املترتبة على وفاة الشريك، هدفت هذه 

ا في وضعهم املالي بعد وفاة شريكهم أ شار املؤلفون أ جريت هذه الدراسة اململكة املتحدة. حيث  أ  ا كبير  لى سوء إ   دى أ مما ن العديد من املشاركين تغير 

لى املشاكل االقتصادية وهذا  إ ضافة  إ الحال وما يصاحب ذلك من التزامات مالية داخلية وخارجية وهذا يؤدي لوجود املشاكل االجتماعية والنفسية  

الفقدان.  أ   املرأة يحمل   فجيعة  من  الباحثانو أ وقد  كثر  تفعيل  على  ص ى  واملؤسسات    ضرورة  الدولة  الدعم  و   الداعمةدور  تقديم  ضرورة  على 
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زمتها مع ضرورة تقديم املساندة والدعم بما يتناسب مع الفقدان الحاصل. قد يكون أ الفاقدة للخروج من    لألسراالقتصادي واالجتماعي والنفس ي  

ا ومسؤوليات جديدة داخل   األسرة لدارة التعديالت في ميزانية   ا ما تعني الجراءات االقتصادية أدوار  تأثير على نوعية الحياة األسرية والعالقات. وغالب 

العاطفية    األسرة  التجارب  املض ي قدم  التي تؤثر على  النظر في سبل  املؤلفون من خالل  الفقدان. يختتم  ا في تطوير االقتصاد  والنفسية وعواقب 

 الفاقدة.  لألسراملقدمة  والخدماتودعم األسر الثكلى ودور املؤسسات املالية والحكومية 

بعنوان: الدور الوسيط للدعم االجتماعي، والتقييم املعرفي، والرعاية الصحية الجيدة في عملية   (Sharma& Jubin,  Bailey ,2013) ل دراسة وفي  •

الدراسة هو دراسة الثار الوسيطة للدعم  الخسارة بسبب العنف املسلح.    الضغط لدى األمهات السود الناتج عنمقاومة   كان الغرض من هذه 

    االجتماعي، والتقييم املعرفي، والرعاية الصحية
 

الجيدة على العالقة بين الجهاد الناتج عن الصدمة واملرونة بين األمهات السود الالئي يحملن أطفاال

الباحثون   اختار  املسلح. حيث  األ   مرأة إ   48للعنف  اللون  املشاركات استطالع  أ كندية،    مقاطعهسود من  ذات  الهاتف  كملن  و بشكل  أ ا عن طريق 

هم نتائج تقديم الدعم االجتماعي:  أ شخص ي. تم تقديم الدعم االجتماعي والتقييم اليجابي ليكونا عوامل وقائية للمرونة للمشاركات في الدراسة. من  

 .جهادعراض ضغط الصدمة الذي تعرضت له العينة مع زيادة الدعم االجتماعي وانخفاض مستوى ال أ انخفض 

هدفت    بكل من املساندة االجتماعية وااللتزام الديني.  وعالقتها  الشهداءالشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات    :بعنوان  والتي  ( 2008دراسة عابد )في   •

ضافة  إ  ،( إلى الكشف عن عالقة الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء بكل من املساندة االجتماعية وااللتزام الديني2008،دراسة )عابد 

ا إذا كان هناك فروق في مستوى الشعور بالوحدة النفسية يمكن أن تعزى إلى بعض متغيرات الدراسة مثل املستوى االقتصادي  إلى الكشف عم

( زوجة  153ومكان السكن . تكونت عينة الدراسة من )  ،للزوجة  العلميةالدرجة    ،الفترة الزمنية الستشهاد الزوج  ،عدد األبناء  ،نمط السكن  ،لألسرة 

ديني  شهيد من شهداء انتفاضة األقص ى. واستخدمت الباحثة كل من استبانة الوحدة النفسية واستبانة املساندة االجتماعية واستبانة االلتزام ال

سة والتي كانت على النحو التالي: وجود عالقة ارتباطية  للوصول لنتائج الدرا  (SPSS) الحصائية الحزمةلتحقيق اهداف الدراسة. فيما استخدمت  

ا  ظهرت الدراسة  وجود فروق دالة إحصائي  أ كما    ،ا بين الشعور بالوحدة النفسية واملساندة االجتماعية لدى زوجات الشهداءعكسية ودالة إحصائي  

واملؤهل العلمي لصالح    ،الستشهاد لصالح )سنتين أو أقل(في مستوى الشعور بالوحدة النفسية لدى زوجات الشهداء تعزى لكل من عدد سنوات ا 

ولصالح شمال غزة ورفح    ،ومكان السكن لصالح شمال غزة في بعد فقدان التقبل واملحبة واالهتمام وبعد العجز االجتماعي  ،)ثانوية عامة أو أقل(

 في بعد البعد االجتماعي. 

العاملة من منظور طريقة تنظيم   للمرأة متطلبات تحقيق املساندة االجتماعية للتخفيف من حدة الضغوط الحياتية  ( 2007دراسة عبداللطيف )  •

للتخفيف    االجتماعيةهداف الدراسة كان: تحديد متطلبات املساندة  أ أجريت هذه الدراسة بمحافظة الفيوم بجمهورية مصر العربية. ومن    املجتمع.

متطلبات املساندة    وتحديد  ،العاملة في إطار إستراتيجية التدعيم كإحدى إستراتيجيات تنظيم املجتمع  املرأة لدى    االجتماعيةمن حدة الضغوط  

لدى    االجتماعية العمل  ضغوط  حدة  من  إطار    املرأة للتخفيف  في  كإحدى  ا العاملة  التدعيم  املجتمعا ستراتيجية  تنظيم  يد  تحد  ،ستراتيجيات 

ستراتيجيات تنظيم  ا ستراتيجية التدعيم كإحدى  ا العاملة في إطار    املرأة للتخفيف من حدة الضغوط األسرية لدى    االجتماعيةمتطلبات املساندة  

االجتماعي عن طريق  نهج املسحي  . واستخدمت الدراسة املاالجتماعيةسيدة( من العامالت بمديرية الشئون    346)عينة الدراسة من    املجتمع. وتألفت

الدراسة( )عينة  األهلية  بالجمعيات  العاملين  الشامل لالختصاصيين االجتماعيين  الشامل ألعضاء    االجتماعياملسح    -الحصر  الحصر  عن طريق 

القرارات    اتخاذمعي في  استبيان للتعرف على مدى االعتماد على الحوار املجت  بناء استمارة مجلس إدارة ومديري الجمعيات األهلية عينة الدراسة. وتم  

 بالجمعيات األهلية. 

     :الدراسة امليدانية .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

في هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر من خالل استجابات املفحوصين    استخدم الباحث

 على أداة الدراسة كما هي في الواقع. 

 مجتمع الدراسة: . 2.3

وهو العدد   (2320)  هنوالبالغ عدد  ( 2019/2020)و جزئي في محافظتي الخليل وبيت لحم في العام  أ   يتكون مجتمع الدراسة من الفاقدات بشكل كل 

في  سرى عن الشهداء والجرحى واأل  املسؤولةالذي يقوم بمراجعة املؤسسات الفلسطينية وهذا العدد هو  ،ةعداد اليوميوالتقريبي بسبب تجدد األ  املسجل

 ن  أ ، حيث  لإلحصاءاملركز الفلسطيني    املعلومات من   بناء علىو   محافظتي بيت لحم والخليل
 
ا من متابعة االحتالل  بعض الجرحى ال يقوم بتسجيل اسمه خوف

 . سرائيليال 
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 عينة الدراسة:  . 3.3

الالتي وافقن على تعبئة االستبانات اثناء مراجعة املراكز و   الالتي تم اختيارهن بشكل عشوائي فاقدة من النساء(  140تكونت عينة الدراسة من )

(  1والجدول ) (. 2019/2020)للعام  سر الشهداء والجرحىأ ومؤسسة رعاية سرى واملحررين مثل هيئة األ  ،جل معامالت ازواجهنأ والدوائر الحكومية من 

 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها. 

 الدراسة حسب متغيراتها(: توزيع عينة 1جدول )

 وجود ابناء السكن  نوعية الفقد للزوج  املؤهل العلمي  العمر 

 % التكرار املتغير % التكرار املتغير % التكرار املتغير % التكرار املتغير % التكرار املتغير

اقل من 
30 

أسير لدى   57.1 80 دبلوم 25.7 30

االحتالل 

 االسرائيلي

يوجد   25.7 36 أجار  48.6 68

 أبناء 

128 91.4 

ملك  17.1 24 جريح 8.6 12 بكالوريوس  28.6 40 30-40

 للزوج 

ال يوجد   41.4 58

 أبناء 

8 5.7 

اكثر من 
40 

دراسات   42.9 60

 عليا 

في بيت   28.6 40 شهيد 20.0 28

 عائلة 

قيمة  8.6 12

 مفقودة

4 2.9 

قيمه 

 مفقودة

قيمة  2.9 4

 مفقودة

قيمة  4.3 6

 مفقودة

بيت  في  5.7 8

عائلة  

 الزوجة

 100.0 140 املجموع 11.4 16

.100 140 املجموع
0 

.100 140 املجموع 10.0 14 املجموع
0 

قيمة 

 مفقودة

18 12.9    

    100.0 140 املجموع    100.0 140    

 أداة الدراسة: . 4.3

االجتماعي    األمنول يقيس  األ   مقياسانومن ثم قام ببناء    الدراسةقام الباحث باالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  

املجال وقاموا (فقرة   20)االقتصادي بواقع    األمن والثاني يقيس    (فقرة   31)بواقع   الباحثين االخصائيين في  املقياسين على مجموعة من  ، وقد تم عرض 

 داة بحث للنساء الفاقدات. أك  االتي قدمتو النهائية  مافي صيغته املقياسين ليظهر ينبوضع مالحظاتهم على املقياس

لتحديد    الباحثاعتمد   الخماس ي  ليكرت  تحقيق مقياس  و   األمن   مدى  الفاقدات    األمناالقتصادي  للنساء  على  االجتماعي  االستجابة  من خالل 

 (. 1=ا بد  أ ، 2ا=، نادر  3ا=حيان  أ ، 4ا=، غالب  5ا =)دائم  املقياس حيث أعطيت األوزان التالية 

،  درجة متوسطة 3.4 – 2.61، درجة منخفضة 2.6 – 1.81، ا درجة منخفضة جد   1.8 – 1 تم تحديد قيمة فئات املقياس الخماس ي املتدرج كما يلي:

 .ا درجة عالية جد    5 – 4.21، عاليةدرجة  4.2  – 3.41

 :الدراسة أداةصدق 

ِلب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث صياغتها، ودقتها اللغوي
ُ
ة، ومدى تم عرض االستبانة على مجموعة من املحكمين املختصين، وقد ط

حذفها لعدم أهميتها، ولقد تم األخذ برأي األغلبية في عملية تحكيم فقرات األداة،  مناسبتها وانتماؤها للمجال، وذلك إما باملوافقة أو تعديل صياغتها أو  

 منها خمسة بدائل.  فقرة  لكلو  لكلى املقياسين ( فقرة 51بحيث أصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )

 :الدراسة أداةثبات 

ثبات لكل  ( يبين معامالت ال2(، والجدول )Cronbach Alphaلــة كرونبـــاخ ألفــا )لقد تم استخراج معامل الثبات لفقرات االستبانة، باستخدام معاد

 ومعامل الثبات الكلي:  مقياس

 اختبار كرونباخ الفا للثبات  :(2جدول )

 معامل الثبات  اسم املجال 

 0.854 االجتماعي  األمن

 0.632 االقتصادي األمن

 0.819 االستبانة معامل الثبات لجميع فقرات 

 األمن( و 0.854)  االجتماعي  األمنقيم الثبات لكل مقياس على حدة:    حيث بلغت(، في حين  0.854( أن معامل الثبات الكلي بلغ )2يالحظ من الجدول )

 بتطبيق األداة. مناسبة وتسمح(، وتعّد هذه القيم ملعامالت الثبات قيما 0.632) االقتصادي 
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 املعالجات اإلحصائية:  . 5.3

إحصائي   البيانات  أجل معالجة  برنامج  من  استخدام  تم  )الحزم  ا  املحوسب  املعالجات    وذلك(  SPSSالحصائية  الوصفية باستخدام  الحصائية 

 التية:  التحليلية

 املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية لكل فقرة من فقرات االستبيان.استخراج  •

 معادلة الثبات كرونباخ ألفا. •

 (. One Way Analysis Of Varianceالتباين األحادي) اختبار •

 املستقلتين.  للعينيتين  T-testاختبار  •

  البعدية.( للمقارنات LSDاختبار أقل دالة إحصائية ) •

 معامل االرتباط بيرسون.  •

 نتائج الدراسة:  .4

 جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل اسئلة الدراسة كما يلي: 

و  أ االجتماعي لدى العائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل كلي  األمنما مستوى تحقيق النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول والذي نصه: . 1.4

 جزئي؟

 االجتماعي.   األمن املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسبة املئوية ملقياس : (3يب عليه الجدول رقم )ويج

 االجتماعي األمناملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسبة املئوية ملقياس  (:3جدول )

املتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

 الدرجة 

 املجتمعي    األمن

 ال اوافق  %48 1.192 2.40 . بالخرين تقل ثقتي بنفس ي عند لقائي  .1

 محايد  %59 1.163 2.97 عالقة باملوقف الذي أكون فيه. أفكر بأشياء ليس لها   .2

 ال اوافق  %41 1.191 2.07 يؤ. الخرين مثل الحكة والشعور بالتقتنتابني ردود فعل جسدية في حالة وجودي مع  .3

 موافق  %77 1.154 3.86 يساعدني افراد أسرتي على إيجاد حلول ملشكالتي.  .4

 ال اوافق  %51 1.298 2.57 اكون مع أصدقائي. أشعر بالوحدة حتى عندما  .5

 موافق  %80 1.132 4.01 يتقبلني أفراد أسرتي بميزاتي وعيوبي.  .6

 موافق  %81 1.002 4.06 عندما أكون مع أصدقائي.  بأهميتيأشعر  .7

 موافق  %75 1.069 3.74 أمتلك الكثير من االصدقاء.  .8

 محايد  %54 1.167 2.70 التي تواجنهي. اعتمد على أصدقائي لحل املشكالت  .9

 ال اوافق  %46 1.104 2.30 ال أشعر بالراحة عندما أكون بين أصدقائي.  .10

 موافق  %73 1.071 3.66 اشعر بأنني عضو في مجموعة أصدقاء.  .11

 محايد  %53 1.124 2.66 أشعر بعدم وجود مساندة حقيقية من أصدقائي.  .12

 محايد  %61 1.319 3.04 أقربائي عندما اكون في مشكلة. أطلب املساعدة من  .13

 موافق  %82 1.053 4.11 تشعرني أسرتي بالرضا عن نفس ي.  .14

 أوافق بشدة   %85 .905 4.24 أشعر أن اسرتي يهمها أن اكون بينها.  .15

 ال اوافق  %48 1.307 2.40 كثيرا ما أفكر في االبتعاد عن أفراد أسرتي.  .16

 ال اوافق  %43 1.191 2.14 أشعر في يوم باالنتماء األسري. لم  .17

 محايد  %66 1.326 3.29 أجد من االصدقاء من اعتمد عليه عندما اتعرض ملواقف صعبة.  .18

 ال اوافق  %40 1.275 2.01 ال يثق بي أفراد أسرتي.  .19

 محايد  %56 1.321 2.80 ال أحب أن يشاركني أفراد اسرتي بهمومي.  .20

 محايد  %57 1.339 2.86 ال انتمي للمجموعات االجتماعية) نشاطات اجتماعية(.  .21

 ال اوافق  %49 1.120 2.43 أشعر بعدم وجود مساندة حقيقية من زمالئي.  .22

 ال اوافق  %46 1.064 2.30 عندما أفكر في لقاء علي القيام به مع أشخاص آخرين.  بشلل باطرافيأشعر  .23

 محايد  %56 1.313 2.79 ما.  اجتماعيجدا قبل حدوث موقف  اتوتر .24

 موافق  %81 1.150 4.03 املساندة املعنوية من األصدقاء والزمالء ش يء مهم.  .25

 محايد  %67 1.268 3.34 أشعر أن الناس تراقب تصرفاتي.  .26

 محايد  %54 1.230 2.69 كثرة الناس حولي يربكني.  .27

 محايد  %61 1.258 3.03 غالبا ما تشرد أفكاري في املواقف االجتماعية.  .28

 ال اوافق  %50 1.244 2.51 أنزعج عندما ينظر الي الناس في الشارع أو في األماكن العامة.  .29

 ال اوافق  %47 1.184 2.33 الجماعة غالبا ما اكون في الخلف وال أشاركهم في الحديث. عندما أكون في  .30

 ال اوافق  %51 1.243 2.53 من الصعب التحدث مع شخص ال أعرفه.   .31

 محايد %59 . 514 2.96 الدرجة الكلية 
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( والتي تنص 19حازت على تقدير ال أوافق وحازت الفقرة رقم )( 30، 29،  23، 22، 19، 17، 16،  10،  5، 3 )لى أن الفقرات : إ  (3يشير الجدول رقم )

 (.  2.01ذ بلغ )إ على " ال يثق بي أفراد أسرتي" على اقل متوسط حسابي 

( والتي تنص على " تشعرني أسرتي بالرضا عن 14على تقدير موافق. وحازت الفقرة رقم )  25،  15،  14،  11،  8،  7،  6،  4وحازت كل من الفقرات  

 (.  4.11ذ بلغ )إ على متوسط حسابي أ نفس ي" على 

( والتي تنص على " أشعر بعدم 12علة تقدير محايد. وحازت الفقرة رقم )    28،  27،  26،  24،  21،  20،  18،  13،  12،  2،9كما وحازت الفقرات رقم  

 (.2.66) ذ بلغإ حسابي  قل متوسطأ وجود مساندة حقيقية من أصدقائي( على 

 (.  4.42الحسابي لها ) وبلغ املتوسطتقدير أوافق بشدة  " على( والتي تنص على " أشعر أن أسرتي يهمها أن أكون بينها15أما الفقرة رقم ) 

 (. 2.96أما الدرجة الكلية فقد حازت على تقدير محايد إذ بلغ املتوسط الحسابي لها ) 

االقتصادي لدى العائالت الفلسطينية التي فقدت معيلها بشكل   األمنالنتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والذي نصه: ما مستوى تحقيق  . 2.4

 و جزئي؟  أكلي 

 االقتصادي األمناملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسبة املئوية ملقياس  :(4جدول )

املتوسط   الفقرة #

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  النسبة املئوية 

 االقتصادي   األمنمقياس 

 ال اوافق  0.472 1.004 2.36 وضعي املالي يساعدني على تحقيق أحالمي وآمالي. .1

 ال اوافق  0.494 1.056 2.47 يساعدني على تلبية احتياجات أسرتي. دخلي  .2
 موافق  0.698 1.386 3.49 الراتب الذي أتقاضاه عن زوجي هو مصدر رزقنا الوحيد.  .3
 موافق  0.728 1.247 3.64 أنا من يتقاض ى راتب زوجي. .4
 موافق  0.734 1.278 3.67 الراتب الخاص بزوجي يتم تحويله بشكل منتظم.  .5
 موافق  0.714 1.342 3.57 ولي محدود جدا.  لألبناءاملصروف الشخص ي  .6
 ال اوافق  0.466 1.122 2.33 انا راضية عن الراتب الذي اتقاضاه. .7
 ال اوافق  0.506 1.243 2.53 جزء كبير من الراتب الذي اتقاضاه يشاركني فيه اهل زوجي.  .8

 ال اوافق  0.486 1.230 2.43 ألوقات الفرح واملرح. أستطيع أن أوفر من دخلي  .9
 موافق  0.758 1.302 3.79 ينتابني الخجل في ظل حاجتي للمال وقيامي بطلب املساعدة من اهلي. .10
 محايد 0.546 1.263 2.73 اهلي يقدمون لي املساعدة املادية باستمرار.  .11
 ال اوافق  0.486 1.206 2.43 اتقاضاه.يشاركني اهل زوجي في جزء من الراتب الذي  .12
 ال اوافق  0.448 1.205 2.24 يزداد الراتب الذي أتقاضاه بما يتناسب مع غالء املعيشة. .13
 موافق  0.712 1.277 3.56 الكافيال استطيع ان احقق طموحاتي بسبب عدم وجود املال   .14
 موافق  0.702 1.396 3.51 على مستقبلي املالي. اطمئناني أشعر بالقلق لعدم  .15
 محايد 0.626 1.324 3.13 بعض أبنائي يضطر للعمل لتوفير احتياجاته اليومية.  .16
 موافق  0.732 1.245 3.66 أشعر إن مصروفنا اليومي يشكل عبئا على نفقاتنا.  .17
 موافق  0.782 1.083 3.91 . األسرةدخلنا الشهري ال يكفي لسجد حاجات  .18
 موافق  0.794 1.086 3.97 عدم وجود دخل إضافي يشكل عبء على الحياة اليومية.  .19
 محايد 0.572 1.381 2.86 .  األسرةأضطر الى العمل خارج البيت لتوفير احتياجات  .20

 محايد 0.622 . 438 3.11 الدرجة الكلية 

 محايد %61 365 3.04 الدرجة الكلية لجميع فقر ات االستبانة

( والتي تنص على" يزداد الراتب  13ال أوافق وحازت الفقرة رقم )    على تقدير. قد حازت  13،  12،  9،  8،  7،  2ن الفقرات :  أ لى  إ يشير الجدول السابق  

 (.  2.24ذ بلغ ) إ قل متوسط حسابي أ الذي اتقاضاه بما يتناسب مع غالء املعيشة" على 

ضافي يشكل عبء  إ ( والتي تنص على " عد وجود دخل  19، على تقدير أوافق. وحازت الفقرة رقم )  18، 17، 15، 14،  10، 6، 5، 4، 3وحازت الفقرات 

 (.  3.97على متوسط حسابي اذ بلغ ) أعلى  على الحياة اليومية"

( والتي تنص على " أهلي يقدمون لي املساعدة املادية باستمرار" على  11. على تقدير محايد وحازت الفقرة رقم )  20، 19، 11وحازت كل من الفقرات 

كما وحازت الدرجة الكلية لجميع فقرات    ، (3.11لحسابي لها )ط ا سذ بلغ املتو إ وحازت الدرجة الكلية على تقدير محايد    (.  2.73ذ بلغ)  إ أقل متوسط حسابي  

 (.  3.04ذ بلغ املتوسط الحسابي لها )  إ االستبانة على تقدير محايد 

 األمن ( مدى تحقق  α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  هل توجدوالذي نصه:    لث النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثا  . 3.4

 للمرأة الفلسطينية التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغيرات الدراسة؟    واالقتصادياالجتماعي  

 يات التالي:  على هذا السؤال تم اختبار الفرض ولإلجابة
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للمرأة الفلسطينية التي   واالقتصادي االجتماعي  األمن( مدى تحقق α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )" الفرضية األولى:

 تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير العمر".  

 ا ملتغير العمر نتائج تحليل "التباين االحادي ؛ لفحص داللة الفروق تبع   (:5جدول )

مجموع   مصدر التباين  املجال

 املربعات

 

درجات  

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 مستوى الداللة  Fقيمة 

 1.946 512. 2 1.023 بين املجموعات  االجتماعي  األمن
 

.147 
 

 263. 133 34.967 خالل املجموعات

  135 35.990 املجموع

 2.741 523. 2 1.047 بين املجموعات  االقتصادي     األمن
 

.068 
 

 191. 133 25.397 خالل املجموعات

  135 26.444 املجموع

 3.078 409. 2 817. بين املجموعات  الدرجة الكلية
 

.049 
 

  135 18.470 املجموع 133. 133 17.653 خالل املجموعات

السابق   الجدول  )إ يشير  الداللة  أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  التي تقول  الفرضية    األمن ( مدى تحقق  α≤0.05لى قبول 

للمرأة الفلسطينية التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير العمر". في جميع  واالقتصادي االجتماعي 

 ذ بلغ مستوى الداللة كالتالي: إ ول والثاني ورفضها في الدرجة الكلية. املجال األ 

 ( مما يعني قبول الفرضية. α≤0.05لى من ).( وهو أع147االجتماعي( بلغ مستوى الداللة )  األمن) :ول املجال األ  •

 ( مما يعني قبول الفرضية.α≤0.05.( وهو أعلى من )068االقتصادي( بلغ مستوى الداللة )  األمن)  :املجال الثاني •

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05)  أقل من.( وهو 049الدرجة الكلية : بلغ مستوى الداللة ) •

 LSDاختبار  :(6جدول )

 سنة  40أكثر من   سنة   40- 30 سنة  30قل من  أ ) العمر( املتغير  البعد 

    سنة  30أقل من  االقتصادي  األمن 

    سنة 30-40

    سنة  15الى 11من 

  -.198*  سنة  40أكثر من 

 3.02 3.22 3.16 املتوسطات الحسابية 

    سنة  30أقل من  الدرجة الكلية 

    سنة 30-40

   -.177* سنة  40أكثر من 

 2.96 3.09 3.13 املتوسطات الحسابية 

  األمن . في مجال 40- 30لصالح فئة النساء من  40لى إ  30من  والفئة 40عمار أكثر من  لى أن الفروق جاءت بين فئتي النساء من ذوي األ إ يشير الجدول 

 . 30عمار أقل من لصالح فئة األ  30عمار اقل من  وفئة األ  40عمار أكثر من االجتماعي. في حين في الدرجة الكلية جاءت الفروق بين فئتي النساء من ذوي األ 

للمرأة الفلسطينية التي    واالقتصادي االجتماعي    األمن( مدى تحقق  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )"  الفرضية الثانية:  

  العلمي للزوجة". ملتغير املؤهلتعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى 

 ا ملتغير املؤهل العلميحادي لفحص داللة الفروق تبع  نتائج تحليل "التباين األ  :(7جدول )

 مستوى الداللة  Fقيمة   متوسط املربعات درجات الحرية  املربعاتمجموع  مصدر التباين  املجال

 1.684 436. 4 1.743 بين املجموعات  االجتماعي  األمن
 

.157 
 

 259. 135 34.931 خالل املجموعات

  139 36.674 املجموع

 3.647 651. 4 2.604 بين املجموعات  االقتصادي     األمن
 

.007 
 

 178. 135 24.095 املجموعاتخالل 

  139 26.699 املجموع

 3.729 461. 4 1.846 بين املجموعات  الدرجة الكلية    
 

.007 
 

 124. 135 16.706 خالل املجموعات

  139 18.552 املجموع 
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السابق   الجدول  أنه "ال توجد فروق ذات داللة  إ يشير  التي تقول  الفرضية  )لى قبول  الداللة    األمن( مدى تحقق  α≤0.05إحصائية عند مستوى 

للمرأة الفلسطينية التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير املؤهل العلمي".  واالقتصادي االجتماعي 

 ذ بلغ مستوى الداللة كالتالي: إ في املجال الثاني الدرجة الكلية.  ول ورفضهااأل في املجال 

 ( مما يعني قبول الفرضية. α≤0.05( وهو أعلى من ).157االجتماعي( بلغ مستوى الداللة ) األمن) :ول املجال األ  •

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05)   أقل من.( وهو 007االقتصادي( بلغ مستوى الداللة ) األمن)  :املجال الثاني •

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05)  أقل من.( وهو 007الدرجة الكلية : بلغ مستوى الداللة ) •

 LSDاختبار  :(8جدول )

 املتغير  البعد 

 ) املؤهل العلمي للزوجة(

ثانوية عامة أو  

 أقل 

قيمة   دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم 

 مفقودة 

  األمن 

 االقتصادي 

   -.265* -.265*  ثانوية عامة أو أقل 

      دبلوم 

      بكالوريوس

      دراسات عليا

    -.384*  قيمة مفقودة

 3.04 3.25 3.28 3.38 3.02 الحسابية املتوسطات  

   -.170* -.382*  ثانوية عامة أو أقل  الدرجة الكلية 

      دبلوم 

      بكالوريوس

      دراسات عليا

    -.332*  قيمة مفقودة

 3.01 3.06 3.13 3.34 2.96 املتوسطات الحسابية 

الفروق جاءت بين فئتي  إ يشير الجدول السابق     لوريوس النساء من ذوي املؤهل العلمي ثانوية فأقل والنساء من ذوي املؤهل العلمي دبلوم وبكالى 

. كما وجاءت الفروق ما بين النساء ممن لم يفصحوا عن مؤهلهم العلمي والنساء من ذوي وبالبكالوريوسلصالح النساء من ذوي املؤهل العلمي دبلوم  

 املؤهل العلمي دبلوم وبكالوريوس.  

للمرأة الفلسطينية   واالقتصادي االجتماعي    األمن( مدى تحقق  α≤0.05ال  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )"ية الثالثة:   الفرض

 التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير نوعية غياب الزوج". 

 ا ملتغير نوعية غياب الزوج نتائج تحليل "التباين االحادي لفحص داللة الفروق تبع   :(9جدول )

مجموع   مصدر التباين املجال 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   Fقيمة  

 الداللة 

 9.568 2.311 2 4.623 بين املجموعات  االجتماعي  األمن 
 

.000 
 

 242. 129 31.163 خالل املجموعات 

  131 35.786 املجموع 

 4.055 781. 2 1.562 بين املجموعات  االقتصادي     األمن 
 

.020 
 

 193. 129 24.850 خالل املجموعات 

  131 26.412 املجموع 

 12.012 1.443 2 2.886 بين املجموعات  الدرجة الكلية 
 

.000 
 

 120. 129 15.497 خالل املجموعات 

  131 18.383 املجموع 

الفرضية التي تقول أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  األمن ( مدى تحقق  α≤0.05يشير الجدول السابق الى رفض 

أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير نوعية غياب   واالقتصادي االجتماعي   للمرأة الفلسطينية التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي 

 ذ بلغ مستوى الداللة كالتالي: إ الزوج". جميع املجاالت والدرجة الكلية. 

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05) أقل من.( وهو 000ى الداللة )االجتماعي( بلغ مستو  األمن) :ول املجال األ  •

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05) أقل من.( وهو 020االقتصادي( بلغ مستوى الداللة ) األمن) :املجال الثاني •

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05) أقل من.( وهو 000الدرجة الكلية: بلغ مستوى الداللة ) •
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 LSDاختبار : (10جدول )

 شهيد  جريح أسير لدى االحتالل الصهيوني املتغير  البعد 

 -.284*   أسير لدى االحتالل الصهيوني  االجتماعي  األمن 

 -.151*  -.302* جريح 

    شهيد 

 3.19 2.64 2.94 املتوسطات الحسابية 

  األمن 

 االقتصادي 

    أسير لدى االحتالل الصهيوني 

 -.232*   جريح 

    شهيد 

 3.24 2.91 3.11 املتوسطات الحسابية 

 -.189*   أسير لدى االحتالل الصهيوني  الدرجة الكلية 

 -.437*  -.248* جريح 

    شهيد 

 3.22 2.78 3.03 املتوسطات الحسابية 

والنساء والشهداء لصالح زوجات الشهداء وما بين النساء زوجات الجرحى  جاءت ما بين النساء زوجات االسرى  لى أن الفروقإ يشير الجدول السابق 

االقتصادي فقد جاءت الفروق بين النساء    األمنما في مجال  أ االجتماعي.   األمنسرى والشهداء في مجال  الح النساء زوجات األ سرى والشهداء لصزوجات األ 

سرى وزوجات الشهداء الشهداء. وفي الدرجة الكلية جاءت الفروق بين النساء زوجات األ   زوجات الجرحى والنساء زوجات الشهداء لصالح النساء زوجات

 لصالح زوجات الشهداء. وبين النساء زوجات الجرحى والنساء زوجات االسرى والشهداء لصالح النساء زوجات االسرى والشهداء.

للمرأة الفلسطينية   واالقتصادي االجتماعي    األمن( مدى تحقق  α≤0.05لة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال  "الفرضية الرابعة:   

   التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير سكن الزوجة".

 ا ملتغير سكن الزوجة نتائج تحليل "التباين االحادي ؛ لفحص داللة الفروق تبع  : (11جدول )

مجموع   مصدر التباين املجال 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

مستوى   Fقيمة  

 الداللة 

 2.962 740. 4 2.959 بين املجموعات  االجتماعي  األمن 
 

.022 
 

 250. 135 33.715 خالل املجموعات 

  139 36.674 املجموع 

 1.851 347. 4 1.388 بين املجموعات  االقتصادي     األمن 
 

.123 
 

 187. 135 25.311 خالل املجموعات 

  139 26.699 املجموع 

 2.509 321. 4 1.284 بين املجموعات  الدرجة الكلية 
 

.045 
 

 128. 135 17.268 خالل املجموعات 

  139 18.552 املجموع 

الفرضية التي تقول أنه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )إ يشير الجدول السابق    األمن ( مدى تحقق  α≤0.05لى رفض 

للمرأة الفلسطينية التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير سكن الزوجة ".  واالقتصادي االجتماعي 

 بلغ مستوى الداللة كالتالي:   إذقبولها في املجال الثاني . ، وتشير الى ول والدرجة الكليةفي املجال األ 

 ( مما يعني رفض الفرضية. α≤0.05) أقل من.( وهو 022االجتماعي( بلغ مستوى الداللة ) األمن) :ول األ املجال  •

 .قبول الفرضية( مما يعني α≤0.05.( وهو أعلى من )123االقتصادي( بلغ مستوى الداللة ) األمن)  :املجال الثاني •

 .( مما يعني رفض الفرضية α≤0.05) أقل من.( وهو 045الدرجة الكلية: بلغ مستوى الداللة ) •
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 LSDاختبار : (12جدول )

 قيمة مفقودة  في بيت عائلة الزوجة  في بيت عائلة الزوج  ملك  اجار ()سكن الزوجة املتغير  البعد 

  األمن 

 االجتماعي 

  -.349* -.476* -.271*  أجار 

      ملك للزوج 

      في بيت عائلة الزوج 

      الزوجة في بيت عائلة 

      قيمة مفقودة

 2.94 3.09 3.22 3.01 2.78 املتوسطات الحسابية 

الدرجة  

 الكلية 

  -.287*    أجار 

      ملك للزوج 

      في بيت عائلة الزوج 

      في بيت عائلة الزوجة 

 3.11 3.20 3.17 3.03 2.91 املتوسطات الحسابية 

وممن يسكنون في بيوت ملك للزوج    لإلجار جاءت بين النساء في ممن يسكنون في بيوت    االجتماعي  األمن الى أن الفروق مجال    يشير الجدول السابق 

الكلية جاءت وبيوت ملك لعائلة الزوج وبيوت ملك لعائلة الزوجة لصالح ممن يسكنون في بيوت ملك للزوج وللعائلة )عائلة الزوج والزوجة(. وفي الدرجة  

  ين النساء ممن يسكن في بيوت أجار وهؤالء ممن يسكن في عائلة الزوجة لصالح النساء ممن يسكن في بيت عائلة الزوجة.الفروق ب

للمرأة الفلسطينية   واالقتصادي االجتماعي    األمن ( مدى تحقق  α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )":  الفرضية الخامسة

 التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير وجود أبناء".    

 ا ملتغير وجود أبناءنتائج اختبار "ت" ملجموعتين مستقلتين؛ لفحص داللة الفروق تبع  : (13)جدول 

عدد   املتغير املستقل  اسم املجال 

 االستمارات 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 مستوى الداللة  tقيمة  

 1.224- 518. 2.94 128 يوجد أبناء  االجتماعي  األمن 
 

.223 
 

 528. 3.17 8 ال يوجد أبناء 

 2.934- 422. 3.09 128 يوجد أبناء  االقتصادي  األمن 
 

.004 
 

 578. 3.55 8 ال يوجد أبناء 

 010. 2.629- 354. 3.02 128 أبناء يوجد  الدرجة الكلية 

 474. 3.36 8 ال يوجد أبناء 

السابق   الجدول  الت لىإ يشير  الفرضية  أنه  قبول  الداللة )ي تقول    األمن ( مدى تحقق  α≤0.05" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

للمرأة الفلسطينية التي تعرضت لفقدان الزوج بشكل كلي أو جزئي من وجهة نظر الزوجات أنفسهن تعزى ملتغير وجود أبناء ". في  واالقتصادي االجتماعي 

 ذ بلغ مستوى الداللة كالتالي : إ املجال األول ورفضها في املجال الثاني والدرجة الكلية. 

 ( مما يعني قبول الفرضية. α≤0.05.( وهو أعلى من )223االجتماعي( بلغ مستوى الداللة ) األمن) :ول املجال األ  •

وتأتي الفروق لصالح الفئة من   ( مما يعني رفض الفرضية.α≤0.05.( وهو أقل من )004االقتصادي( بلغ مستوى الداللة ) األمن) :املجال الثاني •

 (.  3.09بناء )أ من لديهن  لجابات ( في حين بلغ املتوسط الحسابي 3.55) ألجابتهن ط الحسابي ذ بلغ املتوسإ بناء أ الزوجات التي ال يوجد لديها 

 ( مما يعني رفض الفرضية.  α≤0.05.( وهو أقل من )010الدرجة الكلية : بلغ مستوى الداللة ) •

 مناقشة النتائج والتوصيات:   .5

 مناقشة النتائج: . 1.5

 سئلة الدراسة كما يلي:أ تتم مناقشة النتائج في ضوء تسلسل 

ن العالقة مع أ ( على  14و  25،  15، 14،  11،  8،  7،  6،  4خذت درجة موافق فما فوق وهي الفقرات )أ االجتماعي والتي    األمنتدل العبارات في مقياس   •

جل أ الفاقدة من    الزوجةي  أشخاص في حياة الشخص الفاقد  على الضرورة امللحة لوجود مثل هذه األ   ،صدقاءسرة املرأة واأل أ ي  أ املقربة    األسرة 

للوصول   االجتماعي  الدعم  درجة  إ تقديم  كل    األمن من    مقبولةلى  دراسة  مع  الدراسة  هذه  معه  توافقت  ما  وهذا  املنشود  االجتماعي 

  حيث   Shehadeh et al., 2016)( وتعارضت )Bailey,Sharma,Jubin,2013   ;2013حسنين ،  ;2013لهلول و محيسن ،ا  ;   Andersen,2020من)

  ألهمية ويعزو الباحث هذه النتيجة   سير وقرارات الزوجة.األ   ألسرة ن املشاركات في الدراسة تحدثن عن تدخل من قبل املحيطين في الحياة الشخصية  أ 

للمرأة  و الدعم   الفاقدة خصوص  املساندة االجتماعية  للمرأة  الشخصية  الحياة  الدعم في  الذي قد يرافق هذا  ا زوجة  الفاقدة من جهة، والتدخل 

 قارب في املجتمع الفلسطيني في حياة وقرارات املرأة الفاقدة. و املعتقل ففي ظل فقدان الزوج يتدخل األأ الشهيد 
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عبء  ضافي يشكل  إ تصادي للعائالت املكروبة وقد حازت العبارة "عدم وجود دخل  ناقشت العبارات في السؤال الثاني الوضع االقتصادي والدعم االق •

(. في حين حصلت العبارة "يزداد الراتب الذي اتقاضاه بما يتناسب مع غالء املعيشة". 3.97بمقدار )على متوسط حسابي أالحياة اليومية" على  على

و وزارة الشؤون االجتماعية، لكن متطلبات  أ من الدعم االقتصادي من هيئات    ياالقتصادي والذي يأت  األمنهمية  أ جابات املستجيبات تدل على  إ ن  إ 

االقتصادي املنشود وهذا ما توافقت به    األمن ا على  مما يؤثر سلب    ،الحياة التي تزداد باستمرار تجعل ما تتقاضاه هذه العائالت ال يلبي احتياجاتها

 (. 2007عبداللطيف،  ;  Shehadeh et al, 2016 ;  Corden & Hirst, 2013 ;2021رون ، هذه الدراسة مع دراسة )صقر واخ

ن عدد املعالين في هذه الهيئات أ لى  إ ضافة  إ االقتصادي،    األمن لى مستوى مقبول من  إ الدعم االقتصادي للوصول    ألهميةويعزو الباحث هذه النتيجة   •

االقتصادي نتيجة    األمن الكبير في    التأثروالوزارات يفوق قدرة هذه املؤسسات في تقديم الدعم املناسب والكافي لهذه الفئات من العائالت الفاقدة مع  

 و الجزئي. أ فقدان رب البيت بالشكل الكلي 

االجتماعي فكانت الفروق لصالح الفئه العمرية   األمن الصغيرة في مجال    ر عمانساء ذوات األ الفروق ملتغير العمر لل  جاءت في السؤال الثالث  فقد   •

، املعتمد على العائلة املمتدة   ويعزو الباحث هذه النتيجة لطبيعة املجتمع. ةسن 30قل من أ الفروق لصالح النساء  جاءتوفي الدرجة الكلية  30-40

كثر على أ   والذي قد يؤثر بشكل سلبي   و عائلة الزوجةأ سواء كانت عائلة الزوج    العائلةهذه    فرادأ   قبلسر من  في هذه األ على التدخل    الذي يحرصو 

ت خاصة بهن من  ا كبر من كالم الناس والخوف من عدم قدرة هذه السيدات على اتخاذ قرار أ حيث يكون الخوف    عمار الصغيرة،النساء ذواتي األ 

 Andersen,2020   Shehadeh et ;ما توافقت علية نتيجة ) . وهذا عمار الكبيرة كثر من األ أ لعمر لزوجها لى حاجة الزوجة بهذا ا إ ضافة إ  ،قبل ذويهن

al., 2016; ; ،(.2013، ومحيسن، فيما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )الهلول (2008عابد  

النساء   علىدبلوم  و  أ االقتصادي لصالح الزوجات الالتي يحملن مؤهل علمي بكالوريوس    األمنفيما يتعلق باملؤهل العلمي فقد جاءت الفروق في بعد   •

كثر  أ جابة. يعزو الباحث هذه النتيجة كون السيدات الالتي يحملن شهادات عليا يكن مطلعات و الالتي رفضن ال أ قل أ و أ  ةعام الالتي يحملن ثانوية 

ظهر أ كثر من غيرهن مما سبب و أ نسانية  وقد تكون الحاجات ال  ،ساسية والثانويةبنائهن األ أ كثر معرفة بحاجات  أ من غيرهن من النساء وقد يكن  

 . (2012صقر واخرون،  ;  Corden &Hirst, 2013) خرى. وتوافقت هذه الدراسة مع دراسةأل من اقتصادي لديهن مقارنة مع الفئات ا أ عدم وجود 

لصالح زوجات الشهداء وما بين  جائت الفروق الشهداء زوجات سرى و زوجات األ ل ما بين النساء  الفروق جاءت  في متغير نوعية غياب وفقدان الزوج •

ما في أاالجتماعي.    األمنسرى والشهداء في مجال  لصالح النساء زوجات األ   جائت الفروق  والشهداءسرى  النساء زوجات الجرحى والنساء زوجات األ 

االقتصادي فقد جاءت الفروق بين النساء زوجات الجرحى والنساء زوجات الشهداء لصالح النساء زوجات الشهداء. وفي الدرجة الكلية  األمن مجال 

سرى والشهداء سرى وزوجات الشهداء لصالح زوجات الشهداء. وبين النساء زوجات الجرحى والنساء زوجات األ جاءت الفروق بين النساء زوجات األ 

 .سرى والشهداءاء زوجات األ لصالح النس

و حتى االقتصادية أ د االجتماعية  رملة الشهيأ يعزو الباحث هذه النتيجة لطبيعة املجتمع الفلسطيني والذي تحرص عائالته على التدخل في حياة   •

القراراتإوب الفاقدة   تخاذ  الزوجة  بعائلة   الخاصة 
 
املحافظ وخوف املجتمع  با، وهذا حسب نظرة  الذي  الكالم  عتقادهم قد يمس من زوجات  ا من 

رملة الشهيد تصبح عرضة لتدخل أ و أ سير ن زوجة ال إ، فسرتهأ فراد أ على  سرى، ففي ظل غياب الزوج الحامي والحريصو حتى زوجات األ أ  الشهداء

همية قصوى للوصول بهذه الفئة  أ همية الدعم االجتماعي واالقتصادي ذو أ كله يجعل من  بناءها، وهذا أ ياتها وطريقة تربية هل زوجها في حأ و أ هلها أ 

بحياته وسنين شبابه  أ التي ضحى   جيد من  أ زواجهن  نتائج كل من   األمنلى مستوى  الفرضية مع  نتائج هذه  اتفقت  وقد  واالقتصادي  االجتماعي 

 ( 2008عابد ،  ;  Bailey, Sharma& Jubin, 2013 ; 2013حسنين،   ; 2013الهلول و محيسن ، ;  Shehadeh et al, 2016  ; 2020)عودة،

،  الزوجةو  أ االجتماعي وفي الدرجة الكلية لصالح الزوجات الالتي يسكن مع عائلة الزوج    األمنمجال    في  الفروق  جاءت املكروبة    الزوجةفي متغير سكن   •

املكروبة وقدرتها على اتخاذ   األسرة سر الزوجة في حياة أ و أ سر الزوج أ ولى من قارب من الدرجة األ ا وهو تدخل األوهذا يؤكد ما تم الحديث عنه سابق  

الدعم االجتماعي املنهي الصحيح من خالل  ليجادزمات التي تتطلب تدخل دمات واأل ى وجود نوع من االضرابات والصإلت الخاصة مما يؤدي را القرا 

الهلول و محيسن  ;  Shehadeh et al., 2016;  Bailey, Sharma& Jubin, 2013)، وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة كل مناملسؤولةاملؤسسات 

 (.  2008عابد،  ; 2013، 

ن  حث هذه النتيجة أل اويعزو الب ،االقتصادي  األمن طفال بما يخص بعد أ بناء وجدت الفروق لصالح الزوجات التي لديها عند فحص متغير وجود األ  •

سر ن حاجة األ إبناء وبالتالي فأ كثر من تكاليف الحياة اليومية للزوجات التي ليست لهن  أ   طفالأ على  اليومية للعائالت التي تحتوي    الحياة تكاليف  

  االقتصادي، وتوافقت الدراسة مع دراسة  األمنى مرض ي من  و لى مستإ كثر وذلك للوصل  أ   ى خر سر األ بناء للدعم االقتصادي مقارنة مع األ أ التي لديها  

.(Corden ، Hirst ، 2013 ; Rotaru, 2009) 

 التوصيات:  . 2.5

مسحية للوضع االقتصادي للعائالت الفاقدة سواء كان فقدان جزئي   دراسةب  سرى والشهداء واملعتقلينعن عائالت األ   ةن تقوم الهيئات املسؤولأ  •

 و كلي. أ 
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بما يتناسب مع قدرات    الدولةعطاءها فرصة للتوظيف في احدى مؤسسات  إ رفع مستوى الدخل الشهري لهذه العائالت و توصية للسلطة التنفيذية ب •

 هذه الزوجات. 

ل • الدعم  النفس ي واالجتماعي للوصول  تقديم  للدعم  املقدمة  السيدات والعائالت من  أ لى  إ لمؤسسات  الدعم أ كبر عدد ممكن من هذه  جل تقديم 

 .ةالنفس ي واالجتماعي لدى هذه الفئ األمنجل رفع مستوى أ االجتماعي والنفس ي من 
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 : لخصامل

نسب تضمين مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في أنشطة كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني  هدفت الدراسة الحالية الكشف عن 

ها في  ( مهارات من مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم التي ينبغي تضمن8عشر في سلطنة عمان، ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد قائمة مكونة من )

استهدفت الدراسة   ام(.األنشطة للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وهي )املالحظة، القياس، التصنيف، االستدالل، االستقراء، االستنباط، التنبؤ، استخدام األرق

 240تحليل مجتمع الدراسة لكتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، والبالغ عددها )
 
ث استخدمت الباحثة بطاقة تحليل، اشتقت  ا، حي( نشاط

أسفرت نتائج الدراسة عن تقدم   من قائمة مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم الالزم تضمنها في أنشطة كتب التربية اإلسالمية؛ لتحليل تلك األنشطة.

(،  52,5(، أما بالنسبة للثاني عشر )%40,5ي عشر؛ حيث حصلت على أعلى النسب وهي )%مهارة االستدالل مقارنة بباقي املهارات من أنشطة الصف الحادي عشر والثان

(،ثم مهارة  19,8(، أما للثاني عشر بنسبة )%19,8(، ثم مهارة املالحظة بنسبة )%25,8%(، أما بالنسبة لثاني عشر )%  20,7تليها مهارة االستقراء حيث بلغت نسبتها )

(، بنسبة للثاني عشر مهارة التصنيف ومهارة 3,33(، ثم مهارة التنبؤ بنسبة )%7,20سبة للثاني عشر مهارة االستنباط بنسبة )%(،أما بالن4,16التصنيف بنسبة )%

العد بنسبة ( ، أما بالنسبة للصف الثاني عشر جاءت مهارة  0,08(، ثم مهارة العد والقياس بنسبة )%1,67(، ثم مهارة االستنباط بنسبة )%5,40املالحظة بنسبة )%

بنسبة )0,90%)% القياس  ثم مهارة  النتائج ومناقشتها قدمت الدراسة عدد    (.0(،  التربية اإلسالمية للصفين  في ضوء  أنشطة كتاب  أهمها: تطوير  التوصيات،  ا من 

ج الدراسة مثل: مهارة القياس والعد، والتنويع في  الحادي عشر والثاني عشر بما يؤدي إلى معالجة القصور في تضمين بعض مهارات التفكير العلمي التي أوضحتها نتائ

 أنشطة كتب التربية اإلسالمية في الصفوف املختلفة لتشمل التدريب على مهارات التفكير العلمي جميعها.  

  .القرآن الكريم ؛كتب التربية اإلسالمية ؛الكلمات املفتاحية: مهارات التفكير العلمي

Abstract: 
The current study aimed to reveal the percentages of the included scientific thinking skills derived from the Holy Quran in the activities 
of Islamic education books for the eleventh and twelfth grades in the Sultanate of Oman. To achieve this, the researcher prepared a list 
of (8) skills of scientific thinking derived from the Holy Quran that should be included in the activities for the eleventh and twelfth 
grades, which are (observation, measurement, classification, inference, extrapolation, deduction, prediction, and use of numbers). The 
study aimed to analyze all the activities of Islamic education books for the eleventh and twelfth grades, which are (240) activities to 
analyze these activities. The researcher used an analysis card, which was derived from the list of scientific thinking skills derived from 
the Holy Quran that must be included in the activities of Islamic education books to analyze these activities. The results of  the study 
resulted in an improvement in the inference skill compared to the rest of the skills from the eleventh and twelfth grade activities where 
it got the highest percentages, which is (40.5%), as for the twelfth grade is (52.5%), followed by the induction skill which reached 
(20.7%), and for the twelfth (25.8%), then the skill of induction Observation with a percentage of (19.8%), as for the twelfth grade 
with a percentage of (19.8%), then the classification skill with a percentage of (4.16%), as for the twelfth grade deduction skill with a 
percentage of (7.20%), then the prediction skill with a percentage of ( 3.33%), as for the twelfth grade, the skills of classification and 
observation is (5.40%), then the skill of deduction by (1.67%), then the skill of counting and measurement by (0.08%), as for the 
twelfth grade Counting skill by (0.90%), then measuring skill (0%). As a summary of the results and their discussion, the study made 
a number of recommendations, the most important of which are: Developing the activities of the Islamic education book for the eleventh 
and twelfth grades, which leads to addressing the shortcomings in including some of the scientific thinking skills that were clarified by 
the results of the study, such as: the skill of measurement and counting, and diversification in the activities of Islamic education books 
in different grades to include training in all scientific thinking skills. 

Keywords: thinking skills; Islamic education books; the Holy Quran, the amount of availability.  
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 املقدمة:  .1

الهدى، ومن  ى القرآن الكريم كتاب هللا الذى ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وهو معجزة نبيه الخالدة، أخرج به هذه األمة من الضاللة إل

ِۡكَر َوِإنَّا لَُهۥ لََحَٰفُِظوَن    :الجهالة إلى العلم، وقد تكفل هللا بحفظه من التحريف، قال تعالى لَۡنا ٱلذ  وجاء القرآن الكريم  ،  جحس9الآية    حجسالحِۡجر  ىجس ٩حمسإِنَّا َنحُۡن نَزَّ

ا في تار خاتم   ا جديد   يخ الفكر اإلنساني. ا لعهد التيه البشرية، وبداية لعهد الرشد والنضج، فكان فتح 

ا أمامها، وال يستطيع  وانفجار معرفي، وتطور في كافة مجاالت الحياة، تجعل اإلنسان يقف حائر    ،التغيرات املذهلة التي تحدث كل يوم، من تكنولوجيا

املعرفية واملض العقلية واألشكال  العمليات  الفكري، والتفكير سلسلة من  القلق  أو عصر  التفكير  الذي نعيش فيه هو عصر  العصر  أن  ينكر  امين أن 

السلوك اإلنساني، ويأتي في  النفسية التي تتضمن نشاطات موجهة الكتشاف املعنى، وتحديد العالقات، وحل املشكالت، وهو يمثل أعقد نوع من أشكال

التي حول السابقة، وللتعامل مع األشياء  املاض ي واالنتفاع من خبراته  العقلي، وهو وعاء اإلنسان الستعراض  النشاط  البيئة أعلى مرتبة من مراتب  ه في 

اإلنسان الكثير من الجهد والوقت وعصمه من الوقوع ومعالجة املواقف التي تواجهه، وللتنبؤ باملستقبل واالستعداد له والتبصر في عواقبه، لقد وفر على  

 (.  32  - 27، 2008في الكثير من األخطاء، واستطاع من خالله حل الكثير من املشكالت التي تتحداه )زيتون، 

 :يره من املخلوقات، قال تعالىوالتفكير بوصفه عملية التغيير والتجديد نعمه إلهية، وهبها هللا الخالق لبني البشر، وسمة كرم هللا بها اإلنسان على غ

لَۡنَٰهُ  ي َِبَِٰت َوَفضَّ َِن ٱلطَّ ِ َوٱلَۡبۡحرِ َوَرَزقَۡنَُٰهم م  ۡمنَا بَنِٓي َءاَدَم َوَحمَلَۡنَُٰهۡم فِي ٱلۡبَر  ۡن َخلَۡقنَا َتۡفِضيلٗا حمسَولََقۡد َكرَّ ِمَّ    . جحس70الآية  حجسالِإۡسَراء  ىجس٧٠ۡم عَلَىَٰ َكثِيرٖ م 

جال التربية والتعليم، تعتبر التفكير أساس املهارات التعليمية جميعها، وتنطلق من وجوب تعليم الطالب كيف يستخدمون ا في مإن أكثر الدول تقدم  

ومن افتراض إمكانية تعلم التفكير، والقدرة على التفكير بوضوح، ويركزون في مناهجهم التربوية على أهمية تعلم التفكير، ومساعدة ، مهاراتهم التفكيرية

مين  على تطوير آليات التفكير، وتصميم برامج خاصة لتنمية مهاراته في املناهج الدراسية، وتعليمه داخل الصف واملدرسة، وتربط كفايات املعلالطالب  

 (.   219-71،  2017وتقييم االستراتيجيات والنظريات في تدريسه، وتتخذه كدليل لتقويم مخرجات العملية التعليمية )حيمر، 

انهم وسائر ويتضح أن التفكير العلمي يتميز عن غيره من أساليب التفكير، بأّنه يقوم على الواقع واملشاهدة، ويدعوا الناس إلى استخدام عيونهم وآذ

 من إقامته على األوهام )العبيسات، 
 

 (.  2020حواسهم في الوصول إلى الحقيقة، ويقيموا نتائجهم وأحكامهم وآرائهم على أساس واقعي بدال

ا ألهمية مهارات التفكير عامة، وأهمية مهارات التفكير العلمي خاصة، فقد أصبح تضمين مهارات التفكير العلمي في املناهج واملقرر  ات الدراسية  ونظر 

 ا ضروري  أمر  
 
كير العلمي أهم الجوانب التي ، كان من الضروري أن تكون مهارات التفا ا من أهداف تدريس مادة التربية اإلسالمية، لذا، وتنمية التفكير هدف

 تركز عليها مناهجنا وخاصة مناهج التربية اإلسالمية. 

  إن االهتمام بتعليم مهارات التفكير من خالل املناهج الدراسية بناء  
 
ا ، والتركيز على األنشطة الصفية من خالل ما تضمنته هذه املناهج من  وتنفيذ

ا. حيث أن املناهج الدراسية إذا ما أرادت أن تسهم في تنمية التفكير ، فإن من أهم القضايا التي ينبغي مراعاتها أن كتب خاصة بهذه األنشطة يعد ضروري  

 ( .  2018تصمم بأسلوب يدعو إلى انطالق أفكار الطالب، وتحدي قدراتهم اإلبداعية، وإثارة دوافعهم نحو التجديد واالبتكار. )السحاري، 

ا من عناصر املنهج املدرس ي ، وتمثل الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله املتعلم في سبيل إنجاز األهداف، لذلك تسعى  سي  ا أساوتعد األنشطة عنصر  

باملنهج تظهر جميع األنشطة إلى تحقيق أهداف تعليمية. ومن أهداف النشاط التي يسعى لتحقيقها تنمية مهارات التفكير لدى املتعلمين؛ فعالقة األنشطة  

املنهج، حيث لم يعد ير من خال التي يتضمنها  الرئيسية  املحاور  النشاط من  الدراسية؛ لذا أصبح  املنهج واملادة  األنشطة وسيلة إلثراء  اعتبار  كز على ل 

 .(2020الجانب املعرفي، وإنما يركز على جوانب مختلفة لدى املتعلمين )العمري ، 

ج التربية اإلسالمية إلى تحقيقها بناء اإلنسان الصالح، القادر على التوافق مع مجتمعه، ومجمل القول إن من األهداف األساسية التي تسعي مناه

ا جيدة المتالك مختلف أنماط فهي تهتم ببناء اإلنسان في بيئته، كي ييسرها لتخدم أغراضه بما يتالءم مع الشريعة اإلسالمية، كما إنها تقدم للطلبة فرص  

التعامل التي تساعدهم على  التربية اإلسالمية، ص  التفكير  مادة  املختلفة. )وثيقة معايير  العناية بموضوعات  14مع املشكالت  تأتي ضرورة  (، ومن هنا 

ا من اهتمامات محتوى مناهج التربية اإلسالمية، فالتفكير بأنماطه املختلفة، أحد أهم الجوانب التي يعنى بها القران الكريم،  ا مهم  التفكير التي تشكل جانب  

 لدراسة الحالية إلى التعرف على مدى توافر مهارات التفكير في كتب التربية اإلسالمية. وتسعى ا 

 :مشكلة الدراسة . 1.1

ن مهارات  لقد أصبحت تنمية التفكير العلمي من أهم الوظائف التربوية التي تسعى إليها كافة املؤسسات التعليمية، ومما ال شك فيه، أنه يصعب تلقي

 التفكير العلمي للطالب، بل يمكن تنميتها لكل طالب عن طريق املمارسة العملية من خالل املواد الدراسية.  

لل  العلمي  التفكير  البحث واالطالع؛ فقد  يتيح  املشكالت والتعامل معها، واكتساب مهارات  أفكارهم، وحل  العقل، وتنظيم  الفرص إلعمال  طالب 

  أصبحت تنمية مهارات التفكير العلمي قضية جوهرية، يجب االعتناء بها وتدريب الطلبة عليها، وذلك
 
ا من الحاجة املستمرة، إلى إحداث نقلة نوعية انطالق

طور لتربوي والتعليمي، بصورة تركز على تفعيل مهارات التفكير في املناهج التعليمية، وإعادة صياغة املناهج وهيكلتها، في صورة جديدة؛ ليتفي املحتوى ا 

 (.2007التعليم الفعال للمتعلمين، ويقابل احتياجات املجتمعات املتطورة في األلفية الثالثة )حبيب، 
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من مرحلة اختيار املحتوى، وبناء املواقف التعليمية الهادفة،   بالكتاب املدرس ي، واستمرار تطويره، ابتداء    لذلك، فقد كان من الضروري االهتمام

 
 

يف مهارات   إلى مرحلة تكوين املفاهيم في ذهن املتعلم، واختيار األنشطة واملشكالت التي تشجع املتعلم على فهم العمليات واكتساب مهارتها، وتوظوصوال

 اقف املختلفة. التفكير في املو 

ل لجنة لتطوير وفيما يتعلق بتطوير مناهج التربية اإلسالمية في السلطنة، فقد أشار وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية املوارد البشرية، إلى تشكي

اجات املعرفية، والبناء الفكري للطلبة  مناهج التربية اإلسالمية في السلطنة، ومن ضمنها مناهج الصفين الحادي عشر والثاني عشر، بما يتناسب مع االحتي

 (.2020في هذين الصفين )البوابة التعليمية، 

عليمية إن املتفحص للعديد من كتب التربية اإلسالمية، يدرك تطورها في العديد من النواحي، ومع ذلك، يبقى السؤال املهم عن مضمون الخبرات الت 

مية املتاحة، ومدى اتفاقها على أهمية تنمية مهارات التفكير لدى املتعلمين، وأن ذلك هدف مهم من أهداف التربية اإلسالمية ت
ُّ
سعى إليه، لذا يمكن التعل

لنتاجات  القول بأن هناك ضرورة علمية وتربوية ملحة تدعو إلى تحليل مناهج الصفين الحادي عشر والثاني عشر بصورة مستمرة ؛ للتأكد من تحقيقها ل

 التربوية.

املوضوع؛ فدراسة ع الدراسات جوانب متنوعة من هذا  الكثير من  تناولت  العلمي،  التفكير  العمليات 1995بدهللا )وألهمية مهارات  تناولت  التي   )

القران الكريم، بينما تناولت دراسة الحدرى ) ( التي حددت  2003( استنباط منهجية التفكير العلمي في القران الكريم، ودراسة األغا )2002العقلية في 

 ت التفكير وجوانبه في آيات القران الكريم. ( التي تقصت مجاال 2008) لى جانب دراسة عودة إ ا من التفكير وردت في القران الكريم، أنواع  

ألنشطة في ضوء ذلك يتضح وجود عالقة وثيقة بين األنشطة الصفية بمقررات التربية اإلسالمية وبين مهارات التفكير العلمي ؛ حيث إن عدم تفعيل ا

فرضه طبيعة مواد التربية اإلسالمية بضرورة توظيف مهارات  الصفية بالشكل الصحيح يؤدي إلى عدم تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطالب. رغم ما ت

 التفكير العلمي في القضايا واملشكالت واملواقف الحياتية املختلفة . 

املهارات  وبناء على ذلك، حددت الباحثة مشكلة دراستها في تحديد مهارات التفكير العلمي املستمدة من القرآن الكريم، والكشف عن درجة توافر تلك  

 أنشطة كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر من خالل السعي إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين: في

 : أسئلة الدراسة . 2.1

 ن الكريم؟  آ ما مهارات التفكير العلمي املستمدة من القر  •

مان؟ ما درجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب  •  التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر بسلطنة ع 

 :أهداف الدراسة . 3.1

 تتوخى هذه الدراسة تحقيق األهداف اآلتية: 

مان.  •  تحديد مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم والالزم تضمنها في كتب التربية اإلسالمية في سلطنة ع 

مان.تحديد درجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلط •  نة ع 

 :الدراسةأهمية  . 4.1

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في الجوانب اآلتية: 

فهم الدرجة الحقيقية ملدى توافر مهارات التفكير العلم • ي في كتب التربية من املؤمل أن تفيد املسؤولين والقائمين على مناهج التربية اإلسالمية في تعرُّ

 اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر بهدف تطويرها.

لصفين  ملؤمل أن تقدم صورة واضحة ملعلمي التربية اإلسالمية في السلطنة حول مهارات التفكير العلمي املتضمنة في كتب التربية اإلسالمية في ا من ا  •

 الحادي عشر والثاني عشر؛ لالهتمام بها خالل األنشطة الصفية.

لت • اإلسالمية  التربية  معلمي  أداء  توجيه  في  التربويين  املشرفين  تفيد  التربية  قد  كتب  في  مجاالتها  بمختلف  العلمي  التفكير  مهارات  تعليمهم  فعيل 

 اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر األساس ي. 

•  
 
 وطرق التدريس.  ا جديدة للباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجال املناهج من املتوقع أن تفتح آفاق

 :حدود الدراسة . 5.1

التربية اإلسالمية    الحدود املوضوعية: • الواردة في كتب  األنشطة  املدرس ي وهو  الكتاب  الحالية على تحليل عنصر من عناصر  الدراسة  اقتصرت 

   .م( 2022-2021( الذي أقرته وزارة التربية والتعليم للعام الدراس ي )2019للصفين الحادي عشر والثاني عشر )الطبعة الثانية، 
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 :مصطلحات الدراسة . 6.1

ورد التفكر في لسان العرب ولغتهم ليعبر عن التأمل أو إعمال الخاطر في الش يء. وذكر البغوي أن التفكر هو تصرف القلب  مهارات التفكير العلمي:   •

  في مطلب معاني األشياء. والتفكير إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها.

 وتوجد عدة تعاريف للمهارات التفكير العلمي منها: 

 ( بأنها: "جوالن تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك اإلنسان دون الحيوان".197، ص2005ا الدغامين، زياد خليل )عرفه

( بأنها: "مجموعة من العمليات العقلية، واألساليب املستخدمة في جمع املعلومات حول مشكلة معينة، والتفكير 152، ص2015وعرفها الناقة وآخرون )

ا من العمليات األساسية، واملتكاملة، وتشمل الدراسة على مهارات التفكير العلمي إلى حلول منطقية مناسبة لها، وتشمل عدد   فيها بشكل منظم للوصول 

 .  (اآلتية )املالحظة، والتصنيف، واالستنتاج، والتنبؤ، والقياس، والتجريب، وتفسير البيانات، وبناء النماذج

"باملالحظة، القياس، التصنيف، االستدالل، االستقراء، االستنباط، التنبؤ، استخدام األرقام" والتي تحدد درجة    ا هي: املهارات الرئيسة املتمثلةوإجرائي  

 توافرها في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر. 

 كتب التربية اإلسالمية:  •
 
 . 2020-2021ا في امليدان في العام الدراس ي فعلي  ا وفق املناهج املطورة واملنفذة هي تلك الكتب الصادرة حديث

افر:   • هي الدرجة التي تقاس عن طريق رصد التكرارات املشاهدة ملهارات التفكير العلمي املتضمنة في األنشطة، في كتاب التربية اإلسالمية  درجة التو

   للصفين الحادي عشر والثاني عشر األساس ي.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:   .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 مفهوم مهارات التفكير:   .1.1.2

سم )مهارة( في صورة مفرد مؤنث وجذرها )مهر( وجذعها )مهارة(، وهي إحكام الش يء وإجادته والحذق فيه، فيقال مهر  كلمة أصلها اإل  تعريف املهارة لغة:

 يمهر مهارة فهي تعني اإلجادة. املعاني الجامع.  

 هي أداء مهمة ما أو نشاط معين بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات املالئمة وبطريقة صحيحة.  ا:املهارة اصطالح  

 نجاز مهمة معينة بكيفية محددة، وبدقة متناهية وسرعة في التنفيذ إ التمكن من  املهارة هي:و 

 اعتناء اإلسالم بتنمية املهارات في القرآن والسنة:  •

حدد هللا تعالى في القرآن  إن أغلب هذه املهارات إن لم يكن كلها قد حثنا هللا تعالى في القرآن الكريم وأوّضحها لنا نبينا الكريم في سنته املطهرة. فقد  

العالم، وإلى ماذا  الكريم لبني آدم مسؤوليتهم إزاء أنفسهم وإزاء اآلخرين؛ من خالل الحث على ضرورة أن إدراك الذات، وكيفية النشأة، وما هو دوره في هذا 

ويتعامل مع اآلخرين بشكل منظم، ويتفاعل مع ما يحيط به  سيكون مآله؛ فإدراكه لذاته وللغاية من وجوده يجعله يحيا حياته كما يريد هللا تعالى له فيها

َۚ ثُمَّ ا من اآليات قد فصلت في مهارات التفكير كمهارة البحث؛ حيث قال تعالى:  بطريقة إيجابية. وإن كثير    ٱلۡخَلَۡق
َ
ۡرِض فَٱنُظُرواْ َكيَۡف بََدأ

َ
فِي ٱلۡأ حمسقُۡل ِسيُرواْ 

 َۚ ةَ ٱٓأۡلِخَرةَ
َ
ُ يُنِشُئ ٱلنَّۡشأ ِ َشۡيءٖ قَِديرٞ  ٱَّللَّ

َ عَلَىَٰ كُل  َمََٰوَِٰت ووردت مهارة التأمل والنظر في قوله تعالى:    . جحس20الآية   حجسالَعنَكبُوت   ىجس٢٠ إِنَّ ٱَّللَّ حمسقُِل ٱنُظُرواْ َماذَا فِي ٱلسَّ
َّا يُۡؤمِنُوَن  ُذُر َعن قَۡومٖ ل ۡرِضِۚ َوَما ُتۡغنِي ٱٓأۡلَيَُٰت َوٱلنُّ

َ
 (.2011)الغامدي،  .جحس101الآية  حجسيُونُس  ىجس١٠١َوٱلۡأ

ِ وصرحت آيات القرآن الكريم بمهارة االستنباط فقال هللا تعالى:   ْول
ُ
ۦۖ َولَۡو َردُّوهُ إِلَي ٱلرَُّسوِل َوِإلَيٰٓ أ ذَاُعواْ بِهِ

َ
وِ ٱلۡخَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
َِن ٱلۡأ ۡمرٞ م 

َ
ي  حمسَوِإذَا َجآَءُهۡم أ

َِّذيَن يَۡستَۢن ۡمرِ مِنُۡهۡم لََعلَِمُه ٱل
َ
َّا قَلِيلٗا ٱلۡأ يَۡطََٰن إِل ِ َعلَيُۡكۡم َوَرۡحمَتُُهۥ لَٱتَّبَۡعتُُم ٱلشَّ أما مهارة ضبط النفس  .جحس83الآية  حجسالن َِساء ىجس٨٣بُِطونَُهۥ مِنُۡهۡمۗۡ َولَۡولَا فَۡضُل ٱَّللَّ

آءِ ت، قال تعالى:  فشمول اإلسالم وكماله لم يغفلها؛ ألّنها أساس تحريك النفس والتحكم فيها في مختلف املواقف والتعامال  رَّ آءِ َوٱلضَّ رَّ َِّذيَن يُنفُِقوَن فِي ٱلسَّ حمسٱل
ُ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِيَن   اِسِۗ َوٱَّللَّ َِٰظِميَن ٱلَۡغيَۡظ َوٱلَۡعافِيَن َعِن ٱلنَّ  (.2011)الغامدي،  .جحس134الآية  حجسآل ِعۡمَران  ىجس١٣٤َوٱلَۡك

ا  املشهورة ففي  النخل  تأبير  التفكير واالجتهاد ومنها: "في قضية  التي تحث على استخدام مهارة  العديد من األحاديث واملواقف  السنة  لحديث وفي 

التميمي قال: )مررت مع رسول هللا   النخل. فقال: "ما يصنع هؤالء؟ " )صلى هللا عليه وسلم(  الصحيح عن طلحة بن عبيد هللا  فقالوا:    بقوم على رؤوس 

ا "قال فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول هللا "ما أظن يغني ذلك شيئ    )صلى هللا عليه وسلم(يلقحونه. يجعلون الذكر في األنثى فيتلقح. فقال رسول هللا  

ا. فال تواخذوني بالظن. ولكن  )صلى هللا عليه وسلم( ا فخذوا به. إذا حدثتكم عن هللا شيئ    بذلك. فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظن 

 (.503، ص2361فأني لن أكذب على هللا عز وجل. )صحيح مسلم، الحديث رقم: 

ا.. وبالتالي يثبت بالتجربة فالرسول في هذه القضية أراد أن يعلم أصحابه التجربة، ففي العام الذي تركوا فيه تأبير النخل أي تلقيحه لم يثمر شيئ  

   .(2008 ،التلقيح سبب رئيس ي في اإلثمار )غالمأن 
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ا ألصحابه: "أخبروني عن شجرة مثلها مثل املؤمن".    )صلى هللا عليه وسلم(وكما جاء في استشارة الرسول   لعقول الصحابة بالسؤال؛ حيث قال يوم 

( "وألقي في روعي أنها النخلة، رض ي هللا عنهي، قال ابن عمر )وفي رواية "مثل املؤمن كشجرة ال يتحات ورقها"، فجعل القوم يذكرون الشجر من شجر البواد

: "هي النخلة" وفي )صلى هللا عليه وسلم(فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول هللا    -أي: كبارهم وشيوخهم   - فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم

العقل،   إعمال  الشجر" وهذا دليل على  القوم يذكرون  )البخاري،  قوله: "فجعل  التفكير.  اإلمام 109، ص1، ج  1978وإطالق  العلم، باب طرح  ، كتاب 

 (.  2016املسألة(.) غازي، 

 سالم:أهمية التفكير وحتميته ودوره في اإل  •

نسان عن غيره من الكائنات األخرى، حيث حث القرآن الكريم اإلنسان على التفكير في ملكوت هللا، وجعل التفكير سمة من السمات التي تميز اإل

حمسإِنََّما الى:  التفكير من السمات املميزة ألصحاب العقول الراجحة، فليس هناك دين أعطى العقل والتفكير مساحة كبيرة مثل الدين اإلسالمي، حيث قال تع
نَۡعَُٰم حَ َمثَُل ٱلۡحَيَوَٰةِ ٱلدُّ 

َ
اُس َوٱلۡأ ُكُل ٱلنَّ

ۡ
ا يَأ ۡرِض مِمَّ

َ
َمآءِ فَٱۡختَلََط بِهِۦ َنبَاُت ٱلۡأ نَزلَۡنَُٰه مَِن ٱلسَّ

َ
ۡهلَُهآ ۡنيَا َكَمآٍء أ

َ
يَّنَۡت وََظنَّ أ ۡرُض زُۡخُرَفَها َوٱزَّ

َ
َخَذِت ٱلۡأ

َ
أ تَّيٰٓ إِذَآ 

ۡمُرنَا  
َ
ََٰهآ أ تَى

َ
َِٰدُروَن َعلَيَۡهآ أ نَُّهۡم َق

َ
ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومٖ َيتََفكَّ أ ِ ۡمِسِۚ َكَذَٰلَِك ُنَفص 

َ
َّۡم َتۡغَن بِٱلۡأ ن ل

َ
ۡو َنَهاٗرا فََجَعلَۡنََٰها َحِصيٗدا َكأ

َ
، وقد جحس24الآية    حجسيُونُس  ىجس٢٤ُروَن  لَۡيلًا أ

ُرواْ حث القرآن الكريم على التأمل والتدبر والتفكير في موضع أخر في قوله تعالى:   َولَۡم َيتََفكَّ
َ
َّا   حمسأ ۡرَض َوَما بَيۡنَُهَمآ إِل

َ
َمََٰوَِٰت َوٱلۡأ ُ ٱلسَّ ا َخلََق ٱَّللَّ نُفِسهِمِۗ مَّ

َ
أ فِيٓ 

َِن ٱلنَّاِس بِلَِقآيِٕ َرب ِهِۡم لََكَٰفُِروَن  ىِۗ َوِإنَّ َكثِيٗرا م  َسم ٗ َجٖل مُّ
َ
ِ َوأ وم ىجس٨بِٱلۡحَق   .(2016 ،غزال) ).جحس8الآية   حجسالرُّ

تفكر تفكران: "تفكر يتعلق بالعلم واملعرفة، وتفكر يتعلق بالطلب واإلرادة، فالتفكر الذي يتعلق بالعلم واملعرفة  ( إلى أن ال2017وأشار النابلس ي )

ينما تستخدم تفكر التمييز بين الحق والباطل والثابت واملنفي، والتفكر الذي يتعلق باإلدارة والطلب هو التفكر الذي يميز النافع من الضار، فأنت ح

 الفكر البشري 
 

ا تكون قد وصلت إلى كل  إيجابي  لتعرف الحقيقة تكون قد وصلت إلى كل ش يء، وحينما تستخدم الفكر البشري لتتعامل مع الحقيقة تعامال

 منه". أولى  ش يء، ويكون لديك تفكيران؛ أن تعرف الحقيقة وأن تنتفع بها، وكل علم ال يبنى عليه علم ال قيمة له، وكل علم ال ينتهى إلى العمل الجهل

 
 

 للمشكالت التي تواجه  ومن هنا، نستخلص أهمية التفكير لإلنسان وملاذا وهبه هللا العقل وجعله يفكر ليصل إلى الحقائق ويستطيع أن يبني حلوال

في جميع جوانب الحياة    ويتخذ القرارات التي من شأنها توجهه وتسير حياته، فدون التفكير لم نكن لنصل إلى التقدم في العلوم واملعارف، األمر الذي أثر

 (.  2018 ،وجعلها متطورة ومتنامية. )السمكري، محمد

   : مفهوم مهارات التفكير العلمي .2.1.2

بوية تعرف مهارات التفكير العلمي على أنها: عمليات عقلية محددة نمارسها ونستخدمه عن قصد في معالجة املعلومات والبيانات لتحقيق أهداف تر 

املعلومات ووصف األشياء وتدوين املالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء وتقديم الدليل وحل املشكالت والوصول إلى  متنوعة تتراوح بين ت ذكر 

 (.  45: 2015استنتاجات. )سعادة، 

ائج املمكنة للعلم  وعرفها الخليلي وآخرون بأنها: مجموعة من األنشطة أو األعمال أو األفعال أو املمارسات التي يقوم بها العلماء أثناء التوصل إلى النت

معينة مما يدفعهم إلى    من جهة، وأثناء الحكم والتحقق من صحة هذه النتائج من جهة أخرى، بحيث تؤدي إلى إثارة االهتمام العلمي تجاه ظاهرة علمية

 (  23:  2004مزيد من البحث واالستكشاف. )الخليلي وآخرون، 

 أهمية مهارات التفكير العلمي:  •

ة التفكير، ملهارات التفكير أهمية كبيرة بالنسبة للطالب والعملية التعليمية، فهي بمثابة أدوات للتفكير واستعمال هذه األدوات يحدد مستوى فاعلي 

األدوات تمثل األساس الذي ينطلق منه التفكير الجيد، فتطور براعة الطالب في عدد من مهارات التفكير األساسية فتجعله يكافح من أجل  حيث أن هذه 

إيجابي   أن ذلك ينعكس  التي تتحدى تفكيره، كما  األمور  )بيير،  النجاح في  الطالب  التي يعيشها  الحياة  العلمي وعلى نوعية  التحصيل  ( 517:  1995ا على 

 (. فمن هنا تأتي أهمية مهارات التفكير العلمي: 2011)العريان، 

إدراك الظواهر العلمية وكيفية حدوثها، فلوال التفكير في هذه الظواهر ومسبباتها ونظامية حدوثها والقدرة على .1 وصفها   يسهم التفكير العلمي في 

 التكيف معها. بدقة ملا تمكن اإلنسان من إدراك هذه الظواهر ومن ثم القدرة على 

باألحدا  .2 املتصلة  املعلومات  أدق  إلى  الوصول  من  األنسان  تمكن  التي  العلم  أدوات  تطوير  على  االنسان  قدرة  تطوير  في  العلمي  التفكير  ث  يسهم 

 والظواهر العلمية. 

ا، والسبيل إلى ذلك هو    يعتمد التفكير العلمي على املوضوعية، إذ ال مجال لالنحياز العلمي أو األهواء الشخصية، فالعلم ينبغي أن .3 يكون موضوعي 

 . التفكير العلمي، فهو أحد املداخل األساسية التي تؤكد على املوضوعية في الوصف والتفسير واالستنتاج باعتبارها عمليات العلم األساسية

الحفظ واالستظه .4 املتعلم من دائرة  املتقدمة، وبالتالي يخرج  العقلية  القدرات  العلمي  التفكير  إلى دائرة  يتناول  التقليدية  الطرق  تعاني منه  التي  ار 

 توظيف القدرات العقلية.
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البحث واالستقصاء العلمي يحتاج إلى توظيف فاعل التفكير العلمي الرصين الذي يوفر أفضل الفرص لالستفادة من البحث واالستقصاء، وحيث   .5

 على التفكير العلمي.  أن املعرفة العلمية قائمة على البحث واالستقصاء، فهي تركز في األساس

 يعتبر التفكير العلمي الوسيلة األساسية لتحقيق البحث واالستقصاء لدى التالميذ في كافة املراحل الدراسية.   .6

لوجيا أن تدخل حياة األنسان وتوفر له الرفاهية إال باستخدام و نسان، وما كانت هذه التكنتهدف التربية العملية إلى توظيف العلم في رفاهية اإل .7

 (.2008التفكير العلمي الذي يعتبر وثيق الصلة بالتكنولوجيا املعاصرة. )غالم، خديجة ناجي، 

 (: 2018كما تبرز أهمية التفكير العلمي في الوظائف التي يقوم بها، ويمكن تلخيصها فيما يلي )الدوغان، 

 إتاحة الفرصة للطلبة لكي يفكروا تفكيرا إيجابيا وهو التفكير الذي يوصل إلى أفكار جديدة   .1

   .إعداد املتعلم للتنافس على الفرص التعليمية والوظائف واالمتيازات .2

   .يقوم التفكير بفهم الظواهر املحيطة باإلنسان في بيئته .3

  .ناحية العلمية أو الناحية الحياتيةيقوم التفكير العلمي بحل املشكالت املختلفة سواء من ال .4

ا في الكون لم يكن يعرفها وخواص أشياء كان يجهلها على االنتقال من مرحلة  يضفي التفكير على األشياء معاني جديدة حيث يكتشف الفرد أسرار   .5

 اكتساب املعرفة إلى مرحلة توظيفها في استقصاء معالجة املشكالت الحقيقية في عالم الواقع. 

  :التفكير العلمي املستمدة من القران الكريم مهارات •

ا ملا ي اكتساب وتنمية مهارات التفكير املختلفة للتلميذ كهدف أساس ي تحاول تحقيقه، وذلك نظر  شهده  تسعى املؤسسات التربوية والتعليمية إلى 

االستراتيجيات والطرق التدريسية الحديثة التي تنمي التفكير، وتجنب  العالم اليوم من تقدم في كافة املجاالت، األمر الذي يستوجب على املعلم استخدام 

 (. 2020)العمري،  االستراتيجيات التقليدية والتي ال تعمل الفكر

ي الذي  العلم  فمقرر التربية اإلسالمية يعد أحد أهم املقررات الدراسية التي تعمل على تنمية التفكير، وبكافة أشكاله املختلفة، والتي منها التفكير

ومن هذه   ا بالتفكير العلمي ومهاراته العقلية املتضمنة في آياته الكريمةا بالغ  يعد أهم أهداف تدريس التربية اإلسالمية، وقد أهتم القران الكريم اهتمام  

 املهارات: 

 مهارة املالحظة: .أ

 يقصد بعملية املالحظة انتباه مقصود ومنظم للظواهر أو األحداث أو األمور بغية  
 
ا، وتحتاج إلى ا واعي  اكتشاف أسبابها وقوانينها، وتتطلب تخطيط

ختلفة أو تدريبات علمية، كما تستلزم استخدام الحواس املختلفة أو االستعانة بأدوات وأجهزة علمية معينة، كما تستلزم الفرد باستخدام حواسه امل

ي عملية االستقصاء العلمي يجب أن تكون: منظمة ومضبوطة، وموضوعية ودقيقة،  االستعانة بأدوات وأجهزة علمية أخرى، ولكي تؤدي املالحظة هدفها ف

 (. 2016(. )روال شريف، 102،  2008وشاملة لعدد من الحاالت تحت ظروف مختلفة، وأن تسجل بأسرع ما يمكن عقب املالحظة املباشرة )زيتون،

 مهارة القياس: .ب

   .(16:  1995 ،)أبو الروس معينة تساعده على تشخيص الظاهرة فالقياس هو عبارة عن استعانة الباحث بأدوات 

املعملية   البحث والتجارب  املختلفة بدقة وموضوعية في  القياس  أدوات  القدرة على استخدام  العلم  الكمي كإحدى عمليات  القياس  تعني عملية 

 (.2001:24ضغط )عبد السالم، الكتساب مهارات القياس بجميع أنواعه مثل: قياس الطول والحجم ودرجات الحرارة وال

 مهارة التصنيف:  . ج

( الهويدي  املالحظات )املعلومات( بطرق تحمل معنى خاص  3:  2005يرى  " تنظيم  التصنيف هو  بأن  بناء على مدى (  التنظيم  ا، وتبني مجموعات 

 التماثل والتباين وفق صفة معينة.  

( التصنيف بأنه "عملية تستخدم لتقسيم األشياء، والظواهر، واألحداث إلى  206:  1994( ومحمد )102:  2002( وعلي )147:  2007ويرى أبو جاللة )

 (.2011 ،مجموعات، طبقا لصفات أو خصائص معينة" )العريان، محمد

   :مهارة االستدالل .د

( الجدیان  أبو  ثبت صدقها:  14:1999یعرف  أو قضایا  یعالج معلومات  نشاط عقلي معرفي  بأنه:"  االستدالل  أو قضیة مجهولة  (  الستنتاج حكم 

 نتاج. مباشرة، بحیث تكون األحكام والقضایا املستنتجة جدیدة، وذلك دون اللجوء إلى التجزئة، ویشمل القدرة على االستنباط واالستقراء واالست

ه املتوفرة عن ظاهرة بمعلوماته السابقة  ( بأنها: "عملیة عقلیة یستطیع الفرد من خاللها الربط بين مالحظاته ومعلومات27:2000وقد عرفها املجبر )

بة" )العريان،  عنها، ثم یقوم بعد ذلك بإصدار حكم معين یفسر به هذه املالحظات وبالتالي یصل الطالب إلى نتائجه على أساس من األدلة والحقائق املناس

 (.  2011 ،محمد
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 مهارة االستقراء:   .ه

ملسبقة،  هي عملية استدالل عقي، تستهدف التوصل إلى استنتاجات أو تعميمات تتجاوز حدود األدلة املتوفرة أو املعلومات التي تقدمها املشاهدات ا 

شكالت قديمة إن التفكير االستقرائي بطبيعته موجه الكتشاف القواعد والقوانين، كما إنه وسيلة مهمة لحل املشكالت الجديدة أو إيجاد حلول جديدة مل

ا عن تجنب االستقراء، على الفرد أن يجعل استنتاجاته موثوقة إلى أقص ى درجة ممكنة وذلك بالحذر في إطالق ا  ألحكام  أو تطوير فروض جديدة. وعوض 

ا من الوقوع في الخطأ. )الخياط، 
 
 (.  2011 ،حمدان( )األحمدي، أمجد 2008والتعميمات أو تحميل املعلومات املتوافرة أكثر مما تحتمل خوف

 مهارة االستنباط:   .و

هي عملية استدالل منطقي تستهدف التوصل الستنتاج ما أو معرفة جديدة باالعتماد على فروض أو مقدمات موضوعة ومعلومات متوافرة. ويأخذ 

استنتاج محتوم. بمعنى   إلى  الطريق للوصول  أكثر يمهد  أو  ا  األول منه فرض  الجزء  أو لغوي، يضم  إذا كان أ البرهان االستنباطي شكل تركيب رمزي  ت نه 

 
 
الثاني صادق الذي هو جزؤه  االستنباط  يكون  أن  بد  التركيب صادقة، فال  األول من  الجزء  في  الواردة  املعلومات  أو  البرهان الفروض  الهدف من  إن  ا، 

ية عن طريق ما صدق البرهان من عدمه فيمكن تحديده بصورة أساسأ االستنباطي هو تقديم دليل يتبعه ويترتب عليه بالضرورة استنتاج مقصود بعينه، 

( )األحمدي، أمجد 2005فحص بنائه أو مكوناته، فالبناء الذي ال يحقق االستنتاج يجعل البرهان زائفا حتى لو كانت فروضه أو مقدماته صادقة. )كاظم،

 (.  2011 ،حمدان

 مهارة التنبؤ:   . ز

بل، في ضوء وصف وتفسير املعلومات واألحداث الجزئية تعني القدرة على استخدام املعلومات الحالية لتوقع حدوث ظاهرة أو حادثة ما في املستق

 (.  2008املتصلة بالظاهرة أو الحادثة املختارة )أبو جحجوح، 

 مهارة العد: . ح

يها  وهي عملية عقلية تهدف إلى قيام الطالب باستخدام األرقام الرياضية بطريقة صحيحة على القياسات والبيانات العلمية التي يتم الحصول عل

ا  العلعن طريق  املفاهيم  بين  العددية  الرياضية والعالقات  الرموز  املهارة استخدام  العلمية األخرى. كما تتضمن هذه  األدوات واألجهزة  أو  مية ملالحظة 

 (.  2016 ،(. )روال شريف104،  2008املختلفة )زيتون، 

 : تعريف األنشطة الصفية  .3.1.2

( حيث عرفها أنها " ممارسة عملية يقوم بها الطالب بمفرده أو مع 2005التعريفات تعريف الفاضل )تعددت تعريفات األنشطة الصفية، ومن هذه 

املشكالت، واأل  األدوار، وحل  األنشطة في: تمثيل  باملنهج وتتمثل هذه  الصف لتحقيق هدف تربوي مرتبط  سئلة زمالئه ملدة زمنية محددة داخل غرفة 

( . كما تعرف بأنها " كل ما يقوم بها املعلم واملتعلم كجزء أساس ي  32،  2005تنتاج، واملناقشة والحوار " )الفاضل، واألجوبة، واملشاهدة واالستماع، واالس

 ( . 137،  1999في منظومة التدريس، داخل حجرت الدراسة، ويطلق عليها البعض اسم األنشطة املنهجية " )يوسف ، 

 أهمية األنشطة الصفية:   •

 ا لكون الطالب عنصر  من خالل دورها في تقوية أثر التعلم بصفة دائمة، نظر    تبرز أهمية األنشطة الصفية
 

 في اختيارها. كما تعد األنشطة ا فاعال

(؛ لذلك تمثل األنشطة  15-19،  2004ا مهما من املنهج الدراس ي بمفهومه الحديث الذي يترادف فيه مفهوم املنهج والحياة )شحاتة،  املدرسية الصفية جزء  

العقلية    ا من املجاالت التي تحظى باهتمام كبير في التعليم، وذلك للدور الكبير الذي تؤديه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبهاهام  ا  جانب  

ا من املنهج  ا مهم  زء  والنفسية واالجتماعية. والنشاط ليس مادة دراسية منفصلة عن املواد الدراسية األخرى بل إنه يتخلل كل املواد الدراسية، ويعد ج

ب واكتشاف مواهبهم بمعناه الواسع. بناء على ما سبق يتضح أن األنشطة تعد نقطة االنطالق للتغيير في العملية التربوية والتعليمية من أجل االرتقاء بالطال 

 
 

 ه مؤسسات التربية والتعليم في جميع املستويات.   من املفكرين واملبدعين، وهذا ما تسعى لوإبداعاتهم وتنمية مهاراته، فالنشاط الصفي ينش ئ أجياال

 منهج التربية اإلسالمية في سلطنة ُعمان:  .4.1.2

لى  إن التربية اإلسالمية تعني تقديم هذا الدين للمتربين وتبسيط معرفه وشرح تراثه العظيم وترجمته ترجمة سلوكية حية تظهر عظمته وتبعث ع

الص ويدعو الخاالعتزاز به. فما هي إال قالب لتقديم هذا الدين العظيم الذي جاء يتمم دعوات األنبياء، ويختم الرساالت، ويربي البشرية على التوحيد  

 ة.  الناس إلى عمارة األرض، فهو دين يدعو الناس لتأمل الكون والتفكر في نظامه وسننه وإعمال العقل فيما حولهم لتحصيل خير الدنيا واألخر 

تمع كله بوضع األطر  والتربية اإلسالمية املستمدة من مصادرها األصلية؛ كتاب هللا وسنة رسول هللا كما تربي الفرد تربية إيمانية فريدة تربي املج

 العامة واملفصلة للنواحي االجتماعية والسياسية واألخالقية فالنظرة املتأملة في تعاليم اإلسالم العظيمة توكد: 

والتعميمات، واملصطلحات  التربية اإلسالمية تتضمن مجموعة من املعارف، واملعلومات املتمثلة في الحقائق واملفاهيم، واملبادئ والقيم، واالتجاهات   ●

فريط في  الشرعية، الالزم تفعيلها على أرض الواقع من خالل جانبين: الجانب النظري، والجانب العملي، وال بد من تكاملهما في حياة الطالب، والت

 أحدهما ال يحقق مبدأ التكامل التربوي والتعليمي ملنهج التربية اإلسالمية.
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يماني يستض يء بنور القرآن، والسنة النبوية، لذلك فهو منهج فريد بين مناهج األرض في أهدافه ووسائله، وإن التقى  منهج التربية اإلسالمية منهج إ  ●

 ببعض املناهج في التفصيالت والفروع.  

 منهج التربية اإلسالمية يهدف إلى إيجاد الشخصية املسلمة املتكاملة.  ●

 شكالها، فالخبرة أساس بناء الطالب.  منهج التربية اإلسالمية يعتمد على الخبرات بجميع أ  ●

ذلك منهج التربية اإلسالمية ال يركز على املعارف واملعلومات فقط عن طريق الحفظ واالستظهار، بل يهتم بتنمية جميع جوانب شخصية الطالب، و  ●

 بتطبيق األساليب التربوية بأنماطها املختلفة.  

 (. 2009 ،رض واالستخالف فيها وفق منهج هللا. )الرشيدي، جميلة مرهون منهج التربية اإلسالمية يهدف باإلنسان لعمارة األ  ●

 الدراسات السابقة: . 2.2

 : ومن الدراسات التي تناولت التفكير ومهاراته في التربية اإلسالمية

للمرحلة  (2016دراسة أبو شريخ )  • التربية اإلسالمية  الكريم في كتب  القرآن  املستمد من  العلمي  التفكير  األساسية   بعنوان: "درجة توافر مهارات 

رحلة التعليم  العليا باألردن"، هدفت الدراسة إلى تعرُّف درجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية مل

ا لتطويرها في ضوء مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم، والوقوف على أثر تدريس وحدة دراس  األساس ي ا مقترح  ية  العليا، وتقدم تصوير 

نهج شبه  ملمقترحة لتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طلبة مرحلة التعليم األساس ي العليا، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، إضافة إلى ا 

التربية اإلسالمية، ولجمع املعلومات، استعمل الباحث تحليل محتوى در  التفكير العلمي في كتاب  وس  التجريبي للوقوف على درجة توافر مهارات 

األردن ل األساس ي في  التعليم  التربية اإلسالمية ملرحلة  العينة من كتب  العليا، وتكونت  للمرحلة األساسية  التربية اإلسالمية  السابع  كتب  لصفوف 

( الطبقية،  العشوائية  بالطريقة  الطالب  اختيار  وتم  والعاشر،  والتاسع  و44والثامن  السابع،  الصف  ا من  طالب  الصف    (44)  (  ا من طالب  طالب 

ا من طالب الصف التاسع، و)44الثامن،) ا من طالب الصف العاشر، حيث تم توزيع طالب كل صف على  44( طالب  مجموعتين أحدهما تجريبية ( طالب 

%(، ولصالح عنصري املحتوى والتقويم في كتاب  36.2واألخرى ضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة أن أعلى النسب جاءت ملهارة تفسير البيانات وبنسبة )

ي تنمية مهارات التفكير العلمي الصف السابع، وخلت مهارة القياس من كتب التربية اإلسالمية، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية التصور املقترح ف

 لدى الطالب.
بعنوان: "عمليات العلم ومهارات التفكير املستنبطة من القرآن الكريم وتطبيقها في تدريس العلوم" وهدفت الدراسة    (2011)ودراسة أبي جحجوح   •

علم التكاملية، باإلضافة إلى استنباط بعض مهارات إلى استنباط عمليات العلم األساسية من بعض آيات القرآن الكريم، وكذلك استنباط عمليات ال

ات التفكير من القرآن الكريم، واتبعت الدراسة املنهج االستنباطي الذي يشتق ويستخلص حكما فرعيا من حكم عام موجود في آية أو أكثر من آي

إلى استقرائها جميع   اللجوء  األمثلة، دون  بالتدليل عليها ببعض  الكريم، ويكتفي  القرآن القرآن  آيات مختارة من  الدراسة ببعض  ا، وتكونت عينة 

الحظة،  الكريم بتدليل على الجانب اإلجرائي، ومن أمثلة عمليات العلم األساسية التي تقصت عنها الدراسة وكشفتها في القرآن الكريم عمليات: امل

واستخدام   والتنبؤ،  واالستنباط،  واالستقراء،  واالستدالل،  والتصنيف،  اتبعتها والقياس،  التي  التكاملية  العلم  أمثلة  ومن  والتواصل،  األرقام، 

رت الدراسة واستقصتها وكشفتها في القرآن الكريم عمليات: فرض الفروض، والتفسير، والتعريفات اإلجرائية، وضبط املتغيرات، والتجريب، وأظه

ت التفكير االبتكاري املستنبطة من القرآن الكريم: األصالة، واملرونة،  نتائج الدراسة إلى أن القرآن الكريم زاخر بمهارات تفكير متنوعة فمن مهارا 

لتذكر، طرح  والطالقة، والحساسية للمشكالت، وإدراك التفاصيل، والتفكير في التفكير، والتفكير التأملي، باإلضافة إلى مهارات التفكير: التفكير، ا 

 املعرفي، واملقارنة، والترتيب، والتمثيل، والتخيل، والتلخيص، واتخاذ القرار.األسئلة، االنتقال من عدم االتزان املعرفي إلى االتزان 

تنمية  ( (2008  دراسة عودة • في  في فلسطين ودورها  السابع  للصف  اإلسالمية  التربية  كتاب  في  الواردة  القرآنية  "اآليات  التفكير" هدفت  بعنوان: 

ف أنماط التفكير التي تشجع عليها اآلي ات القرآنية في كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع بمرحلة التعليم األساس ي العليا، ومعرفة  الدراسة إلى تعرُّ

سة من أوزانها النسبية، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، حيث قامت بتحليل كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع، وتكون مجتمع الدرا 

(،  2008/ 2007)لتعليم األساس ي العليا من الصف الخامس إلى الصف العاشر في املنهاج الفلسطيني للعام جميع كتب التربية اإلسالمية في مرحلة ا 

تب  وتكونت عينة الدراسة من كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساس ي وعددها كتابان وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية، وهي الك

في مرحلة التعليم األساس ي، وأظهرت نتائج الدراسة اآليات القرآنية عينة التحليل تزخر بأنماط التفكير التي التي تدرس في مرحلة تعليمية متوسطة 

األولى ثم التفكير   تضمنتها أداة التحليل، وقد كانت نسب توافرها في اآليات التي تم تحليلها حسب الترتيب التالي: التفكير األخالقي، وقد كان في املرتبة

 بتكاري. ي املرتبة الثالثة جاء كل من التفكير العلمي والناقد بنسب متساوية يليها التفكير التأملي وكان أقل أنماط التفكير تمثال التفكير اال التجريدي وف
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 : الدراسة امليدانية .3

 منهج الدراسة:  . 1.3

ة للصفين  تتبع الباحثة في الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته لطبيعة الدراسة الحالية حيث ستقوم بتحليل كتاب التربية اإلسالمي

دى شيوع الحادي عشر والثاني عشر، عن طريق استخدام أسلوب تحليل املحتوى، الذي يعتمد على تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إلى م

ا، من خالل أ  سلوب تحليل  ظاهرة أو أحد املفاهيم أو فكرة، حيث تسعى الباحثة إلى استخدام املنهج الوصفي التحليلي ورصد معدالت تكرار الظاهرة كمي 

 محتوى أنشطة كتاب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر األساس ي وتحديد مدى تضمنها ملهارات التفكير.  

 : مجتمع الدراسة وعينتها . 2.3

 .أربعة كتب مجتمع الدراسة: ويتمثل في كتب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر طبعة )الثانية( وللصف الثاني عشر طبعة )الثانية( وعددها •

املتضمنة للصف الثاني عشر وعدها  (، وكذلك  128عينة الدراسة: وهي األنشطة املتضمنة في كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر وعددها ) •

(126.) 

 :أدوات الدراسة . 3.3

ا بأنَّ أ  داة التحليل تتمثل أداة الدراسة في بطاقة تحليل كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر باملرحلة األساسية العليا، علم 

 وات اإلجرائية اآلتية: تقتصر على أنشطة الكتاب، وسوف تمر عملية بناء هذا املقياس بالخط

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمهارات التفكير العلمي.  •

 بناء قائمة مبدئية بمهارات التفكير العلمي املستمد من القران الكريم. •

 بناء بطاقة تحليل املحتوى وفقا للمهارات التي تم التوصل إليها.  •

 األداة وثباتها؛ للتوصل إلى صورتها النهائية.القيام بإجراءات صدق  •

 :إجراءات الدراسة . 4.3

 لتحقيق أهداف الدراسة سوف تقوم الباحثة باتباع الخطوات اآلتية:

 االطالع على الكتب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.  •

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.  •

 تضمينها في كتب التربية اإلسالمية.  عرض قائمة مهارات التفكير العلمي املراد •

 بناء بطاقة تحليل كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر. •

 العرض على مجموعة من املحكمين من أصحاب الخبرة واالختصاص في مناهج وطرائق التدريس. •

 رصد تكرار النسب املئوية ملهارات التفكير العلمي في محتوى األنشطة الواردة في الدروس.   •

 التحقق من صدق التحليل بالرجوع إلى محكمين في مجالي املناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية ثم حساب معامل الثبات.   •

 رصد البيانات في جدول خاصة. •

 ا. معالجة البيانات إحصائي   •

 ئج.عرض النتا •

 مناقشة النتائج والتوصيات.  •

 مجتمع الدراسة وعينتها:   . 5.3

مان،  تألف مجتمع الدراسة من جميع األنشطة الواردة في كتب التربية اإلسالمية املقررة على طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في سلطنة ع  

 (  240م، وعدد هذه األنشطة )2021/2022الذي يدرس في العام الدراس ي
 
ا للصفين الحادي عشر والثاني عشر األساسيين، وتتوزع هذه األنشطة نشاط

ي عشر على وحدات الكتاب للجزأين األول والثاني، ويضم كل جزء ست وحدات دراسية، وبلغ عدد األنشطة في الجزء األول والجزء الثاني للصف الحاد

(127 
 
 113الثاني للصف الثاني عشر )ا، بينما بلغ عدد األنشطة في الجزء األول والجزء  ( نشاط

 
ا، أما العينة فتمثلت في األنشطة التابعة للفصل ( نشاط

( الحادي عشر والثاني عشر والبالغ عددها   100األول من كتاب 
 
العشوائية، )( نشاط بالطريقة  اختيرت   50ا 

 
الحادي عشر، و)( نشاط ( 50ا من الصف 

  عدد األنشطة لكل كتاب من كتب الحادي عشر والثاني عشر.والجدول التالي يوّضح نشاطا من الصف الثاني عشر. 
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 عدد األنشطة في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر: (1جدول )

 الثاني عشر الحادي عشر 

 62 الجزء األول  71 الجزء األول 

 51 الجزء الثاني  56 الجزء الثاني 

 113 املجموع  127 املجموع 

 240 املجموع الكلي 

 منهجية الدراسة: . 6.3

بالواقع، ومن ثم يعمل على وصفها وصف   الظاهرة كما هي  يهتم بدراسة  الذي  املنهج  التحليلي؛ وهو  املنهج  الدراسة  ا )ملحم،  ا دقيق  اعتمدت هذه 

2006،  369 
 

بأّنه "تجزئة الش يء إلى مكوناته األساسية وعناصره التي يتركب  ( 146-145، 2009 في تحليل املحتوى، والذي يعرفه الهاشمي وعطية )(.متمثال

أو من ز  أو األهداف،  الوظيفية  املحتوى، كأن تكون زاويته  إلى تحليل  التي ينظر منها  الزاوية  إلى  ينتج فيها من اختالف يعود  أو منها، وما  اوية اإلجراءات، 

التقائها جميع   مع  املكونات  العمليات،  إلى  التحليل  في  اإلسالمية ا  التربية  كتاب  في  املتضمنة  األنشطة  الباحثة  حللت  الحالية  الدراسة  األساسية"، ففي 

 . للصفين الحادي عشر والثاني عشر بجزأيه األول والثاني في ضوء توافر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في هذه األنشطة

 أداة الدراسة:  . 7.3

ه تطلبت اإلجابة عن أسئلة الدراسة إعداد بطاقة؛ لتحليل أنشطة كتاب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وللوصول إلى هذ 

أنش في  توافرها  ينبغي  التي  الكريم  القرآن  املستمدة من  العلمي  التفكير  بمهارات  قائمة  إعداد  اآلتية:  اإلجراءات  الباحثة  اتبعت  كاألداة  التربية طة  تب 

 اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر. 

التنبؤ املالحظة، االستقراء،  ثماني مهارات وهي  إلى  الكريم  القرآن  املستمد من  العلمي  التفكير  القائمة عن طريق تصنيف مهارات  بناء  العد، ثم   ،

 االستدالل، القياس، التصنيف، االستنباط. 

االط املهارات من خالل  تحديد  والبحوث تم  الدراسات  إلى مجموعة من  باإلضافة  العلمي،  التفكير  بمهارات  التي عنيت  التربوية  األدبيات  الع على 

ن أهم تلك املصادر: السابقة التي تناولت هذا املوضوع، والتي اهتمت بتحليل محتوى األنشطة التابعة ملهارات التفكير العلمي في كتب التربية اإلسالمية، وم

(؛  2017(؛ توفيق يونس )2017(؛ حمير )2016(؛ أبو شريخ )2015(؛ الناقة وآخرون )2011(؛ فخري )2011(؛ جحجوح )2008(؛ عودة )2004الزغبي )

 (.  2020(؛ العمري )2018الحميري )

ا  االستدالل،  التصنيف،  العد،  القياس،  املالحظة،  مهارة  وشملت  مهارات  ثماني  من  املبدئية  صورتها  في  القائمة  تكونت  االستنباط، وقد  لتنبؤ، 

 االستقراء. 

اثنى عشر محكم   القائمة على  الحادي عشر والثاني عشر تم عرض  القائمة ومالءمتها للصفين  األكاديميين للتأكد من صدق  املتخصصين  ا، من 

ومقترحاتهم في مضمون القائمة، من حيث بمناهج التربية اإلسالمية وطرق تدريسها، باإلضافة إلى مشرفين وخبراء تربويين، وذلك من أجل إبداء مالحظاتهم  

رات مناسبة القائمة ومؤشراتها للصفين الحادي عشر والثاني عشر، وصحة انتماء كل مؤشر إلى املهارات، وصحة الصياغة اللغوية، ومدى وضوح عبا

 ( قائمة بأسماء املحكمين.  1رة إضافته، ملحق )املهارات ومؤشراتها، وطلب إليهم كذلك حذف ما يرونه غير مناسب، أو تعديله، أو إضافة ما يرون ضرو 

بدئية، وبعد فرز آراء املحكمين ودراستها، أدخلت على القائمة بعض التعديالت، ولم يضف املحكمون مهارات أخرى إلى ما هو موجود في القائمة امل

 النشاط، وقد تمثلت التعديالت التي أدخلت على القائمة في اآلتي:   كما تم األخذ ببعض مقترحاتهم في تعديل بعض املؤشرات الدالة على توفر تلك املهارة في

 
 

   :: مهارة املالحظةأوال
 إجابة النشاط تتطلب مالحظة موقف أو مشهد معين "تم تعديلها إلى" إجابة النشاط تتطلب مالحظة موقف تعليمي تعلمي أو مشهد معين".  •

ا: مهارة االستدالل    : ثاني 

 يتضمن طلب •
 
 يدل على االستدالل مثل: استنبط، إدراك، استخلص "تم تعديلها إلى" يتضمن النشاط فعال

 
االستدالل مثل:   يتضمن النشاط فعال

 استنبط، إدراك، استخلص  

علمية إجابة النشاط تتطلب ربط املعلومات بحقائق سابقة؛ لتعليل معلومات قائمة "تم تعديلها" إلى إجابة النشاط تتطلب ربط املعلومات بحقائق   •

 أو حياتية. 

ها إلى" إجابة مضمون النشاط تحتاج إلى توظيف التفسير  مضمون النشاط يحتاج إلى االستخالص والتعليل للوصول إلى نتائج جديدة "تم تعديل •

 والتعليل للوصول إلى نتائج جديدة.
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ا: مهارة القياس 
 
   :ثالث

ا  • ا يدل على  ا أو مصدر   إجرائي 
 

 يدل على القياس مثل: تحديد معيار، أو مقدار "تم تعديلها إلى "يتضمن النشاط فعال
 

لقياس  يتضمن النشاط فعال

 )قدر/ أن يقدر(   معيار )حدد معيار( أو مقدارمثل: تحديد 

بين   • املكانية  أو  الزمانية  العالقات  تحديد  تتطلب  النشاط  إجابة  تعديلها"  "تم  واملكانية  الزمانية  العالقات  تحديد  تتطلب  النشاط  جوانب إجابة 

 مختلفة للحصول على إجابة مناسبة. 

ا: مهارة التنبؤ   : رابع 

 يدل على •
 

ا يدل على التنبؤ مثل: يتوقع، يترقب، يخمن.  يتضمن النشاط فعال  إجرائي 
 

 التنبؤ مثل: يتوقع، يترقب "تم تعديلها" إلى يتضمن النشاط فعال

 . إجابة النشاط تتطلب توظيف القدرة على التنبؤ "تم تعديلها إلى" إجابة النشاط تتطلب توظيف القدرة على التنبؤ أو امتالك مهارة التنبؤ •

ب التصور املتوقع للنتائج قبل حدوثها بناء على الخبرة واملالحظات السابقة "تم تعديله إلى" مضمون النشاط يتطلب وضع مضمون النشاط يتطل •

 تصور متوقع للنتائج قبل حدوثها بناء على الخبرة واملالحظات السابقة.

ا: مهارة التصنيف    :خامس 

 يدل على التصنيف مثل: ميز، فرق، رتب، ن •
 

 يتضمن النشاط فعال
 

ا يدل على التصنيف مثل: ميز،  ظم "تم تعديلها إلى يتضمن النشاط فعال  إجرائي 

 فرق، رتب، نظم. 

 مضمون النشاط يحتاج القدرة على الترتيب والتنظيم "تم تعديلها إلى" مضمون النشاط بشكل عام يقيس القدرة على الترتيب والتنظيم.  •

ا: مهارة العد    : سادس 

 يدل  •
 

 يتضمن النشاط فعال
 

  في صيغة مصدر يدل على العد. على العد مثل: احتساب، تقدير، تعداد، حسبان "تم تعديلها إلى" يتضمن النشاط فعال

زية لألرقام  إجابة النشاط تتطلب استيعاب القيم الرمزية لألرقام ومدلوالتها "تم تعديلها إلى" إجابة النشاط تتطلب قياس مهارة استيعاب القيم الرم  •

 ومدلوالتها. 

عبير  مضمون النشاط يتطلب القدرة على التعبير عن األفكار واملالحظات بواسطة األرقام "تم تعديلها إلى" مضمون النشاط يتطلب القدرة على الت  •

 عن األفكار واملالحظات باألرقام. 

ا: مهارة االستنباط    : سابع 

 يدل على االستنباط مثل: إدراك، إيجاد، استخالص، اك •
 

 يتضمن النشاط فعال
 

 كصيغة مصدر يدل  تشاف "تم تعديلها إلى" يتضمن النشاط فعال

 على االستنباط. 

الحقائق املتوفرة "تم تعديلها إلى" إجابة النشاط تحتاج إلى القدرة على مها • رة معالجة  إجابة النشاط تحتاج إلى القدرة على معالجة املعلومات أو 

 املعلومات أو الحقائق املتوفرة. 

 
 
   :ستقراءا: مهارة اال ثامن

 في صيغة مصدر يدل على اال  •
 

 يدل على االستقراء مثل: استدالل، استنتاج، تتبع "تم تعديلها إلى" يتضمن النشاط فعال
 

 ستقراء. يتضمن النشاط فعال

العقلي للوصول    مضمون النشاط يحتاج إلى االستدالل العقلي للوصول إلى تعميمات "تم تعديله" إلى مضمون النشاط يحتاج إلى توظيف االستدالل •

 إلى تعميمات. 

 (.  2وبناء على ما سبق فإن القائمة في صورتها النهائية قد اشتملت على ثماني مهارة )ملحق  •

 عشر األساس ي.  إعداد بطاقة تحليل محتوى أنشطة كتاب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني •

أجل   تم تحويل القائمة بعد تعديلها إلى بطاقة تحليل أنشطة دروس كتاب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر األساس ي؛ وذلك من

األ اعتبار عبارات  التربية اإلسالمية، وقد تم  أنشطة دروس  الكريم في  القرآن  املستمدة من  العلمي  التفكير  شطة هي نالكشف عن درجة توافر مهارات 

 وحدات التحليل.  

وائية  وللتحقق من ثبات بطاقة التحليل تمت االستعانة بإحدى معلمات التربية اإلسالمية، وتدريبها على آلية استخدام البطاقة؛ لتحليل عينة عش

 100من أنشطة دروس كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر األساس ي، وذلك باختيار )
 
 240من أصل )ا،  ( نشاط

 
ا، تمثل في ( نشاط

(50 
 
نشاط و)(  الحادي عشر،  كتاب  من  املحللين 50ا  بين  االتفاق  نسبة  حساب  تم  الدراسة  عينة  تحليل  وبعد  األول،  للجزء  عشر  الثاني  كتاب  من   )

و معدل مناسب يدل على وضوح ( في الصف الثاني عشر، وه81( في الصف الحادي عشر و)83باستخدام معامل ارتباط كوبر، فبلغت نسبة الثبات )%

( نتيجة تحليل العينة التي استخدمتها الدراسة؛ لقياس ثبات بطاقة التحليل، وتتمثل املعادلة في 7أداة الدراسة وصالحيتها للتطبيق، ويتضمن امللحق )

 اآلتي:  

 معدل االتفاق =  
 100عدد مرات االتفاق × 

 االختالف( )عدد مرات االتفاق + عدد مرات 
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%𝟖𝟑معدل االتفاق للصف الحادي عشر =   =  
𝟔𝟒 ×𝟏𝟎𝟎

(𝟔𝟒+𝟏𝟑)
  

%𝟖𝟏معدل االتفاق للصف الثاني عشر =   =  
𝟔𝟐 ×𝟏𝟎𝟎

(𝟔𝟐+𝟏𝟒)
  

 خطوات تحليل أنشطة دروس التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر:  

ر" قراءة النشاط عدة مرات قراءة عميقة متأنية، وقد تم اعتماد كل نشاط متضمن في كتاب" التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عش •

توفر كل مهارة؛ فقد تم تصنيف كل نشاط وفق املهارة التي يتضمنها، وذلك بحسب ما هو كوحدة تحليل باالعتماد على مؤشرات معيار الحكم على 

امللحق رقم ) أكثر من مهارة. ويتضمن  إلى  النشاط  انتماء  التأكد من عدم  تم  النشاط، كما  الحكم على درجة توفر  4مطلوب في  ( جدول مؤشرات 

 الحادي عشر والثاني عشر.  مهارات التفكير العلمي في كتب التربية اإلسالمية للصفين

 إعطاء كل املهارات املتضمنة في عبارة النشاط تكرارا واحد في بطاقة التحليل.  •

 املعالجة اإلحصائية:  . 8.3

تفكير  ات اللإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت التكرارات والنسب املئوية؛ حيث تم اعتبار النسبة املئوية هي الدرجة التي تمثل درجة التوافر مهار 

مان.    العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بسلطنة ع 

 نتائج الدراسة وتوصياتها:   .4

 : اإلجابة عن السؤال األول  . 1.4

راسة والذي نصه "ما مهارات التفكير العلمي  املستمدة من القرآن الكريم، والتوصل إلى قائمة بمهارات  تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الّدِّ

 .االتفكير العلمي كما وضحت سابق  

   : إجابة السؤال الثاني . 2.4

صفين الحادي  لإلجابة عن السؤال الثاني والذي نّصه" ما درجة توافر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية لل 

مان؟  :تم رصد عدد وحدات الكتابين واألنشطة املتضمنة بهما كما في الجدول التالي عشر والثاني عشر بسلطنة ع 

 الوحدات واألنشطة املتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشرعدد : (2جدول )

 عدد األنشطة  عدد الوحدات  عدد الصفحات  عدد الكتب  

وحدات  6  كتابين )الجزء األول، والجزء الثاني(  الصف الحادي عشر   113 

وحدات  6  كتابين )الجزء األول، والجزء الثاني(  الصف الثاني عشر   127 

الثاني تم حساب التكرارات والنسب املئوية لها، وتّم ذلك بعد تحليل األنشطة جميعها املتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر و 

مان، وقد بلغ تكرار املهارات )  ( مرة بكتاب الصف الثاني عشر. 111( مرة بكتاب الصف الحادي عشر و)120عشر بسلطنة ع 

افر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر بسل: (3جدول ) (  120) طنة ُعمان وعددهاالتكرارات والنسب املئوية لتو

 ا تكرار  

 املهارة 

 الرئيسة

 مهارات الفرعية للتفكير العلمي املستمدة من القرآن الكريم 

 الحادي عشر األساس ي املناسبة للصف  

عدد األنشطة التي توفرت فيها مهارات التفكير العلمي  

 املستمد من القرآن الكريم ونسبتها

 ترتيب املهارة النسبة املئوية  التكرارات 

 يدل على املالحظة مثل: الحظ، تمعن في، انظر  .1 املالحظة 
 

 15 1,67% 2 يتضمن النشاط فعال

 مكرر  14 2,5% 3 أو مشهد معين  تتطلب مالحظة موقف عليمي تعلمي إجابة النشاط  .2

 مكرر  12  6,67% 8 مضمون النشاط يحتاج إلى توظيف املالحظة؛ لإلجابة عنه  .3

 الرتبة الثالثة  10,83% 13 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

استنبط,  يتضمن النشاط إلى فعال يتضمن طلب االستدالل مثل:   .1 االستدالل 

 ادرك، استخلص 

 مكرر17 %0 0

 9 15,83% 19 إجابة النشاط تتطلب ربط املعلومات بحقائق علمية أو حياتية  .2

إجابة مضمون النشاط تحتاج إلى توظيف التفسير والتعليل للوصول   .3

 إلى نتائج جديدة 

44 %36,67 8 

 الرتبة األولى 52,5% 63 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

ا أو مصدر يدل على القياس مثل: تحديد   .1 القياس   إجرائي 
 

يتضمن النشاط فعال

 معيار)قدر/ أن يقدر( أو وزن أو نصاب 

0 %0 17 
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بين جوانب   .2 واملكانية  الزمانية  العالقات  تتطلب تحديد  النشاط  إجابة 

 مختلفة للحصول على إجابة مناسبة 

 مكرر 17 %0 0

مقارنات أو ترتيبات بين األشياء من خالل  مضمون النشاط يحتاج عمل  .3

 خاصية أو مجموعة من الخصائص 

1 %0,83 16 

 الرتبة السابعة  %0,83 1 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

ا يدل على التنبؤ مثل: يتوقع، يترقب، يخمن  .1 التنبؤ  إجرائي 
 

 مكرر  17 0% 0 يتضمن النشاط فعال

امتالك   .2 أو  التنبؤ  على  القدرة  توظيف  تتطلب  النشاط   إجابة 

 مهارة التنبؤ 

 مكرر 16 %0,83 1

بناء   .3 حدوثها  قبل  للنتائج  يتطلب وضع تصور متوقع  النشاط  مضمون 

 على الخبرة واملالحظات السابقة 

3 %2,5 14 

 الرتبة الخامسة  3,33% 4 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

ب،   .1 التصنيف  ز، فّرِّق، رّتِّ ا يدل على التصنيف مثل: مّيِّ  إجرائي 
 

يتضمن النشاط فعال

م ِّ
ّ
 نظ

 مكرر  17 %0 0

إجابة النشاط تتطلب تصنيف املعلومات أو البيانات ذات الخصائص   .2

 املشتركة في مجموعات أو فئات وتحديد أوجه الشبه واالختالف بينها 

5 %4,16 13 

 مكرر 17 0% 0 يقيس القدرة على الترتيب والتنظيم مضمون النشاط بشكل عام  .3

 الرتبة الرابعة  4,16% 5 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

يتضمن النشاط فعال في صيغة مصدر يدل على العد مثل: احتساب،   .1 العد 

 إحصاء، تقدير، تعداد، حسبان 

 مكرر 17 %0 0

القيم   .2 استيعاب  مهارة  قياس  تتطلب  النشاط  لألرقام  إجابة  الرمزية 

 ومدلوالتها

 مكرر 16 %0,83 1

واملالحظات   .3 األفكار  عن  التعبير  على  القدرة  يتطلب  النشاط  مضمون 

 باألرقام

 مكرر 17 %0 0

الرتبة السابعة   0,83% 1 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

 مكرر 

إدراك،  يتضمن النشاط فعال كصيغة مصدر يدل على االستنباط مثل:  .1 االستنباط 

 إيجاد، اكتشاف 

 مكرر 17 %0 0

الحقائق   .2 أو  املعلومات  معالجة  على  القدرة  إلى  تحتاج  النشاط  إجابة 

 املتوفرة 

 مكرر 15 %1,67 2

إلى   .3 العام  ومن  الجزء  إلى  الكل  من  االنتقال  يتطلب  النشاط  مضمون 

 الخاص؛ لتوصل إلى نتيجة ضمنية 

 مكرر 17 %0 0

 الرتبة السادسة  1,67% 2 املهارة املجموع الكلي لتوفر  

 

 

 االستقراء 

مثل:   .1 االستقراء  على  يدل  مصدر  صيغة  في  فعال  النشاط  يتضمن 

 استدالل، استنتاج، تتبع 

14 %11,6 10 

إجابة النشاط تتطلب القدرة على التوصل إلى استنتاجات تتجاوز حدود   .2

 األدلة املعطاة 

9 %7,5 11 

النشاط   .3 إلى  مضمون  للوصول  العقلي  االستدالل  توظيف  إلى  يحتاج 

 تعميمات 

8 %6,67 12 

 الرتبة الثانية  25,8% 31 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

  100% 120 املجموع 

 بعرض عدد مرات تكرار املهارات الرئيسة في كتاب التربية اإلسالمية بالصف 
 
راسة الحالية في عرض نتائجها بداية الحادي عشر، ثم عرض تسير الّدِّ

 120نتائج كل مهارة فرعية على حدة، وبشكل عام فقد أظهرت النتائج أن مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم قد توفرت في )
 
ا من  ( نشاط

راسة والتي اعت مدت عليها الّدراسة في التحليل، وهو ما يشير أنشطة كتابي الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وذلك للمهارات الثمانية الواردة في أداة الّدِّ

 إلى وجود هذه املهارات في كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر وأنشطته.

ا في أنشطة الصف الحادي عشر فقد تكررت في )%3يتبين من الجدول ) ( من أنشطة كتاب الصف  52,5( أن مهارة االستدالل كانت األكثر تكرار 

(، بينما جاءت مهارة 19,8(، وجاءت مهارة املالحظة في الرتبة الثالثة بنسبة )%25,8بينما جاءت مهارة االستقراء في الرتبة الثانية بنسبة )%الحادي عشر، 

بة السادسة (، أما مهارة االستنباط جاءت في الرت3,33(، حيث جاءت مهارة التنبؤ الرتبة الخامسة بنسبة )%4,16التصنيف في الرتبة الرابعة بنسبة )%

 (.  0,08(، بينما جاءت مهارة العد والقياس في الرتبة السابعة بنسبة )%1,67بنسبة )%
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أن كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر لم يتضمن مهارات التفكير العلمي املستمدة من القرآن الكريم بنسبة كافية، ويمكن القول هنا  

 113املهارات كانت ) إن عدد األنشطة التي توفرت فيها تلكحيث 
 
 240ا من بين )( نشاط

 
( ولم يتم رصد خمس مهارات من 47ا وهو ما يمثل نسبة )%( نشاط

ضعف تناول الكتاب  مهارات التفكير العلمي الثمانية إال ثالث عشرة مرة، ومنها مهارتان لم يتم التطرق إليهما في الكتاب كله إال مرة واحدة، مما يدل على

العلمي املستمدة من القرآن الكريم، وأن االهتمام بها لم يكن بالقدر الكافي، إذ اهتمت األنشطة بطريقة واضحة بمهارة االستدالل فقط، ملهارات التفكير 

   113مرة في    63حيث تكررت بمقدر  
 
   113مرة في  31ا، ثم كان االهتمام التالي بمهارة االستقراء بعدد مرات تكرار  نشاط

 
ة مع دراسة ا. وتتفق هذه النتيجنشاط

ا، وقد  2015( ودراسة عبد الفتاح )2008(، ودراسة أبي جحجوح )2004الزغيبي ) (، حيث وجدت أن مهارة تفسير البيانات واالستنتاج كانت األكثر تكرار 

عنصر   تعد  البيانات  تفسير  مهارة  أن  إلى  أن  ذلك  مهم  يعزي  تمكن  ا  إنها  حيث  العلمي،  والتفكير  البحث  عناصر  من  املقروء  ا  فهم  من  املتعلم  الباحث 

( والتي أكدت استخدام املعلمين ملهارات االستذكار والتحليل  2011بينما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة خضر) ا في املادة،الستخالص معان أكثر عمق  

ا. وبينواالستدالل واختلفت معها في مهارة التقويم حيث لم تتناول الدراسة الحالية هذه املهارة.    ما أهملت مهارة القياس ومهارة العد حيث جاءت أقل تكرار 

الباحثانو  التربية    يرى  إليها وزارة  التي تدعوا  الفلسفة  اعتمد على  السلطنة قد  الكتاب في  تأليف  أن  إليها توّضح  التوصل  التي تم  النتيجة  أن هذه 

ارات التي تسهم في تنمية التفكير العلمي من ضمن معايير بناء منهج التربية اإلسالمية والتعليم، وهي فلسفة ثابتة تلتزم باألهداف املوضوعية، وتعد هذه امله

ا من ضمن منطلقات فلسفة التربية التي ترى أن الطالب محور العملية التعليمية، وال شك أن مهارات التفكير العلمي وتنميتها لدى في السلطنة، وهي أيض  

فلسفة إلى واقع ملموس، لكن الخلل هنا يكمن في بناء املناهج وتصميمه وليس في الفلسفة التي تدعو إليها وزارة الطالب من أفضل الوسائل لترجمة هذه ال

( أن قلة األنشطة بنوعيها الصفية والالصفية والبرامج اإلثرائية التي تساهم في تنمية مهارات التفكير 2004التربية والتعليم، وقد توصلت دراسة الزغيبي )

 املدارس وإن وجدت فهي قاصرة على فئة محدودة من الطالب.العلمي في 

ا، وربما يعود السبب في ذلك إلى عدم بناء املناهج  52,5ا أن درجة التوافر جاءت غير متوازنة؛ فوصلت أعالها إلى )%أيض    يرى الباحثانكما   ( تكرار 

 في املناهج الدراسية. وفق شبكة منتظمة، ووجود خلل في التخطيط لتضمين مهارات التفكير العلمي 

سة يتضح وبالعودة إلى نتائج ترتيب املؤشرات املندرجة تحت كل مهارة رئيسة من مهارات التفكير العلمي للصف الحادي عشر املتضمنة في أداة الدرا 

أيض   أظهرت  قد  النتائج  تلك  والتعليل  أن  التفسير  توظيف  إلى  تحتاج  النشاط  مضمون  إجابة  مؤشر"  تقدم  ملهارة" ا  "التابعة  لنتائج جديدة  للوصول 

ا بنسبة )%44االستدالل"، حيث جاءت في الرتبة األولى وذلك بتوافرها في )
 
( وهي مهارة مهمة، وقد أدرجت وثيقة معايير بناء منهج التربية 36,67( نشاط

ال املهارات   " التقويم  املهارة من ضمن مهارة  والتعليم هذه  التربية  التربية اإلسالمية اإلسالمية بوزارة  مادة  الطلبة في  عقلية والقيم". )وثيقة تقويم تعلم 

 ( ( 12- 5للصفوف )

( في  19راره )وجاء مؤشر "إجابة النشاط تتطلب ربط املعلومات بحقائق علمية أو حياتية "التابعة ملهارة “االستدالل" في الرتبة الثانية، وبلغ عدد تك

دل على أهمية هذه املهارة في مناهج التربية اإلسالمية، وقد يعزي ذلك إلى استمرارية التكامل الرأس ي في املعرفة ( وهذا ي15,83أنشطة الكتاب، وبنسبة )% 

 بين الصفوف، ومدى حاجة الطلبة إلى االستزادة من املعرفة املتراكمة في التتابع.

 
 

(  14ل، استنتاج، تتبع" في الرتبة الثالثة، وبلغت عدد تكراره ) في صيغة مصدر يدل على االستقراء مثل: االستدالوجاء مؤشر "يتضمن النشاط فعال

 (.11,6من أنشطة الكتاب، وبنسبة )%

ي الرتبة الثالثة، أما مؤشر "إجابة النشاط تحتاج إلى مهارة القدرة على معالجة املعلومات أو الحقائق املتوفرة “التابعة ملهارة "االستقراء" فقد جاءت ف

( وهي نسبة تدل على أن كتاب التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر األساس ي يسعى إلى تحقيق 7,5ن أنشطة الكتاب، وبنسبة )%( م9وبلغ عدد تكراره )

 هدف مهم من أهداف التفكير العلمي. 

ة الرابعة حيث بلغ عدد وجاء مؤشر" مضمون النشاط يحتاج إلى توظيف االستدالل العقلي للوصول إلى تعميمات "التابعة ملهارة االستقراء في الرتب

ا من مجموع أنشطة الكتاب وبنسبة )8تكرارها ) أن سبب ذلك قد يعود إلى أهداف املقرر الدراس ي،   يرى الباحثان ا، و (، وهي نسبة متدنية أيض  6,67%( تكرار 

 
 

 ا لطالب هذه املرحلة واملستوى العمري. على ذلك تعد هذه املهارة مهمة جد  فضال

( 8لنشاط يحتاج إلى توظيف املالحظة إلجابة عنه " التابعة ملهارة املالحظة في الرتبة الرابعة مكرر حيث بلغ عدد تكرارها )وجاءت مؤشر "مضمون ا 

(، ومن األمثلة على األنشطة التي تضمنت هذه املهارة النشاط األول من درس التكرر والتفش ي للصف الحادي  6,67من مجموع أنشطة الكتاب وبنسبة )%

 عشر. 

مؤشر "إجابة النشاط تتطلب تصنيف املعلومات أو البيانات ذات الخصائص املشتركة في مجموعات أو فئات وتحديد أوجه الشبه واالختالف   وجاء

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنسبة )%5بينهما" التابعة ملهارة "التصنيف" في الرتبة الخامسة حيث بلغ عدد تكرارها ) بالنسبة للصف  (،  6,67( تكرار 

 ا.الحادي عشر، وهي نسبة متدنية أيض  

تكرارها وجاء مؤشر "إجابة النشاط تتطلب مالحظة موقف تعليمي تعلمي أو مشهد معين" التابعة ملهارة "املالحظة" في الرتبة السادسة حيث بلغ عدد  

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنسبة )3%)  (، وهي نسبة متدنية. 2,5( تكرار 
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تبة  ا جاء مؤشر "مضمون النشاط يتطلب وضع تصور للنتائج قبل حدوثها بناء على الخبرة واملالحظات السابقة" التابعة ملهارة "التنبؤ" في الر وأيض  

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنسبة )%3السادسة مكرر حيث بلغ عدد تكرارها )  (.2,5( تكرار 

 يدل على املالحظة مثل: الحظ، تمعن في" التابعة ملهارة "املالحظة" في الرتبة السابعة حيث بلغ عدد تكرارها )وجاء مؤشر "يتضمن ا 
 

(  2لنشاط فعال

ا من مجموعة أنشطة الكتاب   (. 1,67وبنسبة )% تكرار 

ن الخصائص" التابعة ملهارة "القياس" وجاءت مهارة "مضمون النشاط يحتاج عمل مقارنات أو ترتيبات بين األشياء من خالل خاصية أو مجموعة م

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنسبة )%1تكرارها )  في الرتبة الثامنة حيث بلغ عدد ا جاء مؤشر "إجابة النشاط (، للصف الحادي عشر، وأيض  0,83( تكرار 

ة نفسها"، وكما جاء مؤشر "إجابة النشاط تتطلب قياس مهارة  تتطلب توظيف القدرة على التنبؤ أو امتالك مهارة التنبؤ" التابعة ملهارة التنبؤ "في الرتب

 استيعاب القيم الرمزية لألرقام ومدلوالتها" التابعة ملهارة العد "في الرتبة نفسها".  

افر مهارات التفكير العلمي املستمد من القرآن الكريم في كتب التربية : (4جدول ) (  111) اإلسالمية للصف الثاني عشر بسلطنة ُعمان وعددهاالتكرارات والنسب املئوية لتو

ا   تكرار 

 املهارة 

 الرئيسة

 مهارات الفرعية للتفكير العلمي املستمدة من القرآن الكريم 

 املناسبة للصف الثاني عشر األساس ي 

عدد األنشطة التي توفرت فيها مهارات التفكير  

 العلمي املستمد من القرآن الكريم ونسبتها 

النسبة   التكرارات 

 املئوية

 ترتيب املهارة

 يدل على املالحظة مثل: الحظ، تمعن في، انظر  .1 املالحظة 
 

 15 1,80% 2 يتضمن النشاط فعال

 مكرر  14 2,70% 3 إجابة النشاط تتطلب مالحظة موقف تعليمي تعلمي أو مشهد معين  .2
 9 15,3% 17 لإلجابة عنه مضمون النشاط يحتاج إلى توظيف املالحظة؛  .3

 الرتبة الثالثة  19,8% 22 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

ادرك،   .1 االستدالل  استنبط,  مثل:  االستدالل  يتضمن طلب  إلى فعال  النشاط  يتضمن 

 استخلص 

1 %0,90 16 

 10 14,4% 16 إجابة النشاط تتطلب ربط املعلومات بحقائق علمية أو حياتية  .2

إجابة مضمون النشاط تحتاج إلى توظيف التفسير والتعليل للوصول إلى   .3

 نتائج جديدة 

28 %25,2 8 

 الرتبة األولى 40,5% 45 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

تحديد   .1 القياس  مثل:  القياس  على  يدل  مصدر  أو  ا  إجرائي   
 

فعال النشاط  يتضمن 

 معيار)قدر/ أن يقدر( أو وزن أو نصاب 

 مكرر  17  %0 0

جوانب   .2 بين  واملكانية  الزمانية  العالقات  تحديد  تتطلب  النشاط  إجابة 

 مختلفة للحصول على إجابة مناسبة 

 مكرر  17  %0 0

األشياء من خالل   .3 بين  ترتيبات  أو  يحتاج عمل مقارنات  النشاط  مضمون 

 خاصية أو مجموعة من الخصائص 

 مكرر  17  %0 0

 الرتبة السابعة   0% 0 املهارة املجموع الكلي لتوفر  

ا يدل على التنبؤ مثل: يتوقع، يترقب، يخمن .1 التنبؤ  إجرائي 
 

 مكرر  17  0% 0 يتضمن النشاط فعال

 14 2,70% 3 مهارة التنبؤ    إجابة النشاط تتطلب توظيف القدرة على التنبؤ أو امتالك .2

للنتائج قبل حدوثها بناء على  مضمون النشاط يتطلب وضع تصور متوقع   .3

 الخبرة واملالحظات السابقة 

 مكرر  14 %2,70 3

الرتبة الخامسة   5,40% 6 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

 مكرر 

رّتِّب،   .1 التصنيف  فّرِّق،  ز،  مّيِّ مثل:  التصنيف  على  يدل  ا  إجرائي   
 

فعال النشاط  يتضمن 

م. ِّ
ّ
 نظ

 مكرر  17  %0 0

النشاط   .2 الخصائص  إجابة  ذات  البيانات  أو  املعلومات  تصنيف  تتطلب 

 املشتركة في مجموعات أو فئات وتحديد أوجه الشبه واالختالف بينها 

6 %5,40 13 

 مكرر  17  0% 0 مضمون النشاط بشكل عام يقيس القدرة على الترتيب والتنظيم  .3

 الرتبة الخامسة  %5,40 6 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

احتساب،   .1 العد  مثل:  العد  على  يدل  مصدر  صيغة  في  فعال  النشاط  يتضمن 

 إحصاء، تقدير، تعداد، حسبان 

 مكرر  17  %0 0

لألرقام   .2 الرمزية  القيم  استيعاب  مهارة  قياس  تتطلب  النشاط  إجابة 

 ومدلوالتها

 مكرر  16 %0,90 1

 مكرر  17  0% 0 واملالحظات باألرقام مضمون النشاط يتطلب القدرة على التعبير عن األفكار   .3

 الرتبة السادسة  0,90% 1 املجموع الكلي لتوفر املهارة 
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إدراك،   .1 االستنباط  مثل:  االستنباط  على  يدل  مصدر  كصيغة  فعال  النشاط  يتضمن 

 إيجاد، اكتشاف 

 مكرر  16 %0,90 1

 مكرر  12 6,30% 7 الحقائق املتوفرة إجابة النشاط تحتاج إلى القدرة على معالجة املعلومات أو  .2

مضمون النشاط يتطلب االنتقال من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص؛   .3

 لتوصل إلى نتيجة ضمنية 

0 %0  17 

 الرتبة الرابعة  7,20% 8 املجموع الكلي لتوفر املهارة 

االستقراء مثل: استدالل،  يتضمن النشاط فعالفي صيغة مصدر يدل على   .1 االستقراء 

 استنتاج، تتبع 

 مكرر  11 %7,20 8

حدود   .2 تتجاوز  استنتاجات  إلى  التوصل  القدرة على  تتطلب  النشاط  إجابة 

 األدلة املعطاة 

7 %6,30 12 

إلى   .3 للوصول  العقلي  االستدالل  توظيف  إلى  يحتاج  النشاط  مضمون 

 تعميمات 

8 %7,20 11 

 الرتبة الثانية  20,7% 23 املهارة املجموع الكلي لتوفر 

   111 املجموع 

(، وأن مهارة االستقراء 40,5ا وجاءت بنسبة )%ا في أنشطة الصف الثاني عشر مهارة االستدالل أيض  ( أن املهارة األكثر تكرار  4ويالحظ من الجدول )

أيض   الثانية  الرتبة  الثالثة بنسبة )%%(، بينما جاءت مهارة    20,7ا بنسبة )احتلت  الرتبة  الرابعة مهارة االستنباط بنسبة 19,8املالحظة في  الرتبة  أما   ،)

ا 0,90(، أما مهارة العد جاءت في الرتبة السادسة بنسبة )% 5,40(، وجاءت مهارة التصنيف ومهارة املالحظة في الرتبة الخامسة بنسبة )7,20%)% (، وأخير 

 (. 0مهارة القياس جاءت بنسبة )%

(، وهذا إن دل فهو يدل على عناية مصممي املناهج الدراسية في السلطنة بهذه  40,5( تكرار، وبنسبة )%45حصلت مهارة االستدالل على )  وحيث

ي ستدالل" فاملهارة ووضعها في قائمة أهداف تعليم مناهج التربية اإلسالمية، كما أن مجموعة من الدراسات قد توصلت لنفس النتيجة وجاءت مهارة "اال 

ا إلى أهمية هذه املهارة ووجوب تضمينها في مناهجنا مقدمة املهارات لديها وبنسب متقاربة مع النسبة التي توصلت إليها الدراسة الحالية، وهذا يشير أيض  

 ا. نسبة مرتفعة جد  ( وهي  22( حيث بلغت نسبة األنشطة التي تحوي مهارة "االستدالل" )2014الدراسية، ومن هذه الدراسات دراسة الشلبي )

أهمية هذه املهارة؛ ألّنها "تحفز الطالبات على استخدام التفكير العقلي لتوصل إلى فهم املعلومة واكتشاف األحداث والحقائق العلمية    يرى الباحثانو 

أو حياتية وهذا ما يتناسب مع طبيعة هذه املتضمنة في محتوى كتب التربية اإلسالمية، إضافة إلى ذلك أن األنشطة تحتاج لربط املعلومات بحقائق علمية  

الثانية م الرتبة  التربية اإلسالمية" وجاءت مهارة "االستقراء" في  التكاملية ملوضوعات  النظرة  الدراسية مما يساعد على تحقيق  ن حيث األهمية املرحلة 

هذه املهارة جديرة باالهتمام ويجب تضمنها في مناهجنا الدراسية،  أن    يرى الباحثان( و 20,720,7( تكرارا وبنسبة )%23حيث بلغ عدد تكرارها في األنشطة )

وتتوس األفكار،  املزيد من  االكتشاف  القدرة على  لديه  وتعزز  املعطاة،  األدلة  تتجاوز حدود  استنتاجات  إلى  التوصل  الطالب على  تساعد  ع مدارك فهي 

 ي قريبة من الدراسة الحالية. فه 16,102(، املتوسط الحسابي 2011العلمية، وجاءت دراسة األحمدي )

ا وبنسبة )%22وجاءت مهارة "املالحظة" في الرتبة الثالثة من حيث األهمية حيث بلغ عدد تكرارها في األنشطة ) أن هذه   يرى الباحثان(، و 19,8( تكرار 

ص املوقف أو املشهد التعليمي التعلمي الستخالص املهارة تساعد الطالب على استخدام املالحظة في املواقف التعليمية لتعزيز القدرة لدى الطلبة لفح

ا من املادة.   معان أكثر عمق 

(، جاءت بنسبة  2018( ودراسة أبو شريخ )17( على أهمية هذه املهارة حيث بلغت نسبة توافرها في األنشطة )2014وقد أكددت دراسة الشلبي )

%(9.) 

ا من مجموع أنشطة الكتاب وبنسبة )%8لغ عدد تكرارها )بينما جاءت مهارة "االستنباط" في الرتبة الرابعة، حيث ب (، وجاءت دراسة  7,20( تكرار 

الباحثان( و 10,102( بنسبة متقاربة )%2011األحمدي ) بالسلطنة    يرى  الدراسية  املناهج  األهمية من قبل مصممي  الكثير من  املهارة  إيال هذه  ضرورة 

المية التي تسهم في تحقيق الكثير من النتاجات التي تنمي مهارات التفكير العلمي، وتساعد الطلبة على وتضمنينها في األنشطة التابعة لكتب التربية اإلس

 القدرة ملعالجة املعلومات أو الحقائق املتوفرة. 

التفكير العلمي   ( وهي نسبة منخفضة مقارنة بباقي مهارات5,40( وبنسبة )%6وجاءت مهارة "التصنيف" في الرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد تكرارها )

( 2018ودراسة الحميري )  5ا، حيث بلغ عدد التكرار  ( للنتيجة نفسها تقريب  2016التي ينبغي تضمنها في أنشطة الكتاب، وقد توصلت دراسة روال شريف )

أن سبب ذلك قد يعود إلى أن أهداف املقرر الدراس ي ال   يرى الباحثان( و 3(، بنسبة )%2018(، وجاءت دراسة أبو شريخ )3بدرجة متوسطة بنسبة )%

ا  أوجه  أو فئات وتحديد  املشتركة في مجموعات  الخصائص  البيانات ذات  أو  املعلومات  إلى تصنيف  التي تهدف  املنهج باألنشطة  إلى تضمن  لشبه تشير 

 من درس أخطاء عند تطبيق صفات الحروف للجزء األول.  ( 1واالختالف بينها، ومن األمثلة على األنشطة التي تضمنت هذه املهارة النشاط )

ا من مجموعة أنشطة الكتاب للصف الثاني عشر، وبنسبة )%1بينما جاءت مهارة "العد" في الرتبة السادسة، حيث بلغ عدد تكرارها ) (  0,90( تكرار 

 دراسة الحالية. (، وهي نسبة قريبة من ال2( عدد تكرارها في األنشطة )%2018وجاءت دراسة أبي شريخ )
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ا من مجموعة أنشطة الكتاب للصف الثاني 0تكرارها ) وجاءت مهارة "القياس" في الرتبة السابعة من مهارات التفكير العلمي، حيث بلغ عدد ( تكرار 

لجتها باستخدام أدوات القياس ربما يعود ذلك إلى أن كتب التربية اإلسالمية لم يتوفر ضمن موضوعاتها ما يلزم معا يرى الباحثان(، و 0عشر، وبنسبة )%

 وكذلك بالنسبة ملهارة العد. 

اة الدراسة وبالعودة إلى نتائج ترتيب املؤشرات الفرعية املندرجة تحت كل مهارة رئيسة من مهارات التفكير العلمي للصف الثاني عشر املتضمنة في أد

حتاج إلى توظيف التفسير والتعليل للوصول لنتائج جديدة" التابعة ملهارة يتضح أن تلك النتائج قد أظهرت أيضا تقدم مؤشر "إجابة مضمون النشاط ت

ا بنسبة )%28"االستدالل"، حيث جاءت في الرتبة األولى وذلك بتوافرها في )
 
( وهي مهارة مهمة، وقد أدرجت وثيقة معايير بناء منهج التربية 25,2( نشاط

املهارة من   والتعليم هذه  التربية  بوزارة  والقيم".  اإلسالمية  العقلية  "املهارات  التقويم  مهارة  اإلسالمية    ضمن  التربية  مادة  في  الطلبة  تعلم  تقويم  وثيقة 

الثانية، وبلغ عدد تكرارها 12-5للصفوف ) الرتبة  املالحظة في  التابعة ملهارة  املالحظة؛ لإلجابة عنه"  إلى توظيف  النشاط يحتاج  ( وجاء مؤشر "مضمون 

 (. 15,3تاب، وبنسبة )%( من أنشطة الك17حوالي )

راره حوالي وجاء مؤشر "إجابة النشاط تتطلب ربط املعلومات بحقائق علمية أو حياتية" التابعة ملهارة "االستدالل" في الرتبة الثالثة، وبلغ عدد تك

 ( وهذا يدل على عناية واضعي الكتب الدراسية. 14,4( من أنشطة الكتاب، وبنسبة )% 16)

 وجاء مؤشر  
 

 في صيغة مصدر يدل على االستقراء مثل: االستدالل، استنتاج، تتبع" التابع ملهارة "االستدالل" في الرتبة  "مهارة يتضمن النشاط فعال

ول  (، وكما جاء مؤشر "مضمون النشاط يحتاج إلى توظيف االستدالل العقلي للوص7,20( من أنشطة الكتاب وبنسبة )%8الرابعة، وبلغ عدد تكراره حوالي )

لصف الثاني عشر إلى تعميمات" التابعة ملهارة االستقراء، فقد جاءت في الرتبة نفسها من أنشطة الكتاب، وهي نسبة تدل على أن كتاب التربية اإلسالمية ل

 األساس ي يسعى إلى تحقيق هدف مهم من أهداف التفكير العلمي. 

معالجة املعلومات أو الحقائق املتوفرة" التابعة ملهارة االستقراء في الرتبة الخامسة حيث وجاء مؤشر "إجابة النشاط تحتاج إلى مهارة القدرة على  

ا من مجموع أنشطة الكتاب وبنسبة )% 7بلغ عدد تكرارها )  ا. (، وهي نسبة متدنية أيض  6,30( تكرار 

املعطاة" التابعة ملهارة االستقراء في الرتبة الخامسة   وجاءت مهارة "إجابة النشاط تتطلب القدرة على التوصل إلى استنتاجات تتجاوز حدود األدلة

 مكرر من مجموع أنشطة الكتاب. 

الشبه  أوجه  وتحديد  فئات  أو  مجموعات  في  املشتركة  الخصائص  ذات  البيانات  أو  املعلومات  تصنيف  تتطلب  النشاط  "إجابة  مؤشر  وجاءت 

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنسبة )% 6حيث بلغ عدد تكرارها )واالختالف بينها" التابعة ملهارة التصنيف في الرتبة السادسة   (.5,405,40( تكرار 

  وجاء مؤشر "إجابة النشاط تتطلب توظيف القدرة على التنبؤ أو امتالك مهارة التنبؤ ومهارة مضمون النشاط يتطلب وضع تصور متوقع للنتائج

( من مجموع أنشطة الكتاب وبنسبة 3ملهارة التنبؤ في الرتبة السابعة، حيث بلغ عدد تكرارها )قبل حدوثها بناء على الخبرة واملالحظات السابقة" التابعة  

 ( من درس قيم الحضارة اإلسالمية الجزء األول. 3(، ومن األمثلة على األنشطة التي تضمنت هذا املؤشر النشاط )2,70)%

أو مشهد النشاط تتطلب مالحظة موقف تعليمي تعلمي  السابعة مكرر، وهي نسبة    وجاء مؤشر "إجابة  الرتبة  ملهارة "املالحظة" في  التابعة  معين" 

 يدل على املالحظة مثل: الحظ، تمعن في، انظر" التابعة ملهارة "املالحظة" في الرتبة الثامنة حيث بمتدنية أيض  
 

لغ عدد  ا، وجاء مؤشر "يتضمن النشاط فعال

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنس2تكرارها )  (، وهي نسبة متدنية.  1,80بة )%( تكرار 

بلغ   ا جاء مؤشر "إجابة النشاط تتطلب قياس مهارة استيعاب القيم الرمزية لألرقام ومدلوالتها" التابعة ملهارة العد في الرتبة التاسعة حيثوأيض  

ا من مجموعة أنشطة الكتاب وبنسبة )%1عدد تكرارها )  (.0,90( تكرار 

النشاط    وكما جاء مؤشر "يتضمن 
 

الرتبة  فعال ملهارة "االستنباط" في  التابعة  اكتشاف"  إيجاد،  إدراك،   كصيغة مصدر يدل على االستنباط مثل: 

 ا مهارة "إجابة النشاط تحتاج إلى القدرة على معالجة املعلومات أو الحقائق املتوفرة" في الرتبة نفسها من مهارة االستنباط. وأيض   التاسعة مكرر.

 الدراسة:توصيات  . 3.4

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها توص ي الدراسة باآلتي:

ي تطوير أنشطة كتاب التربية اإلسالمية للصفين الحادي عشر والثاني عشر بما يؤدي إلى معالجة القصور في تضمين بعض مهارات التفكير العلم •

 التي أوّضحتها نتائج الدراسة مثل: مهارة القياس والعد. 

 أنشطة كتب التربية اإلسالمية في الصفوف املختلفة لتشمل التدريب على مهارات التفكير العلمي جميعها. التنويع في  •

 بحوث ودراسات مقترحة: . 4.4

 فيما يأتي جملة من املقترحات التي تبينت الحاجة إلى دراستها في أثناء إعداد الّدراسة الحالية: 

 لثاني عشر األساس ي في ضوء مهارات التفكير علمي.تحليل األنشطة التقويمية للصفين الحادي عشر وا  •

مان قدرجة توافر مهارات التفكير العلمي في أنشطة كتب التربية اإلسالمية للحل •  ة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة ع 

 أنشطة كتاب التربية اإلسالمية. مدى تمكن طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر األساس ي من مهارات التفكير العلمي املتضمنة في  •
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 :لخصامل

الفروق   إلى معرفه داللة  إضافة  املتغيرات،  النازحين في جامعه إب وعالقته ببعض  الطلبة  النفس ي لدى  الصمود  إلى معرفة مستوى  البحث  في هدف 

الطلبة وفق   النفس ي لدى  ملتغيري  الصمود  البحث منا  التخصص(، وقد تكونت عينة  الوصفي   150)  )النوع،  املنهج  الباحث  ( طالب وطالبة، استخدم 

عند مستوى  ةعدم وجود فروق دال، وجود مستوى منخفض من الصمود النفس ي لدى الطلبة النازحين في جامعة إب وتوصل البحث إلى النتائج التالية:

ا ملتغير التخصص. وبناء   ( في الصمود النفس ي وفق  0.05)  داللةعند مستوى    ةعدم وجود فروق دال،  ملتغير النوعا  ( في الصمود النفس ي وفق  0.05)  داللة

 على نتائج البحث، فقد خرج البحث بعدد من التوصيات واملقترحات.  

 الطلبة النازحين في جامعة إب.  ؛الصمود النفس ي الكلمات املفتاحية:

Abstract 
This study aimed to identify the level of resilience and its relationship with some variables with students of Ibb 
University, and whether or not there were statistically significant differences in students' resilience attributed to 
the variables of gender and major. The sample of the study was composed of (150) students. Then, an analytical 
descriptive approach was used in this study revealing the following findings: the level of resilience with students 
of Ibb University was low, there were no statistically significant differences at the level (0.05) in students' resilience 
attributed to the variables of gender, and there were no statistically significant differences at the level (0.05) in 
students' resilience attributed to the variable major. Based on the findings of the study, a number of 
recommendations and suggestions were introduced.    

Keywords: Resilience; Displaced Students at Ibb University. 
 

 

 

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/resilience
http://www.refaad.com/
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   :قدمةامل .1

ا ومنها أهداف الفرد  لم يعد التعرض للضغوط النفسية أو البيئية املتغير الرئيس الذي يؤثر في نشاط الفرد، بل أن هناك متغيرات أخرى أكثر تأثير  

يعيش في عالم  تتضاعف فيه املحن والضغوط، وتتسارع فيه األحداث محدثة تغيرات متالحقة، مما أدى إلى زيادة   اإلنسانوغاياته التي يسعى لتحقيقها، ف

العصر، والتي قد تقف عائق في طريق   العقبات التي تفرضها مستجدات  الكثير من  الشباب، والتي تجعلهم يتوقعون  التي تواجه  إلى املشكالت  وصولهم 

ا أهدافه ومنهم من يعجز عن غير أن منهم من يستطيع  تخطي تلك املحن والصعاب ويتجاوزها محقق    ن املخاطر في حياتهم م  كثيرأهدافهم، فينتج عنها  

ا على صحته النفسية، وعليه يحتاج هؤالء إلى تنمية جوانب القوى لديهم بحيث يصبحوا قادرين على تخطي الصعاب وتجاوزها، لذا بدا ذلك فيؤثر سلب  

  في مواجهة مستجدات الحياة. إيجابيةي في اآلونة األخيرة يهتم  بدراسة الجوانب التي من  شأنها جعل الفرد أكثر قوة و االهتمام البحث

  1967نه عند مراجعتهم لقاعدة املعلومات النفسية والتي توثق ملخصات البحوث النفسية في الدوريات املختلفة من عام   أ حيث يشير الباحثون إلى  

  5548ن هناك )م  وجد أ  2000م حتى عام 
 
 415( عن االكتئاب، بينما هناك ) 54040( عن القلق و)41416ب و )ا نشر عن الغض( بحث

 
ا عن االبتهاج ( بحث

 21( عن الرضا عن الحياة ، مما يعني أن هناك )2582( عن السعادة و)1710و)
 
 ( بحث

 
ا عن االنفعاالت  ا واحد  ا منشور عن  االنفعاالت السلبية مقابل بحث

ومنذ ثمانينات القرن العشرين حدثت تغيرات ملحوظة وتضاعف عدد البحوث املنشورة عن السعادة واألمل والرضا عن الحياة بمقدار أربع   ،يجابيةاإل 

 (.  99- 98:  2004مرات )معمرية، 

(  Martin Seligmanمارتن سليجمان )على يد عالم النفس األمريكي  positive psychologyم علم النفس االيجابي 1998وعليه فقد ظهر في العام 

اهتم بدراسة وتحليل الخبرات الشخصية الذاتية املقدرة أو ذات القيمة مثل: الرفاهية الشخصية لدى الفرد كما    يجابيةو الذي اهتم فيه بدراسة القوى اإل 

ما على املستوى الفردي، فيتعلق علم النفس أ الشخص ي،  األمل والتفاؤل والتدفق والسعادة، على املستوى    أو جودة الوجود الذاتي الشخص ي، القناعة،

املتبادلة مع اآلخرين،   يجابيةاإليجابي بدراسة وتحليل السمات اإل  العالقات االجتماعية  للفرد منها القدرة على الحب والعمل، البسالة والجرأة، مهارات 

لي والتطلع للمستقبل، الشغف الروحي، املوهبة العالية، والحكمة، وعلى مستوى األصالة، االنفتاح العق  ذوق الجمالي، املثابرة، التسامح،اإلحساس والت

اآلخرين واالهتمام الجماعة، يدور علم النفس اإليجابي حول الفضائل واملؤسسات املدنية التي تحرك األفراد تجاه املواطنة الصالحة، املسئولية، التواد مع  

 (. 20  :2010)أبو حالوة،  ( Seligman et al.,2005 :411التحمل، واملواجهة وخلق العمل" ) يثار، األدب واألخالق، االعتدال،بهم، اإل 

جل تنميتها لدى الفرد وبما يمكن  ية من أ اإلنسانيبحث فيه عن القوى  يجابي والذي ة أساسية في منظومة علم النفس اإل ويمثل الصمود النفس ي لبن

قل عرضة أ ا من الكفاءة الذاتية، بحيث يصبح  ا قدر  عافيته بل ومحقق    ا والنهوض من جديد مستعيد    إيجابيةبالفرد من مواجهة تلك التحديات وتجاوزها  

أن للصمود النفس ي دور ذو فاعلية في بناء شخصية   القوى لدى الفرد ويجعله قادر  تعزز من    إيجابيةلالضطرابات النفسية؛ مما يعني  ا على حل نواحي 

مقابل   اإلنسانية باعتبارها قوى أصيلة في  اإلنسانيجابي يعظم القوى  في علم النفس اإل   املنحىن هذا  أ مشكالته ومع إحداث قدر من التوازن الداخلي حيث  

 (. 27  : 2011( )جولدشتين و بروكس،13 : 2010) األعسر، ياإلنساناملناحي السائدة والشائعة والتي تعظم القصور وأوجه الضعف 

يتضح أن الصمود النفس ي يعد املضلة التي تضم الكثير من العوامل واملتغيرات التي تعمل على تحسين جودة الحياة لدى األفراد،   ما سبقمن خالل  

 (. (Nawaz& Malik & Batool ,2013 :670  وبتول ومالك  دراسة نوز  ليهإ  أشارت الفرد بقدر من الصحة النفسية، وهذا مايعني تمتع مما 

 
 

ا من محاور الشخصية وأبعادها التي من خاللها يتحقق  ا مهم  ا للدراسة إذ إنه يمثل محور   مهم  من خالل ما سبق يتبين أن طبيعة املوضوع تمثل مجاال

       توافق الفرد مع نفسه و مجتمعه إال أن الدراسات والبحوث لم تعطه االهتمام الكافي )حسب علم الباحث( في الوقت الحالي.

   دراسة:ال مشكله .1.1

، ومن  تعد الحياة جملة من األحداث والتحوالت املتسلسلة، والتي تحمل في طيها الكثير من املفاجآت غير املتوقعة لبني البشر عبر متصل حياتهم 

من الحلول لها املؤكد أنها تحتوي العديد من الصعوبات واملحن التي تشكل لهؤالء األفراد تحديات مختلفة، فيعملوا جاهدين على تخطيها وإيجاد املناسب 

من االستقرار النفس ي لدى إشباعهم لحاجاتهم، غير أن تلك الصعاب في اغلب األحيان قد تزداد شدتها و وطئتها  أهدافهم مع حصولهم على قدرمحققين 

وقد يفشل في حلها فينعكس    ا أخرى، مما يتطلب من الفرد أن يظل على يقظة تامة واستعداد للتصدي لها،على الفرد وقد تكون مستمرة ومتتالية أحيان  

 ا على صحته النفسية.ذلك سلب  

م وحتى اآلن وما تخلله من األحداث والتحوالت املستمرة واملتسارعة، تدهورت فيها أوضاع البالد،  2015والقارئ املتتبع للمشهد اليمني منذ العام  

مان، لم تكن اليمن كدولة نامية قادرة على استيعاب مثل هذه الضغوط الطارئة م االستقرار واإلحساس باألمن واأل ا وانعد  والنزوح  أثير فيها الفزع والهلع

الخدمات األساسية الكثير من  البالد، فكثرت االختطافات واالغتياالت وانهارت  األمنية في  السياسية واالضطرابات  التغيرات  أحدثتها  الكهرباء    التي  ومنها 

السياسية والحزبية، كل هذه   حاالته و تعرض بلدنا لعدوان خارجي و داخلي بين أطرافه  قتصاد ألسوأ هور اال والنقل واملشتقات النفطية، ناهيك عن تد

غير أن النازحين لهم الحصة  ،اليمنيين بمختلف شرائحهم األحداث املتتالية بأطيافها املختلفة وغيرها أفقدت البالد توازنها وكان لها تأثير واضح على حياة 

فإن ما شهده النازحون من مواقف كارثية قبل النزوح وبعده من اضطهاد وترهيب وسوء خدمات يفوق ما أصاب أية فئة من فئات    األكبر من الضغوط،

أزمة النزوح، التي تعد من األز الشعب اليمني؛   املألوفة على املجتمع وفي خضم ذلك تعرض الطلبة الذين يسكنون في مناطق النزاع إلى  مات النادرة وغير 
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الذي يعيش في جو من االستقرار واألمن واألمان، ونتيجة لذلك فقدوا مساكنهم ومدارسهم وجامعاتهم وممتلكاتهم؛ وهو ما خلق لديه م صدمة اليمني، 

الشاقة بأشكالها تعرضهم ألحداث الحياة   و ذه االزمةالذين لم تطلهم ه مؤملة، وجعلهم في وضع مختلف عن غيرهم من الطلبة البعيدين عن تلك املناطق

يجابي يلعب دور مهم في إحداث التوازن الداخلي والخارجي للفرد، أن هذا املتغير اإل  لصمود النفس ي، حيث افترضفي ا  ضالته وجد املختلفة، ولعل الباحث

 للضغوط.   يجابيةا باألمل والتفاؤل واملواجهة اإل فيرتبط إيجاب  

املحن وتخطي الصعاب ومقاومه االنكسار،  لهذا املنطومن   الصمود النفس ي كمتغير نفس ي وقائي، يساعد الفرد على مواجهة  وبما  ق تبرز أهمية 

إطار نموذج الرفاه النفس ي )جولدتشين و 3  :  2012األعسر،  النفس ي )إلى استعادة التوازن وتحقيق التوافق    يؤدي  (، بل انه يلعب دور أساس ي ومهم في 

 (.   28: 2011ركس،ب

 
 
وهذا ما األفراد على تخطي التحديات واملحن ومقاومة األحداث املحبطة،    ة في مساعد   ال بد لنا من االستفادة من هذا املتغير الوقائي اإليجابي  ا إذ

شريحة مهمة في أي مجتمع، على   يمثلون   فهم   لحربا الطلبة من أوضاع معيشية صعبة بسبب    يعانيهبهذه الفترة وما    وال سيماولد شعور لدى الباحث  

 ملثل هذا الدعم. 
 
 اعتبار أن هذه الشريحة من أكثر فئات املجتمع حاجة

النازحين في جامعة  ما مستوى الصمود النفس ي لدى الطلبة    :الرئيس التاليلذلك ولكل ما سبق يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي بالتساؤل  

 إب؟

ا في مستوى الصمود النفس ي لدى الطلبة النازحين في جامعة توجد فروق دالة إحصائي  هل  :تاليالي  ومن التساؤل الرئيس ينبثق التساؤل الفرع 

 
 
 ؟ نساني(إ -علمي) التخصصو  ،إناث ( - ) ذكور  النوع ا ملتغيري إب وفق

   دراسة:أهمية ال .2.1

 : األهمية النظرية

املختلفة وميادين العمل بغية إلدارة  يعد طلبة الجامعة في طليعة شباب املجتمع ونخبته وعماد نهضتُه، وهم يؤهلون   مواقع قيادية في قطاعاته 

الجامعة مكان   بالتقدم لم يجعل لطلبة  اخذ  االمام، لذلك فليس هناك مجتمع  إلى  املجتمع وديمومة حركته  ا في م  ا متقدقيامهم بتحقيق مهمات تطوير 

التنموية، أل  املستمر فبناء اهتماماته وخططه  النشاط  املتجددة ذات  العالية  الهمم  التغيير لكونهم في مرحلة  املستهدف لدى كل حركات  الشباب هو  ن 

   .(304: 2012ن يسبق بناء املؤسسات. )مكاوي،أ يجب  اإلنسان

فالصمود النفس ي ليس مجرد  مواجهتها،ظهار التكيف الناجح في إ التالزم بين التعرض للمحن و  ا يتحدد من خاللالنفس ي بناء  ثنائي  ويمثل الصمود 

م لها تحمل ملحن الحياة أو حتى التوافق معها فحسب بل هو القدرة على استعادة الشخص لتوازنه بعد فقده القدرة على تحمل التحديات دون استسال 

     .(617: 2013،)شاهين الذات.ت والثقة بها ولديهم قدرة على حل املشكالت وفاعلية حساس بتقدير الذا واألشخاص الصامدون لديهم إ 

 همية التطبيقية:أل ا

 من:  دراسةوتنبثق أهمية ال

على تصميم البرامج اإلرشادية اإلنمائية والوقائية، التي تهدف إلى رفع وتحسين مستوى الصمود النفس ي لدى الطلبة    ة الحالي  دراسةتساعد نتائج ال •

 رفد املكتبة العربية واليمنية بش ي جديد من املعرفة في ميدان علم النفس اإليجابي.   و النازحين، 

 رشاد النفس ي تساعد الطلبة النازحين على مواجهة ضغوط الحياة. في اإل  إيجابيةستراتيجيات ا من تبني  ستفادة ال ا  •

  دراسة:ال أهداف .3.1

 : تحقيق ما يلي إلى ةالحالي دراسةيهدف ال

 . إب جامعةالنازحين في  طلبةالالصمود النفس ي لدى  مستوى  التعرف على •

 (. ناثإ ذكور و ) وفق متغير النوع  النازحين طلبةاللدى الصمود النفس ي  مستوى  التعرف على الفروق في •

 (. نسانيعلمي وإ ) متغير التخصصوفق    الطلبة النازحينالصمود النفس ي لدى  مستوى  التعرف على الفروق في •

 دراسة:فروض ال .4.1

 على مقياس الصمود النفس ي. دراسة( بين املتوسط الفرض ي والواقعي لعينة ال 0.05إحصائية عند مستوى داللة ) داللة توجد فروق ذات ال  •

تعزى ملتغيري   الصمود النفس يعلى مقياس  دراسة( بين متوسط إجابات أفراد عينة ال0.05إحصائية عند مستوى داللة ) داللة ال توجد فروق ذات   •

 (. التخصص، )النوع

  دراسة:ال حدود .5.1

جامعة إب، في الجمهورية اليمنية للعام في  النازحين طلبةال، والتي تتمثل في معرفة مستوى الصمود النفس ي لدى افي إطار متغيراته دراسةتحدد الت

  م.2019الجامعي 
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  دراسة:مصطلحات ال. 6.1

التعرض لضغوط أو مواقف نه الذاتي عند  ا ز لى الثبات والحفاظ على هدوئه واتإلى فكرة ميل الفرد إ   النفس ي  مصطلح الصمود   يشير :  الصمود النفس ي

 
 

   (APA,2010: 6)  الصادمة.لهذه الضغوط وتلك املواقف  يجابيةعلى التوافق الفعال واملواجهة اإل عن قدرته  عصيبة فضال

الحفاظ على اتزانه الذاتي وحالته القدرة على الثبات والتماسك االنفعالي في ظل ظروف الحرب الصعبة املتحدية مع  التعريف النظري للصمود النفس ي هو:  

الدرجة التي يحصل عليها الطالب /   بـ:ا عرف الصمود النفس ي إجرائي  يكما والتأثير الفعال مع الشعور بحالة من االستبشار والتفاؤل باملستقبل.  يجابيةاإل 

 : كاآلتيالطالبة على مقياس الصمود النفس ي وأبعاده املستخدم في البحث وهي 

التحكم في    الكفاءة الشخصية::  ل البعد األو  • الكامنة في  الفرد  الجديدة وغيرأ قدرة  املواقف  الشخصية واالعتماد على ذاته في  املألوفة في    فعاله 

 . إيجابيةمواجهة الشدائد واملحن والتحديات التي تواجهه وتخطيها بطريقة 

قدرة الفرد على التخطيط قبل البدء في أي عمل، من خالل وضع األهداف القريبة والبعيدة واتباع الطرق الواقعية    تحقيق األهداف::  البعد الثانــي •

 ا. لتحقيق األهداف املرسومة مسبق  

ته إلتمام العمل قدرة الفرد على التمتع بمستويات عالية من االهتمام والحماس ملوضوع ما وتفعيل قدراته ومهارا  التفاؤل واملثابرة:: البعد الثالث  •

    على نحو متكامل واالستبشار باملستقبل وتوقع حدوث األفضل من األشياء.

عملية دينامية تمكن الفرد من التكيف الفعال الذي يمكنه من مواجهة التحديات واملحن واألزمات والتهديدات؛ ما يحدث   املرونة:البعـد الرابع:   •

  ا.إيجابي   اتوافق  

  قدرة الفرد على التعامل السليم مع املشكالت واألحداث، ومواجهتها وعدم الهروب منها ووضع حلول منطقية لحلها.  :حل املشكالت  البعد الخامس: •

السادس  • واألخالقية  :البعد  الروحية     : القيم 
 
بوصفها سلوك وممارستها  باملجتمع  السائدة  واألخالق  القيم  الحفاظ على  الفرد على  يومي  قدرة  في ا  ا 

 ؛ ما يشعره بقيمة الحياة ومعناها. الحياة 

   :سات السابقةار اإلطار النظري والد .2

 :  اإلطار النظري  .1.2

ية ِبعدها قوة اصـيلة  اإلنساني هو املنحنى الذي يعظم القوى  يجابالبناءات الكبرى في علم النفس اإليجابي وعلم النفس اإل   أحد يعـد الصمود النفس ي  

   .(94:  2015سـليمون، ي. )اإلنسانمقابـل املنـاحي السـائدة والشـائعة التـي تركـز علـى أوجـه القصـور والضـعف  اإلنسانفـي 

وتعيين    وال يمكـن تصـور الحيـاة الحاليـة بـدون متاعـب ومصـاعب وضـغوط وأزمـات بـل كـوارث وهنـا تكمـن أهميـة تنـاول مصطلح الصمود النفس ي

 . زماتهـاأة و ومحدداته وتأتي اهميته بوصفه مكون معين للبشر على مواجهة ضـغوط الحيـاأبعاده 

سيما بالنسبة للناس املعرضين للمخاطر الذين يعيشون في حالة من الفقر أو في مناطق الكوارث والحروب أو   أهمية والويكتسـب الصـمود النفس ي 

 (   29: 2013حالوة، أبوالظروف. )يجابي مع هذه ا لهم على املواجهة الفعالة والتعايش اإل ممن يعانون ظروف مرضية مزمنة لكونه معين  

لهذه الضغوط واملنغصات، ومن ثـم سـرعة التعـافي والتجاوز السريع للموقف الصادم أو الضاغط    يجابيةوتمكين الفرد من التوافق واملواجهة اإل 

 فرصة لتقوية الذات وتحصينها ضد 
 

    (Masten, 2009: 11) .الضغوط واملواقف الصادمة مستقبال

 تية: د ذوي الصمود النفس ي بالخصائص اآلفرا ويتميز األ 

الجهد لتحقيق   املثابرة وبذلبالجلد والهدوء والروية واالتزان االنفعالي وعدم التسرع أو التهيج أو شدة الغضب ويتعلم بذلك    اإلنسانإذ يتسم    :الصبر •

من  ال تضعف عزيمته وال تثبط همته مهما لقي    اإلرادة والشخص الصابر قوي    اإلرادة هدافه العلمية والعملية، فالصبر واملثابرة مرتبطان بقوة  أ 

 (. 299: 2005نجاتي،)وعقبات  مصاعب

جلها هو مداومة الشخص على االعتذار وطلـب  أ بواب االعتذار و أ   وأعظم   على الخطاء   املكابرة واالصرارهو التغلب على نزوع النفس من    :التسامح •

وجد عند الكثيرين وال تكون بسبب ضعف أو نقص ولكن ترافق القدرة على االنتقام وبالرغم  هي طاقة نفسية ال ت  على العفـوالصـفح والعفـو والقـدرة  

   .(34: 2013حالوة ، أذى. )ابوظلمه أو سبب له   عمنمن ذلك يعفو 

املشكالت فهم يوصفون بقدرتهم على    :التفاؤل وااللتزام • القدرة على حل  بالتفاؤل وااللتزام وهم مبدعون ولديهم  الصمود  يتسم االشخاص ذوي 

  .(Rachel, 2008: 20) الشدائدوناجحة في مواجهة  إيجابيةالوصول إلى نتائج 

 الصمود النفس ي:  فوائد 

الصحة   • الحيـاة   النفسية:تحقيق  مسـؤوليات  تحمـل  علـى  والقـدرة  حولـه  العـالم  ومـع  نفسه  مع  الفرد  وتوافق  واالجتماعي  االنفعالي  النضج  وتعني 

ـن  ( إلـى أن هنـاك الكثيـر م2005) ومواجهـة مـا يقابلـه مـن مشـكالت وتقبـل الفـرد حياتـه والشـعور بالرضـا والسـعادة. وأشـارت منظمـة الصـحة العامليـة 

ومنهـا الصـمود إذ يختلـف االفـراد بشـدة فـي القـدرة علـى مقاومـة املحـن والصـعاب وتجنـب   يجابيةاملشاهد والنماذج حول مفهوم الصحة النفسية اإل 
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  لقد تصور" روتـر" أ ن ات مقاومة و االنهيـار عنـد مواجهـة الشـدائد وال تعـد جميـع االستجابات نحو الشدائد أو الصعاب مرضية وربما تستخدم كآلي

ر البيئيـة ولـذلك الصـمود النفسـي نتـاج البيئـة أو العـرف وأ نـه عمليـة متداخلـة يمكـن أن تعـدل العوامـل الواقعيـة مـن اسـتجابات الشـخص للمخـاط

 
 
 ا مضـرة وربمـا تصـبح العوامـل الواقعية قابلة للكشف عن مواجهة املحن و الشدائد. فالنتيجـة ليسـت دائمـ

اإل  • "    يجابيةالنظرة  أكثـر  متحلي    اإلنسانكلما كان    ":الحياة   إدراك معنىللحياة  الصـمود كـان  يـدور حولـه مـن    إيجابيةا بخاصية  تعاملـه مـع مـا  فـي 

االجتماعية في الحياة ألنها سبب في العمل والحركة وعامل في الفاعلية    مكانته وقيمتها ـاة هـي التـي تحدد أيض  فـي الحي يجابيةاإل  موجـودات فـالنظرة 

 والعزم.  

ع  تعـرف االنقطـا  اسـتمرارية الا يكتسـب  الصـامد نفسـي    اإلنسانال يؤتي العمل املتقطع ثماره ويورث العمل املتكـرر الكآبـة، و   العطاء:  االستمرارية في •

 واتقان في عطاء متجدد.   ونشاط وحماس وعمل ال يعـرف الكآبـة وامللـل فهـو يواصـل العمل بهمة 

إنسـانية ويـرتبط فشـله بفشـل هذه    اإلنسان يـرتبط نجـاح    الفعـال:االتصـال   • إقامـة عالقـات  اتصـاله    العالقـات وبالتـاليبمدى قدرتـه على  بمسـتوى 

الصـامد واملرن يمتلك خاصـية االتصـال الفعـال ألن لديـه القـدرة على تقبـل اآلخـرين وعـدم االصـطدام بهم. )سليمون،   اإلنساني بـاآلخرين و اإلنسان

2015 :102) . 

 سات السابقة: ار دال .2.2

الصمود    ( 2013)   دراسة شاهين • تنمية  النفس ي، ومن ثم  الصمود  السمع في  املراهقين ضعاف  الذكور واإلناث من  بين  الفروق  استهدفت معرفة 

( من املراهقين ضعاف السمع إناث وذكور أما العينة  60وتألفت عينة الدراسة التشخيصية )  النفس ي لديهم من خالل تنمية كل من األمل والتفاؤل.

البرنام عليها  طبق  بلغتالتي  )( مراهق  10)  ج، فقد  و)5ا ومراهقة  ذكور  إناث.  5(  أهدافها:(  لتحقيق  الدراسة  إعداد   استخدمت  األمل من  مقياس 

ا  توصلت الدراسة إلى: عدم وجود فروق دالة إحصائي    مقياس )الصمود النفس ي( للمراهقين.،  (2008مقياس التفاؤل من إعداد إسماعيل )،  الباحثة

الذكور   النفس يبين  الصمود  األمل والتفاؤل والصمود  وجود فروق دالة إحصائي  ،  واإلناث على مقياس  القبلي والبعدي على مقياس  القياس  بين  ا 

 عدم وجود فروق بين القياس البعدي والتتبعي ألفراد العينة؛ ما يؤكد فاعلية البرنامج. ، النفس ي لصالح القياس البعدي 

الجامعة. ا   (2014)  دراسة عبد الفتاح وحليم • الذات لدى طلبة  الحكمة وفاعلية  النفس ي وكل من  الصمود  بين  العالقة  الكشف على  ستهدفت 

مقياس  ا وطالبة بالفرقتين األولى والرابعة بكلية التربية. بجامعة الزقازيق. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها:( طالب  540وتألفت عينة الدراسة )

(. وتوصلت الدراسة إلى: عدم  2012مقياس فاعلية الذات من إعداد: أبو غالي )،  ( ترجمة الباحث  Brown & Greene 2006الحكمة من إعداد )  

 ا بين متوسطي درجات الفرقة األولى والفرقة الرابعة في الصمود النفس ي.  وجود فروق دالة إحصائي  

(  300معرفة طبيعة العالقة بين الصمود النفس ي وجودة الحياة لدى طلبة جامعه إب. وتألفت عينة الدراسة )استهدفت   (2016) دراسة املساوى  •

وصلت الدراسة ت  مقياس جودة الحياة إعداد الباحثة.،  مقياس الصمود النفس ي إعداد الباحثة  طالب وطالبة. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها:

وجود مستوى مرتفع من الصمود النفس ي لدى طلبة جامعة ،  النفس ي وجودة الحياة  لدى طلبة جامعة إبإلى: وجود عالقة موجبة بين الصمود  

ال ،  ا ملتغير التخصص لصالح األقسام العلميةا ملتغير الجنس لصالح الذكور ووفق  وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصمود النفس ي وفق  ،  إب

ال  ، وجود مستوى مرتفع من جودة الحياة لدى طلبة جامعة إب، ا ملتغير املستوى الدراس يلنفس ي وفق  توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصمود ا 

 ا ملتغيرات الجنس والتخصص واملستوى الدراس ي. توجد فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة وفق  

الطلبة وفق    ( 2017)  دراسة خليل  • النفس ي لدى  الصمود  إلى  التعرف  النوعا  استهدفت  التالية:  الدراس ي  - التخصص  -للمتغيرات  املرحلة    -املستوى 

ا وطالبة. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها مقياس الصمود النفس ي من )إعداد ( طالب  240الدراسية في جامعة بغداد. وتألفت عينة الدراسة )

النفس ي لدى طلبة الجامع  الباحث(. الصمود  إلى: وجود فروق في  الدراسة  الذكور ة وفق  توصلت  الجنس لصالح  ملتغير  الصمود  ،  ا  وجود فروق في 

 ا ملتغير املرحلة الدراسية لصالح املرحلة الرابعة. النفس ي لدى طلبة الجامعة وفق  

استهدفت التعرف إلى الصمود النفس ي والكشف عن العالقة بين الصمود النفس ي وقلق املستقبل لدى طالب الجامعة.   (2020)الغامدي    دراسة •

س الصمود النفس ي  مقيا  :. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافهاا عينة اساسية( طالب  350ا تم اختيار )  ( طالب  3641وتألفت عينة الدراسة األصلية  )

إعداد )الطالع إعداد،  (2016  ، من  املستقبل من  إلى:    (.2009  ،)املشيخي  مقياس قلق  الدراسة  املستقبل بدرجة  توصلت  الكلي لقلق  املتوسط  أن 

ويمكن    ،ارتباطيه عكسية بين قلق املستقبل ومتغير الصمود النفس يوجود عالقة    ،وأن املتوسط الكلي للصمود النفس ي بدرجة متوسطة  ،متوسطة

 قبل من خالل معرفة الدرجة الكلية للصمود النفس ي وأبعادها. التنبؤ بدرجات قلق املست

 :على الدراسات السابقة تعقيب 

  ، (2016كدراسة كل من: دراسة املساوى )  أهمية موضوع الصمود النفس ي  :بعد عرض الدراسات السابقة لوحظ أن هذا البحث يتفق معها من حيث

  (.2020دراسة الغامدي )
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العينة:   )من حيث  الفتاح وحليم  الجامعة كدراسة كل من: عبد  بطالب  املتمثلة  العينة  السابقة من حيث  الدراسات  ودراسة    ،(2014توافقت 

 ( على عينة من الطلبة املراهقين.2013شاهين)(. بينما كانت دراسة 2020ودراسة الغامدي ) ،(2017ودراسة خليل )  ،(2016املساوى )

 يختلف مع الدراسات السابقة بنوعية العينة املتمثلة بالطلبة النازحين بخاصيتها املختلفة عن الطلبة العاديين. كما لوحظ أن هذا البحث 

الحالي   البحث  يتفق  املتغيرات:  الفتاح وحليم )من حيث  دراسة عبد   : مع  دراسة كل من  والتخصص  بالنوع  املتمثلة  ودراسة    ، (2014بمتغيراته 

واختلفت انها كانت على   ن العينة من طلبة الجامعةأ التقت مع البحث الحالي    ،(2020دراسة الغامدي )بينما    ،(2017ودراسة خليل )  ،(2016املساوى )

 دون التخصص. التقت مع البحث الحالي في متغير النوع فقط، (2013دراسة شاهين)كذلك  ،الذكور فقط ولم تشمل اإلناث

لدراسات السابقة من حيث التطرق إلى موضوع جديد وهو التعرف إلى مستوى الصمود النفس ي لدى الطلبة كما لوحظ أن هذا البحث يختلف مع ا 

 النازحين في جامعة إب. 

   : حيث أن إجراءات هذا البحث طبقت على عينة من الطلبة النازحين في جامعة إب.مكان وعينة البحث 

 :الدراسة امليدانية .3

 عرض  الجزء يتضمن هذا 
 

  اآلتي: وذلك على النحو دراسة، الاملتبعة لتحقيق أهداف  اوإجراءاته دراسةملنهجية ال ا مفصال

   :دراسةمنهج ال .1.3

طلبة ال  النفس ي لدى الصمود   مناسب لدراسة تهدف إلى التعرف إلى مستوى ، كمنهج  اإلرتباطي  العتماد على املنهج الوصفيا   دراسةاقتضت طبيعة ال

   جامعة إب.النازحين في 

 دراسة:ال وعينة مجتمع .2.3

ال  الجامعي    ةالحالي  دراسةيشمل مجتمع  للعام  اليمنية  بالجمهورية  إب  النازحين وامللتحقين في جامعة  البكالوريوس  في جميع   2019جميع طلبة 

( 143الكليات والتخصصات، وقد بلغ عدد الذكور)ة إب بمختلف  ا وطالبة من النازحين الدارسين في جامع( طالب  248ية؛ وبلغ )اإلنسانالكليات العلمية و 

ا  ( طالب  91ية )اإلنسانا وطالبة وفي التخصصات ( طالب  157) ( طالبة، أما بالنسبة للتخصص فقد كان عددهم في األقسام العلمية105ا وعدد اإلناث )طالب  

 ( يوضح ذلك. 1والجدول )  والكلية النوعية بالسدة( -النادرة  -موزعين ضمن عشر كليات )باستثناء كلية التربيةوطالبة. 

   :(1جدول )
 
 ا للتخصص والنوع يوضح عدد أفراد مجتمع البحث وفق

 اإلجمالي العام  النوع  التخصص الكلية 

 اإلجمالي  إناث  ذكور  اإلجمالي  إنساني  علمي 

 15 15 6 9 15 8 7 التربية 

 35 35 14 21 35 35 - العلوم اإلدارية 

 20 20 3 17 20 20 - القانون 

 28 28 10 18 28 28 - اآلداب 

 30 30 17 13 30 - 30 العلوم

 12 12 4 8 12 - 12 الزراعة 

 45 45 21 24 45 - 45 العلوم الطبية 

 37 37 19 18 37 - 37 طب األسنان 

 26 26 11 15 26 - 26 الهندسة 

 248 248 105 143 248 91 157 اإلجمالي 

 

  : دراسةأداة ال .3.3

وعليه بناء أداة لهذا الغرض،    الحاجة تتطلبجامعة إب، فإن    النازحين في  طلبةالهدف إلى معرفة مستوى الصمود النفس ي لدى  ت  دراسةبما أن ال

 .مقياس الصمود النفس ي(وهو )قام الباحث ببناء مقياس لتحقيق أهداف البحث  فقد

 النفس ي:مقياس الصمود 

،  املرونة، حل املشكالت،  ، تحقيق األهداف، التفاؤل واملثابرة )الكفاءة الشخصية  هي:  وفق ستة أبعاد قام الباحث ببناء مقياس الصمود النفس ي  

 كاآلتي:  ، وقد كان للباحث مبرراته التي انطلق منها من اجل بناء مقياس الصمود النفس ي وهي (القيم الروحية واألخالقية

  البحث.الخاصة بهذا  طبيعة العينةعدم مالئمة مقاييس الصمود النفس ي املستخدمة في البلدان العربية لالستخدام في البيئة اليمنية، وكذا  •

 
  أخذت األعداد من إدرة النظم في عمادة شؤون الطلبة  جامعة إب 
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(، لقياس الصمود  2014مقران،أعده )ة الجامعة في البيئة اليمنية، باستثناء املقياس الذي  عدم توفر مقياس لقياس الصمود النفس ي لدى طلب •

 سنة. ( 15 :12النفس ي لدى املراهقين في الفئة العمرية )

 . في أبحاثهم  بهذه الفئة مما يمكن الباحثين من االستفادة منه ، خاصالنازحين طلبةالبناء مقياس يقيس الصمود النفس ي لدى  •

  :قياس املخطوات بناء 

 االطالع على األطر النظرية واملقاييس التي تناولت الصمود النفس ي.  •

 الصورة األولية للمقياس.عداد إ  •

 إجراءات تحليل املقياس" التحقق من الشروط السيكومترية". •

 الصورة النهائية للمقياس.    •

ومنها    بعد اطالع الباحث على األدب النظري املتعلق بالدراسات واألبحاث الخاصة بالصمود النفس ي، واملقاييس السابقة التي أعدت في هذا املجال

دافيدسون  :كونر  إعداد  النفس ي  الصمود  إ Davidso connor, 2003)-مقياس  للمراهقين  النفس ي  الصمود  ومقياس  هاجميدال   (.   ,Hjemdalعداد: 

بصورتها   الباحث فقرات املقياس   (، صاغ 2014)مقران، ومقياس الصمود النفس ي لـ   (.2016) ل د النفس ي للمراهقين إعداد: األشو (. ومقياس الصمو (2000

 (:2كما هو موضح بالجدول) أبعاد ستة( فقرة، موزعه على 71األولية، حيث بلغ عددها)

 أبعاد مقياس الصمود النفس ي بصورته األولية يوضح : (2جدول) 
 عدد الفقرات  اسم البعد  م 

 15 الكفاءة الشخصية  1

 12 تحقيق األهداف  2

 11 التفاؤل واملثابرة  3

 10 املرونة  4

 10 حل املشكالت  5

 13 القيم الروحية واألخالقية  6

 71 املجموع 

 باآلتي:وللتأكد من صدق وثبات مقياس الصمود النفس ي قام الباحث 

 
 

 (:(Validite: الصدق أول

 يعد الخاصية الرئيسة التي يجب أن تتوافر في أدوات القياس، وعليه فقد لجأ الباحث الستخدام نوعين من أنواع الصدق وهما: 

 (:Face Validityالصدق الظاهري) •

التربية وعلم    واالختصاص فيللتأكد من صدق املقياس بهذه الطريقة، قام الباحث بتوزيع املقياس بصورته األولية على األساتذة من ذوي الخبرة  

حول مدى صالحية الفقرات أو عدم صالحيتها لقياس ما وضعت من أجلة، أو مدى  رائهم آ طلب الباحث منهم إبداء  ، امحكم   (15) وقد بلغ عددهم  النفس،

نتمائها، وبعد استعادة االستمارات الخاصة بالتحكيم  قام الباحث بتفريغ ما جاء فيها من مالحظات، وقد  إ انتماء الفقرات للبعد املوجودة فيه أو عدم  

بغرض التخفيف من عدد  ( فقرات7% فما فوق(، وبناء  على مقترحات املحكمين تم استبعاد ) 80حصلت جميع الفقرات على نسبة اتفاق بين املحكمين )

 (.3كما هو موضح في الجدول)( فقرة 64ضافه إلى وجود فقرات مكررة تقيس نفس الخاصية، وعليه فقد أصبح عدد فقرات املقياس)إ فقرات املقياس، 

 وعدد فقراتها بعد تعديل املحكمين. أبعاد مقياس الصمود النفس ي يوضح : (3جدول)

 عدد فقراته  البعد   م 

 14 الكفاءة الشخصية  1

 11 تحقيق األهداف  2

 12 التفاؤل واملثابرة  3

 8 املرونة  4

 10 حل املشكالت  5

 9 القيم الروحية واألخالقية  6

 64 املجموع 

 ي، حددت خمس بدائل لإلجابة على كل فقرة وهي تنطبق علالصورة النهائية للمقياس(، فقرة وهي 64) وبعد التأكد من صدق األداة التي تكونت من

 بدرجة )كبيرة جد  
 
وأعد الباحث التعليمات وراعى فيها أن تكون واضحة وميسرة وتتسم بالسهولة، من   .(ال تنطبق علي  اا، كبيرة، متوسطة، قليلة، إطالق

ونبه العينة ، من خالل تقديم عرض أنموذج لإلجابة على املقياس ،اس, وتوضيح كيفية اإلجابة على فقرات املقياسأجل استكمال الصياغة األولية للمقي

كما وضح الباحث للمفحوصين أهمية املعلومات التي يدلون بها وأنها سوف   ،إلى وجوب القراءة الجيدة لضمان عملية االختيار الصحيح والسليم للبدائل 

 لعلمي فقط. تكون ألغراض البحث ا 
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 :التطبيق الستطالعي

الهدف منها التحقق من وضوح تعليمات املقياس ومدى فهم أفراد العينة مضمون الفقرات, وللتحقق من ذلك قام الباحث بتطبيق املقياس على 

البحثا وطالبة من النازحين من مختلف الكليات والتخصصات اختيروا بطريقة قصدية من  ( طالب  98عينة مكونة من ) أن   ،مجتمع  وقد تبين للباحث 

 التعليمات والفقرات واضحة ومفهومة.

( لفقرات املقياس السالبة، ثم تجمع درجة كل فقرة لحساب  4 :0ومن )( لفقرات املقياس املوجبة 0:4ولتصحيح املقياس حددت خمسة أوزان من )

 الدرجة الكلية لكل طالب وطالبة.

( املقياس  أن عدد فقرات  بين)(،  64وبما  الطالبة كانت  للطالب/  النفس ي  الصمود  النظري لدرجات  املدى  الدرجة  320:   64فقرة فان  أن  (، حيث 

)تنطبق بدرجة متوسطة(، وكانت أعلى   أما الدرجة الحيادية على املقياس هي  ،ا في عدد البدائل هي عدد فقرات املقياس مضروب    القصوى في مقياس)ليكرت(

درجة، فإذا كانت درجة املستجيبين على  (192( درجة، واملتوسط الفرض ي )64) ( درجة، وأدنى درجة هي320) قياس تساوي درجات اإلجابة للطلبة على امل

قل من درجة الحياد أ املقياس أكثر من درجة الحياد )املتوسط الفرض ي(، فالدرجة تشير إلى تمتع املستجيب بصمود نفس ي، أما إذا كانت درجة املستجيب 

 فإنها تشير إلى مستوى  منخفض في الصمود النفس ي .

 : (Construct validity)صدق البناء  )التساق الداخلي(  •

 ( يوضح  النتائج.6،5،4والجدول )  ( Pearsonإليجاد صدق البناء)االتساق الداخلي( ملقياس الصمود النفس ي؛ تم استخدام معامل ارتباط بيرسون )

 ( يوضح النتائج.4حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس والجدول ) •

 معامالت الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية ملقياس الصمود النفس ي يوضح : (4جدول )

 معامل الرتباط  رقم الفقرة  معامل الرتباط  رقم الفقرة 

1 0,277** 33 0,394** 

2 0,259** 34 0,219** 

3 0,518** 35 0,540** 

4 0,401** 36 0,453** 

5 0,483** 37 0,431** 

6 0,416** 38 0,392** 

7 0,515** 39 0,567** 

8 0,350** 40 0,439** 

9 0,193* 41 0,313** 

10 0,329** 42 0,298** 

11 0,321** 43 0,574** 

12 0,515** 44 0,481** 

13 0,401** 45 0,250** 

14 0,335** 46 0,354** 

15 0,409** 47 0,313** 

16 0,386** 48 0,270** 

17 0,317** 49 0,418** 

18 0,252** 50 0,567** 

19 0,250** 51 0,385** 

20 0,414** 52 0,321** 

21 0,288** 53 0,421** 

22 0,216** 54 0,464** 

23 0,326** 55 0,365** 

24 0,305** 56 0,417** 

25 0,282** 57 0,239** 

26 0,539** 58 0,488** 

27 0,467** 59 0,261** 

28 0,386** 60 0,322** 

29 0,483** 61 0,366** 

30 0,485** 62 0,269** 

31 0,366** 63 0,303** 

32 0,358** 64 0,181* 
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 (.  0,01( و )0,05ا عند مستوى )يتضح من الجدول: أن جميع معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائي  

 ( النتائج. 5فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ويوضح جدول)حساب معامل االرتباط بين درجة كل  •

 يوضح معامل الرتباط بين الفقرات وبين الدرجة الكلية للبعد في مقياس الصمود النفس ي : (5جدول)

القيم الروحية   حل املشكالت  املرونة  التفاؤل واملثابرة تحقيق األهداف  الكفاءة الشخصية 

 واألخالقية 

1 0,392** 15 0,577** 26 0,678** 38 0,620** 46 0,404** 56 0,648** 

2 0,333** 16 0,567** 28 0,482** 39 0,506** 47 
0,362** 

57 0,550** 

3 0,572** 17 0,591** 29 0,664** 40 0,345** 48 
0,375** 

58 0,713** 

4 0,584** 18 0,525** 30 0,595** 41 0,439** 49 
0,417** 

59 0,603** 

5 0,562** 19 0,492** 31 0,571** 42 0,717** 50 
0,200* 

60 0,518** 

6 0,539** 20 0,386** 32 0,392** 43 0,489** 51 
0,625** 

61 0,631** 

7 0,421** 21 0,461** 33 0,605** 44 0,465** 52 
0,633** 

62 0,572** 

8 0,525** 22 0,474** 34 0,246** 45 0,412** 53 0,691** 63 0,613** 

9 0,407** 23 0,270** 35 0,534**   54 0,680** 64 0,425** 

10 0,388** 24 0,471** 36 0,580**   55 0,443**   

11 0,258** 25 0,497** 37 0,455**       

12 0,503**           

13 0,551**           

14 0,985**           

 (. 0,01( و)0,05ا عند مستوى )جميع معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة إحصائي  يتضح من الجدول: أن 

 ( يوضح النتائج.  6حساب معامل االرتباط بين الدرجه الكلية لألبعاد والدرجة الكلية للمقياس، والجدول ) •

 يوضح معامل الرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية ملقياس الصمود النفس ي  :(6جدول)

 معامل الرتباط  البعد  م 

 **0,782 الكفاءة الشخصية  1

 **0,683 تحقيق األهداف  2

 **0,798 التفاؤل واملثابرة  3

 **0,753 املرونة  4

 **0,709 حل املشكالت  5

 **0,552 واألخالقية القيم الروحية  6

 (. 0,01( و)0,05ا عند مستوى )يتضح من الجدول: أن جميع معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائي  

 :ثبات املقياس : اثاني  

 تم حساب ثبات املقياس بطريقتين؛ هما: الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  والتجزئة النصفية. 

تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ  لحساب معامالت )ثبات املقياس( االتساقات الداخلية البينية للمقياس وأبعاده الفرعية ،  كرونباخ:طريقة ألفا   -أ 

 ( يبين النتائج:7والجدول )
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 يوضح معامالت ثبات مقياس الصمود النفس ي وأبعاده بطريقة الفا كرونباخ : (7جدول ) 

 كرونباخ معامل ألفا   البعد  م 

 0,705 الكفاءة الشخصية  1

 0,662 تحقيق األهداف  2

 0,796 التفاؤل واملثابرة  3

 0,607 املرونة  4

 0,715 حل املشكالت  5

 0,797 القيم الروحية واألخالقية  6

 0,884 الدرجة الكلية  

(،  0.884الثبات؛ إذ بلغ معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية )يتضح من الجدول: أن مقياس الصمود النفس ي وأبعاده الفرعية يتمتع بدرجة عالية من  

 (؛ وبهذا فاملقياس مناسب ألغراض البحث الحالي. 0.797( و)0.662وتراوحت أبعاده الفرعية ما بين )

الداخلي للمقياس باستخدام للتحقق من ثبات مقياس الصمود النفس ي؛ قام الباحث باستخراج معامل االتساق     الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -ب

 ( يبين النتائج: 8(، والجدول )0.838(، بلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس ككل )Spearman- Brownمعامل " التجزئة النصفية " )

 ( Spearman- Brown) " التجزئة النصفية "يوضح معامالت ثبات مقياس الصمود النفس ي وأبعاده بطريقة: (8جدول )

 التجزئة النصفية البعد  م 

 0,637 الكفاءة الشخصية  1

 0,663 تحقيق األهداف  2

 0,862 التفاؤل واملثابرة  3

 0,739 املرونة  4

 0,763 حل املشكالت  5

 0,715 القيم الروحية واألخالقية  6

 0,838 الدرجة الكلية  

( للدرجة الكلية ألبعاد 0.05ا عند مستوى داللة )(، دالة إحصائي  Spearman- Brownالتجزئة النصفية " )يتضح من الجدول: أن جميع معامالت "  

(؛ وبهذا تتمتع بمستوى جيد من الثبات؛ وبذلك  0.862( و)0.637(، ما بين)Spearman- Brownاملقياس؛ إذ تراوحت قيم معامالت " التجزئة النصفية " )

 للتطبيق على عينة البحث الحالي. ا يكون املقياس جاهز  

 تحديد بدائل املقياس الخماس ي املستخدم: 
 من )

 
( فقرة  موزعة على أبعاد املقياس الستة ، وتمثلت  64بعد إجراء عمليات الصدق والثبات على الصورة األولية للمقياس، وأصبح املقياس مكونا

(، بعد 37:  26(، بعد التفاؤل واملثابرة الفقرات من )25:  15تحقيق األهداف الفقرات من )(، بعد  14:  1في )بعد الكفاءة الشخصية ويشمل الفقرات من)

الفقرات من55:  46(، بعد حل املشكالت الفقرات من)45:  38املرونة الفقرات من) ( ويجاب عنها بواحدة من 64:  56)  (، بعد القيم الروحية واألخالقية 

   -قليلة  - متوسطة  - كبيرة   -ا خمسة خيارات )كبيرة جد  
 
وأخرى سلبية ولكل فقرة منها خمس    إيجابية(، وبما أن املقياس يتكون من فقرات  ال تنطبق  ا إطالق

 بدائل لإلجابة، فقد أعطيت درجات اإلجابة على بدائل املقياس لكل مستجيب من أفراد عينة البحث كاآلتي: 

  تنطبق علي بدرجة اتجاه الفقرة 
 
 ل تنطبق إطالقا

 قليلة  متوسطة  كبيرة  ا  كبيرة جد  

 0 1 2 3 4 موجبة 

 4 3 2 1 0 سالبة 

  :التطبيق امليداني للمقياس 

ووضوح التعليمات لدى الطلبة وطريقة اإلجابة   األداة   لدقة  وأطمئن الباحثبعد أن استكمل الباحث الخطوات اإلجرائية التي سبق استعراضها،  

وقد اتفق الباحث مع الطلبة على أن   اس الصمود النفس ي،ي( نسخة ملق150ومن ثم قام باستخراج ) ة النهائية للمقياس الباحث النسخعلى الفقرات، أعد 

نه تمت اإلجابة أ نتهاء كل طالب/ طالبة من تعبئة املقياس يتم تسليمه للباحث للتأكد من  إ ، وبعد  النفس ي  الصمود  مقياسيجيب كل طالب /طالبة على  

 
 

 (.التخصص-النوعفي )البحث املتمثلة  متغيري ذلك  بما في، على املقياس كامال

 :األساليب اإلحصائية .4.3

ا ألهداف (، وقد تم اختيار األساليب اإلحصائية املناسبة وفق  SPSSاالجتماعية )تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم  

 اآلتية:البحث وفروضه، ومتغيراته، حيث استخدم الباحث األساليب اإلحصائية 

 الستخراج صدق االتساق الداخلي، وثبات مقياس الصمود النفس ي. معامل ارتباط بيرسون  •
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 كرونباخ إليجاد ثبات املقياس. -معامل ألفا  •

 بروان التصحيحية لحساب معامل الثبات الكلي وعلى مستوى البعد ملقياس الصمود النفس ي.  -سيبرمان معادلة •

 املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري، إليجاد مستوى متغيرات البحث. •

 الفرض ي والواقعي في الصمود النفس ي لعينة البحث.اختبار"ت"لعينه واحده ملعرفة الفروق بين املتوسط  •

 والتخصص(. النوعملتغيري )الفروق في الصمود النفس ي  داللة"ت" لعينتين مستقلتين إليجاد  اختبار •

 :عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها .4

 عرض  الجزء  يتضمن هذا  
 

 للنتائج التي أسفر عنها البحث ومناقشتها وتفسيرها، مع عرض أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل لها الباحث  ا شامال

 البحثية. ثم املقترحات ومن 

توجد فروق ذات  ل  الذي ينص على أنه "    وفرضه  والذي يتمثل بالتعرف على مستوى الصمود النفس ي لدى طلبة جامعة إب.  :نتائج الهدف األول   .1.4

اقعي لعينة البحث 0.05دللة إحصائية عند مستوى دللة )    الصمود النفس ي". على مقياس ( بين املتوسط الفرض ي والو

ة إب،  جامع  النازحين في  طلبةالوللتحقق من صحة الفرض استخدم الباحث اختبار" ت" لعينة واحدة، للكشف عن مستوى الصمود النفس ي لدى  

 يوضح ذلك. ( 9والجدول)

  ودللتها للفروق بين املتوسط الفرض ي واملتوسط الواقعي ملستوى الصمود النفس ي بأبعاده الستة لدى الطلبة One sample test))يوضح قيمة )ت( لعينة واحدة : (9جدول )

 في جامعة إب  النازحين

األبعاد والدرجة  

 الكلية 

املتوسط  

اقعي   الو

النحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الفرض ي

درجة  

 الحرية 

القيمة  

 التائية

مستوى  

 الدللة 

 الدللة اللفظية 

يوجد فروق لصالح   0.000 - 85223. 246 2 0.206 1.63 الكفاءة الشخصية 

 الفرض ي املتوسط 

يوجد فروق لصالح   0.000 - 20.655 246 2 0.238 1.63 تحقيق األهداف 

 الفرض ي املتوسط 

يوجد فروق لصالح   0.000 18.449- 246 2 0.268 1.62 واملثابرة التفاؤل 

 الفرض ي املتوسط 

يوجد فروق لصالح   0.000 - 39216. 246 2 0.292 1.64 املرونة 

 الفرض ي  املتوسط

يوجد فروق لصالح   0.000 22.523- 246 2 0.249 1.58 حل املشكالت 

 الفرض ي املتوسط 

القيم الروحية  

 واألخالقية 

يوجد فروق لصالح   0.000 7.464- 246 2 0.217 1.88

 الفرض ي املتوسط 

الدرجة الكلية  

 للمقياس

يوجد فروق لصالح   0.000 31.492- 246 2 0.144 1.66

 الفرض ي املتوسط 

( الجدول  من  )(9يتضح  بلغت  النفس ي  الصمود  مقياس  على  العينة  لدرجات  الواقعي  املتوسط  قيمة  أن  املتوسط    ،(1.66:  قيمة  بلغت  بينما 

وهي قيمة أصغر من ، (0,000(، وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )31.492-وبلغت القيمة التائية لداللة  الفروق بين املتوسطين ) ،(2الفرض ي)

لواقعي أدنى من املتوسط الفرض ي؛ ما يشير (؛ وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وبمقارنة املتوسطين نجد أن املتوسط ا 0,05)

ن  إلى انخفاض في مستوى الصمود النفس ي لدى الطلبة النازحين في جامعة إب، وبما يدلل على أن الطلبة النازحين لديهم مستوى ضعيف ومنخفض م 

وهذه النتيجة جاءت (  2020اسة )الغامدي,  ودر (  2016( وتتعارض مع دراسة )املساوى،2015الصمود النفس ي، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )محمد،  

رها من عكسية تختلف مع نتائج دراسات أخرى بوصفها تعاملت مع عينة من الطلبة النازحين بخصائصها املميزة لها وفي ظروف الحرب املستثناة عن غي

التي توصلت إلى وجود مستوى (  2016الدراسات التي تناولت عينات من الطلبة العاديين )غير نازحين( وفي ظروف عادية و طبيعية كدراسة )املساوى،  

)الغامدي   مرتفع من ودراسة  الجامعة,  طلبة  لدى  النفس ي  لدى طالب 2020  ،الصمود  النفس ي  الصمود  إلى وجود مستوى متوسط من  توصلت  التي   )

 الجامعة. 

قت وإنما متكررة، وتكرار هذه الظروف  ليست عابرة بشكل مؤ   الطلبة النازحين  ويعزو الباحث النتيجة إلى أن طبيعة الظروف الحياتية التي يواجهونها

قد انهكت قواهم وأصابهم الياس واإلحباط الضاغطة واألزمات املتالحقة التي يعيشها الطلبة النازحون ويواجهونها في هذه املرحلة العمرية مرحلة الشباب،  

فق األفضل؛  باملستقبل  والتفاؤل  األمل  ببارقة  الثقة  وانعدام  الضياع  هاجس  لديهم  اإل وأصبح  بدل  والسلبية  التشاؤم  عليهم  خيم  والتفاؤل،   يجابية د 

وأيض   باملحن واألزمات.  الفرد نوع  فأصبحت حياتهم مليئة  األزمات والشدائد يولد لدى  املعاناة مع  أمد  الدائم ا طول  الحرمان والضياع  إلى جانب ،  ا من 

ينعمون به في   الظروف االقتصادية املتدهورة وغياب الراتب وعدم االستقرار النفس ي للطلبة النازحين وافتقادهم للمسكن والهدوء والسكينة وكل ما كانوا 
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مستوى الصمود لديهم. كما    مدنهم قبل النزوح منها قد تملكهم الشعور بالوحشة والضياع وافتقاد األمل والتفاؤل باملستقبل؛ ما انعكس على انخفاض 

إلى اآلن والتأثيرات العميقة    2015يعزو الباحث هذه النتيجة إلى تعقيدات الحياة في الوقت الحالي؛ فبعد مرور البلد بسبع سنوات من الحرب منذ العام  

هم، فالجانب التعليمي أصبح غير كاٍف بمفرده في على االقتصاد اليمني وزيادة الضغوط امللقاة على عاتق الشباب وغموض املستقبل أمامهم وعجز إمكانات

 اإلحباط وفقدان املعنى في الحياة. تحقيق أهدافهم، وهو ما يجعلهم يشعرون ب

   النازحين في  طلبةالواملتمثل بالتعرف على دللة الفروق في الصمود النفس ي بين  :  نتائج الهدف الثاني  . 2.4
 
(. التخصصالنوع،  )  ملتغيري ا  جامعة إب وفق

( بين متوسط إجابات أفراد عينة البحث على مقياس 0.  05دللة ) إحصائية عند مستوى    دللةعلى انه" ل توجد فروق ذات  ينص    وفرضه الذي

 (".التخصص ، ملتغيري )النوعالصمود النفس ي تعزى 

 .  (، التخصصلـمتغيري )النوعا ملعرفة داللة الفروق وفق   "ت"  استخدم الباحث اختبار ة الفروقوللتحقق من صحة الفرض، ومعرفة دالل

 :إناث( -النوع )ذكور  •

( فأقل في 0,05لتحقيق الجزء )أ( من هذا الهدف؛ تم اختبار الفرضية الصفرية اآلتية: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 البحث الحالي على مقياس الصمود النفس ي وفقا ملتغير النوع )ذكور ـ إناث(".متوسط إجابات أفراد عينة 

 (: 10لعينتين مستقلتين كما هو موضح في الجدول ) T-test)للتحقق من صحة الفرضية استخدم الباحث االختبار التائي )

  البحث الحالي على مقياس( لعينتين مستقلتين ملتوسطات إجابات أفراد عينة T-testقيمة)يوضح  :(10جدول )
 
 ي )ذكور ـ إناث(اإلنسانا ملتغير النوع الصمود النفس ي وفق

األبعاد والدرجة  

 الكلية 

املتوسط   العدد  النوع 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

 الحرية 

القيمة  

 التائية

مستوى  

 الدللة 

الدللة  

 اللفظية 

الكفاءة  

 الشخصية

 غير دال  322. 994.- 246 211. 611. 143 ذكور 

 202. 1.64 105 إناث 

 غير دال  632. 480.- 246 243. 1.62 143 ذكور  تحقيق األهداف 

 236. 1.63 105 إناث 

 غير دال  400. 844.- 246 262. 1.60 143 ذكور  التفاؤل واملثابرة

 273. 1.64 105 إناث 

 دال غير  743. 329.- 246 313. 1.63 143 ذكور  املرونة 

 278. 1.64 105 إناث 

 غير دال  097. 1.668- 246 286. 1.54 143 ذكور  حل املشكالت 

 217. 1.60 105 إناث 

القيم الروحية  

 واألخالقية 

 غير دال  500. 676.- 246 192. 1.86 143 ذكور 

 233. 1.89 105 إناث 

 غير دال  157. 1.421- 246 151. 1.64 143 ذكور  الدرجة الكلية 

 139. 1.67 105 إناث 

(، 0,05( أكبر من مستوى الداللة )157.ا؛ ألن قيمة مستوى الداللة )( غير دالة إحصائي  1.421-( املحسوبة )T( أن قيمة )10يتضح من الجدول )

تبع  وبذلك ال توجد فروق دالة إحصائي   النفس ي  الصمود  النازحين على مقياس مستوى  الطلبة  بين  النوع )ذكور  ا  ا  إناث(؛ وبذلك تحقق صحة   –ملتغير 

 الفرضية الصفرية. 

ا  ( في أنه ال توجد فروق في مستوى الصمود النفس ي تبع  2014( ودراسة )عبد الفتاح،2013تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من )شاهين،

 ملتغير النوع. 

 ا ملتغير النوع ذكور.ا في مستوى الصمود النفس ي تبع  ( في وجود فروق دالة إحصائي  2016)املساوى،واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

ا ملتغير النوع وذلك  ا في مستوى الصمود النفس ي تبع  ( في وجود فروق دالة إحصائي  2017ا اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )خليل ،أيض  

 لصالح اإلناث. 

 يجة إلى أن الطلبة النازحين ذكور  ويعزو الباحث هذه النت
 
ا يقعون تحت الضغوط واألزمات والتأثيرات نفسها في بيئة التعرض للشدائد واألزمات ا وإناث

أن هذه الشدائد واملحن وقسوتها كما    وطأت   التي ال تنتهي؛ فالكل معرضون لهذه األزمات ويعانون منها على حٍد سواء دون تمييز في النوع؛ فالجميع يعاني

 الظروف االقتصادية واألمنية في جامعة إب التي يمر بها الذكور هي نفسها التي تمر بها اإلناث. 

صبحت مشتركة بين الذكور واإلناث في التعامل معها والتكيف مع املستجدات الطارئة؛  أ ويذكر الباحث أن كل ما سبق يؤكد أن املعاناة واملسؤولية 

لتسهم في رفع مستوى صمودهم النفس ي ليمنحهم قوة وعزيمة وتحدي، ويكسبهم الخبرة واملهارة لتخطي   يجابية رات اإل ولهذا فهم بحاجة إلى اكتساب املها

 الصعوبات.
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 إنساني(: -التخصص)علمي •

( فأقل في  0,05ولتحقيق الجزء )ب( من هذا الهدف؛ تم اختبار الفرضية الصفرية اآلتية: " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 ا ملتغير التخصص )علمي ـ إنساني(". متوسط إجابات أفراد عينة البحث الحالي على مقياس الصمود النفس ي وفق  

 (: 11لعينتين مستقلتين كما هو موضح في الجدول ) T-test)للتحقق من صحة الفرضية؛ استخدم الباحث االختبار التائي )

  لعينتين مستقلتين ملتوسطات إجابات أفراد عينة البحث الحالي على مقياس( T-testقيمة)يوضح  (11جدول )
 
 إنساني(" -ا ملتغير التخصص )علميالصمود النفس ي وفق

املتوسط   العدد  املتغير  األبعاد والدرجة الكلية 

 الحسابي

النحراف  

 املعياري 

درجة  

 الحرية 

القيمة  

 التائية

مستوى  

 الدللة 

الدللة  

 اللفظية 

 غير دال  462. 737. 246 196.  1.63 157 علمي الكفاءة الشخصية 

 260.  1.60 91 إنساني

 غير دال  177. 1.357 246 226.  1.64 157 علمي تحقيق األهداف 

 302. 1.57 91 إنساني

 غير دال  657. 445.- 246 265. 1.62 157 علمي التفاؤل واملثابرة

 292. 1.65 91 إنساني

 غير دال  128. 1.527 246 295. 1.65 157 علمي املرونة 

 263. 1.56 91 إنساني

 غير دال  306. 1.027 246 250. 1.58 157 علمي حل املشكالت 

 242. 1.53 91 إنساني

القيم الروحية  

 واألخالقية 

 غير دال  570. 569.- 246 213. 1.87 157 علمي

 246. 1.90 91 إنساني

 غير دال  321. 995. 246 137. 1.66 157 علمي الدرجة الكلية 

 185. 1.63 91 إنساني

( أكبر من مستوى الداللة املحددة في الفرضية؛ وبذلك  995.ا؛ ألن قيمة مستوى الداللة )( غير دالة إحصائي  T: أن قيمة )(11يتضح من الجدول )

إحصائي   دالة  توجد فروق  الطلبة  ال  بين  تبع  ا  النفس ي  الصمود  )علميالنازحين على مقياس مستوى  التخصص  ملتغير  تحقق صحة   -ا  وبذلك  إنساني(؛ 

 الفرضية الصفرية. 

تبع   النفس ي  الصمود  النازحين في مستوى  الطلبة  بين  إلى وعيهم وإحساسهم  يعزو الباحث عدم وجود فروق  إنساني(،  التخصص: )علمي،  ا ملتغير 

اتقهم، ويرجع ذلك إلى البيئة التي تفرض على الطلبة النازحين مواجهة هذه الضغوط وذلك بمجرد تلقيهم مستوى عاٍل من التعليم، باملسؤولية املبكرة على ع

ية اإلنسانأم سلبية، هؤالء الطلبة بتخصصاتهم العلمية و   إيجابيةا طبيعة الجو الجامعي الذي يعيش فيه الطلبة تضمن الظروف نفسها سواء  كانت  وأيض  

أساليب التعامل معها متشابهة إلى حد ما، فمن   املختلفة، وقد مرت عليهم الصعاب واملحن واألزمات نفسها؛ فتشابهت املشكالت التي واجهتهم، فكانت 

ستقبلية؛ بل خالل التعايش مع هذه األزمات والضغوط التي لم يتمكنوا من تخطيها أو يتجنبوا الوقوع في شراكها محققين بذلك أهدافهم وطموحاتهم امل

الضغوط واملحن وعدوها عائق   الوقت نفسه لهذه  السلبية واليأس في  النظرة  تبنوا  أن تكون فرص  إنهم  ا تعمل على صقل خبراتهم وزيادة كفاءتهم ا بدل 

ي بيئة صغيرة بسبب النزوح الشخصية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على مواجهة الشدائد واألزمات ومخاطرها املستقبلية. ومن خالل وجودهم وتعايشهم ف

حباط وانهيار والحصار املفروض، وتشابه الظروف في املكان نفسه جعلت االستفادة من تبادل الخبرات واملهارات محدودة فيما بينهم بما ينعكس عليهم باإل 

ف؛ فاملعاناة واحدة في شدتها وقسوتها فيما بينهم مما ا لطبيعة املوقف الذي واجههم وعايشوه في حياتهم. وعليه لم يكن هناك اختال املعنوية العالية، ووفق  

ية( لم تظهر أي تأثير واضح بين الطلبة النازحين في مستوى صمودهم النفس ي؛ فالبيئة التي تفاعلوا معها اإلنسان  -يعني أن التخصصات الدراسية )العلمية

النفس ي دال على قدرة الفرد على التفاعل مع بيئته، فتشكل هذه الظروف البيئية ( من أن الصمود  18:   2013واحدة، ويؤكد ذلك ما أشار إليه )أبو حالوة،

 عوامل وقائية للفرد من الصدمات وتأثيرها السلبي بسبب خطورتها.     

الحالية مع دراسة )شقورة، الدراسة  نتيجة  تبع  2012تتفق  التخصص: )علمي( في عدم وجود فروق  ملتغير  الجامعة؛  -ا  تعزى   إنساني( لدى طلبة 

 ملتغير التخصص. 

إنساني(، لصالح األقسام  -ا ملتغير التخصص: )علمي( التي توصلت إلى وجود فروق تبع  2016تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة )املساوى، 

إنساني(، لصالح    -التخصص: )علمي  ا ملتغير( التي توصلت إلى وجود فروق تبع  2017العلمية، وفي السياق نفسه اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )خليل،

 ية. اإلنساناألقسام 

 :الستنتاجات

 االتي:ستنتج ن الباحث يإفي ضوء نتائج البحث ف

 أن مستوى الصمود النفس ي منخفض لدى الطلبة النازحين في جامعة إب.  •
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 النازحين في جامعة إب.لدى الطلبة  مستوى الصمود النفس ي إناث(،أثر على -لم يكون ملتغير النوع )ذكور  •

 النازحين في جامعة إب. لدى الطلبة  مستوى الصمود النفس ي إنساني( أثر على -لم يكن ملتغير التخصص )علمي •

 والتي تمكن الفرد من مواجهة الصعاب.  يجابيةمن املتغيرات اإل  تحتوي العديد املظلة التييعد الصمود النفس ي  •

 :التوصيات

اليمنية واملراكز اإلرشادية والتربوية ومراكز البحوث عقد ندوات وورش علمية للتعريف بالصمود النفس ي وأبعاده املختلفة وكيفية  على الجامعات   •

 رفع مستواه وتنميته. 

وف بجانبهم في  على مركز اإلرشاد النفس ي والتربوي تقديم الدعم النفس ي واملساندة االجتماعية للطلبة النازحين للرفع من صمودهم النفس ي والوق •

 هذا الظرف املستثنى والطارئ. 

ستوى  تفعيل دور املرشد األكاديمي في مركز اإلرشاد النفس ي والوحدات التابعة له داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتزويده بكل ما من شأنه رفع م •

 الصمود النفس ي لدى الطلبة عامة والطلبة النازحين خاصة. 
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 امللخص: 

املرتبطة باملشاركة املجتمعية للمدارس الخاصة ثنائية اللغة في سلطنة عمان، كما تسعى للكشف عن الفروق   اإلداريةتهدف الدراسة الحالية التعرف على املمارسات  

تبًعا ملتغير )الجنس واملسمى الوظيفي والخبرة ونوع املرتبطة باملشاركة املجتمعية في املدارس الخاصة من وجهة نظر املديرين واملعلمين    اإلداريةلواقع توفر املمارسات  

وقد   املرتبطة باملشاركة املجتمعية في املدارس الخاصة ثنائية اللغة في سلطنة عمان.  اإلداريةاملدرسة ثنائية اللغة واملحافظة(، وتقديم الرؤية املقترحة لتطوير املمارسات 

( من بعض املديرين واملعلمين في 159)يق أهداف الدراسة، إذ استخدمت أداة االستبانة، وتمثلت عينة الدراسة في  اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي لتحق

( في  تمثلت  الخاصة بسلطنة عمان،  و)36املدارس  الذكور،  )123( من  اإلناث، منهم  و)40( من  )119( مديًرا،  املحافظات  ( من محافظة 113( معلم مدرسة، وشملت 

و) و)(  14مسقط،  الداخلية،  الباطنة 32من  املمارسات    .( من شمال  أن درجة  الدراسة  نتائج  املتوسطة   اإلداريةوأوضحت  بين  املجتمعية تراوحت  باملشاركة  املرتبطة 

للمتغيرات اآلتية )الجنس واملسمى تعزى  في املدارس الخاصة بالسلطنة اإلداريةعدم وجود فروق في تقدير درجة توافر املمارسات واملرتفعة، كما بينت نتائج الدراسة إلى  

املرتبطة باملشاركة املجتمعية، وجاءت الفروق لصالح   اإلداريةاملحور األول: املمارسات  الوظيفي والخبرة ونوع املدرسة ثنائية اللغة(، بينما ملتغير املحافظة وجدت فروق في  

ترقية املعلم مادًيا ومعنوًيا حتى يسخر الخاصة تم اقتراح اإلجراءات التالية حسب نتائج الدراسة:    عينة الدراسة )مسقط(. ولتفعيل الشراكة املجتمعية مع إدارة املدارس 

وضع أسس ومعايير لقياس أداء املعلم واالبتعاد عن  كامل قدراته وإمكاناته بروح معنوية مرتفعة، وتقدير دوره بأنه شريك رئيس ي للنهوض بالعملية التعليمية، ومن ثمَّ  

في   املرونة  التحيز  تلتها  املدارس   اإلداريةالتقييم،  زمنية منفردة عن  وأوقات  وتغيير املناهج ووضع خطط خاصة  التعليمية وتحقيقها بجودة عالية،  ومشاركة األهداف 

 الحكومية. 

 املدارس الخاصة ثنائية اللغة.  ؛اإلداريةاملمارسات  ؛املشاركة املجتمعية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The current study aims at identifying the administrative practices associated with the community participation of bilingual 

private schools in the Sultanate of Oman. It also seeks to reveal the differences in the reality of administrative practices’ 
availability related to community participation in private schools from principals and teachers’ point of view according to the 
variables (gender, job title, experience, type of bilingual school and governorate), and to present the proposed vision for 

administrative practices’ development related to community participation in bilingual private schools in the Sultanate of Oman. 
The researcher used the descriptive analytical approach to achieve the objectives of the study, as the questionnaire was the tool. 

The study sample was represented by (159) private schools’ principals and teachers in the Sultanate of Oman. The sample 
consisted of (36) males and (123) females including (40) principals and (119) school teachers. As for the governorates, they 

included (113) from Muscat Governorate, (14) from Al Dakhiliyah, and (32) from North Al Batinah. The results of the study 
showed that the degree of administrative practices associated with the community participation ranged between medium and 

high, and the results of the study indicated that there was no estimation of the degree of administrative practices’ availabi lity in 
private schools in the Sultanate due to the following variables (gender, job title, experience and type of bilingual school), While 
for the governorate variable, there were differences in the first axis which is administrative practices associated with community 

participation, and the differences came in favor of the study sample (Muscat). In order to activate the community partnership 
with the administration of private schools, the following measures were proposed according to the study’s results: promoting the 

teacher financially and morally so that he/she harnesses his full abilities and potentials in a high moral spirit, appreciating his/her 
role as a major partner in advancing the educational process, then setting foundations and criteria for measuring teachers' 

performance and avoiding bias in evaluation followed by administrative flexibility, sharing educational goals and achieving them 
with high quality, changing curricula and setting special plans and separate time slots for public schools. 

Keywords: community participation; administrative practices; bilingual private schools. 
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 : املقدمة .1

من أهم التنظيمات اإلنسانية على اعتبار دورها الرئيس ي في شؤون املدرسة واملنظمة لألهداف املدرسية، ولها دور كبير في نجاح  تعد اإلدارة املدرسية

(، كما إن نجاح هذه العملية التعليمية ال يقتصر على وجود املدير فقط، فهي عبارة عن منظومة تتألف من 2018العملية التعليمية )الباسل وآخرون،  

ية التعليمية ر ومعاونيه، واملعلمين األوائل، واإلداريين والفنيين، كل يعمل وفق مسؤولياته ومهامه املنوطة به بروح من التعاون من أجل نجاح العملاملدي

النتائج)هبال،   ا   اإلداريةاملمارسات    وتعد(،  2020وتحقيق أفضل 
ً
أهدافها، وشرط  أساسًيا لتحقيق 

ً
الرسالة، وعامًل تأدية  عنصًرا مهًما ورئيسًيا  لنجاح 

(، وتقودنا هذه املمارسات 2014)القرني،    لتحقيق الصحة النفسية والطمأنينة والرضا بين العاملين، وتساهم في تماسك الجماعة املدرسية وسًلمة بنائها

 (.2017لخدمة العملية الرئيسية )مطوري ،    اإلداريةاعية التي هي حجر األساس في اإلدارة املدرسية، وتوجيه الوظائف  إلى تحقيق األهداف التربوية واالجتم

املوجودة في كافة املجاالت منها    اإلداريةولقد تأثرت املدارس الخاصة عامة وثنائية اللغة في سلطنة عمان خاصة من عدة نواٍح؛ بسبب املمارسات  

تناول   ريةاإلدا املمارسات   املنطلق  ومن هذا  املجتمعية،  باملشاركة  واقع    البحث املرتبطة  الضوء على  لتسليط  املوضوع  املجتمعية هذا  املشاركة  تفعيل 

 من وجهة نظر املديرين واملعلمين. اإلداريةكمدخل لتطوير املمارسات 

 :مشكلة الدراسة . 1.1

منذ بدايات النهضة املباركة، تمثل في صدور املرسوم السلطاني رقم  الخاصأعطت الحكومة في سلطنة عمان اهتماًما كبيًرا بقطاع التعليم املدرس ي 

ومنح وظائف للمواطنين  (، وذلك لتخفيف العبء املادي مليزانية الدولة،  2019( بإنشاء املدارس الخاصة لدعم املسيرة التعليمية )مجلس التعليم،77/68)

ة للمدارس والوافدين، وتقديم برامج مختلفة ومتنوعة للطلبة، ولقد أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى وجود مشكًلت متعلقة بالشراكة املجتمعي

عالية، وتركز وزارة التربية والتعليم على   ( أن درجة الحاجة للشراكة املجتمعية في املدارس الخاصة2014الخاصة حيث أشارت دراسة الجرايدة  والبهًلني )

املجتمع من جانب، الثقافي في  التي تعكس تقدم املستوى  املجتمعية بالصورة  ومن جانب آخر فإن التربية مسؤولية عامة لكل مؤسسات   دعم الشراكة 

 املجتمع والبيت واملدرسة. 

للمدارس الخاصة بسلطنة عمان،   اإلداريةورة سلبية على بعض املمارسات  شارت دراسات أخرى إلى وجود بعض جوانب القصور التي تؤثر بصأ كما  

( وخاصة أن معظم مديري املدارس الخاصة وافدون، ومن ثم ليست لديهم الخبرات الكافية عن طبيعة املجتمع العماني ومدى االستفادة  2003الغفيلي)

شارت  لوجود قصور في الدراسات أ ارهم املباشرة في ترقية الشراكة املجتمعية، كما وتنصل بعض مالكي املدارس من أدو  من الخدمات املجتمعية املتاحة،

 التي تعنى بدراسة الشراكة املجتمعية في املدارس الخاصة. 

 واستناًدا على ما سبق، يمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية: 

 اللغة في سلطنة عمان؟ ما واقع املشاركة املجتمعية في إدارة املدارس الخاصة ثنائية •

في املدارس الخاصااااة ثنائية اللغة بساااالطنة عمان تعزى  اإلدارية( بين واقع توفر املمارسااااات 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصااااائية على مسااااتوى ) •

 ملتغير )الجنس واملسمى الوظيفي والخبرة، ونوع املدرسة ثنائية اللغة، واملحافظة(؟

 ر ممارسات املشاركة املجتمعية في إدارة املدارس الخاصة ثنائية اللغة بالسلطنة؟ما اإلجراءات املقترحة لتطوي •

 :أهداف الدراسة . 2.1

 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية: 

 املرتبطة باملشاركة املجتمعية للمدارس الخاصة ثنائية اللغة في سلطنة عمان؟ اإلداريةتحديد املمارسات  •

من وجهة نظر املديرين واملعلمين تعزى ملتغير  املرتبطة باملشاركة املجتمعية في املدارس الخاصة  اإلداريةالكشف عن الفروق لواقع توفر املمارسات  •

 املدرسة ثنائية اللغة واملحافظة(.)الجنس واملسمى الوظيفي والخبرة ونوع 

 املرتبطة باملشاركة املجتمعية في املدارس الخاصة ثنائية اللغة في سلطنة عمان. اإلداريةتقديم الرؤية املقترحة لتطوير املمارسات  •

 :أهمية الدراسة . 3.1

الخاصة باملشاركة املجتمعية للمدارس الخاصة في سلطنة عمان والتي  رصد املشكًلت التي تواجهها إدارة املدارس    يؤمل أن تفيد هذه الدراسة في:

كشف عن تعيق عملية التطور فيها، ومساعدة املديرية العامة للمدارس الخاصة واملسؤولين وصانعي القرار في وضع خطط تسهم في تطوير التعليم، وال

 املشكًلت التي تواجه هذه املدارس. 

 :مصطلحات الدراسة . 4.1

أو  :   الخاصة  املدارس  • أو شركات  أفراد  التي يمتلكها  املدارس  أبعاد مختلفة فمن حيث ملكيتها "هي  الخاصة من  املدارس  األدبيات مفهوم  تناولت 

(. ومن حيث استقًلليتها تعرف بأنها "جميع  2،ص2006مؤسسات خاصة ويتلقى التعليم فيها طًلب عمانيون وغير عمانيين" )وزارة التربية والتعليم، 

وية وبرامجها  ؤسسات التربوية التي تتميز باستقًللها اإلداري واملالي، وتحظى املدارس الخاصة فيها باستقًلل نسبي كبير فيما يتعلق بسياساتها التربامل
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أمورها املالية وال تدار للمدارس الخاصة على أنها "مدارس مستقلة في   (. وتتبنى الدراسة التعريف اإلجرائي14،ص2008وطفة واملطوع،  (التعليمية"

من قبل الحكومة، وتحتوي املدارس الخاصة على رسوم تفرض على الطالب تختلف من مدرسة إلى أخرى، وفي سلطنة عمان تنقسم املدارس الخاصة  

 . إلى )أحادية اللغة، وثنائية اللغة، ومدارس تعليم القرآن الكريم، وروضة، ومدرسة عاملية، ومدرسة دولية(

املمارسات  :  اإلدارية  املمارسات • السلوكية    اإلداريةتعرف  األنماط  "مجموعة  أنها  بمهماتهم   اإلداريةعلى  قيامهم  أثناء  املديرين  أداء  تبرز على  التي 

وينفذها ا بأنها "مجموعة من العمليات واألساليب والوظائف واملمارسات التي يقوم بها  وتعرف أيضً   (.124،ص  2010الوظيفية" )أبو سمرة وآخرون،  

داخل  وأعمالهم  بمهامهم  للقيام  ويحفزهم  العاملين  يدفع  بحيث  املنشودة  األهداف  تحقيق  أجل  املدرس ي؛ من  العمل  في  املدارس    ويتبعها مديرو 

املجاالت" من  مجموعة  تشمل  التي  االستمارة  على  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  خًلل  من  الدراسة  هذه  في  وتقاس  وجه،  أكمل  على    املدرسة 

 والتي تسهم في تحقيق أهداف املدارس الخاصة.   اإلداريةبأنها العمليات    اإلداريةوتبين الدراسة التعريف اإلجرائي للممارسات    .)9،ص2016)املعمري،

مادية أم عينية، ويمكن ( بأنها اإلسهامات واملبادرات لألفراد أو الجماعة سواًء  2010)البهًلني،    تتبن الدراسة الحالية تعريف:  املشاركة املجتمعية •

املتبادل لجهود و  للفهم والتفاعل  استغًللها، وتعد وسيلة  يتم  التي لم  البشرية  املوارد  لتعبئة  اجتماعية  بأنها مسؤولية  أيًضا  موارد جميع  تعريفها 

 أطراف املجتمع، والتنسيق من أجل تحقيق الصالح العام ملختلف املجاالت في املجتمع. 

 :حدود الدراسة. 5.1

 قتصرت الدراسة على الحدود التالية: ا 

 املرتبطة باملشاركة املجتمعية.  اإلداريةاقتصرت الدراسة على عدد من املمارسات : الحدود املوضوعية •

 تتمثل الحدود البشرية للدراسة على عينة من املديرين واملعلمين في املدارس الخاصة ثنائية اللغة في سلطنة عمان. : الحدود البشرية •

اقتصرت الحدود املكانية للدراسة على املدارس الخاصة ثنائية اللغة والتي تعتبر األكثر انتشاًرا في محافظات )مسقط، وشمال    :  الحدود املكانية •

 ية(؛ حيث يشير اإلحصاء أن تلك املحافظات أكثر انتشاًرا للمدارس عدًدا. الباطنة، والداخل

 : والدراسات السابقةاإلطار النظري  .2

 اإلطار النظري: . 1.2

 : املشاركة املجتمعية في املدارس الخاصة .1.1.2

فعالة تحقق الشراكة الكاملة والتي ستنتفر جهود كل  تعرف الشراكة املجتمعية بأنها اندماج أنشطة ما وتكاملها من أجل إيجاد عًلقات تعاونية  

ا بين املدرسة ومنظمات املجتمع املدني ا ميثاق ليس مكتوبً التنظيمات االجتماعية واملهنية في مجتمع األمة لدعم القضايا املطروحة، كما يقصد بها أيضً 

 (.2010تحقيقها في ظل اإلمكانيات املادية والبشرية املتوفرة )البهًلني،  للقيام بعمل مشترك لتنفيذ مجموعة من األهداف والغايات تعمل املدرسة على

( بأنها اإلسهامات واملبادرات لألفراد أو الجماعة ساء مادية أم 2010واملقصود بالشراكة املجتمعية حسب ماأشار إبراهيم املشار إليه في )البهًلني، 

ة لتعبئة املوارد البشرية التي لم يتم استغًللها، وتعد وسيلة للفهم والتفاعل املتبادل لجهود وموارد ا بأنها مسئولية اجتماعيعينية، ويمكن تعريفها أيضً 

 جميع أطراف املجتمع، والتنسيق من أجل تحقيق الصالح العام ملختلف املجاالت في املجتمع. 

نظيم مؤسس ي محلي غير مركزي، يشارك في مختلف مجاالت  ا إشراك شرائح املجتمع عن طريق آلية معينة أو توالشراكة املجتمعية يقصد بها أيضً 

ت في مؤسسات التنمية الشاملة املتعلقة بالعمل البلدي في الدولة سواء كانت خدمية أم ثقافية أم اقتصادية أم اجتماعية، على هيئة مجموعات أو جماعا

ي مؤسساتها ومشاريعها التنموية، وتخضع بالوصاية أو اإلشراف إلى إلدارة عليا ا فا وتفويضً ا وشعبيً ا رسميً غير ربحية، منتخبة أو معينة، بحيث تتلقى دعمً 

ا وبين األجهزة التشريعية والتنفيذية واملؤسسات املجتمعية محليً   –على اختًلف مسمياتها وحدودها    –ا بين أهالي املنطقة  )هيئة أو وزارة(، وتكون معبرً 

حقق مبادي وأسس الشراكة في العمل البلدي والخدمات املرتبطة به، وتمارس مهامها واالختصاصات املتعلقة ا ضمن سياسة الدولة بحيث تا وعامليً وإقليميً 

والعدالة والشفافية    بها، ومتابعتها وتقويمها وتحفيزها من أجل تنفيذ املشروعات وإدارتها وصيانتها واستمراريتها وفق نهج واضح تعتمد على الخبرة واملشورة 

 (. 2006)العالي، 

الخدمات    ومن املعروف أن التربية تقوم على الشراكة بين البيت واملدرسة واملجتمع؛ من أجل أن يكون العمل املشترك في إطار متناغم من أجل تقديم 

األ  أن  على  والتأكيد  املدرسة،  مفهوم  تعزيز  أجل  من  الجانب،  هذا  بتنمية  تقوم  أن  املدرسة  على  ينبغي  كما  املحلي،  للمجتمع  واملدارس املطلوبة  سر 

ملجتمع وآماله واملجتمعات تعد الوحدات االجتماعية األساسية األكثر فعالية، من حيث أن لها تأثيرات ومسؤوليات متداخلة فيما بينها، كما أن تطلعات ا 

املجتمعية   باملدرسة  الدول تقيم مايعرف  املدرسة، مما جعل كثير من  أن كل فرد له حقوق وعليه (Community School)تبدأ من  ، وتنطلق من مبدأ 

ر أو التعلم مدى واجبات كونه فرد من أفراد املجتمع، كما أن على هؤالء األفراد االهتمام باحتياجات مجتمعهم عن طريق التركيز على مبدأ التعليم املستم
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من أبنية وقاعات ومرافق من أجل تنفيذ البرامج واألنشطة للمساهمة في الحياة مع التأكيد على أهمية استثمار اإلمكانات والتسهيًلت املتوفرة للمدرسة 

 (. 2006خدمة وتطوير املجتمع املحلي )الخطيب، 

يهي والبيومي وتعد مجالس أولياء األمور أحد أشكال التعاون بين املجتمع واألسرة واملدرسة، وتقوم بالعديد من األدوار املهمة والتي تحدث عنها البو 

 (، وهي كالتالي:2017ه في الريامي )املشار إلي

حيث تقوم مجالس أولياء األمور بتدارس املشكًلت التي يواجهها التًلميذ في املنزل، والصعوبات التي تواجهها املدرسة في التعامل مع الدور التعليمي:   •

 التًلميذ ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة لذلك. 

مور أن تجمع بين املعلمين وأولياء األمور، من خًلل أنشطته وأعماله داخل املجتمع، وأن يقوم بدور قيادي بمقدور مجالس أولياء األ الدور القيادي:   •

 في توسيع دائرة مفهوم التربية، حيث يجعل املدرسة مركزا لإلشعاع الحضاري، وتسخير إمكاناتها لخدمة املجتمع املحلي. 

رسالة املدرسة لتشمل على مايدور في املجتمع املحلي من من قضايا، من خًلل توجيه وإرشاد   قدرة مجالس أولياء األمور في تطويرالدور التوجيهي:  •

 التًلميذ للتعاون مع مؤسسات املجتمع وما تحتاجه هذه املؤسسات من مساعدة وتعاون لجميع أفراد املجتمع. 

العلمي والتقني التقدم  نتيجة  السلطنة نقلة نوعية كبيرة  التعليم في  أن شهد  الجوانب  وبعد  املختلفة من  الحياة  الكبيرة في مجاالت  والتحوالت   ،

، كل ذلك أدى إلى الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، والزيادة في الطلب على التعليم، والزيادة في أعداد الطلبة واملدارس الحكومية والخاصة

اتهم، وتعزيز املعارف والخبرات من أجل مواكبة التغيرات العاملية، ومن غير املمكن مواجهة هذه تزايد االهتمام باملعلمين واإلداريين، لتنمية مهاراتهم وقدر 

ت التعليمية، ويتم التغيرات العاملية من دون وجود مشاركة مع أولياء األمور واملجتمع املحلي، حيث إن املشاركة املجتمعية ضرورية لزيادة فعالية املؤسسا

 (. 2017بر مجموعة من القنوات مثل مجالس أولياء األمور )الريامي، تحقيق التواصل والتكامل ع

مور وبناء على ماسبق عرضه يتبين أن دور مجالس أولياء األمورالتقتصر على التواصل وحسب بكونه حلقة الوصل بين املدرسة واملجتمع وأولياء أ 

وتتمثل دور املجالس في هذا الجانب من خًلل تدارس املشكًلت التي يعاني منها الطلبة الطلبة، بل تتعدى ذلك إلى أدوار ريادية مهمة منها: الدور التعليمي، 

إ  والسعي على  التًلميذ،  مع  تعاملها  املدرسة من خًلل  تواجهها  التي  الصعوبات  التحصيلي، وكذلك  املستوى  تدني  في  األثر  ولها  املنزل،  الحلول في  يجاد 

باء واألمهات القدرة على جعل املدرسة مركز اشعاع حضاري للمجتمع عن طريق توسيع دائرة مفهوم التربية املناسبة لذلك، والدور القيادي: ملجالس اآل 

أهداف   من خًلل األنشطة والفعاليات التي يقوم بها بمشاركة املدرسة لتشمل عمق املجتمع املحيط باملدرسة، لتحقيق التفاعل املجتمعي الذي يحقق

 أداء الرسالة التعليمية والتربوية.  املؤسسة التعليمية ويمكنها من 

( بها، قامت منظمة ستافنج سرفي سكول  املجتمعية  الشراكة  التعليمية فيها وأهمية  العملية  الخاصة وسير  املدارس   Staffing Surveyوألهمية 

School الدراسة إلى أن عدم اهتمام أولياء األمور في ( األمريكية بدراسة أهم املشكًلت التي تعوق املدارس الخاصة وتحقيق الشراكة املجتمعية، توصلت

 (.2010املدارس اإلبتدائية يأتي في املرتبة الثانية وكذلك الوضع بالنسبة للمدارس الثانوية )البهًلني، 

أولياء األمور، ويجب السعي  (، مؤكدة على أهمية دور مجالس 2010املذكورين في البهًلني) وجاءت دراسات كًل من املعمري، والبوسعيدي، واملسهلي

جم الشراكة على تهيئة الظروف لزيادة حجم الشراكة املجتمعية، باإلضافة إلى أهمية دور مجالس أولياء األمور، كما يجب تهيئة كافة الظروف لزيادة ح

اع الخاص في البًلد، وإعادة تدريب مديري املدارس املجتمعية، باإلضافة إلى أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية األخرى والقط

 الستيعاب أهمية الشراكة املجتمعية ألنها تعتبر دعم لإلدارة املدرسية ونقطة قوة لصالح املدرسة.

واملجتمع املحلي، إذ يرى املربون  ( إلى توطيد العًلقات بين املدرسة  1996كما ركز الفكر التربوي في اآلونة األخيرة بحسب دراسة الطراونة وسواقد )

املحلي  الجذب للجمهور  أن تراعي وسائل  الحديثة  املدرسة  الواسع، وينبغي على  الواقعية بمفهومها  الحياة  أن يكون  التربية يجب  حتى يطرق   بأن ميدان 

ياء أمور الطلبة بوجود عًلقة خاصة بين تجذبهم إلى املدارس الناس أبوابها، وليعرفوا املكان الذي يتعلم فيه أبنائهم، وماذا يتعلمون، األمر الذي يشعر أول

 وتحسينها. التي يتعلم فيها أبناؤهم، فيشاركون في عملية تخطيط السياسات وتكوين رأي عام للمساندة واملؤازرة، ويقود إلى تطوير البرامج الدراسية

ن تعمل بمعزل عن النظام االجتماعي واملجتمع ككل، رغم االستقًللية النسبية  ونتيجة للعًلقة الوثيقة بين التربية واملجتمع فإن املدرسة اليمكن أ 

املجتمع حيث  للمدرسة إال أنه من غير املمكن اعتبارها مؤسسة مكتفية ذاتيا وإنما طبيعة الدور الذي تقوم به تجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات  

اكة مجتمعية حقيقية مع كل مؤسسات املجتمع التي بإمكانها أن تساهم في تحقيق األهداف التي تسعى تتأثر بها وتؤثر فيها، لذلك فاملدرسة بحاجة إلى شر 

 (. 2010إلى تحقيقها املدرسة )البهًلني، 

( حسن  رؤية  حسب  واملجتمع  والبيت  املدرسة  بين  الفاعلة  الشراكة  تحقيق  بأن  فيه  الشك  النفسية 2004ومما  العوامل  كافة  توفير  يتطلب   )

اعية من أجل دعم واستمرارية هذه الشراكة من كًل الطرفين، كما يجب مد جسور التعاون والصًلت الوثيقة مع املدرسة، فًل يقتصر دور ولي واالجتم

بشكل مستمر يتابع  األمر على توفير األمور املادية لألبناء وحسب، بل يجب أن يمتد إلى الجوانب املعنوية والروحية لًلبن، حتى يشعر أن والده أو والدته  

الشراكة إلى تحقيقها  التي تسعى  األهداف  املدرسة، وهناك مجموعة من  الدراس ي والسلوكي داخل  املستوى  اليويمة والدراسية ويسأل عن  بين   شؤونه 

 املدرسة والبيت واملجتمع من أبرزها: 
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الذي يؤدي  • األمر  الشراكة  التربوي بأشكال وصور مختلفة من  بالعمل  القائمين  بأهمية    دعم وتأييد  التعليمي  النظام  العاملين في  إلى زيادة شعور 

 ومكانتهم املرتفعة في املجتمع. 

 األهداف. الشراكة وسيلة جيدة للتواصل البناء وتبادل اآلراء واألفكار والخبرات واالستثمار الجيد للجهود واألنشطة وتوجيه الطاقات لحسن تحقيق   •

 يتعرض لها بعض الطًلب. املساعدة العلمية لفهم الخبرات الصعبة التي •

 تعريف اآلباء على مايتعلمه أبناؤهم في املدرسة ومشاركتهم في تقديم مايحتاجه الطلبة من رعاية ومتابعة.  •

 حل املشكًلت السلوكية والتربوية من قبل اآلباء واملعلمين. •

 مشاركة اآلباء في العمل املدرس ي ودورهم في إحداث تغيرات مرغوبة في املناهج. •

 املعلمين وتقويم مايقومون به من أعمال باإلضافة إلى دورهم في تحسين الخدمات االجتماعية املدرسية.  مساعدة  •

 إتاحة الفرصة لآلباء في املشاركة والتخطيط والتنظيم لبعض البرامج الدراسية.  •

 درسة. تعريف اآلباء كيفية التعاون مع اآلباء اآلخرين في البيئة املحلية أو الحي الذي توجد فيه امل •

 تمكين اآلباء من فهم النظام املدرس ي، باإلضافة إلى تنمية مفاهيم األهداف املدرسية ووظائفها لديهم. •

 غرس حب العمل الجماعي والتعاون من أجل تحقيق النفع العام. •

 ة املجتمع. مساعدة الطًلب على بناء عًلقات اجتماعية ودية مع آبائهم والعاملين باملدرسة وتوجيه هذه العًلقة نحو خدم •

 إعداد جيل واع متماسك بمبادئة وتقاليده اإلسًلمية والعربية، ويحافظ على وطنه ويسهم في بنائه. •

   :الدراسات السابقة . 2.2

اقع املسؤولية املجتمعية في املدارس الخاصة بمحافظة غزة وسبل تحسينه"2020دراسة الحليمي )  • ، وقد احتوت عينة الدراسة ( بعنوان "و

( من مديري ومعلمي املدارس الخاصة، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة وتطبيقها إلكترونًيا نظًرا لظروف الجائحة، أما عن نتائج  115على )

الخاصة بمحافظات غزة ق  املدارس  في  املجتمعية  املسؤولية  الدراسة لواقع  لتقدير عينة  الكلية  الدرجة  أن  إلى  الدراسة  د الدراسة فقد توصلت 

 لت على درجة مرتفعة. حص

إلى أن املدارس االبتدائية الخاصة في الواليات املتحدة األمريكية قد شهدت انخفاًضا في الشراكة بين األسرة    ( Ingram,2020هدفت دراسة إنجرام ) •

( وهو نموذج قدمته جوس ي إبشتاين عام  Epsteinواملدرسة، وعلى قيادة املدرسة أن يعوا أهمية هذه الشراكة، وقد تم استخدام نموذج ابشتاين )

(، ويرتكز على األسرة واملدرسة واملجتمع، حيث تم استخدام املنهج )الوصفي( وتم جمع البيانات باستخدام 2011و  2002( وطورته عامي )1995)

اكة بين  املقابًلت شبه املنظمة والوثائق التنظيمية واملتقدمة، وكان الغرض الستكشاف االستراتيجيات  التي يستخدمها قادة املدارس لتعزيز الشر 

:   4(، وتضمنت  MaryLandقادة ملدارس دينية ابتدائية في والية ميريًلند )  3اختيار العينة وهم عبارة عن  األسرة واملجتمع، وتم  
ً

مواضيع وهي: أوال

ذا التواصل، على القادة وضع اإلستراتيجية املناسبة بناًء على الحاجات املطلوبة، ثانًيا: العمل على تقوية التواصل بين األسرة واملدرسة وتعزيز ه

 
ً
العمل على ا: وضع منصة للتواصل بين املدرسة وأولياء األمور حتى يتمكن أولياء األمور من التعبير عن مخاوفهم واحتياجاتهم، رابًعا: على القادة ثالث

لحصول على رؤى تطبيق استراتيجيات الشراكة بين املدرسة وأولياء األمور، وقد كانت نتائج الدراسة كالتالي بأن إشراك الوالدين يساعد القادة في ا 

 واقتراحات حول أفضل السبل للمشاركة.

،  ( دراسة بعنوان "املشكالت التي تواجه مجالس اآلباء واألمهات في املدارس الخاصة بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان"2017)  أجرى الريامي •

( فرًدا من أعضاء مجالس اآلباء واألمهات، 188عينة مكونة من )وقد تم استخدام املنهج الوصفي واالستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم تطبيقها على  

داخلية وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج أهمها أن درجة وجود املشكًلت التي تواجه مجالس اآلباء واألمهات في املدارس الخاصة بمحافظة ال

 رة.في سلطنة عمان بالنسبة ملجاالت الدراسة ككل كانت من ضمن الدرجة الكبي 

، وتكونت أداة الدراسة "( بعنوان "أنموذج مقترح لتفعيل دور الشراكة املجتمعية في املدارس الخاصة بسلطنة عمان2010وفي دراسة البهالني)  •

دور الشراكة  ( فقرة تم توزيعها على أربعة مجاالت وهي: دور الشراكة املجتمعية في توثيق العًلقة بين املدرسة واملجتمع، و 40من استبانة مكونة من )

طوير، واشتملت  املجتمعية في الرعاية الطًلبية وتنميتها، ودور الشراكة املجتمعية في إدارة املدرسة، ودور الشراكة املجتمعية في إدارة التغيير والت

( الدراسة على  واألمهات، ومد450عينة  اآلباء  ورؤساء مجالس  املدارس،  ومديرات  فئات وهم مديري  ثًلث  تضمنت  فرًدا  املؤسسات  (  بعض  يري 

الحاج بين درجة  الخاصة كانت  املدارس  املجتمعية في  الشراكة  إلى  الحاجة  أن تقديرات درجة  إلى  الدراسة  نتائج  ة  الحكومية والخاصة، وتوصلت 

 العالية جًدا واملتوسطة.  

 

 



 النبهانية وآخرون                                                                                          للمدارس الخاصة ثنائية اللغة بسلطنة ُعمانتفعيل املشاركة املجتمعية كمدخل لتطوير املمارسات اإلدارية   

  1382-1367، ص: 2202 -6، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1372 

 

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

في   السابقة  الدراسات  االستفادة من  املناسب،  تم  املنهج  واختيار  النظري،  اإلطار  ودعم  بنتائجها،  الدراسة  تحديد مشكلة  الحالية من  الدراسة 

ها، واالستفادة  وتحديد العينة، وطريقة تحديد األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة الحالية، ومعالجة البيانات إحصائًيا، وبناء أداة الدراسة وتطوير 

 حصائية، وتحليلها، وتفسير نتائجها، واالستفادة مما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. من طريقة عرض الجداول اإل 

 الدراسة امليدانية:  .3

  : منهج الدراسة . 1.3

اعتمدت الدراسة الحالية على املنهج الوصفي، الذي يعرف أنه املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية سادت واختفت أو تغيرت وذلك من  

 (.         2000خًلل املعلومات املتوفرة والتي تم رصدها سلًفا لتجيب عن أسئلة الباحث )األغا واألستاذ، 

 عينة الدراسة:  . 2.3

ضوء   الخاصةفي  للمدارس  العامة  للمديرية  االستقراري  ) (2019/2020) اإلحصاء  الدراسة  عينة  بلغت  اللغة  املديرين 159ثنائية  بعض  من   )

املحافظات  ( معلم مدرسة، وشملت  119( مديًرا، و)40( من اإلناث، منهم )123( من الذكور، و)36واملعلمين في املدارس الخاصة بسلطنة عمان، تمثلت في )

 ( من شمال الباطنة . 32( من الداخلية، و)14( من محافظة مسقط، و)113)

 توزيع عينة الدراسة حسب املحافظة وأعداد املدارس ثنائية اللغة في كل محافظة (: 1) جدول 

 االستجابات  املدارس الخاصة ثنائية اللغة  املحافظة 

 113 160 مسقط 

 32 33 شمال الباطنة 

 14 15 الداخلية 

 املجموع 
 

159 

افية للدراسة  (: 2)جدول   توزيع عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 النسبة املئوية  التكرارات  املستويات  نوع املتغير 

 % 22.6 36 ذكر الجنس

 % 77.4 123 أنثى 

 % 100 159 املجموع 

 % 25.2 40 مدير /مساعد مدير املسمى الوظيفي 

 % 74.8 119 مدرسة معلم 

 % 100 159 املجموع  

 % 22.6 36 سنوات فاقل  5 سنوات الخبرة 

 % 23.3 37 سنوات  10سنوات الى  6من 

 % 54.1 86 سنوات  10أكثر من 

 % 100 159 املجموع 

 % 20.8 33 التعليم قبل املدرس ي )رياض االطفال(  ثنائية اللغة  نوع املدرسة 

1-12 126 79.2 % 

 % 100 159 املجموع 

 % 71.1 113 مسقط  املحافظة 

 % 8.8 14 الداخلية 

 % 20.1 32 شمال الباطنة 

 % 100 159 املجموع 

الدراسة )  2يوضح الجدول   ا، منهم  ( فردً 159التكرارات والنسب املئوية حسب املتغيرات الديموغرافية لخصائص عينة الدراسة، إذ بلغت عينة 

 %( فقط من حجم عينة الدراسة.22.6( من الذكور، ويمثلون ما نسبته )36%(، في حين أن )77.4( من اإلناث، ويمثلن ما نسبته )123)

%(، بوظيفة )معلم مدرسة( وهم الفئة 74.8( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )119أما على مستوى متغير املسمى الوظيفي، فيًلحظ أن )

( من أفراد  86%( بوظيفة )مدير/مساعد مدير(. أما بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة فيًلحظ أن )25.2بنسبة بلغت )ا  ( فردً 40األكثر تكراًرا، في حين أن )

  10إلى    6سنوات( وهم الفئة األكثر تكراًرا، تًلهم من كانت لديهم خبرة تتراوح من )  10%(، لديهم خبرة )أكثر من  54.1عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )
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)  ( 37سنوات( بعدد ) )23.3فرًدا، وهم يمثلون ما نسبته  أن  الدراسة، في حين  إجمالي عينة  )( فردً 36%( من   5%( لديهم خبرة )22.6ا يمثلون ما نسبة 

 سنوات فأقل(. 

(، وهم الفئة  12-1%( من املدارس )79.2( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )126أما بالنسبة ملتغير نوع املدرسة الثنائية اللغة فيًلحظ أن )

%( من إجمالي عينة الدراسة من املدارس )التعليم قبل املدرس ي/ رياض األطفال(. أما على مستوى 20.8( يمثلون ما نسبته )33األكثر تكراًرا، في حين أن )

كثر، تًلهم من محافظة شمال الباطنة %( من محافظة مسقط وهم الفئة األ71.1( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )113متغير املحافظة، فإن )

ا ويمثلون ما نسبته  ( فردً 14ا )%( من إجمالي عينة الدراسة، وجاءت محافظة الداخلية بأقل الفئات عددً 20.1ا وهم يمثلون ما نسبته )( فردً 32بعدد )

 %( من إجمالي العينة. 8.8)

  :أداة الدراسة . 3.3

املرتبطة باملشاركة املجتمعية في املدارس الخاصة بالسلطنة في سلطنة عمان   اإلداريةقامت الدراسة بتصميم االستبانة للكشف عن واقع املمارسات  

  .في ضوء األدبيات ذات الصلة والدراسات السابقة ذات العًلقة بموضوع الدراسة
  

 :املعالجـــة اإلحــصائيــة للبيانات . 4.3

حصائية  استخدمت املعالجات االحصائية والوصفية والتحليلية املناسبة في اإلجابة عن كل سؤال من تساؤالت الدراسة، باستخدام برنامج الرزمة اإل 

 ( على النحو اآلتي: SPSSللعلوم االجتماعية )

لى املفردة النسبية ويعطي وصًفا كمًيا دقيًقا، وتم  التكرارات والنسب املئوية: وقد استخدمت هذا األسلوب ألنه يمكن من وصف مكانة اإلجابة ع •

 استخدام هذا املقياس للتعرف على الخصائص الشخصية والديموغرافية ألفراد عينة الدراسة.  

 .) املتوسط الحسابي: وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض إجابات أفراد الدراسة عن املحاور الرئيسية )متوسط متوسطات العبارات •

أن  االنحراف املعياري: للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة عن وسطها الحسابي، ويًلحظ  •

كزت تر   االنحراف املعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر

  االستجابات وانخفض تشتتها بين املقياس.

 (، الختبار مدى ثبات أداة الدراسة ومعامل االرتباط املصحح.Alpha Cronbachمعامل االرتباط كرونباخ الفا ) •

 (، إليجاد معامًلت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لألداة. Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) •

  (؛ ملعرفة داللة الفروق االحصائية التي تعزى ملتغيرات الدراسة الديموغرافية.ANOVAوتحليل التباين األحادي )(، T-Testاستخدم اختبار) •

 : عرض نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 :معيار الحكم على نتائج الدراسة

(، واملشار له  Sekran& Bougie, 2016سيكران وبوجي)لتصنيف استجابات أفراد العينة على أدوات الدراسة، تم االعتماد على املعيار الذي وضعه  

وفي ضوء ذلك تحددت ثًلث فئات للحكم    .للحكم على املتوسطات في حالة مقياس ليكرت املكون من خمس نقاط   (Iqbal et  al., 2020)في إقبال وآخرون

 (. 3) على استجابات أفراد العينة كم يوضحها جدول 

 نتائج الدراسة معيار الحكم على (: 3)جدول 

 

 

 

 % تعد نسبة مرتفعة.80وتشير الدراسة  أن النسبة املئوية 

اقع عرض نتائج السؤال األول الذي ينص على " . 1.4  ؟ املشاركة املجتمعية في إدارة املدارس الخاصة ثنائية اللغة في سلطنة عمان" وتفسيرهاما و

 :املرتبطة باملشاركة املجتمعية اإلداريةول: املمارسات املحوراأل 

 (.4جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة كما هو موضح في الجدول )

 

 

 تصنيف الدرجة  فئات املتوسط الحسابي  الدرجة 

 منخفضة  2.99أقل من أو يساوي  1

 متوسطة  3.99الى  3من  2

 مرتفعة  4أكبر من أو يساوي  3
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افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور املمارسات (: 4)جدول   ا املرتبطة باملشاركة املجتمعية، مرتبة تنازلي   اإلداريةاملتوسطات الحسابية، واالنحر

املتوسط   املحاور  م 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجة   الرتبة

 املمارسة 

 مرتفعة  1 1.10 4.22 أولياء األمور تتعاون اإلدارة املدرسية مع  1

 مرتفعة  2 1.07 4.18 تحرص املدارس الخاصة على املشاركة في املناسبات الوطنية  9

تشارك املدارس الخاصة باملبادرات التطوعية للمجتمع   7

 وتدعمها

 متوسطة  3 95. 3.79

يتعاون أولياء األمور مع املدرسة في حل مشكًلت أبنائهم   6

 الدراسية والشخصية 

 متوسطة  4 94. 3.77

 متوسطة  5 1.06 3.72 يتجاوب أولياء األمور لحضور االجتماعات املدرسية  2

يشجع أعضاء مجلس أولياء األمور بدعم العًلقة بين املدرسة   4

 واملجتمع 

 متوسطة  6 1.09 3.65

الداخلية  تشجع اإلدارة أولياء األمور على املشاركة في الشؤون  3

 للمدرسة 

 متوسطة  7 1.10 3.38

 متوسطة  8 1.05 3.33 يشارك املجتمع املحلي مع أنشطة املدارس الخاصة ويدعمها  8

يشجع أعضاء مجلس أولياء األمور متابعة ودعم العمل   5

 التطوعي باملدرسة 

 متوسطة  9 1.15 3.23

 متوسطة   64. 3.69 املستوى العام 

            

، بينما تراوحت  (4.22-3.23)املرتبطة باملشاركة املجتمعية( تراوحت بين  اإلداريةأن املتوسطات الحسابية ملحور )املمارسات    4  الجدول يتبين من  

واالنحراف  (،  3.69تراوحت بين املرتفعة واملتوسطة، وقد بلغ املتوسط العام لجميع العبارات )وبدرجة ممارسة  ،  ((1.15-1.10  االنحرافات املعيارية بين

ركيزة أساسية من ركائز تحقيق   (Community Participation) متوسطة؛ وقد يعزى ذلك إلى أن املشاركة املجتمعيةوبدرجة ممارسة  (،  0.64املعياري )

امل املجتمع  التنموية على مدى إشراك  الخطط  للمدرسة بصفة خاصة، وتقاس مؤشرات نجاح  للمجتمع بصفة عامة و  التربوية  اتخاذ األهداف  حلي في 

فأفراد أي مجتمع إن لم يشتركوا في وضع الخطط والبرامج التنموية،   ،القرار، ألن جميع الخطط واملشاريع التنموية تستهدف أفراد املجتمع بكل شرائحه

املدارس مؤسسات  اإلداريةواملمارسات   النجاح؛ وذلك ألن  لها  املجتمعية ال يكتب  املشاركة  اعتبارها  األول تستهدف    التي التضع في  املقام  اجتماعية في 

( البهًلني  دراسة  أكدته  ما  وهذا  املحلية،  والتنمية  املجتمع  خدمة  إلى  املدرسة  دور  ويتعدى  املختلفة،  املجتمع  الشراكة 2010شرائح  دور  أهمية  (على 

الخاصة بنشر للمدارس  العامة  املديرية  الخاصة بسلطنة عمان، وضرورة قيام  املدارس  أعمال   املجتمعية في  املجتمعية لتسيير  الشراكة  أهمية  ثقافة 

( والتي توصلت إلى أن الدرجة الكلية لتقدير 2020املدارس الخاصة مع مًلك هذه املدارس، وتوثيق صلتها باملجتمع مؤسساته وأفراده، ودراسة الحليمي )

لت على درجة مرتفعة، وأهم التوصيات هي ضرورة االستعانة بخبراء عينة الدراسة لواقع املسؤولية املجتمعية في املدارس الخاصة بمحافظات غزة قد حص

إلى منتجين للمعرفة وليسوا متلقين، وإطًلق حملة من أجل بيئة صحية وجميلة بمشاركة فعاليات ومؤ  إنتاج املعرفة لتحويل الطلبة  سسات  في مجال 

 مجتمعية. 

، ودرجة  (1.10)(، وانحراف معياري  4.21ألمور( على املرتبة األولى، ومتوسط حسابي )(: )تتعاون اإلدارة املدرسية مع أولياء ا 1حصلت الفقرة رقم )

م أبنائهم؛ من خًلل تعاونهم وتواصلهم باملدارس، وبما يض
ّ
من توسيع مشاركتهم ممارسة مرتفعة؛ وقد يعزى ذلك إلى الدور الذى يقوم به أولياء األمور في تعل

النهاية بالنفع والفائدة على الطلبة، حيث أن املدرسة والبيت يسهمان في سير العملية التربوية بشكل صحيح، بما يحقق  في العملية التعليمية، وبما يعود في  

(: والتي توصلت 2017وصول الطلبة إلى أعلى درجات النجاح والتفوق، وال يتحقق ذلك إال من خًلل توثيق الصًلت بين الطرفين. وتتفق مع دراسة  الريامي )

 ة الشراكة املجتمعية الفاعلة بين اإلدارة املدرسية مع أولياء األمور، وتحديث الًلئحة التنظيمية ملجالس اآلباء واألمهات. لى أهميإ 

(، وانحراف معياري 4.18(: )تحرص املدارس الخاصة على املشاركة في املناسبات الوطنية( بمتوسط حسابي )9تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم )

ًلبية طبدرجة ممارسة مرتفعة؛ وقد يعزى ذلك إلى أن املشاركة في املناسبات الوطنية سواًء باالحتفال بتلك املناسبات الوطنية أو عمل أنشطة    (1.07)

تقدم املجتمع لدى األجيال؛ بحيث تعمل على تنمية روح االنتماء والوالء للوطن؛ مما يترتب عليه  توضح هذه املناسبات، وتسهم في تطوير الهوية الوطنية

ي حال أنشأنا وازدهاره وتطوره، فهذه املناسبات وما تخلقه من شعور باالنتماء تعطي األمة واملجتمع العماني معنى الوجود، وتشكل أساس االستقرار، فف

 مفتقًدا لًلنتماء الوطني سنجد مجتمًعا مشوًشا تنتشر فيه جميع أشكال الجريمة والتفكك االجتماعي واألسري؛
ً

مما يفقده استقراره وأمنه وتطوره  جيًل

 .وازدهاره، ويجعله مجتمًعا متدنًيا ضعيًفا في مختلف املجاالت التعليمية والصحية واالقتصادية واالجتماعية

( الفقرة  الثالثة  املرتبة  )7في  بلغ  للمجتمع وتدعمها( بمتوسط حسابي  التطوعية  باملبادرات  الخاصة  املدارس  معياري    (، وانحراف3.79(: )تشارك 

بما ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من ثقافة املجتمع العماني املتطور، بدرجة ممارسة متوسطة؛ وقد يعزى ذلك إلى  (0.95)
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اإليجابي، الذي يعود بالنفع العام على اآلخرين، تمثله من منظومة القيم واملبادئ واألخًلقيات واملعايير والرموز واملمارسات التي تحث على املبادرة والعمل  

والعناي   وإبراز والرعاية  االهتمام  بإعطائهم  التطوعي  بالعمل  مجيدة  بمشاريع  أسهموا  الذين  واألفراد  التطوعية  األهلية  واملؤسسات  الجمعيات  ة دور 

األه  والتقدير، التطوعية  املؤسسات  بين  املجتمع  البناء لخدمة  التنافس  واألفراد،وإبراز روح  العمل    لية  إلى  الشابة  األجيال  االهتمام الستقطاب  وإثارة 

وتشجيع مبادرات املؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها باملشاريع التطوعية النوعية املتميزة للمساهمة في   التطوعي والعطاء النفعي العام،

(: )يشجع أعضاء مجلس أولياء األمور متابعة ودعم العمل التطوعي 5فيما جاءت الفقرة )  (.2013،  العملية التنموية )املركز الدولي لألبحاث والدراسات

 ودرجة   (0.95)( وانحراف معياري 3.23باملدرسة( في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

 ،: مقترحات تطوير إدارة املدارس الخاصةياملحور الثان

 (.5موضح في الجدول )جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة كما هو 

افات املعيارية؛ الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور املحور الخامس: مقترحات تطوير إدارة امل(: 5)جدول  دارس الخاصة، مرتبة املتوسطات الحسابية، واالنحر

 ا تنازلي  

املتوسط   املحاور  الرقم  الرتبة

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 املمارسة درجة 

 مرتفعة  77. 4.09 زيادة الخدمات االرشادية لتشخيص املشكًلت الطًلبية  10 1

 مرتفعة  92. 4.00 يتعاون أولياء األمور مع اإلدارة املدرسية في األمور التي تهم أبناءهم  1 2

تيسير شروط ومنح الرخص للمدارس الخاصة من قبل وزارة التربية   7 3

 متطلبات الجودة والتعليم وفق 

 متوسطة  83. 3.91

التقليل من وجود املدارس في املباني املستأجرة البعيدة عن معايير   6 4

 املباني املدرسية الخاصة 

 متوسطة  84. 3.86

وظروف   اإلداريةزيادة برامج املديرين الجدد وتدريبهم على املهارات  3 5

 ومشكًلت مجتمعهم 

 متوسطة  85. 3.77

برامج تدريب مديري املدارس الخاصة على التعامل مع القانون  زيادة  4 6

 واألنظمة 

 متوسطة  1.01 3.75

تتم الرقابة املستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم ممثلة باملديرية   2 7

 العامة للمدارس الخاصة 

 متوسطة  98. 3.62

 متوسطة  1.04 3.59 توفير االستقرار الوظيفي للمعلمين  9 7

 متوسطة  1.21 3.38 واملالية للمدارس الخاصة  اإلداريةتطبيق االستقًللية  8 8

تحديد األقساط املدرسية وطريقة دفعها من قبل وزارة التربية   5 9

 والتعليم ومًلك املدارس الخاصة 

 متوسطة  1.23 3.17

 متوسطة  64. 3.71 املستوى العام 

      

الجدول   تراوحت املتوسطات    5يتضح من  الخاصة(،  املدارس  إدارة  تطوير  )مقترحات  الخامس:  املحور  لفقرات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية 

(، وبدرجة ممارسة تراوحت بين املرتفعة واملتوسطة، مما 1.23 - 0.77(، بينما تراوحت االنحرافات املعيارية بين )3.17-4.09املتوسطات الحسابية ما بين )

( وبانحراف معياري عام 3.71العينة يرون من خًلل استجاباتهم بأن درجة املمارسة كانت متوسطة، حيث بلغ املتوسط العام )  يوضح أن جميع أفراد

( في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي ونصها" زيادة الخدمات اإلرشادية لتشخيص املشكًلت الطًلبية" بمتوسط حسابي  10(، وجاءت الفقرة )0.64)

( في املرتبة الثانية ونصها" يتعاون أولياء األمور مع اإلدارة املدرسية في األمور 1( بدرجة ممارسة مرتفعة، تلتها الفقرة )0.77وانحراف معياري )(، 4.09بلغ )

( ونصها " تيسير شروط  7( بدرجة ممارسة مرتفعة، تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة )0.92(، وانحراف معياري )4.00التي تهم أبناءهم" بمتوسط حسابي بلغ )

بلغ ) الجودة" بمتوسط حسابي  التربية والتعليم وفق متطلبات  الخاصة من قبل وزارة  للمدارس  الرخص  )3.91ومنح  ( بدرجة 0.83(، وانحراف معياري 

( الفقرة  جاءت  فيما  متوسطة،  التربي5ممارسة  وزارة  قبل  من  دفعها  وطريقة  املدرسية  األقساط  على"تحديد  تنص  والتي  املدارس (  ومًلك  والتعليم  ة 

 ( بدرجة ممارسة متوسطة. 1.23( وانحراف معياري )3.17الخاصة" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

اقع توفر املمارسات  0.05" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى )   والذي ينص على:   عرض نتائج السؤال الثاني   . 2.4 في    اإلدارية( بين و

 : وتفسيرها املدارس الخاصة بالسلطنة تعزى للمتغيرات )الجنس، واملسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة، ونوع املدرسة الثنائية اللغة، واملحافظة(؟"



 النبهانية وآخرون                                                                                          للمدارس الخاصة ثنائية اللغة بسلطنة ُعمانتفعيل املشاركة املجتمعية كمدخل لتطوير املمارسات اإلدارية   

  1382-1367، ص: 2202 -6، العدد11املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
1376 

 

 اإلدارية ات  لإلجابة عن السؤال، تم تحليل البيانات الستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد العينة حول توفر املمارس

لة الفروق التي (؛ للتحقق من دالANOVA(، وتحليل التباين األحادي )T-Testفي املدارس الخاصة بالسلطنة ومقارنة هذه املتوسطات باستخدام اختبار )

 ي: تعزى للمتغيرات؛ )الجنس، املسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، نوع املدرسة الثنائية اللغة، املحافظة( لعضو هيئة التدريس، على النحو اآلت

 :الجنس متغير  •

أنثى(، والجدول اآلتي يوضح  ا ملتغير النوع  ( للعينة املستقلة؛ ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية تبعً T-Testتم استخدام اختبار ) االجتماعي )ذكر، 

 ذلك. 

 ملتغير الجنس ا( ملعرفة داللة الفروق االحصائية تبع  T-Testاختبار)(: 6)جدول 

 العدد  الجنس  املحاور 
159 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الداللة   قيمة )ت(

 اإلحصائية 

املرتبطة   اإلدارية: املمارسات االول املحور 

 باملشاركة املجتمعية 

 373. 63. 3.73 36 ذكر
 

.709 
 

 65. 3.68 123 أنثى 

املحور الثانى: مقترحات تطوير إدارة املدارس  

 الخاصة 

 095. 57. 3.72 36 ذكر
 

.925 
 

 66. 3.71 123 أنثى 

 801. 253. 55. 3.72 36 ذكر األداة ككل

   58. 3.69 123 أنثى 
 

شير النتائج في الجدول  
ُ
في تقديرات عينة الدراسة في جميع املحاور،   (α≤0.05)إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    6ت

 (. 0.801( بداللة إحصائية بلغت)0.253واألداة ككل ،حيث بلغت قيمة ت بشكل عام )

في املدارس الخاصة بالسلطنة فهم يدركون جيًدا  اإلداريةوتفسر الباحثة عدم وجود فروق بين املعلمين واملعلمات في تقدير درجة توافر املمارسات 

في املدارس الخاصة بسلطنة عمان؛   اإلداريةتلك املمارسات، والتي أشارت بعدم وجود فروق بين املعلمين واملعلمات في تصوراتهم نحو توافر املمارسات  

املعلمين ذكورً  أن تصورات  إلى   وقد يعزى ذلك 
ً
املمارسات  ا وإناث اللوائح والقوانين،   اإلداريةا نحو توافر  بالسلطنة يخضعون لنفس  الخاصة  املدارس  في 

متشاب واملعنوي  املادي  مستواهم  وتحسين  الوظيفي  االستقرار  إلى  وميولهم  متشابهة  العمل  هذه فظروف  نحو  متشابهة  نظرهم  وجهات  جاءت  لذا  ه 

 (.2003املمارسات )الغفيلي، 

 :متغير  املسمى الوظيفي •

ا ملتغير املسمى الوظيفي )مدير/مساعد مدير، معلم مدرسة(، ( للعينة املستقلة؛ ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية تبعً T-Testتم استخدام اختبار )

 والجدول اآلتي يوضح ذلك. 

 ا ملتغير املسمى الوظيفي( ملعرفة داللة الفروق االحصائية تبع  T-Testاختبار)(: 7)جدول 

 العدد  املسمى الوظيفي  املحاور 
159 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الداللة   قيمة )ت(

 اإلحصائية 

املرتبطة   اإلدارية املحور األول: املمارسات 

 باملشاركة املجتمعية 

 1.055 59. 3.60 40 مدير/مساعد مدير
 

.293 
 

 66. 3.72 119 معلم مدرسة 

املحور الثاني: مقترحات تطوير إدارة املدارس  

 الخاصة 

 1.855 58. 3.55 40 مدير/مساعد مدير
 

.065 
 

 66. 3.76 119 معلم مدرسة 

 101. 1.651 48. 3.57 40 مدير/مساعد مدير األداة ككل

   60. 3.74 119 معلم مدرسة 

الجدول   النتائج في  شير 
ُ
)  7ت الداللة  الدراسة في تقديرات عينة  α=    0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( في تقديرات عينة 

 (. 0.101بداللة إحصائية بلغت )( 1.651الدراسة في جميع املحاور، واألداة ككل، حيث بلغت قيمة ت بشكل عام )

 :سنوات الخبرة متغير  •

التباين األحادي ) تبعً ANOVAتم استخدام تحليل  الفروق اإلحصائية  للتأكد من داللة  الخبرة )(؛  ملتغير سنوات    10لى  إ   6سنوات فأقل، من    5ا 

 .سنوات(، والجدول اآلتي يوضح ذلك 10سنوات، أكثر من 
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 سنوات الخبرة ا ملتغير( للتأكد من داللة الفروق االحصائية تبع  ANOVAتحليل التباين األحادي ) (: 8)جدول 

 مجموع املصدر  املحاور 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

 متوسط

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 اإلحصائية 

  اإلدارية املحور األول: املمارسات 

 املرتبطة باملشاركة املجتمعية 

 553. 594. 249. 2 498. بين املجموعات 

 420. 156 65.463 داخل املجموعات 
  

 158 65.962 الكلي 
   

املحور الثاني: مقترحات تطوير إدارة  

 املدارس الخاصة 

 823. 195. 083. 2 165. بين املجموعات 

 424. 156 66.177 داخل املجموعات 
  

 158 66.342 الكلي 
   

 681. 385. 130. 2 260. بين املجموعات  

   338. 156 52.726 داخل املجموعات  األداة ككل  

    158 52.986 الكلي  

 

الجدول  النتائج في  شير 
ُ
)  8  ت الداللة  الدراسة في تقديرات  α=    0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عينة  ( في تقديرات عينة 

 (. 0.681( بداللة إحصائية بلغت )0.385الدراسة في جميع املحاور، واألداة ككل، حيث بلغت قيمة ف بشكل عام )

 ة:متغير  نوع املدرسة ثنائية اللغ •

-1ا ملتغير نوع املدرسة )التعليم قبل املدرس ي )رياض االطفال(،  ( للعينة املستقلة؛ ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية تبعً T-Testتم استخدام اختبار )

 (، والجدول اآلتي يوضح ذلك. 12

 نوع املدرسة   ا ملتغير( ملعرفة داللة الفروق االحصائية تبع  T-Testاختبار) (: 9)جدول 

 العدد  نوع املدرسة  املحاور 
159 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

الداللة   قيمة )ت(

 اإلحصائية 

املرتبطة   اإلدارية املحور األول: املمارسات 

 باملشاركة املجتمعية 

 009. 69. 3.69 33 )رياض االطفال( 
 

.992 
 

1-12 126 3.69 .63 

املحور الثاني: مقترحات تطوير إدارة  

 املدارس الخاصة 

 674. 70. 3.64 33 )رياض االطفال( 
 

.502 
 

1-12 126 3.73 .63 

 696. 391. 64. 3.66 33 )رياض األطفال(  األداة ككل

1-12 126 3.71 .56   

الجدول   النتائج في  شير 
ُ
)  9ت الداللة  الدراسة في تقديرات عينة  α=    0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( في تقديرات عينة 

 (. 0.696( بداللة إحصائية بلغت )0.391بشكل عام )الدراسة في جميع املحاور، واألداة ككل، حيث بلغت قيمة ت 

 :املحافظة متغير  •

ا ملتغير املحافظة )مسقط، الداخلية، شمال الباطنة(، (؛ للتأكد من داللة الفروق اإلحصائية تبعً ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي )

   .والجدول اآلتي يوضح ذلك

 .ا ملتغير املحافظة( للتأكد من داللة الفروق اإلحصائية تبع  ANOVAتحليل التباين األحادي )(: 10)جدول 

 مجموع املصدر  املحاور 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

 متوسط

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 اإلحصائية 

  اإلدارية املحور األول: املمارسات 

 املرتبطة باملشاركة املجتمعية 

 001. 7.448 2.875 2 5.750 بين املجموعات 

 386. 156 60.212 داخل املجموعات 
  

 158 65.962 الكلي 
   

املحور الثاني: مقترحات تطوير إدارة  

 املدارس الخاصة 

 514. 667. 281. 2 563. بين املجموعات 

 422. 156 65.779 داخل املجموعات 
  

 158 66.342 الكلي 
   

 039. 3.313 1.080 2 2.159 بين املجموعات  

   326. 156 50.827 داخل املجموعات  األداة ككل 

    158 52.986 الكلي  

شير النتائج في الجدول 
ُ
 إلى ما يلي: 10ت
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( في تقديرات عينة الدراسة في )املحور الثاني: مقترحات تطوير إدارة املدارس α=  0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 (. 514.( بداللة إحصائية بلغت )667.الخاصة( إذ بلغت قيمة ف )

املرتبطة بعملية   اإلدارية( في تقديرات عينة الدراسة في )املحور األول: املمارسات  α=  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 (. 0.039بلغت )( بداللة إحصائية 3.313التخطيط باملدارس الخاص، واألداة كلل إذ بلغت قيمة ف بشكل عام )

املرتبطة بعملية التخطيط باملدارس الخاصة، واألداة ككل   اإلداريةولبيان الفروق الزوجية بين املتوسطات الحسابية في )املحور األول: املمارسات  

 ( كما هو مبين في الجدول اآلتي.LSDتم استخدام املقارنات البعدية بطريقة )

 ( LSDبطريقة )املقارنات البعدية (: 11)جدول 

الداللة   فرق املتوسطات  املحافظة  املحور 

 اإلحصائية 

 اتجاه الفروق 

املرتبطة   اإلدارية املحور األول: املمارسات 

 باملشاركة املجتمعية  

 مسقط  006. *49073. الداخلية  مسقط 

 مسقط  003. *38210. شمال الباطنة  مسقط 

 مسقط   035. *34364. الداخلية  مسقط   األداة كلل  

شير النتائج في الجدول 
ُ
 إلى ما يلي: 11 ت

( بين عينة الدراسة )مسقط(، وعينة الدراسة )الداخلية(، وجاءت الفروق لصالح  α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

 املرتبطة باملشاركة املجتمعية واألداة كلل.  اإلداريةعينة الدراسة )مسقط( في املحور األول: املمارسات 

( بين عينة الدراسة )مسقط(، وعينة الدراسة )شمال الباطنة(، وجاءت الفروق α=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) •

  .املرتبطة باملشاركة املجتمعية اإلداريةلصالح عينة الدراسة )مسقط( في املحور األول: املمارسات 

موقع جغرافي حيوي على الساحل الشمالي لسلطنة عمان، وتضم محافظة شمال الباطنة   نوقد يعزى ذلك إلى ملا تتميز به محافظة شمال الباطنة م

كم،   230الواليات: صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق وتعتبر مدينة صحار املركز اإلقليمي للمحافظة، وتبعد عن مسقط العاصمة بنحو  

بر محافظة شمال الباطنة من أهم محافظات السلطنة جغرافًيا واقتصادًيا، وملا تتمتع به من كما أنها كانت عاصمة لعمان قبل ظهور اإلسًلم، ومن ثم تعت

الفكر   تطوير  في  تسهم  تعليمية متطورة  تفعيل هذه   اإلستراتيجيإدارة  اإلدارة  تشجع هذه  وبالتالي  الخاصة،  أو  الحكومية  املحافظة سواًء  في  باملدارس 

ا ب اإلداريةاملمارسات 
ً
 باملدارس الخاصة. ستراتيجياال املرتبطة بعملية التخطيط  اإلدارية، وهي ممارسة املمارسات ستراتيجياال التخطيط األكثر ارتباط

الثالث   .3.4 السؤال  نتائج  على:    عرض  ينص  بالسلطنة؟"والذي  اللغة  ثنائية  الخاصة  املدارس  إدارة  ممارسات  لتطوير  املقترحة  اإلجراءات    "ما 

 : وتفسيرها

لغة من أجل التأكد مما توصلت إليه الدراسة من بيانات ومعلومات حول "اإلجراءات املقترحة لتطوير ممارسات إدارة املدارس الخاصة ثنائية ال

 السلطنة؟ ما اإلجراءات املقترحة لتطوير ممارسات إدارة املدارس الخاصة ثنائية اللغة بتضمنته أداة الدراسة، ونصه:  ي بالسلطنة"، صاغت السؤال الذ

ثمانية مقترحات الباحثة  إذ استخلصت  السؤال،  أجابوا على  الذين  الدراسة  املئوية إلجابات عينة  والنسب  التكرارات  رئيسية مما  تم استخراج 

إجمالي تكرار تلك اإلجابات  توصل إليه من إجمالي إفادات العينة ممن أجابوا على السؤال، ثم عمدت إلى تقسيم ما أشارت إليه العينة في كل مقترح على  

 مضروًبا في مائة، والجدول التالي يوضح نتائج اإلجابة على السؤال.

 ا حسب النسب املئويةالتكرارات والنسب املئوية اإلجراءات املقترحة لتطوير ممارسات إدارة املدارس الخاصة ثنائية اللغة بالسلطنة، مرتبة تنازلي   (: 12)جدول 

 النسبة املئوية  التكرارات  املقترحات  الرتبة

ترقية املعلم ماديا ومعنويا حتى يسخر كامل قدراته وامكاناته بروح معنويه مرتفعة وتقدير دورة بأنه شريك رئيس ي   1

 . للنهوض بالعملية التعليمية

34 %20.8 

 16.7% 27 وضع أسس ومعايير لقياس أداء املعلم واالبتعاد عن التحيز في التقييم.  2

ومشاركة االهداف التعليمية وتحقيقها بجودة عالية وتغيير املناهج وضع خطط خاصة وأوقات زمنية  اإلداريةاملرونة  3

 . منفردة عن املدارس الحكومية

19 %12.50 

التزام بنصاب حصص محدد وعدم تكليف املعلم بما يزيد عليه من مهام أخري تعيق آداء املطلوب كما يجب بما يؤثر   4

 . على العملية التعليمية ككلسلبا 

19 %12.50 

 12.50% 19 .العمل على االستقرار النفس ي واالجتماعي واملؤسس ي للمعلم والتشجيع املستمر وما له من انعكاسات إيجابه على العمل 5

 واضح في حركة التطوير االهتمام اإلشراف التربوي بما انه مصدر املعلومات 6
ً
 مؤثرا

ً
 8.33% 13 .ويؤدي دورا

 8.33% 13 . التدريب املستمر للمعلمين في جوانب املمارسات الصفية والتركيز على جوانب الضعف 7

 من خًلل إشراك املعلمين وتشجيع الطًلب على املشاركة في األنشطة املختلفة 8
ً
 8.33% 15 .تنفيذ خطة النشاط عمليا

 
 100 159 املجموع 
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املقترحة لتطوير ممارسات إدارة التكرارات    12يوضح الجدول   السؤال حول اإلجراءات  املئوية إلجابات عينة الدراسة الذين أجابوا على  والنسب 

ترقية املعلم مادًيا ومعنوًيا حتى يسخر كامل قدراته وإمكاناته بروح معنوية مرتفعة، وتقدير املدارس الخاصة ثنائية اللغة بالسلطنة، فقد كان من أبرزها "

%(، تلتها املقترحات املتعلقة با "وضع أسس ومعايير لقياس أداء املعلم واالبتعاد 20.8" بنسبة بلغت )ه شريك رئيس ي للنهوض بالعملية التعليميةدوره بأن

ة عالية، وتغيير املناهج  ومشاركة األهداف التعليمية وتحقيقها بجود اإلدارية%(، تلتهما املقترحات املتعلقة با" املرونة 16.7" بنسبة )في التقييم عن التحيز 

االلتزام  بنصاب حصص محدد، وعدم تكليف املعلم بما يزيد عليه من مهام أخرى   ووضع خطط خاصة وأوقات زمنية منفردة عن املدارس الحكومية" و"

واالج النفس ي  االستقرار  العمل على  و"  التعليمية ككل"  العملية  يؤثر سلًبا على  بما  يجب  كما  املطلوب  أداء  والتشجيع تعيق  للمعلم،  واملؤسس ي  تماعي 

االهتمام باإلشراف التربوي بما أنه  %( فقط، في حين جاءت املقترحات املتعلقة باا "  12.5املستمر وما له من انعكاسات إيجابية على العمل" بنسبة بلغت )

التدريب املستمر للمعلمين في جوانب املمارسات الصفية والتركيز على جوانب الضعف"    "، و"مصدر املعلومات، ويؤدي دوًرا مؤثًرا واضًحا في حركة التطوير

%( فقط كأقل املقترحات الرئيسية 8.3بنسبة )  ا من خًلل إشراك املعلمين و تشجيع الطًلب على املشاركة في األنشطة املختلفة"تنفيذ خطة النشاط عمليً 

سهم في تعزيز اإلجراءات املقترحة لتط
ُ
 وير ممارسات إدارة املدارس الخاصة ثنائية اللغة بالسلطنة. التي ت

 في ضوء تجارب بعض الدول  لتطوير إدارة املدارس الخاصة بسلطنة عمان  املشاركة املجتمعية أهم التوصيات املقترحة لتفعيل 
 لتفعيل الشراكة املجتمعية مع إدارة املدارس الخاصة يتم من خًلل التوصيات التالية:

 التعاون بين اإلدارة املدرسية وأولياء األمور.تفعيل  •

 تشجيع أولياء األمور لحضور االجتماعات املدرسية واملشاركة في الشؤون الداخلية للمدرسة.  •

 تشجيع أعضاء مجلس أولياء األمور بدعم العًلقة بين املدرسة واملجتمع وتحقيق الشراكة املجتمعية ودعم العمل التطوعي باملدرسة. •

 تفعيل تعاون أولياء األمور مع املدرسة في حل مشكًلت أبنائهم الدراسية والشخصية. •

في األعياد تفعيل مشاركة املدارس الخاصة التطوعية للمجتمع من خًلل املبادرات التي تقوم بها املدرسة في املجتمع املحلي، مثل تنظيم االحتفاالت  •

 القومية واملناسبات الوطنية.

امل • اإلدمان تفعيل مشاركة  الشائكة، مثل مشكلة  املوضوعات  التوعوية على  الندوات  الخاصة من خًلل عقد  املدارس  أنشطة  املحلي مع  جتمع 

 والوقاية منه. 

الشراكة  • وتفعيل  باملعلمين، من خًلل دعم  واالهتمام  ادارته  املدرس ي من حيث  التعليم  بقضايا  اهتمت  التي  الدول  بعض  تجارب  االستفادة من 

 كأولوية تربوية ضمن خطط املدرسة وأهدافها.املجتمعية 
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